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نبذة عن الكاتب:  

كابــول  فــي  ولــد  أمريكــي،  أفغانــي  أنصــاري  تميــم 

المتحــدة  الواليــات  إلــى  وهاجــر   ،1948 عــام  بأفغانســتان 

األمريكيــة واســتقر بهــا منــذ عامــه الســادس عشــر. اكتســب 

أنصــاري شــهرته فــي أمريــكا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

ســبتمبر عــام 2001 جــراء جهــوده فــي معارضــة قصــف أمريــكا 

ألفغانســتان، وذلــك علــى الرغــم مــن جهــره بعــداوة طالبــان 

الدن.  بــن  أســامة  بتعقــب  ومطالباتــه 

بــدأ اهتمــام أنصــاري باإلســالم بعدمــا رأى انضمــام شــباب مــن 

معارفــه إلــى تنظيمــات جهاديــة كالقاعــدة، فبــدأ في دراســة اإلســالم 

لفهــم القــوة الجاذبــة لهــذا الديــن والتــي لــم تخفــت مــع مــرور الزمــان. 

جيــًدا  إلماًمــا  يمتلكــون  الذيــن  األشــخاص  أحــد  أنصــاري  يعــد 

بالرؤيــة اإلســالمية وبالرؤيــة الغربيــة فــي الوقــت ذاتــه، وإن كانــت 

الثقافــة الغربيــة هــي الغالبــة عليــه؛ ولــذا فإنــه يحــاول مــد جســور 

التفاهــم بيــن الثقافتيــن إلزالــة التوتــر واالحتقــان بيــن العــوام مــن 

الحضارتيــن. أبنــاء 

أتــى كتابــه هــذا محاولــة لتســليط الضــوء علــى تاريــخ الشــعوب 

الــذي ُأهمــل بالكليــة فــي الدراســات الغربيــة،  اإلســالمية العريــق 

ولشــرح رؤى هــذه الشــعوب وأفكارهــا إزاء األحــداث التــي مــرت بهــا 
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خــالل تاريخهــا، بغيــر إخضــاع هــذه الــرؤى للمعاييــر 

ــة.  والمقاييــس التفســيرية الغربي

وممــا يميــز كتابــه هــذا عــن كتــب غيــره مــن 

األوليــة  الكاتــب  نشــأة  هــو  المستشــرقين 

مســلًما فــي ظــل شــعب مســلم ذي عــادات 

بخــالف  اإلســالمي،  الديــن  منبعهــا  وتقاليــد 

بــدأ  إمــا  الذيــن  المستشــرقين  مــن  غيــره 

مــن  متأخــر  وقــت  فــي  باإلســالم  اهتمامهــم 

أعمارهــم ولــم تكــن نشــأتهم فــي إحــدى بــالد 

بــالد  إحــدى  فــي  كانــت نشــأتهم  أو  اإلســالم، 

اإلســالم ولكنهــم لــم يكونــوا مســلمين فلــم 

مــن  اإلســالم  لفهــم  إمكانيــة  لهــم  تتحصــل 

ألنفســهم  نظرتهــم  ظلــت  وإنمــا  الداخــل، 

باعتبارهــم شــرقيين أو عــرب فقــط. وقــد ظهــر 

هــذا الفــارق فــي الكثيــر مــن تفســيرات الكاتــب 

لألحــداث حيــث أخضعهــا لمعاييــر المســلمين 

الغربيــة.  للمعاييــر  وليــس 

عرض الكتاب:

فــي هــذا الكتــاب يقــوم تميــم أنصــاري بطــرح 

رؤيــة جديــدة للتاريــخ العالمــي، يعمــد خاللهــا إلــى 

وجهــة  مــن  التاريــخ  هــذا  أحــداث  جميــع  عــرض 

نظــر شــعوب العالــم اإلســالمي، وقــد أتــت هــذه 

الرؤيــة بديــًلا للمركزيــة الغربيــة التــي تنســج كتــب 

التاريــخ فــي الغالــب علــى منوالهــا. تماشــًيا مــع 

هــذا الطــرح فقــد اختــار الكاتــب أن يجعــل نقطــة 

البدايــة لكتابــه فــي شــبه جزيــرة العــرب قبيل بعثة 

ــَل أن يقتصــر فــي عرضــه هــذا  محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، كمــا فضَّ

علــى األحــداث التــي وقعــت داخــل حــدود العالــم 

اإلســالمي، ولــم يتنــاول بالتحليــل أحــداث التاريــخ 

الغربــي إال حيــن تتشــابك أحــداث التاريخيــن، فهنــا 

يذكــر أوضــاع العالــم الغربــي ويوضــح مــدى تأثــر 

العالــم اإلســالمي بهــذه األوضــاع.

وقــد ذكــر الكاتــب فــي مقدمــة كتابــه الســبب 

الــذي حــدا بــه إلــى كتابــة هــذا التاريــخ البديــل، 

هيمنــة  مــن  -وغيــره-  هــو  الحظــه  مــا  وهــو 

الســرديات  جميــع  علــى  الغربيــة  المركزيــة 

الحضــارات  تواريــخ  تذكــر  ال  بحيــث  التاريخيــة، 

والحضــارة  اإلســالمية  كالحضــارة  الموازيــة 

الصينيــة وغيرهمــا مــن الحضــارات الشــرقية)2)، 

بالرغــم مــن حضــور هــذه الحضــارات البــارز فــي 

فــي  العديــدة  العالمــي، وإســهاماتها  التاريــخ 

اإلنســانية.  ســيرورة 

ونيــف وخمســين  فــي ثالثمائــة  الكتــاب  يقــع 

صفحــة مقســمة علــى ســبعة عشــر فصــًلا. يــدور 

الكاتــب  يحددهــا  زمنيــة  حقبــة  حــول  فصــل  كل 

فــي عنــوان الفصــل. وقــد أتــى تقســيم الفصــول 

تبًعــا لطبيعــة األحــداث أو األفــكار التــي يتناولهــا 

الفصــل، فلــم يعمــد الكاتــب إلــى مقيــاس زمنــي 

ــاول الفصــل  ــا يتن ــل أحياًن ــه؛ ب موحــد لفصــول كتاب

يتنــاول  أخــرى  وأحياًنــا  أعــوام،  بضعــة  الواحــد 

الفصــل عــدة قــرون. 

أهــم مــا يميــز هــذا الكتــاب -فــي رأيــي- هــو 

أســلوب الكاتــب الســلس فــي عــرض األحــداث، 

ســيادة  علــى  تــدل  "الشــرق"  لفظــة  نفــس  أن  يالحــظ   (2(
شــرق  إلــى  الجغرافــي  التقســيم  إن  إذ  الغربيــة؛  المركزيــة 

أوروبــا.  موقــع  باعتبــار  هــو  إنمــا  أقصــى  وشــرق  أوســط 
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باإلضافــة إلــى تحليالتــه الثاقبــة المبثوثــة فــي 

ثنايــا الكتــاب، خاصــة فــي نصفــه الثانــي الــذي 

ونظــًرا  والمعاصــر،  الحديــث  التاريــخ  يتنــاول 

فقــد  والعلميــة  الذاتيــة  الكاتــب  لمســيرة 

اإلســالمية  بالثقافــة  جيــد  إلمــام  لديــه  صــار 

ــه مــن عــرض  ــة ممــا مكن وكــذا بالثقافــة الغربي

وجهــات  مــن  أي  علــى  تحامــل  بغيــر  األحــداث 

النظــر الســائدة، فنجــده يذكــر الحــدث وتأثيــره 

علــى المســلمين ثــم يشــير إلــى الكيفيــة التــي 

ينظــر بهــا الغربيــون لنفــس الحــدث مــع إيضــاح 

الخــالف.  منــاط 

علــى  الكتــاب  بدايــة  منــذ  الكاتــب  حــرص 

العالــم  إلــى  النظــر  فــي  الســائد  النمــط  تغييــر 

"العالــم  مصطلــح  صــك  فقــد  ولــذا  اإلســالمي 

الوســيط" لإلشــارة إلــى العالــم اإلســالمي وذلــك 

لوقوعــه بيــن العالــم الغربــي المتمثــل فــي أوروبــا 

واألمريكيتيــن وبيــن العالــم الشــرقي المتمثــل فــي 

الصيــن والهنــد، كمــا يشــير المصطلــح ضمًنــا إلــى 

وســاطة العالــم اإلســالمي بيــن شــعوب العوالــم 

المصطلــح  هــذا  اســتخدام  وفــي  ذكرهــا.  اآلنــف 

رفــٌض لمصطلحــات غربيــة كالشــرق األوســط أو 

الشــرق، حيــث يتخــذ المصطلــح األول مــن موقــع 

يجمــع  بينمــا  للنظــر،  الجغرافــي منطلًقــا  أوروبــا 

المصطلــح الثانــي الحضــارة اإلســالمية مــع غيرهــا 

الصينيــة  -كالحضــارة  األخــرى  الحضــارات  مــن 

والهنديــة- بغيــر اعتبــار للتبايــن الجــذري فيمــا بيــن 

الحضــارات. هــذه 

فــي فصــول الكتــاب األولــى يذكــر الكاتــب أهــم 

محطــات التاريــخ اإلســالمي بشــكل مختصــر، وقــد 

ال يكــون فــي هــذه الفصــول مــن جديــد بالنســبة 

المســلمين  لغيــر  بالنســبة  أنهــا  إال  للمســلم 

تمثــل عرًضــا منصفــا بلغــة جذابــة ألحــداث العصــر 

النبــوي وعصــر الخلفــاء الراشــدين.   

يبــدأ التأريــخ اإلســالمي بهجــرة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

حيــاة  فتــرة  وتعــد  المدينــة،  إلــى  مكــة  مــن 

فــي  الراشــدين  وخلفائــه  الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

يســتقي  التــي  الرئيســة  المنابــع  أحــد  المدينــة 

السياســية  معارفهــم  المســلمون  منهــا 

واالجتماعيــة، ولــذا كانــت لهــذه الفتــرة مكانــة 

مركزيــة لــدى علمــاء المســلمين. ومــن النقــاط 

الهامــة التــي كــرر الكاتــب اإلشــارة  إليهــا فــي 

عــدة مواضــع مــن كتابــه أن اإلســالم مشــروع 

المجتمعــات،  إصــالح  إلــى  يهــدف  اجتماعًيــا 

وأنــه بالرغــم مــن خطــاب اإلســالم -كغيــره مــن 

الديانــات- الشــخصي لألفــراد، إال أنــه ال يكتفــي 

علــى  يحثهــم  وإنمــا  الذاتــي  بصالحهــم  منهــم 

وهــذه  أيًضــا،  مجتمعاتهــم  بإصــالح  القيــام 

مــن  اإلســالم  فــي  بمــا  لهــا  ُيســتدل  النقطــة 

ــادات تعمــل علــى تمكيــن المجتمعــات مــن  عب

مــد  ومــن  األفــراد  جميــع  بمصالــح  العنايــة 

أواصــر الصلــة بيــن جميــع قطاعــات المجتمــع، 

ولــذا لــم يعــرف اإلســالم النظــام الطبقــي الــذي 

ظهــر فــي غيــره مــن الحضــارات، بــل لــم تظهــر 

فجــوة طبقيــة فــي المجتمعــات اإلســالمية إال 

االســتعمار  قــدوم  مــع  الحديــث  العصــر  فــي 

الغربــي وهــذا األمــر ســيأتي ذكــره فــي فصــل 

الكتــاب.  فــي  الحــق 
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تعــرض الكاتــب فــي هــذه الفصــول لحادثــة 

الســقيفة وحــروب الــردة والفتــن التــي أدت إلــى 

مقتــل عثمــان وعلــي رضــي هللا عنهمــا، ولكنــه لم 

يعمــد -كمــا يفعــل المستشــرقون فــي العــادة- 

لهــم  حفــظ  بــل  الصحابــة،  نوايــا  اتهــام  إلــى 

فضلهــم وذكــر مآثرهــم مســتدًلا علــى ذلــك بمــا 

ســبق وأن قدمــوه لخدمــة الديــن والتضحيــات 

التــي بذلوهــا.

الحكــم  فتــرة  الكاتــب  تنــاول  ذلــك  بعــد 

اجتماعيــة  تغيــرات  مــن  تــاله  ومــا  األمــوي 

مقتــل  لحادثــة  تعــرض  كمــا  وسياســية، 

الحســين رضــي هللا عنــه ومــا صحبــه ذلــك مــن 

تمكــن الفكــر الشــيعي كفكر مســتقل مضاهًيا 

للفكــر الســني. وممــا يحســب للمؤلــف أنــه ال 

يكتفــي بذكــر الحــدث مجــرًدا، وإنمــا يحــرص علــى 

تحليــل تداعيــات ذلــك الحــدث االجتماعيــة ومــا 

صاحبــه مــن تغييــرات علــى مســتوى العــوام 

وتعليــل ذلــك. ومــن ذلــك مــا ذكــره عنــد كالمــه 

علــى الفتوحــات اإلســالمية فــي العصــر األمــوي 

ومــا لحقهــا مــن عمليــات تعريــب لمؤسســات 

الحكــم وأســلمة للشــعوب، حيــث ذكــر أن مــن 

العوامــل التــي ســهلت ســيادة اللغــة العربيــة 

فــي قــارة إفريقيــا وجــود جــذور مشــتركة بيــن 

شــعوب هــذه المناطــق وبيــن المســلمين)3)، 

موحــدة  ولغــة  ثقافــة  غيــاب  إلــى  باإلضافــة 

أمــا  المناطــق؛  هــذه  شــعوب  بيــن  تجمــع 

فــي األراضــي التــي كانــت واقعــة تحــت حكــم 

الفــرس فــإن الوحــدة اللغويــة والثقافيــة لهــذه 

)3) يقصد بذلك الديانات اإلبراهيمية. 

الشــعوب حالــت دون انتشــار اللغــة العربيــة 

فــي هــذه المناطــق.

العباســي  الحكــم  فتــرة  الكاتــب  تنــاول  ثــم 

التــي  الكيفيــة  وذكــر  مســتقل،  فصــل  فــي 

وصــل بهــا العباســيون إلــى الحكــم ومــا مثلــه 

نظــام حكمهــم مــن خــرق فــي نظــام اإلســالم 

يفعــل  كمــا  الكاتــب  يعمــد  فلــم  االجتماعــي، 

العصــر  جعــل  إلــى  المستشــرقين  مــن  غيــره 

العباســي درة عصــور اإلســالم لمــا شــهده هــذا 

العصــر مــن تقــدم مــادي هائــل، وإنمــا أوضــح 

أن البــذخ الــذي ســاد فــي بــالط العباســيين كان 

مخالًفــا لمــا أمــر بــه اإلســالم مــن االقتصــاد فــي 

والمشــرب. الملبــس 

للــكالم  مســتقال  فصــًلا  المؤلــف  أفــرد 

عــن العلمــاء ودورهــم فــي التاريــخ اإلســالمي 

اســتقاللية  مــن  العلمــاء  بــه  تمتــع  مــا  وذكــر 

لالختالفــات  تعــرض  كمــا  الحكــم،  جهــاز  عــن 

الرئيســة بيــن الطوائــف الثــالث التــي آلــت إليهــا 

القيــادة المجتمعيــة، وهــم العلمــاء والصوفيــة 

بشــكل أساســي، ثــم مــن ورائهــم بدرجــة أقــل 

المعتزلــة.  مــن  شــابههم  ومــن  الفالســفة 

وهــذا الفصــل مــن الفصــول التــي تحتــاج إلــى 

قــراءة ناقــدة، وذلــك أن المؤلــف جعــل حــرص 

العلمــاء علــى حفــظ عقيــدة األمــة، ومحاولــة 

إزالــة الخالفــات بالرجــوع إلــى نصــوص الكتــاب 

والســنة، نوًعــا مــن تحجيــم العقــل اإلنســاني 

ومصــادرة الفكــر الحــر. كمــا أن المؤلــف يجعــل 

مــن ربــط الســعي الدنيــوي بســؤال الغايــات 
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والمــآالت عرقلــة لمســيرة التقــدم الحضــاري)4)، 

وهــذا يتعــارض مــع مــا ذكــره المؤلــف ســابًقا 

مــن أن اإلســالم مشــروع اجتماعيــا، يهــدف إلــى 

البشــر  أطلــق  مــا  فــإذا  المجتمعــات؛  إصــالح 

العنــان لعقولهــم بغيــر قيــد مــن الوحــي فكيــف 

يتحقــق هــذا اإلصــالح! إن مــا يقولــه المؤلــف 

دعــوة  يكــون  أن  إلــى  باإلســالم  يعــود  هنــا 

للصــالح الفــردي فقــط، ثــم بعــد تحقيــق صــالح 

األفــراد تبطــل الحاجــة إلــى الوحــي وتشــريعاته، 

ويقــوم البشــر بتســيير مجتمعاتهــم وفقــا لمــا 

يرونــه هــم حًقــا.

بعــد ذلــك تنــاول الكاتــب الشــعوب التركيــة 

فــي فصــل آخــر بدايــة مــن دخولهــم فــي اإلســالم 

األحــداث،  مســرح  علــى  أهميتهــم  بــروز  وحتــى 

ومــن األمــور الالفتــة أنــه لــم ينتقــد لجــوء حــكام 

المســلمين لشــراء غلمــان وفتيــة ثــم تنشــئتهم 

علــى القتــال بــل ذكــر أن ذلــك، أوًلا كان النظــام 

تلــك  حــكام  معظــم  قبيــل  مــن  بــه  المعمــول 

وســيلة  كان  النظــام  ذلــك  أن  وثانًيــا  األزمنــة، 

الفقيــرة؛  الطبقــات  ألبنــاء  االجتماعــي  للترقــي 

كمــا أن منــع هــؤالء الجنــد مــن الــزواج واإلنجــاب 

الفئــة  تلــك  تحــول  مــن  منعــت  ضمانــة  َعِمــل 

إلــى طبقــة مغلقــة، وإنمــا ظلــت مفتوحــة أمــام 

الجــدد.  القادميــن 

وبحلــول عصــر الســالجقة كانــت دولة اإلســالم 

ــا منقســمة إلــى خالفــة عباســية فــي بغــداد،  فعلًي

وخالفــة فاطميــة فــي مصــر، وخالفــة أمويــة فــي 

فــي  الفارســي  للعنصــر  ســيطرة  مــع  األندلــس، 

)4) سيأتي مزيد بيان لهذه النقطة الحًقا. 

وســط آســيا. ومــن النقــاط التــي أجــاد فيهــا الكاتــب 

ذكــره لنقــاط ضعــف وقــوة كل مــن مراكــز الحكــم 

ــى أحــد هــذه  ــه إل الســابقة، فلــم يصــرف جــل عنايت

ــة مــا عــداه كمــا يميــل  المراكــز معرًضــا عــن أهمي

مــن  فنجــد  يفعلــوا،  أن  العــادة  فــي  المؤرخــون 

بغــداد ومــا  تاريــخ  بذكــر  يعتنــون  مــن  المؤرخيــن 

يقــع تحــت هيمنتهــا فقــط معتبريــن مــا عداهــا من 

مراكــز الحكــم دول مارقــة أو خائنــة، ونجــد منهــم 

مــن يعلــي مــن شــأن تاريــخ األندلــس باعتبارهــا 

مثــاًلا للتقــدم الحضــاري بغيــر التفــات إلســهامات 

المناطــق األخــرى. 

 ثــم ذكــر المؤلــف الهجمــات الشرســة التــي 

تعــرض لهــا العالــم اإلســالمي مــن جهــة الغــرب 

ومــن جهــة  الصليبيــة-  الحمــالت  فــي  -متمثلــة 

الشــرق -متمثلــة فــي الغــزو المغولــي، ومــا تــال 

تلــك الهجمــات مــن تغيــرات عالميــة؛ إذ مثلــت 

تاريــخ  تقاطــع  فتــرات  إحــدى  الهجمــات  تلــك 

والغربــي.  الشــرقي  بالعالــم  الوســيط  العالــم 

ولــم َيُفــِت المؤلــف اإلشــارة إلــى اختــالف موازيــن 

المتقاتلــة،  الفــرق  هــذه  جميــع  بيــن  القــوى 

للمســلمين  -ظاهرًيــا-  الغلبــة  كانــت  فبينمــا 

ظلــت  اإلفرنــج  إمــارات  أن  إال  اإلفرنــج)5)  علــى 

طويــًلا؛  زمًنــا  المســلمين  أمــام  مســتعصية 

إذ  معكوًســا؛  األمــر  كان  المغــول  مــع  بينمــا 

تمكــن المغــول مــن اكتســاح العالــم اإلســالمي 

بســهولة فائقــة فــي البدايــة، ولكنهــم ســرعان 

شــعوب  أحــد  فصــاروا  االندمــاج؛  اختــاروا  مــا 

اإلســالم  فــي  المغــول  وبدخــول  المســلمين. 

)5) وذلــك أن أوروبــا لــم تكــن قــد خرجــت بعــد مــن حالة التشــرذم 
التــي كانــت فيهــا منذ ســقوط اإلمبراطوريــة الرومانية الغربية. 
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ظهــر مركــز قــوة جديــد فــي العالــم اإلســالمي 

وهــو شــبه القــارة الهنديــة التــي قــام المغــول 

فيهــا.  اإلســالم  ونشــر  بفتحهــا 

ومــن النقــاط المهمــة التــي طرحهــا المؤلــف 

األمــر  آنــذاك،  القتاليــة  األســاليب  تطــور  هــو 

الــذي أدى إلــى ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل 

الفرســان، وبالتالــي إلــى انهيــار النظــام اإلقطاعــي 

فــي الغــرب، وبدايــة عصــر جديــد، كان للعــوام فيــه 

ا فــي تســيير األحــداث. بــارًز ا  دوًر

االجتماعيــة  اآلثــار  المؤلــف  تنــاول  كذلــك 

والفكريــة التــي ظهرت جراء الهزائم العســكرية 

التــي تعــرض لهــا المســلمين فــي تلــك الحقبــة؛ 

اإلصالحيــة  التيــارات  مــن  العديــد  ظهــرت  إذ 

التــي ســعت إلــى تفســير هــذه الهزائــم ومــن ثــم 

عــالج أســبابها. 

عندمــا  المجتمعــات  فــإن  العــادة،  وفــي 

تتعــرض لمثــل هــذه الهزائــم التــي تــودي بالنظــم 

الحاكمــة يبــرز فيهــا الجماعــات المنظمــة؛ وفــي 

الصوفيــة  الجماعــات  كانــت  اإلســالمي  العالــم 

أكثــر هــذه الجماعــات تنظيًمــا، ولــذا صــارت ذات 

المؤلــف  يفــت  ولــم  الحقبــة.  تلــك  فــي  بــارز  أثــر 

الجماعــات  بيــن  أساســي  فــارق  إلــى  اإلشــارة 

الصوفيــة فــي بــالد اإلســالم وبيــن الرهبــان فــي 

االختــالط  إلــى  األولــون  يعمــد  بينمــا  إذ  الغــرب؛ 

بالعــوام لدعوتهــم، يقــوم اآلخــرون باالنعــزال عــن 

البشــر أمــًلا فــي تحقيــق خالصهــم الفــردي. وقــد 

ــح  كان انتشــار اإلســالم فــي آســيا الصغــرى وفت

القســطنطينية علــى يــد القبائــل التركيــة أحــد أبــرز 

آثــار هــذه الجماعــات الصوفيــة.   

بــدأت  قــد  أوروبــا  كانــت  األثنــاء  تلــك  فــي 

أولــى خطــوات نهضتهــا، وذلــك بعــد احتكاكهــا 

الصليبيــة.  الحــروب  إبــان  اإلســالمي  بالعالــم 

أساســًيا  دوًرا  لالقتصــاد  فــإن  قيــل  وكمــا 

يلتفــت  مــن  قــل  التاريــخ  مجــرى  تســيير  فــي 

األولــي  الباعــث  أن  هنــا  ذلــك  ومصــداق  إليــه، 

لألوروبييــن كان الوصــول إلــى بضائــع الشــرق 

إبــان  لديهــم  راجــت  قــد  كانــت  التــي  األقصــى، 

االحتيــاج  بغيــر  مباشــرة  الصليبيــة،  الحمــالت 

إلــى المــرور بــأرض المســلمين لخفــض التكلفــة 

ومــن ثــم زيــادة األربــاح. ومــن هنــا بــدأت حركــة 

الكشــوف الجغرافيــة ومــا تبعهــا مــن تغييــرات 

هائلــة علــى مســتوى الشــعوب والــدول. وفــي 

أوروبــا  لتفســير نهضــة  المؤلــف  محاولــة مــن 

العلميــة بعــد خروجهــا مــن عباءة الكنيســة، ذكر 

أن أحــد عوامــل تقييــد الفكــر العملــي هــو ســؤال 

الغايــات، وأن األوروبييــن فقــط عندمــا تحــرروا 

تفيــده  ومــا  األفعــال  غايــات  فــي  البحــث  مــن 

بالنســبة للخــالص االخــروي، تمكنــوا مــن تحقيق 

نهضــة ماديــة؛ وأن هــذا التحــرر لــم يتحقــق إال 

بعــد حركــة اإلصــالح الدينــي التــي حــررت األفــراد 

مــن ســلطان الكنيســة ورغبــات القساوســة. 

العلمانيــة  بــذور  أن  يعنــي  المؤلــف  ذكــره  ومــا 

ٌبــذرت مــع مارتــن لوثــر؛ إذ هــو أول مــن نــادي بــأن 

يكــون الديــن شــأًنا خاًصــا بيــن العبــد وبيــن الــرب، 

وبــأن ال يجعــل لمؤسســة دنيويــة وصايــة علــى 
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عقائــد العبــاد)6). وجعــل إهمــال ســؤال الغايــات 

إلــى نظــر  علــة للنهضــة األوروبيــة أمــر بحاجــة 

إذ يمكــن  أوًلا مــن جهــة صحتــه؛  مــن جهتيــن: 

أن يقــال إن مثــل هــذه النهضــة لــم تظهــر عنــد 

اعتنــاء  بهــا  يظــن  ال  التــي  الوثنيــة  الشــعوب 

بســؤال الغايــات؛ وثانًيــا مــن جهــة نتائجــه؛ إذ إن 

بإهمالهــم لســؤال الغايــات ارتكــب األوروبيــون 

لهــا  تقشــعر  فظائــع  قــرون  عــدة  مــدار  علــى 

عنــد  الجانــب  هــذا  إهمــال  يصــح  وال  األبــدان، 

الحديــث عــن نهضتهــم الماديــة. 

كان جــل العالــم اإلســالمي آنــذاك خاضًعــا 

للدولــة العثمانيــة، ومــرة أخــرى لعــب االقتصــاد 

دوًرا هائــًلا فــي التاريــخ؛ إذ إن بدايــات العالقــات 

بيــن العثمانييــن واألوروبييــن كانــت تــدور حــول 

األوروبييــن  تفــوق  ولكــن  التجاريــة،  االتفاقــات 

االقتصاديــة  الغلبــة  لهــم  جعــل  المــادي 

كانــت  التصنيعيــة  قدراتهــم  إن  حيــث  أيًضــا، 

أن  كمــا  المســلمة،  الشــعوب  قــدرات  تفــوق 

الخــام  بالمــواد  تمدهــم  كانــت  مســتعمراتهم 

واأليــدي العاملــة الرخيصــة ممــا جعــل الميــزان 

هــذه  لمعالجــة  لكفتهــم.  يميــل  التجــاري 

األوضــاع، لجــأ العثمانيــون إلــى الحلــول الجاهــزة 

فقامــوا بإصالحــات علــى النمــط الغربــي، األمــر 

مجتمعيــة  قطيعــة  حــدوث  فــي  تســبب  الــذي 

بيــن العــوام وبيــن النخــب فــي البــالد اإلســالمية 

مــرة.  ألول 

)6) كتــاب The Unintended Reformation يــدور حــول نفــس 
هــذه الفكــرة. 

باإلضافــة إلــى العثمانييــن، كانــت هنــاك 

اإلســالمي  العالــم  فــي  أخــرى  قــوة  مراكــز 

منهــا الدولــة الصفويــة فــي إيــران وســلطنة 

المغــول فــي الهنــد؛ وقــد عملــت بريطانيــا 

المنطقتيــن،  فــي  نفوذهــا  نشــر  علــى 

ثــم  تجاريــة  باتفاقــات  ذلــك  مســتهلة 

المباشــر  التدخــل  إلــى  عمــدت  ذلــك  بعــد 

ســواء العســكري كمــا فــي حالــة الهنــد، أو 

إيــران، ومــا تبــع  السياســي كمــا فــي حالــة 

ــرا وروســيا علــى  ذلــك مــن صــراع بيــن إنجلت

أفغانســتان  منطقــة  فــي  نفــوذ  مناطــق 

الكبــرى.  باللعبــة  تاريخيــا  عــرف  فيمــا 

الــذي  العــام  الضعــف  نتائــج  مــن  كان 

العديــد  ظهــرت  أن  اإلســالمي  بالعالــم  حــل 

علــى  أبرزهــا  كان  اإلصالحيــة،  الحــركات  مــن 

فــي  الوهــاب  عبــد  بــن  حركــة محمــد  اإلطــالق 

ــرة العــرب، وحركــة عليكــرة فــي شــبه  شــبه جزي

جمــال  دعــوة  إلــى  باإلضافــة  الهنديــة،  القــارة 

الديــن األفغانــي. وقــد تنــاول المؤلــف الثــالث 

األســس  التفصيــل موضًحــا  ببعــض  حــركات 

التــي قامــت عليهــا وأهــم مــا أنتجتــه مــن آثــار. 

وبالرغــم مــن اختــالف األســماء أو الجهــات إال 

أن المبــادئ التــي دعــت إليهــا حــركات اإلصــالح 

التصنيــع،  ثــالث:  البــالد اإلســالمية كانــت  فــي 

والدســتورية، والقوميــة، وقــد تنــاول المؤلــف 

موضًحــا  مســتقل  فصــل  فــي  المبــادئ  هــذه 

فــي  نهضــة  تحقيــق  فــي  فشــلها  ســبب  أن 

فــي  نجاحهــا  مــن  بالرغــم  اإلســالمي  العالــم 
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ــا هــو اختــالف الظــرف التاريخــي  ذلــك فــي أوروب

واالجتماعــي بيــن المنطقتيــن. ومــن جديــد تبــرز 

هنــا أهميــة تحليــالت المؤلــف حيــث إنــه أوضــح 

طبيعــة العالقــات االجتماعيــة بيــن األفــراد فــي 

البــالد اإلســالمية وكيفيــة تأثرهــا ســلبًيا بهــذه 

هــذه  فــرض  محاولــة  أن  ذكــر  كمــا  المبــادئ، 

االجتماعيــة  النظــم  خلخلــة  إلــى  أدى  المبــادئ 

والسياســية واالقتصاديــة التــي كانــت ســائدة 

فوضــى  أنتــج  ممــا  العثمانيــة،  الدولــة  فــي 

المنشــود. اإلصــالح  مــن  بــدًلا  وفســاًدا 

أوضــاع  عــن  الــكالم  مضــى  ذلــك  بعــد 

العالــم اإلســالمي قبيــل الحــرب العالميــة 

الدولــة  زوال  وآثــار  وعقبهــا،  األولــى 

العثمانيــة، ومــا اســتتبعه ذلــك من انقســام 

الــدول اإلســالمية وفــرض الــدول الغربيــة 

ثــم  اإلســالم،  بــالد  عامــة  علــى  لهيمنتهــا 

بعــد ذلــك ســيطرة العلمانييــن علــى مقاليــد 

نجــاح  بعــد  الــدول  هــذه  جــل  فــي  الحكــم 

حــركات التحــرر مــن االســتعمار فــي أعقــاب 

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 

ــى لحظــة مــن  ــب إل بعــد ذلــك وصــل الكات

المجتمعــات  حيــاة  فــي  الفارقــة  اللحظــات 

والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  اإلســالمية 

ســبتمبر،  مــن  عشــر  الحــادي  أحــداث  وهــي 

وحــاول تحليــل ســبب عــودة اإلســالم بقــوة 

علــى الســاحة العالميــة بعــد غفــوة طويلــة؛ 

وذلــك أن جــل المبــادئ التــي اتخــذت وســيلة 

لإلصــالح أثبتــت فشــلها، علــى حيــن أن انتصــار 

ــذي  األفغــان فــي حربهــم ضــد الســوفييت، ال

كان اإلســالم حاضــًرا فيــه بقــوة، كان بمثابــة 

إشــارة إلــى الســبيل األمثــل لإلصــالح. وقــد 

ذكــر المؤلــف أنــه لطالمــا اتخــذ المســلمون 

مــن انتصاراتهــم علــى أعدائهــم فــي المعــارك 

ومــن  لهــم  تعالــى  هللا  تأييــد  علــى  دليــًلا 

تأثيــر  وبيــن  عليــه،  هــم  مــا  صحــة  علــى  ثــم 

وكــذا  االنتصــارات  أزمنــة  فــي  الفكــرة  هــذه 

إلــى  األمــر  يحتــاج  وهنــا  الهزائــم.  أزمنــة  فــي 

بعــض اإليضــاح؛ فأمــا إن جعلــت انتصــارات 

المســلمين ســبًبا لزيــادة عــدد الداخليــن فــي 

إن  عنــه، حيــث  أمــر ال مندوحــة  الديــن فهــذا 

البشــر يميلــون جهــة المنتصــر؛ وأمــا إن ُظــن 

أن هــذه االنتصــارات هــي الدليــل علــى صحــة 

مــن  المســلمون  بــه  يقــل  لــم  فهــذا  الديــن 

قبــل، بــل أن نصــوص الوحــي مســتفيضة فــي 

بيــان أن عطــاء الدنيــا ليســت دليــًلا علــى رضــا 

هللا تعالــى، كمــا أن االنتصــارات فــي الدنيــا لــم 

يذكرهــا أحــد فــي براهيــن اإليمــان.  
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