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واملتغي يف الإ�سالم
حت ُّوالت الثابت
ِّ
َق ْي�س اجله�ضمي

واملتغيات يف الفكر الإ�سالمي»� ،إىل التعبري عن حتوالت الفكر الإ�سالمي �ضمن مُ�صطلحي
يذهب الكاتب ح�سن حنفي يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بـ»جدل الثوابت
ُ
ِّ
«الثابت» و»املتغري» قدميا وحديثا ،فهما م�صطلحان �ضروريان تكامليان يف كل فكر وثقافة ودين ،وال ُيفهم �أحدهما �إال بالآخر .كما لعبت حتوالت هذين امل�صطلحني
تتم�سك بالثوابت حفاظا على ثباتها ،واملعار�ضة هي التي ت�سعى للتحرك داخل
الأيديولوجية دورا يف ال�صراعات االجتماعية وال�سيا�سية ،بناء على �أ َّن الدولة هي التي َّ
املعبة عن
الن�ص
املتغي لتغيري الو�ضع القائم ،ومبا �أ َّن َّ
ِّ
الديني هو املركز الذي ت�ستند �إليه �أفكار الديانة و�سلوك �أ�صحابها وتطلعاتهم ،كانت الن�صو�ص املحكمة هي ِّ
َّ
املعبة عن املتغريات التي ت�ؤ َّول على ما ُينا�سب الع�صر وحاجاته ،وهي يف هذا الت�أويل ت�سعى للموازنة بني الثوابت واملتغريات للحفاظ
الثوابت ،والن�صو�ص املت�شابهة هي ِّ
على ا�ستقرار املجتمع وتطوره.
إ�سالمي يحتوي على ثالثة �أن��واع من العلوم كان
والفك ُر ال
ُّ
ل��ك��ل منها ح�����ض��ور خ��ا���ص يف ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي؛ ف��ك��ان �أق��واه��ا
العلوم النقلية اخلال�صة؛ وهي :علوم القر�آن واحلديث والفقه
وال�����س�يرة والتف�سري ،ث��م ت���أت��ي بعدها ال��ع��ل��وم النقلية العقلية
التي عاي�شتْ ح�ضورا متذبذبا يف الفكر الإ�سالمي بني القوة
وال�ضعف ،وهي :علم �أ�صول الدين و�أ�صول الفقه وعلوم احلكمة
وعلوم الت�صوف� .أما النوع الثالث وهو العلوم العقلية اخلال�صة
�سواء الريا�ضية �أو الطبيعية -فقد غابتْ وانقطعتْ عن الفكرالإ�سالمي ،وح�� َّل حملها العلوم العقلية اخلال�صة من الغرب،
وقد حدثت تغيريات داخل هذه العلوم ب�سبب الواقع الذي نزع
ال�سلطة م��ن الإ���س�لام و�أع��ط��اه��ا للغرب بجانب ت��ط��ور الع�صر
وتقلباته؛ مما �أ َّثر على الثابت واملتغري داخل هذه العلوم.
ففي ال��ع��ل��وم النقلية ،مل يُ��وج��د ال��ث��اب��ت لأ َّن العقل مل يكن
ح��ا���ض��را فيها ف��ك��ان��ت خ��ال�����ص��ة ،وب��ع��د حت���والت الع�صر ودخ��ول
الرتجمة ب��د�أ �إع��م��ال العقل يف النقل؛ فعلوم ال��ق��ر�آن ميكن �أن
تغي الواقع
ي�أخذ الن�ص فيها دالالت جديدة ومتعددة ،وبحكم ُّ
يتغي الفكر وال��ف��ه��م للن�ص ،وم��ا دالل���ة النا�سخ وامل��ن�����س��وخ �إال
َّ
لإم��ك��ان��ي��ة ح�����ص��ول التغيري يف احل��ك��م ال�����ش��رع��ي طبقا ل��ظ��روف
الع�صر؛ ف�أ�صبح الوحي ثابتا� .أم��ا فهم الن�ص على مقت�ضيات
الواقع ،فهو املتغري.
أي�ضا يف علوم احلديث غاب الثابت؛ فقد َّ
و� ً
مت تدوين احلديث
يف ع�صر ال��رواي��ة ال��ذي ك��ان فيه التدوين لأج��ل العلم؛ فكانت
حا�ضرة يف بقية العلوم كاللغة والتف�سري والتاريخ...وغريها.
�أم��ا الآن ،ف��ال��رواي��ة َموْ�ضع النقد ،ويجب التحقق م��ن ال�سند
واملنت و�صحته قبل الأخذ باحلديث.
�أمَّ����ا ع��ل��م ال��ت��ف�����س�ير ف��ه��و م��ن امل��ت��غ�يرات ،وال��ت��ف�����س�يرات على
�أنواعها لي�ست مقدَّ�سة ،بل هي -كما يقول حنفي« -اختيا ٌر طبقا
مف�سر يختار املعنى ال��ذي
لأه��ل االخت�صا�ص» .مبعنى �أ َّن ك�� َّل ِّ
يطابق اهتمامه واخت�صا�صه ،وميكن للتف�سري �أن ي�ساير العلوم
ري
احلديثة من علم النف�س واالجتماع والرتبية ،كما �أ َّن التف�س َ
ال يلزم �أن يكون على ترتيب �سور ال��ق��ر�آن الت�سل�سلي؛ ب��ل قد
يكون على املو�ضوع وم��ا يخ�صه من �آي��ات ،خ�صو�صا تلك التي
تهتم بالواقع والإن�سان والعامل.

وك��ذا يف عِ ْلم ال�سرية فهي لي�ست ثابتة ،بل �إ َّن كل �سرية هي
ق��راءة حلياة الر�سول مبا يُنا�سب ذل��ك الع�صر؛ فكانت ال�سري
الأول���ي���ة ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت ع���ن ح��ي��اة ال��ر���س��ول ���س��ب��ب��ه��ا ال���دف���اع عنه
وتعظيمه ورف��ع ق��در ر�سالته ،ثم ُكتبت ال�سري احلديثة فمنها
ما �أظهر �أ َّن الر�سول ليربايل مثل «حياة حممد» ملحمد ح�سنني
هيكل ،و�أنه ا�شرتاكي يف «حممد ر�سول احلرية» لل�شرقاوي ،و�أنه
كان مع الأقباط «حممد ر�سول اهلل» لنظمي لوقا...وغريها.
ُعب �صاحب املقال ،وكانت
ويف الفقه كان تقنينا لل�شريعة كما ي ِّ
بداية ال��دورة الفقهية الأوىل هي االهتمام بالواقع وامل�صالح
املر�سلة (مالك) ،ثم م َ
َ�ضتْ للعقل والنظر عند «�أبوحنيفة» ،ثم
تو�سط «ال�شافعي» بني العقل والواقع ،و�أخريا �أخذ الن�ص بدون
��غ�يرت
��غ�يرت امل�صالح ،وت َّ
ت���أوي��ل (اب��ن حنبل)� .أمَّ���ا الآن ،فقد ت َّ
مناهج اال���س��ت��دالل ،وحت َّ��ول��ت الو�سطية �إىل �أيديولوجية نظم
احلكم ،و�أ�صبح الن�ص اخلال�ص دون ت�أويل ال يُنا�سب الواقع؛
ل��ذا جعل الفقه اجل��دي��د الأول��وي��ة للمعامالت على ال��ع��ب��ادات،
ْ
و�صارت املعامالت بال ثوابت على عك�س ما يف العبادات.
�أما العلوم العقلية النقلية ،فكان الثابت قدميا يف علم �أ�صول
ال��دي��ن ه��و نظرية ال���ذات وال�صفات والأف���ع���ال؛ ف��ال��ذات �إث��ب��ات
للوحدانية ونق�ض التعدُّ د ،ويف ال�صفات والأفعال تنزيه اخلالق
عن ت�شبيهه مبخلوقاته ،وحاول الأعداء الت�شوي�ش على العقائد
ْ
فانت�صرت العقائد الأ�شعرية
للح�صول على ���س��ي��ادة ال��دول��ة،
ب�����س��ي��ادة ال��دول��ة الأم��وي��ة ���ض��د ع��ق��ائ��د ال��ف��رق الأخ����رى ،و�سعت
الأ�شعرية قدميا �إىل الأولوية للنقل على العقل ،وللإميان على
العمل ،وجعل الإمامة يف قري�ش� .أما الواقع ،فجاء على خالف
الأ���ش��ع��ري��ة؛ فالعقل مُ��ق��دَّم على ال��ن��ق��ل ،وال��ع��م��ل على الإمي���ان،
وجعل الإمامة يف الرجل ال�صالح والإم��ام العادل بغ�ض النظر
عن ن�سبه القبلي.
ويف ع��ل��م �أ���ص��ول ال��ف��ق��ه ،ك��ان ق��دمي��ا ال��ث��اب��ت ه��و الن�صو�ص،
��غ�ير امل�����ص��ال��ح ،وو���ض��ع��ت بع�ض ال��ق��واع��د م��ث��ل« :ال اجتهاد
وامل��ت ِّ
مع الن�ص» ،و�صارت الأم��ة تعاين من غياب امل�صالح ب�سد باب
االجتهاد ،هذا ما دعا �إىل البحث عن ن�ص يوافق امل�صلحة مبا
ت�سمح ب��ه اللغة الأ�صولية ملواكبة ظ��روف ك��ل ع�صر وتقلباته
-كما يذكر الكاتب -ومنها :احلقيقة واملجاز ،الظاهر وامل�ؤول،

املحكم واملت�شابه�...إلخ ،ف�أ�صبحت الثوابت هي مقا�صد ال�شريعة،
وال�ضروريات اخلم�س :النف�س والعقل والدين والعر�ض واملال،
و���ص��ارت امل��ت��غ�يرات ه��ي التح�سينات واحل��اج��ي��ات احلياتية لكل
ع�صر.
ويف علوم احلكمة «الفل�سفة» ،يذهب حنفي �إىل �أ َّن ثوابتها
ك��ان��ت ع��ل��ى ث�لاث��ة �أق�����س��ام :منطقية وطبيعية و�إل��ه��ي��ة ،و ُق��� ِّ��س��م
الإن�سان على �أ َّنه َبدَن تابع للطبيعة ونف�سه للإلهيات ،وحديثا
�أعطى الغرب مفهومي الإن�سان والتاريخ خا�صة بعد الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان ،يف حني ا�شتغلت الأمة الإ�سالمية على
مفهومي اهلل واخللود ،وحتوَّلت الثوابت يف املوا�ضيع املطروحة
م��ن �إث��ب��ات وج���ود اهلل وخ��ل��ق ال��ع��امل واخل��ل��ود �إىل الطبيعيات
اجلمالية والبحث يف ق�ضايا الإن�سان والعامل وتطوره.
�أمَّ��ا علوم الت�صوُّف ،فكان من ثوابتها االن��ع��زال عن العامل،
وت��رك الدنيا ،وعلى الإن�سان �أن يطلق نف�سه هلل يفعل بها ما
ي�شاء ،فيكون مثل الري�شة يف الريح .ويقول حنفي �إ َّن حقيقة
ُتغيات؛ �إذ ن�ش�أ الت�صوُّف عندما ا�ستحال على
هذه الثوابت هي م ِّ
النا�س �أخ��ذ ال�سلطة من بني �أمية؛ فذهب بع�ض الأتقياء �إىل
احلفاظ على �صفاء النف�س وطهارتها واال�شتغال ب�أمر الآخرة،
وك��ان غاية هذا الأم��ر هو االت�صال باهلل عن طريق املحبة �إىل
�أن يفنى يف حمبوبه� .أما الآن ،فنجد أ� َّن الثوابت ما زالت باقية
نف�سها القدمية واملتغريات مل يُ�صبها التحوُّل رغم تطور الواقع
ووجود �أدوات ملقاومة ال�سلطة والظلم والعدوان.
ويف عالقتنا م��ع ال��ع��امل ،ال ي���زال ال��غ��رب ه��و مَ���ْ��ص��در العلم
ل��دي��ن��ا ،وال ي����زال ال���ع���رب ي�����ش��ع��رون ب��ال��ن��ق�����ص اجت����اه ال��ث��ق��اف��ة
الغربية؛ كما �أ َّن الثقافة الغربية م��زج��تْ نف�سها م��ع الثقافة
العاملية ،وجعلتْ لنف�سها ال�سيادة على باقي الثقافات ،ف�إ َّن هذا
الأمر لي�س ثابتا �إال عند الغربيني ،بينما هنالك وجود لثقافات
�أخرى قد تكون لها ال�سيادة ،ورمبا حتوُّالت الظروف احل�ضارية
جتعل من املُ�صدِّر للعلم مو�ضوعا للعلم والدرا�سة ،فال �سيادة
لثقافة واحدة للأبد؛ لذا فعلى الواقع الإ�سالمي �أن يُوازن بني
امليل الكبري للثوابت على ح�ساب املتغريات ،الذي غالبا ما ي�أخذ
بالفكر الإ�سالمي �إىل املا�ضي ويبعده عن احلديث.
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