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�- ع���العصور�والدهور �-�مصر قد�أنجبت�� �،�وعبقرياتشخصياتو �رجا�ت،�
�وأصح �وتاريخ �فكر �اب �والشعر �_دب �مجال �و �ي �والتاريخ، علوم�والنقد،

� �متنوعة،̄جتماع �مجا�ت �من �ذلك �إvى �  �وما ��ي �صي±�م �ذاع فاق�الذين
�العلمية� �_وساط ��ي �مرموقة �مكانة �ونالوا �كله، �العالم �شهر«�م وتغطت
�و_دبية�كأ�م�كواكب��ي�سماء�العلم�و_دب،�استفاد�أهل�_رض�من�أد��م

�وأفكارهم�اPستجدة،� �وقدحا، ومن�ووضعهم�الشعب��ي�موازين�النقد�مدحا
�Vþِشخصية�عم[قة�فكرية�بي½�م�

َ
ل
َ
الذي�)�١(م)٢٠٠٠-١٩١٥(أحمد�َجاَب�هللا�ش

�مؤلفات �و�نجل$¡ية��قيمة�له �العربية �اللغات ��ي �متنوعة �موضوعات حول
��س[  �والحضارة ��س[مي �التاريخ ��ي �وباÅحرى �ودراسة�و�ندونيسية، مية

   كتابا.�١٦_ديان�العاPية�و�ما�إvى�ذلك،��يبلغ�عدد�مؤلفاته�إvى�

�دراسات�تحليلية� ��س[مية" �والحضارة ��س[مي �التاريخ �"موسوعة �ذكرها �نحن�بصدد VWال� �اPوسوعة أما
لحضارية�شاملة��ي�عشرة�أجزاء�لتاريخ�العالم�كله�من�مطلع��س[م�ح��Wيومنا�هذا،�مع�دراسة�الجوانب�ا

�بعد�اPناقشة�الطويلة�عن�نطاق�التاريخ� ال�VWأسهم���ا�اPسلمون��ي�ترقية�العمران�وتطوير�الفكر�البشري.
�س[مي�وتفس$�ه�و راء�اPتضاربة�عن�وقوعه�ب$ن�العلم�والفن�وفلسفته�ومنافعه�للنوع�البشري�واPراحل�

�Vþبعدة�جوانب�لتاريخ�العرب�قبل��س[م�وحيا«�م�أحاط�أحمد�شل�،تدوينه�ال�VWمر���ا�التاريخ��س[مي��ي
�وعصر�الخلفاء� �وفلسف±�ا �والدعوة��س[مية �العطرة �النبوية �والس$�ة ̄جتماعية السياسية�و¯قتصادية�و

  الراشدين�بنوع�من��طناب.

س�العربي�يعالج�الجزء�_ول�من�هذه�اPوسوعة�مباحث�دقيقة�متعلقة�بجغرافية�شبه�الجزيرة�العربية�والجن
�مثل� �واPملكات�اPختلفة �البادية ��ي �الحكم �ويتحدث�عن�نظام �وجنو��ا، �شمال�اPنطقة ��ي �العربية واللغة

اPوطن�_ول�للدعوة��يوالحجاز�أ�،كندة،�وحم$�،�وممالك�الشمال�مثل:�أنباط،�وتدمر،�ومناذرة،�وغساسنة
�الحرم$ن�الشريف$ن ��ي �بمركزي±�ا ��.�س[مية �الجزء �هذا �يشتمل والجدير�بالذكر�بأن�هذه��صفحة.٦٧٥عdى

مع�(ص)��ومن�ضم½�ا�معاملة�النVþّ �،اPوسوعة�تناقش�الس$�ة�النبوية�بصورة�تفصيلية�إحاطة�بجميع�جزئيا«�ا
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� Vþالن� �وغزوات �والنصارى �ال¸�ود �وفلسف±�ا(ص) ��س[مية �والدعوة �الراشدين�،وسراياه �،وعصر�الخلفاء
  ة�الوج$¡ة�التاريخية��س[مية.و_حداث�ال�VWحدثت��ي�هذه�الف§� 

 ّVþوسوعة�عن�مبدأ�¯ل§¡ام��ي�كتابة�التاريخ��س[مي�تحدث�أحمد�شلPجاء��،�ي�مقدمة�ا�VWوعارض�الفكرة�ال
��ا�نقاد�الغرب�ورفقاءه�فيما�ب$ن�العرب�أن�فكرة�¯ل§¡ام��ي�_دب�فكرة�حديثة�وأ�ا�وليدة�هذا�العصر،�ولم�

مصطلح�جديد��ي�ميدان�_دب��-¯ل§¡ام��-العصور�اPاضية�واPصطلح�نفسه�يع��jيعرفها�النظر�النقدي��ي�
�_قدمون  �يستخدمه �يعرفوه�،ولم �اPسلم$ن�)١(ولم �واPؤرخ$ن �اPفكرين �Åن �ليست�صحيحة �الفكرة �هذه .

عد�وحرب�الصف$ن�ال�VWدارت�ب�،وال§¡موا�به�منذ�مطلع��س[م.�والحروب�مثل�حرب�الجمل�،عرفوا�¯ل§¡ام
بن�طالب،�والسيدة�عائشة،�وطلحة،��مثل�عdيّ (ص)�وقاد«�ا�كبار�من�صحابة�الرسول��(ص)�وفاة�الرسول�

تدل�عdى�ال§¡ام�اPؤرخ$ن�اPسلم$ن��ي�تدوين�التاريخ�إ��نزرا�قلي[،�ف[حظ��)ر(وزب$�،�ومعاوية�بن�أبي�سفيان�
الحديثة�لكتابة�تاريخنا�وضعوا�_سس��صاحب�اPوسوعة�آراءه��ي�سطور:�"وينبôي�أن�ن[حظ�أن�اPستشرق$ن

�ينفعهم�س[مي �بما �مل§¡م$ن �وكانوا �بالضرر �،، �يصيبنا �الغالب ��ي �كان �ينفعهم �أك¿���،وما �اتجه فقد
�Vjسلم$ن،�فأسرفوا��ي�تصوير�الصراع�ب$ن�بPستشرق$ن��ي�كتابة�التاريخ��س[مي�اتجاها�يث$��الف§ن�ب$ن�اPا

�تاريخ� �لنغفل�عن �والشيعة �العثماني$ن�فيه_موي$ن�Åن�أمية �تاريخ �وهاجموا �يمكن�¯فتخار���م، �،عمالقة
  ).٢"(وهكذا�راحوا�يتتبعون�كل�قيمنا�ليحطوا�م½�ا

�نقد� ̄نحياز�ماPستعمرين�واPستشرق$ن�لعدأحمد�شل�Vþمثلما فقد�نقد�اPؤرخ$ن�اPسلم$ن��،¯ل§¡ام�بغ$��
صورها�اPؤلف��ي�صورة�نابضة��،و×ي�رحلة�ممتعة�،جب$�وقال:�"وقد�قرأت�رحلة�ابن��،أيضا�عdى�حد�سواء

̄نحرافات�ال�VWرآها� ل�نفسه،�أوإن�أي�إنسان�ليس....�حية،�وأشاد�ف¸�ا�بما�صادفها�من�خ$�،�وانتقد�بعض�
Pصلحة�من�تدمر�تاريخنا�وتاريخ�أعظم�قائد�عرفه�عصر�الحروب�الصليبية؟�وPاذا�اقتبس�هذا�الباحث�كل�

ولم�يذكر�سطر�واحد�من�اPفاخر��س[مية�والشهامة�العربية�ال�VWتنساب��ي�ثنايا�هذه��،رةتلك�الغمزات�اPري
  .)٣(الرحلة�اPمتعة؟�إن�باحثا�كهذا�ليس�مل§¡ما�بل�ليس�عاد�

��استغرابه�بكلمات�وع�ّ �،خمن�تجاوز�اPصادر�الهامة�من�قبل�اPؤرخ$ن��ي�تدوين�التاريأحمد�شل�Vþواستغرب�
�اPنهجوالعجيب�واضحة:�" فكتب�من�غزوة�بدر�دون�أن�يقتبس��،أن�الط��ي�اPؤرخ�اPفسر،�اتبع�أيضا�هذا

وتحدثت�عن�مشك[«�ا،��،من�سورة�_نفال�ما�يشفي�الغلة،�مع�أن�سورة�_نفال�اتصلت�تماما�بغزوة�بدر
ه�بالوعظ�ولم�يقتبس�الط��ي�من�هذه�السورة�إ��آيات�قليلة���تدخل��ي�بناء�الحدث،�وإنما�×ي�آيات�أشب

والحكم،�وكذلك�فعل�مع�باÐي�الغزوات.�وPا�جاء�ابن�_ث$��و�اختصر�روايات�الط��ي،�اختصر�كذلك�ما�أورده�
�الحدث�عdى� �بناء �واعتمد��ي �ومن�أحاديث�الرسول، �فأوشك�كتابه�أن�يخلو�م½�ا الط��ي�من�آيات�قرآنية،

  .�)٤"(الرواية�التاريخية�فقط

تلف�أحمد�شل�Vþعن�العلماء�الكبار�واعتمد�عdى�آراء�ابن�كث$���ي�هذا�اPضمار�اخ�،و�ي�مبحث��سراء�واPعراج
�سراء�تم�من�مكة�إvى��أن�رأي�ابن�كث$��هو�أحكم� راء�حول��سراء�واPعراج�الذي�قال:�ي"واعتماد�قائ[:

فرض�،�و بوابعرج�به�إvى�السماء�بدون�حاجة�إvى�دق�باب�ووقوف�أمام�_ ،�و بيت�اPقدس�دون�ذكر�الوسيلة؟
ثم�اهتم�بآراء�.�)٥وبدون�تعدد�للذهاب�والعودة"(�(ع)هللا�خمس$ن�ثم�خففها�تفض[�منه�بدون�وساطة�مو����

رئيس�إدارة�البحوث�العلمية�و�فتاء�والدعوة�و�رشاد�باPملكة�العربية��،الع[مة�الشيخ�عبد�العزيز�بن�باز
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�"التحذير�من�ال�،السعودية �كتاب�الشيخ �وردت��ي VWبدع"ال� .� و��أن��،باز�دق�_بوابابن�لم�يذكر��مام
صdى�باÅنبياء��ي�بيت�اPقدس،�و��أن�أنبياء�هللا�كان�كل�م½�م��ي�سماء�من�السموات،�و��أن�(ص)�الرسول�

�احتبس�محمد� �التويجري،�(ص)مو��� �بن�عبد�هللا�بن�حمود �غ$��أن�الشيخ�حمود �ربه�مرات. �إvى �ورده ،
لقد�أجاب�عن��شكا�ت�ال�VWأثارها�أحمد�شل��Vþي�هذه�القضية�الحساسة�إجابة��،العالم�البارز�السعودي

  .��)١(وأزال�_وهام�ال�VWخلقها�شل���Vþذا�الشأن�،مسكتة

وتدوين�حياة��،هذه�اPوسوعة��ي�جز�èا�الثاني�الس[لة�_موية�معالجة�_حداث�ال�VWوقعت��ي�حكمهاتعالج�
�_موي$ن �آسيا�وانتشار��س[ �،الخلفاء ��ي �الروم �من�خ[ل�الحروب�ضد �ذكر�ميادينه �مع �ذلك�العهد م��ي

وانتشار��س[م�ب$ن�ال��بر���ي�إفريقيا�وانتشار��س[م��ي�_ندلس�وفرنسا�وأقاليم��ي�ما�وراء�ال½�ر��،الصغرى 
� �كما �برز �تعالجوالسند، VWال� �الفكرية �الشيعةالحركات �مثل �_موية �الدولة ��ي �،ع§¡لةوا�P،والخوارج�،ت

��،واPرجئة �عdى �ويشتمل �اPؤرخ$ن��٣١٦والج��ية، �بأن �اPوسوعة �من �الجزء �هذا �مقدمة ��ي �فقال صفحة.
اPحدث$ن�"لقد�ا«�موا�_موي$ن�بأ�م�حكام�عرب�وليسوا�حكاما�مسلم$ن،�واستدلوا�عdى�ذلك�بأ�م�اضطهدوا�

ولكن�هذا��._Pاني�wellhausenلرأي�مثل�اPواvي،�والعجيب�أنه�وجد�ب$ن�اPؤرخ$ن�_وربي$ن�من�جذبة�هذا�ا
dيء�أمام�الدراسة�العميقة،�وحقيقة�_مر�أن�الفرس�انضموا�لع��منذ�العهد��يّ ¯«�ام���يقوي�أمام�النقد�ال

الحروب�ضد�_موي$ن�وضد�ن$�ان�ثاروا�الف§ن�والدمار�والتخريب،�وأشعلوا�آوا�جيوش�معاوية،�ثم�الباكر�وحارب
  ).٢وم،�وكان�من�نتيجة�ذلك�أن�استحقوا�سخط�_موي$ن"(اPسلم$ن�عdى�العم

وسقوط��،والذي�يتحدث�عن�قيام�الدولة�العباسية�،صفحة�يتعلق�بالعصر�العبا���٤٥٤�Vي�والجزء�الثالث�
واPلوك��،وأبي�جعفر�اPنصور �،الس[لة�_موية�مع�تسليط�الضوء�عdى�حياة�أبي�العباس�عبد�هللا�السفاح

وأوضح�اPشك[ت�الك��ى�ال��VW.والواثق�،واPعتصم�،واPأمون �،و_م$ن�،والرشيد�،والهادي�، خرين�من�اPهدي
� �العباسيون�أثناء�حكمهم�من�مشكلة �إvى�ونقل��،والزنادقة�،والخوارج�،علوي$نالقابلها �من�مدينة العاصمة

�ي�مجال�تنظيم�العلوم�ال½�ضة�الثقافية�ال�VWشاهد«�ا�تلك�الف§�ة�التاريخية�اPؤلف�كما�أضاء��.مدينة�أخرى 
�والتفس$��ومولده�وفصله�عن�الحديث�النبوي�الشريف �.واPدارس�النحوية�،واPذاهب�الفقهية�،�س[مية،

� وقد�أوضح�ع[قات��.سنسكريتية،�والفارسية،�و�غريقيةالتبلور�نشاطات�ال§�جمة�من�اللغة�_جنبية�مثل:
�ا �اPختلفة�مثل: �السلطات�الخارجية ��ي�العباسي$ن�مع �والطاهرية �و_دارسة،�و_غالبة، لسلطة�_ندلسية،

�والب �اPسلم$ن �ب$ن �والع[قات �العصرإفريقيا، �بذكر�وزراء �واهتم �العرب�والفرس،�$¡نطي$ن، �ب$ن �والصراع ،
  .وطلوع�القوة�الثالثة��ي�شكل�_تراك��ي�قالب�الس[جقة�وب�Vjبويه�وما�إvى�ذلك

� �من �(اPتكون �الرابع �الجزء �مختلفة،��صفحة)�٤١٣ويختص �قرون ��ي �_موي$ن �_ندلس�والحكماء بتاريخ
والحضارة��س[مية�ال�VWترعرعت��ي�مهد�أوروبا،�وطلوع�القوات��س[مية��ي�إفريقيا�الشمالية�عdى�أيدي�
�اPراحل� ��ي ̄ستعمارية �وبروز�القوات� �بتاريخ�الجزائر�واPغرب�وتونس�وليبيا، �jواعت� �واPوحدين، اPرابط$ن،

�الرحمن�الداخل �لعبد ��نسانية �بعض�_بعاد �الجزء �هذا ��ي �لقد�أضاء �"�،اPختلفة. �كان�يعقد�إفقال: نه
�جانب� �وكان�فيه �كان�ذلك�اPعتدي، �اPعتدي�أيا �ويرد �أو�«�اون، �حق�دون�تردد �له �وينصف�من للمظالم،

�فكان�يج �بالديمقراطية، �يسم� ̄رتباط�بشعبه�أو�ما �أوقات�الس�الناس�ويتحببعظيم�من� ��ي �و��إل¸�م ،
  )٣يبعده�ع½�م�إ��طغيان�الحروب�ال�VWال±�مت�أك¿��وقته"(

�الخامس �والجزء ،� �من �صفحة�٩٣٩اPتكون �العلوم�، �رقية �عن �ويتحدث �مصر�وسوريا، �تاريخ يركز�عdى
�فيناقش�الدولة�الطولونية،� �اPجال�¯قتصادي، �ونشاطات��ي �و_خبار�والتصوف، �اللغة، �وعلوم �س[مية
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والدور�الثقا�ي�Pملكة�نور�الدين�زنكي��،الدولة��خشيدية،�والدولة�الفاطمية،�ونشاطات�القرامطة�بسورياو 
�القصر،� �ومجالس �_زهر�الشريف، �تأسيس �ضم½�ا �ومن �بمصر�وسوريا، �الفاطمية �والحضارة بالشام،

�والشعر�و �التاريخ �وتنمية �والطب، �الفلك �مجا�ت ��ي �العلماء �وطلوع �الدعوة �والهندسة�ومجالس _دب
والعمران�والصناعات�اPدنية�و �ت�البحرية،�كما�تحدث�صاحب�اPوسوعة�عن�الدولة�_يوبية�واPماليك�

̄ستق[لية،�وحروب�محمد�ع�d،�ي�مصر �باشا�والحملة�الفرنسية�عل¸�ا�عdى�يد�نابليون،�والف§�ة� وعائلته،�ّي
̄ستق[ل��ي�الشام،�وتاريخ�تلك�الدولة�من�الفتح�محمد�عبده،�و �الشيخوجمال�الدين�_فغاني�وتلميذه� ف§�ة�

�تحدث�عن�الحروب� �يخص�بالذكر�بأنه �ومما �الشام، �ب[د �الدوي[ت��ي �عdى�جميع �طائرة �ونظرة العثماني،
الصليبية�ودوافعها،�وأدوارها،�ونتائجها،�و�م��اطورية�العثمانية�وحضار«�ا�وضعفها،�وا�يارها،�وبروز�الزعيم�

وموضوعات�مثيلة،�فأعرب�عن�مقاومة��م��اطورية�العثمانية�ضد�الزحف��،اتورك�مصطفى�كمالال§�كي�أت
�الغربي �أمام�: �تاما "ومن�الواضح�للمؤرخ$ن�أن�الصليبي$ن�عندما�طردوا�من�الشام�لم�يستسلموا�استس[ما

وغ$��متجه�إvى��وأرادوا��ي�هذه�اPرة�أن�يكون�زحفهم�أوسع،�،وأخذوا�يعدون�العدة�لزحف�جديد�،اPسلم$ن
الشام�فقط،�ولكن�وجود�الدولة�العثمانية�قاوم�هذا�¯تجاه�مما�يمكن�معه�أن�نقرر�أن�الوحدة��س[مية�
̄ستعماري�إvى�الدول�العربية،�وقاومته�بشدة،�ولم�تتجه� �ي�ظل��م��اطورية�العثمانية�قد�أخسرت�الزحف�

̄ستعمارية��ي�تحقيق�غايا«�ا�إ��بعد�أن�ضع   .���)١(فت��م��اطورية�العثمانية"الدول�

ويختص�الجزء�السادس�باßس[م�والدول��س[مية��ي�جنوب�صحراء�إفريقيا�منذ�دخولها��س[م�ح��W ن،�
والجزء�السابع��وهو�مجلد�كب$��الحجم،�دقيق�التخطيط،�كث$��اPراجع،�أزال�الغموض�عن�تاريخ�هذه�اPنطقة.

� �با٧٨٨(اPتكون�من �يحتفل �تسليط�صفحة) �مع �السعودية �اPملكة �مثل �الدوي[ت�الخليجية Pعلومات�عن
�منطقة� �من �ومشاه$��العلماء �اPستقرة، �وقبائلها �اPتجولة، �البدوية �وقبائلها �التاريخية، �أماك½�ا �عdى الضوء

،�وأشهر�س[ط$ن�البوسعيد،�والجمهورية�العربية�اليمنية�مع�ان�مع�جغرافي±�ا�وأهم�مد�انجد،�وسلطنة�عم
̄ستعمار�ا�وجغرافي±�ا�وأماك½�ا�التاريخيةاريخهت ،�والس[�ت�اPختلفة�ال�VWحكمها،�ومحاول±�ا�ل[ستق[ل�ضد�

�البحرين �ومملكة �الشمال، ��ي �الجنوب�و�مامة ��ي �الزنج�،ال��يطاني �القرامطة�،وحركة ومواجهة��،وظهور
لذي�قام�به�قاسم�بن�محمد�الثاني�وخلفائه�والدور�ا�،اPحاو�ت��يرانية�ف¸�ا،�ودولة�قطر�مع�Pحة�تاريخية

ودوره��ي��مارات�العربية�اPتحدة�مش$�ا�إvى�مشك[«�ا��ي�قيام�الدولة�وجهودها��ي�مختلف�اPيادين،�ودولة�
الكويت�واقتصادها�ال¿�ي،�مضافا�إvى�ذكر�شبه�الجزيرة�العربية�يوفر�معلومات�عن�ب[د�الرافدين�مع�مد�ا�

 ال�VWمر���ا��ي�تاريخها،�والهجمات�ال�VWتمخضت���ا��ي�عصر�التتار،�واPغول.�التاريخية�واPراحل�

والجزء�الثامن�يركز�عdى��س[م�والدول��س[مية�غ$��العربية�بآسيا�من�مطلع��س[م�ح��W ن.�تحدث��ي�
�ومال$ �وبنج[ديش، �وباكستان، �وأفغانستان، �إيران، ��ي ��س[م �دخول �تاريخ �عن �اPوسوعة ¡ية،�هذا

̄جتماعية��،ندونيسياإو  � �السياسية �وتاريخها �والفيليب$ن �وروسيا �والص$ن �الهند ��ي ��س[مية و_قليات
صفحة)�يسلط�الضوء�عdى�٨١٩والجزء�التاسع�(اPتكون�من��و¯قتصادية�وأحوال�اPسلم$ن��ي�تلك�اPنطقة.

�فتحدث�اتاريخ�مصر�وال�VWشهدت�ثورات�وحققت�أهداف �مس$�ة�حيا«�ا، �عن�القادة���ي صاحب�اPوسوعة
�و_شخاص� �السادات �وأنور �الناصر، �عبد �وجمال �نجيب، �محمد �كان �رأسهم �وعdى �ثورات �قادوا الذين

م،�١٩٥٦-١٩٥٥ خرين،�كما�تحدث�عن�¯تفاقية�مع�السودان،�والحوادث�التاريخية�ال�VWوقعت�ب$ن�عامي�
وما��،وريا،�وبروز�القوات�الشيوعية��ي�الب[دوالوحدة�ب$ن�مصر�وس�،وتمص$��البنوك�،وتعميم�قناة�السويس

�ذلك. �التالية:�إvى �العبارة �الخطر�من �هذا �الناصر�ويتجdى �عهد ��ي �خط$�ة �مصر�بمرحلة "وكانت��فمرت
̄ضطهادات�والسجون�سمة�هذا�العهد�كله،�وقد�شملت�هذه�اPحن�جميع�_حزاب� ̄عتقا�ت�والتعذيب�و
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ن�_فراد،�أما�القلق�والخوف�والفزع�فكانت�نصيب�الناس�جميعا،�وكان�والهيئات�والجماعات،�وعددا�كب$�ا�م
  )١كل�واحد�يتوقع�الشر�Åو×ي�_سباب،�أو�لسبب�مختلق،�أو�بدون�سبب"(

�العاشر�(اPتكون�من� �الجزء �أ�٦٢٨أما �،عبد�الناصر�والساداتبالحديث�عن�الجزء�_خ$���Óتم��يصفحة)
وإفقار��،اPسلم$ن،�وعبد�الناصر��خوانوجماعة��،السياسية�اPختلفة�و_حزاب�،وصل±�ما�بالتاريخ��س[مي

واPواقف�ال�VWاتخذها�ضد��س[م�واPسلم$ن،�وطموحات�عبد�الناصر�ونتائجها��،وإض[ل�الشرفاء�،_غنياء
دة�واPعاه�،وع[قات�مصر�مع�¯تحاد�السوفي�VW،ناصر�والساداتعبد�ال�ياPدمرة،�و_حداث�الهامة��ي�عهد

ب$ن�مصر�وإسرائيل�عdى�حساب�_مة��س[مية،�وقد�حاسب�الحسنات�واPزايا�للسادات�وأخطائه�ونقائصه�
  .أيضا

توصلنا�إvى�أ�ا��،ال�VWتحتوي�عdى�أك¿��من�ستة�آ�ف�صفحةالهائلة�بعد�تصفح�اPوسوعة�الضخمة��:ةتماالخ
�الد�ئ �مع ��س[مي �التاريخ �عن �دقيقة �شاملة �معلومات �وجميع�توفر�لنا �القاطعة، �وال��اه$ن �الواضحة ل

�الدارس$ن� �موافقة �أو�عدم �بموافقة ̄عتناء � �بالت��يرات�دون �مسلحة �الكاتب�اPؤرخ ���ا �تقدم VWالنقاط�ال
̄نح[ل�الفكري��ي�بعض�اPواضيع،�بالرغم�من�ذلك�تجدر��بأن�والباحث$ن�للتاريخ��س[مي،� إ��أنه�وقع��ي�

�والدارسون�دراسة�ونقدا�Pا�فيه�متعة�تاريخية�وفكرة�متنورة�ومسحة�أدبية،�وكما�يتناولها�الباحثون�والكتاب
�من�بالكث$���س[مية�اPكتبة�أثروا�الذين�اPدقق$ن�اPحقق$ن�والباحث$ن�العلماء�قبل�من�̄ع§�اف�جاء

̄ط[ع�بالقراءة�الجديرة�اPوثقة�واPصنفات�اPؤلفات �علما�وثقافية�حضارية�جوانب�من�دراسة�،�وPا�فيهو
  .�البشري �الفكر�وتطوير�العمران�ترقية��ي�اPسلمون ���ا�أسهم�واقتصادا�وسياسة�وتاريخا�وأدبا�وفكرا
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