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كوامــي أنتوين )2(

مــت هــذه املقالــة يف نــدوات إعــادة تشــكيل الحــوار، يف إســطنبول عــام 2011،  ضمــن املؤمتــر املنعقــد يف جامعــة  )1( ُقدِّ

إســطنبول بيلجــي يف الفــرة )مــن 19 إىل 24 مايــو 2011(. وقــد نُــرت النســخة النهائيــة ملقــال كوامــي أنتــوين أبيــاه يف: 

الفلســفة والنقــد االجتامعــي، املجلــد 38، العــدد 4-5، مايــو 2012، منشــورات ســيج املحــدودة )لــوس أنجلــوس، لنــدن، 

نيودلهــي، ســنغافورة، واشــنطن العاصمــة(، جميــع الحقــوق محفوظــة، ص425- 434, عــدد خــاص: "التغلــب عــى فــخ 

ــر: أليســاندرو فــرارا، وفولكــر  االســتياء" إعــادة تشــكيل حــوار الحضــارات يف حلقــات إســطنبول الدراســية، 2011، تحري

كــول، وديفيــد راسموســن. وهــذا رابــط  املقــال األصــي: 

https://www.resetdoc.org/story/misunderstanding-cultures-islam-and-the-west/

)1( فيلســوف أمريــي ولــد بربيطانيــا ســنة 1954، تتمحــور أعاملــه حــول الدراســات الثقافيــة وفلســفة اللغــات والعقــل 

والتاريــخ الفكــري. حصــل عــى الوســام الوطنــي األمريــي للعلــوم اإلنســانية )عــام 2011(، وعــى الدكتــوراه الفخريــة مــن 

جامعــة هارفــارد )عــام 2012(.

جامعــة برينســتون، الواليــات املتحــدة األمريكية 
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 مقدمة املترجم:

   لطامللا كان البحلر األبيلض املتوسلط منطقلًة اسلراتيجيًة لجميع الحضلارات التي متركزت على ضفافه منذ فجر 

التاريلخ، حلال هلذا املقلال اللذي يلرز فيله الفيلسلوف األمريلي ذو الجلذور الكينيلة يف جامعلة هارفلارد األمريكيلة 

كواملي أنتلوين أبيلاه ملدى أهمية الحوض املتوسلطي باعتباره نقطَة اتصلاٍل تربط الرشق بالغرب والجنوب بالشلال. 

ويف هلذا اإلطلار، يذكلر العاقلات التلي جمعلت كاًّ من أوروبا واإلسلام يف الفرة القروسلطية التي اتسلمت بالحروب 

والعاقات العدائيلة املتبادلة.

   لكلن رغلم ذللك، يدافلع الكاتلب يف مقالتله علن عامليَّة الحضلارة، وأنهلا نتاج إنسلاينٌّ بحت وليسلت حكرًا عى 

فئلٍة أو مجموعلٍة دون غريهلا يف نقلٍد واضلحٍ للمركزيلة الغربية وخاصلًة األوروبية، أوروبا التي حسلب رأيله ما كانت 

دة. لتكلون دون ملا أخذتله وملا جلبه لها املسللمون من عللوٍم ومعلارَف متعدِّ

   هذا، ويدعو الفيلسلوف من خال اسلتقرائه لتاريخ املتوسلط إىل إدراك الفكرة القائلة بأن جميع البرش يبنون 

حضلارًة واحلدة، وهلي الحضلارة اإلنسلانية، ولكلن كل يسلاهم ملن خلال ثقافتله التلي متيلزه وبهلا يتميَّز علن غريه. 

   ميثِّلل التواصلل والخطلاب أرقلى األسلاليب التلي انتهلى إليهلا اإلنسلان يف محاولة َسلْر أغلوار عامله ومسلتقبله، 

والحضلارة هلي الوريلث الفعلي لهلذا العملل اإلنسلاين الخالص. وقلد لعبلت الجغرافيلا دورًا محوريًّا يف بلورة ونشلأة 

العديلد ملن املاللك واإلمراطوريلات التلي تفاعللت فيلا بينها يف سلريورة متواصللة من السللم والحرب.

   ملن هلذا املنطللق يبحلث هذا املقال يف أُسلس العاقة التي جمعت كاًّ من الحضارتني اإلسلامية والغربية عى 

ملدى فلراٍت زمنيلة متفرِّقة منذ ظهور اإلسلام حتلى الوقت الراهن. والكاتلب من املهتمني بالعاقلات البني-حضارية 

خاصلًة يف حلوض البحلر األبيلض املتوسلط. وملا يدعلو لرجمة هلذا املقال هلو التطلورات الحاصلة بحوض املتوسلط، 

خاصلًة منلذ انلدالع ثلورات الربيلع العلريب واألزمات اإلنسلانية التي حلَّت ببعلض البللدان العربية واإلسلامية عموًما 

من تهجلري قرسيٍّ وحلروٍب أهلية.

   يف خضلمِّ كل هلذا مثَّللت أوروبلا قبللًة لسلكان جنلوب املتوسلط، وعلادت بذلك الذكريلات للوراء بالنسلبة إىل 

الكثرييلن، فأوروبلا يف الضملري الجمعلي اإلسلامي هي أرض األجلداد والجهاد، حيث سلكن أهل األندللس، وهي أرض 

لطامللا كانلت وجهة املهاجريلن والفاتحلني فيا قبل.

   هلذا الخليلط األنرثوبولوجلي والسوسليولوجي الطريلف هلو ملا جعلل الكثرييلن - ومنهلم كوامي أنتلوين أبياه 

ب العاقلة بلني حضارتلني كبريتلني. واألهمُّ من ذللك، هو مدى سلوء الفهم  - يراجعلون أطروحاتهلم حلول ملدى تشلعُّ

الحاصلل للكلٍّ منها علن اآلخر.

   وهنلا تْكُملن أهميلة هلذا املقلال اللذي يبتلدئ تدريجيًّلا يف تحليلل األحلداث الكلرى التلي جمعلت كاًّ ملن 

الحضارتلني اإلسلامية والغربيلة ليصلل بنلا إىل الفكرة التي ترى يف األندللس - وهي نتاج تاقح اإلسلام بالغرب - ذروة 

ملا وصلت إليله البرشيلة يف القرون الوسلطى.

   يطلرح املقلال العديلد ملن التسلاؤالت الحارقلة، مثلل السلبب وراء علدم وجلود اللروح اإلبداعيلة نفسلها بلني 

لع  ة أسلباب، لعلل أهمها الهيمنة والتوسُّ الحضارتلني فيلا يلي الفلرة القروسلطية، ويخللص إىل أن ذللك عائلٌد إىل عدَّ

األورويب خاصلًة بعلد القلرن التاسلع علرش يف مقابلل انحسلار اللدور الريلادي للعلرب خاصلًة واملسللمني عاملًة.

   هلذا، وميثِّلل املقلال نبلذًة علاَّ يحلدث ملن تطلوراٍت يف عاقة بالبحلوث والدراسلات التي تعاللج الواقع العريب 

وتاريخله، واللذي ملن شلأن القراء العلرب متابعته، خاصًة ونحن يف عرص ال مجال فيه للتوقلف أو التحرسُّ عى املايض.
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 املقال املترجم: 
لقللد أخللذت عللى عاتقللي مهمتللني: األوىل وظيفللة الفيلسللوف، وتتمثَّللل يف محاولللة بيللان بعللض 

املصاعللب املتعلِّقللة بفكللرة الغللرب. والثانيللة تاريخيللة: تهللدف إىل تذكرينللا ببدايللة ظهللور الفكللرة 

للة الفلسللفية أسللهل،  القائلللة بللأن الغللرب واإلسللام متضللادان. وألنلله تبللنيَّ أن التاريللخ جعللل مللن املهمَّ

فسللوف أسللتهلُّ حديثللي مللن هنللاك.

 بالنسللبة إىل هللريودوت، فقللد وقللع تقسلليم العللامل - مثللل خليللج قيللرص - إىل ثللاث مناطللق: فمللن 

ى ليبيللا، أمللا الباقللي فأوروبللا.  جهللة الللرشق توجللد آسلليا، ومللن ناحيللة الجنللوب كان هنللاك قللارة تُسللمَّ

لكللن مللن املؤكَّللد أن القدمللاء كانللوا عللى يقللنٍي بللأن النللاس والسلللع واألفللكار كانللت تنتقللل بللني 

القللارات دون أيِّ عوائللق.

 ويف الواقللع، اعللرف هللريودوت بأنلله يف حللريٍة مللن أمللره حللني تسللاءل: "ملللاذا أطلقللت ثاثللة أسللاء 

أنثويللة مميللزة عللى مللا هللو يف الحقيقللة كتلللة واحللدة مللن األرض؟"))). وبالرغللم مللن حريتلله هللذه، 

فقللد مثلللت القللارات الثللاث - التللي كانللت ملللًكا لإلغريللق وورثتهللم الرومللان - أهللمَّ التقسلليات 

الجغرافيللة يف العللامل. وقللد تطلَّللب ذلللك قفللزة نوعيللة يف الفكللر لانتقللال مللن التمييللز بللني القللارات 

إىل التفكللري يف سللكانها كشللعٍب واحللد. ومل يكللن ليخطللر عللى بللال هللريودوت أن لديلله شلليئًا مميللزًا 

مشللركًا مللع سللكان بللاد فللارس، شلليئًا قللد جمللع بينلله وبينهللم عللى النقيللض مللن كل سللكان أوروبللا.

 ُولِللَد املللؤرخ اليونللاين هللريودوت عللى بُْعللد 500 ميللل نحللو الجنللوب من هنللا يف هاليكارناسللوس))). 

لكللن كونلله قللد ترعللرع يف آسلليا الصغللرى مل يجعللل منلله آسلليويًّا؛ إذ ظلللَّ دامئًللا يونانيًّللا. فللكان 

لللتيون))) - سللكان الشللال الذيللن ال يعرفهللم إال القليللل - أكللرث غرابللًة عليلله مللن الفللرس أو  السَّ

املرصيللني، الذيللن كان قللد خرهللم كثللريًا.  بحيللث ميكنللك أن متتلللك "هويللة" أوروبللا وأفريقيللا وآسلليا 

دون التفكللري يف األوروبيللني واألفارقللة واآلسلليويني باعتبارهللم أنواًعللا برشيللة. 

((( Herodotus The Histories John Marincola ed. Aubrey de Sèlincourt trans. (London & New York: Penguin, 

(972(: 254.

))) اليوم هيبودروم: وهي مدينة تطلُّ عى ساحل البحر األبيض املتوسط، يف املنطقة الجنوبية الغربية من تركيا.

))) هللم مجموعللة عرقيللة أوروبيللة، عللارصوا فللرة الجمهوريللة الرومانيللة )509-7) ق.م)، ويسللتخدمون اللغللة الكلتيللة التللي 

لللت كان يف  تعتللر فرًعللا مللن اللغللات الهنديللة األوروبيللة. وتشللري املصللادر األثريللة والتاريخيللة إىل أن أقللى امتللداٍد للكلللت أو السَّ

القللرون السللابقة للميللاد، وأنهللم ُوجللدوا أيًضللا يف رشق أوروبللا وآسلليا عللى شللكل أقليللات. نقللًا عللن املوسللوعة الحللرة )املرجللم).
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   يف نهايللة األلفيللة األوىل، ادَّعللى ديفيللد ليفللري ينللج لويللس))) أنلله قللد طُلِللَب مللن األوروبيللني 

عامللان ليبللارشوا التفكللري يف أنفسللهم - ألول مللرة - عللى أنهللم شللعٌب مللن بللني الشللعوب كافللًة: 

سللة شاسللعة عللى يللد امللللك املحللارب فرانكيللز  كان أحدهللا هللو إنشللاء إمراطوريللة رومانيللة مقدَّ

ذي الشللعر السللميك وصاحللب العنللق الطويللل، والللذي يبلللغ طوللله سللتة أقللدام وربللع البوصللة، 

أو املعللروف باسللم شللارملان)5). والثللاين هللو التطللوُّر الللذي حصللل يف شللبه الجزيللرة اإليبرييللة عللى 

الحللدود الجنوبيللة الغربيللة ململكتلله، واملتمثِّللل يف انتشللار الثقافللة اإلسللامية يف إسللبانيا التللي يطلللق 

عليهللا العللرب: األندلللس. مللا سللاهم يف دفللع العديللد مللن القبائللل األوروبيللة نحللو االتحللاد لتصبللح 

للنْي. شللعبًا واحللًدا، فللإن مللا يجمعهللم ومللا مييزهللم عللن جريانهللم املسلللمني كانللا أمريللن مهمَّ

يتللمُّ تعريللف األوروبيللني - كغريهللم مللن الشللعوب - تعريًفللا بالُخلللف. وهللذه اآلن فكللرة مألوفللة. 

م اقراًحللا مدهًشللا: إذ يجعللل مللن الحضللارة التللي ورثهللا األوروبيللون الحديثللون  لكللن لويللس يقللدِّ

والللراث الثقللايف لألندلللس عللى األهميللة نفسللها مللن إرث الفرنجللة الكاثوليللك. فافللراض وجللود ذلللك 

اآلخللر العظيللم، ميللأل الللذات األوروبيللة.

شلليَّد شللارملان إمراطوريتلله الشاسللعة ضمللن املجللال املمتللد للمملكتللني الفرنجيتللني: نيوسللريا))) يف 

الغللرب وعاصمتهللا باريللس، وتقللع أوسراسلليا)7) رشقًللا. كللا قللام بإنشللاء أديللرة تعليللم رهبانيللة، وجلب 

إليهللا العلللاء مللن مختلللف أنحللاء إمراطوريتلله وحتللى مللن خارجهللا. وعللى مللا يبللدو، فقللد سللمحت 

للله هللذه اإلنجللازات الثقافيللة والسياسللية بتنصيللب نفسلله وريثًللا لرومللا يف الغللرب، ومؤهللًا السللتعادة 

اإلمراطورية))).

))) )))19-): مللؤرخ أمريللي، وأسللتاذ بجامعللة يوليللوس سلليلفر، وأسللتاذ التاريللخ بجامعللة نيويللورك. فللاز مرتللني بجائللزة بوليتللزر 

للسللرية الذاتيللة، للجزأيللن األول والثللاين مللن سللريته الذاتيللة للللW. E. B. Du Bois. ، وهللو أول مؤلللف يفللوز بجائللزة بوليتللزر عللن 

سللريته الذاتيللة يف مجلديللن متتاليللني يف املوضللوع نفسلله. للله العديللد مللن الكتللب، منهللا: بوتقللة الللله: اإلسللام وصنللع أوروبللا 

)570-15)1) )نيويللورك: دبليللو دبليللو نورتللون ورشكاؤه، )00)) )املرجللم).

)5) )))7-)1)): االبللن األكللر للملللك بيبللني الثالللث مللن سللالة الكارولينجيللني، وهللو ملللك الفرنجللة وحاكللم إمراطوريتهللم بللني 

سللة بللني عامللي )00)- )1)). ُعللرف بالتنظيللم الشللديد إلمراطوريتلله  عامللي )))7- 00))، وإمراطللور اإلمراطوريللة الرومانيللة املقدَّ

ًسللا )املرجم). ة، وكذلللك عاقتلله الوطيللدة بالبابللا ليللون الثالللث يف الفاتيللكان يف رومللا، والللذي أعلنلله إمراطللوًرا رومانيًّللا مقدَّ املمتللدَّ

))) نشللأت يف عللام 511م، بعللد وفللاة كلوفيللس األول عندمللا قسللم أوالده األرايض فيللا بينهللم. فكانللت تحللت حكللم أرسة 

املريوفنجيللني يف الفللرة مللن القللرن السللادس إىل القللرن الثامللن )املرجللم).

)7) شللكلت أوسراسلليا الجللزء الشللايل مللن مملكللة الفرنجللة املريوفنجيللني، التي انقسللمت بعللد وفللاة كلوفيللس األول، حيث كانت 

تتكللوَّن مللن أجللزاء مللن مناطللق فرنسللا وأملانيللا وبلجيللكا ولوكسللمبورغ وهولنللدا املعللارصة. وكانللت عاصمتهللا ميتللز )املرجللم).

))) كان سللقوط اإلمراطوريللة الرومانيللة الغربيللة حدثًللا مركزيًّللا يف تاريللخ املسلليحية، وخاصًة الكنيسللة املوجودة يف رومللا )املرجم).
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 عندمللا سللافر إىل رومللا يف ديسللمر سللنة 800م وذلللك بعللد حللوايل ثاثللة عقللود مللن الحكللم، 

لله للدفللاع عللن سلللطة ليللو الثالللث)9) باعتبللاره "بابللا". وكللردٍّ للجميللل، قللام نيافتلله بتتويجلله  توجَّ

إمراطللوًرا للرومللان يف يللوم عيللد امليللاد لسللنة 800م. وقللد أثللار ذلللك إزعللاج اإلمراطللورة إيريللن)10) 

بللت نفسللها باإلمراطللور وليللس اإلمراطللورة، واعتقللدت أن  هنللا يف القسللطنطينية، التللي بدورهللا لقَّ

هللا وِملللك لهللا. اللقللب مللن حقِّ

ومثللل إمراطوريللة شللارملان، كانللت األندلللس يف أغلبهللا نتللاَج آلللة حربيللة. فقللد ظهللر اإلسللام يف 

الجزيللرة العربيللة منللذ القللرن السللابع ميللادي، منتللرًشا برسعللة مذهلللة يف جميللع أصقللاع املعمللورة.

 بعللد وفللاة النبللي يف عللام 632م، متكَّللن العللرب يف غضللون ثاثللني عاًمللا فقللط مللن هزميللة 

اإلمراطوريتللني الكبريتللني يف الشللال: بقايللا رومللا يف بيزنطللة، واإلمراطوريللة الفارسللية التللي وصلللت 

عللر آسلليا الوسللطى إىل الهنللد.

للع تدريجيًّللا، فاتجهللت سللنة )66م   ومللع إمسللاك العائلللة األمويللة بزمللام األمللور، أخللذت يف التوسُّ

غربًللا نحللو شللال أفريقيللا، ورشقًللا إىل حللدود آسلليا الوسللطى. ويف أوائللل عللام ))7م، قللاد طللارق 

بللن زيللاد)11) جيًشللا مللن الربللر عللر مضيللق جبللل طللارق إىل إسللبانيا))1). حيللث هاجللم القللوط 

الغربيللني))1) الذيللن سلليطروا عللى الكثللري مللن مقاطعللة هسللبانيا الرومانيللة))1) ملللا يزيللد عللن قرنللني. 

ومللن ثللمَّ ويف غضللون سللبع سللنوات، كانللت معظللم شللبه الجزيللرة اإليبرييللة تحللت الحكللم اإلسللامي، 

)9) القديللس ليللون الثالللث )750-)1)): كان البابللا الكاثوليللي منللذ عللام 795م وحتللى وفاتلله عللام )1)م. وكان تحللت حايللة 

ًسللا )املرجللم). شللارملان مللن أعدائلله يف رومللا؛ ولذلللك قللام بتعزيللز موقللف شللارملان بتتويجلله إمراطللوًرا رومانيًّللا مقدَّ

للب كذلللك بل"أغسللطه"،  )10) إيريللن أثينللا أو إيريللن األثينيللة ))75-)0)): هللو االسللم الشللائع لل"إيريللن سارانتيبشللينا"، وتلقَّ

إمراطللورة بيزنطيللة حاكمللة مللن عللام 797م إىل عللام )0)م. وقبللل أن تصبللح إمراطللورة حاكمللة، كانللت إيريللن عقيلللة إمراطللور 

مللن عللام 775 إىل عللام 0)7، وإمراطللورة أرملللة وحاكمللة مللن عللام 0)7 إىل عللام 797 )املرجللم).

ة بللني عامللي 711  )11) )70)-719م): قائللد عسللكري مسلللم، قللاد الفتللح اإلسللامي لشللبه الجزيللرة اإليبرييللة خللال الفللرة املمتللدَّ

و)71م بأمللر مللن مللوىس بللن نصللري وايل أفريقيللة يف عهللد الخليفللة األمللوي الوليللد بللن عبللد امللللك. يُنسللب إىل طللارق بللن زيللاد 

إنهللاء حكللم القللوط الغربيللني لهسللبانيا )املرجللم).

))1) قبللل عبللور طللارق بللن زيللاد لهللذا املضيللق البحللري كان يُعللرف باسللم "أعمللدة هرقللل"، ولكللن بعللد االنتصللارات التللي 

قهللا ابللن زيللاد باألندلللس صللار هللذا اململلر يُعللرف مبضيللق جبللل طللارق.  حقَّ

))1) مملكللة القللوط الغربيللني، هللي مملكللة جرمانيللة سلليطرت عللى شللبه جزيللرة أيبرييللا وعللى مللا يُعللرف اآلن بجنللوب غللرب 

فرنسللا منللذ القللرن الخامللس وحتللى القللرن الثامللن امليللادي، وهللي إحللدى الللدول الجرمانيللة التللي اسللتقلَّت عللن اإلمراطوريللة 

الرومانيللة الغربيللة )املرجللم).

))1) هو االسم الذي أطلقه الرومان عى كامل شبه الجزيرة اإليبريية )املرجم).
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وذلللك حتللى سللنة 492)م، أي بعللد حللوايل 800 سللنة، وبعدهللا عللادت شللبه الجزيللرة بأكملهللا إىل 

السلليادة املسلليحية مللن جديللد.

رغللم ذلللك، عللزم األمويللون عللى عللدم التوقللف عنللد جبللال البريينيلله)15). وقللد أحبطللت أوىل 

محاوالتهللم ألخللذ إقليللم أكيتانيللا يف أوائللل القللرن الثامللن. وبعللد مللرور مللا يزيللد عللن العقللد بقليللل، 

للة. فوصللل شللااًل إىل حللدود  عللاد عبللد الرحمللن))1) - األمللري الجديللد لألندلللس - ليقللوم بهللذه املهمَّ

بواتيلله، الواقعللة تقريبًللا يف منتصللف الطريللق الفاصلللة بللني جبللال البريينيلله وباريللس. هنللاك، ورغللم 

كل يشء، وجللد املسلللمون مبتغاهللم. ففللي أكتوبللر 732م، انضللمَّ شللارل مارتيللل)17) - الللذي أرغللم 

قواتلله عللى السللري مبحللاذاة نهللر الدانللوب البعيللد - إىل دوق أودو))1)، وذلللك للتصللدي لقللوات األمللري. 

ويف هللذا السللياق، تشللري روايللة التينيَّللة كتبهللا ناسللخ مسلليحيٌّ عللام 754م إىل املنترصيللن يف بواتيلله)19) 

ل لكلمللة التينيَّللة لسللكَّان أوروبللا. وقللد كتبللت )يف قرطبللة  بل"األوروبيللني"، وهللي أول اسللتخدام مسللجَّ

أو توليللدو) يف األندلللس.

يف وقللٍت الحللٍق، جعللل املؤرخللون املسلليحيون مللن معركللة بواتيلله حدثًللا تاريخيًّللا مهللاًّ وذا مغللزى. 

حيللث يشللري إدوارد جيبللون)0))، يف مؤلَّفلله "تدهللور اإلمراطوريللة الرومانيللة وسللقوطها"، إىل أنَّلله إذا 

غطَّللى املاوريللون )السللكَّان األصليللون للمغللرب) مللرًة أخللرى املسللافة نفسللها التللي قطعوهللا مللن 

مضيللق جبللل طللارق، لكانللوا قللد وصلللوا إىل بولنللدا أو املرتفعللات اإلسللكتلندية. ويعتقللد جيبللون 

)15) سلسلللة جبليللة تقللع جنللوب غللرب أوروبللا، بللني فرنسللا وإسللبانيا، ومتثِّللل الحللدود الطبيعيللة بينهللا. متتللدُّ ملسللافة قدرهللا 

ى "بيكللو دي  0)) كلللم مللن خليللج بسللكاي باملحيللط األطلللي يف الغللرب إىل البحللر املتوسللط يف الللرشق. وأعللى نقطللة بهللا تُسللمَّ

أنيتللو" وتعلللو بارتفللاع ).)0))م. وهللي تفصللل جبللال شللبه جزيللرة أيبرييللا عللن فرنسللا )املرجللم).

))1) عبللد الرحمللن الغافقللي )-))7م ): قائللد إسللامي شللارك يف فتللح األندلللس يف عهللد الخليفللة األمللوي هشللام بللن عبللد امللللك، 

استشللهد يف معركللة بللاط الشللهداء عللام ))7م قللرب مدينللة تللورز الفرنسللية، وذلللك بعللد أن توغَّللل بجيشلله داخللل أرايض الفرنجللة 

حتللى وصللل إىل مللا يُعللرف اليللوم بشللال إيطاليللا )املرجللم).

)17) ))))-1)7م): قائللد عسللكري فرنجللي كان الحاكللم الفعللي لإلمراطوريللة الفرنجيللة منللذ عللام )71 حتللى وفاتلله عللام 1)7م. 

حكللم مارتيللل - الللذي كان اسللميًّا ناظللرًا للقللرص ودوق أوسراسلليا - غالللة كلهللا تحللت سلللطان كلوتللري الرابللع وثيودوريللك الرابللع 

ملللك فرنسللا )املرجللم).

))1) )-5)7م): حكللم كاًّ مللن دوقيللة أكيتانيللا شللال نهللر غللارون، ودوقيللة غاسللكونية يف جنللوب غللرب غالللة منللذ 700م، فللكان 

نفللوذ حكملله ميتللدُّ مللن جبللال األبللواب إىل نهللر اللللوار )املرجللم).

)19) تُعرف هذه املعركة عند املسلمني مبعركة باط الشهداء. 

)0)) إدوارد جيبللون)Edward Gibbon)  )7)17-)179): مللؤرخ إنجليللزي، صاحللب كتللاب "تدهللور االمراطوريللة الرومانيللة 

وسللقوطها" الللذي يَُعللدُّ مللن أهللم املراجللع وأعظمهللا يف موضوعلله.
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أنلله رمبللا لللو فللاز عبللد الرحمللن، "فإنلله سلليتمُّ تعليللم القللرآن يف مللدارس أكسللفورد، وقللد تُظهللر 

للد". وبالنسللبة إليلله،  منابللره لهللذا الشللعب املختللون قدسللية وحقيقللة الوحللي الللذي نللزل عللى محمَّ

. فبعللد أسللبوع مللن املعركللة، كتللب: لقللد عللاىن الرشقيللون  فللإن مصللري أوروبللا املسلليحية عللى املحللكِّ

االضطهللاد بسللبب قللوة ومكانللة األملللان الذيللن - نظللرًا لبللأس قلوبهللم وغباظللة أيديهللم - أكَّللدوا 

الحريللة املدنيللة والدينيللة ملللن سللريثهم))2).

ا أن نللرى يف فللوز شللارل مارتيللل انتصللاًرا للحريللة الدينيللة.  يف ذلللك الوقللت، كان مللن الغريللب جللدًّ

هللذا، وقللد تللمَّ التسللامح مللع الجاليللة اليهوديللة الصغللرية املتنفللذة يف إيبرييللة اإلسللبانية يف الوقللت 

الللذي كان أسلليادهم القوطيللون املتمسللكون بهرطقتهللم األريوسللية ال يزالللون يحكمللون الرعايللا 

الكاثوليللك واليهللود. لكللن مللع تحللوُّل القللوط الغربيللني إىل املسلليحية تدريجيًّللا مللع بدايللة سللنة 589م 

عللاد اضطهللاد اليهللود. وبالنسللبة إليهللم، فللإن الفتللح اإلسللامي قللد جلللب العديللد مللن الحللكَّام الذيللن 

تسللامحوا إىل حللدٍّ كبللري مللع اليهللود - فضللًا عللن املسلليحيني والزرادشللتيني - الخاضعللني لسلليطرتهم يف 

مناطللق واسللعة مللن العللامل، والذيللن مل يكونللوا موضللَع ترحيللب. وخللال الفللرة األوىل مللن الهيمنللة 

اإلسللامية، اكتشللف املسلليحيون أيًضللا أنهللم سلليحصلون عللى الحريللة الدينيللة، طاملللا أنهللم )مثللل 

اليهللود) مل يسللعوا إىل تحويللل املسلللمني أو انتقللاد اإلسللام. كان الخللاف مللع مملكللة الفرنجللة، ومنللذ 

القللرن التاسللع مللع اإلمراطوريللة الفرنجيللة، بالللكاد أكللرث إثللارًة. حيللث كان هللوس الحللكَّام الكاثوليللك 

باألرثوذكسللية الدينيللة أحللد العوامللل التللي جعلللت مللن العصللور املظلمللة - كللا كان بللرارك)))) 

ا. يصفهللا مللن القللرن الخامللس إىل القللرن العللارش - مظلمللًة جللدًّ

يعتللر املسللجد العظيللم بقرطبللة أكللرث التجسلليدات املاديللة وضوًحللا لحضللارة العللرب يف إسللبانيا، 

ولكللن إنجازاتهللم الفكريللة كانللت أكللرث دهشللًة. فابتللداًء مللن عهللد عبللد الرحمللن األول))))، سللعى 

األمويللون للتنافللس مللع خصومهللم العباسلليني يف بغللداد مللن أجللل رفللع مسللتوى اإلنتللاج الثقللايف. 

وخللال القللرون القليلللة التاليللة، حصلللت قرطبللة وحدهللا عللى مئللات املسللاجد، وآالف القصللور، 

(2((  Gibbon The Decline and Fall of the Roman Empire H. H. Milman ed. (New York: P. F. Collier & Son, 

(899(: 288.

ى  )))) فرانشيسللكو بللراركا أو بللرارك ))0)1-)7)1م): باحللث إيطللايل وشللاعر، وأحللد أوائللل اإلنسللانيني يف عللرص النهضللة، ويُسللمَّ

للس بيللرو مببللو منوذًجللا للغللة اإليطاليللة الحديثللة عللى أسللاس أعللال  أحيانًللا كثللرية "أبللا اإلنسللانية". ويف القللرن السللادس عللرش، أسَّ

بللرارك وجيوفللاين بوكاتشللو، وخاصللًة دانتللي أليغيللريي )املُرجللم).

س الدولة األموية باألندلس سنة 755م وحكم حتى وفاته )املرجم). )))) أو عبد الرحمن الداخل )1)7-))7م): أسَّ
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وعللرشات املكتبللات. وبحلللول القللرن العللارش، كانللت هللذه املكتبللات تحتللوي عللى مئللات اآلالف مللن 

املخطوطللات، يف حللني أن أكللر املكتبللات يف أوروبللا املسلليحية كان ميكللن أن تتباهللى مبجموعللاٍت 

ى اآلن "أول جامعللة  مللن بضللع مئللاٍت فقللط)))). لقللد سللبقت جامعللة قرطبللة بولونيللا، التللي تُسللمَّ

أوروبيللة"، منللذ أكللرث مللن قللرن. فقللد كانللت األندلللس عاملًللا مللن املللدن، وليسللت - مثللل أوروبللا - 

عاملًللا مللن البلللدات واملللدن الصغللرية. وبحلللول نهايللة األلفيللة، كان عللدد سللكَّان قرطبللة 90 ألًفللا، أي 

أكللرث مللن ثاثللة أضعللاف مسللاحة أي بلللدة يف اإلقليللم الللذي كانللت تشللغله مملكللة شللارملان.

 يف تلللك املللدن، خلللق اليهللود واملسلليحيون واملسلللمون والعللرب والربللر والقللوط الغربيللون 

والسللاف)5)) وغريهللم مللن الذيللن ال حللرص لهللم نوًعللا مللن الغللوالش الثقللايف))))، وهللو عبللارة عللن 

عللة تتايللز عللن بعضهللا البعللض، وقللد أنتللج ذلللك كونيللة "عومليَّللة"  مزيللج تقللايفٍّ مللن مجموعللاٍت متنوِّ

حقيقيللة. ويف حللني مل يكللن هنللاك حاخامللات أو علللاء مسلللمون معللرف بهللم يف بللاط شللارملان، كان 

هنللاك أسللاقفة ومعابللد يهوديللة يف مللدن األندلللس. كان راسللموندو)7))، األسللقف الكاثوليللي إلليفللريا، 

سللفري قرطبللة عنللد قسللطنطني السللابع )959-3)9م) يف القسللطنطينية، وأوتللو األول )973-962م) يف 

آخللن)))). ومل يكللن حسللداي بللن شللروط)9))، زعيللم الطائفللة اليهوديللة يف قرطبللة يف منتصللف القللرن 

)))) يتكللوَّن فهللرس املكتبللة امللكيللة - وحدهللا - مللن )) مجلًدا. يف ظل حكللم الحاييم الثللاين )1)9-)97)، أفللادت التقارير أن هذه 

املكتبللة كانللت تشللغل أكللرث مللن 500 شللخص ... ويف مللكاٍن آخللر يف إسللبانيا املسلللمة، كان هنللاك مللا مجموعلله 70 مكتبللًة يف القللرن 

العللارش، والعديللد منهللا يف طليطلللة. وباإلضافللة إىل املكتبللة امللكيللة، كانت هنللاك مكتبات يف الجامعللات يف قرطبة وإشللبيلية ومالقة 

للة يف إسللبانيا املسلللمة، وقيللل إن قرطبة كانللت أعظم  وغرناطللة وغريهللا، ويف العديللد مللن املسللاجد. وقللد ازدهللرت املكتبللات الخاصَّ

سللوق للكتللاب يف العللامل الغللريب يف القللرن العللارش. )هاريللس، تاريللخ املكتبللات يف العللامل الغللريب، الطبعللة الرابعللة ]1999[، ص1)).

عللة للمجموعللة  )5)) السللاف أو الصقالبللة هللم مجموعللة إثنيللة لغويللة هندو-أوروبيَّللة، يتحدثللون باللغللات السللافية املتنوِّ

اللغويللة البلطيقيللة السللافية األكللر، وهللم مواطنللون يف أوراسلليا، وميتللدُّ انتشللارهم مللن وسللط ورشق وجنللوب رشق أوروبللا عللى 

طللول الطريللق نحللو الشللال والللرشق إىل شللال رشق أوروبللا وشللال آسلليا )سلليبرييا) والقوقللاز وآسلليا الوسللطى )املرجللم).  

)))) الغللوالش يف األصللل كلمللة مجريللة للداللللة عللى أكلللة محليَّللة تكللون يف شللكل حسللاء مكللوَّن مللن أنللواٍع مختلفللة مللن 

ع الثقللايف الكبللري الللذي كان سللائًدا إبَّللان الحكللم  البهللارات والخللروات، وقللد اسللتعمل الكاتللب هللذا التشللبيه للداللللة عللى التنللوُّ

اإلسللامي يف األندلللس )املرجللم).

)7)) أسللقف وباحللث مسللتعرب مللن غرناطللة، وكان أيًضللا كاتبًللا لخليفللة قرطبللة عبللد الرحمللن الثالللث. وهللو أيًضللا فيلسللوف 

ث الاتينيللة والعربيللة )املرجللم). وعللامل يف الفلللك والرياضيللات، ويتحللدَّ

)))) باألملانيللة Aachen)): تقللع يف أقللى غللرب واليللة شللال الرايللن - وسللتفاليا يف غللرب أملانيللا - وتبعللد 0) كللم إىل الجنللوب 

الغللريب مللن مدينللة كولونيللا )املرجللم).

)9)) )915-975م): طبيللب ودبلومللايس يهللودي أندلللي، ورئيللس الطائفللة اليهوديللة يف األندلللس. كان راعيًللا للعلللوم، حيللث يعتللر 

مللن األوائللل الذيللن وضعللوا حجللر األسللاس للعللرص الذهبللي اليهللودي يف األندلللس. كان حسللداي سللفريًا للخلفللاء األمويللني يف 

األندلللس ومبعوثهللم الخللاص يف الللدول األجنبيللة )املرجللم).
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العللارش، عاملًللا عظيللًا يف الطللبِّ فحسللب، بللل كان أيًضللا رئيًسللا للمجلللس الطبلليِّ للخليفللة. وعندمللا 

Disco-( ((0( اأرسللل اإلمراطللور قسللطنطني للخليفللة نسللخًة مللن ديسللكوريدس دي ماتاريللا ميديللك

rides’ De Materia Medica)، تبنَّللى اقللراح ابللن شللروط بإرسللال راهللب يونللاينٍّ للمسللاعدة يف 

ترجمتلله إىل اللغللة العربيللة. إن املعرفللة التللي اكتسللبوها جعلللت مللن قرطبللة واحللدًة مللن أعظللم 

مراكللز املعرفللة الطبيَّللة يف أوروبللا.

وبحلللول عهللد الخليفللة الجديللد لعبللد الرحمللن، الللذي يحمل االسللم نفسلله )عبللد الرحمللن الثالث) 

، وبشللكل  وذلللك يف القللرن العللارش، كان هللذا األمللري واثًقللا مللن إعللان نفسلله خليفللًة أو ممثِّللًا للنبلليِّ

، زعيللًا للعامل اإلسللامي.  ضمنلليٍّ

ولللو مل تعمللل الديانللات الثللاث مًعللا، آخللذة مللن التقاليللد الوثنيللة لليونللان ورومللا، لَللا أخللذ 

عللي فيلله البعللض أن الللرصاع  الغللرب تسللميته الحاليللة ومل يكللن ليصبللح مللا عليلله اليللوم. ويف عللرص يدَّ

بللني ورثللة املسلليح والخافللة هللو الللرصاع الحاسللم، يبللدو أنلله مللن الجيللد أن نتذكَّللر هللذا التاريللخ 

الطويللل مللن التعايللش املثمللر.

إن هللذا الرسللم الرسيللع لتاريللخ العاقللات بللني األوروبيللني والعللرب والشللال إفريقيللني يف مطلللع 

األلفيللة األوىل مللن العللرص املشللرك، هللو تذكللرٌي بالرابللط الفوضللويِّ بللني اإلسللام وبللني مللا نسللميه 

اآلن الغللرب. وباإلضافللة إىل ذلللك، ميكللن للمللرء أن يستكشللف التشللابه املثللري للدهشللة بللني التاريللخ 

األورويب وشللال أفريقيللا والللرشق األوسللط الللذي حللدث مللع األحللام اإلمراطوريللة لفرنسللا وبريطانيا 

اللتللني قابلتللا القللوة املتاشللية لإلمراطوريللة العثانيللة يف أواخللر القللرن الثامللن عللرش والتاسللع عللرش. 

ويف كلتللا الحالتللني، فللإن مللا نللراه ليللس تعارًضللا لحضارتللني متجانسللتني متايزتللني، بللل رصاعللات 

داخللل مجتمعللاٍت كان لحياتهللا الدينيللة والفكريللة الكثللري مللن القواسللم املشللركة؛ جزئيًّللا بسللبب 

التفاعللات التللي كنللت أرسللمها، والتللي بللدأت قبللل ألللف عللام. أريللد اآلن أن أنتقللل إىل محاولللة 

رشح سللبب إسللاءة فهمنللا لهللذا التاريللخ الطويللل مللن التشللارك وكذلللك الللرصاع كقصللة الثنللني مللن 

الكيانللات الكبللرية واملنفصلللة متاًمللا - الغللرب واإلسللام - مبجالللني متايزيللن ال ميكللن التوفيللق بينهللا. 

وللقيللام بذلللك، يجللب أن أرسللم صللورًة واضحللًة عللن كيللف أصبحنللا نفكِّللر يف األوروبيللني واألمريكيللني 

الحديثللني باعتبارهللم الورثللة الحقيقيللني للحضللارات الكاسلليكية لللرشق املتوسللط.

نللة طبيَّللة تُعللرف عنللد العللرب بكتللاب الحشللائش واألدويللة، تعللود أصولهللا إىل الطبيللب الشللهري ديسللقوريدوس  )0)) هللي مدوَّ

فيدانيللوس )0)-90م)، وقللد تُرجمللت إىل العربيللة عللى يللد اصطفللن بللن بسلليل، ثللم راجعهللا أسللتاذه حنللني بللن إسللحاق )املرجم).
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تتبَّعللت املناهللج األكادمييللة يف القللرن التاسللع عللرش جللذور الحضللارة وصللواًل إىل اليونللان القدميللة، 

م منللذ البدايللات الرائعللة التللي رسللمها ورثللة هومللريوس. إن ثقافللة الغللرب  ضمللن تاريللٍخ مللن التقللدُّ

هللي عبللارة عللن كتلللة مللن التِّللْر ُوئِللَدْت يف أرض هيللاس)1)) أو رمبللا سللافرت مللع اإلسللكندر)))). لذلللك 

مللن املؤكَّللد أنهللا ذهبللت إىل مللرص، حيللث كانللت املكتبللة القابعللة يف اإلسللكندرية يف يللوٍم مللن األيللام 

موطنهللا. ورمبللا قللد تللرك اإلمراطللور املقللدوين بعللض التِّللْر هنللاك يف آسلليا الوسللطى، حيللث يتسللنَّى 

رؤيللة ذلللك يف متثللال غنللدرة)))). لكللن الكنللز قللد أُخللذ أخللرًيا بللكل فخللر إىل رومللا. هنللاك بالطبللع، كللا 

هللو الحللال يف جميللع رحاتلله، تللمَّ تزيينلله - عللى سللبيل املثللال - مللن ِقبللل ترنتيللوس)))) يف القللرن 

الثللاين قبللل امليللاد، وهللو باملناسللبة مللن أعظللم املرسحيللني الهزليللني الرومانيللني الذيللن ولللدوا يف 

قرطللاج )تونللس الحاليللة)؛ وكذلللك مللن ِقبللل أوغسللطينوس)5)) - يف مطلللع القللرن الخامللس امليللادي 

حللني أصبحللت اإلمراطوريللة مسلليحيًة - أسللقف هيبللوه املولللود يف طاغسللت )سللوق أهللراس اآلن يف 

الجزائللر). وقللد عللارص القديللس أوغسللطينوس أخللَذ القللوط الغربيللني لرومللا، ثللم اسللتياء الونللدال 

عللى مدينللة "هيبللوه" قبللل وفاتلله بزمللٍن وجيللز.

عندمللا انهللارت رومللا، كان هنللاك رصاٌع عللى الكتلللة الذهبيللة)))) بللني ورثللة رومللا يف أوروبللا الغربية 

وورثتهللا البيزنطيللني، ثللم الحًقللا مللن ِقبللل املسلللمني. وعليلله، قللد يكللون مللن املسلللَّم بلله حتللى يف 

أوسللاط املتعلِّمللني أن الكتلللة قللد مللرت يف القللرن التاسللع إىل بغللداد وبيللت الحكمللة، عى غللرار مكتبة 

القللرص التللي أُقيمللت تحللت حكللم هللارون الرشلليد)7)). لكنهللا بللدأت تتجللول يف أوروبللا الغربيللة مللرًة 

)1)) دولللة تقللع يف جنللوب رشق أوروبللا )اليونللان اليللوم)، أو رسللميًّا الجمهوريللة الهيلينيللة، واملعروفللة أيًضللا منللذ العصللور القدميللة 

باسللم ِهيللاس )املرجم).

)))) ))5)-)))ق.م)، هللو اإلسللكندر األكللر أحللد ملللوك مقدونيللا اإلغريللق، ومللن أشللهر القللادة العسللكريني والفاتحللني عللر 

التاريللخ )املرجللم).

)))) غنللدرة: مملكللة هنديللة قدميللة تقللع يف املنطقللة الشللالية الغربيللة مللن باكسللتان، حللول بيشللاور، وشللملت وادي بيشللاور، 

ت فيللا بعللد إىل كلٍّ مللن منطقللة جللال أبللاد يف أفغانسللتان الحديثللة، وكذلللك تاكسلليا يف باكسللتان. وخللال الفللرة  وامتللدَّ

األخمينيللة والفللرة الهلنسللتية، كانللت عاصمتهللا تشللار سللادا، ولكللن بعللد ذلللك تللمَّ نقللل العاصمللة إىل بيشللاور مللن ِقبللل اإلمراطور 

كوشللان كانيشللكا الكبللري يف عللام 7)1 )املرجللم).

)))) شاعر هزيل التيني، ولِد يف قرطاج حوايل عام 190 وتويف يف روما يف عام 159 قبل املياد )املرجم).

)5)) القديللس أوغسللطينوس ))5)-0))م): كاتللب وفيلسللوف مللن أصللل نوميدي-التينللي ولللد يف طاغاسللت. يَُعللدُّ أحللد أهللم 

الشللخصيات املؤثللرة يف املسلليحية الغربيللة. وتعتللره الكنيسللتان الكاثوليكيللة واألنغليكانيللة قديًسللا، وأحللد اآلبللاء البارزيللن 

للكنيسللة. )املرجللم).

)))) قطعة كبرية من الذهب ُعرِث عليها يف أالسكا )املرجم).

)7)) )))7-09)م)، الخليفة العبايس الخامس )املرجم).
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أخللرى بعللد إعللادة إسللبانيا، حيللث وقللع تقسلليمها بللني املحاكللم الفلمنكيللة والفلورنتينيللة وجمهوريللة 

البندقيللة يف عللرص النهضللة. وقللد مللرت شللظاياها عللر مللدن مثللل: أفينيللون، وباريللس، وأمسللردام، 

وفيللار، وإدنللرة، ولنللدن. ثللم أُعيللد توحيدهللا وتجميعهللا مًعللا يف أكادمييللات الواليللات املتحللدة مثللل 

شللظايا جللرَّة إغريقيللة.

إن قصللة الكتلللة الذهبيللة هللي مللا يسللميه العلللاء اليللوم "بالجوهللر": فالتقليللد الغللريب للله جوهللر 

يتللمُّ متريللره مللن يللٍد إىل يللٍد يف رحلتلله التاريخيللة. دعونللا نعللرف بللأن هللذا النللوع مللن األساسلليات 

ال يللزال شللائًعا للغايللة يف حياتنللا الفكريللة. وكثللريًا مللا نفللرض أن الهويَّللة املنتجللة تاريخيًّللا يجللب أن 

يكللون لهللا جوهللر عابللر للتاريللخ. لكللن هللذا األمللر خطللأ بللكل بسللاطة. إذ كيللف كانللت إنجلللرا يف 

القللرن الحللادي عللرش؟ ُخللْذ أيَّ يشء تظللنُّ أنلله كان مميللزًا بهللا. مللا يجعللل مللن أي إنجليللزيٍّ غللري 

راغللٍب يف مشللاركة تلللك الفللروق. بللداًل مللن ذلللك، ومللع مللرور الوقللت، يللرث كلُّ جيللٍل التسللمية مللن 

أحللد السللابقني؛ ومللع التسللمية قللد تللأيت بعللض املوروثللات. 

لكلللن ملللع فقلللدان امللللوروث أو اسلللتبداله بالكنلللوز األخلللرى، ميكلللن أن تسلللتمرَّ العاملللة. وهكلللذا 

عندملللا يقلللوم جيلللٌل ملللا باالنتقلللال إىل منطقلللٍة كانلللت مرتبطلللًة بالهويلللة اإلنجليزيلللة يف وقلللٍت ملللن 

األوقلللات - أي التحلللركات - يجلللب أن نقلللول للللل "نيلللو إنجانلللد": ميكلللن للعاملللة أن تسلللافر حتلللى 

خلللارج اإلقليلللم. كلللا ميكلللن ربلللط الهويَّلللات ببعضهلللا البعلللض علللن طريلللق الروايلللات، وباختصلللار 

شلللديد: دون الجواهلللر.

إن الفكللرة املعللارصة للحضللارة الغربيللة، التللي تقللوم عللى تجاوزهللا للجللدران األكادمييللة ودخولهللا 

للة، هللي عللى مللا أظللن نتللاٌج لخمللس مبالغللات:  للثقافللة العامَّ

أواًل: أعمللدة مفرطللة مخطئللة يف الحقيقللة الحرفيللة. وتبللدأ هللذه املبالغللة بالخطللأ األسللايس الللذي 

دتلله للتللو: خطللأ التفكللري يف أن التقليللد يحتللاج إىل تعريللٍف بواسللطة يشء مشللرٍك عللر الزمللن يف  حدَّ

كل لحظللة مللن مسللاره، خطللأ يقودنللا إىل املبالغللة فيللا نشللرك فيلله مللع أسللافنا. واسللمحوا يل أن 

أسللمي هللذه مبالغللة مكتسللبة.

ـــا: نجلللد املبالغلللة املثاليلللة، وهلللي نزعلللة )شلللائعة بلللني املثقفلللني خصوًصلللا) لرؤيلللة ملللا نقلللوم  ثانًي

بللله )أفلللكار، حجلللج، قصلللص، قصائلللد، يف عبلللارة، ترديلللد الكللللات) كمؤلّلللف للتاريلللخ البلللرشي. إن 

لللح أن يباللللغ يف أهميلللة النصلللوص  فَْهَمنلللا للمجتمعلللات التلللي تضلللع األفلللكار يف صميمهلللا ملللن املرجَّ

والكتابلللات التلللي تُنشلللئها وترسللللها. وكلللا قلللال الكاتلللب العلللري يف القلللرن الثلللاين قبلللل امليلللاد، يف 



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

13

ايت: "كيلللف يَحُصلللُل  ِسلللفر يَُشلللوع بلللن ِسلللرياخ، يف وقلللٍت مبكِّلللر ملللن تاريلللخ مثلللل هلللذا الشلللأن اللللذَّ

علللى الحكملللِة اللللذي مُيِسلللُك املِحلللرَاَث، ويَفتَِخلللُر ِباملَنَخلللِس))))، َويَُسلللوُق البََقلللَر، َويَلللَردَُّد يف أَعَالَِهلللا، 

وَحديثُللله يف أوالِد الثِّلللريَاِن؟")9)). 

ثالًثا: املبالغة الحتمية، التي تشري إىل أن وقع إصاُحه هو ما يجب أن نكون عليه.

للد  للدت بهللا الثقافللات - يف كثللريٍ مللن األحيللان - بتوحُّ رابًعــا: املبالغللة العضويللة يف الدرجللة التللي توحَّ

املعطللى الفكللري عللن طريللق األفللكار، أو يف أسللوأ الحللاالت عللر فكللرة الجدليللة الهيغيلية.

أخــرًا: هنللاك مللا أسللميه "املبالغللة القوميللة" التللي تبالللغ يف العاقللة بللني الهويللات الثقافيللة مللن 

جهللة، والهويللات السياسللية مللن جهللة أخللرى؛ إنهللا بطريقللٍة مللا مثللاٌل عللى العضويللة، ولكنهللا 

مسللتقلٌة مبللا فيلله الكفايللة لتسللتحق تسللمية متيُّزهللا.

هللذه العللادات الخمللس للغبللاء )حللقُّ البكللورة، واملثاليَّللة، والحتميَّللة، والعضويَّللة، والقوميَّللة) 

شللكَّلت - عللى مللا أظللن - قللدًرا كبللريًا مللن الحيللاة الفكريللة الحديثللة. ولللذا أريللد أن أبحللث باختصللار 

عللن تاريخهللا الحديللث، وأن نحللثَّ أنفسللنا عللى أن نكللون يقظللني يف مواجهتهللا. ولكللن ينبغللي أن 

أقللول يف البدايللة: إننللي إذ زعمللت أنهللا مبالغللاٌت، فأنللا ال أقللرح بشللكٍل قاطللعٍ أن نللردَّ عللى املبالغللة 

بنللوٍع مللن التبسلليط: ال ينبغللي لنللا البتَّللة التقليللل مللن أهميللة هللذه األفللكار املتعلِّقللة بنفللوذ املللايض 

أو الروابللط بللني عنللارص الثقافللة أو بللني الثقافللة والسياسللة، عللى حللدٍّ سللواء. عللى األقللل، مللن خللال 

نبللذ حللقٍّ مكتسللب، ال يجللب أن ننكللر حقيقللة أن لللكلٍّ منَّللا تراثلله املختلللف عللن اآلخللر.

تُسلللتخدم قصلللة الكتللللة الذهبيلللة لدعلللم املبالغلللات الخملللس: فهلللي تخرنلللا بلللأن تاريلللخ الغلللرب 

هلللو تاريلللٌخ ملللن النصلللوص واألفلللكار. ألن تللللك األفلللكار هلللي جلللزٌء ملللن الجوهلللر الغلللريب اللللذي 

هلللو مرياثنلللا، فنحلللن ملزملللون بلللأن نسلللتمرَّ يف العيلللش ملللن خالهلللا؛ ألنهلللا متحلللدة ملللع كل يشء 

آخلللر مهلللم يف حياتنلللا، وأن الوحلللدة الثقافيلللة للغلللرب هلللي أسلللاٌس للوحلللدة السياسلللية، وعقبلللة يف 

عاقاتنلللا ملللع غلللري الغلللرب.

)))) امَلنَخللُس: مفللرد َمَناِخللس، هللي إبللرة أو عصللا مدبَّبللة مللن األمللام، تُثبَّللت بقبضللة مللن الخشللب أو القصديللر أو أيللة مللادة 

أخللرى، كان يسللتخدمها الفللاح قدميًللا وهللو يحللرث األرض باملحللراث اليللدوي، فكلَّللا كانللت الدابللة التللي تجللرُّ املحللراث تضعللف 

ة أملهللا تسللتعيد نشللاطها. )املرجللم). حركتهللا وتتعللب كان الفللاح يربهللا مللن الخلللف، فكانللت لشللدَّ

)9)) اآلية )) من اإلصحاح )) من سفر يشوع بن سرياخ )املرجم).



ترجمات  |  يف ثقافة سوء الفهم - اإلسالم والغرب

14

ميكننللا تتبُّللع مصللدر واحللد مللن هللذه األفللكار ليوهللان جوتفريللد هللردر)0)). ففللي كتابلله عللن األدب 

األملللاين الجديللد: "شللظايا مللن عللام 767)م"، قللال هللردر: "كل مللن يكتللب عللن أدب بلللٍد مللا، يجب أالَّ 

ى كونها وسلليلًة يتواصل بها  للد فكللرة هردر حللول "روح" اللغة فكرة أن اللغللة تتعدَّ يهمللل لغتلله". تجسِّ

للة القانونيللة اإلنجليزيللة فكللرة الجللذور  ثللون. وعندمللا اسللتعار تومللاس جيفرسللون)1)) مللن الحجَّ املتحدِّ

األنجلو-سكسللونية للحريللة اإلنجليزيللة، ادَّعللى وجللود صلللة مللع تقليللد مجلــس األرض)42) ومجلــس 

املائــة)))) )the shire moot and the hundred moot)، الللذي تللمَّ إلغللاؤه مللع الفتللح النورمانللدي. 

م اللغللة اإلنجليزيللة األنجلو-سكسللونية يف منهللج جامعللة فرجينيللا - جامعللة  وهكللذا، عندمللا قللدَّ

جيفرسللون، التللي افتتحللت يف عللام 9)8) - ذكللر أن منطقلله كان هرديريًّللا: بقللراءة "القصللص والقوانني 

التللي تركتنللا يف هللذه اللهجللة"  - قللال  - "سللوف يسللتوعب الطاب لغللة مبادئهم الحللرة للحكومة")44). 

أضللاف القللرن التاسللع عللرش إىل الكاسلليكية الفلسللفية يف عللرص التنويللر فكللرة أن الللراث الغللريب 

كان ملللًكا عنرصيًّللا. ومبللا أن القللرن التاسللع عللرش هللو قللرن "البيولوجيللا" )وهللي كلمللة صاغللت 

نفسللها بنفسللها بشللكل كاٍف يف أملانيللا سللنة 800))، فللإن طبيعللة األجنللاس قللد أصبحللت مغمللورًة 

بشللكٍل متزايللٍد يف علللوم الحيللاة الجديللدة: تذكَّللر أن العنللوان الكامللل ألعللال دارويللن الرائعللة لعللام 

859) كان: "أصللل األنللواع بواسللطة وسللائل االنتقللاء الطبيعللي، أو الحفللاظ عللى األجنللاس املفّضلللة 

يف النضللال مللن أجللل الحيللاة".

كانللت فكللرة الحضللارة التللي أنتجهللا فقللط سللباق هنللدو-أورويب أو أورويب تتطلللب نوًعللا مللن 

الَعَمللى عللاَّ يعرفلله العلللاء بالفعللل: مل تُهمللل القصللة التأثللري املللرصي يف اليونانيللني فقللط، ولكللن 

)0)) )))17-)0)1م)، كاتللب وشللاعر وفيلسللوف وناقللد والهللويت أملللاين كان والللده قائللد موسلليقى يف الكنيسللة منتميًللا للحركللة 

التقويللة، وقللد درس هللردر الطللب وعلللوم الديللن والفلسللفة يف جامعللة كوينغسللرغ، حيللث تأثر بكلٍّ مللن كانط وهامللان )املرجم).

)1)) يعتللر أحللد اآلبللاء املؤسسللني للواليللات املتحللدة األمريكيللة، عللاش مللا بللني عامللي ))17 و)))1م، وهللو الكاتللب الرئيللس 

ث خمللس  إلعللان االسللتقال األمريللي، وثالللث رئيللس للواليللات املتحللدة. نللادى مببللادئ الجمهوريللة وحقللوق اإلنسللان، وكان يتحللدَّ

لغللات، وللله اهتللام خللاصٌّ بالعلللوم، وكذلللك الديللن والفلسللفة، حتللى إنه اشللتغل رئيًسللا للجمعيللة الفلسللفية األمريكيللة )املرجم).

(42( The shire هللي تلللك األرض املتخيلللة املوجللودة يف روايللات جللون رونالللد تولكللني )روايئ إنجليللزي وهللو كاتللب سلسلللة 

 وهللم عللرق يشللبه البللرش لكنهللم مللن األقللزام، وقللد كتللب عنهللم تولكني ،the Hobbits "سلليد الخواتللم")، والتللي سللكنها الهوبيللت

 فهللو مجلللس شللعبي إنجليللزي قديللم متمتللع بسلللطاٍت سياسللية وإداريللة وقضائيللة، ومللن moot يف سلسلللة "سلليد الخواتللم". أمللا

.)هللذا املنطلللق أقللرح ترجمللة "مجلللس األرض" للداللللة عللى الجللذور )املرجللم

)))) انظر تعريفthe moot  يف الهامش السابق )املرجم).

Cited in Reginald Horsman’s Race and Manifest Destiny: The Origins of American Racial Anglo-  ((((

.19  ,(19(1  ,Saxonism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press
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أيًضللا مركزيللة املسللاهات اليهوديللة يف الثقافللة الغربيللة الرفيعللة. وكان الللدور الرئيللس للعللرب يف 

، بعللض الحقائللق  الحفللاظ عللى التقليللد الفكللري الللذي ربللط أفاطللون بعللرص النهضللة، أو بشللكٍل أدقَّ

مثللل تأثللري الشللاعر الفللاريس "حافللظ")5)) يف غوتلله)))). ميكننللا اآلن إضافللة العديللد مللن اإلحراجللات 

األخللرى التللي مل يعرفهللا بعضهللم: مثللل نقللل املللواد واألفللكار عللى طللول طريللق الحريللر، أو دور 

اإللهللام العللريب واألندلللي يف تشللكيل املوسلليقى الكاسلليكية األوروبيللة.

للة أسللاف آخللرون، يعللودون عللى األقللل إىل عللرص النهضللة. ففللي أوائللل القللرن الرابللع  لكللْن للقصَّ

ث بللرارك - كللا ذكللرت سللابًقا - عللن العصللور املظلمللة التللي سللبقته يف سللعيها إلعللادة  عللرش، تحللدَّ

إرسللاء تقليللد التعلللم الللذي ورثتلله رومللا عللن اليونللان. جعللل بللرارك مللن هومللريوس)7)) متاًحللا 

للحديللث عللن اليونانيللة مللن خللال ترجمتلله إىل الاتينيللة. ويف نهايللة املطللاف، بفضللل نجللاح النزعللة 

اإلنسللانية للنهضللة، اسللتعيدت اليونانيللة باعتبارهللا واحللدًة مللن اللغللات املسللتفادة يف التعلُّللم.

 عللرَّف تومللاس جيفرسللون )الللذي درس الاتينيللة واليونانيللة وهللو طفللل بسللبب نجللاح برنامللج 

بللرارك) بعللد أكللرث مللن أربعللة قللروٍن كاًّ مللن أثينللا ورومللا باعتبارهللا منشللئتني للدميقراطيللة 

والجمهوريللة - فلللاذا إذن بعللد كل ذلللك سلليكون للواليللات املتحللدة كابيتللول يف عاصمتنللا؟ وكان 

عللي انتللاءه إىل الكتلللة الذهبيللة. هللذا، وقللد ادَّعللى أفاطللون وأقرانلله أن اإلرث املللرصي مسللتوحى  يدَّ

- بالتأكيللد كللا كان يظللن اإلسللكندر - مللن معللاين القللوة والعظمللة لحضللارة الفراعنللة وتاريخهللا 

القديللم؛ عللى غللرار إعللان الرومللان أنفسللهم الورثللة الثقافيللني لإلغريللق. إنهللا واحللدٌة مللن أقللدم 

اإلميللاءات يف العللامل.

 يللرى الكثللري مللن الحداثيللني أن العمللل عللى الحضللارة الغربيللة يكللون مللن خللال تصللوُّر أساسلليات 

الللرشوط التللي يذكرهللا هردريللان عللن حضللارات املللايض - اليونللان ورومللا، وعللرص النهضللة بإيطاليللا، 

واإلصللاح األملللاين - ومللن ثللمَّ مطالبللة األوروبيللني املعارصيللن وأمريللكا الشللالية مبللا هللو أفضللل يف 

للب بحافللظ لحفظلله  )5)) شللمس الديللن محمللد حافللظ الشللريازي )5)7-)79): مللن أشللهر الشللعراء الغنائيللني الفارسلليني، لُقِّ

القللرآن بقراءاتلله األربللع عللرشة، للله أشللعار 

بالفارسية والعربية، وتُرجمت أعاله إىل العديد من لغات العامل.  

)))) يوهللان فولفغانللغ فللون غوتلله )9)17-)))1م): أحللد أشللهر أدبللاء أملانيللا املتميزيللن، والللذي تللرك إرثًللا أدبيًّللا وثقافيًّللا ضخللاًّ 

للمكتبللة األملانيللة والعامليللة، وكان للله بالللغ األثللر يف الحيللاة الشللعرية واألدبيللة والفلسللفية )املرجللم).

)7)) )عللى األرجللح يف القللرن السللابع قبللل امليللاد): شللاعر ملحمللي إغريقللي أسللطوري، يُعتقللد أنلله مؤلللف امللحمتللني اإلغريقيتني: 

اإلليللاذة واألوديسللة )املرجم).
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الحيللاة الروحيللة والثقافيللة والفكريللة، مللن تلللك الشللعوب السللابقة. وهربًللا مللن االلتباسللات التللي 

تللأيت مللع هللذه الصللورة للغللرب، نحتللاج أواًل إىل الخللروج مللن إطللار القوميللة الحديثللة، وهللو اإلطللار 

الللذي سللاعد هللردر عللى وضعلله.

هللذا صعللب للغايللة. حيللث يعيللش الجميللع تقريبًللا، يف كل مللكان اليللوم عللى الكوكللب، مللع صللورة 

للعللامل الللذي يكللون فيلله مللن الطبيعللي بقللدر اإلمللكان أن ينقسللم العللامل إىل بضللع مئللاٍت مللن الللدول 

القوميللة)))). لكللن الحقيقللة، بالطبللع، هللي أن الفكللرة واملارسللة تطوَّرتللا ببللطء خللال القللرون القليلة 

املاضيللة. فقللد أنتللج صلللح ويسللتفاليا)9)) وإعللادة تنظيللم أوروبللا يف القرون الاحقللة عامًلا بالللكاد يكون 

للة أحاديَّللة الثقافة املتجانسللة  فيلله أليِّ دولللة قوميللة أيُّ متاثللٍل مللع الصللورة التللي رسللمها هردريان لألمَّ

التللي تعيللش يف ظلللِّ حكومللٍة واحللدة. تلللك الللدول القليلللة التي تتللاءم مع يشء كهللذا عادًة مللا تكون 

للة املتجانسللة هللي النتيجللة، وليسللت  قللد أُجللرت عليلله خللال قرنللني مللن الللرصاع املللدين العنيللف: األمَّ

ة عللن كل هذا. الللرشط املسللبق للدولللة الحديثللة. لقللد أعمتنا املبالغللة يف القوميللة والعضوية حول األمَّ

قللام يوجللني فيللر)50) بتدريللس جيللٍل مللن طللاب التاريللخ الفرنللي يف أواخللر عللام 893)م، يف حني ما 

يقللرب مللن ربللع املواطنللني الفرنسلليني - البالللغ عددهللم يف ذلللك الوقللت 30 مليونًللا - مل يتقنللوا اللغللة 

الفرنسللية: هللذا كثللري بالنسللبة إىل روح اللغللة))5). مللا الللذي يجعللل مللن فرنسللا فرنسلليًة؟ وأيًّللا كان 

مللا سللتقوله مللن قبيللل: اللغللة، ومؤسسللات الدولللة، واملطبللخ، والئكيللة الجمهوريللة، واإلمراطوريللة، 

ا. فالسللؤال نفسلله يفللرض جوابًللا  والتقليللد الكاثوليللي؛ مل يكللن أيٌّ منهللا ليمثِّللل إجابللًة رائعللًة جللدًّ

مسللبًقا، وقللد ازدادت األمللور سللوًءا بالنسللبة إىل آفللاق القصللة العضويللة منللذ نهايللة اإلمراطوريللة 

للل كثللري مللن النللاس إىل لغتهللم، وأكاتهللم، ودينهللم، وعاقتهللم باإلمراطوريللة،  الفرنسللية. حيللث توصَّ

وذلللك ليللس فقللط مللن خللال عاقتهللم بفرنسللا ذات الشللكل السللدايس.

)))) )19 عضللًوا باألمللم املتحللدة باإلضافللة إىل الفاتيللكان وتايللوان وفلسللطني والصحللراء الغربيللة، مللا عللدا اململكللة املتحللدة 

باإلضافللة إىل إنجلللرا وإسللكتلندا وويلللز وأيرلنللدا الشللالية. )إذا كنللت تعتقللد أن األمللم املتحللدة تضللمُّ 191 عضللًوا، فإنللك مل 

تاحللظ انضللام الجبللل األسللود يف يونيللو مللن هللذا العللام، بعللد انفصالهللا عللن رصبيللا).

)9)) اسللم عللام يطلللق عللى معاهللديت السللام اللتللني دارت املفاوضللات بشللأنها يف مدينتللي أسللنابروك ومونسللر يف ويسللتفاليا، 

وتللمَّ التوقيللع عليهللا يف 15 مايللو )))1 و)) أكتوبللر )))1، وكُتبتللا باللغللة الفرنسللية )املرجللم).

)50) )5)19-007)): مللؤرخ وأسللتاذ جامعللي أمريللي، ولللد يف بوخارسللت، وكان عضللًوا يف األكادمييللة األمريكيللة للفنللون والعلللوم، 

تللويف عللن عمللر يناهللز )) عامللاً، بسللبب ورم البنكريللاس )املرجللم).

(5(( See Eugen Weber “Who Sang the Marseillaise,” in My France. Politics, Culture, Myth. (Cambridge, MA: 

Belknap Press, (99((, 92-(02.
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وتناضللل أملانيللا مللع الللركات السياسللية املتميللزة مللن نصفللني، تفصلهللا بعللد أقللل مللن قللرٍن مللن 

تحللول أملانيللا إىل دولللة قوميللة - كالكنيسللة األملانيللة - يف نهايللة الحللرب الفرنسللية الروسللية))5). تللمَّ 

توحيللد إيطاليللا مللن ِقبللل ملللوك آل سللافوي))5) يف منتصللف القللرن التاسللع عللرش، ولكنهللا - مثللل فيللر 

عللة مللن اللهجللات غللري املفهومللة بشللكل متبللادل. حتللى  فرنسللا - تحتللوي عللى مجموعللة كبللرية ومتنوِّ

ث األلبانيللة  اآلن تعللرف إيطاليللا بعرشيللن لهجللًة إقليميللة، وتعللرف بوجللود أقليللاٍت صغللرية تتحللدَّ

دينيللة))5) والفريوليللة)55) واليونانيللة واألكسللتانية))5) والسللودترولية)57)، باإلضافللة إىل متحدثللني عللن  والاَّ

اإلرث الصومللايل واإلثيللويب وغللريه مللن اإلمراطوريللات. ومللن املعتللاد وصللف إصللدار اللغللة التللي يتللمُّ 

تدريسللها يف املللدارس واملطبوعللة يف معظللم الصحللف باسللم " اللغللة التوسللكانية يف الفللم الرومللاين".

إذا كانللت واليللات أوروبللا الغربيللة - حيللث تطللورت أيديولوجيللة هريدريللان - ال تتناسللب مللع 

قالللب الدولللة القوميللة العرقيللة، فمللن النللادر أن تجللد أي يشء مثللله يف أي مللكاٍن آخللر. الهنللد 

والصللني ونيجرييللا، لللكلٍّ منهللا عللرشات اللغللات واملجموعللات العرقيللة. يف حللني ال تعتللر الواليللات 

ث معظللم النللاس اللغللة اإلنجليزيللة - مكانًللا ميكللن وصفلله بشللكٍل معقللوٍل  املتحللدة - حيللث يتحللدَّ

- شللأن رابطللة الدراسللات األمريكيللة - عللى أنلله ميتلللك ثقافللة وطنيللة واحللدة. فللكل مللا يُقللال عللادة 

إنلله أمريللي - مللن ماكدونالللدز إىل هوليللوود الرأسللالية االسللتهاكية - موجللوٌد يف مللكاٍن آخللر 

كذلللك، وهللي يف جميللع األحللوال ال تحظللى بتقديللر كبللري مللن ِقبللل أعللداد كبللرية مللن األمريكيللني. ال 

يوجللد شللكٌّ يف املرشللحني للللدول الهريديريللة: سللأقدم لكللم اليابللان، حيللث ٪99 مللن السللكَّان يعرِّفللون 

ث اللغللة األملانيللة إىل حللدٍّ كبللري، وهللي  ))5) وقللد فعلللت ذلللك بالطبللع مللن دون وجللود جللزء كبللري مللن األرايض التللي تتحللدَّ

النمسللا، ومللن دون أن يللرشع النازيللون يف العديللد مللن املتحدثللني باللغللة األملانيللة يف اإلمراطوريتني الروسللية والنمسللاوية املجرية.

))5) سلَلفلُويلَلللا: سللالة ملكيللة أوروبيللة حكمللت يف عللام )100م أرايض مملكللة بورغونيللا، حيللث أُقطعللت كونتيللة سللافويا التللي 

للع التدريجللي، منللت األرسة يف السلللطة مللن حكللم مقاطعللة صغللرية  رُقيللت إىل دوقيللة يف القللرن الخامللس عللرش. ومللن خللال التوسُّ

يف جبللال األلللب شللال غللرب إيطاليللا إىل الحكللم املطلللق ململكللة صقليللة يف عللام )171 حتللى عللام 0)17، وقللادت األرسة توحيللد 

إيطاليللا يف عللام 1))1، وحكمللت مملكللة إيطاليللا مللن عللام 1))1 حتللى عللام ))19 )املرجللم).

))5) لغللة ريتو-رومانسللية مسللتخدمة يف جبللال الدولوميللت يف شللال إيطاليللا يف املناطللق الحدوديللة ألقاليللم ترينتينللو ألتللو 

أديجللي وفينيتللو. ترتبللط ارتباطًللا وثيًقللا بالفريوليللة والسورسلللفية والرومانللش السللويرسية )املرجللم).

ث بهللا يف منطقللة فريللويل يف شللال رشق إيطاليللا. أطلللق عليهللا أحيانًللا  )55) لغللة رومانسللية تنتمللي إىل العائلللة الريتيللة، ويُتحللدَّ

اسللم الادينيللة الرشقيللة؛ ألنهللا تشللرك معهللا يف الجللذور نفسللها. )املرجللم).

ث بهللا يف الثلللث الجنللويب لفرنسللا، والوديللان اأُلكسللتانية يف إيطاليللا، ووادي أران يف إسللبانيا، وموناكللو. لهللا  ))5) لغللة التينيللة يُتحللدَّ

ة لهجللات يف: أوفللريين، وغاسللقون، والنغللدوك، وليموزيللن، وبروفانللس، وجبللال األلللب )املرجم). عللدَّ

)57) إحدى اللهجات اإليطالية. )املرجم).
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أنفسللهم بأنهللم يابانيللون))5). وعللى الرغللم مللن ذلللك، تذكَّللر أن الخللطَّ الخللاصَّ بهللم هللو الصينيللة، 

أكللر دياناتهللم هنديللة، وهنللاك خمللس عللرشة لغللة يابانيللة، مبللا يف ذلللك لغللة اإلشللارة اليابانيللة، 

معللرف بهللا مللن ِقبللل علللاء األعللراق. إىل حللدٍّ كبللري، ال تعيللش يف دول أحاديللة الثقافللة أو أحاديللة 

الديللن أو أحاديللة اللغللة أو القوميللة؛ وإىل حللدٍّ كبللري، ال يعيشللون أبللًدا.

باختصللار: بينللا أصبحللت الجنسللية - لألسللوأ مللن ذلللك - سللمًة مركزيللًة بشللكٍل متزايللٍد لهويللات 

الرجللال والنسللاء املعارصيللن، فللإن محتللوى الجنسللية - مللا متثللله بالنسللبة إىل كل مواطللن - هللو 

نتيجللة العمللل الثقللايف وليللس القواسللم املشللركة الطبيعيللة املوجللودة مسللبًقا. أريللد التأكيللد - عللى 

للة. أن أكللون مقتنًعللا - بللأن نقللول "ال" للمثاليللة والعضويللة والحتميللة حللول األمَّ

للة صللورًة متخَّضللت فيهللا جميللع جوانللب حيللاة شللعٍب  لقللد أوجللد حديللث هللريدر عللن روح األمَّ

تشللرك يف لغللٍة ذات جوهللر مشللرك. إنهللا مسللؤولة عللن عضويتلله. إلدانتلله مللن اإلجللاع عللى 

التوضيللح. بقايللا هللذه الفكللرة يف حديثنللا العللادي يف كل مللكان.

إنهللا مبنيَّللٌة عللى فكللرة أن الحضللارة الغربيللة عبللارة عللن تللراٍث مشللرٍك ومتكامللٍل. عللرَّف السللري 

للدة التللي تشللمل  إدوارد برينللت تايلللور)59) "الثقافللة" يف عللام )87) عللى أنهللا تلللك الكليللة املعقَّ

املعرفللة، والعقيللدة، والفنللون، واألخللاق، والقانللون، عللى غللرار الجللارك، وأي قللدرات وعللادات 

أخللرى يكتسللبها اإلنسللان كعضللٍو يف املجتمللع. إن الثقافللة التللي تعلمناهللا تتللاءم مللع بعضهللا البعللض 

مثللل بانورامللا، يتللمُّ تكويللن كل عنللرص بشللكل مناسللٍب ليشللغل مكانًللا معيًنللا، كل جللزء أسللايس 

ليعطللي معنللى للللكل.

إذن، لنفللرض أننللا سللنتخىَّ عللن النزعللة العضويللة مللن هللذا النللوع. ثللم بعدهللا ميكننللا اسللتعارة 

صللورة أكللرث عامليللة، حيللث يتللمُّ فصللل كل عنللرص مللن عنللارص الثقافللة - مللن الفلسللفة أو املطبللخ 

ث مثللل  للا املللي والتحللدُّ إىل منللط الحركللة الجسللدية - مللن حيللث املبللدأ عللن اآلخريللن. ميكنللك حقًّ

))5) أكللرث مللن مليللون شللخص ذوي أصللول يابانيللة يعيشللون يف مدينللة سللاو باولللو الرازيليللة يفللوق عللدد السللكان القانونيللني 

غللري اليابانيللني الذيللن يعيشللون بللني ))1 مليللون يابللاين.

)59) السللري إدوارد برينللت تايلللور ))))1-1917م): أنرثوبولوجللي إنجليللزي، ومؤسللس علللم األنرثوبولوجيللا الثقافيللة. سللاعدت 

دراسللاته عللى تحديللد مجللال األنرثوبولوجيللا وتطللوُّر االهتللام بهللذا العلللم. كان أسللتاًذا لألنرثوبولوجيللا بجامعللة أكسللفورد. ومللن 

أهللم كتبلله: "الثقافللة البدائيللة"، و"األنرثوبولوجيللا". وقللد جسللدت أفللكار تايلللور مذهللب التطللوُّر الثقللايف يف القللرن التاسللع عللرش 

)املرجللم).
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أمريللي أسللود والتفكللري بجللوار ماثيللو أرنولللد)0)) وإميانويللل كانللط)1))، وكذلللك مللع مارتللن لوثللر 

كينللغ)))) وميلللز ديفيللز)))). هنللاك العديللد مللن العنللارص العضويللة يف حياتنللا الثقافيللة - كاملوسلليقى، 

والكلللات، ومجموعللة التصميللم، ورقصللة األوبللرا - تهللدف إىل أن تتللاءم مللع بعضهللا البعللض. وهللو 

للص يف كلمللة اخرعهللا فاغللر)))) عللرَّ عنهللا بقوللله: "بعمللل فنلليٍّ متكامللل". ولكللن ال يوجللد  مللا يتلخَّ

للد عضويًّللا كل هللذه األجللزاء. ى ثقافللة لهللا القللدرة عللى أن توحِّ حفللرة كبللرية تُسللمَّ

ميكلللن أن يعيلللش كافلللكا)5)) وميللللز ديفيلللس مًعلللا بالسلللهولة نفسلللها مثلللل كافلللكا وشلللراوس)))). 

ملللا هلللو صحيلللح يف ثقافلللة النُّخلللب صحيلللح يف املطبلللخ أيًضلللا: لقلللد قلللام الريطانيلللون بتبديلللل 

األرز واللللكاري للحصلللول علللى السلللمك والبطاطلللس. سلللوف تجلللد أسللللوب الهيلللب هلللوب)7)) يف 

شلللوارع طوكيلللو. وقلللد قاوملللت إسلللبانيا - يف قللللب الغلللرب - الدميقراطيلللة الليراليلللة لجيللللني بعلللد 

أن انطلقلللت ملللن الهنلللد واليابلللان - يف اللللرشق، اللللذي ملللن املفلللرض أنللله موطلللن االسلللتبداد. وحتلللى 

عللت كتاباتلله بللني األدب  )0)) ))))1-)))1م): شللاعر وناقللد وكاتللب ومصلللح تربللوي إنجليللزي. مل يقتللرص عللى األدب؛ إذ تنوَّ

والتاريللخ والسياسللة والاهللوت والعلللم والفللن. وقللد انصللبَّ تركيللزه يف أعاللله عللى وضللع اإلنسللان الغللريب املعللارص الللذي يواجلله 

الحيللاة مللن غللري ديللن )املرجللم).

)1)) )))17-)0)1م): فيلسللوف أملللاين مللن القللرن الثامللن عللرش. عللاش كل حياتلله يف مدينللة كوينغسللرغ يف مملكللة بروسلليا. وكان 

آخللر الفاسللفة املؤثريللن يف الثقافللة األوروبيللة الحديثللة، وأحد أهم الفاسللفة الذيللن كتبوا يف نظريللة املعرفة الكاسلليكية )املرجم).

)))) )9)19-))19م): زعيللم أمريللي مللن أصللوٍل إفريقيللة، وناشللط سلليايس إنسللاين، ومللن املطالبللني بإنهللاء التمييللز العنللرصي ضللد 

السللود يف عللام ))19م. حصللل عللى جائللزة نوبللل للسللام، وكان أصغللر مللن يحللوز عليهللا )املرجللم).

)))) )))19-1991م): كان عازفًللا ملوسلليقى الجللاز، وعللازف بللوق، وقائللد فرقللة، وملحًنللا أمريكيًّللا. يعتللر عللى نطللاٍق واسللعٍ أحللد 

أكللرث املوسلليقيني تأثللريًا يف القللرن العرشيللن. وكان - مللع مجموعاتلله املوسلليقية - يف طليعللة العديللد مللن التطللوُّرات الرئيسللة يف 

موسلليقى الجللاز )املرجللم).

)))) ))1)1-)))1): مؤلللف موسلليقي وكاتللب مرسحللي أملللاين، ولللد يف اليبزغ-أملانيللا سللنة )1)1، وتللويف يف البندقية-إيطاليللا سللنة 

نللة مللن تسللعة أوالد. النصللف األول مللن العللرص الرومانللي يف املوسلليقى سلليطر عليلله  )))1. وهللو االبللن األصغللر لعائلللة مكوَّ

بيتهوفللن، والنصللف الثللاين ريتشللارد فاغللر )املرجللم).

)5)) فرانللس كافللكا ))))1-))19م): كاتللب تشلليي يهللودي كتللب باألملانيللة، رائللد الكتابللة الكابوسللية. يَُعللدُّ أحللد أفضللل أدبللاء 

األملللان يف فللن الروايللة والقصللة القصللرية، وتُصنَّللف أعاللله بكونهللا واقعيللة عجائبيللة )املرجللم).

)))) كلللود ليفللي سللروس ))190-009)م):  عللامل اجتللاع وأنرثوبولوجللي فرنللي، يَُعللدُّ مللن أهللم البنيويللني املعارصيللن، وأكرثهللم 

شللهرًة، بللل إن البنيويللة ترتبللط باسللمه ارتباطًللا مبللارًشا، وهللذا مللا جعللل الباحثللني يطلقللون عليلله عللدًدا مللن األلقللاب التللي تشللري 

للب بعميللد البنيويللني، أو شلليخ البنيويللني )املرجللم). إىل مللدى تأثللريه وتأثللره بالبنيويللني والبنيويللة عموًمللا؛ فلقِّ

)7)) أحللد أنللواع املوسلليقى والثقافللة يف الواليللات املتحللدة األمريكيللة. وهللو يعتللر حركللة ثقافيللة للسللود أو األمريكيللني األفارقللة. 

نشللأ الهيللب هللوب منللذ عللام 1970 كللردِّ فعللٍل عللى مللا تعرضللوا للله مللن عنرصيللة، وكنللوٍع مللن التعبللري عللن النفللس ضللد املشللاكل 

املجتمعيللة، مثللل الفقللر والبطالللة والعنرصيللة والظلللم، ليصبللح ثقافللًة وفنًّللا مسللتقاًّ فيللا بعللد )املرجللم).
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امللللرياث الغلللريب لجيفرسلللون - الحريلللة اإلثنيلللة، والحريلللة األنجلوسكسلللونية - مل مينلللع الواليلللات 

املتحلللدة ملللن إنشلللاء جمهوريلللة للرقيلللق. 

لهللذا السللبب نحللن يف أوروبللا وأمريللكا الشللالية ال نحتللاج لفكللرة الغللرب لتقودنللا إىل األمللام. ملللاذا 

ال منلللك سللوى الخيللارات وليللس املسللارات التللي تتبعهللا القللَدُر الغللريب.. بعيللًدا عللن كللون الللرشق 

رشقًللا والغللرب غربًللا واللذيللن لللن يلتقيللا أبللًدا، فقللد كان لكليهللا عاقللاٌت متشللابكة - كللا رأينللا يف 

تاريللخ األندلللس - حيللث يتللمُّ رسللم الحللدود الوهميللة. وأجللرؤ عللى القللول: إنلله إذا كان بإمللكان 

فكللرة الثقافللة الغربيللة أن تضلِّلنللا، فكذلللك ميكللن أن تفعللل فكللرة ثقافللة فريللدة لإلسللام.

م لهللم فكللرة الغللرب بعللض التضامللن ضللد اإلسللام الراديللكايل،  أولئللك الذيللن يريللدون أن تقللدِّ

يبحثللون يف املللكان الخطللأ أيًضللا. مللا نحتللاج إليلله هللو حللدود مختلفللة: الحللدود بللني أولئللك الذيللن 

سيتشللاركون مللع الغربللاء ويتعايشللون مللع اختافاتهللم وبللني أولئللك الذيللن ال يهتمللون باالختللاف وال 

يريللدون مشللاركته مللع الغربللاء. وهللذا االنقسللام موجللود داخللل "الغللرب"، كللا هللو ُمْسللتبطٌَن يف 

للنة والشلليعة، ومختلللف الطوائللف األخللرى - العلويللني واإلسللاعيليني واإلباضيللة والللدروز  عللامل السُّ

وغريهللم - مللن الللذي يشللكِّلون العللامل اإلسللامي. إنلله الفللرق بللني املنظللور العاملللي املًللدرِك لوجللوده، 

ولقللوة تلوثنللا املتبللادل بيننللا، والعامليللة املضللادة التللي تهللدف إىل إيجللاد نقللاء خيللايلٍّ ومسللتحيل.   
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