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أوروبا ا ُ
ملسلمة وتجليات الهوية ...إيرينا فارياش
سوزانا كاهاالن

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
كان الف�ضاء يف �أوروبا الغربية ولعدة قرون ،يت�سع للهوية الإ�سالمية .يف �أوروبا كان قرع �أجرا�س الكنائ�س يندمج يف مدنها عند الفجر والغ�سق مع �آذان امل�ساجد ،وكان
امل�صلون امل�سلمون ي�سلكون طرقاتهم امل�ؤدية �إىل �أماكن عباداتهم بهدوء و�أمان ،كما كانوا يق�سمون اليمني يف املحاكم الإ�سبانية باللغة العربية والكاتالونية القدمية على
جزء ال يتجز�أ من
حد ال�سواء .ال يعرف �أوروبيو اليوم هذا الف�ضاء ،وال ميكنهم تذكر هذا الف�صل املجيد من تاريخ ح�ضاراتهم .مع ذلك وبعد كل �شيء ،ف�إن �أوروبا امل�سلمة ً
متجد دور احل�ضارة الأوروبية
تاريخ الغرب احلديث .وبالرغم من الأ�صوات املتعالية التي ت�شق عنان ال�سماء الأوروبية الراف�ضة للهجرة واملناوئة للآجئني ،التي ال تني ّ
يف خدمة العامل� ،إال �أن وجهة النظر التاريخية ت�ؤكد على �أهمية �أن ت�ستعيد �أوروبا اخلربات واال�سرتاتيجيات من ع�صورها الو�سطى ،وت�ستخدم جتربتها القدمية للرتكيز
على واقعها االجتماعي املعا�صر وانفتاحها على الآفاق الإن�سانية .ووفقا للم�ؤرخة الرو�سية الأ�ستاذة يف جامعة مو�سكو احلكومية �إيرينا فاريا�ش ،ف�إن ال�شيء الوحيد
الذي بقي للأوروبني يف هذا ال�سياق يكمن يف �إعادة النظر �إىل جتليات الهوية الإ�سالمية الأوروبية (التي �أم�ست باهتة) ودجمها بتجربتهم احل�ضارية احلديثة.

ح��ول �أهمية ه��ذا املو�ضوع حا�ضرا ،تكتب الباحثة يف
مقدمة كتابها�« :سيتعامل هذا الكتاب  -يف العديد من
النواحي  -مع املا�ضي الأوروب��ي املن�سي ،ومع حقيقة
�أن العامل الالتيني ّ
ف�ضل يف مرحلة ما من تاريخه �أن
يزيله من ذاكرته االجتماعية ،واعتباره مظهراً من
مظاهر ال�صدمة التي تلقاها الغرب يف تاريخه� ،أو من
قبيل «عقدة الطفولة» يف الثقافة الأوروبية� .إىل �أي
مدى تبلغ معرفة تالميذ املدار�س احلديثة� ،أو حتى
خريجي اجل��ام�ع��ات ،ع��ن الإ� �س�لام وامل�سلمني الذين
عا�شوا يف �أوروب��ا يف الع�صور الو�سطى؟ كيف انتظمت
حياتهم �آن ��ذاك وك�ي��ف اخ �ت�بروا هويتهم الدينية يف
القارة الأوروبية؟ (�ص )9
لقد عمدت امل�ؤلفة ق�صداً وبطريقة واعية �إىل �صرف
النظر عن املناطق وامل�ستوطنات ،وامل��راك��ز التجارية
الإ�سالمية التي كانت ُتثل �أ�سلوب حياة ال�شرق يف
�أوروب��ا .ومع �أن تلك التجمعات كانت امتدادا ل�شجرة
الثقافة ال�شرقية العظيمة وف��رع��ا ل�ه��ا� ،إال �أن�ه��ا مل
تكن جز ًءا �أ�صيال يف البيئة الأوروبية ،وظلت م�ستقلة
ع��ن حميطها رغما م��ن العن�صر اجل�غ��رايف والثقايف
الأوروبي الذي ُوجدت فيه .وبح�سب ر�أي الكاتبة ف�إن
تلك التجمعات ال�شرقية الطارئة على �أر���ض �أوروب��ا
لي�ست هي ما جعل الأندل�س و�صقلية امل�سلمة و�إمارة
غ��رن��اط��ة م�ك��ون��ات ع�ضوية يف ال �ع��امل ال�لات�ي�ن��ي ،بل
ال�سكانية الكبرية للم�سلمني ال��ذي��ن طال
التكتالت ُ
م�ق��ام�ه��م يف �أوروب � ��ا (م ��ن ق ��رن وم ��ا ف� ��وق) ،ومت�ت�ع��وا
با�ستقالل وح�ك��م ذات ��ي ،م��ع اع�تراف�ه��م واندماجهم
14

بالهياكل ال�سيا�سية الأوروبية.
م ��ن امل �ع ��روف �أن مم�ل�ك��ة ال�برت �غ��ال ومم�ل�ك��ة ق�شتالة
و�أراغ��ون هي البلدان الأوروبية الرئي�سية التي تواجد
فيها عدد كبري من الرعايا امل�سلمني .وقد ارت�أت امل�ؤلفة
الرتكيز على تاريخ مملكة �أراغون ب�سبب الظروف التي
تهي�أت للمجتمعات الإ�سالمية ه�ن��اك .وانطالقا من
منط احلياة يف �أراغ ��ون ،راح��ت امل�ؤلفة تت�أمل الثقافة
الإ� �س�لام �ي��ة ��ض�م��ن ف���ض��اء ح ��ر غ�ي�ر من �ط��ي ،وت�سلط
ال�ضوء على جتليات الهوية الإ�سالمية �ضمن خلفيتها
الأوروبية ،وعلى امل�سلمني الذين جعلوا والءهم مللوك
�أراغ��ون ومل يفرطوا بالتزامهم بالتقاليد الإ�سالمية،
ك�م��ا مل ي���ض��ره��م ��ش�ي�ئ��ا اح�ت�ك��اك�ه��م ال �ي��وم��ي بالبيئة
امل�سيحية .من جانب �آخ��ر فقد �أدى فقدان ال�سيطرة
ال�سيا�سية للإ�سالم هناك ،وخ�ضوع ال�سكان امل�سلمني
ل�سلطة امل���س�ي�ح�ي�ين� ،إىل ت �غ �ي�يرات ح��ا��س�م��ة ع�ل��ى كل
جوانب احلياة الإ�سالمية .يف هذا ال�سياق تطرح امل�ؤلفة
�أ�سئلتها املركزية ومنها :م��اذا ميكن �أن يقال يف هذا
ال�صدد عن �أ�صالة الهوية الإ�سالمية؟ وما الذي ُيعنيه
�أن تكون م�سل ًما يف مملكة م�سيحية؟ هل كانت الهوية
الإ�سالمية م�ستقرة؟ و�إن جرى حتريف عليها ،فما نوع
هذا التحريف وكيف جرى؟
فيما يتعلق بامل�صادر فقد و�ضعت امل�ؤلفة ن�صب عينيها،
االعتماد على الوثائق والأوراق املُحايدة� ،أي �أنها اتخذت
لبحثها معياراً علمياً يت�سم باللغة التقريرية املبا�شرة.
ويف هذا االجت��اه تك�شف لنا امل�ؤلفة عن عدد هائل من
امل�صادر الأوروبية املخ�ص�صة للوجود العربي يف �أوروبا.

وهناك جمموعة �أخرى من املراجع اخلا�صة بامل�ؤلفني
العرب كفتاوى ابن لب وتالميذه وكتب ال�شاطبي وابن
�سراج وغريهم.
ُت ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ة �أن ال�ه��وي��ة الإ��س�لام�ي��ة ظ�ل��ت �صامدة
لفرتة طويلة ب�شكل مثري للده�شة .فحتى عند اختفاء
�إم ��ارة غرناطة من خريطة �شبه اجل��زي��رة الأيبريية،
وه��ي �آخ��ر معقل للنظام ال�سيا�سي الإ��س�لام��ي� ،إال �أن
احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة مل ت�ن��در���س �إال ب�ع��د ق ��رون من
ذلك� .أما املحور الذي جعلته امل�ؤلفة حجر زاوية بحثها
فيتعلق باملناطق التي ما زالت حتتفظ مبالمح الهوية
الإ�سالمية يف �أوروبا املعا�صرة.
تبد�أ امل�ؤلفة بحثها عن جتليات الهوية الإ�سالمية يف
زمن االنت�صارات الأوىل حلقبة اال�سرتداد الإ�سبانية،
ع�ن��دم��ا ب ��د�أ امل �ل��وك امل�سيحيون ب��ا��س�ترج��اع �أرا��ض�ي�ه��م
التي كانت حت��ت �سيطرة احل�ك��ام امل�سلمني ،ولكن مع
بقاء ال�سكان امل�سلمني داخل املمالك امل�سيحية ،وب�أعداد
كبريةُ .ت�شري الكاتبة �إىل هذا بقولها« :بطبيعة احلال،
ف��ور وق ��وع مدينة �أو قلعة بيد امل�سيحيني ،غ��ال� ًب��ا ما
ك��ان��ت ال�ن�خ�ب��ة امل�سلمة امل�ح�ل�ي��ة ُت �غ ��ادر ��ش�ب��ه اجل��زي��رة
الأيبريية �إىل الأرا�ضي الإ�سالمية .ومع ذلك مل يكن
جميع امل�سلمني م�ستعدين للتخلي عن منازلهم» وبيع
ممتلكاتهم مقابل مبلغ زهيد .وف�ضل القرويون البقاء
ب�أر�ض �أجدادهم ،يزاولون احلرث والزرع ورعي املا�شية
و�إن�شاء احلدائق .لقد اتخذوا قرارهم بعقلية دنيوية،
ان�ط�لاق�اً م��ن ظ ��روف م��ادي��ة ،وك��ان��وا ي��درك��ون �سهولة
احلياة التي عا�شوها هنا لأجيال عديدة» (�ص .)19
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ُت�ؤكد الباحثة �أن ال�سلطات امل�سيحية تولت بداية الأمر
مهمة ج ��ادة ،ومتكنت يف وق��ت ق�صري م��ن و��ض��ع �أُ�س�س
قانونية واقت�صادية فعالة للتعامل مع ع��دد كبري من
امل���س�ل�م�ين يف امل�م�ل�ك��ة واع �ت �م��دت ع�ل��ى اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات
الإ��س�لام�ي��ة ،لي�س فقط مبعنى �أن�ه��م اق�تر��ض��وا �أف�ك��ار
النظام االجتماعي من امل�سلمني ،ولكن � ً
أي�ضا من حيث
�أن�ه��م ناق�شوا وواف�ق��وا على الإج ��راءات املعمول بها مع
ممثلي ال�ط��رف الإ��س�لام��ي بلغة يفهمونها وغ��ال� ًب��ا ما
كانت اللغة العربية .وكانت تواقيع احلكام امل�سيحيني
وامل�سلمني و�شهودهم تتحرك يف اجتاهني متعاك�سني:
من الي�سار �إىل اليمني ومن اليمني �إىل الي�سار ،مما عزز
النظام والتعاي�ش بني الطرفني»(�ص  .)23وهناك نقطة
مهمة ُت�شري �إليها الباحثة وهي �أن اجلميع كانوا �سوا�سية
�أم� ��ام ال �ق��ان��ون ،ف� ��إن وق ��ع ��ش�ج��ار �أو ع ��راك ب�ين م�سلم
وم�سيحي ،ال يتورع القا�ضي العربي مبعاقبة امل�سلم� ،أو
القا�ضي امل�سيحي ب�إنزال اجلزاء على �شخ�ص من ديانته،
ولن يفلت �أحد من �سنة القانون هذه»�( .ص )24
تربط الباحثة بداية نهاية الأزمنة الذهبية ،وتقلقل
�أو�ضاع امل�سلمني ،بتدخل الكني�سة الكاثوليكية الر�سمية.
فتجد يف قرار البابا كليمنت اخلام�س الذي �صدر عن
جممع فيني ع��ام  1311وال ��ذي منع مبوجبه الآذان،
ق��وة تفكيكية ح��ادة جعلت العر�ش وامل�سلمني يعاودون
بناء عالقاتهم ب�شروط �أخ��رى .لقد �سلط هذا القرار
ال�ب��اب��وي ال�ضوء على م��واق��ف املجتمع م��ن الفريقني
(امل�سلم وامل�سيحي) ،واخترب مدى ا�ستعدادهم للحوار
والتفاعل ،كما ك�شف عن مدى ر�سوخ ممار�سة �شعرية
الأذان يف �شبه اجلزيرة الأيبريية ،مما �أعطى للم�ؤلفة
م�شروعية جعل الأذان ال�سمة الأوىل والرئي�سية للهوية
الإ�سالمية يف �أوروب ��ا .وتخل�ص الباحثة �إىل �أن��ه «لوال
قانون البابا ال��روم��اين ،ملا كانت لدينا جتربة بحثية
فريدة من نوعها ،جتربة تاريخية نادرة ميزت الهوية
الإ� �س�لام �ي��ة ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ( )...مل ت�ك��ن ال�سلطات
العلمانية يف عجلة من �أمرها جلعل منع الأذان قاعدة
يف �أرا�ضيها ( )...كما �أنه مل يبلغ �إىل علمنا �أية حالة
من حاالت تطبيق عقوبة الإعدام على ممار�سة الأذان.
وع� ل��اوة ع�ل�ي��ه ،ال ن �ع��رف ع ��ن �إج � ��راء حم��اك �م��ات على
�أ�سا�س خرق حظر الأذان»(�ص  .)62وتفرت�ض الباحثة
�أن ممار�سة الأذان ظلت �سارية على الرغم من القرار
البابوي ،وذلك طوال القرن الرابع ع�شر ب�أكمله ،وكان
ُيرفع ،بطريقة �أو ب�أخرى ،يف مدن وبلدات خمتلفة يف
�شبه اجلزيرة الإيبريية .فعند البع�ض احتفظ الأذان

يف امل�سجد امل�ح�ل��ي ح�ي��ة .ال ان�ت�ق��ال تيزنيت �إىل حكم
امل�سيحني يف القرن الثالث ع�شر ،وال معمودية م�سلمي
�شبه اجلزيرة الإبريية يف بداية القرن ال�ساد�س ع�شر
غ�ي�رت ال��و��ض��ع ،وذل ��ك ب��رغ��م ال�ت�ح��ول اجل ��ذري ال��ذي
طر�أ على الهيكل االجتماعي وال�سيا�سي برمته .وبني
هاتني املحطتني الزمنيتني كان هناك قرنان �صعبان،
الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر ،اللذين ات�سما بالأزمات
واحل��روب والطاعون والهجرة املكثفة للم�سلمني �إىل
الأرا� � ٍ�ض الإ�سالمية وع��دم اال�ستقرار العام .مع ذلك،
وبعد قرن ون�صف من ذلك الو�ضع ،احتفظ امل�سلمون
ب ��ذك ��راه ب��و� �ض��وح � �ش��دي��د ،وك ��ان ��وا م���س�ت�ع��دي��ن بحمية
ل�تر��س�ي��خ ه��وي�ت�ه��م الإ� �س�لام �ي��ة ل ��درج ��ة �أن �ه ��م �أع� ��ادوا
مركزية احل��ج ب�سرعة وب�شكل ك��ام��ل ،فت�سابقت �إليه
�أف��واج امل�ؤمنني ،وكانوا ميتلكون معرفة كاملة لكيفية
ال�ت���ص��رف يف ال��دي��ار امل�ق��د��س��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي م��ن اجل��ان��ب
النف�سي والفيزيائي وال�ث�ق��ايف �أن الهوية الإ�سالمية
ظلت حمتفظة بدميومتها» (�ص .)85
و ُت�شري امل�ؤلفة �إىل ملمح من مالمح الهوية الإ�سالمية
معب� ،أال وهو ملمح املظهر
الأوربية ،يبدو جانبيا ولكنه ّ
اخلارجي للم�سلم ،حيث ا�ستبعده امل�سلمون هنالك ومل
يخ�ضعوا ل��هّ .
تبي امل�ؤلفة قائلة« :مل يعتقد م�سلمو
الربان�س �أن طريقة مت�شيط �شعرهم �أو ت�سريحاتهم
لها عالقة بالدين .ف�إح�سا�سهم بهويتهم املذهبية مل
ي�أخذ هذا العامل اخلارجي حممل اجلد ،ومل يجعلوه
�ضمن االلتزام الديني ،بل �إنهم تركوه عمداً خارج نطاق
الهوية الإ�سالمية يف �أوروبا .وباملقابل ،ففي هذه املرحلة
نف�سها ،مل تتطابق الثقافة الالتينية والإ�سالمية� ،إن
مل نقل �إنها عا�شت تعار�ضا فيما بينها ،حيث متو�ضعت
الثقافة الالتينية يف خ��ط ال��دف��اع ع��ن هويتها بينما
اختارت الثقافة الإ�سالمية �سبيل الت�أقلم» (�ص .)141

ب�صيغته التقليدية؛ وذلك بف�ضل االمتيازات امللكية �أو
عن طريق تواط�ؤ ال�سلطات املحلية ،ويف حاالت �أخرى
كان الأمر �أكرث تعقيدًا ،فلم يكن لدى امل�ؤذن قدرة على
�إعالن دعوته لل�صالة ب�صوت عالٍ وحتتم عليه اللجوء
�إىل طرق �أخرى.
�أما املكون الثاين للهوية الإ�سالمية يف �أوروبا فحددته
الباحثة يف ركن احلجُ .ت�شري �إىل �أن امل�سلمني ا�شرتطوا
بحقهم يف احل��ج يف �أول لقاء ر�سمي مع ممثلي �سلطة
امل�سيحيني« :لقد ر�أينا ذكر �شرط احلج يف كل مواثيق
اال�ست�سالم التي و�صلتنا .فعلى �سبيل املثال ،يف فرتة
ا��س�ت���س�لام م��دي�ن��ة ت ��ودي�ل�ا ع ��ام  ،1119ومب� �ب ��ادرة من
امل�سلمني ،مت ت�سجيل �أن �أي �شخ�ص ي��رغ��ب مب�غ��ادرة
أرا�ض �أخرى فهو حر يف
املدينة لأرا�ضي املغاربة �أو �إىل � ٍ
تنقله وميكنه املغادرة ب�أمان مع زوجه و�أطفاله ،حام ً
ال
كل ممتلكاته ،عن طريق الرب والبحر ويف �أي وقت من
النهار �أو الليل كما �شاء .كما �أدخل ا�ست�سالم طرطو�شة --------------------------------
عام  1148القاعدة التي تن�ص على �أن امل�سلمني يف هذه •الكتاب :أوروبا المسلمة وتجليات
املدينة ميكنهم املغادرة بحرية دون احل�صول علي �أي الهوية.
�إذن خا�ص �أو موافقة من ال�سلطات» (�ص .)73
•المؤلف :إيرينا فارياش.
غ�ير �أن �أف���ض��ل دل�ي��ل ع�ل��ى �أه�م�ي��ة احل ��ج يف ت�شكيل
•دار النشر :ناووكا /سانت بطرسبورغ/
الهوية الإ�سالمية جنده يف القرون الثالثة من تاريخ
.2020
م�ستوطنة تيزنيت ال�صغرية يف فالن�سيا .تقول امل�ؤلفة:
•اللغة :الروسية.
«ك��ان��ت امل�ستوطنة م��رك��ز ج ��ذب للم�سلمني املتدينني
و�أحفادهم وهو ما �ضمن ا�ستدامة املمار�سات الدينية •عدد الصفحات.225 :
الإ��س�لام�ي��ة يف �شبه اجل��زي��رة الإي�ب�يري��ة .فعلى مدى
* أكاديمية ومستعربة روسية
�أحد ع�شر ً
جيل متتاليا ظلت ذكرى القدي�س املدفون
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