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فكر

داغ ِنكالوس هاس :ما ق ّدمه العرب لعصر التنوير
اس ـت ـهــل داغ ِنـ ـك ــاوس هـ ــاس كـتــابــه
«ن ـج ــاح وك ـت ـمــان ـ ـ ـ ـ ال ـع ـلــوم الـعــربـيــة
وال ـف ـل ـس ـف ــة فـ ــي عـ ـص ــر الـ ـتـ ـن ــوي ــر» (
Success and suppression: arabic
sciences and philosophy in the
 renaissanceـ ـ ـ ـ ـ مـ ـنـ ـش ــورات جــامـعــة
ه ـ ــارف ـ ــرد ـ ـ ـ ـ  )2016ب ـ ـقـ ــول ي ـل ـخــص
مـحـتــواه هــو« :فــي املــدرســة الثانوية
ال ـتــي تـعـلـمــت فـيـهــا ف ــي مــديـنــة كـيــل،
احـ ـتـ ـل ــت ن ـس ـخ ــة مـ ــن ل ــوح ــة أنـ ـط ــون
منغ العائدة إلــى الـقــرن الثامن عشر
«مدرسة رفائيل األثينية» صدر قاعة
املحاضرات ،مذكرة الجميع بحاملي
مـشـعــل ال ـح ـض ــارة الـحـقـيـقـيــن .وفــي
ف ـت ــرة الحـ ـق ــة ،ت ـبــن لـ ــي ،وأن ـ ــا أدرس
اللغة العربية ،أن أبطالي في الثقافة
العائدين إلى عصر النهضة اإلغريق
وال ــات ــن ،ك ــان ــوا ،فــي أح ـيــان كـثـيــرة،
عـلــى خ ــاف مـ ـ ّـر ،م ــع أب ـطــالــي الـجــدد
وهم الفالسفة والعلماء العرب».
لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل حقًا كان
عصر النهضة فــي ال ـقــارة األوروب ـيــة
ذا أصول إغريقية والتينية فقط ،ولم
ينهل من علوم العرب واملسلمني ،بل
رفضهم ألسباب علمية؟ أم أن رفض
إنـســانـ ّـيــي ( )Humanistsذلــك العصر
أس ــاس ــه ف ـك ــري /إي ــدي ــول ــوج ــي؟ وفــي
حال كانت اإلجابة تكمن في السؤال
األخـ ـ ـي ـ ــر ،فـ ـه ــذا أمـ ـ ــر خ ـط ـي ــر يـنـتـهــي
بــال ـع ـلــم إل ـ ــى أجـ ـن ــدة إي ــدي ــول ــوج ـي ــة،
وعـلـيـنــا فــي ه ــذه الـحــالــة أن ن ـعـ ّـد كل
«علم» ينطلق من مفكرة إيديولوجية
تزويرًا للتاريخ.
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي وال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
فرنشيسكو بترارك ،الذي يعد مطلق
عصر التنوير في القرن الرابع عشر،
كـتــب فــي ع ــام  1370ت س« ،م ــن غير
السهل إقناعي بأن أي أمر جيد يمكن
أن ي ــأت ــي م ــن ب ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــرب» .وك ـتــب
ال ـط ـب ـيــب األملـ ــانـ ــي وع ــال ــم ال ـن ـبــاتــات
ليونهارد فوكس في عام « 1535ليس
ب ــإم ـك ــان املـ ــرء ال ـع ـث ــور ف ــي إن ـتــاجــات
ـاف
اإلغ ــري ــق ،عـلــى م ــا ه ــو لـيــس بـصـ ٍ
وع ـل ـم ــي ،ول ـي ــس ب ـم ـص ـقــول ومـنـتــج
بــأع ـلــى درجـ ـ ــات ال ـف ـط ـنــة ،ل ـكــن ليس
بإمكان املرء العثور على أي أمر لدى
العرب ما هو ليس بعفن وزنخ».
أم ـ ــا ال ـط ـب ـي ــب األملـ ــانـ ــي وال ـج ـغ ــراف ــي
وال ـف ـل ـكــي ل ــورن ـت ــس ف ــري ــز م ــن إقـلـيــم
اإللـ ـ ـ ـ ـ ــزاس ،وصـ ــاحـ ــب م ــؤل ــف «مـ ـ ــرآة
الطب» ( )spiegel der arzneiالذي صدر
فــي ثـمــانــي طـبـعــات بــن عــامــي 1518
و ،1557فكتب في عام « 1530نرى أن
علم الطب قــد حطم ،وأن أكثر الهراء
خ ـط ــورة ي ـتــم اس ـت ـجــابــه م ــن الـعــالــم
ال ـس ـف ـلــي» .ف ــاب ــن سـيـنــا ُي ـ ـ ــدان ،ويـتــم
احتضان أكاذيب أبوليوس (أفوالي،
 170-124ت س .خـطـيــب وفيلسوف
أفالطوني ،وصاحب مؤلف «الحمار
الذهبي») .أما اللغوي الفرنسي غيوم
بوستل الذي أتقن العربية والعبرية
والسريانية والالتينية واإلغريقية
القديمة ،وعالم الفلك ،وعالم القباال،
وال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي والـ ـب ــرفـ ـس ــور وم ــن
أتـ ـ ـب ـ ــاع ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،وم ـب ـع ــوث
امل ـل ــك ال ـفــرن ـســي فــرنـ ِـســس األول إلــى
ب ــاط الـسـلـطــان الـعـثـمــانــي سليمان
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ـ ــي وم ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس الـ ـتـ ـح ــال ــف
العثماني ـ الفرنسي ،فكتب« :ما تعثر
عـلـيــه فــي كـتــابــات اب ــن سـيـنــا مشرقًا
وواضـحــا فــي صفحة أو اثنتني ،فإن
غالن (الطبيب والجراح والفيلسوف،
ِ
وطـبـيــب اإلم ـبــراطــوريــة الــرومــان ـيــة -
 217-162ت س) بالكاد يكفيه خمسة
أو ستة مجلدات» ،والقوائم تطول.
ّ
يـضـيــف ال ـكــاتــب إن إنـســانـيــي عصر
النهضة أقنعوا أكثرنا بأن تعليقات
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب اإلغـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى أرس ـ ـطـ ــو
أفـضــل مــن اب ــن رش ــد ،وأن جيوفاني
م ــرن ــدوال ك ــان مـحـقــا ف ــي دع ــوت ــه لنا
لنبذ الكتابات العربية في علم الفلك
والعودة إلى مؤلف بطليموس .بهذا،
فـ ـ ــإن ع ـص ــر ال ـن ـه ـض ــة ش ـك ــل مــرح ـلــة
االنـفـصــال عــن املــراجــع الـعــربـيــة ،إلــى
ّ
درجــة أن العلماء العرب الذين كانت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ت ـ ـتـ ــردد عـ ـل ــى لـ ـس ــان كــل

طالب علم مسيحي فــي تلك الـقــرون،
قـ ــد م ـح ـي ــت مـ ــن الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
األوروب ـيــة .ويعد هــذا تـطــورًا خطيرًا
إلى درجة استدعى تدخل «الجمعية
الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـل ــس األوروب ـ ـ ـ ـ ــي»
فــي عــامــي  1991و ،2002داع ـيــة إلــى
تغطية أشـمــل فــي املـنــاهــج املــدرسـيــة
إلسـهــامــات الـحـضــارة اإلســامـيــة في
الثقافة األوروبية.
ّ
ّ
يوضح املــؤلــف أن ثمة اتجاهني في
كـيـفـيــة م ـقــاربــة م ــوض ــوع إس ـهــامــات
ال ـح ـضــارة الـعــربـيــة ـ ـ اإلســام ـيــة في
عصر النهضة؛ أولهما ينفي وجــود
أي تــأث ـيــر ان ـط ــاق ــا م ــن االدع ـ ـ ــاء بــأن
الترجمات من العربية إلى الالتينية
تـمــت فــي فـتــرة مـتــأخــرة .أم ــا االتـجــاه
اآلخ ــر ،فيشدد على تأثيرها الكبير،
وهي تمت ـ في ظن الكاتب وفي ظننا
ـ ـ ـ أله ــداف سياسية وج ــب اعتبارها
فـضـيـحــة .لـكــن ال ــدراس ــة الـحــالـيــة في
ه ــذا امل ــؤل ــف امل ـه ــم ،وه ــي األول ـ ــى في
مـ ـج ــالـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ح ـظ ـي ــت ب ــاه ـت ـم ــام
األوســاط العلمية في الغرب ،فتشدد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة م ـق ــارب ــة املـ ــوضـ ــوع مــن
منطلق غير إيــديــولــوجــي ،والتركيز
عـلــى دراسـ ــة م ــا ت ــواف ــر م ــن تــرجـمــات
وعــدد الطبعات ،وتحليل النصوص
ال ـع ــرب ـي ــة األص ـل ـي ــة ف ــي م ــوض ــوع ــات
محددة ،ومن ثم مقارنتها بإنتاجات
عصر النهضة فــي امل ــادة ذاتـهــا ،مما
يسمح في نهاية املطاف بمعرفة مدى
تــوافــر تأثير أو عــدمــه .أي أن الكاتب
يـشــدد هـنــا عـلــى ض ــرورة االستعانة
بعلم اللغات أيضًا لتحليل النصوص
ذات الـعــاقــة .ومــن هـنــا يــأتــي عـنــوان
املــؤلــف «الـنـجــاح والـكـتــم» .وال ـهــدف ـ
دومًا بحسب الكاتب ـ ـ تقويم نجاحات
العلوم العربية والفلسفة العربية في
عصر النهضة وكتمها.
ّ
يـشـ ّـدد الـكــاتــب على أن مؤلفه يهدف
إل ــى الـتـحــرك فــي فـتــرة مــا بـعــد عصر
ال ـن ـه ـضــة ،لـفـهـمـهــا ك ـظــاهــرة ثـنــائـيــة
الــوجــه عـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر بكيفية
ّ
اسـتـقـبــال الـفـكــر ال ـعــربــي .إذ ي ــرى أن
ّ
ع ـصــر الـنـهـضــة ش ــك ــل املــرح ـلــة الـتــي
وص ـ ــل ف ـي ـه ــا ال ـت ــأث ـي ــر الـ ـع ــرب ــي إل ــى
أقصى درجــاتــه مــن ناحية ،واملرحلة
ال ـت ــي بـ ــدأ الـ ـغ ــرب ي ـن ـســى ف ـي ـهــا ذل ــك
التأثير من ناحية أخــرى .وللوصول
إلى هدف هذه الدراسة ،عمد الكاتب
إل ــى تقسيم املــؤلــف إل ــى جــزء يــن .في
ّ
ال ـجــزء األول ،حــلــل م ـح ــاوالت علماء
ال ـن ـه ـضــة ل ـتــوس ـيــع ان ـت ـش ــار ال ـع ـلــوم
العربية عبر الطبعات والبيوغرافيا
وال ـت ــرج ـم ــات ،فـيـمــا خ ـصــص ال ـجــزء
ال ـث ــان ــي ل ـتــوض ـيــح ت ـب ــاي ــن ال ـخ ـطــاب
الجدلي بني أنصار التقاليد العربية
واإلغريقية بتطور العلوم والفلسفة
ال ــداخـ ـل ــي .أمـ ــا ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي ي ـشــدد
عليها الكاتب ،فهي ليس ما كان في
ّ
ً
نية الكتاب قوله إنما ما كتبوه فعال.
ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،ه ــل اسـتـخــدمــوا
النظريات العلمية العربية أم ال؟ وهل
حاولوا عن وعي نشر العلوم العربية
أم أنـهــم ح ــاول ــوا الـقـضــاء عـلـيـهــا؟ ما
األسـ ـب ــاب الــداخ ـل ـيــة والـعـلـمـيــة الـتــي
دعتهم إلــى تبني النظريات العلمية
ال ـعــرب ـيــة أو رف ـض ـه ــا ،ومـ ــا مـكــاســب
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة أو خـ ـس ــائ ــره ــا ال ـن ــات ـج ــة
مــن الـتـبـنــي أو ال ــرف ــض؟ إضــافــة إلــى
م ــا س ـب ــق ،فـ ــإن ال ـك ــات ــب م ـه ـتــم أيـضــا
بدراسة الخلفيات االجتماعية لقبول
النظريات العلمية العربية في عصر
النهضة ،مقارنة بــاألوســاط الفكرية
واالجتماعية للوسط الذي عاش فيه
الذين تقبلوها.
انطالقًا من األهــداف املحددة للعمل،
ً
فصوال ّ
عدة .يحمل
فإن املؤلف يحوي
الجزء األول عنوان «حضور التقاليد
ّ
ويضم الفصل األول «تقديم
العربية»،
ُ
 النسخ واملناهج» الــذي يستعرضجــذور التقاليد العلمية العربية في
أوروب ـ ـ ـ ــا واسـ ـتـ ـم ــراره ــا ف ــي ال ـقــرنــن
الخامس عشر والـســادس عشر .كما
يستعرض هذا الفصل نجاح طبعات
الـ ـت ــرجـ ـم ــات ال ــات ـي ـن ـي ــة ل ـل ـمــؤل ـفــات

بحث في تعليقات ابن رشد
على أرسطو وتأثيراتها الجوهرية
في قراء عصر النهضة
العلمية العربية وانتشارها وتجذر
العلماء العرب وأعمالهم في املناهج
التعليمية الجامعية في أوروب ــا .في
الفصل الثاني «سير قائمة املراجع/
البيبليوغرافيا :آث ــار رج ــال الـ ِـعـلــم»،
يتعامل مع بيوغرافيا الكتاب العرب.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ك ـ ـ ــان االهـ ـتـ ـم ــام
ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــأهـ ــل الـ ـعـ ـل ــم الـ ـع ــرب
وبنتاجاتهم أكبر من أي وقت مضى.
يتقصى الفصل ج ــذور هــذا النشاط
فــي تــاريــخ ال ـطــب ،ويـحـلــل إسـهــامــات
إنسانيي عصر النهضة للبيوغرافيا
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ويـ ـص ــف صـ ـ ــور ال ـع ـل ـم ــاء
ال ـعــرب املـشـهــورة كـمــا ت ــرد فــي كتاب
«بـيــوغــرافـيــا عـصــر الـنـهـضــة» .تحت
عنوان «علم فقه اللغة /الفيلولوجيا:
ب ـ ــرام ـ ــج املـ ـت ــرجـ ـم ــن وت ـق ـن ـي ــات ـه ــم»،
ي ـت ـق ـصــى ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث إنـ ـج ــازات
املترجمني من العربية إلى الالتينية
ً
وم ـ ــن «الـ ـعـ ـب ــري ــة» (امل ـت ــرج ـم ــة أص ــا
مــن العربية  -واملــزدوجـتــان لنا) إلى
الالتينية.
يصف الكاتب هــذه اإلنـجــازات بأنها
مظهر رائ ــع مــن مظاهر ثقافة عصر
ال ـن ـه ـض ــة ،وقـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأت حـ ــوالـ ــى ع ــام
 ،1480أي بعد أكثر من مئة وخمسني
ع ــام ــا ع ـلــى ب ــدء مـ ـح ــاوالت الـعـصــور
ال ــوس ـط ــى ن ـقــل اإلن ـ ـجـ ــازات الـعـلـمـيــة
العربية إلــى الالتينية .وقــد خصص
ال ـك ــات ــب ق ـس ـمــا م ــن ال ـف ـصــل لتحليل
الجذور االجتماعية ألكثر من عشرة
مترجمني ولداعميهم ولجمهورهم،
م ـقــارنــا تـقـنـيــة تــرجـمــاتـهــم بــاملـبــادئ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أع ـ ـل ـ ـنـ ــوهـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـق ــدم ــاتـ ـه ــم
ورسائلهم .إذ تبني للكاتب أن العلماء
كانوا منخرطني في حركة الترجمة،
ل ـك ـن ـهــم ل ــم ي ـك ــون ــوا أف ـض ــل ال ـخ ـب ــراء
عندما يتعلق األمــر بالنصوص .في
الجزء الثاني «اإلغريق ضد العرب»،
خصص الكاتب الفصل الــرابــع «طب
(MATERIA MEDICA
األعـ ـش ــاب»
َُ
ـ اإلنسانيني عن املــلـ ِّـيـنــات) للحديث
فــي جــاذبـيــة الـنـظــريــات الـعــربـيــة عن
ط ــب األعـ ـش ــاب ف ــي ك ـت ــاب ــات األط ـب ــاء
اإلن ـســان ـيــن وع ـل ـمــاء ال ـن ـبــات .بعض

الكتاب حاولوا التغلب على ما وصل
إل ـيــه ســابـقــوهــم مــن الـعـلـمــاء ال ـعــرب،
لكنهم واجهوا مشاكل كثيرة في هذا،
ما أدى في نهاية املطاف إلى إخفاق
محاولة العودة إلى علم طب األعشاب
اليوناني .يوضح هذا التقصي أيضًا
أن املـ ـ ـح ـ ــاوالت املـ ـتـ ـح ــامـ ـل ــة لـطـمــس
الـتـقــالـيــد ال ـعــرب ـيــة الـعـلـمـيــة ف ــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،ش ـك ـل ــت مـ ـحـ ـفـ ـزًا لـ ـتـ ـط ــورات
جديدة في الصيدلة وعلم النباتات.
الـفـصــل الـخــامــس «الـفـلـسـفــة :مــؤيــدو
ابن رشد وأعــداؤه» ،خصصه الكاتب
للفيلسوف العربي األكثر تأثيرًا ،وهو
القرطبي ابن رشد األندلسي ( 1129ـ
ّ
إنسانيو عصر
 1198ت س) .انقسم
النهضة بخصوصه إلــى معسكرين
مـ ـتـ ـض ــادي ــن مـ ـتـ ـع ــادي ــن عـ ـل ــى نـحــو
ش ــدي ــد .ي ـت ـن ــاول ال ـف ـص ــل ،بــالـحــديــث
والـبـحــث ،ابــن رشــد الفيلسوف وابــن
رش ــد املـعـلــق .ي ـشــدد الـكــاتــب عـلــى أن
املعارضني لفكر ابن رشد نقدوا قوله
ال ــذي يفضي إلــى أن ال ــروح منقسمة
إل ـ ـ ــى ق ـس ـم ــن اثـ ـ ـن ـ ــن :الـ ـقـ ـس ــم األول
شخصي يتعلق بالشخص ،والقسم
الثاني فيه مــن اإللهية مــا فيه .وبما
ّ
أن الـ ــروح الـشـخـصـيــة قــابـلــة للفناء،
ف ــإن ك ــل ال ـن ــاس عـلــى مـسـتــوى واح ــد
يتقاسمون هــذه ال ــروح وروح إلهية
مشابهة .وقــد أخـضـعــوا نقدهم لها،
لفترة محددة ،لضغط الكنيسة التي
كانت تخشى من أن يؤثر انتشارها
ف ـ ــي م ـ ـبـ ــادئ ـ ـهـ ــا .فـ ـه ــو ب ــالـ ـت ــال ــي مــن
الـقــائـلــن بالحقيقة املــزدوج ــة بينما
ع ـق ـي ــدة ال ـك ـن ـي ـســة ت ـع ـت ـقــد بــال ـخ ـلــود
الفردي ( )Unicityواستنكرت األولى
فــي عــام  .1270كما بحث الكاتب في
ه ــذا الـفـصــل ف ــي تـعـلـيـقــات اب ــن رشــد
على أرسـطــو وتأثيراتها الجوهرية
ّ
في قراء عصر النهضة .يركز الفصل
الـ ـ ـس ـ ــادس واألخـ ـ ـي ـ ــر «ع ـ ـلـ ــم الـ ـفـ ـل ــك:
بطليموس ضد العرب» ،على النقاط
ال ـت ــي ك ــان ــت األكـ ـث ــر م ــدع ــاة لـلـنـقــاش
واالخ ـتــاف بــن املعسكرين ،العربي
وال ــات ـي ـن ــي .ك ـمــا ي ـت ـنــاول بــالـحــديــث
كـيـفـيــة ت ـق ـبــل ال ـن ـظــريــة ال ـعــرب ـيــة عن

إعداد زياد منى
اق ـت ــران زح ــل بــامل ـش ـتــرى ،وه ــي الـتــي
شكلت أساس تاريخ التنجيم والفلك
ال ـعــاملــي .وق ــد تـبــن لـلـكــاتــب أن ذروة
تأثير نظرية االقـتــران العربية كانت
بني عامي  1550و .1560يلفت الكاتب
ن ـظــر ال ـق ــراء إل ــى أن ــه رك ــز ف ــي مــؤلـفــه
على ثــاث مــواد هي الفلسفة والطب
والفلك ،ولم يتعامل مع جوانب املادة
ك ــاف ــة .وم ــن ذل ــك ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
العلوم العربية في الجبر والكيمياء.
إضافة إلــى ذلــك ،فإنه لم يتعامل مع
مــوضــوعــات اكـتـشــف دور ال ـعــرب في
إبــداع ـهــا وم ــن ذل ــك ال ـ ــدورة الــدمــويــة
عند ابن النفيس (ت  1288ت س) .من
املهم فــي هــذا الـعــرض أيضًا التنويه
إلى أن الكاتب أثرى عمله بمجموعة
م ــن الـ ـج ــداول ومـنـهــا قــائـمــة مفصلة
ب ــامل ــؤل ـف ــات ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـت ــي ت ــواف ــرت
ب ــال ــات ـي ـن ـي ــة وع ـ ـ ــدد ال ـن ـس ــخ وك ــذل ــك
قائمة بالطبعات الصادرة حتى عام
 1700سنورد بعضها .في عام ،1412
وضــع الطبيب األملــانــي أمبلونيوس
رتينك قائمة باملؤلفات واملخطوطات
ف ــي مـكـتـبـتــه ال ـخ ــاص ــة والـ ـت ــي حــوت
 ،636م ــوزع ــة عـلــى الـنـحــو اآلتـ ــي40 :
مؤلفًا باللغة اليونانية ،و 35مؤلفًا
بالالتينية القديمة ،و 42مؤلفًا عربيًا.
أما البقية ،فكانت بالتينية الكنيسة،
آخـ ــذيـ ــن فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـتــرج ـمــة
والطباعة كانتا أمورًا تجارية محض
وتـتــم وف ــق الـطـلــب .تــالـيــا هـنــا بعض
نسخ املخطوطات العربية املترجمة
إلى الالتينية حتى عام  :1700الطبيب
ابن وافد  23طبعة ،الفلكي الخياط 4
طبعات ،الطبيب الزهراوي  33طبعة،
الفلكي أبو معشر  ،8الفلكي القبيسي
 ،13الفارابي  ،4الكندي  ،25ابن زهر
 ،15اب ــن رش ــد  ،114اب ــن سـيـنــا ،78
قـسـطــا بــن لــوقــا  ،25جــابــر بــن حيان
 ،16ابن رضوان  ،13حنني ابن إسحق
 ،27ابن ماسويه  ،72سهل بن بشر .9
يوضح الكاتب أنه إضافة إلى النسخ
املـتــرجـمــة إل ــى الــاتـيـنـيــة ،ظـهــرت في
الـقــرن ال ـســادس عشر نسخ مترجمة
إلــى لـغــات أوروب ـيــة أخ ــرى ،ومــن ذلك
في مدينة ليون الفرنسية ،والبندقية
اإليطالية ،ونرمبرغ األملانية ،وبــازل
وباريس وشتراسبورغ .ينهي الكاتب
عمله بالتعامل مع نتائج جدل عصر
النهضة املعادي للعرب ،وما إذا قاد
إلــى االنـتـقــاص مــن التقاليد العربية
فـيــه ،وبــالـتــالــي مــا إذا كــانــت أسـبــاب
األخير علمية أم غير ذلك؟
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ن ـ ـ ـ ــورد بـ ـع ــض امل ــاحـ ـظ ــات
ع ـلــى هـ ــذا امل ــؤل ــف ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ حجم
الـ ـن ــص ف ـي ــه ن ـص ــف ع ـ ــدد ص ـف ـحــاتــه،
والـ ـبـ ـقـ ـي ــة هـ ــوامـ ــش وم ـ ـ ـصـ ـ ــادر .لـقــد
اعـتـمــد ال ـكــاتــب ،وه ــو أس ـت ــاذ تــاريــخ
الـفـلـسـفــة فــي «جــام ـعــة فــرتـسـبــورغ»،
عـلــى ال ـن ـصــوص األص ـل ـيــة الالتينية
الوثنية واملسيحية والـيــونــانـيــة ،ما
قــد يشكل مشكلة ل ــدى بـعــض الـقــراء
الــذيــن ليس لهم دراي ــة بهذه اللغات.
وفي الوقت الذي يمكن عد هذه نقطة
ضـعــف ف ــي امل ــؤل ــف ،وج ــب عــدهــا في
ال ــوق ــت نـفـســه نـقـطــة قـ ــوة .إذ ب ـمــا أن
الكاتب يعرض وجهة نظر جديدة لم
يتطرق إليها أي عــالــم مــن قـبــل ،فمن
ال ـض ــروري ،مــن مـنـظــار عـلـمــي ،إي ــراد
ال ـن ـص ــوص األص ـل ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة،
إثباتًا لوجهة النظر الجديدة ودعمًا
لآلراء التي يطرحها ،بما يرفعها إلى
منزلة الحقائق .يمكن لـلـقــارئ الــذي
ال يعرف تلك اللغات القديمة التمتع
بـهــذا املــؤلــف الـفــريــد ،والـتــركـيــز على
نقاط الـجــدل فيه ،ويمكن ألي باحث
ف ــي م ـج ــال ت ــاري ــخ ال ـع ـل ــوم ال ـعــرب ـيــة
االستفادة منه .لقد جلب هذا املؤلف
تعليقات إيجابية كثيرة ،ولــم نعثر
على أي رأي ينتقده .حــرص الكاتب
ع ـلــى ح ـي ــادي ــة ال ـع ـلــم ولـ ــم يـن ـحــز في
عمله إلى اآلراء املتطرفة التي ّ
تسيس
املادة .كما أنه انتقد بعض تلك اآلراء
ال ـتــي ت ـحــاول تـعــريــب كــل مــا وصلت
إليه النهضة من إبــداعــات ،ومــن ذلك
في مجال الفن على سبيل املثال.

