الغرب هلل ..الشرق للشيطان !

■

(*)

يف صدر االسالم تبنى جمموعة من الرهبان وآباء الكنيسة الرشقية مهمة دراسة
النصوص االسالمية ،وكانت الصورة التي كونوها عن االسالم انه دين مزيف وقرآنه
حمرف عن املسيحية ،ويف القرون الوسطى تم صناعة صورة االسالم بوحي من كنيسة
روما ،وكان االسالم يف تلك الصورة عبارة عن هرطقة ،ويف عرص النهضة وانتشار
اجلامعات االكاديمية مزج املسترشقون مع كثرهتم وتنوع مرجعياهتم صورة االسالم
يالئم تغريات احلياة ،اما يف الوقت احلارض فتُصنع هذه الصورة يف مراكز دراسات
الرشق أوسطية ،التي قرنت صورة االسالم بالتطرف واالرهاب.
النتيجة واحدة يف مجيع هذه املراحل ،وهي ان يبقى االسالم مشوها وقبيحا،
فالغرب تعلم درسا تارخييا عن خطورة الثقافات الغريبة ،ويف مقدمتها الثقافة
االسالمية ،وتفاصيل هذا الدروس يتم ايضاحها للمجتمع الغريب من خالل
اجلامعات ،كام يتم عرضها عىل جدران املتاحف للمعرفة واالستمتاع ،ولكن بدراما
(*) باحث  /وزارة الثقافة واآلثار العراقية.
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تبني مدى االختالف والالانتامء بني ثقافة الغرباء والثقافة الغربية ،وتفيد تفاصيل
الالانتامء هذا بتفوق الغرب وصواب اختياراته اىل حد االطمئنان بأن اهلل معه وقد
اوكل اليه قيادة العامل ،بينام يكون نصيب الرشق و االسالم الفشل واجلهل والظالمية؛
ألن اهلل اعرض عنهام بسبب وحشيتهام وبربريتهام!
ان تصور االسالم بوصفه عدوا شيطانيا له اولياته يف فكر االقليات الدينية يف
صدر االسالم ،اال ان الظروف مل تسمح هلا باالعالن عن تصوراهتا بعد سيطرة قوانني
االسالم ،وليس جزافا ان نفرتض ان ابرز تلك االقليات وهم النصارى مل يتخلوا عن
التثقيف ضد االسالم بالرس( .)1وان كان االسالم ابدى اكتساحه للقوى واحلضارات
املجاورة فإن االقليات املسيحية ابدت صمودا ومتسكا بدينهم وثقافتهم وهم حتت
سلطة االسالم ونفوذه ،وقد جسد هذا املوقف الطبيب النسطوري جرجيس بن
جربائيل بن خيتيشوع عندما رفض دعوة املنصور للدخول يف االسالم قائال له :
«رضيت حيث آبائي يف اجلنة او يف النار»(.)2
ان دور تلك االقليات مع تاثريها مل يشكل خطرا عميقا واسرتاتيجيا عىل نظرة
شعوب املنطقة اىل االسالم ،فمع بداياته كان االسالم بسيطا ،وشبه موحد ،يف حني
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متكنت اوروبا يف منتصف القرون الوسطى من النيل منه بعد ان اصبح مثقال برتاكامت
تراثية هائلة (مذاهب – فرق -فلسفة  -مدارس الفقه -انقسامات سياسية ،)..تلك
العوامل اصبحت مكشوفة لآلخر الذي استغلها يف تعميق االختالفات بني املسلمني،
ورضب مرتكزات االسالم االساسية الوحي – القرآن – النبوة – اصول الرشيعة
االسالمية اىل آخره من املوضوعات احلساسة.
اما مواجهات كنيسة روما لالسالم املنترص فلم تعرب يف البداية اال عن اليأس
واالستسالم ،وقرب النهاية احلتمية يف نفوس رجال الالهوت املسيحي ،وليأسهم
عادوا ملفهوم الغيب ودوره يف االخبار عن هناية العامل ،مع املقارنة بني تلك النهاية
وبني دخول املسلمني اىل ارضهم ،معززين موقفهم باشاعة روايات نذر العهد

القديم( ،)3ساعدت ردود االفعال هذه يف قلب بعض املوازين ،فكانت املكاسب
االوىل تنامي مفهوم اجلهاد وظهور حركة االستشهاديني .ثم االنتقال اىل مرحلة اعداد
املوجات البرشية من مجيع بلدان اوروبا روحا وقالبا للتصدي للشيطان املتمثل
باالسالم ،وبالفعل تطوعت جمتمعات اروبا وبقناعة تامة جلهاد الكفار من املسلمني
والدخول معهم يف حرب طويلة االمد عرفت بالصليبية .ولنا ان نتصور يف وقتها
انطباع املجتمع املسيحي عن صورة االسالم حتى يكون املقتول يف املعركة ضده
شهيدا حسب ما اعلنه اباء الكنيسة يف روما(.)4
ويمكن مالحظة ان رؤى القرون الوسطى وتصوراهتا مستمرة مع مفكرين
غربيني ومسترشقني اىل وقتنا الراهن ،وان كان منه البحث التارخيي احلديث قد
يشكل عقبة بالنسبة اليهم الحتامل ان يكشف زيف تلك التصورات ،لذلك اجتهت
االبحاث الغربية مؤخرا نحو اهتاممات ُأخر ،وجدت ضالتها يف تغذية االسالم
املتطرف واحتوائه .والعمل باستمرار عىل مقاربة االسالم مع مصطلحات هتديمية
ناقضة ،االرهاب ـ التشدد ،..اينام ذكر اسم االسالم يف االعالم والبحوث واملقاالت.
وقد فرضت هذا االهتاممات اجلديدة رضورات مرتبطة بالرؤية الغربية
اخطار املد الثقايف االسالمي ،فتبنى الغرب توجيه هذه اجلامعات وتسليحها عىل وفق
خطط وجمهودات مكلفة  ،ففي النهاية سيكون اتساع هذه اجلامعات واستقوائها عىل
حساب سمعة الدين االسالمي ،وقد ثبت ان الدين الذي متثله تلك اجلامعات هو
املفضل واملمتع يف قراءات مفكري الغرب ومسترشقيه يف هذه االيام ،يف حني ختتفي
من اهتامماهتم صور مرشقة جيدها الباحث بسهولة يف ُخلق االمام عيل بن ايب طالب،
وجعفر الصادق وعيل بن موسى الرضا

وسلوكهم ،وجيدها يف فقهيات علامء

الشيعة ،وارشاداهتم ،يف مقابل الرتكيز عىل ابن تيمية ،وشخصيات من االخوان
املسلمني وعلامء من نجد واحلجاز(.)5
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ان االهتامم الراهن بالرشق اجته نحو االسالم السيايس واجلامعات املسلحة ،يف
معظم اعامل الباحثني الغربيني ،واذا كان الغرب يرعى مرشوع حتطيم االسالم واهناء
وجوده الثقايف واحلضاري فان هذا يعني امهال أي جانب اجيايب حيمله الدين
االسالمي ،ومضاعفة نسبة التجهل باالسالم والتعتيم عىل حقيقته داخل املجتمعات
الغربية بشكل متزايد مع كل مرحلة يكون فيها التطرف واجلامعات املسلحة يمثالن
اهلموم االوىل للباحث الغريب.
وال نكون مبالغني اذا حلنا غالبية املسترشقني او الباحثني الغربيني املسؤولية يف
صناعة الصورة السيئة عن الدين االسالمي يف اذهان املجتمعات الغربية ،واستقرارها
يف ذاكرهتم ،اىل حد الثبات ،واللقاء بعض االضواء عىل مسؤولياهتم تلك ،تطرق هذا
البحث اىل ثالث حمطات من تاريخ العالقة بني الرشق والغرب ،وقد يكون
املستهدفون فيها هم املسترشقون حسب اصطالح االسترشاق الكالسيكي املعروف
او من ينطبق عليهم سامت املسترشقني وافعاهلم ،كالشخصيات الدينية والسياسيني
والصحافيني وغريهم.
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نال اصحاب الديانات االخرى من االقليات مكاسب وضامنات منحها هلم
الرسول

 ،بموجب وثيقة املدينة املنورة ،فاتيح هلم التحر والتعبري عن ارائهم

ومعتقداهتم بحرية يف الوسط االسالمي ،وبعد عقود قليلة استغلوا هذه املزية يف
الدفاع عن عقيدهتم وتثبيت اركاهنا ،لينتقلوا يف مراحل الحقة اىل مهامجة الدين
االسالمي واشاعة الكراهية ضده ،عن طريق الرسائل واملجادالت واملناظرات،
وتكمن خطورة هذه االقليات بمعرفتهم للغة العربية ،وقرهبم واطالعهم عىل واقع
املسلمني.
من ابرز الشخصيات التي أسهمت بشكل مبارش يف رسم صورة سيئة عن

االسالم مع بداية القرون الوسطى يوحنا الدمشقي (747-575م) ،الذي امتلك
املؤهالت التي رشحته للقيام هبذا الدور ،فهو راهب حيظى بمكانه رفيعة بني
املسيحيني ،وأحد آباء الكنيسة النرصانية الرشقية ،يمتاز بمعرفة وثقافة واسعتني ،إذ
وضع نحو مئة ومخسني مصنفا كان ابرزها منهل املعرفة ،وهو كتاب موسوعي له تاثري
يف التفكري الديني املسيحي ،والحرتام املسيحيني وتقديرهم له اطلقوا عليه لقب فم
الذهب( ،)5أي :ان كلمته مسموعة ومقدسة يف الوسط املسيحي.
كان يوحنا قريبا من السلطة االموية ومطلعا عىل سياستها ،كام هو احلال مع ابيه
رسجون الرومي مستشار الدولة االموية الذي لعب دورا يف تغيري مسارات مهمة من
تاريخ االسالم ،فهو من اشار عىل يزيد بتعيني عبيد اهلل بن زياد واليا عىل الكوفة عندما
عزم االمام احلسني

السري اليها( ،)7ان تواجد املثقف املسيحي قريبا من احلكام

املسلمني تعبري عن رغبته يف معرفة االسالم ودراسته ،وحتديد طبيعته ونقاط ضعفه.
وقد وجد رسجون وابنه يوحنا ضالتهام يف اجتاهات الدولة االموية ورؤيتها يف ادراة
السلطة ،فهذه الدولة ميالة نحو االستبداد ويف صدد تشكيل امرباطورية واسعة
االطراف ،ال حتمل ثقافة دينية وال سامت اخالقية ،وهو ما يبعث عىل اطمئنان
يزيد يف احلكم فان االسالم لن يكون بخري ولن يشكل خطرا ثقافيا عىل الديانة
املسيحية ،بقدر خطورة الثقافة الدينية واالنسانية التي حيملهام االمام احلسني
واثرمها عىل املتلقي ،ومن هنا فضل رسجون ان يكون مكانه يف البالط االموي.
ان العالقة الطيبة بني االمويني ورهبان الكنيسة وآبائها هي التي تفرس بقاء
االسالم عىل مستوى من الرمزية يف دمشق ،فوجود طوائف كبرية من املسيحية هلا
مكانتها وثقلها الثقايف واالقتصادي هنا  ،وفر للمسيحيني عوامل البقاء والتعايش
مع املسلمني وتاكيد وجودهم يف ميادين احلياة ،فقد تقاسموا معهم كاتدرائية القديس
يوحنا يف دمشق ،وكذلك بقيت الكنيسة الكبرية يف حص مكانا الداء طقوس املسيحية
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واالسالمية الربعة قرون( ،)8وما كان اطمئنان االمويني اىل اجلانب املسيحي اال تعبريا
عن الرشاكه يف املخاوف نفسها من االسالم الذي يمثله االمام احلسني

ومن سار

عىل خطاه ،والذي بدأ ينشط من جهة الرشق.
اختذ منه يوحنا ملواجهة االسالم ثالثة اجتاهات ،كان االجتاه االول يعتمد
عىل املناظرات واجلداالت العلنية مع علامء املسلمني ،ثم توثيقها مع يشء من
الترصف ،وبثها بني عامة الناس وال سيام املسيحيني ،ومتثل االجتاه الثاين يف الرد عىل
الكتب واملقاالت التي تطعن بالعقائد املسيحية ،اما االجتاه الثالث فهو معني بنقد
االسالم بوصفه دينا وعقيدة( ،)7وقد شكلت خطوات يوحنا تاسيسا مدرسيا سار
عليه عدد من الرهبان من بعده ،ليكون مع مرور الوقت سدا قويا امام هجرة عدد من
املسيحيني اىل االسالم.
ويف هناية القرن الثاين اهلجري كان لعبد املسيح الكندي حماوالت لبرب عقائد
االسالم وال سيام القرآن الكريم ،يف سبيل احلد من تاثري االسالم عىل املسيحية
الرشقية ،عمل عبد املسيح عىل اشاعة جهل املسلمني بقرآهنم ولغتهم ،من خالل
رسالة اىل عبد اهلل بن اسامعيل اهلاشمي يف ايام املأمون العبايس عام 274هـ ،كانت
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رسالته عبارة عن دعوة رصحية اىل اعتناق املسيحية ،بعد ان يثبت كام يدعي الوهية
املسيح

 ،وعقيدة التثليث من القرآن ،وكان دليله يف تلك الدعوة هو ما ورد يف

القرآن الكريم عن قدرة عيسى عىل احياء املوتى ،واما دعواه يف اثبات التثليث فهي ما
استخدمه القرآن باستمرار من الفاظ تدل عىل صيغة اجلمع ،كقوله تعاىل (خلقنا،
اهلكنا ،جعلنا) اىل اخره وهي اشارة اىل اشرتا املسيح ومريم مع اهلل يف مجيع االفعال،
الن اهلل لو كان واحدا لقال فعلت وامرت واهلكت( ...)10ومع انكشاف اسلوب
عبد املسيح امام العرب املسلمني ،اال انه كان مصدر ثقة بالنسبة للمسيحيني ،وكان
سببا يف ازدياد قناعتهم بالعقيدة املسيحية ومتسكهم هبا.
وقد اكد املسترشق الربيطاين وليم ميور يف مقدمة الطبعة الثانية لرسالة عبد

املسيح اهنا كانت متداولة عىل نطاق واسع بالنص االصيل يف الرشق ،وترمجت اىل لغة
اهلند العامية ،وهلذا كان من الواجب ان يكون مضموهنا متاحا باالنكليزية ملبرشينا
وآخرين مهتمني بالعمل ،فضال عن الرباهني التي تاسست عليها حجة اصالة
الكتاب ،ومن اجل ذلك اساسا صدرت الطبعة احلالية( ،)11أي :الطبعة الثانية من
رسالة عبد املسيح الكندي ،فرباهني عبد املسيح ذات مغزى وفائدة يف الدفاع عن
عقيدة املسيح بنظر ميور ،وهي يف الوقت نفسه تساعد يف الرد عىل االسالم من اآليات
القرآنية ،ومسترشق واع باحلقائق مثل موير يعرف جيدا ان ادعاءات عبد املسيح واهية
وال قيمة هلا يف اساس اللغة العربية ومعاين القرآن الكريم ،اال اهنا كانت فاعلة وبقوة
بني مجهور املسيحيني يف عرص عبد املسيح ،وهي عىل الفاعلية نفسها يف عرص موير لذا
يرى االخري ان طباعة هذه الرسالة بات من البرورات.
استمرت مدرسة يوحنا يف ختري رهبان وقساوسة عىل قدر كبري من املعرفة
بتاريخ االديان ،واساليب الرد عىل عقائدها ،ومن ابرز هؤالء عبد املسيح ابا نوح بن
الصلط االنباري ،الذي ألف كتابا بعنوان (تفنيد القرآن) ،ومعارصه ابو الفضل بن
الريان النرصاين ،الذي وضع كتابا بعنوان (كتاب الربهان) ينتقد فيه النبي

،

النسطوري قرياقوس بن زكريا احلراين ،و(كتاب االقناع) ،و(كتاب الربهان) ،ليوحنا
بن ايب السلط ،الذي رد يف االول عىل اليهود ،ورد يف الثاين عىل االسالم .)12(...
ان جهود يوحنا ومدرسته حتاول ان تثبت عدم مرشوعية االسالم ،وانه دين
افرتاء وتزوير حلقائق املسيحية ،بل هو دين مل ِ
يأت اال للقضاء عىل املسيحية وحمو
وجودها ،وبذلك كانت هذه املدرسة هي التي تعرب عن الثقافة املسيحية.
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الوسطى مل تتكون يف خميال املجتمعات املسيحية كام يرى سوذرن دفعة واحدة ،بل عرب
مراحل تارخيية كل مرحلة تضيف معلام اىل الشكل االويل هلا حتى صارت كام
هي( ،)13ويرى نورمان كانتور ان البعد السيئ هلذه الصورة جاء عىل خلفية عبور
االسالم حوض املتوسط ،الذي اعاد للذاكرة االوروبية غزوات البدو القاطنني يف
صحراء العرب منذ االلف الثاين قبل امليالد .وهم اليوم امام غزو عريب جديد(،)14
وال يمكن تفسري جميء العرب وهم حيملون دينا جديدا عىل اهنم ختلوا عن فكرة
الغزو ،وال يمكن الوروبا ان تتفاعل ثقافيا مع غازيا مهام حل معه من افكار أو ثقافة
أو حضارة .هكذا هي الرؤية التي مألت اذهان مثقفي اوروبا يف القرون الوسطى،
وال يريد الغرب ان تتخىل اجياله عنها ،لذلك تم الرتكيز عىل موضوع الصحراء يف
التعليم االبتدائي يف الوقت احلارض ،فتثار عن العرب قصص البدو الرحل ودوراهنم
يف الصحراء نفسها ،ويتم تعريف البدوي بانه«عريب راحل من الصحراء» ،حيمل
صفات النقص اخللقي والعقيل واالقتصادي واملهني والوظيفي(.)15
من تلك االجواء املشحونة بالعداء والكراهية للدين االسالمي انطلق
مسترشقو العصور الوسطى ببحوثهم ودراساهتم ،مبدين عجزهم عن االفالت من
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اطار العالقة املضطربة بني الرشق والغرب ،ومعظم هؤالء املسترشقني كانوا يدينون
للكنيسة اما بدعم مادي ،او توجيه معنوي او ديني يف دراسة االسالم واللغة العربية،
ومل تكن الكنيسة ترىض بمنزلة الي ديانة اخرى اال اهنا هرطقة ومروق عليها ،واذا ما
علمنا ان معرفة اوروبا لالسالم يف بدايتها كانت اسبانية املنشأ( ،)15فان فكرة الغزو
تبقى تلوح يف افق هذه العالقة ،وال نجد هلا ذكرا اال يف ملفات الصدام والنزاع.
وقد عرب علامء اوروبا يف القرون الوسطى عن خماوفهم من املد االسالمي،
وكرههم لثقافته عندما قاموا باستبعاد مدنية الرشق من دروس التاريخ الرسمية يف
املدارسة االبتدائية ،إذ مل توضع عنها اال صور قليلة وسطحية ال تكفي الفهام الشباب
االورويب بامهية حتر الرشق بثقله العلمي والثقايف يف املنطقة ،فهم غري مستعدين

لالعرتاف بتفوق املسلمني عىل الغرب ،ومن مصلحة املجتمعات الغربية ان تبقى
جاهلة هبذا الدين اجلديد وثقافته لكي ال تفتن به( .)17كام سعى املبرشون يف عرص
االزدهار االسالمي الذي شكل هتديدا ملعاقل املسيحية يف كل مكان اىل قيرص روسيا
فالديمري الذي بقي عىل الوثنية اىل عام 788م ،لتحذيره من االسالم ،ونصحوه يف
اعتناق املسيحية ،فاعتنقها واعلنها ديانة بلده(.)18
ومع طول مدة الرصاع املسيحي االسالمي واشتداده كثرت االسئلة يف اوروبا
حول اصول االسالم ،لذلك قام املؤلفون الالتينيون ـ كام اشار سوذرن ـ بإزاحة
الستار عن حقيقة املسلمني ،وقد اعتمدوا عىل الكتاب املقدس الذي يملك تارخيا
ملستبقل تلك االحداث فالقائمون هبا ،فالقائمني هم الرسازانيني  Sarazensابناء
هاجر زوج ابراهيم

 ،املرصية التي طردت اىل الصحراء مع ابنها اسامعيل

،

وعرف العهد القديم عن اسامعيل بانه كان رشسا رافعا يده عىل اجلميع ،وبام ان
العرب ابناء اسامعيل

وجاءوا من الصحراء فهم اناس رشسون وعدائيون،

وبذلك تم ادخال املسلمني يف تفسري العهد القديم( .)17وهي خطوة اختذت منحى
سيئا ومؤثرا يف الرؤية واالحكام املسيحية حول االسالم ،ويكمن سوءها من اكتساهبا
االحكام عسرية ،ومستحيلة عىل االقل يف ذلك الوقت.
ويف اسبانيا كانت اوىل الصدامات مع االسالم عىل يد اثنني من رجال
الالهوت املسيحي ،ومها يوجيليوس والفاروس يف منتصف القرن التاسع امليالدي،
يعد االثنان يف صدارة املثقفني واصحاب املعرفة يف اسبانيا ،وعىل عاتقهم تقع
مسؤولية دراسة االسالم ومراجعة تارخيه ،غري ان طريقة معرفتهم عربت عن جهلهم
وعدم الفهم ملا يدور حوهلم ،ولتعصبهم وبغضهم لالسالم مل يراجعوا تارخيه من
مصادره املبارشة مثل القرآن والسنة وكتب الرتاجم والسري بل كان يوجيليوس
يتحمل عناء البحث عن تاريخ االسالم والنبي

 ،يف النصوص الالتينية اجلامدة

دراسات استرشاقية  /العدد السابع /ربيع 0216م

القوة والرشعية بعد مرورها بالكتاب املقدس ،مما جعل خطوط الرجعة عن تلك

141

التي جلبها من اوروبا ،وقادمها هذا التعصب يف ما بعد اىل مواجهات مبارشة مع
املسلمني ،حتى قتال عىل ايدهيم ،ليكونا مرشوعا استشهاديا ،يقتدي به املسيحيون من
بعدهم( .)20واذا كانت مراجعات الفاروس ويوجيلويس من مصادر العلامء
الالتينيني ،فهي االخرى ختضع لرؤية العهد القديم املشوهة اىل اصل العرب
وطبيعتهم ،من هنا فإن مرشوع االثنني يف خلق مفهوم اجلهاد ضد الشيطان القادم
يؤيت ثامره بقوة يف مثل ظروف تواجد املسلمني يف اسبانيا مع ما يمثلونه من تباين
واختالفات يف نظر علامء الالهوت .وقد اشار ستانيل بول اىل ردة فعل نصارى
االندلس عىل برود املسلمني وتساحمهم إزاء اهلجامت االعالمية التي يقوم هبا هؤالء
النصارى ضد االسالم ،وهو ما زاد يف تعصبهم ،وابداء رغبتهم يف ان يعذبوا
و ُيضطهدوا كام اض ُطهد القديسون من قبل ،وكانوا يتشوقون اىل االستشهاد كاشتياق
الظمآن للامء ،بعد ان اكتشفوا ان هنا فرقا واسعا بينهم وبني املسلمني ،فبينام هم
كانوا يميلون اىل الزهد والتوبة والبكاء والتطهري باآلالم ،واماتة اجلسد يف سبيل احياء
الروح ،كان املسلمون يتقبلون خمتلف لذائذ احلياة برضا واطمئنان ،وقد صعدت
اعامهلم املتنافرة مع سرية املسلمني من غضب عامة املسيحيني الذين احاطت هبم
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االبتالءات واملأساة من كل صوب ،وعىل اثر ذلك ظهرت حى حب املوت
واالستشهاد يف سبيل املسيحية يف كل مكان(.)21
ويف مراحل نزاع املسيحية واالسالم خالل القرون الوسطى تعاهد البابوات
مسؤولية التعتيم عىل حماسن االسالم ،واظهار مساوئ املسلمني ،يف خطاباهتم
وتوجيهاهتم ،وقد تبنى البابا اوربان الثاين مرشوع حترير املسيحيني يف الرشق بعد
اخراج االسالم من االرايض الغربية ،موحيا اىل سامعيه بانه يتحدث باسم الرب،
معتمدا يف نرش ثقافته عىل دعاة البابوية ،واملبرشين الشعبيني(.)22
قىض اوربان الثاين شطرا من حياته يف التنقل من منطقة اىل اخرى يف سبيل نرش
آرائه ومعرفته عن االسالم بني االوساط املسيحية ،مركزا عىل اضطهاد املسلمني

للمسيحيني يف الرشق ،وعمل مساعدوه عىل بث املعنويات يف صفوف املقاتلني
املسيحيني ،كام عملوا عىل اشاعة املعجزات التي تدل عىل رضا الرب يف حلتهم عىل
االسالم ،كوفرة احلبوب والنبيذ يف مجيع البالد املسيحية بفضل الرب ،وذكرت
مصادر تارخيية معارصة ان السامء امطرت نجوما ،وقد فرس بعض االساقفة هذه
االشاعة عىل اهنا تعبري عن رضا الرب عىل مرشوع القتال ضد االسالم( .)23ليحصد
من مسريته افواجا من الراغبني يف تدمري االسالم والقضاء عىل املسلمني وهم عىل
قناعة تامة بان الرب معهم سيلحق اهلزيمة هبذا العدو.
اما بطرس املبجل (1157-1072م) رئيس دير كلوين ،فيمكن امجال تصديه
الثقايف لالسالم بنقاط عدة :اثبات ان الدين االسالمي هرطقة ،وان التصدي لالسالم
ونبيه

ال يكون بسالح اعمى ،بل بسالح املعرفة ،واول تلك املعارف ترمجة القرآن

الكريم ،وترمجة نصوص عن السرية النبوية -ولكن برواية كعب االحبار املشكو
فيها عند املسلمني ،-ثم ترمجة النصوص املهمة والشائعة يف الوسط االسالمي،
كرتمجته ملخطوط يف علم الكالم ،وقد غطت اهتاممات بطرس املرحلة التارخيية من
عرص الرسول

اىل استشهاد االمام احلسني

 ،ارسل بطرس مرتمجاته اىل االب

االحلاد( .)24عىل الرغم من ان بطرس قد اختار موضوعات حمدودة اليمكنها ان تفي
حتى بجزء قليل عن تاريخ االسالم ،فهو حمكوم بظروف خاصة اذ مل يكن الوقت
يسعفه ملعرفة املزيد ،اال ان تلك املوضوعات التي قدمها لقومه كانت كافية لتحريك
الواقع الثقايف املسيحي ضد االسالم وتكفي يف صناعة الصورة التي ارادها بطرس له.
بعد بطرس انطلقت جمموعة من حالت الرتمجة لرتاث االسالم ،وكانت ترمجة
القرآن الكريم عىل قمة االهتاممات ،فقد شكلت ترمجته قلقا مستمرا خالل القرن
الثالث عرش ،حلصول اليقني لدى قادة اوروبا بان النضال ضد االحلاد عن طريق
الوعظ واالرشاد واحلوارات الدينية تطلب االهتامم بتعاليم اخلصم والوقوف عىل
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حججه ،فاعدوا جمموعة من املتعلمني هلذا الغرض ،اال ان معارفهم بالقرآن الكريم
اعتمدت ترمجات فيها اخطاء فادحة ،فمعظمها كان معدا من قبل مسلمني من اصل
اسباين ،وهيود عاشوا يف عرص ازدهار الدولة االسالمية وسيادة لغتها وثقافتها ،لذلك
مل يمتلك هؤالء املرتمجون ثقافة ومعرفة دقيقتني باللغة الالتينية ،وحتى ان روجر
باكون (1274-1214م) انتقد هذه الرتمجات مبديا عدم قناعته هبا( ،)25فقد انتجت
هذه الرتمجات معرفة مبنية عىل املغالطات والشبهات مل يكن من السهل معاجلتها فيام
بعد سواء من قبل املسلمني او من قبل علامء الغرب املعتدلني ،وقد اشار احد
املسترشقني يف الوقت الراهن اىل هذه االشكالية بقوله :ان القرآن الكريم هو من
الكتب الكالسيكية القديمة التي يصعب فهمها ،وان ترمجتها اىل لغة غري العربية
سيؤدي اىل خسارة جسيمة ،وحلل هذه املشكلة يقرتح هذا املسترشق توفر ترمجات
عديدة للقرآن(.)25
واىل جانب الدور السيئ الذي لعبته ترمجات الغرب للقرآن الكريم ،كان هنا
حمور آخر عمل عليه بعض الرهبان ،وهو اشاعة نتائ نرصهم يف معركة اجلدال
العقائدي ضد املسلمني يف العامل املسيحي ،فالراهب الفرنيس ريكولدو دي مونتي
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كرويس (1320-1243م) قام بجوالت واسعة يف العامل االسالم من فلسطني اىل
ارمينية الصغرى ثم العراق ،داعيا اليعاقبة يف املوصل والنساطرة يف بغداد اىل االنضامم
اىل كنيسة روما يف حرهبا الثقافية ضد االسالم ،وقد متكن خالل جولته من اقامة عدد
من املجادالت مع املسلمني باللغة العربية ،ثم وضع كتابا بعنوان «اجلدال ضد
املسلمني» ،كام يف خمطوط باريس ،او بعنوان «ضد قرآن حممد

» ،كام يف خمطوط

املتحف الربيطاين ،احتوى كتابه هذا عىل جمادالت من سبقه من املسيحيني مع
املسلمني مضيفا اليها من عنده ،.وطبع كتاب ريكولدو يف فرنسا واسبانيا وايطاليا
واليونان( ،)27ليأخذ بعدا مهام يف رؤية املجتمع املسيحي لالسالم بوصفه ديانة باطلة

 141ومفتعلة ال يمكنها ان تصمد امام احلج والرباهني التي يقدمها الرهبان املسيح.

ويف هناية القرن الثالث عرش وبعد انتكاسات متتابعة يف احلروب الصليبية
وصمود الثقافة االسالمية يف وجهة دعاية البابوات والرهبان ،راهنت البابوية عىل
جذب املغول اىل الديانة املسيحية ،فبعد ان غزا املغول بالد املسلمني ظن البابا انوسنت
الرابع ان هنا جيوشا تؤمن باملسيحية وان مل يلتقوا هبا بعد ،ففي غزوها الرايض
املسلمني بشارة انضاممها اىل املسيحية ،لذلك ارسل هذا البابا مبعوثا من قبله وهو
الراهب الفرنسيسكاين فلهلم فون روبر عام 1245م الذي كان يمتلك حصيلة
علمية عن تاريخ الديانات ،وقد نظم اخلان املغويل االكرب يف وقتها مناظرة عاملية بني
االديان ،استمرت يوما كامال ،تضمنت املناظرة موضوعات عقائدية وفلسفية
وغريها ،وقد كان لتقرير فلهلم حول املناظرة صدى يف العامل املسيحي ،اذ برهن فيه
عىل االعداد املنطقي الذي تتمتع به مدارس الغرب يف ذلك الوقت( .)28اال ان
املفاجأة التي كانت تنتظر املسيحية هي ميل املغول اىل االسالم واعتناقهم له ،وهو ما
بدد امال البابا انونست.
ومنذ اطاللة عرص التنوير يف اوروبا اىل عرص االستعامر تعاهدت البابوية
ومبرشوها تشويه صورة االسالم وتسقيطه يف عيون جمتمعاهتم ،وقد كانت الباء
الرسول الكريم

 ،لتصل ذروهتا مع املؤرخ وعامل االنسانيات الفرنيس دومينيك

بودييه الذي وضع كتاب بعنوان (التاريخ العام لالترا 1532م) يتهم الرسول
ِ
يكتف باقامة مبغى يف
فيه بانه ماجن وال خيجل من االعالن عن ميوله اجلنسية ،وانه مل
االرض فاقام مبغى آخر يف السامء( .)27استمرت بشاعة تلك الرؤى يف عدد من
االعامل االدبية واملؤلفات الغربية ،خالل هناية القرون الوسطى وبداية احلقبة
االستعامرية ،وتالقفتها االمة االمريكية الفتية التي اصبحت هلا مصالح يف الرشق
االوسط ،فقد هاجم عدد من رجال الدين االمريكان من امثال كوتون ماثري Cotto

 Matherوجوناثان ادواردز  ،Jonathan Edwardsالدين االسالمي ونددوا به
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باعتباره عقيدة باطلة ،وكان صاموئل النجدون  ،Samuel Langdonرئيس جامعة
هارفرد ،يرى ان حممدا

 ،من االنبياء الكذبة ،بل االسوأ انه رسول الشيطان ،وقد

ازداد هذا االنطباع السلبي رسوخا عن طريق الرتمجات املغرضة للقرآن الكريم،
فكانت ترمجة الكسندر روس  alexsander rossاملنشورة عام 1547م ،هتدف اىل
كشف املتناقضات والتجديف والكالم الفاحش والقصص اخليالية املضحكة فيه،
حتى يتمكن املسيحي من معرفة اعدائه ،فيستطيع التغلب عليهم ،كام هتدف الرتمجة
التي وضعها املحامي جورج سيلز  George Salesعام 1734م ،اىل متكني
الربوتستانت من مهامجة القرآن بنجاح ،وكانت اكثر كتب احلقبة االستعامرية شعبية
عن حممد

 ،هو الكتاب الذي الفه مهفري بريدو  Humphrey Prideauxعام

1577م ،وكان الغرض منه واضحا يف عنوانه وهو ( :فضح عقيدة املحتال) ،وقد
انعكست تلك االعامل عىل النتاج الفني يف امريكا فكانت اول قصة قصرية كتبت عن
العامل اجلديد الذي عرفه االمريكان أي :الرشق ،بعنوان« :رحلة ح بابا بومبو اىل
مكة» ،عام 1770م ،بقلم فيليب فرينو  ،Philip Freneauوهي كوميديا ساخرة(.)30
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اىل هناية القرن العرشين كان هاجس اخلوف من خطر الثقافة االسالمية ال
يبارح التفكري الغريب ،تلك املدة املحسوبة البداعات احلضارة الغربية ،مل تلغ
احتامالت عودة جديدة لالسالم كمنافس حضاري ،والدليل عىل ذلك كتاب صدام
احلضارات هلنتنغتون ،الذي ادخله الغرب اىل غرف السياسة ،دافعا بالرصاع اىل مزيد
من التعقيدات ،وتكمن خطورة ما يطرحه هنتنغتون بافتعاالته عن طبيعة املعار
القادمة ،فهي لن تكون بني طبقات اجتامعية وال عرقية وال قبلية ،وانام ستكون احلرب
بني دول العامل عىل اساس التقارب الثقايف ،كمساندة روسيا للرصب ،مقابل مساندة
ليبيا والسعودية وايران وتركيا للبوسنيني( .)31وهكذا سيظهر العامل هبيئة تكتالت

وجبهات تعرب عن القرابات واالنتامءات الثقافية.
وقد اثارت فكرة صدام احلضارات ردود افعال واسعة يف العامل االسالمي،
اعاد املسلمون عىل اثرها قراءة تاريخ الرصاع الغريب االسالمي منذ القرون الوسطى
اىل الوقت احلارض بحيوية واهتامم كبريين ،مستذكرين مجيع املوضوعات :الدين
واحلروب الصليبية -االسترشاق واالزمة الثقافية -االستعامر وهتديده لوجود
املسلمني – الغزو الثقايف وخطره عىل اهلوية  ...يف حماولة اكثر عمقا الستكشاف
حقيقة الرؤية الغربية إزاء االسالم ،اال ان تلك الرؤية واضحة ومل تتغري منذ القرون
الوسطى إىل اليوم ،فمع انتهاء املصطلحات القديمة التي وصف هبا االسالم
كالتوحش والترببر واهلرطقة ،اوجد الغرب هتمة عرصية وهي ان االسالم يمثل
حاضنة الفكار املتطرفني واالرهابيني بل هو دين االرهاب بالدرجة االوىل.
ان جهود الغالبية من مفكري الغرب ومسترشقيه تضافرت عىل صناعة صورة
االسالم السيئة ،ومع الزمن ازدادت هذه الصورة عمقا وترسخا يف الوسط الثقايف
الغريب ،اىل احلد الذي يفضل فيه املعتدلون االبتعاد عن ذكر انجازات االسالم يف
وسطهم الثقايف خوفا عىل مكانتهم ،فقد كان املسترشق االسباين استبان كلدرون
االشعار وكتابة القصص من وحي االسالم واللغة العربية ،كان ينرش مقاالته عن
العربية واالسالم باسم مستعار( ،)32خوفا عىل سمعته النه يعيش يف وسط معاد
للثقافة االسالمية ،ومثال اخر أثارت كلامت املسترشقة األملانية آنا ماري شيمل كثريا
من اجلدل ،عندما انتقدت سلامن رشدي لكونه قد آذى مشاعر كثري من املؤمنني
املسلمني ،فقد ُوجهت إليها اهتامات بتأييد الثورة اإلسالمية يف إيران ،وهو ما أنكرته
بقوة ،لذا فإن بعض املسترشقني عندما يدعون إىل فهم أكثر تلونا ملآزق املسلمني
ومواقفهم ،يظلون عرضة لالهتام السيايس ،وحتى بالعمى بخصوص اإلسالم
السيايس واحلركات اإلسالمية املقاتلة( .)33وهلذه املخاوف جذورها يف التاريخ
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الغريب ،فقد كان النصارى يتحاشون التحدث جهرة عن اوضاع املسلمني يف اسبانيا
خوفا من ان تسرتيبهم جمالس التفتيش(.)34
لقد اعطى الرتاكم اهلائل من قراءات املسترشقني لالسالم واملبنية عىل وتر
التباين واالختالف الثقايف ،سياقات وانطباعات ظاملة بحق هذا الدين ،مل يكن هلا تاثري
عىل رؤية االنسان الغريب اىل االسالم فقط ،بل تعدى تاثريها اىل رؤية املجتمع الرشقي
لالسالم ،واىل رؤية املسلمني لدينهم ،وكلام اقرتب بنا الوقت تزداد اكتشافات
املسترشقني لصعوبات جديدة امام تصدي االسالم لتغريات العامل الرسيعة ،ففي
القرنني األخريين اهتم املسترشقون بتنقل طبيعة السلطة واختالفها يف االسالم بني
عرب واترا وايرانيني ،وحللوا ابعاد اجلانب الثقايف او الدعوي لالسالم وامتدادمها
يف عموم جغرافيات الرشق :افريقيا – اندنوسيا -اهلند -باكستان -الصني ...فكانت
احلصيلة ان االسالم دين له انعاكاسات سياسية ومتظهرات ثقافية مصطبغة ومتلونة
بطبيعة االقوام التي فرضت نفسها بوصفها سلطة رشعية يف مرحلة ما ،وكذلك
متلونة بحضارات الشعوب وثقافاهتا التي انضوت حتت لوائها ،لتشكل هذه
التفرعات والتطورات يف تاريخ االسالم مصدر اهلام لدراساهتم ،وعامال يف اكتشاف
الغرب هلل ..والرشق للشيطان /حممد سعدون املطوري

مزيد من التناقضات ،ومرسحا الفتعاهلا وتروجيها ،وهو ما نجده يف دراسات يوليوس
فلهاوزن ،وكارل بروكلامن ،وتوماس ارنولد ،وهاملتون جب.
وقد وصل تعسف املسترشقني اىل احلد الذي نسبوا مجيع املشاكل التي يعاين
منها الرشق اىل جوهر الدين االسالمي( ،)35يف مقابل جوهر الديانة املسيحية الذي
انت تطورا وحضارة يف العامل الغريب( ،)35وتشاع مثل هذه النظرات يف الصحافة
الغربية بطريقة اكثر تعسفا ،فبعد ان اوىص الصحايف الدنامركي فليمنغ روز بتنفيذ
الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للرسول

 ،يف صحيفة يوالند بوستن ،وضع اىل

جانبها نصا يرشح فيه بأن احلداثة تلتصق باملسيحية ،فيام جيسد االسالم الظلامت،

 110منوها اىل حتمية الرصاع بني هذين القطبني( .)37لذلك هنا امجاع غريب يعد االسالم

كبش فداء لكل ما ال يروق للغرب من انامط سياسية واجتامعية واقتصادية جديدة،
فهو بالنسبة لليمني مهجي ،وبنظر اليسار ثيوقراطي ،اما الوسط فيعده نوعا من
الغرائبية املمجوجة ،وحسنته الوحيدة هي وقوفه يف مرحلة مهمة بالنسبة للغرب
بوجه الشيوعية(.)38
ومثل هذه النظرة يتبناها بقوة قطب من اقطاب االسترشاق وهو برنارد لويس،
فقد كانت له حماوالت لسحب االسالم اىل مناطق غريبة عنه ،متهام اياه باستعارة
مفاهيم من ديانات ساموية وارضية ،فالرصاع ضد الرش والظالم يف االسالم ،كان
مفهوما مستعارا من الزرادشتية واملانوية ،وقد بقي هذا املفهوم يف الفكر االسالمي،
ومل يتغري مع القرون الطويلة ،ليظهر عىل ما يرى برنارد يف خطابات بلدان اسالمية
منها لبنان عند حزب اهلل ،وايران بعد الثورة االسالمية بمسمى (اعداء اهلل) ،وكان
املقصود باالعداء هم الغرب وامريكا ،وقد اكتشف برنارد ان تلك اخلطابات يكررها
باستمرار قادة هذه البلدان ،وهي تتخطى املصالح السياسية لتصل اىل مرحلة العداء
بسبب االختالف الثقايف والتباين احلضاري( ،)37وهي النقطة الرئيسية التي يريد
برنارد ان يثريها ،فاخلالف احلضاري والثقايف يمثالن حالة الرصاع الدائم ،وكذلك
الثقايف او االعرتاف به ،بمقدار الفائدة من تدمري تراثه وتشويش ذاكرته وسلب
احساسه بالغريية ،وخلق رضورات التحاقه بالغرب .وقد شعر االيرانييون كام اشار
غارودي باهلجوم الغريب عىل ثقافتهم بوساطة الشاه ،فوجهوا غضبهم ال عىل شخصية
الشاه بل عىل رموز الثقافة الغربية ،فانقضوا عىل السينام االمريكية املمجدة لطريقة
احلياة التي يسودها املال ،وتم احراقها مع علب الليل ،وجرى حتطيم جبال من قناين
الويسكي ،هكذا ولدت اول ثورة موجهة ضد احلضارة الغربية(.)40
لذلك مل يفرت برنارد عن تذكري الغرب برشور االسالم وهتديداته ،وقد وصفه
ادوارد سعيد بانه غارق الذنيه يف تقيص اثر االصولية االسالمية ،من مساجد طهران
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اىل حجرات الوعظ يف لوس انجلس ،ومن حسينيات اجلنوب يف لبنان اىل طوق التتار
التارخيي القديم يف روسيا ،مذكرا الغرب بعوارض الرعب واالرهاب التي زرعها
العثامنيون عند اسوار فيينا عام 1538م( ،)41متخذا دور الناصح واملوجه
للمسترشقني ،يف انتقاده ملناه

بعضهم عندما استخرجوا مقارنات بني الرتاث

اليهودي ـ املسيحي ،والرتاث االسالمي ،وبحثوا عن معنى لكلمة ثورة يف االسالم،
فالثورة ـ حسب برنارد ـ ال تستدعي يف ذهن االنسان الغريب اال الثورة االمريكية ،او
الفرنسية ،او الروسية ،أي :ال معنى لثورة االمام احلسني

يف فكر االنسان الغريب،

فهي حركة هلا سياقاهتا ومصطلحاهتا يف عالقاهتا بتارخيها ،وباعرافها ،وبآماهلا،
فالثورات يف الغرب تقوم عىل اسس اجتامعية وسياسية واقتصادية ،وتضع هلا خططا
مستقبلية ،يف حني تقوم الثورات يف العامل االسالمي عىل ايدي اولياء اهلل ،ضد اعداء
اهلل( .)42اذا املقارنات التي توصل اليها بعض املسترشقني مغلوطة بنظر برنارد،
والدليل مصطلح اعداء اهلل الذي جيرد تلك الثورات من أي بعد اصالحي عىل
مستوى االقتصاد او االجتامع او غريه ،معتربا شعار تلك الثورات (اعداء اهلل) بدعة
اسالمية ،متناسيا ان الكنيسة من كبار املستفيدين من هذا املصطلح يف حروهبا
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املقدسة ،وما زال معموال به عند املسيحية املعارصة ،فام معنى كلمة البابا يوحنا بولس
الثاين يف عام  ،1773التي اعلن فيها ان الكنيسة جسد املسيح ،وشعب اهلل وسط
االمم( ،)43غري معنى واحد هو ان من يعادي الكنيسة فهو معاد لشعب اهلل ،ومن ثم
فهو معاد هلل تعاىل.
كام وجد بعض املسترشقني ان افضل طريقة لكسب الرصاع الثقايف مع االسالم
هو البحث يف النصوص املشوهة ،والغريبة ،واظهارها عىل اهنا متثل الرشيعة
االسالمية ،ففي كتاب جورج تاكر (اقباط ومسلمون) ،ركز املؤلف عىل نصوص
تعود اىل صدر االسالم يف خالفة عمر بن اخلطاب ،منها ما ورد يف كتاب صبح

 114االعشى للقلقشندي واملتضمن خطاب اهل الشام اىل عمر يؤكدون فيه التزامهم

بالرشوط ،التي اقروا هبا عىل انفسهم بعد فتح سوريا .اما هذه الرشوط املذلة والتي
خلصها القلقشندي فهي :عىل اهل الذمة دفع اجلزية ،وضيافة املسلمني ،واالنقياد
الحكامهم ،واال يركبوا احلمري اال وجيعلوا ارجلهم من جانب واحد ،وان ينزلوا
املسلمني صدر املجلس وصدر الطريق ،وال يلبسوا لباس املسلمني ،وال يرفعوا
جدران ما يبنونه عىل جرياهنم املسلمني ،وال حيدثوا كنيسة ،وقد اضاف عمر اىل تلك
الرشوط فقرة جديدة وهي :ان ال نبرب احدا من املسلمني رشطنا ذلك عىل انفسنا
واهل ملتنا( .)44وقد اورد هذا النص ابن عساكر يف تاريخ دمشق( ،)45وبقيت
الرشوط التي اقرها النصارى عىل انفسهم نقطة ضعف أفاد منها االمويون يف توسيع
مسجد دمشق يف عهد الوليد بن عبد امللك(.)45
ماذا يعكس هذا النص اىل االنسان الغريب ،غري رؤية مشوهة ،لذلك جيب
الكشف عن حقيقة هذه النصوص ،وانقاذ الدين االسالمي منها ،فهي مل ترد يف القرآن
الكريم او السنة النبوية ،وحتمل مغايرة واضحة لسرية الرسول

مع اصحاب

الديانات االخرى ،والدليل وثيقة املدينة املعروفة التي منحتهم حقوق املواطنة ،ان
هذه النصوص عندما ترتجم من قبل خمتص كجورج تاكر فمن املرجح اهنا تلقى
االسالم غري ما يصلهم من مرتمجات ،هلذا كان دور املسترشق تاسييس يف صناعة
التصور الغريب عن االسالم ،فاملجتمع الغريب يقرأ ما يتوفر امامه وبلغته ،كام نفعل
نحن بالضبط.
وفضال عام تعكسه مثل تلك النصوص لدى املجتمع الغريب من رؤية سيئة،
يثري املسترشقون اىل جانبها جهالة وضيق االفق عند املسلمني ،فالكيس جرافسكي
يرى ان املسلمني جيهلون قيمة الديانة اليهودية واملسيحية ،وكيفية التعامل معها ،فقد
اقترصت معرفتهم هبام من خالل القرآن والسنة النبوية ،وبقوا جامدين ومتقيدين هبا
اىل يومنا هذا ،معتربين اهنا االكثر مصداقية وسعة حتى من معرفة اليهود واملسيح
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بأنفسهم ،وكان احساس املسلمني بتفوق عقيدهتم ولغتهم قد ساعدهم يف القضاء عىل
هيمنة الرؤية العقائدية املسيحية يف الرشق االدنى قبل ان يتمكنوا من ادرا جوهر
هذه العقيدة( ،)47غري ان الواقع يشري اىل خالف ذلك ،فاجلزيرة العربية واليمن وبالد
الشام والعراق ،كانت تضم اعدادا كبرية من اليهود والنصارى واصحاب الديانات
واالخرى ،وكان العرب مطلعني عىل عقائدهم ،ومل تشكل امهية عندهم الرتباطهم
الوثيق برتاثهم الوثني وما بقي من اطالل الديانة احلنيفية ،وعندما جاء االسالم
فضلوه عىل عقائد اليهود والنصارى ،لذلك ُذهل النصارى بعد االنتشار املفاجئ
لالسالم يف اجلزيرة العربية وما حوهلا وشعروا بحصار ثقايف خانق ،فوجدوا هلم
متنفسا يف افريقيا ،فكانت اوىل الرحالت التبشريية املبكرة انطلقت اىل هنا مع بداية
ظهور االسالم ،وخالل القرن االول والثاين للهجرة اجرى اهل البيت

مناظرات

علمية مع علامء النصارى واليهود ،اثبتوا فيها بطالن عقائدهم وتناقضها وعجزها من
خالل علوم ومصادر النصارى واليهود انفسهم( .)48ويف الوقت املعارص ظهرت
اعامل كثرية لباحثني من العرب املسلمني تناولت تاريخ الديانات بام فيها اليهودية
واملسيحية ،اعتمدت فضال عن القرآن والسنة النبوية خمتلف املصادر التارخيية بام فيها
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العهدين القديم واجلديد( .)47ان القارئ الغريب جيهل كل تلك الطرق التي تعامل هبا
االسالم مع الثقافات االخرى ،ويعتمد مرتمجات الباحث الغريب التي هي يف اغلب
االحيان تعرب عن توجه معني أو شبه ما.
أما اآلراء التي تصدر عن مراكز الدراسات الرشقية حول االسالم فهي وسيلة
من وسائل احلروب ،تستمد رؤاها وعلميتها من املؤسسة السياسية الغربية ،وعىل
االغلب تسوق آراء تلك املراكز اىل منطقة الرشق عن طريق االعالم املرتبط بدول
خليجية ،تبدأ مؤامرة هذه املراكز يف تالعبها بالتسميات ،إذ متنح بعض القوى
واجلبهات سواء السياسية او العسكرية مسميات ال تنسجم مع سلوكها ،كام حيصل

 116مع داعش ،فاالعالم اخلليجي مل يكف عن تسميتها بالدولة االسالمية ،والناطقون

باسم مراكز الدراسات الرشقية مقتنعون بنسبة عالية من متثيلها لالسالم ،ويف مقابل
ذلك يتم حرمان بعض الدول والقوى من املسمى االسالمي.
وآخر يشء يمكن ان يربهن فيه الغرب عن كرهه لالسالم هو تكريم سلامن
رشدي صاحب االيات الشيطانية ،و(تسليمة نرصين) التي دعت اىل الغاء القرآن
الكريم ،مع ان املرء ال جيد يف اعامهلم أي ابداع يستحق التكريم ،ولو اساء هذين
الشخصني اىل أي ديانة اخرى كاهلندوسية او البوذية الهنال عليهم القائمون عىل
التكريم بالسب متهمني اياهم بالتعرض اىل حرية اآلخرين ومعتقداهتم.
ان هذه التوجهات تعرب عن مدى قبح الصورة التي حيملها الغرب عن
االسالم ،والتي نجد هلا وصفا دقيقا لدى سيايس امريكي بارز هو الرئيس االسبق
ريتشارد نكسون حيث يصف تصور االمريكيني حول املسلمني بأهنم عبارة عن شعب
غري متحبر ،ودمويني ،وغري منطقيني ،ويعتقدون ان سيوف حممد

واتباعه هي

السبب يف انتشار االسالم يف آسيا وافريقيا ،وحتى اوروبا ،ولذلك ينظر كثري من
االمريكيني اىل املسلمني كأعداء ،وليس هنا صورة اسوء يف ذهن املواطن االمريكي
وضمريه من صورة العامل االسالمي(.)50

) (1اشار القرآن الكريم يف عدد من اآل يات اىل ما يضمره اليهود والنصارى من احساس سلبي إزاء االسالم
ففي سورة اية  8 :قال تعاىل  :كيف وان يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة
ونبيه الكريم
يرضونكم بافواههم وتأبى قلوهبم واكثرهم فاسقون .
) (2فييه ،جان موريس ،احوال النصارى يف خالفة بني العباس ،ترمجة :حسني زينة ،ط( ،1دار املرشق
بريوت ،)1770 ،ص.55
) (3كان احلس االوريب الوسيط مشبعا برتقب يوم القيامة ،وكانت كتابات آباء الكنيسة املستندة اىل بعض نذر
العهد القديم ورؤيا يوحنا الدمشقي قد حددت امائر لذلك ،وقد رأى رشاح الالهوت منذ القرن
واالسالم يدخالن فيها ،وقد ظهرت رؤيا مبكرة عند املسيحيني ان
التاسع امليالدي ان النبي حممدا
هو املسيح الدجال ،وكانت انتصارت االسالم تغذي هذا التصور ،وتطورت هذه الفكرة اىل
النبي
واالسالم حقبة او دور هنايته النفخ يف الصور .سوذرن ،ريتشارد ،صورة االسالم يف
اعتبار النبي
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اوروبا يف القرون الوسطى ،ترمجة :رضوان السيد ،ط( ،2دار املدار االسالمي ،فرنسا،)2005 ،
ص.13
) (4حول هذا املوضوع ينظر :رضا بك ،احد ،وثائق عن احلروب الصليبية ،ترمجة :حممد بو رقيبة –حممد
الصادق الزمريل ،ط( ،2دار بو سالمة للطباعة والنرش والتوزيع ،تونس ،)1777 ،ص.57-55
) (5هنا مئات الدراسات الغربية عن االخوان املسملني ،ويف العقود االخرية كان ملراكز الدراسات
االمريكية الطليعة يف تلك الدراسات ،منها :دراسة ميشيل بابسون بعنوان تاريخ االخوان املسلمني،
ودراسة مشرتكة ملجموعة من الباحثني االمريكان عىل راسهم اريك تراغر وهي بعنوان من هو وراء
مجاعة االخوان املسملني يف مرص ،ودراسة لاليطايل لورنزو فرينو بعنوان بغداد والغرب واالخوان
املسلمني بعد الربيع العريب ،ودراسة بعنوان الديمقراطية العربية واالخوان املسلمني الرساء بولوت
ايامت وهي بريطانية من اصل ارسائييل ،ودراسة مار لينش بعنوان معضلة االخوان املسلمني،
ودراسة ونان جا مع ايتامر ماركوس حول تطرف االخوان املسلمني ،ودراسة مشرتكة لربورت
ليكن وستيفن برو حول اعتدال االخوان املسلمني ،ودراسة الوليفيه غيتا بعنوان موجز سياسة
االخوان املسملني ،اما ابن تيمية فهو االخر كان حمط اهتامم كبري من قبل الباحث الغريب مع وجود
اشارات يف هذه البحوث عىل تطرف هذا الرجل وتصلبه يف رؤيته الفقهية ،ومن هذه الدراسات دراسة
جون هوفر عن ابن تيمية وابن قيم اجلوزية ،ودراسة االيطالية كاترينا بوري عن ابن تيمية ،ودراسة
االرسائيلية لفينات هولتزمان بعنوان الفكر الالهويت البن تيمية ،وكذلك لالرسائييل يوسف
رابوبور ت دراسات متنوعة عن ابن تيمية .عىل حد علم الباحث ان هذه الدراسات معظمها غري
مرتجم اىل العربية.
) (6البعلبكي ،منري ،معجم اعالم املورد ،ط( ،1دار العلم للماليني ،بريوت ،)1772 ،ص.508
) (7مسكويه ،احد بن حممد بن يعقوب ،جتارب االمم وتعاقب اهلمم ،حتقيق :كرسوي حسن ،ط( ،1دار
الكتب اللبنانية ،بريوت ،)2002 ،ج ،2ص.25
) (8فيليب فارج – يوسف كرباج ،املسيحيون واليهود يف التاريخ االسالمي العريب والرتكي ،ترمجة بشري
سباعي ،ط( ،1دار سينا ،القاهرة ،)1774 ،ص.28-27
) (9ادلبي ،ناوفيطوس ،دراسات حول الكتاب العرب يف علم الالهوت ،جملة مرسة ،العدد،1773 ،805 :
ص.735-735
) (10ابن هشام ،السرية النبوية ،ج ،1ص.575
) (11رسالة الكندي مع تعليقات وليم موير( ،لندن ،)1887 ،ص.5
)(12ادلبي ،دراسات حول الكتاب العرب يف علم الالهوت ،ص.737
) (13سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا يف القرون الوسطى ،ص.41
) (14ك انتور ،نورمان ،التاريخ الوسيط قصة حضارة :البداية والنهاية ،ترمجة :قاسم عبده قاسم ،ط(،1عني
للدارسات ،القاهرة ،)1777 ،القسم االول ،ص.175
) (15نرص ،مارلني ،صورة العرب واالسالم يف الكتب املدرسية الفرنسية ،ط ( ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،)1775 ،ص.27

) (15سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا يف القرون الوسطى ،ص.55
) (17رضا بك ،وثائق عن احلروب الصليبية ،ص.224
) (18السامو  ،سعدون حممود ،االسترشاق الرويس دراسة تارخيية شاملة ،ط( ،1دار املنهاج ،عامن،
 ،)2003ص.20-17
) (17سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا يف القرون الوسطى ،ص.54-51
) (20سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا يف القرون الوسطى ،ص.53
) (21لني بول ،ستانيل ،قصة العرب يف اسبانيا ،ترمجة :عيل اجلارم ،ط( ،1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
مرص ،)2014 ،ص.53
) (22قاسم ،عبده قاسم ،اخللفية االديولوجية للحروب الصليبية ،ط( ،2ذات السالسل ،مرص،)1788 ،
ص.141-137
) (23قاسم ،اخللفية االديولوجية للحروب الصليبية ،ص.143-142
) (24فو  ،يوهان ،تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واالسالمية حتى بداية القرن العرشين،
ترمجة :عمر لطفي العامل ،ط( ،2دار املدار االسالمي ،بريوت ،)2001 ،ص.18-15
) (25فو  ،تاريخ حركة االسترشاق ،ص.24
(26) Laurence B. Brown. The Case for Islam as the Completion of Revelation.p.5.
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) (27بدوي ،موسوعة املسترشقني ،ص.305
) (28سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا ،ص.74-71
) (27اورين ،مايكل ،القوة وااليامن واخليال امريكا يف الرشق االوسط منذ عام 1775م حتى اليوم ،ترمجة:
آرس حطيبة ،ط( ،1كلامت عربية ،القاهرة ،)2008 ،ص.50
) (30سوذرن ،صورة االسالم يف اوروبا ،ص.74-71
) (31هنتنغتون ،صامويل ،صدام احلضارات اعادة صنع النظام العاملي ،ترمجة :طلعت الشايب ،ط،2
 ،1777ص.45
) (32بدوي ،عبد الرحن ،موسوعة املسترشقني ،ط( ،3دار العلم للماليني ،بريوت ،)1773 ،ص.22
) (33كرباج ،يوسف ،تأمالت يف الرشق تقاليد االسترشاق الفرنيس واألملاين وحارضه ،ط( ،1قدمس،
بريوت ،)2005 ،ص.77
) (34رضا بك ،وثائق عن احلروب الصليبية ،ص.222
) (35كثرية هي مقوالت املسترشقني التي تنسب مشكالت الرشق والبلدان االسالمية اىل الدين االسالمي
منها ما قاله اللورد كرومر يف كتابه (مرص احلديثة « :)1708ان القرآن الكريم هو املسؤول عن تاخر
مرص يف مضامر احلضارة احلديثة» ،او «لن يفلح الرشق ما مل يرفع احلجاب عن وجه املرأة ويغطى به
القرآن» ،نقال عن كتاب زينب عبد العزيز ،موقف الغرب من االسالم حمارصة وابادة( ،دار الكتاب
العريب ،دمشق ،)2004 ،ص. 55
) (35اركون ،حممد ،االسالم ،اوروبا ،الغرب ،رهانات املعنى وارادة اهليمنة ،ترمجة :هشام صالح ،ط( ،2دار
الساقي ،بريوت ،)2001 ،ص.10
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) (37تودوروف ،تزفيتان ،اخلوف من الربابرة ما وراء صدام احلضارات ،ترمجة :جان ماجد جبور ،ط،1
(هيئة ابو ظبي للثقافة (كلمة) ،)2007 ،ص.142
) (38برنارد لويس -ادوارد سعيد ،االسالم االصويل يف وسائل االعالم الغربية من وجهة نظر امريكية،
ط( ،1دار اجليل ،بريوت ،)1774 ،ص.72
) (37برنارد لويس -ادوارد سعيد ،االسالم االصويل ،ص.12-11
) (40غارودي ،روجيه ،االصوليات املعارصة اسباهبا ومظاهرها ،ترمجة :خليل احد خليل( ،دار عام الفني،
باريس ،)2000 ،ص.57
) (41سعيد ،ادوارد ،تعقيبات عىل االسترشاق ،ترمجة ،صبحي حديدي ،ط( ،1املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت ،)1775 ،ص.5
) (42سعيد ،تعقيبات عىل االسترشاق ،ص.7-5
) (43عبد العزير ،زينب ،تنصري العامل مناقشة خلطاب البابا يوحنا بولس الثاين ،ط( ،1دار الفاء ،مرص،
 ،)1775ص.14
) 44 (44تاكر ،جورج ،اقباط ومسلمون منذ الفتح العريب اىل عام 1722م( ،مؤسسه هنداوي للتعليم
والثقافة ،مرص ،)2012 ،ص.47-48
) (45لتفاصيل اكثر ينظر :ابن عساكر ،ايب القاسم عيل بن احلسن الشافعي ،تاريخ مدينة دمشق ،حتقيق :عمر
بن غرامة العمروي( ،دار الفكر ،بريوت ،)1775 ،ج ،2ص 174وما بعدها.
) (45ابن عساكر ،ج ،2ص.250
) (47جرافسكي ،الكيس ،االسالم واملسيحية ،سلسلة عامل املعرفة( ،املجلس الثقايف الوطني للفنون
واالداب ،الكويت) العدد  .215ص.34-33
) (48القريش ،باقر رشيف ،حياة االمام الرضا (ع) ،ط( ،1منشوارت سعيد بن جبري ،قم1372 ،هـ  .ش،)،
ج ،1ص.38-37
) (47عىل سبيل املثال :دراسة رؤوف شلبي ،االديان القديمة يف الرشق( ،دار الرشوق ،بريوت،)1783 ،،
ود راسة كامل سليامن الصليبي ،التوراة جاءت من جزيرة العرب( ،مؤسسة االبحاث العربية،
 ( ،دار السالم
لبنان ،)1785،ودراسة عبد الوهاب عبد السالم طويلة ،بشارات االنبياء بمحمد
القاهرة ،)1770 ،ودراسه احد سوسة ،العرب واليهود يف التاريخ( ،العريب لالعالن والنرش
والطباعة ،دمشق ،)1773 ،غريها .معظم هذه الدراسات اعتمدت عىل مصادر من خارج اطار القرآن
الكريم والسنة والنبوية.
) (50صورة االسالم يف الرتاث الغريب (دراسات املانية) ،ترمجة :ثابت عيد( ،هنضة مرص ،القاهرة،)1777 ،
ص.5
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