جمادى األولى 1440هـ  -يناير 2019م

لماذا لم يوجد عصر إسالمي وسيط؟ إرث العصر
القديم والشرق  ..توماس باور

رضوان ضاوي *

ُعد دراسة األستاذ محسن جاسم الموسوي المكتوبة باإلنجليزية بعنوان «The Medieval Islamic Republik of Letters :
ت ّ
( »Arabic Knowledfe Constructionجمهرة اآلداب في العصر اإلسالمي الوسيط) ( )2015أهم ما ألف حديثًا حول مفهوم «عصر
الوسيط اإلسالمي» ،وقدم فيها الباحث صورة أخرى عن هذه المرحلة اإلسالمية الوسيطة ،مغايرة لما كتبه المستشرقون الغربيون،
وقد كتب األستاذ أحمد بوحسن قراء ًة ومراجعة نقدية لهذا الكتاب موسومة بــــ «مراجعات نقدية لمفهوم عصر االنحطاط» (صدرت
ضمن كتاب «تقاطعات التاريخ واألنثربولوجيا والدراسات األدبية أعمال مهداة إلى عبد األحد السبتي» ،تنسيق عبد الرحمان المودن
وأحمد بوحسن ولطفي بوشنتوف ،دار أبي رقراق للطبع والنشر ،الرباط  .)2018وضمن الدراسات األلمانية الحديثة ،نشر الباحث
األلماني سباستيان غونتر دراسة قيمة في مج ّلة التفاهم (عدد  ،56-55شتاء وربيع 2017م 1438 /.هـ / .ترجمة رضوان ضاوي) بعنوان
«المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم في العصر اإلسالمي الوسيط».
وي�أتي كتاب الباحث الأكادميي الأمل��اين توما�س باور اجلديد « ملاذا
مل يوجد ع�صر �إ�سالمي و�سيط؟» باعتباره �أه ّم درا�سة ظهرت م� ّؤخراً
باللغة الأمل��ان�ي��ة ،تعيد االعتبار لفرتة «الع�صر الإ��س�لام��ي الو�سيط»
وتن�صف الإن�ت��اج��ات املعرفية واحل���ض��اري��ة ال�ت��ي و�سمت تلك ال�ف�ترة،
وتو�سع �إدراك القارئ لهذا املفهوم وجمموعة من املفاهيم املرتبطة به.
و�إذا كانت كل ه��ذه ال��درا��س��ات ت�شرتك يف عن�صر ال��دف��اع عن تلك
ال�ف�ترة الطويلة م��ن ت��اري��خ احل���ض��ارة الإ�سالمية وتنفي عنها �صفة
الظالمية والتقهقر املعريف وال�تراج��ع احل�ضاري ،ف��إن كتاب الباحث
الأملاين باور يتميز ب�أنه يف تناوله ملا ي�سمى بالع�صر الإ�سالمي الو�سيط،
ويجمع بني ال�سرد التاريخي اجل��ا ّد واملراجعة النقدية ملفهوم الع�صر
الو�سيط ومفهوم الع�صر الإ�سالمي الو�سيط.
ول�ع��ل م��ا يثري يف درا� �س��ة ب ��اور ،ه��و وق��وف��ه عند ال�ت��أري��خ للع�صور
باعتبارها ت�أريخاً �أوروبيا� ،أي اخرتاعاً �أوروب ّياً خا�ضعاً للمركزية الغربية
ورائداً لع�صر التنوير الأوروبي ،على �أ�سا�س التنمية والتطور والنه�ضة.
وتو�صف الع�صور الو�سطى الأوروبية ب�أنها «الع�صر الو�سيط» الذي عرب
فيه الغرب امل�سيحي عن تفوقه و�سيطرته .فقد �أثار اهتمام الباحث باور
جميء امل�ستعمر الأوروبي �إىل �إفريقيا مقتنعاً �أال تاريخ وال ثقافة لهذه
املنطقة .لكن باور يلفت االنتباه �إىل �أن هذه النظرة الأوروبية للتاريخ
تتجاهل حقيقة �أنه يف �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا ويف �سياقات �إيديولوجية
�أخرى ،ميكن �أن يكون تاريخ التقييمات خمتلفاً .وميكن حتديد ع�صر
اال��ض�م�ح�لال ب��ذك��ر جمموعة م��ن �أه ��م الأح ��داث ال�سيا�سية يف فرتة
الع�صر الو�سيط (الع�صرين اململوكي وال�ع�ث�م��اين) :ع��ام  1453فتح
العثمانيون الق�سطنطينية ،يف عام � 1492سقطت غرناطة� ،آخر مملكة
�إ�سالمية يف �شبه اجلزيرة الإيبريية .ويف عام � ،1501سيطر ال�صفويون
على �إيران ،وبعد ذلك بفرتة ق�صرية ،ظهرت الإمرباطورية املغولية يف
ال�شرق .ويف عام  ،1517غزا العثمانيون الإمرباطورية اململوكية ،ويف
نف�س العام ن�شر مارتن لوثر ر�سائله الـ  .95بعد غزو غرناطة مت طرد
ال�سكان اليهود وامل�سلمني يف �شبه اجلزيرة الأيبريية ،وكان �سقوط بغداد
�سنة  ،1258وغزو نابليون مل�صر يف  .1798ويف ال�شرق ،بعد فرتة وجيزة
من ع��ام  ،1500مت توطيد ث�لاث �إم�براط��وري��ات يف العامل الإ�سالمي:
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الإمرباطورية املغولية يف ال�شرق ،والعثمانيون يف الغرب ،وال�صفويون.
�أثر كل هذا على احلياة اليومية ،والفن والثقافة .لكن هذا مل مينع من
كون م�صطلح «الع�صور الو�سطى» ميكن التغلب على معياره الأوروبي،
ومنع ت�صديره باعتباره م�صطلحا م�ضل ًال يجب اال�ستغناء عنه.
و�إذا ك ��ان ال �ب��اح��ث يف ال ��درا� �س ��ات الإ� �س�لام �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة مبون�سرت
توما�س باور قد �أطر كتابيه ال�سابقني «ثقافة االلتبا�س ،تاريخ مغاير
ل�ل�إ� �س�لام»( 2011وترجمه ح��ام��د قطب ع��ن دار اجل�م��ل يف  )2016و»
توحيد العامل :عن فقدان التعددية واالختالف» ( )2018مبجموعة من
املفاهيم الأ�سا�سية التي ا�ستند عليها فيها ،فقد عمل �أي�ضا على ت�أطري
كتابه «هل يوجد ع�صر �إ�سالمي و�سيط» مبفاهيم جديدة ،وراجع فيها
مفاهيم قدمية �أو �شائعة مثل مفهوم «الع�صور الو�سطى الإ�سالمية»
الذي ي�ستخدم ب�شكل م�ترادف مع م�صطلح التق�سيم الأوروب��ي ،وهذا
�أمر خط�أ وم�ضلل .ووفقاً لأطروحة هذا الكتاب ،ف�إنه من غري املنا�سب
�إج ��راء م�ق��ارن��ات ثقافية غ�ير متمايزة ب�ين ت �ط��ورات �أوروب ��ا الغربية
والو�سطى من ناحية وتلك املوجودة يف غرب �آ�سيا من ناحية �أخرى يف
الع�صور الو�سطى.
يحتوي الكتاب على مقدمة وخم�سة ف�صول .يف املقدمة ي�شري امل�ؤلف �إىل
�أ�صل فكرة هذا الكتاب ،فقد �ألقى عر�ضاً يف �أكادميية العلوم براندنبورغ
بربلني بتاريخ  4فرباير  ،2014تناول فيه مو�ضوعا جوهريا :هل وجد
فع ًال ع�صر �إ�سالمي و�سيط؟ ثم بدا له تطوير الفكرة لتن�شر على �شكل
كتاب .يف الف�صل الأول ،ي�ست�شهد الكاتب ب�ستة حجج ليفكك بها م�صطلح
«الع�صور الو�سطى الإ�سالمية» ويتجنب بها �أ�ضرار هذا املفهوم ،ويف
الف�صل الثاين يقارن امل�ؤلف بني ال�شرق والغرب من خالل التعر�ض
ل�سبعة وع�شرين عن�صرا م��ن عنا�صر املقارنة التي اختارها الباحث
باور مرتبني ترتيبا �ألفبائياً ،من بني هذه العنا�صر جند :احلمامات،
والقراميد ،والأعياد ،واليهود ،والنقود النحا�سية ،و�شعر الغزل ،والطب،
والعلوم الطبيعية ،والدين ،والتمدن احل�ضري ،والطرق ،واخلوف من
الأجانب .وقد ا�ستعان الباحث باور بهذه العنا�صر للمقارنة بني غرب
وو�سط �أوروب��ا من جهة ،وغرب �آ�سيا من ناحية �أخ��رى يف فرتة ت�سمى
غ�صبا «الع�صر الو�سيط املبكر»� .أما الف�صل الثالث فيدور حول «البحث

عن ال�صورة الكاملة» ملنهجية الت�أريخ اجليدة ،بينما بتناول الف�صل
الرابع هذه الفرتة التي ُتعر�ض على �أنها الفرتة التكوينية واملزدهرة
للعلوم الإ�سالمية؛ وي�شكل الف�صل اخلام�س خامتة وخال�صة مركزة
لهذا الكتاب.
تكمن �أهمية هذا الكتاب يف �أن��ه من الدرا�سات اجلديدة والقليلة
والنادرة التي تعيد النظر يف مفهوم «ع�صر االنحطاط» �ضمن وجهة
نظر تتجاوز بكثري تلك النظرة اجلزيئية لهذه الفرتة احلا�سمة من
تاريخ امل�سلمني .فكان دور هذه الدرا�سة هو الك�شف عن مراجعة مغايرة
للمنتج الفكري واحل�ضاري لتلك الفرتة .ت�أتي جدّة مو�ضوع هذا الكتاب
من خالل �أطروحة الدكتور توما�س باور يف �أن الأدب العربي يف الع�صر
العثماين واململوكي مل يُدرَ�س ب�صورة جدّية ،و�أن الق�سم الأعظم من
خمطوطاته مل يحقق ،و�أ ّن �إطالق �صفة «االنحطاط» على تلك املرحلة
الطويلة والغنيّة من تاريخ الأدب العربي ي�ش ّكل ظلما كبريا للثقافة
العربيّة .وق��د ك�شفت ال�ق��راءات املغايرة عن تو�سيع مفهوم الباحثني
اجل ��دد (ت��وم��ا���س ب ��اور ،جا�سم امل��و��س��وي� ،سيبا�ستيان غ��ون�تر ،و�أح�م��د
بوح�سن) للتاريخ ما جعلهم يفهمون االنحطاط يف �سياق التحقيب.
فقد كان ال�سرد الغالب على تقييم فكرة االنحطاط �سلبيا ر�سّ خ �صفة
اال�ضمحالل ،وهي نظرية �سيا�سية و�إيديولوجية تتحكم فيها القوى
الغربية ،فتباحث الغربيون حول انحطاط الثقافة العربية والإتيان
ب�أدلة دون تربير وا�ضح وال تقدير من�صف ملا قدمته الثقافة العربية
يف ذل��ك ال��وق��ت .ولكن اجل��ان��ب ال�سيا�سي لي�س ع��ذرا لكي يغطي على
الإنتاجات الفكرية والأدبية ،كما يقول الأ�ستاذ �أحمد بوح�سن.
وق��د حت��دث ال�لاه��وت��ي والفيل�سوف ال�ن�م���س��اوي ف��ران��ز ��ش��وب (1936
  )2016عن �أهمية اثنني من املفكرين امل�سلمني هما اب��ن ر�شد وابنميمون ،ابن ر�شد يف احل��وار والت�سامح وتقبل الآخ��ر ،واب��ن ميمون يف
ن�شر الت�سامح واحلوار يف الأندل�س .وجدير باالهتمام� ،أن التطور بني
�أوروبا وال�شرق خمتلف جداً وغالباً يف االجتاهات املعاك�سة ،فبداية حقبة
جديدة للعامل كله بني جبل ط��ارق وهندوكو�ش وا�ضحة� :أي القرون
الذهبية يف �إفريقيا .ع�لاوة على ذل��ك ،ف ��إن امل�ساحة التي ت�ب��د�أ فيها
هذا احلقبة اجلديدة تتو�سع �إىل اجلنوب ،فيتم دمج املزيد واملزيد من
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املناطق يف �أفريقيا يف ال�شبكة الإ�سالمية االقت�صادية والثقافية ،والتي
متتد من �شمال �أفريقيا �إىل اجلبال العالية يف �آ�سيا الو�سطى .يجادل
فران�سوا كزافييه فوفيل ،François-Xavier Fauvelle
ال ��ذي ق ��دم ك�ت��اب��ه „“Das goldene Rhinozeros
بعنوان ث��ان��وي ه��و «�أفريقيا يف الع�صور الو�سطى» „Afrika im
 ، “Mittelalterمقتنعًا �أن ال�ق��رون ،التي ي�شار �إليها ع��ادة با�سم
«الع�صور الو�سطى» ،يتم توثيقها يف �إفريقيا ،ولكن لي�س ب�أي حال من
الأحوال ب�صفتها «قروناً» مظلمة ،على العك�س متاماً« :القرون الذهبية
 لي�ست مظلمة ،بل من�سية».وكان الباحث الأملاين �سيبا�ستيان غونرت قد كتب ب�أن �إن�شاء �شبكة وا�سعة
من اجلامعات يف فرتة ازدهار التعليم ،قد �أ�سهم يف �إ�ضفاء الطابع املهني
على التعليم الإ�سالمي يف املناطق ال�شرقية من العامل الإ�سالمي يف
الع�صور الو�سطى ،ولكن فيما بعد �أي�ضا املغرب الإ�سالمي والأندل�س.
وقد �أدت وظيفة هذه امل�ؤ�س�سات �إىل حتقيق م�ستوى معني من التعليم
ال �ع ��ام يف الإ� �س�ل�ام يف ال �ق ��رون ال��و� �س �ط��ى ،ك�م��ا ط ��ورت ه ��ذه امل ��دار� ��س
احلوافز االقت�صادية والثقافية االجتماعية (توفري ال�سكن للفقراء)
واالقت�صادية (يف املدينة التي تقع فيها اجلامعات) والثقافية (جذب
علماء و�أ�ساتذة بارزين) والتاريخية (�أ�ضرحة املانحني).
وج��د الكالم الأوروب ��ي عن ال�شرق باعتباره جامدا متخلفا ومنحطا
�صداه يف ال�شرق الأدنى ،ووجد من اعتقد به .وقد توجه نظر امل�ؤرخني
العرب �إىل احلكم على ح�ضارتهم اخلا�صة من خالل ر�أي الأوروبيني
ال��ذي��ن ي��رج�ع��ون ك��ل ت�صور ي�ت��واج��د يف ال���ش��رق الأدن ��ى �إىل الإ� �س�لام،
وتوجب يف العامل العربي دائما اال�سرت�شاد بالأفكار الغربية حني ننظر
�إىل التاريخ العربي .ومنذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر �إىل منت�صف القرن
الع�شرين كان الغرب يحارب �ضد الإ�سالم املنحط واملتقلب واملنحرف،
وكانت حاالت من �سوء الفهم تلك جندها عمليا يف كل عدد من �أعداد
اجلرائد اليومية الأملانية حتى يومنا هذا.
لكن م��ا يحزن الباحث ب��اور �أن ال�صورة العدائية الغربية التي ترى
�أ�سباب كل ال�شرور موجودة يف تاريخ الإ�سالم تتطابق �إىل حد كبري مع
كراهية العرب وامل�سلمني لتاريخهم اخلا�ص باعتباره عملية م�ستمرة
من االنحطاط والتدهور .ومن الالفت للنظر عند م�ؤلف هذا الكتاب
�أنه لي�س الإ�سالم التقليدي من الع�صور الو�سطى ،بل ممثلوه احلاليون
من يقود حربا �ضد ح�ضارتهم اخلا�صة مت�أثرين يف ذلك بعلماء غربيني
وم�ست�شرقني .ف�أ�صبح معظم الباحثني ال�ع��رب وامل�سلمني م��ن �أتباع
نظرية التخلف.
ويتعجب توما�س باور من �أن الغرب اعتقد �أنه نتيجة حقبة �ألف عام
من االنحطاط والت�شدد الذي منع العامل الإ�سالمي من التطور يجب
التغلب عليه مب�ساعدة الغرب وف��ق �إيديولوجية متداولة يف ال�شرق
موروثة عن اال�ستعمار الأوروبي مفادها �أن العامل الإ�سالمي كان يعي�ش
منذ القرن العا�شر واحل��ادي ع�شر يف حالة ت�أخر وجمود .لذلك يرى
ممثلو نظرية التخلف ه��ذه ،التي ترتكز عليها �أطروحة هذا الكتاب،
عدم وجود �سبب لقراءة كتب هذه احلقبة �أو االعتماد عليها.
لقد �أ�صبحت نظرية اجلمود والتخلف يف ال�شرق الأدنى مبثابة عقيدة
يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر .وك��ان��ت ال���ص��ورة امل�ع�ت��ادة الن�ح�ط��اط ال�ع��امل
الإ�سالمي التي يعتقد فيها كثري من املثقفني الغربيني ،بل كثري من
املثقفني يف ال�شرق الأدن��ى و�إفريقيا �أن علماء ظالميني ا�ستطاعوا �أن
يهيمنوا على امل�شهد ،فجمدوا حتت �سطوة الت�شدد كل فكر حر .وبد�أ
انحطاط مثري ي�ستمر �ألف عام .وكان كل هذا مربرا لال�ستعمار الثقايف

يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر .لكن توما�س ب��اور يثري فكرة مهمة وه��ي �أن
الرحالة واملوظفني امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون اال�ستعمارية وعلماء الأعراق
�شككوا يف م�س�ألة «انحطاط تلك الفرتة» ،فقد كان هناك ع�صر ذهبي يف
القرنني الثامن والتا�سع الهجريني يف العامل الإ�سالمي عندما ترجمت
ن�صو�ص العلوم اليونانية والفل�سفة �إىل العربية والتي ا�ستطاع الغرب
اال�ستفادة منها.
واقتناعاً من الباحث باور ب�أن مفهوم «الع�صور الو�سطى الإ�سالمية»
غري دقيق ،وي�ؤدي �إىل ا�ستنتاجات خاطئة و�أحكام م�سبقة ،كما �أنه يتم
ا�ستخدامه للت�شهري حامال كل ال��دالالت ال�سلبية ،وي�ساهم يف تغريب
العامل الإ�سالمي ،وهو يعمل من �أج��ل ال�صالح الإم�بري��ايل ،وال يقوم
على �أي �أ�سا�س واقعي ،كما �أنه يعرقل ر�ؤية احلدود احلقيقية للع�صور،
و�أن انتقاد مفهوم «الع�صور الو�سطى» (الأوروب� ��ي) و�سيلة للدرا�سة
العلمية ،ينطلق توما�س باور من ال�س�ؤال املحوري :هل هناك يف ال�شرق
الأو�سط تطور مياثل بطريقة وا�ضحة االنتقال من الع�صور الو�سطى
يف مناطق الإم�براط��وري��ة الرومانية الغربية؟ فريف�ض التحدث عن
«القرون الو�سطى» ب�شكل عام و»الع�صور الو�سطى الإ�سالمية» على وجه
اخل�صو�ص؛ ذلك �أن التحول الذي قاد �أوروب��ا من الع�صر القدمي �إىل
الع�صور الو�سطى ،مل يتواجد يف ال�شرق ،كما �أ ّن املعلومات التي يقدمها
امل�ؤلف فيما يتعلق باللغة والتطورات القانونية واخلطابة والفل�سفة يف
الثقافات العربية تفتح نوافذ جديدة ور�ؤى للقارئ .فالذين ي�صفون
هذه احلقبة باالنحطاط يرتكبون خطئاً كبريا ،ذلك �أنهم يقي�سونها
ب�ف�ترة الع�صر ال��و��س�ي��ط يف �أوروب � ��ا .ل�ق��د ع��رف��ت امل��رح�ل��ة الإ��س�لام�ي��ة
الو�سيطة مناق�شات ودرا��س��ات متباينة بني الباحثني قدمياً وحديثاً،
بينما لعب امل�ست�شرقون دوراً كبرياً يف ا�ستنبات هذا املفهوم يف القرن
التا�سع ع�شر .وهذا ما ي�ؤكد عليه الأ�ستاذ �أحمد بوح�سن والأ�ستاذ جا�سم
املو�سوي ،وتزكيه درا�سة الأ�ستاذ توما�س باور اجلديدة.
ً
يثبت توما�س ب��اور �أ ّن مفهوم الع�صور الو�سطى لي�س مفيدا لتاريخ
�أوروب��ا ،وال لتاريخ منطقة ال�شرق و�إفريقيا ،لأنه تنق�صه ر�ؤية �شاملة
للمنطقة .لهذا نراه �سائراً �إىل مزيد من انتقاد م�ؤرخي الأدب العربي
وباحثيه املحدثني لأنهم و�صفوا الأدب العربي-الإ�سالمي يف الع�صر
اململوكي والعثماين بـ»االنحطاط» ،م�ستغربا الدوافع التي جعلت الأمة
العربية-الإ�سالمية تتن ّكر لقرون طويلة من تاريخها الثقايف وتنعته

باالنحطاط ،وم�ؤكدا على �أن للمفهوم �سياقا �إيديولوجيا و�سيا�سيا غري
من�صف.
مي��دح امل��ؤل��ف �آداب ال�شرق بقوله بالقول �إن �آداب ال�شرق الأدن ��ى بني
القرن  12و 19متثل �أكرث �آداب الإن�سانية ثراء وغنى بالعرب والطابع
الإن�ساين .لكن الغرب حذر من هذا ال�ثراء باعتباره تاريخا للتدهور
واالنحطاط يف فرتة ما قبل اال�ستعمار .فقد ا�ستنكرها امل�ست�شرقون
واعتربوها �إنتاجاً تافهاً ،ذلك �أن ال�شرق باعتباره ح�ضارة هام�شية تعاين
من االنحطاط ك��ان هو املو�ضوع الأ�سا�سي يف اخلطاب اال�ستعماري.
لقد عمل امل�ست�شرقون على ن�شر فكرة االنحطاط للع�صور الإ�سالمية
الو�سيطة ،وعمل امل�سلمون ب�أنف�سهم على تبني هذه الفكرة فرف�ضوا
ما�ضيهم ،وجلبوا بذلك الدعم الغربي وعملوا على جتميع ن�صو�ص
تدل يف ر�أيهم على �أنها عالمة على االنحطاط والتدهور.
يدح�ض توما�س باور برباعة مفهوم ع�صر االنحطاط وي�ؤكد على �أن
العامل الإ�سالمي ،ك��ان عمره �أل��ف �سنة من الإجن��از الثقايف الفكري.
فقد مت تطوير ال�تراث القدمي امل��وروث من الإ��س�لام املبكر يف العلوم
الطبيعية والعلوم الإن�سانية يف وقت الحق .يظهر توما�س باور اليوم
كيف عا�شت احل�ضارة القدمية يف العامل الإ�سالمي مع املدن والعلوم
امل��زده��رة .فلعدة ق��رون كانت امل��دن القدمية يف ال�شرق تعي�ش ازده��اراً
كبريا مع احلمامات والكنائ�س وامل�ساجد واملباين احلجرية الكبرية.
وا�ستمر الأطباء يف تقدمي العالج وا�ستمرت العلوم وال�شعر والبالغة
و�ضرب النقود النحا�سية ،وثقافة البالط :ففي احلياة اليومية من
امل�شرق ،والإجنازات الكال�سيكية التي مل تعرفها �أوروبا الو�سطى .وكانت
م�ؤ�شرا على حتول يف العامل الإ�سالمي الذي �سرعان ما تبعه الع�صر
احلديث.
لقد �أن�صف الباحث يف ه��ذا الكتاب احل���ض��ارة الإ�سالمية بالقول �إن
ح�ضارة العرب قبل الإ�سالم مل تكن بدائية ،ذلك �أن حماور احل�ضارة
الإ�سالمية اجلديدة كان مقرها يف امل��دن خ��ارج جزيرة العرب .وعمل
امل�ست�شرق الأمل ��اين توما�س ب��اور على تثمني �إن�ت��اج الع�صر الإ�سالمي
الو�سيط ،وذكر �أ�صنافا كثرية من هذه الإنتاجات :كتب الرحالت (ابن
بطوطة) ،الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين ،والت�أليف املعجمي ،والأ�شعار
ال�صوفية ،وم��دح الر�سول ،وق�صيدة البو�صريي ،و�إنتاجات كثرية يف
العلوم الطبيعية والطب واملعمار.
من جهتنا نعتقد �أن ترجمة �إىل اللغة العربية لهذا الكتاب �ستعطي
دفعة قوية للباحثني العرب من �أج��ل �إع��ادة النظر يف مفهوم «الع�صر
الإ��س�لام��ي الو�سيط» ،فقد كانت ه��ذه ه��ي الغاية م��ن �إجن ��از الباحث
الأملاين توما�س باور لهذه الدرا�سة القيّمة.
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