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  تاريخ من سوء التفاهم.. أوروبا واإلسالم

  
  

  

  

  

  تاريخ من سوء التفاهم .. أوروبا واإلسالم: الكتاب-
  فرانكو كارديين : املؤلف-

  عماد البغدادي : املترجم
  القاهرة، دار شرقيات: الناشر-

  ٣٠٤: الصفحات-
٢٠٠٨/األوىل: الطبعة-
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 تاريخ من سوء التفاهم.. أوروبا واإلسالم

  ٣٠/١١/٢٠٠٨ - الجزيرة نت–بدر محمد بدر / عرض 

  

  

  

  

  تاريخ من سوء التفاهم .. أوروبا واإلسالم: الكتاب-

  فرانكو كارديني : المؤلف-

  عماد البغدادي : المترجم

  القاهرة، دار شرقيات: الناشر-

  ٣٠٤: الصفحات-

 ٢٠٠٨/األولى: الطبعة-

البحث في العالقات التاريخية ي الغرب يصنف هذا الكتاب في إطار محاولة عدد من مفكري ومؤرخ

وصوال إلى ، بين األوروبيين والمسلمين" سوء التفاهم"الستجالء أسباب ، بين اإلسالم والعالم الغربي

ذروة القلق الغربي من الصعود التي يراها بعض المراقبين ، فهم أفضل لهذه المرحلة التاريخية

   .٢٠٠١أيلول /في أعقاب الحادي عشر من سبتمبرخصوًصا ، اإلسالمي وظهور الحركات اإلسالمية

ويقوم ، فرانكو كارديني هو أستاذ تاريخ العصور الوسطى في جامعة فلورنسا بإيطالياوالمؤلف 

وهو مترجم بقسم اللغة اإليطالية بجامعة ، أيًضا بتدريس تاريخ العصور الوسطى في جامعة باريس

  . ترجمة عن اإليطاليةوله العديد من الكتب الم، عين شمس بالقاهرة

 ،تتبع المسيرة التي قطعتها أوروبا لالتصال باإلسالموالهدف من الكتاب كما يقول المؤلف هو 

وتعدد المظاهر والمفاهيم وأشكال الحكم المسبق ، والعملية التاريخية التي تطورت بموجبها العالقات

  ). اإلسالم(للطرف الثاني ) أوروبا(التي أثرت على رؤية الطرف األول ، وتشويه المعلومات المضادة
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  اإلسالم عدو محتمل
في البداية يؤكد المؤلف أن العلمانية أو الحداثة الغربية تمنع االستمرار في النظر إلى أوروبا على 

في الوقت الذي يمكن أن نلحظ ميالً أوروبيا شائعا للنظر إلى اإلسالم على أنه ، أنها كيان مسيحي

  .  يمكن اعتباره جديداوهو ميل، عدو محتمل

، وبنظرة تاريخية يمكن القول إن حروب المسلمين المتكررة على أوروبا بين القرنين السابع والعاشر

ساهمت في تشويه صورة اإلسالم ونشر األكاذيب ، وبين القرنين الرابع عشر والثامن عشر

ي نفس الوقت الذي ساهمت ف، في ظل صعوبة التواصل والنقل المباشر بين الشعوب، والخرافات عنه

  . في مولد أوروبا وتحديد مالمحها وتشكيل هويتها

الثامن والتاسع والعاشر :  في القرونلصراع بين المسلمين واألوروبيينويستعرض المؤلف ا

التي يشير إلى ارتباطها بقلق ومخاوف المسيحية الغربية ، الحروب الصليبيةوصوالً إلى ، الميالدية

جعلت ، كما ارتبطت أيضا بمتغيرات بيئية واجتماعية وصراعات سياسية ودينية، نهاية العالم من

  . حيث كان ينتظر أن يتحدد فيها مصير البشرية" القدس"الناس تنظر بتركيز إلى 

وتدفقت موجات جديدة من ،  اشتعلت التوقعات من جديد الخاصة بتوقع نهاية العالم١٠٣٣وفي عام 

وهز أوروبا الرعب من ، أمال في أن تفاجئهم نهاية العالم هناك طينالمؤمنين المنزعجين على فلس

بين " اآلخرة"حيث كان المثقفون يفكرون بتركيز أكثر دائما في الوصول إلى ، نهاية العالم الوشيكة

وبالتالي ال يمكن فهم الحماس الذي ردت به أوروبا على ، الحسابات الفلكية وتفسيرات الكتب المقدسة

وبدون التاريخ الطويل ،  من أوربانوس الثاني بدون هذه المقدمات١٠٩٥عام  جهالنداء المو

  . للمعاني الروحية للحج عند المسيحيين

وزيادة فرص التبادل التجاري ، فشل الحمالت الصليبية في األراضي المقدسةويرى المؤلف أن 

 التي كانت عند األوروبيين تغيير الرؤية الشيطانيةأديا إلى ، والمعارف بين المسيحيين والمسلمين

  .لتضاف إليها عناصر من التقدير والتعاطف، تجاه المسلمين

، وأن عقيدتهم تدفعهم لكل أنواع الشرور والمفاسد، وكان األوروبيون يرون أن المسلمين عبدة أصنام

، وفي مرآة الشعر الملحمي المشوهة كان المسلمون يكتسبون صفات أسطورية سحرية وحتى شيطانية

   .وكانت هذه رؤية شعبية قدر لها مع ذلك أن تبقى قوية في الخيال الجماعي لمدة طويلة
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   ترجمة القرآن الكريم

 التينية في القرن الثاني عشر الميالديأول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الويشير المؤلف إلى 

الترجمة من العربية إلى أعدت على ما يبدو من خالل  ويوضح أنها، روبرتو دي كيتونعلى يد 

 وغير مضطربة ومليئة بالثغراتوعلى الرغم من أنها كانت ، العبرية إلى القشتالية ثم الالتينية

   .القرون األربعة التاليةبقيت أساسية في فإنها كانت مهمة حتى إنها ، مكتملة

ولنشر ، هي األم الحقيقية للتجديد العلمي للغرب) األندلس(ويقول المؤلف إن شبه الجزيرة األيبيرية 

حيث ، صناعة الورق التي نقلها المسلمون عن الصينوهي ، واحدة من أعظم الدعائم المادية فيه

  . يالديبنيت مصانع إلنتاج الورق في طليطلة في القرن العاشر الم

نتيجة للتطور الكبير في ، لقد أصبح االتصال بالثقافة العربية واإلسالمية أكثر عمقًا في تلك الفترة

وبدأت حركة ترجمة واسعة لكتب الجغرافيا والرياضيات والطب والفلك ، االقتصاد والتجارة

  .والصيدلة واألدب والفلسفة وغيرها

 وخالل القرن الرابع عشر زادت هذه المواقف ،وةقائما بق" لالستعراب"العداء ورغم ذلك ظل 

  . حتى أصبحت أحد المكونات األساسية للحركة اإلنسانية الوليدة، المعادية للعرب المسلمين عمقًا

انتشرت كتابات تتحدث عن ، ظهور المطبعة على يد يوحنا جوتنبرج في القرن السادس عشرومع 

وحتى ذلك ، تكيل له السباب أو، ه بصورة غير صحيحةكانت تقدم حيث ،اإلسالم بصورة سيئة للغاية

ولكن االهتمام الذي أثاره تقدم ، الحين كان اإلسالم قد عرف المسيحية أفضل مما عرفته المسيحية

بدأ يغير ، مع تزايد عدد التجار والرحالة األوروبيين إلى أرض اإلسالم، المسلمين األتراك في أوروبا

  . هذا الواقع بالتدريج

ألحداث الغزوات والحروب والمعارك واالنتصارات واالنكسارات بين ويواصل المؤلف سرده 

والخرافات التي انتشرت ، التي تركت الكثير من األفكار السيئة عن اإلسالم، المسلمين واألوروبيين

    .عبر المالحم والحكايات الشعبية

كت أوروبا أن اإلسالم نجح في مزج أدر، ظهور عصر النهضة وانتشار الفكر والعقالنيةولكن مع 

، فهؤالء الناس يرتدون ألف نوع من الثياب ويتحدثون ألف لغة، الكثير من الشعوب المختلفة جدا

وهم يتلون ، متجهين نحو نقطة واحدة من األرض، ولكنهم يصلون هللا في نفس ساعات الليل والنهار

  . ير من النبرات واألصواتحتى ولو كانت منطوقة بتنوع كب، نفس الصيغ بنفس اللغة
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فإن اإلسالم كان يبدو كظل ،  تتجه نحو تحديد العقل والطبيعة والسعادةأوروبا التنويروإذا كانت 

ولكن خرجت منه مجموعة ، دين سماوي يتجاوز العقلفهو ، محمل بالنور الباهر والصمت الغامض

 اإلسالم أثار الرعب طويالً في أن يجب أن ال ننسى ومع ذلك، من أروع الفالسفة في تاريخ البشرية

   .أوروبا

   حملة نابليون

ويصل المؤلف إلى نهاية القرن الثامن عشر وانطالق حملة نابليون بونابرت إلى مصر والمنطقة 

ثم االحتالل البريطاني لمصر والفرنسي لسوريا والجزائر ، ف الدولة العثمانيةالعربية في ظل ضع

وظهور المشكلة اليهودية في فلسطين بدًءا من ، ووقوع العالم العربي تحت سيطرة الغرب، وتونس

  . نهاية القرن التاسع عشر

خاصة في ، ينففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تدهورت الظروف المعيشية لليهود الشرقي

واستقر آخرون في ، حيث اختار الكثيرون الواليات المتحدة، وهو ما أدى إلى نزوح حقيقي، روسيا

 ١٨٨٢ ألفا منهم فضلوا التوجه إلى فلسطين عام ٣٠ولكن ما يقرب من ، أوروبا وخاصة في فرنسا

  .تقريًبا

ن في فلسطين مبالغ  الستيطان المستعمريجمعية أصدقاء صهيون جمعت ١٨٩٥ و١٨٨٩وبين عامي 

قائمة على العلمانية لكنها كانت ، عن الصهيونيةتيودور هيرتزل  ظهر كتاب ١٨٩٦طائلة وفي عام 

  . وليس على الدين

إثارة : وهي، ويشير المؤلف إلى أن الدبلوماسية البريطانية حققت ثالثة أهداف ال يمكن التوفيق بينها

الذين كانوا في ، وإبعاد اليهود الصهاينة، تحد ومستقلالعرب ضد األتراك بالوعد بوطن عربي كبير م

وتلبية االحتياجات ، معظمهم من أصل ألماني عن قضية القوى المحورية في الحرب العالمية األولى

ولكنها كانت تريد بالذات ، التي لم تعد تكتفي بأي أرض لشعب بال أرض، الحزبية للحركة الصهيونية

  . مع ألمانيا أو تخفيف التعاطف الصهيونيوالهدف هو إبعاد ، تلك األرض

ومع غروب أوروبا ، خالل الثالثين سنة األخيرة، ويرى المؤلف أن القضية العربية اإلسرائيلية

إضافة إلى ظهور نظام عالمي جديد يتميز بوجود ، ١٩٨٩بوصفها قوة عالمية خصوصا بعد عام 

 -سلبا-هذا أثر بصورة قوية وغير بعمق هي الواليات المتحدة األميركية، كل ، قوة عظمى وحيدة

  . العالقات بين أوروبا واإلسالم
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في أعقاب الهزيمة ، لقد اهتزت بعمق الثقة التي كانت لدى العديد من الدوائر اإلسالمية تجاه الغرب

   .اإلسالم" عولمة "وبالتالي في إمكانية ، ١٩٦٧العربية أمام إسرائيل عام 

   أوروبا حائرة ومبهمة

لكنها ال تمتلك حتى اآلن ، وهي قوة عظمى ماليا واقتصاديا، إن أوروبا لم تعد محورا للعالم سياسيا

دبلوماسي مستقل إزاء وال تزال غير قادرة على التعبير عن سياسة دولية وخط ، مؤسسات موحدة

  . وبالتالي تبدو اليوم حائرة ومبهمة أمام حكومات وشعوب دار اإلسالم، األميركي" الحليف"

 أن عالقاتها مع الواليات المتحدة تؤثر على حريتها واستقالليتها سواء في - كما يرى المؤلف- ويبدو

 أن الرأي العام فيها ال يزال بعيدا في حين، العمل أو في الحكم تجاه دول مثل إيران والعراق وليبيا

حيث تبدو إزاءه ، ونادًرا ما يتأثر بالحركات الدينية والثقافية في العالم اإلسالمي، جدا عن الحقائق

  . أو صفات أخرى غير دقيقة" متطرفين"و" علمانيين"التمييزات المجردة بين 

ن خالل الممارسة المتكررة لوسائل وفيرة م، والمعلومات الهزيلة والرديئة المستوى التي تظهر

لمنع الوصول إلى رؤية هادئة ، تقترن ببقاء أحكام مسبقة قديمة مع تجددها بصورة مضحكة، اإلعالم

  . فيما يتعلق باإلسالم، ومرنة لألشياء بصورة واقعية

، يرة في السنوات األخازدياد نمو الجماعات المسلمة في أوروباويشير الكاتب في نهاية مؤلفه إلى 

بيد ،  وهذه الجماعات وسعت من حدود دار اإلسالم،الهجرة أو انتشار اإلسالم نفسهسواء من خالل 

وهي ، إعادة تعريف حساسة لنفسهاالتي هي بدورها في مرحلة ، أن عليها أن تتعامل مع أوروبا

في مجال ولم تتميز بعد بالوضوح ، قوية ولكنها غير متجانسة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي

  .خياراتها السياسية

وفي كل األحوال يتزايد في أوروبا يوما بعد يوم ، وهي حائرة كذلك على صعيد الهوية الثقافية

  .المواطنون والمقيمون الذين يتبعون منهج اإلسالم

  
 


