
 الحلقة الثانية 

 ...(تجربتي في الكتابة التاريخية) من كتاب 

 للاستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي 

 التدريب على المنهجية في كتابة التاريخ

 
من العوامل التي  ايدت ا الي رتوا ويدالى تحيي  م هي  ميح ل لاييك لية وي  رتد ي   

" البكيدلوايو "لحصيولة تحيي التدايخ العرب  اإلاالم  إكمدل داااتة الجدمعي  و  الوطن 
و  التدايخ من جدمع   غ اد،  معحي أنية حي ن ايدور إليي إنجحتيرا ليكميل دااايتة العحييد وي  
التدايخ ردن مشّبًعد برلح التراث العرب  اإلاالم  لممّصًحد بثقدو  ردفي  تن  دايخ األج اد 

ويييي  ألالبييييد  التدايخييييي ( الميييي اا )ل اجيييي   ممييييية ميييين التيييي تر أل ا نيييي  ى ويييي   يييييدااا 
 .لحتدايخ(  فدا رهد)ل
لمقييد ا أجحةييي  ويي  " أنيية وييوجو لهييو يقييرأ أللل ميير  رتًبييد"يقييول اليي رتوا وييدالى  

دلايدا تحمي  ،لالد الكث ر من التمريف لالتشوية لحمقدئق، للكحية لبصيوا    ايجيي  بي أ 
 ييييد هيييي ا  أن لااك كلييييب رحيييية أاييييبدً د ل راكمييييدا  دايخييييي   ع يييي   ل صييييوااا وح يييي ي  رّون

"  دلم تشرى "األلالب ون تةر حقب  طويح  من ال من، لإن المؤاخ األلالب  أل مد ي مي 



تن العرب " غ ر المويوعي "تدش ل حقي تقدوتة و  أحضدن هذه الة ئ  المثقح ،  دألوكدا 
 بييّ  أن هحميير   يية التفك يير فيصيي ا " مويييوت تة"لاإلاييالو لل ييذا ومنيية م مييد ردنيي  داجيي  

 .ااتثحدك – طةيع  المدل  –للكل ظدهر  . قص  أل دلن قص  أحكدًمد جدئر  تن
الم اايي  التدايخييي  )الميييالدم مح جييي   91لقيي  اييددا ألالبييد ابتيي اًك ميين القييرن  

التيي     ييؤمن إ   ييدلوجود المييددم المم ييو  الييذم يمكيين أن يخضيي  لحبميي  ( الويييعي 
ن أن يطبقييوا هييذا العحميي  تيين طريييق ا اييتقراك التجريةيي ، لقيي  حييدلل  عيي  الم تشييرق 

المحطق الويع  تحي أح اث التدايخ العرب  اإلاالم  ووقعوا و  الخط ، كلب ألن التيدايخ 
لغ ره من العحوو ا جتمدعي   تعحق  مثيل اإلن يدن لميمية، لأحداي ية ل راتية اليذم يمرّرية 

مي  الب"لحي هد ردفيي  لحخيوي وي  " الطريق  العحميي "وحي   . لي وعة لحقيدو   جّل األتمدل
ألن داااي  ال يحو  اإلن يدن  أكثير  عق يً ا مين داااي  الليواهر المتعحقي   يدلعحوو " التدايخ 

 .الصرو  أل التطةيقي  لهذا مد أشرند إلية اد ًقد
هذا من ج   لمن ج   أخرى نالحظ تةوا خط  ميذاه  أل مي اا   دايخيي  أخيرى  

طبقدا ل طوا لادئل اإلنتيد  الت  قدم  تحي اوتراي أن صراع ال" المددي  التدايخي "مثل 
إن أمثييدل هييذه الفريييي  . هميد اليي اوعدن تحيي  اإلن ييدن لالممررييدن الوح ي ان لمرريي  التييدايخ

لغ رهييد مميين  تشيية   دلعدمييل الواحيي  لحتييدايخ   يمكيين ا اييتحدد إل  ييد لحتحةييؤ تيين  جييداب 
 .اإلن دن أل  دايخة

لل ييد أاييدن  هد ويي  دتيي   لإكا مييد  ررحييد الميي اا  التدايخييي  األلالبييي  لهيي  رث يير  
الذم ( الم تشرى ) فدا رهد التدايخي  نالحظ أنة ليس من ال  ل تحي المؤاخ األلالب  ل

 ربيي وي  ب ئيي  وكريي  لتقدفييي  مثقحي   دلتراكمييدا التدايخيي  التيي   حلير إلييي الشيرى العربيي  
  وي  اإلاالم  نلر  تي اك ل ميدلل  شيوية  راتية ، محكير  دلا العيرب التيدايخ  لإاي دمد  

لي  يكين مين ال ي ل تحيي الميؤاخ الم تشيرى أن هتجيدل  ريل ... مجدل المضدا  اإلن دني 
 حب العقبدا، لبدلتدل  والب  أن يكون  ف  ره غ ر متجرد لغ ر مويوت ، لهحد أيًضيد لكيل 

 .قدت   شواك، لالمد ا الشدك  لبع  الم تشرق ن ه  نتد  ظرل  مع ح  خدص  ب د
آلااك لالتفدا ر و  مويوتدا التدايخ العرب  اإلاالم ، إن إطالت  تحي مختحف ا 

أابكح  لأ تجح  ألل األمر ألنة مّس قحدتد   لمبددئ  الت   عحمت د و  الة ي ، لالمجتمي  



لالكحيي ، للكحية ريدن تحيي المي ى البع ي  كا ودئي   لي  ألنية ريّون لي م شيكد مح جييد إ اك مييد 
وحي  أتي  أوتيري صي ى ريل ميد أااه أل أطحي  هة ل أنة حقيق  أل  ف  ر لليدهراا  دايخيي ، 

تحية من المطةوتدا، خدص  إكا ظ ر و  شكل أن يق أل ييمن موايوت   دايخيي  مح يق  
: تحي  طدلي  البمي  لومواهيد" المكمي "مكون  من أجي اك ت هي  ، لهيذه وي  اتتقيددم ب ايي  

لكليب  يدلرجوع " حقيق "إتدا  الشب و  المدد  المطةوت  ل م ه  م ى الوتوى ب د  دتتبداهد 
لهكييذا .. إليي ألتيق المصييددا لالوتيدئق األللييي  كاا العالقي  بتحييب المقبي  لإتييدد  مراجعت يد

 صيبك تمحييي  التمقييق ميين الةييراه ن لالشييواه  تمحييي  كهحييي   تطحيي  قيي ًاا رة ييًرا ميين الج يي  
لهيييذه مييين أهييي  متطحبيييدا البدحييي  العحمييي  وييي  م ييي ان العحيييوو . لال قييي  لالمكمييي  لالتيييرلم 

 .ي  لخدص  التدايخا جتمدع
" طريقي  البمي  العحمي "لق  أخذ ال رتوا ويدالى مين أايد ذ ة وي  الغيرب األلالبي   

لمتطحبد  ييد لمييد   ييبغة تحييي طدليي  البميي  ميين صييفدا إيجدبييي  للّظف ييد ويي   موتيية التيي  
 حدلل  مويوتدا شتي و  التدايخ العرب  اإلاالم ، وخر  بتفدا ر ل محييالا ج هي   اد 

للعييل ميين م ايييد الطريقيي  العحمييي  ويي  ألالبييد أّن األاييتدك .  ر الم تشييرق نو  ييد تحييي  فدايي
المشيير  تحييي األطرلحيي  هوّجيية ليح يير الطريييق لطال يية  جييده المييح ل لاألصييول لالمصييددا 
لأاحوب البم  ت  هتر  الطدل  ل توصيل إليي التفداي ر أل الكشيو  أل التمحييالا الج هي   

ام    تح  تحي مصددا أللي  للتدئق معتم  ، لميد ل  هت خل و  اوض د أل  ع هح د، مد د
 .داو الطدل  م تعً ا لح ودع تمد  وصل إلية من رشو  ل فدا ر أمدو لجح  المحدقش 

إنَّ هذا المومف هذّررن   مومف المعت ل  األلائل الذهن  ةّحوا موقًفد تقحًيد لأخذلا من  
ج هي   لأايحوب ج هي  لوكير ج هي   ال وندن أادل   المحطق لالج ل اإلغريق  لداوعيوا بيرلح

تن اإلاالو لتق   ة  جده األت اك لانتصيرلا تحي   ، لب يذا ريدنوا أكثير و ًميد لعصيره  مين 
 .غ ره ، الذهن اف وا آااك المعت ل 

ليةيي ل أن مييح ل اليي رتوا وييدالى ويي  رتد يي  التييدايخ ي ييتح  الييي نليير  كا ييي  رحّييي   
دل  هذه لي   أا ر  تدميل لاحي  مين العواميل شمولي   عتم  المصددا الموتوق ، و   لالم

الت   مر  التدايخ ل  أا ر  ن ت  مد ل  مت تر  بتيدا مد بل  عتم  المويوعي  و  التف  ر 
للكن ح ن    ل الُقراك اليذهن هتيد عون  ميوث . لالمح جي  العحمي  و  التمح ل ق ا اإلمكدن



ك مين األكيدديم  ن لالمتخصصي ن أل ال رتوا ودالى و  المجالا لالجرائ  ايواك ريدن هيؤ 
لهيو أقيرب ميد " التف ي ر القيوم  لحتيدايخ"من المثقف ن لالم تم ن ومن   يج ةون   نة  ةح  

يكون  ف  ًرا تربًيد إاالمًيد، لو  هذا   ي     ف  ره ج لًيد مجرًدا بيل موييوعًيد إليي أ عي  
 ية طيوياًل وي  العثيوا تح  يد الم لد ألنة ه تمة برلايدا للتدئق لأادن   متع د  يج ي  نف

 .من مضدّن د األللي 
لق  ت  الحدق  لالمؤاخ التون   ال رتوا هشدو جعيط، ودالى تمر لاحً ا من تالتي   

ه   قريًبد الوح    و  رل الحتد  العرب  "من ب ن اؤل  هذا الج ل الج ه  معتةًرا رتد د    
ويمكا . بموث ج ي  م يطر  تحيي مدد  يدو  م  ان العحوو اإلن دني  المعتر  ب د تدلمًيد، ر

أمكن التشكيب و  أن والًند ليس اقتصددًيد حقيقًيد لاآلخر لييس و ح يوًود حقيقًييد ويال يمكين 
التشكيب حتي من جدن  الغرب  ن و  أن هؤ ك مؤاخون أجالك   يقحون أهمي  تن أوضل 

 (1)". مؤاخ  الغرب
لويي  ااييدل   عيي  ب ييد أاييتدكه المشيير  الةرلفي ييوا لييويس إلييي المحمقييي  الثقدفييي   

 (2): العرامي  بحح ن قدل
لقيي  ردنيي  أطرلحتيية ممتييد   حًقييد، رييدن ال يي   وييدالى تميير خييالل ميي   داااييتة "...  

طدلًبد َمْرِيّيًد تحة  مدًمد، إنة موهوب لدؤلب تحي تمحة، لردني  أطرلحتية، التي  اتتمي ا 
 ".ا  مضحي  لمجموت  لااع  جً ا من المصددا، إنجدً ا رة ًراتحي داا

"… I may add that it was a really excellent thesis. Mr. Farouk Omar has 

throughout his Course been a most satisfactory student. He is both gifted 

and hard – working and his thesis, based on a really exhaustive study of a 

very wide range of sources, is a considerable a achievement". 

للعل مح جي  الي رتوا ويدالى  ل ير لاييم  مين خيالل رتد د ية، لهيو نف ية يشي ر  
و  لقدك لة   ن المثقف لبخدص  المؤاخ يختحف و  شخص تة التي   يحعكس  دلتيدل  تحيي 

لأن هيذه الشخصيي   فيري ... أن هتمحيي  شخصيي  متفيرد  ويدلمؤاخ المةي ع  بي ّ . كتد د ة
نف ي د تحيي  موتيية لرتبية  م يي  ي يتطي  القيدا  المتتبيي  أل المتخصيه القييول  ي ن هييذه 
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ليمكين القيول . المقدل  أل هذا البم  يعود إليي البدحي  الفالني  قةيل أن يطّحي  تحيي اايمة
. و  مشوااه الفكرم لالثقدو  من القرن المدي  ردن  خصب ( ال بع حدا لالثمدن حدا)  ن 

 .وق  ش  ا  دكوا  إنتدجة و  التدايخ من رت  لبموث لمقد ا
ويدالى التدايخيي  هيو خصي  نتدجية . إّن ألل مد هواج ة المتميرم تين إاي دمدا د 

وق  رتي  وي  كليب الكتي  . لغ اا ة و  م  ان  خصصة ال ق ق لهو  دايخ العصر العبدا 
لالمضدام، لأادو د ببموث و  مويوتدا عبداي  اأى أن يد  الع ه   و  التدايخ ال يدا 

  تمق الوقو  تح هد لالتمعن بتفدص ح د أل جح  انتبده المتخصص ن لالمولع ن  دلتدايخ 
إنيية مؤلييف نييدجك،  معحييي أن مييد يكتبيية يجحيي  : "ميين هحييد جييدك  قييوي  ندقيي  ليية  قوليية. إل  ييد

 (3)".  ف  ر ج ه  لحمعرو ا نتبده لكونة يموم تحي أصدل  لإيدو  ج ه   أل 
لاليي رتوا وييدالى ميين المفكييرين العييرب العييراق  ن المعيي لدهن : "لقييدل تحيية ندقيي  آخيير 

الذهن أا موا  ق ا تدل و  الحشدط الفكرم لاألدب  لالثقدو ، لألج  ترل  غحي  من العطدك 
ند التي  العحم  لالفح ف  لكث ر من مشكال حد الموالت  و   دايخ أمتحيد للحع هي  مين قضيديد

لعة  و  د األهواك لالمرردا ا اتشرامي  وشوه  لدا  لخحط  لحجة  مد جعل  دايخحيد 
 (4)". تحي غ ر حقيقتة

 
و  دكوا  نتدجية وي  9191الذم ص ا اح  ( طةيع  ال تو  العبداي )لق  ردن رتدب  

ليعتميي  هيييذا الكتييدب تحيييي . التييدايخ العبداييي  لفييية  ةييير  أصييدل  وكيييره لشييمولي  مح جييية
"  قيوي "و، لالتي  أتيدد و  يد 9199رلح  الي رتوااه التي  حصيل تح  يد مين جدمعي  لحي ن أط

. الثوا  العبداي   صوا  خدص  لمد  الهد من أح اث العصر العبدا  األلل  صيوا  تدمي 
لنفي  دلرلايدا التدايخي  الموتوق  الصف  الالترلبي  تن  حب الثوا   حب الصف  الت  اّل  

هد الع ه  من المؤاخ ن المم ت ن، رمد أك  أن العصير العبداي  األلل ل د ا اتشراى لادد
هييو امتيي اد لحعصيير األمييوم ويي  أاييدل بة ال يداييي  لمفد يميية المضييداي ، رمييد يل يير كلييب 

 (.العبدا ون األلائل)لايًمد و  رتد ة كم األج اك الثالت  
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وي  الوقي  اليذم و يو " مشيداي   دايخيي "ت  انطحق  ع  كلب مو ًتد ج ي ه بي ن تيّ    

حررييي  الييي نل لالقرامطييي  لالبد كيييي  : شيييرع وييي  إتيييدد   قيييوي  الع هييي  مييين المرريييدا أمثيييدل
لالمشيشي  م حًطد أيواك ج ه   تح  د داتًمد  خريجد ة برلايدا  دايخيي  موتقي     عتمي  
الخييييدل لالرلمدن يييي  التييي  ا صيييف ب يييد الكّتيييدب اليييذهن  حدللوهيييد وييي  الثالت حيييدا لحتيييي 

ميين القييرن العشييرين نييراه يخييوي ويي  م يي ان الكتد يي  تيين العصييوا العبداييي   الخم ي حيدا
الخالو  العبداي  و  )ألل مد : الت   ح  العصر األلل، لق  نشر لة و  هذا المجدل رتد دن

 (.الخالو  العبداي  و  تصواهد المت خر )لتدن  مد ( تصر الفويي الع كري 
رردا ال نل لالقرامط  لالبد كي  لمد  الهيد لممد  ج ا اإلشدا  إلية أن إتدد   قوي  ح 

البغ اديي  لريدن ل يد صي ى ( آويدى تربيي )ظ را و  بي اهت د تحيي شيكل  ميوث وي  مجحي  
 ع   ايده  إليي حي   ع ي  وي  التعرييف  دلي رتوا ويدالى لكهيوع صي تة ربدحي  مرميوى وي  

، خدصي  (5)يدا األلادط الثقدو يي  لالفكرييي  وي  داخيل العييراى لخداجية محيذ ألاايط ال يبع ح
 .لأن المجح  ردن  لااع  ا نتشدا

لبموًتييد أخييرى ( آوييدى تربييي )وييدالى أغحيي  البمييوث التيي  رتة ييد ويي  . لقيي  جميي  د 
 ( التدايخ اإلاالم  لوكر القرن العشرين)لأص اهد و  رتدب امده 
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 .العراق



 
عيي  ، وييال  ال  "يقّحيي لن "لالييذهن "  ييدألطر الم ييبق "لفييية انتقيي  البييدحث ن الييذهن يعتقيي لن 

مؤاخ حد يعتم  تحي  فدا ر َتفَّي تح  د الي هر ليتبعيون تي ن األخطيدك التي  لقي  ب يد مين 
لدتييد اليي رتوا وييدالى إلييي قييراك  ج هيي   لححصييون التدايخييي  دلن اإل كييدل تحييي . اييبق  

تيوا  "تين حرري  الي نل لاتتةرهيد ( نول ري )ومحيذ أن رتي  . قراكاا اآلخرين ل ذه الحصيون
" انتفدييييي "تيييين البد كييييي  لاتتةرهييييد ( إبرا يمييييو )لمحييييذ أن رتيييي   ...الملحييييوم ن" العة يييي 

لمحيييذ أن الّ  م تشيييرقون لم يييتغربون آخيييرلن "... الت يييحط العربييي "األكابيجيييدن  ن يييي  
لال ن قيي  " حرريي   يي تو إلييي الم ييدلا  لالع اليي  ا جتمدعييي "لمررييدا الشييعوبي   دتتبداهييد 

نقيول محيذ ". دتو  إلي ا شيتراكي "دتتبداهد لالقرامط   " دتو  إلي التمرا الفكرم " دتتبداهد 
حقيدئق   ية  رثير  " الفريييدا"أن رت  أللئب حذا  ع  المؤاخ ن حذله  و صيبم   حيب 

 كرااهيييد لإشيييدتت د وييي  الكتييي  لالبميييوث للييييس   ييية  اايييتحددهد إليييي الاييييدا التيييدايخ 
  وييدالى ويي  صييفمدا رتد يية التيي  قدابيي  األابعمدئيي  صييفم  ويي. لييي ح  د. المويييوعي 

طبعتيية األخ يير   حييب ا وتييراكاا ليؤريي  أن  حييب المررييدا ردنيي  حررييدا ه مييي  معددييي  لقييي  
المجتم  لمثحة العربي  اإلاالمي ، لأن د حدلل  ااتة ال نلمة لمؤا يد ة  ي خرى   صيح  
يَر الج يل  ل يد  يدإلاث المضيدام العربي  اإلايالم ، للي  يكتيف الي رتوا ويدالى بيذلب بيل َ شَّ

وتدايخحييد حيي ن بيي أ يكتبيية أبحييدؤه المتمييرالن ميين ِإاييدا : "ميي  اييتبقي  خ ييرالصيدت   يي ن األ
إنَّ هذا التدايخ يل ر .. الفكر ال خ ل، الم تح لن تحي نلر  كا ي  و  و   التراث ل ف  ره

بوجيية ج هيي  يختحييف تيين الصييوا  التيي  جييدك ب ييد ا اتشييراى لنقح ييد مؤاخييون تييرب حتييي 
 (6)". محتصف القرن العشرين دلن  مميه

                                                

فدداروق عمددر، بغددداد، . ، د(التدداريا االسددومي وفكددر القددرن العشددرين)مقدمددة الطبعددة الثانيددة لكتددا  ( 6)
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طبييي  طبعتيييدن ( التيييدايخ اإلايييالم  لوكييير القيييرن العشيييرين)لالمعيييرل  أن رتيييدب  
لنفيس القيول يصي ى . شرت تدن و  ب رلا لبغ اد، لتي   طبعيدا غ ير شيرعي  وي  ب يرلا

 The Abbasid( الخالوييي  العبدايييي )أميييد رتيييدب (. طةيعييي  الييي تو  العبدايييي )تحيييي 

Caliphate    ي ، لالثدني  لالثدلث   دلعربي  و  ب يرلا وق  ُنِشَر تالث مراا األللي  دإلنكح
 .لبغ اد

 
لو  مجدل التدايخ ال يدا  العبدا  لغ ره،  ة ل غ اا  نتيد  الي رتوا ويدالى، وقي  رتي   

وي   ييدايخ العصيير األمييوم لوي   ييدايخ صيي ا اإلاييالو لوي   ييدايخ وح ييط ن ل ييدايخ الخحيييل 
لية ل من كليب رحية للعية وي  التيدايخ ال يداي ، لقي  دوعية هيذا الولي  ... العرب  ال يدا 

ة و  هذا المجدل ل اج   جذب القيدا  لبموتية لرتبية ويال يكيدد هةي أ إلي اإلب اع و   محيال 
لق  تّةرا تن كلب إح ى طدلبد ة و  ال ااادا العحييد حي ن .  قراك  د حتي  شّ ه إل مدم د

إنية وي  جمحي  رتبيية يفح يف المددتي  ليمحح يد  محيياًل دميًقييد يضي  فيية الحقيدط تحييي : "قدلي 
 (7)". المرل   جرأ  لصال   اأم

 

 

 
تحي أن ال رتوا ودالى ل  يكت  وقط و  التدايخ ال يدا  بل رت  رذلب و   دايخ  

 ، (الحل  اإلاالمي )وق  ألف رتدً د و  . المضدا 
                                                

ومي، آدا  بغدداد، نعمت دمحم جواد، أبو العباس عبدد  بدن دمحم، أطروحدة ماجسدتير فدي التداريا االسد( 7)
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لشدا  و    ليف رتدب آخر مح ج  بحفس العحوان، رمد شدا  و  ت   رت  حضداي  مثل 

اليو اا  )للية رتيدب تين  ".الجيي  لال يالح"ل" العراى و  اري  المضيدا "ل( حضدا  العراى)
 ..(8)( العبداي 

لهييو ويي  رييل هييذه الكتيي  لاييواهد ميين البمييوث المحشييوا  هييرى أن إايي دمدا العييرب ويي   
المضدا  لالحل  ردن  إا دمدا  دا  ، للكن الشعوب  ن لمين  عي ه  نفير مين الم تشيرق ن 

: ودالى و  أح   موتة. يقول د. حدللوا لفتر  من ال من التشكيب و  دلا العرب المضدام 
اّر  الشعوب ون تحي ب تت ن     ال آتداهمد شدئع  : اإلاالم و  مجدل التراث العرب  " (9)

" نقحي "أن العرب لالم حم ن ل  هحعةوا اوى دلا : األللي. و  رت  التراث لالمضدا  لالحل 
لهيذا يعحي  أن ي  . أل الشيرق ( الرلميدن  -ال وندن )لحمضدا  لحفل  لحتراث الق ي  الغرب  

 يدلتراث القي ي  ند ييب تين  طيويره لالخيرل   مبي اتدا  ل  يكونيوا  م يتوى التفدتيل لالتي ت ر
وق  ظ را ح ن وشل الشعوب ون و  إتبدا وريي ت   األلليي : ج ه   لأص ح  ،أمد تدن ت مد

لهيذه . الت    ت    ّن غدلةي  تحمدك المضيدا  لالفكير وي  المجتمي  اإلايالم  لي يوا ترًبيد
مين ح ي    دوت يد تحمًييد لمحطقًييد،  الفريي     قل و  م ي ان الحقي  تين وريي ت   األلليي

لقيي  اّد . كليب ألن يد ورييي  تحصيري     ختحيف تين مثيال  يد مين ح ي  التضيح ل لالت ليير
تحييي هييذه الفريييي  الع هيي  ميين األاييد ذ  مييح   المرحييوو اليي رتوا نييدج  معييرل  لالمرحييوو 

                                                

 .راجع فهرس الكت  المنشورة للدكتور فاروق عمر فوغي في موحق هذا الكتا ( 8)
العدراق فدي )فاروق في الجغء الخاص بأصالة الحضارة العربية االسومية مدن كتدا  . راجع مقدمة د( 9)
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رمد هو لاييك  ال رتوا يدا ن خح ل إّ  أنح  كهةُ  أ ع  مح مد و  الرد تحي هذه األ دط ل
الييو اا  )، لرييذلب ويي  رتييدب  تيين (اليي   الشييعوب  ل ييدايخ العصيير العبدايي )ويي   مثيي  

 (".الحل  اإلاالمي )لرتدب  ( العبداي 
أمد و  مجدل اإلداا  وق  أتة  الي رتوا ويدالى ترلبي  مؤا ي  اليو اا  لغي  لنلدًميد  

وي  " األصيدل "إليي مف يوو مش ًرا إلي جذلاهد التدايخي  و  مجتمعحد العرب ، لح ن هتطرى 
إن الننم و لالسساتننام ،اوننها لومظننا الننم و : "المؤا ييدا اإلدااييي  العربييي  اإلاييالمي  يقييول

اإلداريننها شف نن  ،ننة األنناله اهوننه لدف ألننا السحنننا هلظننا شلتننو لمننا ال  ننل  ال نن  لتنن  ظا 
النم و  إّن شخصنةه اهونه ش ظن  ونة  ن  . اهوه ل نبي  شسللظا للسجابظه ازواشظنا لااااشظنا

 .لالسساتام ال   شتي  ، يظا لشمف   ايلي ظا لوقنرشظا ، ى البقاء لال طلر
لأصدل  هذه الحل         من الع و لإنمد ه  نتيج   فدتل ب ن وكر األم  ل جداب  

لأن األم  المي  . لخةراا ابقت د إل  د أجيدل تدش  قةح د لأم  مميط  ب د أل قريب  مح د
لهييذا هييو ... ف إلييي الخةييراا ال ييد ق  ل ييد خةييراا ج هيي   مةتكيير المة تيي  هيي  التيي   ضييي

القيي ا  تحييي التفدتييل لالتمثييل، تيي  القيي ا  تحييي : ويي  المف ييوو المضييدام " األصييدل " عريييف 
لمين هحييد جيدك  ق ييي  المضيدااا إلييي حضيدا  جدميي   متقوقعي  لحضييدا  . اإلبي اع لا بتكييدا

 .حّي  ودتح  أص ح 
العربييي  اإلاييالمي  إلييي موجيي  ميين التشييوية ميين دلائيير لقيي   عّرييي  الييحل  اإلدااييي   

معرفي  معرلو  حدلل  ابط رل إنجد  حضدام ترب  و  تصر ا  دهدا لالح وي   صول 
أجحةي  أل التقح ل من أهم تة لالت ك   تحي ت و ق ا  العدل  و  المجتمي  العربي  اإلايالم  

لالواقي  أن . مقتيبس لييس إ ّ  تحي  جدل  مد لصل إلية من المضيدااا الق يمي  و يو مقّحي 
الت  حصح  و  العصر العبدا  و  الحل  لالمؤا دا لالمعرو  لالعحوو ل   كن " الح ض "

مجرد نقل من نلي  أجحةيي  بيل إييدو  لابتكيدا ل طيوا نيوت  لميد هيو معيرل  قةيل العصير 
/ م إّن الح ض  األصي ح  التي  شي  هد العصير العبداي  وي  القيرن الرا ي  ال جير . اإلاالم 

العدشيير الميييالدم لمييد  عيي ه   يمكيين أن  تمقييق   يية  معييدا  لادا إل حييد ميين ال ونييدن 
لال حييود لغ ييره  ألن كلييب لحيي ه   يمقييق ن ضيي  إك  بيي  ميين توامييل اإلبيي اع الييذا   ويي  

 . معحي  بّ  من لجود أم  متمف   مؤهح  لحف   قددا  تحي التفدتل ت  ا بتكدا.. األم 



( حضييدا  العييراى)  ميين  مالئية ورصيي  ط بي  ميين خييالل رتيدب لقي  أ يميي  لية للحع هيي 
لحتص م لحفرييدا المشكك  ( الجي  لال الح)لرتدب ( العراى و  مور  المضدا )لرتدب 

 (10).  منجد اا العرب لالم حم ن المضداي  لالرد تح  د
  هرى ال رتوا ودالى أّن هحد  أمواا أخرى  بّ  من إبرا هد لكشف اإلبي اع وي  اإلداا  

لمح د تحيي اية ل . العربي  له  المبدد  لالقي  اإلدااي  الت  ادا تح  د العرب الم حمون 
 :المثدل   المصر

 .اختيدا الو   ب ق  لالمرن تحي  وور شرلط البص ر  لالخةر  لالكفدك  و    -
 .أخذ األترا  ا جتمدعي  لالمضري  و   ع  ن الوال  -
 .ل د و ي  الوظدئف تحي من يصحك  -
 .التفتي  تحي العمدل لالو   -
 (.الحلر و  الملدل )التمق ق و  الشكدلى الوااد  تحي الو   لتري د تحي مجحس  -
 .إشرا  الحد  لاألخذ برأه   و   ع  ن الو   -
لهكيذا ويمن الي رتوا ويدالى هييرى  ي ّن  حيدلل اليحل  اإلدااييي  ل دايخ يد هتطحي  إبيرا  أمييرين  

لالمبدد  اإلدااي  الت  طّبق د العرب الم حمون، لتدن  ميد اليرد تحيي القي  : ائي  ن همد
 .اآلااك التشكيكي  حول الحل  اإلاالمي 

أمد  عحق ال رتوا ودالى  دلتدايخ الع كرم فيل ر جحًييد وي  الفصيول الع هي   التي   
وقيي  رتيي  تيين تحدصيير الجييي  العربيي  اإلاييالم  ( الجييي  لال ييالح)شييدا  و  ييد  كتييدب 

وييي  اتتقيييددم أن " (11): ويييدالى . يقيييول د. ة لصييييمدا الميييرب لاأللويييي  لالراييييدالشيييعداا 
البدحيي  الييذم هييؤاخ لحجييي  العربيي  اإلاييالم   بييّ  أن هتعدمييل ميي  مةيي أهن ائي يي  ن ويي  

 :التحلي  الع كرم الذم اداا تحية ال لل 
 ".مة أ األم  المقد ح : "األلل
 .جي  الحلدم أل مد ي مي  دل" الممتر "مة أ الجي  : الثدن 
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لق  اداا األم  تحي أاد  المة أ األلل ادًحد من ال من شمل وتر  صي ا اإلايالو  
وكدني  ال للي   مشي  ردوي  الطدقيدا البشيري  لالمددييي  . حتيي ن دييدا دللي  األميوي ن  قريًبيد

ودلج يدد ريدن ويري تي ن أل ميد ي يمي وي  . لالمعحوي  و  المرلب الشدمح  الت  خديت د
لهيو يشيمل ريل القيدداين تحيي حميل ال يالح مين الم يحم ن " الحف ير العيدو" الوقي  المديير

الذهن يجده لن   موال   لأنف    وي  اية ل و ل  هتخحيف ميح   إ  المعيّوى أل الميري  
 .أل الشيخ العدج 

لغ رهيد  قيرا مةي أ األمي  المقد حي  لهيو مةي أ أكثير ( اوا  التوب )إّن آيدا رث ر  و   
عق ييً ا ليتطحيي  قدبحيييدا لرفديييدا ميددييي  لإدااييي  أكثيير ميين مةيي أ الجييي   حليًمييد لدقيي  ل 

انفيرلا خفدًويد لتقيدً  لجدهي لا  ي موالك  : "وف  آيي  مين ايوا  التوبي  يقيول  عيدلي. الممتر 
: ليف ر ال مخشرم هذه اآلي   قولة". لأنف ك  و  اة ل و كلك  خ ر لك  إن رحت   عحمون 

 ".ل شبدً د لش وًخد أل م د يل لامدًند أل صمدًحد لمراًيدانفرلا اربدنًد أل مشدً  أ
الذم ايدا تحيية الجيي  " األم  المقد ح "ودالى أن إنكداند أل إهمدلحد لمة أ . هرى د 

العرب  اإلاالم  ادًحد من ال من يعح   حكرند لم    م م  من م  اا الجي  ليعح  ا فدقحيد 
لقييي ا  الع يييكري  العربيييي  لأصيييدل  التحليييي  دلن قصييي  مييي  اآلااك التييي   ميييدلل التشيييكيب  د

ويييدالى اختالوييية المح جييي  مييي   عييي  البيييدحث ن حيييول . ليطيييرح د. الع يييكرم تحييي  العيييرب
 : ف  ره  لمة أ األم  المقد ح   دلشكل التدل 

 وه   ع  البدحث ن و  أن مة أ األم  المقد ح  ه ل تحي ت و الق ا  تحيي التحليي  " 
 دلمعحي المرو  لححلدو )الم  ردن محذ الة اي  جيًشد نلدمًيد وراحوا هؤر لن أن الجي  اإلا

لاألغييرب ميين هييذا أن يي  لصييموا وكيير  األميي  المقد حيي    ن ييد ميين (!!    ييدلمعحي ا صييطالح 
بحدا أوكدا الم تشرق ن لتشوية  دايخ الجي  العرب  اإلاالم  لالتشيكيب وي  قي ا  العيرب 

أهن جدكا هذه الفتوحدا العليمي  لا نتصيدااا ومكا ردن األمر رذلب ومن !!. تحي التحلي 
 ".الكة ر  لو ل  يعتم  القدد  العرب تحي مة أ األم  المقد ح  وكًرا ل طةيًقد

للكن وي  ألاخير العصير األميوم لألايبدب ت هي   بي أ هيذا المةي أ  دلضيعف ومدللي   
  تحيي إيجيدد لح ن جدكا دلل  العبدا  ن ردني  جيدد  لمحيذ الة ايي. ال لل  إيجدد ب ائل لة

نلدو ت كرم ب هل، ود خذا جمح  إجراكاا ردن   مدلل و  د  شيك ل نيوا  لجيي  ممتير  



لمن الطةيع  أن  مر تمحي  إحالل مة أ الجي  الممتر  مميل مةي أ األمي  المقد حي  . دائ 
للكيين .  مراحييل   ايجييي ، لل ييذا نالحييظ  طة ييق المةيي أهن خييالل مطييدل  العصيير العبدايي 

ر العبدا  األلل  ة ل  ح ن انتقح  ال حط  إلي مت حط ن أجدن  وغي ا اللرل   ع  العص
يقيوده أميراك أ يرا  أل بوي  يون أل ايالجق  للي  يعي  لحخحيفي  " المر  قي "الجي  مكوًند مين 

 !العبدا  جي  ي تح  تحية
إيدو  إلي كلب وق  اشدا ال رتوا ودالى إليي حقيقي  م مي ، لهي  أن الكتد ي  تين  

أن هحت  هيييد البدحييي  لحييرد تحيييي ا وتيييراكاا التييي  هيييّ ت  د المؤلفيييون الجييي  ورصييي  يجييي  
الع كريون األلالب ون من أّن أاس التحليمدا الع كري  لالتعةوي  ه  مين ابتكيدا العقيل 

المييرب )األلالبيي ، ليضييرب مييثاًل تحييي كلييب ويي  أّن المتعييدا  تحييية ويي  ألالبييد  يي ن وكيير  
األميي  ويي  ) ال  حيي ن أصيي ا رتد يية المواييوو ابتكرهييد المشيي ر األلمييدن  لودنيي( اإلجمدعييي 

و، ب حميد  ؤري  رتي  التيدايخ أن هيذا المةي أ هيو مين ابتكيدا العيرب محيذ 9191اح  ( المرب
 .و ح   طبقوه  دلفعل921اح  

من الة ي نط  ن " الكراديس"ليرى المؤاخون األلاب ون أن خدلً ا بن الول   أخذ نلدو  
أن نلييدو  –ااييتحدًدا إلييي إشييدا  تمييرل بيين العييدن  –لطبقيية ويي  ال رمييو  ب حمييد نالحييظ 

 .لأنة ردن معرلًود و  حرلب العرب قةل اإلاالو. الكراديس طّةق و  معرر  أح 
ويدالى أن  يدايخ الجيي  العربي  اإلايالم  لي  هتي ير لية أن . لبع  كلب رحة هيرى د 

ةحييا الم ييتوى صييميكأ أّن هحييد   موًتييد أل داااييدا    يي   ب ييد ،إ  أن ييد ليي   . يكتيي   عيي 
للعل أح  األابدب لااك كليب قحي  الميدد  . المطحوب   من ح   المدد  ل  المح ل لالتمح ل

التدايخي  و  المصيددا المحشيوا  لتي و ا هتميدو بتمق يق مصيددا التيراث الع يكرم العربي  
 .لم  اآلن

ال يدايي  وي   –أشرند فيمد ايةق  ي ن الي رتوا ويدالى اري  تحيي المرريدا ال هحيي   
تي  جمع يد لأييد  ( آويدى تربيي )المجتمي  اإلايالم ، لظ يرا  موتية متتد عي  وي  مجحي  

، إ  أنية خيّه المرري  الشيعوبي  (التدايخ اإلاالم  لوكر القيرن العشيرين)إل  د و  رتد ة 
 ييدلكث ر ميين ا هتمييدو، لحييدلل ويي  الع هيي  ميين البمييوث الج هيي   أن يكشييف خةيي  نوايدهييد 

و مًعد وكت  اح ح   موث مطول  جمع يد وي  رتد ية الموايوو لحق هد تحي العرلب  لاإلاال



اليذم طبي  طبعتيدن، لقي  نشير أحي  الحّقيدد نقيً ا مطيوً  تين ( مبدح  و  المرري  الشيعوبي )
 (12): الكتدب نقتبس محة مد هح 

الشييعوبي  حرريي  وكرييي  اجتمدعييي ، قدميي  ب ييد جمدتييدا غ يير تربييي  ب يي   يييرب " 
ة لإاتيية المضييدام، لكلييب  دلتقح ييل ميين شيي ن الحغيي  العربييي  الكيييدن العربيي  ميين خييالل تقدوتيي

لم دجم  التراث العرب  اإلاالم  لالتشكيب ب لا العرب التدايخ  لا ات  اك  دلقي  لالمثل 
العربي  مقدبل ا تت ا   يدإلاث المضيدام األتجمي  لالتمج ي   يدلقي  لال يجديد غ ير العربيي  

 .لإحيدك الثقدودا األتجمي 
العرلبيي  لاإلاييالو صييحوين متييرا ط ن خييالل القييرن األلل ال جييرم لحتييي  للمييد ردنيي  

ممدللي  .. القرن الثدل  ال جرم، لذلب ل    مل الشعوبي  اإلاالو بيل هدجمتية وي  الصيمي 
ب  الح التشكيب و  ميمة الج ه   لنشر الح ا اتخفد  لا ات تدا تمومًد  مي  ايتدا 

 .اللر  المجون لالفكر المر
ح الشعوبي  وكرًيد لتقدفًيد، لهو االح أش  من القو  الم حم  و  هي و لق  ردن اال 

 :لق  مرا الشعوبي   مرححت ن. كيدن األم  لالتشكيب و  كا  د ايداًيد لحضداًيد
لق  ( أهل الت وي )كدن  و  د الشعوبي  ن ت  غ ر محلم ، لمت تر   دا  : المرحح  األللي

عبداي  األلل حتيي بي ايدا القيرن الثدلي  ال جيرم، شمح  هذه الفتير  العصيرين األميوم لال
خدصي  أن  –لردن  ب  ل ذه المرر  له  و  ب ايد  د غ ر المحلم  أن  ت تر  دا  ال هن 

 .التفوى ردن   ه ال لحعرب   ة  ال لا التدايخ  الحشط الذم يقومون  ة
و د رمرري  وتة أ ح ن أخذا المرر  الشعوبي   كشف تين أهي ا: أمد المرحح  الثدني  

إك أن اايتمراا اتتميدد العبداي ن تحيي العيرب، . محلم  كاا خطط م الا  لنواييد متةحيوا 
بيرغ   وايي  قدتي   اتتمييدده  لتشيمل غ ير العيرب لااييتمراا ا جيده   نميو الثقدويي  لاإلاث 
العيييرب  ن أدى إليييي اد وعيييل تحييييف لج ييي  ميييحل  لم يييخ التيييراث العربييي  لاايييتة الة بتيييراث 

 (. دلشعوبي ) مية و  هذه المرحح  لهذا مد ن. أتجم 
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أهيل )لو  هذه المرحح   ة ل الشعوبي  تحيي طةيعت يد العحصيري ، ليختفي  مصيطحك  
 (.أهل الت وي )وقدل أن الشعوبي   تمحي ل ت تر  دا  . لق   حظ الجدحظ كلب(. الت وي 

لالثقدوي   ليمكن القول أن الحجدح الذم حققتة العربي  لغ  ال يدا  لاإلداا  لالمدلي  
 دإليدو  إلي ال هن ق  جعل المثقف ن األتدج  يقومون  ممدل ا ج ي  لحمفدظ تحي لغت   

 :من الضيدع، ا بع  لادئل ت ه   مح د
 . رجم  التراث الفداا  األدب  إلي العربي  -9
الت ك يي  تحييي التييدايخ لالثقدويي  الفداايي  ن لإظ داهمييد  مل يير المتفييوى تحييي التييدايخ  -2

 .لعرب لاإلاث ا
 .رتد   ل حف ق مؤلفدا ج ه    ل ر أهمي  العج  ل مج  دلاه  المضدام  -3
لق  ردن  هذه الخطواا ب اي  لحصيراع الفكيرم لا جتميدت  بي ن العرلبي  لالشيعوبي   

ميد لةيي  أن  طيوا ليصييبك صييراًتد تحيًفيد لتقرييير مصي ر الثقدويي  العربييي  اإلايالمي   كييل مييد 
هيل . لبمعحيي آخير ويمن الصيراع ريدن حيول جيوهر الثقدوي . أور  ة من مي  لمثيل لا جدهيدا

 كيون تقدوي  غ ير تربيي   ةتحي  الثقدوي  العربيي  اإلايالمي  أو  كيون تقدوي  تربيي  إايالمي ، 
 يكون و  د لإلاث األتجم  مح ل  صغ ر ؟

 :أمد الملدهر الت  ار ا الشعوبي  ال جوو تح  د و   
 .التراث األدب  العرب  -9
 .عرب التدايخ ال -2
 .الح   العرب  -3
 ".العق    اإلاالمي  -9
ويدالى وي  الكتد ي  التدايخيي  يكتشيف أن لية م يدهم  . للعل المّطح  تحي  جربي  د 

لية أصيب  : "و  أغح  حقول هذا التدايخ العرب  فيكدد يص ى تحية المثيل اإلنكح ي م القدئيل
 ".و  رل رعك 

He has got a Finger in eveny pie … 



اهتمدمة البمثي  بتيدايخ وح يط ن مي  ب ايي  ال يبع حدا حي ن أصيبك تضيًوا  لق  ب أ 
لرتيي  تيي    مييوث . ويي  ال  ئيي  ا اتشييداي  لمرريي  ال اااييدا الفح ييط حي   جدمعيي   غيي اد

 ييدايخ وح ييط ن ويي  العصييوا )لمقييد ا ويي  هييذا الم يي ان، لقيي   ييّو  هييذا الحشييدط  كتييدب 
مم ين   ح ي ن وغي ا رتدً يد مح جًييد . د، ت  لاي  هيذا الكتيدب  د شيترا  مي  (اإلاالمي 

 .لطحب  رحيدا اآلداب لالحغدا  جدمعت   غ اد لصالح ال هن و  العراى
إن : "وييدالى ويي  رتد يية هييذا  ل يير لايييم  ميين مق متيية حيي ن يقييول. إن مح جييي  د 

المم يي   تةيير الفتيير  ال محييي  ( الشخصييي  الفح ييط حي )هيي   هييذا الكتييدب هييو  تبيي   ييدايخ 
بمييي  لاا بيييدط هيييذه الشخصيييي   دلشخصيييي  المضيييداي  األو لحمحطقييي  العربيييي  موييييوت  ال

اإلايالمي ، ليذلب انمصير ا هتميدو تحييي إبيرا  موقي  وح يط ن ويي  ريل تصير مين العصييوا 
اإلاالمي  لدلا شع  وح ط ن و  األح اث ل م  ه  تن غ ره ، وق  ردن من الم   إتبدا 

 ".فح ط حي  تةر التدايخ يف ال تدي  الص  وني  حول وق ان الشخصي  ال
 :ليقول و  مكدن آخر من المق م  
لل و  نالحظ من خالل وصول هذا الكتدب أّن التيدايخ هؤري  حيق الفح يط ح  وي  " 

لطحة الذم شّوه  ال ااادا األلالبي   دايخة،  حب ال ااايدا التي    يود رث يًرا مح يد الح 
لذلب ان و  ت د من الكتدب الغيرب  ن ل . المق  لتق   الذن   جده ايط دد ال  ود األلاب  ن

لهذه ظدهر  وكري  .. لحعمل تحي إنكدا المقّومدا الثقدفي  لالمضداي  و  مدي  هذه األم 
 متد  و   ف  رهد إلي  ف   األاس الحف ي  ألق و العالقدا ب ن الشيرى لالغيرب كليب ألن 

فعييد ا ل يي ت راا مييد يفكيير  يية  عيي  الغييرب  ن نمييو الشييرى العربيي  اإلاييالم  متيي ا ميين ان
مين هحيد . لقةح يد( الصيح ة ن) رج  إلي خةراا اد ق  لتميق  الجذلا ح   حيرلب الفيرنل 

   ي ال آتيدا التعصي  الي هح  الغربي  ظيدهر  ويي  : "جيدك  عح يق أحي  الم تشيرق ن حي ن قيدل
 ".مؤلفدا ت د من العحمدك المعدصرين

ل محيي  موييوت  البمي  وقي  لق  ردن هذا الكتدب اائً ا و  مجدلية مين ح ي  الفتير  ا 
لجيي ُا ويي  الكتييدب إخالًصييد لحمقيقيي  التدايخييي  : "تّحييق أحيي  األاييد ذ  األكييدديم  ن تحييية

 (13)". مد يجعحة أهاًل لالتتمدد.. لااتقصدًكا لحمدد 
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لنقط  أخرى ادخح  و  التدايخ العرب  اإلاالم   ص ى ل د مؤاخحد لتيدلل الع هي   
له  محطق  الخحيل العرب ، وق  نّبة إلي األطمدع األجحةي   من ملدهرهد لأح ات د التدايخي 

العرامي   م  ( الصمدو )و  هذه المحطق  محذ ألائل ال بع حدا ح ن رت  مقدل  و  جري   
ليمذا العرب خطي  المراحيل جي ا الخحييل مين ا ايتعمدا الةريطيدن  إليي ا حيتالل : "تحوان

 .9199اح  " الفداا 
الخحيل مد هتصيل مح يد  يدلوت  العربي  اإلايالم  لبيواك ره لمن  موتة حول محطق   

 يدايخ الخحييل )لانتشدا العرب تحي ال دحل الشرق  لحخحييل لقي   يّو  كليب رحية  كتيدب وي  
أن ال ااادا التدايخي  المويوعي  تن الخحيل : "أشدا فية( العرب  و  العصوا اإلاالمي 

تقير إليي التف ي ر اليذا   لالتمح يل المح جي  العرب  مد   ال قح ح  لحتي هذا القح ل مح يد يف
المويوت  إليي جدني  ميد يعدنيية مين تقي  لهيواجس لن تيدا ايدايي  لاجتمدعيي  لايوى 

 .كلب
ل بي  .. والبّ  من نلر  إلي الخحييل العربي   دتتبيداه لحي   متكدمحي   شيرًيد لحضيداًيد 

 حيدط م يؤللي  الخحييل من إبرا  دلا العراى و   حب الفتر ، وحيس مين قة يل المصيددو  أن 
لهي  م يؤللي  لييس  دإلمكيدن إهمدل يد إن ... العرب  خالل  حب العصوا التدايخي   يدلعراى

". تحيي م تيوى مد ردن لية و  المدييي  أل نطيدى مد هتمقيق تحي خريطي  المديير اليراهن
(14) 
لهكييذا ييي    هييذا الكتييدب تحييي نمييط رتييدب  ييدايخ وح ييط ن آنييف الييذرر ليغطيي  وتيير   

حي  طويح   دلغ  التعق ي   متي  محيذ صي ا اإلايالو لحتيي بي ايدا العصيوا الم هثي ، لهي   م
وتر  ل   مظ  دهتمدو مؤاخ حد المم ت ن تحي الرغ  من أهمي  ال لا الذم لعبة الخحيل وي  
 حب المقبي  التدايخيي ، لقي  أخيذ الكتيدب طريقية وي  ا نتشيدا لنفي ا طبعتية األلليي لطبي  

لنشرا مجح  مرر  دااادا الخحيل العرب   جدمع  البصر  ترًيد نق ًيد طبع  تدني  م ي  ، 
 : "...لة جدك فية
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 تضك لحد األهمي  المتم    لكتيدب الي رتوا ويدالى تمير ويو م اليذم تيدلل  يدايخ الخحييل  
العييراى، : العربي  وي  العصييوا الوايطي معدلجي  قومييي  حي ن دا  األقيدلي  العربييي  األابعي 

 .، لهو بذلب يق و الصوا  المتكدمح  لمويوتة"حوا تمدن، البمرين، األ
كمييد َلوَّييي ال ااايي  .. لقيي  َلوَّييي المؤلييف الكتييدب حقيية لجييدك تحوانيية مطييدبق لممتييواه 

حق د بتتب  لدق  لمد أحوجحد إلي مثيل هيذه المؤلفيدا العحميي  الرصي ح  تين  يدايخ الخحييل 
 (15)...". العرب  ل  ك   لح  ة لترلبتة لحوقو  بوجة األطمدع األجحةي 

( آوييدى تربييي )حتصييف ال ييبع حدا دتتيية مجحيي  لقيي  أشييرند اييد ًقد أنيية ابتيي اًك ميين م 
الوااييع  ا نتشييدا لكتد يي   مييوث لمقييد ا شيي ري   صيي ا  بدًتييد ويي  المجحيي ، وكدنيي   حييب 

وييدالى هييذه . كمييد ااييتخ و د. اليي تو  ورصيي  إلتييدد   قييوي  الع هيي  ميين الملييدهر التدايخييي 
التييدايخ   ُيعروحييد : "المقيد ا لت ك يي  دلا التييدايخ ويي  تمحييي  التوعييي  كليب ألنيية يعتقيي   يي نَّ 

 جييذلا لم ييةبدا المشييدكل التيي   واج حييد لنمييدلل حح ييد وم يي ، بييل أنيية تمحييي   وجييية 
وييحمن حيي ن نؤريي  تحييي موامييف  دايخييي  مع حيي  ... ل وعييي  ل عةئيي  متكدمحيي  لحج ييل الج هيي 

لألوراد أل الجمده ر و  وحد من كلب  كوين أنميدط ايحوري  إيجدبيي  لي ى الحدبتي  أل الشيبدب 
 .ذهن يمتدجون لحمدك  لأمثح  يمتذلن ب دال
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إنَّ التييدايخ إكا لّظييف  صييوا  صييميم  يمكيين أن يخحييق الشخصييي  اإليجدبييي  كاا  
 (16)...". األتر الفّعدل و  مجرى الميد  القومي  لالوطحي 

ص ى لاا ، نتل ( آودى تربي )لردن لمقد ا ال رتوا ودالى لبموتة الش ري  و   
الشي رم وي  " ب ن مؤي  لمعداي لق  حصل من خالل د تحيي لقي   تحة ادلد وعل مختحف 

 –لردنيي  هييذه البمييوث ويي  جمحت ييد خييالل ال ييبع حدا  تعحييق  دلمررييدا ال هحييي  " !!. آوييدى
لل  . ال يداي  ردلبد كي  لالخرمّي  لرذلب  مرردا ال نل لالقرامط  لحرردا الغال  لالبدطحي 

 مح حًييد ل يذه المرريدا، ليي  و  يد الحقيدط تحيي  كن هذه البميوث ايرًدا لصي ًيد بيل رشيًفد 
المييرل  دلن لييبس أل إب ييدو، لاّد و  ييد تحييي آااك  عيي  الم تشييرق ن ويي   مج يي  هييذه 

 .المرردا
لردن  لح رتوا ودالى م دهمدا أخرى و  المرر  الفكري  مؤرً ا أهمي  التدايخ و   

دا مختحفي ، جيدتاًل مين ب  الوت  لي ى األمي  وقي  رتي  وي  المجيد ا لالجرائي  وي  محدايب
التدايخ أداً  ُ ع  الفرد ل ؤهحة لميد  ه ا  و  د لاجبد ة لم ؤلليد ة ويال هت يرب مح يد لكليب 

 –ويدالى . لهيذه رميد يقيول د. من خالل إبرا  األمثح  لالحمدك  التدايخي  الت  يمتذى ب يد
الوظيفييي  القوميييي  لحتيييدايخ لهييي  لظيفييي    يمكييين أن هؤده يييد غ ييير التيييدايخ مييين العحيييوو "

وييدلمؤاخ أم مييؤاخ هحتميي  إلييي أميي  لتحييية أن يكييون مخحًصييد ألمتيية . ا جتمدعييي  األخييرى 
موالًيييد ل ييد مثييل ل ئيية لحمقيقيي  لاإلن ييدني ، لتحييي المييؤاخ  قيي  م ييؤللي   بصيي ر مواطحييية 

 ".مد  د، لأن يقف إلي جدن  أمتة محذًاا لمبشًرا قضديد أمتة المص ري  لأ  
وييدالى   طرلحتيية التيي  رتة ييد . لويي  مجييدل الكتد يي   دلحغيي  اإلنجح  ييي  ليي  يكتييف د 

 طةيع  المدل  دلحغ  اإلنكح  ي ، بل ااتمر يكت   دلحغ  اإلنكح  ي  لك   صل آااؤه إلي قراك 
، لدائيير  المعييدا  الةريطدنييي  لويي  وكتيي  مقييد ا ويي  دائيير  المعييدا  اإلاييالمي . اإلنكح  ييي 

الثقدو  )الت   ص اهد جدمع  ال وابون ببدايس لمجح  ( أاا كد)مجالا أكدديمي  مثل مجح  
، (لمجحيي  الجمعييي  الةريطدنييي  ل اااييدا الشييرى األلاييط. )التيي   صيي ا  دل حيي ( اإلاييالمي 

كمد ظ ر . فيةلظ را لة مقد ا و  المجموتدا الت   حشر  ع  رل مؤ مر  دايخ  شدا  
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يي  مجموتي  مقيد ا لبميوث وي  التيدايخ ( عبدايّيدا)لة رتدب  دلحغي  اإلنجح  يي   عحيوان 
، لشييدا  ويي  رتد يي  وصييل ويي  رتييدب (نصييون  دايخييي )العبدايي ، لرتييدب آخيير  عحييوان 

لظ ييرا مقييد ا أخييرى ليية ويي  (. التييدايخ العحميي  لالثقييدو  لحبشييري )ال ون ييكو المواييوو 
( مرريي  ال اااييدا الفح ييط حي )ببغيي اد لمجحيي  ( المكتبيي )لمجحيي    دلريييدي( مجحيي  العييرب)

لمن م يدهمد ة البيدا   البمي  اليذم .  دإليدو  إلي ظ وا ت د مح د و  الصمف ال ومي 
 يويح  لالمييق العربي  ويي  )و، تيين 9191قّ مية إليي م رجييدن العيدل  اإلاييالم  بححي ن ايح  

 (.وح ط ن
العالقيدا العربيي  األمريكيي  وي  )رتيدب  كذلب ردن لة يح  و  الترجم ؛ ح ي   يرج  

ميرلان )لمؤلفة إم ل نخح  لُنشر  جدمع  البصر ، رمد  رج  بتصير  رتيدب ( الخحيل العرب 
، الق   األلل، ل وادهل، رمد جمي  ردوي  البميوث (الو اا  العبداي )ل هح  لرتدب ( بن  

   رجم ييد ليية مترجميييون  دلحغييدا األجحةييي  ميين إيطدلييي  لألمدنييي  لالايييي  لورن ييي  لالتيي
 .و  رتدب ن editorمختصون إلي الحغ  اإلنجح  ي  لنشرهد رممرا 

وييدالى ويي  رتد يي  التييدايخ ا خييذ . للعححييد  عيي  هييذا رحيية ن ييتطي  القييول  يي ّن مييح ل د 
 :ا جده ن

ويييييدالى مؤاًخيييييد متمرًايييييد هتم ييييي  . ا  جييييده العحمييييي  التخصصييييي  ليل ييييير فييييية د: األلل
  لالضيبط ل  يم ي  تين التقدل ي  األكدديميي  المتبعي  وي  ميح ل  دلمويوعي  لال قي  العحميي

 .البم  التدايخ 
الثقدو  التدايخي  العدم  الموج   إلي جم وا المثقف ن الم تم ن  دلمعرو  لالثقدو  : الثدن 

التدايخييي ، ليحبيي  هييذا ا  جييده ميين الشييعوا   همييي  التييدايخ ويي  تقدويي  المييواطن ليييرلا  
ايخة لامو  البطول  فية لإنجد ا ة المضداي ، له  تقدو  معرفي   ب  معروتة ألادايدا  د

 .مح د ألم مجتم  من المجتمعدا
لويي  الممييوا الثييدن    هحتيي و  مييذاو ر المييح ل التييدايخ  أل الطريقيي  العحمييي  ويي   

لقيي  ظ يير لحيي رتوا ويييدالى . تييري المييدد  ألن ييد ابمييد  بعييي  المحييل ليي ى لحمثقييف العيييدو
ه ئي  إتيدد  رتد ي  )ميد ظ ير لية ييمن اح يح  : بموث لرت  لعيّل مح يدمجموت  مقد ا ل 

 .و  العراى( التدايخ



ليس : "يقول... العربي  الم هث  لكتد   التدايخ" الم اا "لح حمد ن  لة تن مم  اا  
هحيد  م اايي  لايييم  لكتد يي  التييدايخ العربيي ، للكين هحييد  مييؤاخ ن  ييدا ين مختصيي ن ويي  

وييدلمرحوو  اليي رتوا جييواد تحيي  رييدن اائييً ا ويي  الكتد يي  تيين  تصيير ميين العصييوا التدايخييي ،
 يييدايخ العيييرب وييي  قةيييل اإلايييالو، لالييي رتوا صيييدلك العحييي  اائيييً ا وييي  رتد د ييية وييي  التيييدايخ 
ا جتمدت  لا قتصددم لص ا اإلاالو، لال رتوا تة  الع ي  ال لام اائيً ا وي  رتد د ية تين 

. س تحيي كليب وي  أقطيدا اليوطن العربي التدايخ ا قتصددم ل يدايخ العصير العبداي  ، لقي
لل ؤ ك المؤاخ ن لغ ره  أنصدا لمري لن إ  إنة ل   ل ر  ع  م اا   دايخي  تربي  ل د 

 .صفد  د يمكن أن  ر بط  مؤاخ مد  حفرد ب د تن الم اا  األخرى 
إن رييل كلييب يشيي ر إلييي ظ ييوا  عيي  المييؤاخ ن العييرب الييذهن تييدلجوا مويييوتدا  

تددلا  رر ة د ل قويم د ل ف  رهد  ف  ًرا ج هً ا، لأن  عي  ميد رتي  وي   دايخي  متحوت  و 
هذا الش ن يي  معروي   دايخيي  دميقي  لموتقي   ي ل تحيي ج ي  رة ير ل ر كي  تحيي مح جيي  

كمد لأن هذه ال ااادا ق   جدل ا  كث ر مد رت  و  ال دبق مين دااايدا .  دايخي  متم   
 .ااتشرامي  أل تربي 

 ه  و  رتد    دايخ العرب  اإلاالم  لالذم يمثحة مؤاخيون  يدا لن إن ا  جده الج 
ويي  التف يي ر ليتخييذ ايية ل رتد يي  التييدايخ ب يي    صييميك " الحليير  الشييمولي "قح حيون يعتميي  

ل  " متشيي ًدا" " قح يي ًيد"لهييذا ا  جييده ليييس . مفد يميية ممييد تحييق  يية خييالل العقييود المديييي 
كثيير ميين تدمييل لاحيي  ويي   ف يي ر التييدايخ، ليييرى أن ااييتعالئًيد بييل يعتميي  تحييي أ" تحصييرًيد"

الواقع  التدايخي    يض رهد أن  ف ر ب ذا التف  ر أل كا  شرط اتتمدد الطريق  المح جي  
و  البم  التدايخ  الت    تح  تحيي لتيدئق لمخطوطيدا لنصيون صيميم  م يتقد  مين 

الكحي  الشمولي  لاليذهن للعححد نضيف   ن هؤ ك المؤاخ ن المفكرين كلم الحلر  . األصول
هرلجيييون إليييي تقدوييي  المعروييي  يالقيييون معدايييي  مييين التقح ييي ه ن لالمتشييي دهن لالعحصيييرين 

ج هي   ، مميين   هريي لن التج هي  لالتغ  يير وي  ال اااييدا  –لالمحتمي ن إليي ميي اا  ق يمي  
للعحيي  أاييتطي  القييول  يي نح  قيي  ر ييرا . التدايخيي  ويي  الجدمعييدا لمراكيي  البمييوث لغ رهييد

ال يداييي  للميين رتيي  تح ييد ميين األلائييل  –   تيي و التعييري لحقيي  المررييدا ال هحييي  قدتيي
 .لالمم ت ن، لرح  م تعً ا ل و  الثمن



I broke the rule and paid the price … 
 


