12

ربيع األول  ١٤٤٠هـ  -نوفمبر 2018م

عالقة أوروبا بالمسلمين ونماذج من
تأثير المسلمين عليهم

عبد اهلل ال�شحي

يتحدث حامت الطحاوي مبجلة التفاهم يف مقالته املعنونة بـ»الإ�سالم و�أوروبا وال�صني :العالقات التجارية والثقافية حتى القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي» عن مناذج من العالقات التي
�أقامتها دولة الإ�سالم عرب العهود مع كل من �أوروبا وال�صني ،ويو�ضح كيف ا�ستطاعت هذه العالقة خلق ت�أثريات على خمتلف الأ�صعدة.
�أحدث االت�صال املُ�ستمر بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ت�أثريات متنوعة وكثرية ،حيث ت�أثر امل�سلمون بغريهم و�أحدثوا ت�أثرياً على غريهم .وكان �أبرز العوامل لذلك قيام احلروب والتبادل
التجاري واالت�صال الثقايف املُبا�شر.
جدير بالذكر �أ َّن الت�أثريات كانت متبادلة بني الطرفني لكننا
ن��رك��ز هنا على ال��ت���أث�ير م��ن ط��رف امل�سلمني ح�صرا .و�سوف
ن��ت��ن��اول بع�ض ال��ن��م��اذج م��ن �أوروب����ا ل��ك��ل ع��ام��ل م��ن ال��ع��وام��ل
ال��ث�لاث��ة ال�سابقة ،لكن قبل ذل��ك علينا مالحظة �أم���ر مهم
بخ�صو�ص �أوروب���ا ،وه��و �أن��ه��ا �أك�ثر م��ن �أث��ر وت���أث��ر باحل�ضارة
الإ�سالمية؛ حيث كانت هناك م�ساحة وا�سعة للتفاعل على
خمتلف امل�ستويات.
ومن البداهة القول ب�أ َّن �سبب ذلك هو القرب اجلغرايف من
ويكن �أن ن�ضيف �أن �أوروبا �أر�ض قامت عليها
بالد الإ�سالمُ ،
دول م�سيحية كالدولة البيزنطية ،وهو دين �إبراهيمي مثل
الإ�سالم ،فكانت احلوارات الدينية والت�سا�ؤالت والردود تطرح
ب�شكل م�ستمر .ال�سبب الثاين هو االهتمام امل�شرتك لكل من
امل�سيحيني وامل�سلمني بالقد�س ،واحلروب التي قامت من �أجل
ب�سط النفوذ عليها.
ت��اري��خ احل��روب ب�ين امل�سلمني وامل�سيحيني ط��وي��ل ،وللحروب
التاريخية ب�شكل ع��ام ق�ضيتان مهمتان عندما نتحدث عن
الت�أثري بني احل�ضارات ،هما فتح البلدان وق�ضية الأ�سرى.
�إ َّن التوجه الع�سكري يف اح��ت�لال �أو فتح البلدان-ت�سميتها
اح��ت�لاال �أو فتحا يعتمد على زاوي��ة ن��ظ��رك -ي���ؤدي �إىل ن�شر
ثقافة ال��ف��احت يف البلد امل��ف��ت��وح ،فتفر�ض لغة ال��ف��احت ودينه
و�أ�سلوب حياته ،وال ي�شرتط حدوث ذلك بالقوة بل قد ي�أخذ
وقتاً من التفاعل واالندماج.
وم����ن �أم��ث��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا امل���ق���ال الأن���دل�������س؛ ح��ي��ث ق��دم
الدار�سون الأوروبيون لنهل العلم وتعلم اللغة العربية منها،
و�أن �أح��د البابوات وه��و �سلف�سرت الثاين ك��ان قد طلب العلم
هناك.
من البديهي �أن ي�ؤثر الفاحت يف البالد املفتوحة لكن العك�س
قد يح�صل � ً
أي�ضا ،يخربنا الكاتب �أن ال�صليبيني الذين احتلوا
ب��ي��ت امل��ق��د���س ق��د ت��ع��ل��م��وا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ون��ه��ل��وا م��ن ال��ع��رب
و�أخذوا من علوم الطب لديهم.

وق���د ق���ال اب���ن خ���ل���دون �إ َّن امل��غ��ل��وب م��ول��ع ب��ت��ق��ل��ي��د ال��غ��ال��ب،
ون�ستطيع �أن ن�ضيف �أن الغالب قد يقلد املغلوب �أحياناً كما
ر�أينا ،نظ ًرا ملا قد يجد من خ�صائ�ص ومزايا يف املغلوب جتذبه
�إليه.
مثل ت�أثري احل��روب ف���إ َّن االت�صال الثقايف املبا�شر بني �أمتني
يخلق ت�أثريا م�شابها ،وما �أق�صده هنا هو االت�صال ال��ذي ال
يكون نتيجة حرب �أو جتارة ،بل للقرب اجلغرايف ،ويظهر دائما
يف مناطق الثغور واملناطق احلدودية .ويذكر الكاتب �أنطاكية
كمثال لكونها كانت تطل على احل�ضارة البيزنطية .بالطبع
ف���إ َّن املناطق احل��دودي��ة تعترب حلقة و�صل وه��ي مطلعة على
ثقافة احل�ضارتني ،وت���أخ��ذ م��ن العنا�صر الثقافية اخلا�صة
بكل منهما.
ننتقل ب��ع��د ذل���ك للعن�صر االق��ت�����ص��ادي امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ج��ارة،
�أي الت�أثري ال��ذي يحدثه تواجد جت��ار من ثقافة ما يف بالد
غري بالدهم .فهم يتحدثون بلغتهم ويربزون �أخالق دينهم.
ويقومون بتحريك العمالت بني الأ�سواق.
�إن ه��ذه الأ�شكال من التفاعل ح�صلت بوجود دافعني اثنني،
�أولهما موجود يف كل ح�ضارة وه��و رغبة احلاكم يف التو�سع
و�إدخال اجلديد لبالده وتخليد ا�سمه ،والثاين هو خ�صائ�ص
الدين الإ�سالمي الفريد� .إن �أي حاكم ليطمح يف ب�سط نفوذه
فيقيم احلروب ،ويريد الإف��ادة من التطور عند غريه فيقيم
العالقات الثقافية والتجارية ،فيدفع عجلة الت�أثري والت�أثر
وف ًقا لهذه العوامل .ثم هناك الدين الإ�سالمي نف�سه والذي
متيز بجملة من املزايا �أهمها� ،أنه دين دعوة وتب�شري ،وح�ضه
على الأخ�ل�اق الفا�ضلة ،وب�ساطته وع���دم تكلفه .ف��الإ���س�لام
يح�ض على ن�شر تعاليم ال�سماء وال��دع��وة �إىل اهلل ،بالكلمة
الطيبة واجل��دال احل�سن �أو ًال ،ثم بال�سيف مع م��راع��اة عدم
ال��ب��ط�����ش وال��ت��ع��دي �أو ال��ت��دم�ير م��ن غ�ير ����ض���رورة ،فحر�ص
امل�سلمون م��ن��ذ �أي���ام ال��دع��وة ال��ن��ب��وي��ة ع��ل��ى ن�����ش��ره ب���أك�بر ق��در
ممكن وتبليغه لكل بالد ا�ستطاعوا الو�صول �إليها.

�أي�����ض��اً املنظومة الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي دع��ا �إل��ي��ه��ا الإ���س�لام كانت
ف��ري��دة ب��ح��ي��ث �إن��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ت��ب��ع ت�سهم يف ج��ع��ل املجتمعات
مكانا �أف�ضل للعي�ش ،نعم هناك وجود للأخالق خارج الدين
بحكم احلديث ال�شريف�»:إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخ�لاق»،
لكن الأخ�ل�اق داخ��ل ال��دي��ن متلك قيمة مو�ضوعية خا�صة.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إ َّن الإ�سالم يتمتع بالب�ساطة والي�سر،
فال يكلف الدخول به �شيئا وال �ضرورة للمرور بطقو�س معقدة
�أو نحوه ،وال ت�ستلزم تعاليمه و�ساطة كهنوتية م�سيطرة .كما
�أنه يتعلق باملمار�سات اليومية وااللتزام يف كل الأمور ،فلي�س
ثمة انف�صال بينه وبني احلياة.
فكل ذلك �سهل على امل�سلمني االنخراط يف جمتمعات غريهم
و�إح���داث ت���أث�يرات متنوعة فيها .ولهذا الت�أثري دالالت عدة
ميكن ا�ستنتاجها .كنا قد ذكرنا �سابقا الت�أثر باللغة العربية
وم��ف��ردات��ه��ا ،ون�ضيف بع�ض م��ا �أورده ال��ك��ات��ب م��ن ت���أث�يرات
كالتغيري يف العمران والبناء امل�شابهة لنمط العرب عندما �أمر
ثيوفيل ببناء ق�صر له م�شابه لأحد الق�صور يف بالد ال�شام.
لنعرج الآن على �أك�بر دالل��ة م�ستفادة من هذا الت�أثري ،وهي
�أن امل�����س��ل��م�ين يف ذاك ال��ع�����ص��ر ق��د مت��ت��ع��وا ب���روح عظيمة من
الت�سامح والتعاي�ش جعلتهم م�ؤهلني لإقامة العالقات القوية
واالنفتاح على ح�ضارات غريهم ومنجزاته .فعلى الرغم من
االختالف يف العقيدة وا�ستمرار النقا�ش الديني ،وعلى الرغم
من النزاعات الع�سكرية وال�سيا�سية ،ف�إن كل ذلك جرى �إبقا�ؤه
يف �سياقه اخل��ا���ص بينما مت ال�سماح للعالقات االقت�صادية
والتوا�صل الثقايف ب�أن يزدهرا.
�إن ب����ذرة ال��ت�����س��ام��ح م���وج���ودة يف امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة� ،أو
ب��الأح��رى يف الإ���س�لام نف�سه بدليل الأم��ث��ل��ة ال��ت��ي طرحناها
ونتائجها التي �شاهدنا ،ولي�س ثمة ما مينع ظهورها وبزوغها
مرة �أخرى �إن مت �سقيها باملفاهيم املنا�سبة وتلقينها الطريقة
املنفتحة ال�سمحة يف ت��ن��اول ال��ن�����ص��و���ص .علها تنبت �شجرة
احل�ضارة لتعود الأمة �شاخمة بني بقية الأمم.
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