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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 خالصة البحث:  
 الحضارة اإلسالمية وتحديات الحضارة الغربية عند المؤرخ فرنان بروديل 

 *أ. د. هاشم يحيى المالح
 

م( أحددف أرددلا رخيددالفرن رخنانلددررن رخددم ن خيدد  ن يلدد  1985-1902يعددف نانددرو يا ) دد   
رخثدرني مدن رخقداو رخعنداينا خدمر نقدف  ني رخعرخ  ني م رل رخفلرسرت رخحضرلية رخيقرلندة ندي رخف د 

 قدد  رفارددرل رخ رحددد اسددم )لرسددة محقندد  مددن رخحضددرلا راسددامرة  ااقالددر  رخحضددرلا رخ ا رددة مددن 
ا  سدددفعاي ندددي 1987فدددال بار ددد   قحرادددف خ دددة رخحضدددرلرت( رخدددم  نندددا يلدددمر رخعفدددحرو ندددي سدددفة 

  -رخفقرط رآلترة أه  مر تحصست إخر  رخفلرسة:
رلا راسددددامرة هدددي حضدددرلا حرددددةع  أو ااقالدددر مددد  رخحضددددرلرت  دددار يا ) ددد  أو رخحضددد ا1

رألفار هي "ااقرت رساعرلا ماحرصدسة  ما ر)خدة"ا خدمر ندمو "مرذدي هدما رخحضدرلرت خدر  
إال ترليخ رالساعرلرت رخياحرصسة رخاي برنت تيرلسلر  عضلر مد   عدع ا دا رخقدا و ) و 

 أو تنقف ف حصرالر أ  طارنالر"ا 

نضسرة ني رخقريدة إخدم رخحضدرلا رخ ا ردةع  يدار ندي عخد  نحادر  مدن  انع يا )   نل ة رال ا2
رخايررز  رخاعرخي اسم حضرلرت رخعرخ  رألفارع  إنكرلر  خير قفما  من ملرهيرت ني ففمة 

 رانلرنرةا 

 احدددر يا ) ددد  إو رخحضدددرلا ندددي رخحقدددت رخدددم  تيرددد  ئرددد  إخدددم رسددداعرلا مدددر  ا يلدددر مدددن  ا3
 خحقت ننل  يانع مر يليء إخم هرركسلر رخعيرقةا رخحضرلرت رألفارع نمنلر تقحم ني ر

 ني رخحقت رخم  تلح) ئر  رخعاقرت رخلسيرة يرن رخحضرلرت ني ظ  أ ذرع معرفةع نمن   ا4
 بأنلدددر هدددي رخقرادددفا رخ رخ دددة ندددي  –ندددي ظددد  أ ذدددرع أفدددار ت سدددل ئرددد  رخعاقدددرت رخعفرندددة 

رخيفر رخطحي  ني أغسل رخعاقة يرن رخحضرلرتع اسم رخاغ  من أنلر "افيية رخنر فا اسم 
 رألحررو"ا 

 ددار يا ) دد  أو رخحضددرلا راسددامرة قددف ننددأت نددي رخقدداو رخثددرمن خسيددرا) أ   عددف ظلددحل  ا5
راسددام  ددأكثا مددن مر ددة اددرم نار ددة خسانرادد  رخحضددرل  رخعيرددا يددرن رخيلددسيرن رخنددرتحرن 

مرة أ ج  سكرو رخ ا) رخيناححة من رت درع رخحضدرلرت رخقفييدةا  قدف يس دت رخحضدرلا راسدا
م( ثددد  مرخددددت إخدددم رخاحقدددد  ادددن رخفيدددحع خكفلددددر خددد  تيددددت 12-8رز)هرلهدددر مدددر يددددرن رخقددداو  
 

 جرمعة رخيحص ا  –بسرة رآل)رب  –ليخ رألسارع رخياياس ني قل  رخار *
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  رصدددست حررتلدددر  مددد  رخاحقددد  ادددن رخفيدددح  رخاطدددحل( حادددم رخقددداو رخثدددرمن انددداع حرددددد 
 فضعت خلريفة رخحضرلا رخ ا رة  ل ل تنحقلر ني حررزا رخقحا رخ فرعرة  رخاكفحخحجرةا 

امرة ال زرخت حضرلا حرةع  أنلدر قدر)لا اسدم ت ف دف ننلدلر  ابف يا )   أو رخحضرلا راس ا6
من فال رالساعرلا من رخحضرلا رخ ا رة ندي رخي درالت رخعسيردة  رخ دفرعرة  غراهدرا  هدح 

 يقفم جيسة من رخيقااحرت  رألنكرل  قف ااذلر رخ حد  مي رزا 

ة ئرقدحل: إو  ي رل يا )   اسم رخالرؤل ححل آنرق رخيلاق    رخفل ة خسحضرلا راسدامر ا7
هددددمر رخالددددرؤل ال  اعسددددا  ي ددددرا رخحضددددرلا راسددددامرة  حددددفهرع  إنيددددر ينددددي  رخحضددددرلرت 
رألفدددار أيضدددر ا خدددمر ندددمو مدددن رخيفرسدددل  ذددد  رخلدددارل اسدددم رخفحدددح رآلتدددي: هددد  سددداناي 
رخحضرلا رخحف ثة رخا رن  اسم رخعرخ   تس ي رخحضرلرت رخخرصدة.اا  ي ردل "مدن رخثريدت 

اا جدددفر ع قدددر)لا اسدددم خدددي أافدددرق رخكثردددا مدددن هرركددد  رخحضدددرلرت أو رخيكففدددة يفار  لدددر رخكثرددد
 تحطريلر  إار)ا صررغالر خكفلر ال تلاطر  أو تنعد  عخد  مد  بد  رخلرركد ع ألو رخيكففدة 
ال تيث  حضرلا ني حف عرتلراا إو إايرل رخنكا ني رخقحمردرت رأل ل ردة ي عسفدر نند  بثردار  

نلدر اااع نكردي ييكدن خساقفردة رخادي ا دزت ني قفلا رخيكففة اسم تححرف رخكدحو  جعسد  ما ر
ادددددن رخقضدددددرء اسدددددم رخخ حصدددددررت رخ لحيدددددة أو تس دددددي رخنخ دددددررت رخقحيدددددة رخادددددي هدددددي 
رخحضدددرلرت رخك دددار   مفلدددر رخحضدددرلا راسدددامرة( رخقر يدددة اسدددم رأل)يدددرو  رخنسلدددنرت  رخقدددر  

 رانلرنرة  رألفاقرة رخيخاسنة جحهاير  ئرير يرفلر"ا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 الحضارة اإلسالمية وتحديات الحضارة الغربية عند المؤرخ فرنان بروديل 
 أ.د. هاشم يحيى المالح                                                                

 جامعة الموصل   –كلية اآلداب  –التاريخ  قسم
 

   -تمهيد:
لررن رخدم ن خيد  ن يلد  ندي رخيالفرن رخنان( من أرلا 1985-1902يعف نانرو يا )    

م رل رخفلرسدرت رخارليخردة  رخحضدرلية ندي رخقداو رخعنداين إخدم جرندل ادف) مدن رخيدالفرن رخ درلزين 
رخدددم ن سددد قحا ندددي هدددمر رخي دددرل مدددن أمثدددرل أ غلدددطرن ثردددا   مرندددسر   ألنلدددت ليفدددرو  مدددرل  يسدددح  

 ا نا خحسررو نر
ة ندددي عخددد  رخحقدددت تحدددت م ندددي مفطقدددة رخسدددحلين رخادددي برندددت  رقعددد1902 خدددف يا ) ددد  ادددرم 

ا رألجف ديحرد برو يلح) نرلر رعحل  طفي  فاح رخنانلررن خيقر مة رالحاال  رألخيرنيرالحاال  
تيحزع حّ   يا )   اسم رلر)ا رخا ايز رخاي جعسا  ماها  خسعي  ني رخافلي  رخثدرنح ا   23 ني  

(  ندي 1932-1923 فحرت  هكمر نقف ررا   يا )   ني رخاعسر  رخثرنح  ندي رخ زر دا خيدفا تلد  سد
رخطحيسدة مدن رخشدرا  رخعيد  (ا  قف أترحت هما رخيدفا 1937-1935رخ ارزي  ححرخي ثاث سفحرت  

نددي رخخددرلج رخناصددة خ ا ) دد  خفلرسددة رخحضددرلرت رألفددار  رخانكرددا يفلرسددة حضددرلرت رخعددرخ  )لرسددة 
خرة حردد: ")لس يا ) د  رخار رألاحرمني ني ماخنرت  رخاي أن زهر عخ   رذحر ا  قف ت سم (1 مقرلنة

أر يفنلد  ادن تسد  رخمهفردة رخيايحدحلا حدحل رخدمرت رأل ل ردةع ندرخحضرلرت يا ح تأخرفرة ارخرةع  قف  
 ا (2 ان رخعحرخ  رألفار" ان عخ  رالساعاء رخم  ط   أغسل بار رت رخيثقنرن رخ ا ررن 

ة خسفلرسدرت مفلسدر  ندي رخيفلسدة رخاط رقرد 1938 حرن اح)ا يا )   إخدم نانلدر ادرن ادرم 
أخقم رخفرزيحو رخق ع اسدم يا ) د ع  عخد   عدف سد عة أيدرم   1940حزيارو    29رخعسرر ي رلي ا  ني  

 مددن رخلفنددة يددرن نانلددر رخيلز مددة نددي رخحدداب رخعرخيرددة رخثرنرددة  رخيرنرددر رخيفا ددااع  أقارددف إخددم رخيرنرددر
خحقددت نددي ع  قددف أمضددم بدد  عخدد  ر1945أيددرل  26حرددد ظدد  هفددر  لهددن راقرمددة رخ  ايددة حاددم 

نرقا يا )   لسرخا  خسفباحلرا  برو افحرنلر: "رخياحسط  1947رالافر) خاسرخة رخفباحلراا  ني سفة 
 رخعرخ  رخياحسطي ني ا ا نرسرل رخثرني"ا  قف افت هما رخاسرخةع  لسرخة ثحليدة معفدم  م فدم(ا 

 

ع  رخيفظيدددة رخعا ردددة 1رخلددر)  رخاريدددحميع مقفماددد  خكادددرب: ناندددرو يا ) ددد ع قحرادددف خ دددة رخحضدددرلرتع يردددا تع ط( 1 
 ا 16-13ع ص2009خسااجية(ع 

 ا 15رخياج  ننل ع ص( 2 
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خيسد  نرسردل رخدم  ندي )لرسدة رخادرليخ رخلررسدي ندي  الدف ر  عخ  ألنلر خ  تلا اسم رخفلج رخاقسردف 
م(  إنيددر لبددزت رهايرملددر اسددم )لرسددة رخاددرليخ رخحضددرل  خيفطقددة 1598-1556حكدد  أسدد رنرر مددن 

رخ حددا رأليددرع رخياحسددط مددن حرددد ااقددرت رخ نددا  ددرأللي  رخا ددر)ل رخا ددرل ع  أنيددرط رخيشرنددةا 
ندي )لرسدة كير تيرزت لسرخة يا )    رساخفرم مفل ررت مفناحة اسم رخعسحم رالجايرعردة رخيخاسندة 

 ا (3 رخارليخ
رو يا )    هح يقفم نكاا رخارليخي رخيايرز "كرو ملكحنر   نكاا أو اس  رخادرليخ  قف خححر  

هدح رخعف دا رخددم  مدن ) ند  ال ييكددن أل   ادي  طفددي أو  اندك ع  رخدحاي رخددحطفي هدح رخعف ددا 
 ا (4 ةع أ  أ  حضرلا حقرقرة أو تانك "نرخم  من ) ن  ال ييكن أل  ثقرنة طاي

 من رخحرذد  أو هدمر رخادار ط يدرن رخادرليخ  رخحطفردة  رخحضدرلا قدف نضدج ندي عهدن يا ) د  
نددي جددح رخيعرنددرا رخاددي اررددلر نددي ظدد  رالحدداال رخفددرز ع  هددح رخددم  قا دد  مددن م يحاددة رخيددالفرن 

 ا نام  برو اسم لأسل  مرل  يسح   خحسررو نر1929م سة رخححخررت ني سفة  ررخم ن أننأ  
هفرخددد  تطر قدددر يدددرن تحجلرتددد  رخنكايدددة رخادددي ا دددا افلدددر ندددي لسدددرخا   يا ) ددد  أوخقدددف  جدددف 

خسفباحلرا  تحجلرت م سة رخححخررت رخاي برنت تعفم  رخارليخ رالقا ر)   رالجايراي  رخحضدرل ا 
ع   عددف ناخددمر نقددف أنضدد  إخددم هر ددة تحايددا رخي سددة نأصدد   مددف ار  ملددرافر  خيددف ا رخاحايددا خحسددررو نددر

م  قدددف رقاددداو أسدددي   رسددد  هدددما رخي سدددة حادددم 1969رخاحايدددا ندددي سدددفة  إ)رلا نرتددد  تدددحخم يا ) ددد  
 ا (5  نرت 

اسرد  رخك راا رخاي ار)ت يا )    عف ح حخ  اسم رخفباحلرا رخعف ف من رخياخنرت   أن زخقف  
 رخيكرنة  رخنلااع بير ر    عع رخيحرق  رخعسيرة رخيلية نضا  ان ح حخ  اسدم ادف) ب ردا مدن 

تادحيج  هدي تعدف أاسدم  1985اررلا خعضحية رالكر)ييرة رخنانلرة ندي سدفة رخاكاييرت برو آفاهر رف
ييكددن أو يحسدد   دد  أ  مثقدد  نانلدديا   ددمخ  أنضدد  إخددم محبددل أاضددرء رخي يدد  رخعسيددي رخخرخددف ن 

 ا (6 ق ر   نرت   قسر 
 
 

   -العالقة بين الحضارات عند بروديل:

 

 ا 17-16رخياج  ننل ع ص( 3 
 ا 15رخياج  ننل ع ص (4 
 ا21-17رخياج  ننل ع ص (5 
 ا24-23رخياج  ننل ع ص (6 
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م 1987ع ثد  أعاردف ننداا ادرم م ننا يا ) د  بار د  رخيحسدحم "رخعدرخ  رخدارهن"1963ني ارم  
ني ذحء مر ما    رخعرخ  من أحدفرث تحت افحرو جف ف هح: "قحراف خ ة رخحضرلرت"  عف مارجعا  

ا  سرقحم رخ رحد  رالااير) اسم همر رخكارب ندي )لرسدا  هدما ألند  ف د  ئرد  جدزءر  (7  ما رارت 
ا بير أ خدم ئرد  افريدة فرصدة ك رار  خفلرسة رخحضرلا راسامرة إخم جرنل حضرلرت رخعرخ  رألفار 

 خفلرسة ااقة هما رخحضرلا  رخحضرلا رخ ا رة رخيعرصاا  رآلنرق رخيلاق سرة خلما رخعاقةا 
خقددف أ ذدد  يا ) دد  مفدددم رخ فريددة أندد   فطسدددا نددي )لرسددا  خسحضدددرلرت مددن قفراادد  رخارسدددخة 

لرت قدف تخس دت ني همر رخعرخ ع  أو رخاحجلرت رخحف ثة ني )لرسدة رخحضدريحجح) حضرلرت ماعف)ا  
رخقريردةع  حرددد ي دعل نددي رخحقرقدة تحف ددف أ  رخحضدرلرت أنضدد .   نددا  رألحكددرم"مدن جيسددة مدن 

  ددر ة رخينددا) يايقلددرع نسدد  أ  مقددر ر .  نددي مثدد  هددما رخظددا تع نقددف نقددفت رخحضددرلا  رخ ا رددة(ع 
ع  نحدن ال تعف بير هح رخنأو  رخفل ة إخم رخقاو رخثرمن اناع أاسدم قريدة أفاقردة  ثقرئردة  ألقرهدر

عيد  رخلديج هدح جاييدة ندي رخقدحل اسدم سد ر  رخيثدرل   ندا رخيعفدم رخس دح ع إو عخد  رخناا)) رخردحم  
) و  – يعفي يلر هفر رخحضدرلا رخ ا ردة  –ع  عخ  ألو نل ة رخانحق إخم رخحضرلا (8 رانلرنرةذف  

خدد   ددرخاخس    رتلرمددر  غراهددر مددن رخحضددرلرت نددمو عخدد  ييثدد  إنكددرلر  خيددر قفمدد  رخعددرخ  مددن حضددرلرت 
  رخلي رةا 

 (9 ني ذحء مر تقفم ينرا يا )   إخم أو مدن رخيابدف " جدح) حضدرلرت ال حضدرلا  رحدفا"
ني رخعرخ ع  أو رخعاقة يرن هما رخحضدرلرت ااقدرت رسداعرلا ماحرصدسة  ما ر)خدةا خدمر ندمو "مرذدي 

ر مد   عدع ا دا هما رخحضرلرت خر  إال ترليخ رالساعرلرت رخياحرصسة رخاي برنت تيرلسلر  عضل
 ا (10 رخقا وع ) و أو تنقف ف حصرالر أ  طارنالر"

 تدحيف ي ندي رخفظدا إخدم رخحضدرلرت  ا يانع يا )   رخيفلج رخعضح  رخم  رت ع  ررد فكس
 ت فرنلر إخم حضرلرت حرة  حضرلرت مراة  أفار ماحقنة ان رخفيح أ  م لضة تيلردفر  القفدرع 

رخححردددفا ندددي رخعدددرخ  رخادددي ال زرخدددت تاياددد   رخحرحيدددة  رخقدددرل ء  دددأو رخحضدددرلا رخ ا ردددة هدددي رخحضدددرلا
ع  يابف  أو رخحضرلرت هي رسايارليرت(ع  أو "ك  حضرلا هي مرٍيع  مدرٍي معدرنع (11  رخحررا

 

ع 1يع يرا تع  رخيفظية رخعا ردة خسااجيدة(ع طمنانرو يا )  ع قحراف خ ة رخحضرلرتع تاجية )ا رخلر)  رخاريح (  7 
 ا 2009أيرل 

 ا 60-59رخياج  ننل ع ص( 8 
 ا59رخياج  ننل ع ص (9 
 ا 60رخياج  ننل ع ص (10 
ا  تحيف ي ني همر رخي رل ني باريفر: رخين د  ندي سر فكع خقف قيفر  يفرقنة آلرء ر89-88رخياج  ننل ع ص  (11 

 ا 418-413ع 382-369ع ص2007نسلنة رخارليخع يرا تع  رخفرل رخعسيرة(ع 
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حررع  ت عر  خمخ ع نمو ترليخ أ  حضرلا هح رخ حد يرن رخيعطررت رخقفييةع ادن تسد  رخادي ال  زرل  
 ا (12 ال تزرل نراسة إخم رخرحم"

رخانرا  يرن رخحضرلرت يقحل يا )  : رو أ  حضدرلاع تفندا ادر)ا "مدن ت فدي   ط رعة ان  
مس  ثقرني قف يليء خحرحف من هرركسلر رخعيرقةع  يعا ا لنع رالساعرلا همرع  تس  رخعفر ا رخخفرة 
أرررء نر)لا نل رر  خكفلر تفندم إخدم قسدل هدما رخحضدرلاا ندي بد   دحم تلداعرا بد  حضدرلا أردررء مدن 

إخدم  إادر)ا تأ يد ( مدر تأفدما افلدر  هضدي ا  ت دف  بد  حضدرلا  رألمداح  ص  يلدر جرلرتلر حام خ
 تاسددد  أفاطدددر   رألماعدددةمدددن رخحهسدددة رأل خدددم  بأنلدددر محطدددة  ضدددر   ال تفنددد  تاسقدددم رالفددداط مدددن 

رخخرلجردةااا ال تحجدف  راذدرنرت أفارع إال أن  ييكن خحضرلا أو تق  مار )تلر ناانع  عفر) تسد  
لية  رخارنضةع  ني ب  مدااع يكدحو رخدانع ) رالس  ال تيرلس هما رخيحرق  رخيز حضرلا جف فا يلمر 

 ا (13 لباا"تاحي ر  خلسلسة طحيسة من رخاا))  رخا ر
 ياحر يا )  : "أو همر رخفنرط رخيايث  ني رالساق رل أ  رخدانع رخدم  تيرلسد  حضدرلا 

فاررل هح )ر ير  رفاررل يكدحو إزرء رخحضرلرت رخخرلجرةع تيرلس  أيضر  ي طء حررل ننللرع  همر رال
رخددحاي  دد  محددف )ر  أ  مفعددفمر ع خكددن  نضدد  عخدد  رالفارددرل تا رددا رخحضددرلا تددفلي رر    ددرخاخسي( اددن 

 ا (14 مرذرلر" من جزء
 يخس  يا )   من همر رخعاي إخم رخقحل: "خقف ت حل رخاحسر  إخم حف رآلو أو رخعاقة 

فررلرتلر رخحااع إال أو رخعاقرت رخعفرندة ظسدت  يرن رخحضرلرت هي ااقة سسيرةع  ب  حضرلا خلر
رألغسدل هددي رخقرادفاع  برنددت ااقددرت مأسدحية )ر يددر ع خكفلدر افييددة رخنر دفا اسددم رخيددفر  رألادد ندي 

 ا (15 رخطحي  ني أغسل رألحررو"
 

   -نظرة بروديل إلى الحضارة اإلسالمية:
ق د  رخدففحل ندي  يا )   نظات  إخم رخحضرلا راسامرة ندي  ضدعة سدطحل مابدزا  خ   س

رخنددداح  رخان دددر ع ئرقدددحل تحدددت افدددحرو: ال تحجدددف حضدددرلا إسدددامرة ق ددد  رخقددداو رخثدددرمن أ  رخارسددد  
 خسيرا)(  عخ  ألو راسام  خف ني غضحو سفحرتع ث  تحسدعت ) خاد  ندي غضدحو  ضد  سدفحرت 

 

 ا 77يا )  ع قحراف خ ة رخحضرلرتع ص (12 
 ا 82-81رخياج  ننل ع ص( 13 
 ا 83رخياج  ننل ع ص (14 
 ا 85رخياج  ننل ع ص (15 
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 حضرلرت  خا    رم ارطحلية "إال أو رخحضرلا راسامرة برنت ثياا رخز رج يرن تس  رام ارطحلية
 ا (16 "ع  قف تطسل عخ ع  رخحا يقرلع رخكثرا من رخحقت  رخكثرا من رألجررل رخ نايةقفيية

قددا و أ  فيلددة قددا وع بددرو راسددام رخحضددرلاع رألكثددا إرددعرار  خكدد  " اسدم رماددفر) أل عددة 
م( ريددن هددرل و 833-813رخعددرخ  رخقددفي ع  ي طددي هددمر رخع ددا رخددمه ي إجيددرال  نادداا حكدد  رخيددأمحو  

ررفع ماس  يرت رخحكية ي  فر)   برنت مكا ة  ني رخحقت ننل  مابدز تاجيدة  ماصدفر  نسكردر ( رخا 
م  عدف أو ت در ز 1198 رخم محت رين لرف آفا ب رل رخناسنة رخيلسيرن  تدحني ندي مداركا ادرم 
رخسحظددددرت رخار عددددة  تسدددد رخثرنرددددة  رخلدددد عرن  قسردددد (ع إال أو تددددرليخ رألنكددددرل  رخنفددددحو ال ينلددددا  حددددفا 

 ا (17 ام"خإلس
يقدددال يا ) ددد  أو اظيدددة رخحضدددرلا راسدددامرة  رز)هرلهدددر برندددت يدددرن رخقددداو رخثدددرمن  هكدددمر 

 رخقددداو رخثدددرني اندددا رخيرا) دددرنع  هدددح  دددار أو بددد  رخ دددرحثرن م يعدددرن اسدددم هدددمر رألمدددا "إال أو 
ارجدد  نددمعر مددر أقالنددر رخانلددرا رخياددحرتاع نقددف يددفأ رخارخخددات  اعسددا  رخسحظددة رخاددي يددفأ نرلددر رخاقلقدداع 

رخحرس  مفم رخقاو رخثرخد اناع خكن همر يعفي رخخسط يرن أماين أثفرن جف مخاسندرن: نلريدة هريفدة 
رن رو راسدددام نقدددف ندددي رخقددداو رخثرخدددد اندددا مابدددز رخايدددر)اع خكدددن تقلقددداا  نلريدددة حضدددرلاا مدددن رخ ددد

طدديء رخخطرددا خدد    ددفأ إال نددي رخقدداو رخثددرمن اندداع أ  مفددم مددفا غرددا  عرددفا مددن زر يددة رخقرددرس رخ 
خسحضرلرتا إو قفل راسام هح قفل رخكثرا من رألم  رخاي تعا ا أمير  مخاسنة رخرحمع ألنلر تخسنت 
اددن لبددل رخثددحلا رخ ددفرعرةع أ  تسدد  رخثددحلا رأل خددم رخقددر)لا اسددم جعدد  رخعددرخ   اقددفم  ددرخحتراا رخلر سددة 

  تدأفا ادن أ ل در خآلخة ننللرا إال أو راسام خ  ييدت   دنا  حضدرلا جدارء ادفم رخف درح هدمرع إند
 ا (18  قانرن اسم رخيلاحر رخير)  نقط"

 عف همر رخعاي رخيابز ان مارح  ننأا  رز)هرل  تقلقا رخحضدرلا راسدامرة رخدم  قفمد  
يا ) ددد ع يعدددح) خرعددداي خفدددر نظاتددد  إخدددم ط رعدددة هدددما رخحضدددرلا ندددي ادددز رز)هرلهدددرع ئرندددرا إخدددم أو 

 –ني لأي   –رخمه ي خإلسامع  هي بسية از رساعي  "كسية نلضة خاحصري رخع ا مرخيال  آ)م 
 –نظددا غا رددة مددن  جلدة  –يكافنلدر رخ يددحيع  هدمر  ددححي  دأو يايددا راسدام ال ييكددن أو يقدرلو 

نر دفاع  هدي تحجد  رالنا درا إخدم عخد  ة لندإال ي ايا رخفلضة راليطرخرة رخار عةا  ملير يكنع نمو خسيقر
سادرن ردكسار  رخفلد ة إخدم حضدرلا راسدامع بيدر  رخفلد ة رخخسرط من رخثدا ا رخير)يدة  رخثدا ا رخثقرئردة رخ

إخم حضرلا إيطرخرر ني رخقاو رخخدرم  انداع خحظدرت مدن رخعظيدة رالسداثفر رةع نلدما  تسد ع برنادر 
رددة محظحظددة  نضدد  رخا ددرلا  رخثددا اع  هددما  تسدد  ت سحلتددر نددي إطددرل تعايددفرو اسددم م ايعددرت مف ف

 

 ا 123رخياج  ننل ع ص( 16 
 ا127اج  ننل ع صرخي (17 
 ا123رخياج  ننل ع ص (18 
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فر رة برندت تشدرا ماقفمدة اسدم ا داهرع اسدم رخداغ  حسقرت زرهاا  ذدرقة جدفر  مدن رخعقدحل رالسداث
 ا (19 من أنلر برنت تفل  رخكثرا من معرن رخحضرلا رخقفيية رخاي برنت تحااملر  تعرف إحرر لر"

 قدددف الحدددر يا ) ددد  أو رخحضدددرلا راسدددامرة قدددف جيعدددت يدددرن صدددنة رخكحنردددة  رخيحسردددة ندددي 
رخددم  حيسددت ئردد  صددنة رخححددفا نددي  تكحيفلددر أ  مددر  ددفام   ددنة رخححددفا  رخافددحعا نلددي نددي رخحقددت 

م رل رخنفحو رخيعيرلية ني يفدرء رخيلدرجف  رخيدفرلسع  بدمخ  ندي م درل رخندعا  رأل)ب نضدا  ادن 
نفدددددحو رخ دددددفر    تقفررتلدددددرع  مخاسددددد   سدددددر   رخا دددددر)ل رخثقدددددرني  رخحضدددددرل ع نمنلدددددر قدددددف رحاامدددددت 

 دددمخ  ردددلفت رخحضدددرلا رخخ حصدددرة رخيحسردددة رخياحقدددفا ندددي أسددد رنرر   دددا) ندددرلس  رخلفدددف  غراهدددرا   
راسددامرة مخاسدد  صددحل رخا ددف)  راليددفرع نددي إطرلهددر رخيححددف  نددي رالطددرل رخيحسددي نددي مخاسددد  

 ا (20 أنحرء )رل راسام
-12خرالدرءل هد  أو رخحضدرلا راسدامرة فدال رخحق دة مدن رخقداو  هفرع  احق  يا ) د   

اا ي ردل يا ) د  اسدم عخد  قف تحقنت ان رخفيح  رخاطحل أم أنلر قف رلفت ماحسة رالنحطرط.  18
تحقنددت ن ددأا نددي رخقدداو رخثددرني انددا  عددف عخدد  رخلدد    رقاضددرب ئرقددحل: "إو رخحضددرلا راسددامرة 

 هددح يعدداي خفددر ثاثددة أسدد رب محايسددة خلددمر رخاحقدد  رخينددرجيءع  اسددم  (21 رخار دد  مددن رخف رحددرت"
 رخفحح رآلتي: 

هدح تارجد  رالت رهدرت تحقد  رخحضدرلا راسدامرة إخدم أو سد ل خقف عهل  عدع رخ درحثرن  ا1
رجعدة( خس زرخدي اسدم نرخعقسرة ني هما رخحضرلا  ل ل "رخل حمرت رخحر)ا   رخاي برنت جدف 

يعدف يأفدم  إال أو يا ) د   دار أو هدمر رخداأ  ذدشري جدفر ع  خد   ا(22 رخنسلنة  رخنكا رخحدا"
   أحف مدن رخ درحثرنع  عخد  ألو أ در حرمدف رخ زرخدي بدرو ريدن زمرند  نلدح نار دة  سد ل ندي 
رخحقددت ننلدد   إو ل)ا رخنعدد  ذددف رخنسلددنة قددف  جددفت مفددم رأليددرم رأل خددم خظلددحل رخفلرسددرت 

 ا (23 اسم ملرل رخحضرلا راسامرة  رسايارلهررخنسلفرةع  م  عخ ع نمنلر خ  تاثا 
 أ  رألقددحرم رخ ف يددة( ( أو رخيا ا دداين S. D. Gotheinسا )ا غددحتررن   ددار رخيددال   ا2

رخيلددف) الددكاير  نددي رخحددا ب رخ ددسر رة  نددي صددف سددام رخددم ن سددره   عضددل  نددي إنقددرع را
من رخدفرف ع  – يق ف رخحضرلا راسامرة  –رخل يرت رخي حخرة ه  رخم ن رغارخحر راسام 

 لدددد ل هي رددددال    ددددفر تل ع  إو خدددد  يكحنددددحر يق ددددف و عخدددد ا "خقددددف بددددرو هدددداالء رخيفقددددم و 
 ددا ردديرل أنايقرددرع  بدددرو رخخطرددا و نددي أسدد رنرر رخيار طددحو ثدد  رخيححددف وع  هدداالء هدد  يا 

 

 ا 130رخياج  ننل ع ص( 19 
 ا 133-131رخياج  ننل ع ص (20 
 ا 138رخياج  ننل ع ص (21 
 ا 138رخياج  ننل ع ص (22 
 ا 138رخياج  ننل ع ص (23 
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رآلفا و سح)رنررن  صحار يرن   ا دار ع  بدرنحر ندي رخنداق رأل)ندم رألتدار  رخلداجقة   هد  
يف  جرؤ ر من رخل رسل رخ رل)اع السرير آسرر رخحسطمع أ  ا ردف قدفرمم جدرؤ ر مدن رخ سدفرو 

خحكددد ع رخقحقرزيدددة  قدددف أطددد  رخادددفهحل افدددفمر رسددداحخم هددداالء رخقدددر)محو رخ دددف) اسدددم مقرخردددف ر
 آندمر  رنقطعدت  حدفا رخعدرخ  رخياحسدطيع  هدي رخححدفا رخادي ت دمر مفلدر راسدام  رخاددي ال 

 ا (24 تنقللر تس  رخنعحب رخيا ا اا رخاي ال تيت   سة إخم تقرخرف رخياحسط"

 يددا) يا ) دد  اسددم هددمر رخدداأ   قحخدد : "إو أ خ دد  رخيا ا دداينع ردداقر   غا ددر  خدد  يكحنددحر أكثددا 
 –رخعظيدم خسعداب رخدم ن حيسدحر خدحرء رخ دز رت رأل خدمع  بدرنحر مدثسل  قدف )فسدحر هي رة من رألغس ردة  
ندددي رخحضدددرلا افدددف رفدددااطل  ي سدددفرو راسدددام رخقفييدددةا خقدددف بدددرو رخخسندددرء  –إو  لدددااة أ  يددد طء 

 –رخيححدددف و حيدددرا ريدددن لردددفع  ندددي رخادددرليخ رخاقسردددف  خسحدددا ب رخ دددسر رةع برندددت خ ددداح رخدددف ن 
صددددحلا جيرسددددة نددددي ارددددحو  –رخكددددا)   اددددف  ليانددددرل) قسددددل رألسددددف  رخلددددسطرو رخعظددددر  ع  رألصدددد 

رخيا ا اين رخيلرحررنا  أفردار ع ندمو راسدام  نضد  م دا رسداعر) رسداقاخ ع  عخد   لدحا رخي دحل 
مع   رالسدداراء اسددم اكددر آفددا ح ددن ملددرحي نددي رأللي 1260أ سددحل  1نددي اددرن جددرخحت  ددحم 

  ا(25 م"1291رخيقفسة ارم 

ن ندي رخعرمد  يد  تنلدراا خلد ل تحقد  رخحضدرلا راسدامرة نردار أند  يكيقفم يا )  أفرار ع   ا3
رالقا ر) ع نلح  احر أو من أه  رخعحرم  رخاي أ)ت إخم رز)هرل رخحررا رالقا ر)ية ني 
رخحضددرلا راسددامرة هددي سددرطاا رخيلددسيرن اسددم رخ حددا رأليددرع رخياحسددط  رسددا اخ  نددي 

قاو رخحدر)  اندا حدرن يدفأت أ ل در  مادر)ا رخا رلاا  قف رسايا همر رخحذ  حام أ رفا رخ
رحدداال هددمر رخ حددا  تححيسدد  إخددم  حددا )رفسددي فددرص يلددر   ددمخ  أغسقادد  نددي  جدد  رخا ددرل 

ل يددر يق ددف رخي ايدد   –رخيلددسيرنا  مددن ثدد ع   حلددل لأ  يا ) دد  نقددف "أصدد   راسددام 
 ا (26 مخافقر  يا لجعة اسم ملاحر رز)هرلا  حررت  رخرحمرة" –راسامي 

ادرم هدمر رخعداي  رخيفرقندة ألسد رب تحقد  رخحضدرلا راسدامرة ادن رخفيدح  رخاطدحل  ني ف
مفددم رخقدداو رخثددرني انددا  ددار يا ) دد  أو رخحضددرلا راسددامرة "ظسددت تاشددرا  عددف هددمر رالنحلددرلع 

  ا(27  هي  إو خ  تنلف رز)هرل رألم   محرصرس ع نمنلر ظست قر ية"
 

 -م: 18-12قف الحضاري منذ القرن تو بعض مسارات الحضارة اإلسالمية في حقبة ال 

 

 ا 139رخياج  ننل ع ص (24 
 ا 139رخياج  ننل ع ص (25 
 ا  140-139رخياج  ننل ع ص (26 
 ا 140ص رخياج  ننل ع (27 
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حف ثد  اددن هددما رخيلدرلرت نددي رخحضدرلا راسددامرة  ددرخا) اسدم مقحخددة يددحل يلدال  يا ) دد  
م(:  أ الددر رخحضددرلرتع نحددن نعددات أندد  زر سددة( ئرقددحل: "إو نددرخرا  بددرو   ددرخ  نددي 1922نددرخرا   

رخارليخ هح رالزهرل  رخ دالع أمدر رخند ااع ئ رقردة  رخانرؤم  رخاأكرفا إو مر  ز ل اسم رمافر) ن حل
 ا (28 أ  اسم رألق ع نلي أصسل من أو تيحت  للحخة"

 رخحقرقة أو همر رخقحل  فط ا يفقة اسدم رخحضدرلا راسدامرةع نلدي  رخاأكردف قدف مدات  عدف 
ندي رخقاو رخحر)  انا  لرارت لهر ة جفر ع  قف تيثست ندي ملدرلرت ماعدف)اا  قدف حدف)هر يا ) د  

 رخاحفيرت رخاي  رجلالرع  اسم رخفحح رآلتي: 
ت ددرا رخعددرخ  رخ ا ددي: تيثسددت رخيحرجلددة مدد  رخعددرخ  رخ ا ددي نددي رخحددا ب رخ ددسر رة خسيددفا مددن  ا1

م(  قف تحي  نرلر رخعرخ  راسدامي معرندرا  محدن ايرقدةع  قدف فداج مفلدر 1095-1270 
م( خكن  إو 1291ر  كم اكير يقحل يا )   "يف   نار ة ري ريرة  عف إار)ا رخلرطاا اس

  ا(29 أار) رخلرطاا اسم رخرر لةع نمن  نقف رخ حا"
-1202ت ددددرا آسددددرر: مثسددددت رخ ددددز رت رخي حخرددددة رخطحيسددددة  رخيددددفماا  رخححنددددرة خسيددددفا مددددن   ا2

م( برلثددة  محفددة حقرقرددة ردديست حددحرخي ن دد  )رل راسددام نددي تابلدداروع  إ دداروع 1405
م لمددددزر  خاسددددد  1258اسددددم   ددددفر) اددددرم   آسددددرر رخ دددد ارع    ددددفر)ا " قددددف مثدددد  رالسدددداراء

خكدددن  –بيدددر يقدددحل يا ) ددد   –رالناكرسدددرت رخخطردددااع  سدددراعرنم راسدددام مدددن هدددما رخ دددارح 
 ا (30 جز رر  نقط"

 قف أررل يا )   إخدم أند  ندي رخقداو رخثرخدد اندا  رخار د  اندا  رخخدرم  اندا رجارحدت  ا3
قددفي  مددن رخ ددرن إخددم رخعددرخ  راسددامي أزمددة رقا ددر)ية ارخيرددة ا ددنت  ي يدد  رخعددرخ  رخ

رخلفدددف إخدددم أ ل دددرع  برندددت أزمدددة طحيسدددة رخيدددفر أ)ت إخدددم رنلردددرل بددد  رددديء  اسدددم مدددفر 
ا  الردد  أو آثددرل هددما رألزمددة رالقا ددر)ية برنددت خلددر آثددرل مددفماا اسددم رخي ايدد  (31 قددا و 

راسدددامي  رخحضدددرلا راسدددامرة إخدددم جرندددل رآلثدددرل رخيدددفماا خس دددز رت رخي حخردددة  رخحدددا ب 
 رخ سر رةا 

سددم رخدداغ  مددن بدد  مددر تقددفمع نقددف برنددت رخحضددرلا راسددامرة قددر)لا اسددم رايددفرع  إن ددرب  ا
 عع رخي فارن ني رخحق  رخثقرنيع  قف أررل يا )   إخم أحفه   هح رين فسف و رخدم  ادفا آفدا 

 

 ا 141رخياج  ننل ع ص (28 
 ا 141رخياج  ننل ع ص (29 
 ا 141رخياج  ننل ع ص (30 
 ا 141رخياج  ننل ع ص (31 
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ايرخقددة رخنكددا راسدداميع  تيثدد  مقفمادد  خكاددرب رخع ددا "تأخرنددر  هرمددر   محر خددة نددي مفل رددة م يدد  
 ا (32 سامي  سحسرحخحجرا "رخارليخ را

 
   -انتعاش الحضارة اإلسالمية في العهد العثماني:

ينددرا يا ) دد  إخددم أو رخحضددرلا راسددامرة قددف رسددانر)ت مددن اددح)ا رخحرددرا إخددم رالقا ددر) 
رخعرخيي مفم رخقاو رخلر)س انا حرد مرلس رخي اي  راسامي ) لر   سطرر  ني رخا درلا رخعرخيردة 

يدددر رسدددانر)ت رخحضدددرلا راسدددامرة مدددن رخ دددعح) رخلررسدددي خسف خدددة رخعثيرنردددة يدددرن رخنددداق  رخ دددابا ب
 رخاابرددة( حاددم رخقدداو رخثددرمن اندداا خقددف تزرمفددت اددح)ا رخعرئرددة خسحضددرلا راسددامرة "مدد  رخ ددز رت 
رخلددايعة  رخخرطنددة خكتددار  رخعثيددرنررن رخاددي يددفأت مفددم مددر ق دد  رالسدداراء اسددم رخقلددطفطرفرة اددرم 

نا ددرل رخيددف   رخددم  )رددن لمزيددر  ا ددا رالنا ددرلرت رخاددي سدداعق    رخاددي مع  بددرو عخدد  رال1453
 سدرق  ت يرد  بد  سا ع  من تابرر ندي رخقداو رخلدر)س اندا  رحدفا مدن أاظد  رخقدحر رخياحسدطرة 

رخعرخ  راسامي أ  أق   قسر  تحت لرية رخلر)ا رخ ف) خ رزنطة  يدر ندي عخد  رخ قدرع رخيقفسدة خ زيداا 
 ا  (33 رخعاب"

اددف) مدددن رخيقددرتسرن رخي دددحل  رألتددار  تحددت إمددداا   ددريا( أحدددف ننلددد ع رسدداحخم  نددي رخحقددت 
م إم ارطحليدة رخي دحخي 1526رألحنر) رخ عرف ن خاريحلخف  اسدم إم ارطحليدة )خلديع  أسلدحر ندي ادرم 

 ا (34 رألك ا  راسامرة(  رخاي ساناي ننللر اسم رخ زء رألاظ  من رخلفف 
  خرصة رخعثيرنرة مفلرع  ار يا )   "أو رن عرثر    همر رالن عرث خسقحر راسامرةني ذحء  

ارمدددر  خإلسدددام ندددي صدددر ا  رخاابردددة  رخلدددفرة قدددف تحقددداع  أ)ر ندددي بددد  مكدددرو إخدددم رنا دددرل رخدددف ن 
 أ  رخيحرنظدددة( مدددن ) و أ  ل) نعددد ع  هدددمر ييثددد  صدددعح)ر  جرمحدددر  خسقدددحاع   رأللثحعبلدددرةرخاقسردددف  

رخاابردة ندي رخ سقدرو مر  حف فير ا  قدف تزرمفدت رخلريفدة  إفضرار  مانف)ر  خسعقحل: خقف أص   هفر  نظر
 يلدرلرت مدفو تاياد   ت غارني نندرطع  ظلدا  رخناق رأل)نم م  رز)هدرل مدر)  جسديع  صدعح) )ييدح 

رخقلددطفطرفرة لمددزر  خلددمر رخ ددعح)  رخاقددفمع "إو هددما رخعرصددية رخاددي تفطددح  مثدد  ا  برنددت (35 ارخرددة"
ات نيدرعج حضداية خحضدرلا إم ارطحليدة أصد حت ك  رخعحرص ع اسم تات اظر    اس ماي ع  ند

 

 ا  142-141رخياج  ننل ع ص (32 
 ا  142رخياج  ننل ع ص (33 
 ا  142رخياج  ننل ع ص (34 
 ا 143رخياج  ننل ع ص (35 
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مدد  رخعثيددرنررن تندد  إخددم  عرددفع  ت ددفل مخطددط ملددرجفهر رخنرسددعةع  مددن يرفلددر رخلددسريرنرةع عخدد  
  ا(36 رخيل ف رخم  يفرا سسريرو  رخقرنحني( رخار  "

رخحف ثددة يددفأت تكندد  تددفلي رر  "تسدد  رخعظيددة رخاابرددة  رأل حددرث خقددف أرددرل يا ) دد  إخددم أو 
رخافكددا خلددر سددر قر  ااا  مددن فددال( ) رخرددل إ)رلا مافحاددة  )قرقددة  تقفمرددة  عرت سددطحاع رخاددي  قدد  

 قدددر)لا اسدددم إن دددرز تعدددفر)رت من دددسة  اسدددم ت دددحل سررسدددرت )رفسردددة مافرغيدددةع  اسدددم تكدددفي  
)لع مددففارت اظريددة مددن رخددمهل  رخنضددة  اسددم رخاعيرددا رخيفدداظ   ياددحطرن رخ ددف ( خس سقددروع  هددي 

يافلي رتدد   خكنظددرل درا خقددف بدرو هفددر  نلددا مدن رخعيدد  رخقلدا   جددرا مسندت أمددرم أ ل  رام ارطحليدة
  ا(37 رخقرسرةا خقف برنت هفر  ني رخحقرقة أصفرت غاي ة من رخحفرثة"

ني ذحء مر تقفمع  احص  يا ) د  إخدم أو رخحضدرلا راسدامرة برندت قر يدة  مداثاا حادم 
ر   زرهار   مخرنر ع  رألما ننلد   رخفلد ة رخقاو رخثرمن اناع "نراسام رخاابي ظ  ألمف طحي  اظري

إخم نرلس رخ نحية ااا  رألما ننل   رخفلد ة إخدم رخي دحخي رألاظد  ندي يفريدة رخقداو رخثدرمن انداع 
نقددف سدددرطا تقاي ددر  ندددي رخ فددحب اسدددم برمددد  رخددفبن اسدددم رخدداغ  مدددن أو رالنكسرددز  رخنانلدددررن بدددرنحر 

خلددايعة اددن رخاددفهحل رخي كددا جددفر  خإلسددام  ال  ارق حندد  اددن بثددلا خفحادداس إعر  مددن تسدد  رألحكددرم ر
 ا (38 نل ا رألحفرث"

 
   -الحضارة اإلسالمية والتحديات الحديثة للحضارة الغربية:

نددي إطددرل رخيحرجلددة رخعلددكاية يددرن رام ارطحليددة رخعثيرنرددة  رخددف ل رخ ا رددة رسدداطرع رخ دداب 
رخعثيرنردددة  أو  رام ارطحليدددة  مفدددم رخقددداو رخثدددرمن اندددا أو  سحدددا رخعف دددف مدددن رخلدددزر    رالنكلدددرلرت 

رسداطرع ندي يدفريرت رخقداو رخعنداين  حادميناي سدرطات   نندحعا اسدم أجدارء  رسدعة مدن ألرذدرلر 
من رخقضرء اسرلدر ندي اقدا )رلهدر  رقالدرم أقرخريلدر   دنالر محيردرت أ  ملداعيارت خسدف ل رخ ا ردة 

 رخك ار  اسم لأسلر يايطرنرر  نانلر  إيطرخررا 
محت رالم ارطحلية رخعثيرنرةع  ازر عخ  إخم ثاثة أسد ربع   ان أس رب   قف تلرءل يا ) 

  هي: 
رخ حددا   رالناقددرل إخددم مفرنددم اسددم رخنضددرءرت رخك ددار خس حددا رأليددرع رخياحسددط رالفافددرق  ا1

 رخيحددرط رألطسلددي  رخيحددرط رخلفددف   لدد ل رخح ددرل رخقددح  رخددم  ناذددا  أسددرطر  رخددف ل 
 رخقحيةا رخ ا رة اسرلر  ل ل هريفالر رخ حاية 

 

 ا 144رخياج  ننل ع ص (36 
 ا 144رخياج  ننل ع ص (37 
 ا 145رخياج  ننل ع ص (38 
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نندد  رالم ارطحليددة رخعثيرنرددة نددي رخاكرددي رخلدداي   رخنعددرل مدد  رخاقفرددرت رخ ددفرعرة رخ ف ددفا  ا2
رخاددي ناذددالر رخثددحلا رخ ددفرعرة نددي رخ ددابع ميددر تلدد ل نددي رفدداال مددحرزين رخقددحا خ ددرخ  

 رخف ل رخ ا رةا 

نلددحي رخعيدداق رخا سددي نددي رخقدداو رخارسدد  انددا  )فحخدد  نددي صددارارت سررسددرة  حا رددة  ا3
 ا (39 رخف خة رخعثيرنرة مير تل ل ني رما رص قفلرتلر  إذعرنلرم  

رخعثيرنرددددة  عددددف  ال  ددددار يا ) دددد  ذددددا لا خسحقددددحت أمددددرم مددددر جددددار ألقددددرخر  رالم ارطحليددددة 
فضحالر خاساعيرل رخ ا ي حام ن رحلر ني رخاحال مف   إقرمة ) ل ملداقسة اسدم أسدرس  طفدي 

 رقاضرب إخم عخد   قحخد : خقدف تلد ل عخد  رخاارجد  أ  قحمي ني أ رسط رخقاو رخعناينا خكف  ينرا  
رخياأفا خسعرخ  راسامي "إو بثرار  أ  قسرا ع خكن رخحقرقدي ندي رخقداو رخارسد  اندا ندي سسلدسة مدن 

عددري  رآلالم ثدد  نددي تعيددر  رخلريفددة رألجف رددةع  رخحقددر   معا نددة جرددفر ا  تابرددر هددي رالهرنددرت  رالما
رخينداا ا  مدن هفدر جدرءت ل)ا نعسلدر رخعفرندة  رخ درهاا اندرة   رخححرفا رخاي أنسات من عخ  رخي را

(  هددي ل)ا نعدد  مثرخرددةع 1938-1920عخدد  رخحذدد  رخيثقدد   رخيخددرطا مدد  م ددطنم بيددرل  ررددر  
  ا(40 أص حت نيحعجر  خانا رلرت رخقحمرة رخاي سااسحهر"

  قف ف   يا )    ضعة صنحرت من بار   خسحف د ان رخاحجلرت رخقحمردة  رخعسيرنردة
رالم ارطحليددة رخعثيرنرددة  هددح  ددار أو رخاددي سددر)ت نددي تابرددر  رخددف ل رخعا رددة  راسددامرة إثددا سددقحط 

هما رخاحجلدرت برندت ذدا لية مدن أجد  رخفلدحي  رخاطدحل  أو مدن رخحردح   رخفلد ة خيلداق   هدما 
رخددف ل أو تساددزم  لررسددة ت ف ددف حضددرل  رددرمسةا يقددحل يا ) دد : "إو خسقحمرددة ) لر  تضددطس   دد  نددي 

راسامرةع أير برندتع ننلدلر م  داا اسدم ت فدي يدارمج إج رليدة يلاق   رخقايل: سا ف ب  رخ سفرو  رخ
تلدداحجل تقنددنر حددر)ر ع  هددي يددارمج تضددرمن  رنضدد رط رجايددرايع  سالددراف رخقحمرددة بدد   رحددف مددن 
هما رخ سفرو رخنارة اسم م ريلة رخينرك  رالقا ر)ية رخخطراا رخاي تض ط اسر ع  سالرافهر اسم 

حل ت ف ددفرت ذددا لية ال ييكددن إال أو ت ددفم يفددم قفييددة جددفر  رجايرعرددة  ) فرددة  ار سرددة  بسلددر ق دد
ار)رت قانرة محل ثة ان رالجفر)اا  ييكن خلما رخا ف فرت أو تحخف ل) ) نعد  برسدحةا خكدن مليدر 
يكددن مددن أمدداع نايددف مددن تع ددرا راسددام  ت فددي رخكثرددا مددن تقفرددرت رخعددرخ  رخ ا ددي رخاددي أصدد حت 

 ا (41 هما رخحضرلا رخعرخيرة أ  لنضلراا"م قحراف رخحررا رخعرخيرةا إو رخيلاق   لهرن ق حل رخرح 
راسدددامرة قدددف  يف ددد  يا ) ددد  إخدددم صدددعح ة هدددما رخيليدددة  جلدددرمالر  عخددد  ألو رخحضدددرلا 

تأفات ان رخحضرلا رخ ا ردة  قدانرن: "هدمرو رخقاندرو رخسدمرو غردار نعدا  أ ل در أكثدا ميدر غراتلدر بد  

 

 ا 144رخياج  ننل ع ص (39 
 ا 147رخياج  ننل ع ص (40 
 ا 153-152رخياج  ننل ع ص (41 
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ن رخقدفي  إخددم رخقدداو رخثدرمن اندداع نكردي ييكددن خإلسددام ندي خحظددة  رحدفا أو  ف ددز هددما رخقدا و مدد
رخياحسة رخك راا جفر   يزازع م ايعرت  رخعارقة  ي راهرع اسم رخاغ  من أن  ال ييس  إال ناحة نقراا 
 هنددةع  صدددفراة معز خدددة  تندد   رخدددحلمع  هدددي ردد   ملدددقطة ندددي صددسل رقا دددر)اع عخددد  رالقا دددر) 

إ)مدرج سدكرو فدرمسرن  بثردا  رخاحرخدف  ادن تفندرطل . ثد  إو رخي ايد  راسدامي بكد  رخعرجز ان  
رخي ايعرت ييس  أغفررءاع  ه  اسم قسدال ع مافندم و جدفر ع  خرلدت رخيعاقدفرت أ  رخاقرخردف ندي بثردا 
من رألحررو إال تعّات  املع يلر أ خ   رخيحظحظحو رخدم ن خلد  م دسحة ندي رخحندر  اسدم رخطدر   

( نعا  خ عع م ايعرتل  مث  رخرينع أ  رخطر   رخعاردا خسد عع رآلفدا مثد  إ داروع أ   رخقا سطي
 ا (42 رخطر   رخعارا مث  رخعا رة رخلعح)يةع اسم رخاغ  من رخ اا ل أ   ل ل همر رخ اا ل"

يا ) دد  اسددم رخددف ل راسددامرة أو تحرجدد  رخحرقدد   تق دد  رخاحددف  رخ ددعل  هددح أو  يقادداح 
رددرا رالقا ددر)ية رخعرخيرددة  عخدد   ددأو تف ددز نددي أسدداع  قددت ميكددن ثحلتلددر تلددعم خانددفمرج نددي رخح

رخ فرعرةا  هح يعادات  دأو "هدما رخيليدة سدلسة رخاحف دفع خكدن ثيفلدر  درهرع  يايثد  ندي يدمل جلدف 
ررق خن تكحو ثيرلا )رنرة ني  قت قايلع  خن تاا    يرتلر اسم ملاحيرت رخشرا  لدااةع  خد  

 سددفرو راسددامرة خلددما رخيليددةا  هفددر تكيددن حقرقددة رخيلددا خرة رألكثددا تلدديء رخياحسددة رالسدداعيرلية رخ
 ا (43 ثقا  خس سفرو رالساعيرلية"

صحر  إو رخف ل رالساعيرلية قف أ)فست إخدم رخدف ل رخيلداعياا  عدع رخياسلدرت رخحف ثدة 
ني م رالت رخ حة  رخاعسر   رخيحرصات  اف) من رخ فرارت رألجف ردةع إال أو هدمر خد  يكدن بسد  

ي ريرددرتع  عخدد  ألو هددما رخا ف ددفرت  حلددل لأ  يا يددفل "قددف حطيددت جز رددر  رخ فددم رخقفييددةع خكددن ر
من جلة ثرنرة خ  يق  تامريلر  طايقة سسرية تيرمر ع  خ  تا  إادر)ا رخ فدرء  ندا مدر  اطس د  رالقا در) 

عرخ ا من هفدر  خحررا رخشرة خسياا  حل ا رخحطفيع  إنير  نا مر  اطس   رقا ر) قر   اسم رخناركة  رخ
رخينا ذة رخرحم اسم رخف ل رخيلاقسة جرء افم رناظرم رخاطحل حلل رخقطرارتع  جرءت رخضا لا 

  ا(44 رخنارة خكي ت س  هرركسلراا"
نقددددف ادددداي يا ) دددد  اددددف)ر  مددددن رألنكددددرل حددددحل سدددد   تحددددف د رخددددف ل  نضددددا  ايددددر تقددددفم 

نقطع  إنير ني م رالت رخزلراة راسامرة  تحقرا تفيرة ررمسة نرلر خر  ني رخي رالت رخ فرعرة 
رقا ددددر)ية مفناحددددة اسددددم  أسددددحرق رالل رء  رسدددداثيرل رخ اددددا لع  حدددد  منددددكسة رالسدددداثيرلع  إي ددددر) 

 

 ا 154رخياج  ننل ع ص (42 
 ا 156رخياج  ننل ع ص (43 
 ا 157رخياج  ننل ع ص (44 
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رقا در)يرت رخعدرخ ع نضدا  ادن إلسدرء سررسدة تا حيددة  تكحيفردة خسردف رخعرمسدةع  تكدحين إطدرلرت تقفرددة 
  ا(45 رسةرس  ني هما رخفل   ملففسرن  أسرتما  إ)رليرن مير ال م رل خان

 ني تحذر  محق  راسام من سررسة رخا ف ف  رخاحف د رخحضرل   ار يا )   أو هدما 
رخلررسة ال تاعرلي م  حاص رخيلسيرن ني رخيحرنظة اسم حضدرلتل   إسدامل ا  قدف ا دا ادن 
عخدد   قحخدد : "خقددف  قدد  رتلددرم راسددام طددحيا   لرددرب رخيا نددة رخضددا لية خلددمر رخاكرددي رخعفرددي إخددم 

راسام ساكحو محصفا أمرم بد  جلدح) رخاحدف د و رخكثرا من رخياحظرن أاسفحر أو أيحرب )لجة أ
نظددار  إخددم ط رعددة قسددل راسددام  ل حدد   حضددرلت  ننلددلرع  هددي حضددرلا  مفرعددة(   مانددف)ا(ع نلدد  

ميكن إخم هما رخفلجة. ني رخحرق ع تق   راسام ندي رخيرذديع   ممكرند  رخردحم أو  اق د  أكثدا همر  
رخعرخ  رخحف د رخم  يحرصااا نرخيلرحرة  درألم  تأقسيدت هدي أيضدر  معد   عدف رخكثردا مدن   من همر

خ  تنقف ندي رخفلريدةع اسدم رخداغ  مدن رخافدرزالت رخضدا ليةع ردر ر  مدن رالصطفرمرت  رخايسي ع خكفلر  
 أصرخالر ني فض  هما رخسش ةا إو رخاعرم  م  راسام   نا  مار)ت رخ ارمة رخف فرة رالسداثفر رة

 رخلردددرب رخيطسدددا خسيا ندددةع يعفدددي نلدددررو هاطقرتددد    يعفدددي رخنددداق رخ رطفردددة  غراهدددر مدددن رألنكدددرل 
رخياعرلذددة رخكثردداا رخاددي تددفل  حددفهر اسددم إمكرنرددة تعددريا رخيافرقضددرت(ا  رخقدداآو ننلدد  ينددا  أمددرم 

خادي ( أن  أاي  نكاا ني رالحدحرل ررالصاح  رب رالجالر) رخم  خ  ي سا أيفر ا  ا ر ان رخف ي  
ال  اضددددين نرلددددر رخقدددداآو  رخلددددفة رالرددددرلا رخ ددددايحةع نف دددد  افف ددددم  رخقرددددرسع  افددددفمر ال  فط ددددا 
رخقرددرسع ي ددل رخس ددحء إخددم إايددرل رخدداأ ا خقددف رحادد  هددمر رالجالددر) مكرنددر  هرمددر  نددي رخ سددحلا رخاحقددة 

 ا (46 خسنكا راسامي"
 
 
 
 

   -الحضارة اإلسالمية وآفاق المستقبل:
ا  ان رخحضرلا راسامرة ني محرجلدة رخقداو رخعنداين أو  داسي  يحر ل يا )   ني )لرس

 رخحضدرلا راسدامرة مدن فدال من فال نل  أ عر) هما رخيحرجلة آنرق رخيلاق    رخفل ة خإلسام 
  -ثاثة تلرؤالتع  هي:

أال تددزرل هفددر  حضددرلا إسددامرة.اا ي رددل يا ) دد ع إو رالنقلددرمرت رخقحمرددة  رخلررسددرة قددف  ا1
ف يرن رخيلدددسيرنع  هددددي سددداق  ح دددا اثددداا ألمددددف طحيددد  أمدددرم رحدددام رخححددددمزقدددت  حدددفا 

 

 ا 164-156رخياج  ننل ع ص (45 
 ا 153رخياج  ننل ع ص (46 
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راسددددامررنع "خكددددن رخ رمعددددة راسددددامرة  أ  رخار طددددة راسددددامرة(   ددددنالر  رقعددددر   حقرقددددة 
حضرلية محجدح)ا رخردحم بيدر  درألم ا سدا ف و يدا رد  هدما رخحضدرلا ندي رخحردرا رخرحمردة 

   ندددي رخيعاقدددفرت  رخعدددر)رت  رخاقرخردددف اسدددم برمددد  رمادددفر) نضدددر لر رخ  ارنددديع نلفدددر  تندددر
 رخعاقددرت رخعر سرددة  رألع رق  رخاائردد   رألخعددرب  رخيلددسكررت  حاددم رخطدد خاا إو أ  أ ل ددي 
يقدددحم  رالناقدددرل مدددن مف فدددة إخدددم أفدددار ندددي رخعدددرخ  راسدددامي رخياحسدددطيع سدددراحر نقدددرط 

  ا(47 رخانر   أكثا من نقرط رالفااتاا"
ن حضددرلت  رخقفييددة رخعارقددة بيددر  ددا  رخاخسددي اددن رخثرددرب هدد  سددراخسم رخعددرخ  راسددامي ادد ا2

 رخقفيية بسير رت   صحب رخا فر   رخاقفرة رخحف ثة. 

يا يفل اسم همر رخلارل  قحخ : إو همر رخلارل ال  اعسا  ي را راسدام نقدط "إع  ي رل  
فمرغ حضدرلا رخدييكن طاحد   طايقدة أفدار: هد  سداناي رخحضدرلا رخحف ثدة حضدرلا رآلخدةع  قاي در  

رخخرصددة سددحرء اددر) اسرلددر عخدد  ي رخحضددرلرت  ددرالخكاا نددي  رآلخرددة  رخددملا رخا ددرن  اسددم رخعددرخ   تس
 رخفن  أ   رخيضاا. من رخثريت أو رخيكففةع يفار  لر رخكثراا جفر ع قر)لا اسدم خدي أافدرق رخكثردا مدن 

  رخلرركد ع هررك  رخحضدرلرت  تحطريلدر  إادر)ا صدررغالرع خكفلدر ال تلداطر  أو تنعد  عخد  مد  بد
ألو رخيكففة ال تيث  حضرلا ني حف عرتلرااا إو رايدرل رخنكدا ندي رخقحمردرت رأل ل ردة ي عسفدر نند  
كثردار    ندي قدفلا رخيكففددة اسدم تححردف رخكددحو أ  جعسد  ما رنلدر اا نكردي ييكددن خساقفردة رخادي ا ددزت 

رت رخك ار ية أو تس ي رخنخ ررت رخقحية رخاي هي رخحضرل ح ان رخقضرء اسم رخخ حصررت رخ ل
رأل)يدرو  رخنسلدنرت  رخقدر  رانلدرنرة  رألفاقردة رخيخاسندة   مفلر رخحضدرلا راسدامرة( رخقر يدة اسدم  

 ا (48 جحهاير  ئرير يرفلر"

أال يكحو رخخطا قرتا  خح رفارل رخعرخ  راسامي خاحقرا عخ  رخلدفت أ   رخحفرثدة( سد ر   ا3
هدددمر رخعددرخ ع أ  رخددف ن.اا  ق ددد  رخيرلبلددرة رخقددر)لا اسدددم نلدد  أحددف أهددد  م ددر)ل ت ددرن  

أو نحذد  أو يا ) د  بدرو قدف طداح مدن رخينردف  رخالدرؤلع  ااي إجر ة يا ) د  اسدم هدمر  
هددمر رخالددرؤل ق دد  أو  انكدد  رالتحددر) رخلددحنراي  تفلددرل رخا ا ددة رخنددرحعرة  حددحرخي ثاثددرن 

خدد  سدفةع  مدن ثدد  جدرء تلددرؤخ  مع دار  اددن رخقسدا مددن سدرطاا رخنددرحعرة اسدم رخعددرخ ا  مد  ع 
أو تعدداي مسخدد  إجريادد  اسددم عخدد  رخلددارل  رخاددي  ذددعلر نددمو مددن رخينرددف خلددما رخفلرسددة 

  هح ترليخ ننا رخط عة رأل خم من رخكاربا  1963ني ححرخي سفة 

أجدددرب يا ) ددد  اسدددم هدددمر رخالدددرؤل  حدددمل ردددف ف نقدددرل: "هددد  ن ددداؤ اسدددم رخقدددحلع إو  خقدددف 
لدددرنحية إلر)يدددة  اقسفدددةا  إعر مدددر ي  رنرخيرلبلدددرة  حدددفهر خرلدددت حضدددرلا يف سدددةع إنلدددر تحجددد  رجايدددرا

 

 ا 166-165رخياج  ننل ع ص (47 
 ا 167خياج  ننل ع صر (48 
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ط قت  حمر  مر اسم رخعرخ  راسامي نمنلر سانضي يا ر  بير هح رخحرل ني رالتحر) رخلدحنرايع 
إخم تعريا  رقالرم يرن رخحضرلا رخا سدرة  رخيرلبلدرةع  بيدر هدح رخحدرل ندي رخ درن يدرن رخحضدرلا 

ليدر بثردار ع نمنلدر خد  تسد  ال هدما رخحضدرلا  ال رخ رفرة  رخيرلبلرةع  إو برنت رخيرلبلرة قف أثات نر
   ا(49 تس ع ألو عخ  خر  هفنلر"

 هفرع اليف خفر من راذرنةع أو مر خ  ينرهفا يا )    خ   سحظ  ني تعسرق  أو رخيرلبلدرة 
لدائرة قر يدة  بدمخ  ندي رخ درن  قردت خخلدحنراي   قردت رخحضدرلا رخا سدرة رقف زرخدت مدن رالتحدر) ر

ة  ت ردددات رخندددرحعرة  رت دددرا رخاعدددريا مددد  رخاأسددديرخرةع  إو رخدددف ل راسدددامرة ندددي رخحضدددرلا رخ دددرفر
رالتحر) رخلحنراي رخلريا قف نلضت خسيحرنظة اسدم تارثلدر راسداميع  هدي تلدعم خا ف دفا ردأنلر 

 ني عخ  رأو معظ  رخف ل راسامرة رألفارا 
و رخاقفردة رخيرلبلدرة أ   يخا  يا )   )لرسا  ححل ملاق   رخحضرلا راسدامرة  درخقحل: "إ

غرددا رخيرلبلددرة  رخفلدد ة إخددم راسددام رخددم  تدداحك  رخحرددرا رخف فرددة ئردد  نددي بدد  أمددحل رخحرددراع هددي 
حادم ال يظد  راسدام حضدرلا ا دحزر   حادم  يثر ة رخفرل رخيحقدفا رخادي ي دل تخطرلدر )نعدة  رحدفا  

 ا (50  ان ل ني أتحو رخزمن رخحرذا"

 

 ا 168رخياج  ننل ع ص (49 
 ا 168رخياج  ننل ع ص (50 


