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ذو الحجة ١٤٤٠هـ  -اغسطس ٢٠١٩م

النظرة االستشراقية لبداية انتشار اإلسالم
في الغرب

أسماء القطيبية

يف بحثه عن «انت�شار الإ�سالم يف الر�ؤى اال�ست�شراقية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،يتَّخذ �أحمد الزعبي من امل�ست�شرق توما�س �آرنولد منوذجا ،وهو واحد من �أهم
امل�ست�شرقني الذين عا�شوا يف البالد الإ�سالمية كم�صر والهند ،وحتدثوا اللغة العربية وقاموا بتدري�سها .وله ِعدَّ ة م�ؤلفات؛ من �أبرزها« :الدعوة الإ�سالمية»،
و«اخلالفة» ،و«املعتزلة» ،كما له م�ؤلفات �أخرى عن الفن الإ�سالمي وتطوره عرب التاريخ.

ي�ستفتح الزعبي مقاله باحلديث حول �آراء امل�ست�شرقني
يف الغزوات زمن الر�سول ،ذاكرا �أ َّن �أغلب امل�ست�شرقني مل
تكن لهم نظرة من�صفة وعميقة لأ�سباب هذه الغزوات،
ُف�صل لأ�سباب ومربرات الغزوات
مُلحقا حديثه ب�شرح م َّ
�أو الفتوحات الإ�سالمية .و�إذا ما َنظرنا للأ�سباب التي
�أورده ��ا ،ف�سوف جند �أنها حجج قائمة يف الأ�صل على
اف�ت�را� ��ض �أن الأ� �ص ��ل يف الإ� �س�ل�ام ه��و ال���س�ل��م ،ك�م��ا �أن
بع�ضها م�ست َقى من الن�صو�ص الدينية التي ال ت�صلح
حجة لغري امل�سلم .ومثال ذلك :احلجة التي �أوردها يف
�أ َّن النبي جاء رحمة للب�شرية كما ذكر القر�آن الكرمي،
ومنها قِ�صة دخ ��ول �أه ��ل امل��دي�ن��ة ل�ل�إ��س�لام وغريهما.
وهي حجج تبدو غري منطقية مل�ست�شرق يطرح �أ�سئلته
دون اف�ترا��ض��ات م�سبقة� ،أو حم��اذي��ر معينة ،ال �سيما
للم�ست�شرق الذي يتعدَّى بحثه ع�صر النبوة �إىل ع�صر
ال�صحابة والتابعني ،وما تخللهما من خالفات �سيا�سية
ومناحرات حول احلكم وال�سلطة.
ي�ق��ول �أح�م��د ال��زع�ب��ي -يف مقاله ع��ن انت�شار الإ��س�لام
يف ال ��روئ اال�ست�شراقية�« :إن اجل�ه��اد مل ي�شرع لأج��ل
�إج�ب��ار النا�س على دخ��ول الإ��س�لام قهرا ،و�إمن��ا الغاية
العظمى ه��ي تطهري الأر� ��ض م��ن �أج ��واء ال�ف�تن ،حتى
يتم تعبيد النا�س هلل رب العاملني وح��ده» ،وم��ن وجهة
نظر �شخ�صية تبدو ه��ذه العبارة عبارة م��راوغ��ة ،فهو
ينفي �أن يكون الهدف من اجلهاد الإجبار على الإ�سالم،
لكنه ي�ضع التوحيد �شرطا لإيقاف القتال .والتوحيد
كما نعلم -هو الدخول يف الإ�سالم وعقيدته و�أحكامه.وب��ال�ت��ايل؛ ف ��إن ال�ه��دف الأ�سا�سي للجهاد ه��و الدخول
يف الإ�سالم ،حتى بالن�سبة لتلك املجتمعات التي كانت
تعي�ش يف ا�ستقرار ورف��اه�ي��ة مثل مملكة ال�ف��ر���س .لذا
فمن الطبيعي �أن يجد امل�ست�شرق يف هذه احلجة �سببا
للت�شكيك يف �شرعية ال�غ��زوات من منظوره الإن�ساين.

وال�ت���س��ا�ؤل ح��ق م���ش��روع لأي ب��اح��ث بغ�ض ال�ن�ظ��ر عن
الأ�سباب اخلفية التي نفرت�ضها فيه.
وت �ن � ً
�اول ل�ل�ن�م��وذج ال ��ذي ق��دم��ه ال�ب��اح��ث ال��زع�ب��ي وه��و
امل���س�ت���ش��رق ت��وم��ا���س �آرن ��ول ��د ،ال ��ذي حت ��دث يف مقدمة
البحث عنه بقوله« :وق��د خلت كتاباته �-أي توما�س-
من �أي زالت وه�ف��وات» ،وه��و �أم��ر م�ستغرب من باحث
يتخذ من ال�شك طريقة للو�صول للحقيقة ،ولكن لعل
احلما�س قد �أخ��ذ به م�أخذا كبريا بحيث ذكر هذا من
باب املبالغة يف امل��دح .واحل��ق �أن رحلة توما�س العلمية
رح�ل��ة ح��اف�ل��ة ت�ن�ق��ل ف�ي�ه��ا ب�ين ك��ون��ه حم��ا��ض��را وب��اح�ث��ا
�إىل كونه م�شرفا وا�ست�شاريا ،ول�شدة تغلغله يف ن�سيج
املجتمع امل�سلم يف الهند تطبع توما�س بطبائع النا�س
ه�ن��اك ولب�س زي�ه��م ،ب��ل و��ص��ل ب��ه الأم ��ر �إىل � ْأن � َّأ�س�س
جمعية «�أجنمن �أنعر�ض» ،وهي جمعية تهدف للتجديد
يف ال ��دي ��ن وت �� �س �ع��ى ل �ت �ق��دمي م �ق�ت�رح ��ات ت� �ق ��ارب ب�ين
الدين الإ�سالمي والثقافة الغربية .وهي ذات الفكرة
التي تب َّناها يف كتابه الأ�شهر «ال��دع��وة �إىل الإ��س�لام»،
حيث ات�خ��ذ فيه منهج امل�ق��ارن��ة ب�ين الفكر الإ��س�لام��ي
وامل�سيحي ،وبالأخ�ص كيفية انت�شار الديانتني ،فالدين
امل�سيحي -ح�سب كالم توما�س -انت�شر بالعنف والقتل
والتعذيب ،بينما ال��دي��ن الإ��س�لام��ي انت�شر �سِ لما بني
املجتمعات ملا به من دعوات للعدل والت�سامح وامل�ساواة،
وج ��اءت ال �غ��زوات الح�ق��ا لتخل�ص ال���ش�ع��وب م��ن ظ�لام
حكامها الكفار .ورغم �أن هذه املقارنة تبدو يف ظاهرها
م��دح��ا ل�ل�إ��س�لام و�سلميته� ،إال �أ َّن املتتبع ل�شروحات
امل�ست�شرق توما�س يجد �أن ما �أراد قوله هو �أ َّن الإ�سالم
مل ينت�شر يف البالد امل�سيحية �إال ب�سبب �أخطاء رجال
ال��دي��ن امل�سيحي وع ��دم ق��درت�ه��م ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل ال��ذك��ي
مع خمالفيهم؛ فامل�س�ألة �سيا�سية �أكرث منها عقائدية،
ولي�س للفكر الإ�سالمي الدور الأب��رز يف انت�شار الدين

اجلديد .وهو تف�سري انتقده الكثريون ،مُعتربين �أنه
تقليل من قوة الر�سالة املحمدية وت�أثريها.
لقد �أرا َد امل�ست�شرق ال�غ��رب��ي ت��وم��ا���س �آرن��ول��د �أن يبدو
حياديا يف تناوله لأ�سباب انت�شار الإ��س�لام؛ بحيث �أنه
�أرجعه لعوامل تتعلق بال�شرق مثل الفكر الإ�سالمي،
والقوة االقت�صادية النا�شئة ،واحلما�س اجلمعي للدولة
اجلديدة ،و�أرجعه �أي�ضا لعوامل تتعلق بالغرب نف�سه؛
ح�ي��ث ك��ان��ت الكني�سة ت�ع��اين م��ن ا��ض�ط��راب��ات داخ�ل�ي��ة،
وك��ان��ت ت�ستخدم العنف ال��ذي �أ��ش�ع��ل ن�يران الكراهية
جتاهها يف العديد من الدول مثل الرنويج .وال ميكن
ب ��أي ح��ال �إن�ك��ار ه��ذا العامل املهم ال��ذي مهد الطريق
النت�شار الدين الإ�سالمي ب�سهولة وي�سر .وال �أج��د يف
ذل ��ك ان�ت�ق��ا��ص��ا ل�ل�إ��س�لام وع�ق�ي��دت��ه ف���ص�يرورة احل�ي��اة
حتتم م�س�ألة تبدل موازين القوى وتداولها بني الأمم.
�إ َّن ُم�ؤلفات �آرنولد وغ�يره من امل�ست�شرقني ،وخطاهم
اجل��ادة يف مد ج�سور التوا�صل بني ال�شرق مع املغرب
حم ��اوالت ت�ستحق االل �ت �ف��ات ك��ون�ه��ا غ�ير م�ب�ن�ي��ة على
�أي��دي��ول��وج�ي��ات ��ش��رق�ي��ة ،وخ��ال�ي��ة م��ن روا� �س��ب الثقافة
امل�شوبة باخلوف من العذاب والعقاب ،كما �أ َّنها منفتحه
ع�ل��ى جت ��ارب خمتلفة ث�ق��اف�ي��ا واج�ت�م��اع�ي��ا ،ول�ي����س من
داع للتوج�س الكبري ال��ذي ي�ضعه كثري من الباحثني
العرب حول نوايا امل�ست�شرقني و�أهدافهم املخفية ،بل
لعل ه��ذه الهواج�س تقف حجر ع�ثرة يف من��و الأف�ك��ار
وال�ت�ج��ارب ال��واع��دة مب��ا ي�خ��دم املجتمعات الإ�سالمية
التي تعي�ش فرتات �ضعف ،خا�صة بعد الت�شويه الكبري
الذي تعر�ض له الدين الإ�سالمي على �أيدي اجلماعات
املتطرفة ،والذي عمق حجم الهوة بني امل�شرق واملغرب،
و�أدى لأع �م ��ال ع�ن��ف وع�ن���ص��ري��ة يف ف��رن���س��ا و�أم��ري �ك��ا
ونيوزلندا...وغريها .فلعل بها تتقل�ص الهوة ون�صل
�إىل �أر�ضية تفاهم مر�ضية بني ال�شرق والغرب.
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