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املفاهيم اإلسالمية عند اآلخر ..تصحيح ودفاع
علي داود

لطاملا دعا احلكماء �إىل اتباع �أ�سلوب احلوار لتقريب وجهات النظر خا�صة يف جمال الأديان ملكانتها املقد�سة واخلطرة يف �آن� .إ�ضافة ملا يقوم به احلوار من فتح �آفاق
معرفية جديدة �أمام العقل .ومن �ضمن ما يتطلبه احلوار حتى يكون ب ّنا ًء ت�صحيح املفاهيم التي ميلكها كل طرف عن الآخر ،والتي قد يكون ا�ستقاها من م�صادر
غري �أ�صيلة �أو حتت وط�أة ظروف غري منا�سبة كالنزاعات ال�سيا�سية واملطامع االقت�صادية ،ويف املقالة التي ن�شرها الباحث والأكادميي امل�صري حممد فوزي رحيل يف
جملة التفاهم حتت عنوان «الإ�سالم يف عيون م ّتى الباري�سي» حماولة جيدة وحذرة �إىل حد ما لت�صحيح بع�ض املفاهيم ،التي مت ن�شرها يف �أوربا يف القرن الثالث ع�شر
امليالدي عن طريق راهب �إجنليزي ُيدعى م ّتى الباري�سي ،ولع ّل الكثري من هذه املفاهيم املغلوطة مازالت منت�شرة حتى اليوم لأ�سباب تقرتب �أو تبتعد عن تلك املرحلة.
يُعترب م� ّت��ى الباري�سي �أح ��د ك�ب��ار ال� ُك�ت��اب الأوروب �ي�ي�ن يف القرن
الثالث ع�شر امل�ي�لادي ،وق��د ك��ان راهبا �إجنليزيا تخرج يف مدر�سة
دي��ر ال�ق��دي����س �أل �ب��ان ،و ُك�ل��ف ب��إ��ص�لاح ن�ظ��م ال��ره�ب�ن��ة وال��دي��ري��ة يف
الرنويج .تكمن �أهمية م ّتى بالن�سبة للم�سلمني يف كتابه «التاريخ
الكبري» ال��ذي �أ ّل�ف��ه يف �سنة 1240م ،وق �دّم فيه �صورة عن الإ�سالم
ك��ان الهدف الأ�سا�سي منها  -كما ي�ؤكد الباحث امل�صري  -ت�شويه
�سمعة امل�سلمني وت�أليب الر�أي الأوروبي اخلا�ص والعام ملعاودة �شن
احلرب على بالدهم ،وذلك بعد ف�شل احلمالت ال�صليبية اخلم�سة
التي كانت �آخرها �سنة 1219م مبا يف ذلك ف�شل خمتلف حماوالت
التب�شري بالدين امل�سيحي يف البالد الإ�سالمية.
لقد ا�ستقى الباري�سي �أخباره من �أربعة م�صادر �أ�سا�سية وهي:
ت�ق��اري��ر املب�شرين �إىل ال�ب��اب��ا ،ورج ��ال ال��دي��ن الكاثوليك م��ن ذوي
املنا�صب يف امل�ستعمرات ال�شرقية ،وال��ر�ؤي��ة ال�شعبية الأ�سطورية
ال�ت��ي انت�شرت يف �أورب ��ا ع��ن الإ� �س�لام ،و�أخ�ي�را ك�ت��اب��ات الالهوتيني
الكاثوليك ع��ن امل�سلمني .ك��ذل��ك ميكن تتبع بع�ض الأخ �ب��ار التي
اعتمد عليها يف امل�صادر الإ�سالمية ولكن ب�صورة انتقائية تخفي
�أكرث مما تظهر.
ميكن القول �إن م ّتى الباري�سي ر ّكز يف كتابه على جانبني مهمني.
الأول ن �ب��وة ال�ن�ب��ي حم�م��د وق ��د ق� �دّم جم�م��وع��ة م��ن اال� �س �ت��دالالت
لإنكارها ،والثاين تعاليم الإ�سالم و�شرائعه والتي تناولها بالنقد
واال�ستهجان.
اجلانب الأول :نبوة النبي حممد
من �ضمن اال�ستدالالت التي قدمها الباري�سي لإنكار نبوة النبي
حممد:
 -1ان�ت�ه��ازي��ة حممد وبحثه ع��ن ال�ث�روة وامل �ل��ك ،فقد ت ��زوج من
ام��ر�أة غنية لي�ستطيع مبالها �أن يناف�س نبالء قري�ش ،وعندما مل
ي�ستطع ادّعى النبوة ليتبعه النا�س� :إ ّن املتتبع ل�سرية النبي حممد
يدرك ب�شكل وا�ضح عدم متا�سك هذه الر�ؤية ،فالنبي حممد مل يكن
ينق�صه �شرف الن�سب فقد كان حفيدًا ل�سيد قري�ش الذي كان راعيا
للكعبة ،كما �أ ّن قري�ش عر�ضت عليه املال واملقام مبختلف الو�سائل
ليتنازل عن دعوته ولك ّنه مل يفعل ،وحتمل يف ذلك م�شاقا و�صعابا
كثرية.
 -2مل ي ��ؤم��ن مب�ح�م��د �إال اجل��اه �ل��ون ال �ف �ق��راء وق �ط��اع ال�ط��رق

والل�صو�ص وامل �ح��روم��ون :مل ي��ذك��ر الباري�سي ك�ب��ار ��س��ادة قري�ش
وعقالءهم ممن �آمنوا بنبوة النبي حممد ،ومل يهتم ب�أعيان يرثب
وعلماء اليهود الذين اعتنقوا الإ�سالم رغم و�ضوح ذلك يف امل�صادر
الإ�سالمية.
 -3اعتدى حممد على التجار ،فقد �سرق �أبا جهل يف مكةّ ،
و�شن
احل��روب لنهب ال�ق��واف��ل :يتغا�ضى الباري�سي هنا ع��ن ميزة مهمة
للنبي حممد ،وهي ميزة الأمانة وال�صدق التي ت�صدح بها امل�صادر
الإ��س�لام�ي��ة ،وك�ي��ف �أ ّن ��ه مل يخن �أم��ان��ات م��ن ك��ذب��وه و�آذوه عندما
تركها لهم عند ابن عمه حني قرر الهجرة �إىل املدينة املنورة.
 -4حممد مل يكن يعلم ما �سيقع له من �سوء فيتجنبه :مل يدّع
النبي حممد غري �أ ّنه ب�شر �أوحي له ،ومل يدّع �أبدًا �أ ّنه يعلم الغيب
من عند نف�سه ،وهذه  -كما ي�شري الكاتب  -ميزة يف الإ�سالم بحيث
يدعو للأخذ بالأ�سباب للو�صول �إىل النتائح املرجوة.
� -5شهوانية حممد ،فقد كان حمبا للن�ساء بل وطامعا يف ن�ساء
�أتباعه ،ويف ق�صة زيد بن حارثة خري مثال على ذلك :مرة �أخرى
انتقى الباري�سي من �سرية النبي حممد ما يخدم �أغرا�ضه فقط،
وتغا�ضى عن حقيقة �أن زوجة زيد كانت يف الأ�صل ابنة عمة النبي
و�أ ّنه هو الذي زوّجها بزيد ،و أ�مّا زواجه منها الحقا فقد كان حلكمة
�إل �غ��اء ع ��رف ال�ت�ب�ن��ي ع�ن��د ال �ع��رب ح�ي��ث ك ��ان ال�ن�ب��ي ق��د ت�ب�ن��ى زي��دا
�ساب ًقا ،ولو كان النبي حممد �شهوانيا كما يدّعي الباري�سي ملا تزوج
�سيدة كبرية يف ال�سن وه��و يف ريعان �شبابه ول�صار من رواد بيوت
�صويحبات الرايات ،وملا ت��زوج بعد ال�سيدة خديجة �إال بالأبكار ،يف
حني ينقل لنا التاريخ �أ ّنه مل يتزوج ببكر غري ال�سيدة عائ�شة ،وكل
من زيجاته لها ظروفها وتربيراتها.
 -6حممد م��ات م�سمومًا على ي��د ام ��ر�أة ت��دع��ى زي�ن��ب ،ول��و كان
نبيا لأنقذ نف�سه من ال�سم :وردت رواي��ة م�شابهة يف بع�ض امل�صادر
الإ�سالمية ،ولكنها تن�سب احل��دث ليوم خيرب ال��ذي كان قبل �أربع
�سنوات من وف��اة النبي حممد ،وبالتايل تكون ه��ذه ال��دع��وى غري
�سليمة.
اجلانب الثاين :تعاليم الإ�سالم و�شرائعه
ت �ن ��اول ال �ب��اري �� �س��ي ع� ��ددا م ��ن ت �ع��ال �ي��م الإ�� �س �ل�ام ب�ق���ص��د ال�ن�ق��د
واال�ستهجان ،منها:
 -1القر�آن وحي �شيطاين كتبه حممد بنف�سه واقتب�س فيه من

الإجنيل وال�ت��وراة :مل ي��رد الكاتب على ه��ذه التهمة ب�شكل خا�ص،
ولك ّنها قدمية قدم زمن النبي حممد نف�سه ،وقد رد القر�آن الكرمي
عليها بقوله« :وكذلك �أوحينا �إليك روحا من �أمرنا ما كنت تدري
ما الكتاب وال الإميان».
 -2يحق للم�سلم ال�ق��ادر اتخاذ �أرب��ع زوج��ات مع ع��دد ال يح�صى
من اجل��واري ،وذلك لإكثار عدد امل�سلمني :لقد فات الباري�سي أ� ّنه
بالرغم من وجود هذا الت�شريع يف الإ�سالم �إال �أن له قيودا و�أحكاما،
و�أن املجتمع الإ�سالمي معظم رجاله يكتفون بزوجة واحدة.
 -3من يرتد من امل�سلمني عن دينه يُ�ستتاب ويُعطى فر�صة ثالثة
�أيام ملراجعة نف�سه ف�إن �أ�صر يُقتل :يوافق الكاتبُ الباري�سي يف هذا
ال�صدد بحجة �أن ه��ذا احلكم �إمن��ا ج��اء ل��ردع م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
التالعب بدين الإ�سالم رغم عدم اتفاق كل املفكرين امل�سلمني عليه
لدرجة �أن بع�ضهم �أنكر وجوده ب�شكل �صريح.
�إ�ضافة �إىل هذه التعاليم التي انتقدها الباري�سي هناك جمموعة
�أخ ��رى نقلها ك�م��ا ه��ي �صحيحة �أو م��ع ب�ع����ض ال�ت�ن��اق����ض كعقيدة
امل�سلمني يف التوحيد وال�صيام وال�صالة ويوم اجلمعة ومكانة النبي
حممد ونبوة النبي عي�سى.
بعد �صورته امل�شوهة واملتناق�ضة ع��ن الإ��س�لام يقدم الباري�سي
جل�م�ه��وره ع ��ددا م��ن �أ��س�ب��اب ان�ت���ش��ار الإ� �س�ل�ام مي�ك��ن تلخي�صها يف
ا�ستخدام امل�سلمني لأ�ساليب القوة والإغ��راء .مل يتناول الكاتب يف
مقالته ردا على هذه الأ�سباب ،واكتفى بالإ�شارة �إىل تعمد ت�شويه
��ص��ورة اخللفاء بعد بت�شويه ��ص��ورة النبي حممد ،وج��دي��ر بالذكر
هنا �أن��ه مل يغب عن الباري�سي �أ�صل خ�لاف ال�شيعة وال�سنة حول
اخلالفة وقد ا�ستغله خلدمة غر�ضه.
�إ ّن املتتبع للتاريخ الإ�سالمي بحيادية لن ي�ستطيع �أن يجزم �أن
الفتوحات الإ�سالمية خا�صة ما بعد فرتة اخلالفة الرا�شدة كانت
خ��ال�ي��ة م��ن �أي عنا�صر الأذى ل�ل�آخ��ري��ن ،وه��و يف احلقيقة ج��دل
مفتوح �إذ �أ ّن بع�ض املفكرين امل�سلمني �أنكر �صراحة �شرعية تلك
الفتوحات ،ولكن اعتناق �شعوب كثرية للإ�سالم يف �شرق الأر���ض
وغربها ويف ح��االت كثرية واندماجهم التام بثقافاتهم يف الإ�سالم
وتعاليمه و�إىل اليوم لهو دليل يف حد ذاته �أن الأ�سباب التي نقلها
الباري�سي لي�ست ثابتة باملطلق.
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