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م�أزق العالقة بني الإ�سالم والغرب
�سامل امل�شهور

عرفت الديانة امل�سيحية الالهوت الدفاعي ،الذي ن�ش�أ بق�صد الدفاع عن املعتقد امل�سيحي ،وعرفت ح�ضارتنا الإ�سالمية «علم الكالم» الذي ن�ش�أ يف الأ�صل
بق�صد الدفاع عن الإ�سالم� ،أمام ال�شبهات التي يطرحها �أ�صحاب الديانات الأخرى� ،أو تلك التي يطرحها الزنادقة .هذه مقدمة للحديث عن مقال
للدكتور ح�سن حنفي يحمل عنوان «الإ�سالم والغرب» واملقال بامتياز ن�ستطيع �أن ندرجه يف الالهوت الدفاعي� ،أو ب�أدبياتنا الإ�سالمية ،ميكننا عده مقا ًال
يف علم الكالم يف الرد على �شبهات الغرب التي يوجهونها �إىل الإ�سالم.
يف بداية مقاله ،حت��دث حنفي عن ك��ون مو�ضوع
الإ� �س�لام وال�غ��رب لي�س مو�ضوعاً ج��دي��داً ب��ل ه��و يف
نظره “مو�ضوع ق��دمي منذ انت�شار الإ�سالم” ،ثم
ان�ط�ل��ق للحديث ع��ن ال���ص��راع ب�ين ال���ش��رق وال�غ��رب
و�أ��ض�ف��ى عليه ب �ع��داً ت��اري�خ�ي�اً ،و�أ� �ش��ار �إىل �أث ��ر ه��ذا
ال���ص��راع ال�ت��اري�خ��ي ع�ل��ى ح���ض��ارت�ن��ا ب�ق��ول��ه��»:ص��راع
قدمي مازالت جذوره مت�أ�صلة يف الالوعي احل�ضاري
ح ��ول ال �ب �ح��ر الأب �ي ����ض املتو�سط” ،ث��م اتجّ � ��ه �إىل
احل��دي��ث ع��ن ع �ن��وان م�ق��ال��ه “الإ�سالم والغرب”
وب�ين �أ ّن هناك �إ�شكاال يف امل�صطلح لأ ّن��ه يقابل بني
ح�ضارة ومنطقة جغرافية ،والأ�صح ح�سب ر�أي��ه �أن
ت�ت��م امل�ق��اب�ل��ة ب�ين ح���ض��ارت�ين احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة
واحل���ض��ارة الغربية� ،أو ب�ين منطقتني جغرافيتني
ب�ي�ن ال �� �ش��رق وال �غ ��رب .و�أج � ��دين ه�ن��ا �أت �ف��ق م�ع��ه يف
مالحظته ه��ذه ،ف�م��ن غ�ير املنطقي �أن ن�ق��اب��ل بني
الإ��س�لام كدين وثقافة وح�ضارة ،والغرب كمنطقة
جغرافية �إال على �ضرب م��ن ��ض��روب امل�ج��از! ولكن
م�سايرة ل�ل�أدب�ي��ات ال�شائعة ال�ي��وم� ،آث��ر حنفي هذا
العنوان.
ويف � �س �ي��اق ح��دي �ث��ه ع��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ� �س�ل�ام
وال�غ��رب ،ح��اول حنفي �أن ي�ق��دم ال�ف�ترة الأندل�سية
حت ��ت احل� �ك ��م الإ� � �س �ل�ام� ��ي ،ك �م �ث��ال �أوح � � ��د حل ��وار
احل�ضارات والتعاي�ش والوئام بني الإ�سالم والغرب
وخمتلف الأعراق والثقافات والأديان .ويف احلقيقة
ر�أي ��ه ه��ذا ف�ي��ه ان�ح�ي��از وا� �ض��ح ل�ل�ن�م��وذج ال�ع��رب��ي يف
الأن��دل ����س ،ي���ص��ل �إىل درج ��ة ال�ت�ق��دي����س ،وال �أري ��د
بكالمي هذا �أن �أنكر وج��ود قدر كبري من الت�سامح
مع الآخر يف التجربة الأندل�سية الإ�سالمية ،ولكن
يف ال��وق��ت ذات��ه �أج ��دين م���ض�ط� ًرا �إىل ال�ت��أك�ي��د على
وجود حاالت من التع�صب والإق�صاء مور�ست اجتاه
الآخ��ر يف ال�ف�ترة الأن��دل���س�ي��ة ،ف��أه��ل ال�ك�ت��اب الذين
هم ال�سكان الأ�صليون للأندل�س عوملوا ك�أهل ذمّة،
وفر�ضت عليهم قيود معينة تق ّيد حريتهم وحولت
بع�ض كنائ�سهم �إىل م�ساجد ،كجامع قرطبة ،الذي
ك��ان يف الأ� �ص��ل ك�ن�ي���س��ة ،ب��ل �إن الإق �� �ص��اء يف بع�ض
الأح�ي��ان امتد ،لي�شمل بع�ض الفقهاء والفال�سفة،
الذين �أحرقت كتبهم يف الأندل�س كابن ح��زم ،وابن
ر�شد ،والغزايل.
ثم تطرق حنفي لنقد �أ�سطورة اجلواهر الثابتة
للح�ضارات ونبّه �إىل �ضرورة جتنب الوقوع يف �إ�صدار
الأح�ك��ام املطلقة التي ال تراعي امل��راح��ل التاريخية
والظروف االجتماعية وال�سيا�سية ،التي تن�ش�أ فيها
كل ح�ضارة .و�إن كان مقاله مل يخ ُل يف احلقيقة من
�إ�صدار �أحكام مطلقة على احل�ضارة الغربية.

ومن الق�ضايا املهمة التي تناولها حنفي ،ق�ضية
ال�صورة النمطية التقليدية التي يحملها الغرب عن
احل�ضارة الإ�سالمية ،وهو يرى �أ ّنها �صورة موروثة
ع��ن اح�ت�ك��اك ال �غ��رب بالعثمانيني وه ��ذه ال���ص��ورة ـ
ح�سب وج�ه��ة ن�ظ��ره ـ ه��ي ال�ت��ي تناقلها اال�ست�شراق
التقليدي يف القرن التا�سع ع�شر ،ثم ي�صف �صورة
الإ��س�لام التي �أخ��ذه��ا الغرب بقوله �“ :أخذ الغرب
�صورة الإ�سالم الذي يثبت املعجزات ولي�س قوانني
الطبيعة وال�سحر واخلرافة ولي�س العقل والربهان،
وح �ق��وق ال��راع��ي وواج �ب��ات ال��رع �ي��ة ،ول�ي����س حقوق
الرعية وواجبات الراعي” .وفات حنفي �أن القر�آن
الكرمي ذكر املعجزات وحتدّث عنها يف غري مو�ضع،
وفاته �أي�ضاً �أن ال�سحر له ح�ضور يف الن�ص القر�آين
بغ�ض النظر عن تف�سريه.
وم��ن واج �ب��ي ب�ع��د ذك ��ري ل �ك�لام الأ� �س �ت��اذ حنفي
هذا� ،أن �أط��رح هذا ال�س�ؤال :هل فعال ال�صورة التي
تناقلها اال�ست�شراق التقليدي يف القرن التا�سع ع�شر
هي فقط م�أخوذة عن االحتكاك مبا ميكن �أن ن�سميه
الإ� �س�ل�ام ال�ع�ث�م��اين؟ ال ��ذي �أراه �أق ��رب �إىل املنطق
�أن اال��س�ت���ش��راق ت �ع��ددت ع�ن��ده ن��واف��ذ ال�ت�ع��رف على
احل�ضارة الإ�سالمية ،وال �شك عندي �أن اال�ست�شراق
الغربي مل يكتف بنافذة الأتراك يف معرفة الإ�سالم،
خا�صة �أن اال�ست�شراق يف تلك املرحلة كان يف الدرجة
الأوىل يخدم �أغ��را��ض�اً ا�ستعمارية ،وه��ذا ي�ستدعي
تو�سيع دائ��رة ال�ن��واف��ذ التي يطل م��ن خاللها على

الإ�سالم .وبعد الت�أ�صيل التاريخي لعالقة الإ�سالم
ب��ال�غ��رب ،ب��د�أ ال�ب��اح��ث ب��احل��دي��ث ع��ن العنا�صرالتي
ين�ش�أ عنها ال�ت��وت��ر ب�ين الإ� �س�لام وال �غ��رب ،فحنفي
يرى �أن الغرب وقع يف �سوء فهم للإ�سالم ،فالغرب
يف ن �ظ��ره مل ي �ف��رق ب�ين م��ا ه��و م��ن ج��وه��ر ال��دي��ن،
وم��ا ه��و م��ن �صنع ال�ت��اري��خ .وك��ان��ت الق�ضية الأوىل
التي �أورده��ا ،م�س�ألة رب��ط الإ��س�لام ب��الإره��اب وعدم
االع �ت�راف ب��الآخ��ر .ف��ال�ك��ات��ب ي��رى �أ ّن ه��ذه ��ص��ورة
م�شوهة ،فالإ�سالم دين التح ّرر من القهر والعدوان،
وك��ان رده خالياً م��ن مناق�شة �أدل��ة ال�ط��رف الآخ��ر،
واكتفى ب�إيراد جمل ق�صرية يف متجيد الإ�سالم!
وال�ن�ق�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ن��اق���ش�ه��ا ك��ان��ت م���س��أل��ة
رب��ط الإ��س�لام بالعنف وبالتحديد م�س�ألة احل��دود،
فالباحث ي��رى �أن ه��ذه ال���ص��ورة �إع�لام�ي��ة �صرفة!
املق�صود منها ت�شويه ��ص��ورة الإ� �س�لام ،و�أن��ا هنا ال
�أفهم ملاذا الإ�صرار با�ستمرار على افرتا�ض �أن الآخر
يريد ت�شويه �صورة الإ�سالم.
ث��م ت�ط��رق �إىل ات�ه��ام ال�غ��رب الإ� �س�لام بالتع�صب
والت�شدد ورف�ض احلوار ،و�أجاب عن ذلك بقوله”:ال
ي��وج��د ك�ت��اب ��س�م��اوي ح��اور املخالفني مثل ال�ق��ر�آن
ال �ك��رمي ،ال ��ذي ح ��اور �إب�ل�ي����س وال �ك �ف��ار وامل���ش��رك�ين
وغريهم «.
وع�ل��ى �صعيد �إث�ب��ات عقالنية ال��دي��ن الإ��س�لام��ي
واحل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ح�شد حنفي جمموعة من
امل�ق��والت الدينية م�ستقاة م��ن ال�ت�راث� ،أغلبها من

�أ� �ص��ول الفقه وبع�ضها م��ن علم ال �ك�لام ،ليثبت �أن
الإ� �س�ل�ام وال�ع�ق��ل ت �و�أم��ان ،ال ان�ف���ص��ال وال انفكاك
بينهما ،وم��ن تلك املقوالت:العقل مناط التكليف،
والنظر �أول الواجبات والقيا�س م�صدر من م�صادر
ال�ت���ش��ري��ع ،و�إمي ��ان امل�ق�ل��د ال ي�ج��وز ،والتقليد لي�س
م�صدراً من م�صادر العلم.
ث ��م ت �ط ��رق �إىل احل ��دي ��ث ع ��ن و� �ض ��ع امل � � ��ر�أة يف
الإ�سالم ،وناق�ش امل�سائل التي يثريها البع�ض حول
حقوقها يف الإ� �س�ل�ام ،كن�صيبها يف الإرث وم�س�ألة
قوامة الرجل عليها وغريها من امل�سائل ،التي يكرث
فيها ال�شد واجلذب بني الأطراف املختلفة .وكعادته
يف ه��ذا امل�ق��ال� ،سلك حنفي م�سلكاً دفاعياً عن هذه
الأحكام ،معتمداً على ربط هذه الأحكام بال�سياقات
االجتماعية التي وجدت فيها ،فهو يرى �أ ّن ال�شريعة
�أت��ت يف بيئة مل يكن للمر�أة فيها حق احلياة ،كانت
تو�أد عاراً ،فرد الإ�سالم لها حق احلياة ،مل يكن لها
ن�صيب يف امل�ي�راث وال تعترب ��ش�ه��ادت�ه��ا ،فجعل لها
الإ� �س�لام �شخ�صية اع�ت�ب��اري��ة يف االح�ت�ف��اظ با�سمها
وحقها يف املمار�سات التجارية.
ثم حتدث عن املواطنة يف الإ�سالم ،ورد على من
ي��زع��م �أن الإ� �س�لام مل ي�ع��رف امل��واط�ن��ة وامل �� �س��اواة يف
احل�ق��وق وال��واج�ب��ات ب�ين امل��واط�ن�ين ،ومل ي�ست�شهد
��س��وى مبيثاق املدينة ال��ذي ع�ق��ده النبي �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم مع �أهل املدينة من م�سلمني ويهود
وغريهم يف بداية الدعوة ،وبغ�ض النظر عن مدى
وثاقة �صحيفة املدينة� ،إال �أ ّن الفقه الإ�سالمي لأكرث
من �أل��ف �سنة مل يجعلها �أ�سا�ساً لبناء العالقة مع
الآخ ��ر ،وه��ذا م��ا مل ينتبه �إل�ي��ه ال�ب��اح��ث .وق��د وقع
حنفي يف خط�أ كبري عندما ا ّدع��ى �أن م�صطلح �أهل
الكتاب وم�صطلح �أهل الذمة هما من نحت الفقهاء
قدمياً ،مع �أ ّن م�صطلح �أهل الكتاب م�صطلح قر�آين
ورد يف غ�ير مو�ضع م��ن ال �ق��ر�آن ،وه��و ال يحمل �أيّ
دالل��ة �سلبية� ،أم��ا م�صطلح �أه��ل الذمة فقد ورد يف
عدة �أحاديث �صحيحة يف امل�صادر املعتمدة.
بعد هذه القراءة النقدية يف مقال الأ�ستاذ حنفي،
�أحب ّ �أن �أقول :نحن بحاجة ما�سة �إىل �إعادة النظر
يف ت��راث�ن��ا ،وال���ش�ج��اع��ة يف ن �ق��ده ،ال �أن ننهج منهج
ال��دف��اع ع�ن��ه يف ك��ل �أج��زائ��ه ف�تراث�ن��ا غ�ير مع�صوم،
وتاريخنا لي�س تاريخ مالئكة ،فال معنى لكل هذا
ال�ت��أوي��ل وال��دف��اع ع��ن جتربتنا وثقافتنا ،فلنخفف
من الالهوت الدفاعي ،ال��ذي يف كثري من الأحيان
يعتمد على العاطفة واملغالطات املنهجية كما ح�صل
يف بع�ض �أجزاء هذا املقال.
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