
 بيان صحفي
  

  
  

  2012-06-06: بيروت
    

النقاش آان أمرًا معتادًا في الحضارة آتاب للبروفسور طريف الخالدي ُيظهر أن 
 االسالمية في القرون الوسطى

أستاذ  ،للبروفسور طريف الخالديباالنكليزية آتابًا أصدرت منشورات جامعة بريغهام يونغ األميرآية 
هو  وهذا الكتاب . بية واالسالمية في الجامعة األميرآية في بيروتآرسي الشيخ زايد للدراسات العر

التاريخ  مفكريالعاشر الميالدي بين اثنين من أشهر  نش دار في مطلع القرانقلالترجمة األمينة 
مما يثبت أن اإلسالم لم يكن دينًا . وقد تجادال حول مفاهيم النبوة والمعجزات وأصل العلوماالسالمي 
في آتاب يناهز  1977وآان هذا النقاش قد نشر للمرة األولى بالعربية في العام . اش فيهجامدًا ال نق

ويقول البروفسور طريف الخالدي أن النقاش آان أمرًا . "اعالم النبوة"صفحة ويحمل عنوان  250
ات معتادًا في الحضارة االسالمية في ذلك الزمان لكن قلة من النقاشات دّونت أو حفظت، خاصة النقاش

بين أبو حاتم الرازي، وآان مرَسًال  920وقد دار هذا النقاش في العام  . التي آانت بهذا الطول
إسماعيليًا معروفًا، وأبو بكر الرازي الذي اشتهر آطبيب وفيلسوف وُعرفت مآثره في أوروبا حتى أن 

بين الرازيين أية ولم تكن . "ات آانتربريحكاي"تكلم عنه في آتابه  جفري تشوسراألديب االنكليزي 
 .صلة قربى رغم الكنية المشترآة

وخالل النقاش يبدي أبو بكر الرازي شكوآًا في الكتب السماوية ويشير إلى تناقضات في آتاباتها 
وحين يتناول أصل العلوم مثًال يقول له إنه يستحيل أن . ويتصدى له أبو حاتم الرازي بقوة. ورواياتها

قوا معارفهم أو تشارآوا بها، مما يدل أن المعرفة العلمية منحها اهللا يكون علماء حول العالم قد نس
  .للبشر، وأن الكتب السماوية ال يجب أن تفهم حرفيًا بل  رمزيًا

وقد دّون أبو حاتم الرازي مجريات النقاش وهذا قد يثير أسئلة حول دقته في تدوين ما قاله غريمه أبو 
تدرك أن آراء أبو بكر آانت معروفة وتتفق مع ما دونه أبو بكر الرازي، لكن البروفسور الخالدي يس

  .حاتم

وتناقض صراحة النقاش وجرأته وتطّرقه إلى أساسيات اسالمية ودينية االعتقاد السائد بأن القرون 
النقاش الديني آنذاك اختلف : "ويقول البروفسور الخالدي. الوسطى االسالمية افتقدت الحرية الدينية

  ". والقرون الوسطى في نواح آثيرة آانت أآثر تسامحًا من األزمنة الحديثة. ٍمآثيرًا عنه اليو

ويضيف أن الكتاب سيكون نافعًا للبرامح الدراسية حول ديانات العالم وهو ترياق صحي لما ُيتداول عن 
   .تاريخ االسالم آما أنه ينفع في تدريس تاريخ العلوم



وحين فرغ منه عرضه . ل بتقطع لترجمة هذا النقاش خالل الخمسة أو ستة أعوام الماضيةوقال إنه عم
على منشورات جامعة بريغهام يونغ في والية يوتاه التي اهتمت بنشره من ضمن سلسلتها للترجمات 

ة وقال إنه تسلم نسخة واحد. وقد ُطبع الكتاب وسيتوفر قريبًا في بعض المكتبات في بيروت. االسالمية
  .منه فقط سيهديها إلى مكتبة الجامعة آعادته بعد أن ينتهي من اعداد آتاب

 2008وآان البروفسور الخالدي قد أنهى مؤخرًا ترجمة للقرآن الكريم نشرتها دار بنغوين في العام 
نشرته دار  " صور عن محمد"آما وضع آتابًا عن النبي  بعنوان . ونالت تنويهًا واسعًا لدقتها وأناقتها

  2009دوبلداي  في العام 

لألدب  إنثولوجياويعمل البروفسور الخالدي حاليًا على ترجمة مذآرات والدته آما يعمل على وضع 
   .العربي المترجم الى االنكليزية

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   يم العاليللتعل 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   الوريوس،يناهز مائة برنامج للحصول على البك   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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