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إشكالت املنهج في "إسالم" طيب تيزيني

سمير سا�سي)1)

تمهيد 

نحاول	في	هذا	البحث	تفكيك	مقاربة	تيزيني	لإلسالم	منهجًيا،	من	خالل	البحث	في	عناصر	املنهج	
املعتمد	لدى	تيزيني،	وهو	يقرأ	"اإلسالم	الباكر	نشأة	وتأسيًسا"،	ويبحث	في	النص	القرآني	"بنية	وقراءة"،	
ضمن	مشروع	متكامل،	قصد	منه	تقديم	"رؤية	جديدة	للفكر	العربي،	من	بدايته	إلى	وقتنا	املعاصر".	
ا	ملا	قد	يوحي	به	عنوان	الورقة،	ال	يهدف	البحث	إلى	دراسة	عقيدة	املفكر	السوري	طيب	تيزيني،	

ً
وخالف

فهذا	ما	ليس	من	شأننا،	وال	من	اهتمامات	البحوث	العلمية.

	والرؤية	املنهجية	لتيزيني	فصل	فيها	صاحبها	القول	في	محاور	عدة،	بحثها	الكاتب	في	أجزاء	ضمن	
والخامس،	 الرابع	 الجزأين	 منها	 لإلسالم	 "،	خصص	 الجديدة	 "الرؤية	 بـ	 وصفه	 الذي	 العلمي	 منجزه	
وهو	بحث	"يريد	أن	يقدم	نفسه	من	حيث	هو	محاولة	لتق�سي	املشروع	اإلسالمي	الباكر،	بوصفه	بنية	

مركبة	ال	يمكن	اختزالها	على	واحد	من	أبعادها")2).

ويدرج	تيزيني	بحثه	ضمن	محاوالته	تفكيك	معيقات	النهضة	العربية،	فبعد	أن	سعى	إلى	"محاكمة	
الثاني	من	مشروعه	إشكالية	قراءة	 الفكر	العربي	موضوعًيا"،	جعل	من	أولويات	اهتمامه	في	املحور	
املبنية	على	 النهضة	 بين	فكرة	 أرضية	مشتركة	 والقرآن	خاصة،	وفهمه؛	إليجاد	 الديني	عامة،	 الفكر	

املنطق،	وتلك	املبنية	على	التراث	العربي	واإلسالمي.

املنهجية،	 القضايا	 االهتمام	على	 تركيز	 تيزيني	من	خالل	 "إسالم"	 في	 املنهج	 نروم	مقاربة	 ونحن	

)1)	سمير	سا�سي:	كاتب	وباحث	تون�سي.

)2)		طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا،	ط1،	)سورية:	دار	دمشق،1994(،	ص7.
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ا	ملا	
ً
من	دون	مضامين	األفكار	التي	نتجت	منها،	إال	بالقدر	الذي	نستدل	به	على	دقة	مقاربتنا،	خالف

دأبت	عليه	البحوث	والدراسات	التي	تتناول	منجز	املفكرين،	وهو	أمر	نستمد	مشروعيته	من	أعمال	
بوصفهما	 ا،	

ً
وتفكيك قراءة	 عليهما	 الضوء	 تسليط	 اخترنا	 اللذين	 العملين	 سيما	 وال	 نفسها،	 تيزيني	

مدونة	بحثنا،	وهما	كتاب	"النص	القرآني	أمام	إشكالية	البنية	والقراءة"،	وكتاب	"مقدمات	أولية	
دراسة	 في	 املنهج	 بحث	قضايا	 تيزيني	 فيهما	 أفاض	 وهما	عمالن	 وتأسيًسا،	 نشأة	 الباكر	 اإلسالم	 في	
على	 يغلب	 أن	 كاد	 العملين،	 من	 مهًما	 حيًزا	 املنهج	 واحتل	 ونقًدا،	 وتمحيًصا	 عرًضا	 اإلسالميات	
مضمون	الكتابين.	إضافة	إلى	أننا	سنستعين	بكتاب	"اإلسالم	والعصر:	تحديات	وآفاق"	الذي	حاور	

فيه	تيزيني	محمد	سعيد	رمضان	البوطي.	

تفرض	علينا	هذه	املقدمات	أن	نبحث	عن:

1	 معالم	الرؤية	املنهجية	لطيب	تيزيني	في	قراءته	لإلسالم	األسس	واآلليات.	.

2	 وجه	الجدة	في	هذه	املقاربة	املنهجية،	مقارنة	بغيرها	من	املقاربات،	وال	سيما	تلك	التي	.
عرض	تيزيني	لنقدها	

3	 نقد	أوجه	القصور	في	مقاربة	تيزيني	املنهجية.	.

4	 وموضوع	. تيزيني،	 اتخذها	 التي	 املنهجية	 الرؤية	 بين	 والعملي	 النظري	 التوافق	 بحث	
درسه،	على	مستوى	نتائج	البحث.	

حدود البحث

وإنما	 للباحث،	 املنهجية	 املنهج	واملقاربة	 تهم	 التي	 النظرية	 القضايا	 في	 البحث	اإلغراق	 يروم	 ال	
هذه	 من	خالل	 الحاصل	 التقدم	 مدى	 وتفكيك	 بحثه،	 وموضوع	 املنهج	 بين	 املالءمة	 على	 الوقوف	
املقاربة	التي	اختارها	تيزيني	في	تحقيق	التجاوز	الذي	رامه	ملعيقات	النهضة	العربية،	فتيزيني	نفسه	
يفرض	علينا	هذه	الحدود	من	خالل	ما	طرحه	على	نفسه	من	بحث	النص	املؤسس،	قرآنا	وحديثا،	
مع	 األفكار،	 تاريخ	 في	 	

ً
ومتداخال ومحفًزا	 صانًعا	 والتراثي،	 والتاريخي	 االجتماعي	 الفعل	 موقع	 "في	

النظرية	 يمنعنا	من	مساءلته،	واختبار	جدواه	 تيزيني	ال	 الذي	فرضه	 االحتراز	من	أن	هذا	االلزام	
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والعملية،	بما	يساعد	في	تفكيك	إشكالية	بحثنا.

منهج البحث 

نحن	إزاء	خطاب	حول	الخطاب؛	لذلك،	يكون	من	األنسب	اعتماد	منهج	تحليل	الخطاب،	وهو	ما	
سيساعدنا	من	خالل	دراستنا	للغة	الخطاب	في	تجاوز	فهم	ما	يقوله	الخطاب،	إلى	فهم	كيف	يقول؛	
بغرض	تحقيق	وعي	أوسع	له،	من	خالل	تجاوز	الحدود	الوصفية	للجملة،	ثم	كشف	الرابط	بين	اللغة	
والثقافة،	ويساعدنا	هذا	املنهج	في	الكشف	عن	املضامين	التي	تتكرر	أكثر	من	غيرها؛	بغرض	تكثيف	

الداللة	في	ذهن	املتلقي،	نتيجة	لسيطرة	مفهوم	معين	على	املنظومة	املعرفية	ملنتج	الخطاب.

الدراسات السابقة 

ليس	جديًدا	أن	نقول	إن	طيب	تيزيني	"مأل	الدنيا	وشغل	الناس"	بمنجزه	الفكري	املتنوع	الذي	تناوله	
القراءات	 هذه	 في	 املساهمة	 نحاول	 ونحن	 والنقد،	 والتحليل	 بالدرس	 واملفكرين	 الباحثين	 من	 كثير	
املختلفة	لهذا	املنجز	املتنوع	من	زاوية	مخصوصة،	نرى	أنها	لم	تنل	حظها	كثيًرا	في	جهد	السابقين،	في	
حدود	اطالعنا	طبًعا،	فالذين	تناولوا	فكر	تيزيني	ركزوا	على	النتائج	املضمونية	التي	خلص	إليها	الباحث،	
مستعرضين	القضايا	املنهجية	عرًضا	في	سياق	تحليل	هذه	النتائج،	وقليل	منهم	أخضع	الرؤية	املنهجية	
لتيزيني	للدراسة	والتمحيص،	مثل	الباحث	الفلسطيني	سالمة	كيلة	في	كتابه	"مناقشة	لفكر	ملتبس	
مشروع	 في	 الباحث	 منهجية	 على	 سيركز	 أنه	 البدء	 منذ	 يعلن	 فكيلة	 املاركسية"،	 في	 واملثالية	 املادية	
"رؤيته	الجديدة"	من	منطلق	أن	كل	باحث	"ينطلق	من	رؤية	)منهجية(	تحكمه،	وهذه	هي	أهمية	اعتناق	

منهجية	محددة،	وإال	تحولت	إلى	شعارات	)فارغة(".	

أو	العجز	عن	ذلك،	وهو	ما	يجعل	 بامتالك	جوهر	املنهجية،	 يتعلق	 ويرى	كيلة	أن	"السؤال	هنا	
تلك،	وهذا	الخضوع	يمكن	 املنهجية	 ا،	ومن	ثم،	فالبحث	يخضع	لضوابط	

ً
أو	مفكك البحث	منطقًيا	

أن	يف�سي	إلى	تمسك	شكلي	بتلك	الضوابط،	أو	يف�سي	إلى	تمسك	عميق	بها".	ويميز	كيلة	بين	نتيجة	
التمسك	العميق	بالضوابط	والتمسك	الشكلي،	فالتمسك	العميق،	بحسب	رأيه،	"ال	يف�سي	إلى	حدود	
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الجمود	على	اإلطالق؛	ألن	الجمود	من	سمات	الشكلية،	بل	يف�سي	إلى	املرونة،	وإلى	البحث	املتحرر	من	
املنطق	الشكلي،	وبالتالي	إلى	رؤية	املادة	املبحوثة	من	داخلها،	ووفق	ما	تعنيه	في	لحظتها".

إن	هذه	املقدمة	النظرية	التي	انطلق	منها	كيلة،	في	تحليله	لرؤية	تيزيني،	جعلته	يستنتج	أن	الباحث	
أن	 بدا	 نظري	"حيث	 جمود	 إزاء	 يجعلنا	 ما	 وهو	 ا،	

ً
مفرط شكلًيا	 ا	

ً
تمسك املنهجية	 بضوابط	 تمسك	

بالجدل	 التمسك	 وأن	 "املادوية"،	 أسميته	 ما	 "مادة"،	وهو	 بكلمة	 التمسك	 يساوي	 باملادية	 التمسك	
والخاص،	 العام	 تجريد،	 "جدل،	 بكلمات	 التمسك	 يساوي	 الجدلية	 املادية	 يسمى:	 كما	 )أو	 املادي	
السبب	والنتيجة،	الصيرورة،	الواقع	واإلمكان،	الوحدة	والكثرة...	إلخ(.	وهذا	هو	املنطق	الشكلي	الذي	
يقارن	كلمات	بكلمات،	من	دون	االلتفات	إلى	معناها	في	منظومة	ما؛	ليعني	اتفاق	الكلمات	أو	تقاربها،	

ا	أو	تقارًبا	للمنظومات،	بينما	تنتمي	هي	إلى	منظومات	مختلفة	ومتناقضة.")3).
ً
اتفاق

ومن	املهم	االشارة	هنا	إلى	أن	كيلة	بحث	هذا	الخلل	املنهجي	في	عالقة	بمشروع	الرؤية	الجديدة	لتيزيني	
ا	من	دراسته	للفلسفة	القديمة،	ولم	يركز	كثيًرا	على	آثار	هذا	الخلل	في	دراسة	كيلة	

ً
مجملة،	وانطالق

النص	 في	كتابه	"ظاهرة	 ا	ملا	حاول	بحثه	سامر	إسالمبولي	
ً
أو	لنصه	املؤسس،	خالف الباكر،	 لإلٍسالم	

القرآني:	تاريخ	ومعاصرة"	الذي	صاغه	أساًسا	بعنوان	"رد	على	كتاب	النص	القرآني	أمام	إشكالية	البنية	
والقراءة	للطيب	تيزيني".	فاإلسالمبولي	على	الرغم	من	أنه	خصص	الكتاب	للرد	بطريقة	غير	مباشرة	
على	مقوالت	تيزيني،	ونتائج	بحثه	للنص	القرآني،	من	خالل	رؤيته	هو	لهذا	النص،	إال	أنه	لم	يركز	كثيًرا	
على	نقد	منهج	تيزيني	الذي	اعتمده	في	بحثه،	واكتفى	بجمع	تيزيني	مع	باحثين	آخرين،	يرى	أنهم	تناولوا	
"دراسة	النص	القرآني	من	خالل	السند	والرواة	واألحداث	واإلشكاليات	في	املوروث	الثقافي،	أي:	بدرس	

كل	ما	يحيط	بالنص	من	إشكاالت	وأغفل	دراسة	النص	نفسه	الذي	هو	محل	الدراسة..")4).

أما	نبيل	صالح	في	كتابه	"طيب	تيزيني	من	التراث	إلى	النهضة"،	فقد	خصص	قراءة	موجزة	ملقدمات	
تيزيني	في	اإلسالم	األول،	ورأى	أن	هذا	املؤلف	"دعوة	فكرية	لحوار	تاريخي	علمي	شامل	حول	أصعب	
مراحلنا	التاريخية،	وأكثرها	عسًرا	في	مجال	البحث	التاريخي	املنهجي.	وهو	نص	مفتوح	أمام	مزيد	من	

)3)	املقتطفات	النصية	لسالمة	كيلة	مأخوذة	من	مقالة	له	نشرت	في	موقع	الحوار	املتمدن	عنوان	الكتاب	مناقشة	لفكر	ملتبس	املادية	

واملثالية	في	املاركسية،	بتاريح	22 /4 /2004	وهذا	رابط	املقال

 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid&17293=r0=  

)4)	سامر	إسالمبولي،	ظاهرة	النص	القرآني	تاريخ	ومعاصرة:	رد	على	كتاب	النص	القرآني	أمام	اشكالية	البنية	والقراءة	للطيب	التيزيني،	

ط1،	)دمشق:	األوائل	للنشر	والتوزيع،	2002(،	ص9

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17293&r=0
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التق�سي	والتدقيق	والتعميق،	وإعادة	النظر	والضبط	التاريخي	واملعرفي	واملنطقي")5).

وإشارة	نبيل	صالح،	هذه،	تبدو	غير	"شاذة	"	عن	سياق	قراءته	لفكر	تيزيني	التي	غلب	عليها	الطابع	
التجميعي	املدافع	عن	أفكار	تيزيني،	من	دون	نقد	أو	اعتراض.	لكن	دعوته	هذه،	على	الرغم	من	مضمونها	
النقدي،	ظلت	من	دون	تفكيك	وتحليل،	ولم	يكشف	الكاتب	تفاصيلها،	ولم	يتتبع	ثنياتها،	وهو	األمر	
الذي	تكرر	مع	قراءة	صالح	لباقي	منجز	تيزيني.	غير	أنه	خصص	جزًءا	من	كتابه	ملا	سماه	"نقد	مشروع	
تيزيني	في	قراءة	التراث"،	لكنه	عّوم	"هذا	النقد	ضمن	نقد	إجمالي	ملختلف	قارئي	التراث	من	املفكرين	
في	عاملنا	 الفكر	واملعرفة	 إلى:	أن	معظم	منتجي	 املاركسيين	منهم،	مشيًرا	 العرب،	وال	سيما	 والباحثين	
العربي	واالسالمي	قد	وقعوا	في	مطب	التنظير،	وتكبير	حجم	األهداف	والشعارات	البعيدة	عن	الواقع،	
وأهملوا	حقائق	مجتمعاتهم.	والطيب	تيزيني	واحد	من	هؤالء	املثقفين	الذين	تابعوا	هذا	الخط،	لكنه	

بدا	في	اآلونة	األخيرة	مهتًما	أكثر	بالوقائع...")6).

معالم الرؤية املنهجية لطيب تيزيني

تكشف	الكتابات	األولى	لتيزيني	عن	وعي	عميق	لدى	الباحث	بأهمية	املنهج	في	دراسة	الفكر	العربي	
املعاصر،	فهو	يدرك	أن	هذا	البحث	في	هذا	الفكر	ينطوي	على	محذور	منهجي	خاص،	وعلى	حساسية	
وموضوع	 الباحث	 بين	 العالقة	 طبيعة	 في	 يكمنان	 الحساسية،	 وهذه	 املحذور،	 ذلك	 متميزة.	 علمية	
البحث	الذي	ينبري	له،	فطبيعة	العالقة	ذات	بعد	إشكالي	معقد،	يتحدد	بأن	الباحث	نفسه	يكون،	
في	الحاالت	العامة،	جزًءا	خفًيا	من	أجزاء	موضوع	البحث...	وإذا	كان	األمر	على	هذا	النحو،	فإن	نتائج	
	عن	أنها	تقت�سي	من	

ً
أو	مرتكزات	البحث	العلمي	االجتماعي	واإلنساني	غالًبا	ما	تكون	تقريبية،	فضال

الباحث	أن	يضعها	في	سياقها	من	الوضعية	التي	نشأت	فيها")7).

ويتجاوز	 املحذور،	 يجنبه	 الذي	 منهجه	 يتخير	 تيزيني	 جعل	 املنهجي	 للمحذور	 االدراك	 هذا	 إن	

)5)		نبيل	صالح،	طيب	تيزيني	من	التراث	إلى	النهضة،مركز	الحضارة	لتنمية	الفكر	اإلسالمي	ط1،	)بيروت،	د.ن،	2008(،ص،118 

)6)		املرجع	نفسه،	ص	189 

)7)	طيب	تيزيني،	على	طريق	الوضوح	املنهجي،	كتابات	في	الفلسفة	والفكر	العربي،	ط1،	)بيروت:	دار	الفارابي،	1979(،	ص18-10.	
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الحساسية،	فال	ينفصل	عن	موضوع	بحثه،	وال	عن	ضوابط	البحث	العلمية،	بحسب	ما	يقدمه	هو	
في	كتابه	"الوضوح	املنهجي"؛	إذ	يرى	أن	"الفكر	العربي	املستنير	مدعو	إلى	فرض	اختيار	عميق	ومركب	
املناهج	 وأكثر	 العربي	املشخص،	 الواقع	 بين	 للمزاوجة	 الحقيقية	 الطريقة	 باكتشاف	 يتمثل	 ومعقد،	
نجاعة	في	بعديها	املعرفي	واإليديولوجي.	ونحن	نرى	أن	مثل	هذا	الطموح	ال	يستطيع	في	كل	األحوال	أن	

يتجاوز	اللحظة	الجوهرية	في	منهج	التجاوز	والتخطي،	ذاك	املنهج	املادي	الجدلي	التاريخي	")8)

ال	شك	في	أننا	لسنا	بحاجة	إلى	أكثر	من	هذا	الوضوح	لتحديد	منهج	تيزيني	في	دراسته	للفكر	العربي،	
فالباحث	كشف	عنه	من	دون	مواربة	وال	تأجيل،	معلًنا	أنه	اختار	"املنهج	املادي	الجدلي"،	وهو	اختيار	
يندرج	 إنما	هو	مشروع	متكامل	 املختلفة،	 بأجزائه	 أن	منجزه	 باعتبار	 في	كل	دراساته	وبحوثه،	 الزمه	

ضمن	محاولة	تأسيس	رؤية	جديدة؛	لتجاوز	أزمة	النهوض	في	الفكر	العربي	واإلسالمي.

وليست	دراسة	اإلسالم	سوى	محطة	من	هذه	املحطات،	يدرجها	تيزيني	ضمن	هذا	املشروع،	وقد	
خصص	لها	جزأين،	هما	الرابع	والخامس؛	لدراسة	اإلسالم	الباكر	وبنية	نصه	املؤسس.

ملناهج	من	سبقه	من	 والدقيق	 الصريح	 بالنقد	 املنهجية	 األولية	مقاربته	 في	مقدماته	 تيزيني	 يبدأ	 	
بصورة	 منهم	 املعاصرين	 العرب	 واملؤرخين	 الباحثين	 "جل	 وهم	 الباكر،	 اإلسالم	 تناول	 في	 الباحثين	
ومستنتًجا	سمات	 اإلسالم،	 تاريخ	 من	 الباكرة	 املرحلة	 مع	 "تعاملهم	 هو	 لهم	 نقده	 وموضوع	 خاصة"	
أنها	جاءت	في	صبغة	إجمالية	منطوية	على	احتماالت	كثيرة،	 عامة	مشتركة	بين	هذه	املناهج،	أهمها	

ومفتوحة	لاللتفاف	على	املوقف	والدوران	عليه.

ا،	مع	إمكانية	القفز	املتعمد	على	اللحظات	التي	يعتقد	بأنها	
ً
وأن	تتسم	بحساسية	حذرة	حذًرا	مفرط

محرجة.

وفي	الحقيقة	ال	يحتاج	الباحث	إلى	بذل	جهد	إلدراك	أن	هذه	السمات	تخرج	أي	منهج	اتصف	بها	
من	دائرة	البحث	العلمي	الجاد،	أو	على	األقل	تجعل	نتائج	بحثه	في	مستوى	أدنى،	يحتاج	إلى	تعميق	
سبقه	 من	 مناهج	 بها	 اتصفت	 التي	 السمات	 هذه	 يقرأ	 وهو	 تيزيني،	 عليه	 وقف	 ما	 وهذا	 وتطوير.	
من	الباحثين	في	اإلسالميات،	فهو	يرى	أن	هذه	السمات	تؤدي،	في	حال	تعلق	األمر	بمناكفات	بين	
الباحثين،	إلى	"تقويمات	قدحية	أو	تبجيلية،	وذلك	على	نحو	يشتمل	على	كثير	من	الخفة	والحماسة	

)8)		املصدر	نفسه،	ص	7.
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والحسم	املبسط")9).	أما	إذا	"اقترب	البحث	من	دائرة	الرسول	)عليه	السالم(،	في	أبعادها	الشخصية	
الذاتية	أو	العائلية	أو	الدينية	الالهوتية	أو	السياسية	وغيرها،	فهنا	تبدو	املواقف	في	لحظة	الصفر،	

أو	في	لحظة	املئة،

نقاط	 عن	 بالبحث	 تكتفي	 يجعلها	 وهذا	 ومستنفذة")10)،	 ومستقطبة	 ومستنفرة	 الهثة	 متحفزة	 	
مضيئة،	كما	يراها	الباحث،	أو	إلى	حظر	النظر	إلى	تلك	املرحلة،	بوصفها	مرحلة	تاريخية	لها	عُجرها	
اإلسالم	 أحوال	 في	 الكتابة	 من	 طراز	 أمام	 يجعلنا	 تيزيني،	 بحسب	 املنهجي،	 االنحراف	 وهذا	 وبُجرها".	

الباكر	والالحق،	بعيًدا	من	رؤية	نقدية	تحليلية	وتركيبية	للوثيقة")11).

إن	هذه	الدقة	في	التوصيف	التي	برزت	عند	تيزيني	ساعدته	في	الحسم	والتمييز	بين	منهجين،	رأى	
أنهما	يهيمنان	على	دراسة	اإلسالم	الباكر:	منهج	عده	منهًجا	عقلًيا	نقدًيا،	يعتمد	"الشك	العقلي	واملنهجي	
والسؤال	والتساؤل	النقديان"،	وكأننا	بتيزيني	يطرح	علينا	سمات	منهجه	املعتمد	بطريق	ضمنية،	ومنهج	

عّده	"ال	تاريخي،	ال	تراثي	يصادر	على	الحقيقة،	ويقوم	على	القطع	النظري	واملنهجي".

والفرق	بين	املنهجين	عند	تيزيني	أن	األول	"يقودنا	إلى	علم	رحب	فسيح	األرجاء	مخترق	-في	أساس	
األبعاد	 الثاني	مغلق	ومحدود	 افتراضات	واحتماالت	وآفاق	أخرى،	وأن	عالم	 األمر	ومطلبه	–باتجاه	
ومحصن	–في	أساسه	امليتافيزيقي–	في	وجه	االختراقات	املحتملة"،	فاملنهج	االول	هو	منهج	الباحث،	

واآلخر	منهج	"السلفوي")12).

بينهما؛	إذ	هي	 تيزني	عند	املفاضلة	 الباحث	داللة	هذا	التوصيف؛	لذلك،	لم	يقف	 وال	تخفى	عن	
محسومة	بحسب	ما	يدّل	عليه	سياق	الكالم.	لكنه	مّر	إلى	البحث	في	نتائج	هيمنة	املنهج	السلفوي	على	
واقع	البحث	في	العالم	العربي	واإلسالمي،	تأكيًدا	لحسمه	الضمني	في	االختيار	واملفاضلة	بين	املنهجين،	
"فالسلفوي	املغلق	يؤدي	إلى	ازدهار	اتجاهات	الترهل	الفكري،	يًدا	بيد،	مع	تعاظم	النزوع	نحو	الخالص	

)9)		طيب	تيزيني:	مقدمات	أولية،	مصدر	سابق،	ص13 

)10)	املصدر	نفسه،	ص	13

)11)	املصدر	نفسه،	ص16

)12)	املصدر	نفسه،	ص	20
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منها،	ولكن	خارج	أزمتها،	باملداورة	عليها")13).

من	املهم	الوقوف	عند	هذا	التقييم	الذي	خلص	إليه	تيزيني	عن	املنهج	السلفوي؛	إذ	يرى	أن	األمر	ال	
يخص	وجود	أزمة،	فحسب،	بل	هناك	طرح	مغلوط	للخروج	من	األزمة،	وهو	ما	يجعل	من	األزمة	مركبة	
معقدة،	و"يجعل	البحث	في	التاريخ	اإلسالمي	العقيدي	يعدو	هو	نفسه	معضلة	محاصرة	بما	ال	يح�سى	

من	الصعوبات	التي	تتشابك؛	لتولد	ما	يشبه	سّد	الصين	حيالها")14).

تيزيني	من	خالل	منطوق	خطابه	األولي	بمنهج	واعد،	يحمل	سمات	مميزة	تتجاوز	نقائص	 يبشرنا	
املناهج	السابقة.	سنحاول	الوقوف	عندها	في	ما	يأتي	من	البحث،	لكن	نشير	هنا	إلى	الصعوبات	التي	

تحاصر	البحث	في	التاريخ	اإلسالمي،	بحسب	ما	عددها	تيزيني،	ومنها:

-الضغط	االجتماعي	السائد	أو	املنظم	الذي	يجعل	من	العسير	نشر	دراسة	نقدية	تتعلق	بقضايا	
الدين.

-املصادرة	على	التاريخ	من	خالل	رفض	جدلية	الفكر	والواقع.	

-	انتزاع	الفكر	من	سياقاته	الكبرى،	االجتماعي	التاريخي	والتراثي،	فيتحول	إلى	بنية	مغلقة	تنتفي	فيها	
جدلية	الداخل	والخارج.

ا	من	األصل.	
ً
-االنطالق	من	موقع	أيديولوجي	ثابت،	يرفض	التغيير،	ويعتمد	التجديد	بعّده	انطالق

-إدانة	الفكر	اآلخر	الالديني	عامة،	بوصفه	فكًرا	مستجلًبا	من	الخارج.

يمكننا	أن	نجازف	بالقول،	هنا،	إن	طرح	تيزيني	لهذه	الصعوبات،	أو	االختراقات	بمصطلح	الباحث،	
تأتي	تمهيًدا	لطرح	املنهج	البديل	الذي	يقترحه	علينا،	وهو	املنهج	املادي	الجدلي،	بوصفه	منهًجا	معتمًدا	
في	دراسته	لإلسالم	الباكر،	بشرائطه	األولى	التي	منها	العقالنية	واملوضوعية	والنسبية،	وتساعدنا	في	
اإلجابة	عن	السؤال	املركب:	"ما	الشروط	االجتماعية	والتاريخية	والتراثية	التي	كمنت	وراء	نشوء	الحقل	
الديني	واستمراريته،	واخترقت	نسيجه،	وأسهمت	في	صوغه	في	كيفيات	وأنساق	متنوعة،	على	الرغم	
مما	يواشج	بينها	من	نواظم	مشتركة؟	ثم	ما	أوجه	التأسيس	املعرفي	ومستلزماته	لهذا	الحقل	عامة،	

)13)	املصدر	نفسه،	ص	23

)14)	املصدر	نفسه،	ص	23
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وعلى	نحو	نسقي	خاص؟")15)؛	لذلك،	يبدو	من	املنطقي	تركيز	تيزني،	في	نقده	ما	سبق	من	املناهج،	على	
ما	يعده	غياب	العالقة	الجدلية	بين	"الداخل"	)النص(	والخارج	املوضوعي.

الجهاز املفاهيمي عند تيزيني 

يحمل	السؤال	املركب	عن	الشروط	التاريخية	واالجتماعية	لنشوء	الحقل	الديني	جهاًزا	مفاهيمًيا	
من	 	

ً
مستقال 	

ً
فصال منا	 يأخذ	 قد	 ا	

ً
تفكيك ويحتاج	 أشد،	 أو	 نفسه،	 السؤال	 تعقيد	 بمستوى	 معقًدا	

البحث.	لكننا	سنسعى	إلى	بسط	أهم	األفكار	والدالالت	التي	يلقي	بها	إلينا	هذا	الجهاز	املفاهيمي،	من	
دون	إخالل	أو	إسهاب	قد	يخرج	بنا	عن	إشكالية	البحث	املطروحة.

في	 أي:	 املبحث،	 إشكالية	 يوضح	 بما	 املفاهيمي	 الجهاز	 هذا	 نتناول	 أننا	 إليه	 اإلشارة	 تجدر	 ومما	
عالقته	بالرؤية	املنهجية	لتيزيني،	فكأننا؛	إذ	نفكك	هذا	الجهاز،	نكتشف	تنزيل	الرؤية	املنهجية	للباحث	
ما،	 بدرجة	 يحيل،	 الذي	 والتاريخية	 االجتماعية	 الشروط	 	مفهوم	

ً
مثال ذلك	 بحثه،	من	 على	موضوع	

على	الواقع	املادي،	أحد	عنصري	معادلة	الجدل	بين	الواقع	والفكر	التي	يعتمدها	تيزيني	في	منهجه،	
وهو	يوردها	مفهوًما	مركزًيا	في	فهم	نشأة	اإلسالم	موضوع	الدرس،	وهنا	نقف	على	مفهومين	آخرين،	

يعضدان	مفهوم	الشروط	االجتماعية،	هما	مفهوم	النشوء	ومفهوم	الحقل	الديني.

فاملفهوم	األول،	أي:	النشوء	يحيل	على	الحدث	والظهور	بعد	العدم	في	لحظة	تاريخية	معينة،	وهذا	
يحمل	في	طياته	موقًفا	من	الباحث،	أشرنا	إليه	سابًقا،	برفض	عزل	النص	القرآني	واإلسالم	عن	سياق	
واقعه،	أي:	تناوله	ضمن	بيئته	وشروط	خلقه	املوضوعية،	بما	يعني	أننا	إزاء	رفض	ضمني	للقول	بتعالي	
هذا	النص،	أو	باألصل	املاورائي	لإلسالم،	وهذا	يفسر	لنا	استعمال	تيزيني	مفهوم	الحقل	الديني.	لكنه	
يحق	 فهل	 وحي.	 أنه	 على	 والنص،	 للدين	 املتلقين	 األولين	 ملنهج	 الباحث	 فهم	 	عن	

ً
علينا	سؤاال يطرح	

للباحث	أن	يسقط	رؤيته	املنهجية	على	من	سبقه،	والحال	أن	ذلك	من	باب	االستحالة؛	حتى	إن	أراد	
الباحث،	فنحن	إزاء	فعل	منجز	منته	في	التاريخ.	

الذي	 الديني	 الحقل	 مفهوم	 إلى	 اآلن	 نعود	 لكن	 البحث.	 من	 يلي	 ما	 في	 السؤال	 هذا	 إلى	 سنعرض	

)15)	املصدر	نفسه،	ص	35
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ظهر	أول	مرة	عند	الباحث	السوسيولوجي	الفرن�سي،	بيير	بورديو)16)،	وهو	يحيل	على	دراسة	القراءات	
املتعددة	للدين	من	طرف	الفاعلين	الدينيين،	وما	يرتبط	بذلك	من	مواقف	وبرامج	وتفاعالت،	تتجاوز	
	مغلقة،	ودراسة	ذلك	في	إطار	املدنس	وليس	املقدس،	وهذا	يتساوق	مع	رؤية	تيزيني	

ً
فهم	الدين	بنية

	آخر	عن	"وعي"	تيزيني	بالفرق	بين	الدين	والحقل	الديني،	هل	يقصد	الترادف	
ً
املنهجية.	لكنه	يثير	سؤاال

بينهما	أم	يميز؟	وملاذا	استعمل	مفهوم	الحقل	وهو	يقصد	دراسة	اإلسالم	الباكر	وبنية	نصه	املؤسس؟

	إذا	ما	تتبعنا	معالم	الرؤية	املنهجية	لتيزيني	نجد	أنه	يميز	بين	فهم	ديني	للدين	"يجد	مبتدأه	في	"الوحي	
اإللهي"	القادر	دائًما	على	التدخل	املباشر	في	الكليات	والجزئيات	الكونية"،	وفهم	"نفعي	اجتماعي	يتمثل	
في	اإلسالم	الشعبي".	وهذا	التمييز	مهم	جًدا	لفهم	رؤية	تيزيني	املنهجية،	فهو؛	إذ	يعيب	قصور	الدراسات	
لهذا	 النظرية	 القيمة	 إلى	 يشير	 التمييز،	 هذا	 أهمية	 إدراك	 عن	 الباكر	 اإلسالم	 تتناول	 التي	 السابقة	
التمييز	على	املستوى	املنهجي،	فتجاهل	السابقين	من	الباحثين	لهذا	التمييز	يجعلهم	يهملون	"املمارسة	
الشفوية	لإلسالم،	واملعاش	املكتوب	واملحكي،	واملؤلفات	عن	اإلسالم	غير	النموذجي".	وهذا	خطر	على	

فهمنا	لإلسالم،	كما	يرى	تيزني،	ومثلما	سنبين	ذلك	في	أثناء	البحث.

األدوات	 "امتالك	 إلى	 الباكر	 اإلسالم	 لدراسة	 املتصدين	 تيزيني	 يدعو	 تقدم	 الذي	 السبب	 لهذا	
املعرفية،	والتعامل	بها،	ومعها،	على	نحو	جدلي	تاريخي	مرن،	ي�سيء	الحدث	موضوع	البحث،	ويفسح	
الطريق	واسعة	أمام	تدقيق	تلك	األدوات،	وتصويبها	وتعميقها	وتطويرها	من	موقع	الحدث	املذكور"؛	
اإلسالم	 في	 بالبحث	 تحيط	 التي	 والحساسيات	 واألخطار	 باملصاعب	 يبصرنا	 أن	 شأنه	 من	 ذلك	 ألن	

الباكر،	وتخترقه	معرفيا	وأيديولوجيا")17).

ثم	 الفن	 قواعد	 و	 الرمزي	 الرأسمال	 كتابه	 في	 خاصة	 والتفكيك	 للتحليل	 كأداة	 األولى	 كتاباته	 منذ	 الحقل	 مفهوم	 بورديو	 طور	 	(16(

استعمله	في	فهم	الدين	من	هذه	الكتب

	Raisons	pratiques-	sur	la	théorie	de	l’action-	édition	:	Seuil	–1994

Le	Champ	religieux	dans	le	champ	de	manipulation	symbolique,	)octobre	1982(,	in	Les	nouveaux	clercs.	Genève	:	

Labor	et	Fides,	1985,	p.	255261-,	aussi	in	Choses	dites,	Le	sens	commun,	Minuit,	1987
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نحن،	إذن،	إزاء	منهج	يجيد	دراسة	موضوع	بحثه،	وفي	الوقت	نفسه،	ينقد	أدواته	التي	يستعملها	في	
	معرفًيا	

ً
الدراسة،	وهو	منهج	ال	ينطلق	من	"قطيعة	معرفية	تامة	مع	ذلك	املنجز،	تجنًبا	ملا	يعده	خلال

يصيب	ذهن	الباحث،	ويقود	إلى	إعاقة	عملية	إنتاجه	العلمي	ذاته".

نشأة	 الباكر،	 لإلسالم	 تيزيني	 بحث	 أثناء	 في	 ذلك	 بعد	 يأتي	 ملا	 تمهيد	 املعرفية	 القطيعة	 إن	رفض	
و	تأسيًسا،	أو	بعبارة	أدق،	هو	انسجام	مع	الرؤية	املنهجية	التي	اختارها	لنفسه،	قائمة	على	جدلية	
السابق	والالحق،	ففي	دراسته	للنسقين	الذهنين	اللذين	حددهما	لدراسة	اإلسالم	الباكر	يركز	تيزيني	
على	ما	يسميه	بنسق	"األصل	اإلسالمي"،	بعناصره	الثالثة:	شخصية	محمد،	النص	القرآني،	والنص	
الحديثي،	وينظر	إليها	بوصفها	"ثالثة	أوجه	لبنية	واحدة،	تفصح	عن	نفسها	ضمن	حركة	مركبة	ذات	
ا	ملن	ينظر	إليها	على	أنها	بنيات	متمايزة،	إن	لم	تكن	مغلقة،	

ً
بعد	دائري	ولولبي	ومستقيم	في	آن..."،	خالف

بعضها	حيال	بعض،	إذا	درست	على	أنها	متجاورة	ومتتاخمة"؛	ذلك،	أن	هذا	الضبط	املنهجي	"ذو	أهمية	
منهجية	مبدئية	بالنسبة	إلى	بحثنا	هذا،	تقت�سي	وجود	سياق	ناظم	ملا	بين	املقدمات	والنتائج")18).	وهذا	
ما	يجعلنا	نقف	على	داللة	رفض	تيزيني	توصيف	مرحلة	ما	قبل	اإلسالم	بالجاهلية؛	ألن	هذا	التوصيف	
يمنع	عنا	فهم	كيف	أمكن	للجاهليين	فهم	القرآن	وتلقفه؟	إذا	سلمنا	باستقاللية	النص	عن	سياقه	

التاريخي	واالجتماعي،	كما	يقول	أصحاب	املنهج	السلفوي.

استدراك 

،	ال	تبدو	لنا	حجة	تيزيني	هنا	قوية	كفاية؛	ألنه	لم	يثبت	لنا	-التزاًما	بمنهجه	–	الحالة	النقيضة	
ً
أوال

التي	تؤكد	غياب	"معجمية	ثقافية	ودينية	تجعلهم	يفهمون	هذا	الدين	الجديد"،	مكتفًيا	باالستدالل	
بما	ورد	عن	طه	حسين	في	األدب	الجاهلي)19).	

ثانًيا،	ال	يوجد	ارتباط	ضروري	بين	إدراك	داللة	خطاب	جديد	في	غياب	معجم	شبيه	أو	قريب	من	

)18)		املصدر	نفسه،	ص	50

)19)		يشير	تيزيني	هنا	إلى	قول	طه	حسين	في	كتابه	األدب	الجاهلي	ط	4	دار	املعارف	مصر	1947،	ص87	"ليس	من	اليسر	أن	نفهم	أن	

الناس	قد	أعجبوا	بالقرآن	حين	تليت	عليهم	آياته	أال	تكون	بينهم	وبينه	صلة،	بل	ليس	من	املمكن	أن	نصدق	أن	القرآن	كان	جديدا	على	

العرب	فلو	كان	كذلك	ما	فهموه..."



ملف العددالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

190

الحقل	الداللي	لهذا	الخطاب،	وهو	ما	يثبته	تاريخ	األفكار.	

السابق	والالحق"،	 إثبات	جدلية	 "تعسفه"	 في	 املنهجي،	هنا،	يكمن	 تيزيني	 بأن	مأزق	 نعتقد	 ا،	
ً
وثالث

في	عالقة	الجاهليين	بالقرآن،	وقد	كان	في	غنى	عن	ذلك	قبل	أن	يناقض	نفسه،	حين	أقر	بأن	"القرآن	
مثل	بنية	ذات	خطاب	نخبوي،	خاطبت	بالدرجة	األولى	سكان	املدن	عامة،	واملثقفين	منهم	على	نحو	
الخصوص"،	ولم	يجبنا	عن	تهميشه	ألهل	البادية	الذين	تلقفوا	الخطاب	القرآني	تناغًما	مع	سليقتهم	
الذين	 في	تناقضه	حين	عرف	املثقفين	 تيزيني	زاد	 الذين	لم	يؤمنوا	به،	ثم	إن	 اللغوية	الفطرية،	حتى	
ا	
ً
خاطبهم	القرآن	بأنهم	"أولئك	الذين	كانوا	منخرطين	في	حركة	تجارية	محلية	وخارجية،	ومعتبرين	طرف
")20)،	ذلك	أن	حركة	التجارة	في	قريش	موضع	نزول	 النزاعات	الدينية	واالجتماعية	وغيرها	 في	عملية	
القرآن	كانت	نظام	اجتماع،	ُعرف	بنظام	اإليالف	الذي	ذكرته	املصادر	التاريخية،	والقرآن	نفسه	الذي	
استند	إليه	تيزيني،	ولم	ينكر	هذا	التأريخ	القرآني	للواقع،	ولم	يكن	خاًصا	بنخبة	من	املجتمع	القر�سي،	

وإن	كانت	على	أعلى	درجة	من	الوعي	والثقافة	من	غيرها	من	فئات	املجتمع.

املعالم مرة أخرى 

يحرص	تيزيني	في	كتاباته	على	طرح	القضايا	املنهجية	التي	ينوي	االلتزام	بها	في	بحثه	منذ	البداية،	
وهو	ما	رأيناه	في	الجزء	الرابع	من	مشروع	رؤيته	الذي	خصصه	لدراسة	اإلسالم	الباكر.	لكنه	يتوخى	
أيًضا	أسلوب	تضمين	رؤيته	املنهجية	من	خالل	تفكيك	املنهجيات	األخرى	التي	يراها	عائًقا	أمام	دراسة	
ا،	وقد	

ً
علمية	لإلسالم،	نًصا	ونشأة،	أو	يرى	فيها	قصوًرا	يحول	دون	الوصول	إلى	نتائج	أكثر	دقة	وضبط

ملسنا	ذلك	بوضوح	أشد	في	الجزء	الخامس	من	مشروع	رؤيته	الذي	خصصه	لدراسة	النص	القرآني،	
لبعض	 "التعرض	 ضرورة	 إلى	 بحثه	 مقدمة	 في	 نبه	 أنه	 من	 الرغم	 فعلى	 والقراءة.	 البنية	 حيث	 من	
القضايا	املنهجية	الدقيقة	التي	لها	أهمية	خصوصية	في	ما	يتصل	باملعيقات	املنحدرة	من	األيديولوجيا	
البحث	 تفاصيل	 تتبع	 إلى	 احتجنا	 أننا	 إال	 ثانًيا"،	 املذكورة	 وباملهمة	 	،

ً
أوال خاصة،	 بصورة	 السلفوية،	

للوقوف	على	هذه	القضايا	املنهجية،	ولم	نكتف	بإيرادها	مجملة	في	مقدمة	الكتاب،	وهذه	القضايا	هي:

1	 حدود	العالقة	بين	الوهمية	والواقع.	.

)20)		طيب	تيزيني:	مقدمات	أولية،	ص	54
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2	 جدلية	النص	والوضعية	االجتماعية	املشخصنة.	.

3	 اإلسالمي	. والفكر	 األول	 اإلسالمي	 النص	 بين	 واملتوسطة	 واملركبة	 املعقدة	 العالقة	
الالحق	

وال	بد	لنا	من	أن	نشير	إلى	أننا	إزاء	قضايا	منهجية،	ولسنا	إزاء	آليات	وأدوات	منهجية	تخص	الرؤية	
املنهجية	لتيزيني،	وهذا	يعني	أن	الباحث	توسل	في	هذا	الجزء	من	مشروعه	بضبط	أدواته	املنهجية،	
من	خالل	تنزيلها	على	جملة	من	القضايا	ذات	االرتباط	برؤيته	املنهجية	العامة،	وهي	القائمة	على	املنهج	
املادي	الجدلي؛	لذلك،	اختار	كشف	"عوار"	املنهج	السلفوي	في	رؤيته	لكل	القضايا	املتعلقة	بضبط	
العالقة	بين	النص	والواقع،	فكأننا	إزاء	استدالل	بالخلف.	غير	أن	تيزيني	نبه	إلى	أن	هذا	املنهج	يحتاج	
ا	وتدقيًقا،	

ً
إلى	ممهدات	تتعلق	بتحليل	الصعوبات	التي	اعترضت	تجميع	النص	القرآني	والحديثي،	ضبط

قبل	أن	يكون	علينا	"الشروع	في	السمات	البنيوية	الكبرى	للنص	القرآني	الحديثي	في	سياق	تلقفه	من	
وتاريخًيا	 اجتماعًيا	 تموضعه	 عملية	 في	 أي:	 وغيرهم،	 واملجتهدين	 واملؤولين	 واملفسرين	 القراء	 جميع	
وتراثًيا،	وتشظيه	على	أيدي	املذاهب...")21).	وهذا	كله	يندرج	ضمن	محاوالت	تيزيني	تأكيد	صواب	خياره	

املنهجي	القائم	على	القول	بعدم	استقالل	النص	القرآني.

لكن	الالفت	للنظر	في	هذا	التم�سي	ما	كشف	عنه	تيزيني	نفسه،	من	تضمنه	توجًها	نحو	"الثقافة	
العاملية"؛	العتبارات	تتعلق	بمستوى	أدوات	البحث	املتاحة	وبآفاقها،	بحسب	قوله،	وهو	توجه	خّير	
تيزيني	أن	يكون	توجًها	نقدًيا	من	خالل	إشارته	إلى	"تركيز	مبضعنا"،	وهو	تشبه	بالطبيب	الجراح،	فهل	

نحن	إزاء	باحث	الجئ	إلى	ثقافة	أخرى،	أم	ناقد	لهذه	األدوات	املهيمنة	على	دراسة	اإلسالميات؟

من	البدهي	أن	نستبق	نتيجة	البحث،	ونجازف	بالقول	إن	"مبضع	تيزيني"	،هذا،	لن	يكون	قاطًعا	
أنه	اعتمد	منهًجا	 املبدأ،	وثانًيا،	وهو	األهم،	 بالقطيعة	من	حيث	 الباحث	ال	يؤمن	 مع	ما	سبق؛	ألن	
بنيانه،	 إلى	نقض	 الثقافة	التي	ينوي	تركيز	مبضعه	عليها،	ومن	غير	املنطقي	أن	يلجأ	 من	داخل	هذه	
ثم	إن	تيزيني	ألزم	نفسه	ضوابط	أخرى،	تلت	إعالن	توجهه،	هذا،	نحو	الثقافة	العاملية؛	إعالن	مفاده	
أنه	سيلجأ	إلى	"رصد	حقل	آخر	من	الثقافة"،	بحسب	حاجة	البحث،	و	أنه	لن	يدرج	مسائل	النمط	
الالهوتي	التي	طرحها	املعتزلة	والحنابلة	عن	أصل	القرآن،	إال	بما	يتالءم	مع	استراتيجيته؛	ألنها	-بحسب	
رأيه-	لن	تخدم	غاية	البحث	التي	هي	"النظر	في	النص	في	تموضعه	االجتماعي	البشري"،	فإن	صادف	

)21)		طيب	نيزيني،	النص	القرآني	أمام	إشكالية	البنية	والقراءة،	ط1،	)دمشق:	دار	الينابيع	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1997(،	ص	7
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أن	انخرطت	في	هذا	التموضع"،	بمعنى	منهجي	ما،	وباتجاه	نظري	ما"،	فالباحث	لن	يتردد	في	استعمالها.	

ومن	املسائل	املهمة	التي	تستدعي	الوقوف	عندها،	في	تفكيك	الرؤية	املنهجية	لتيزيني،	هي	تأكيده	
أن	"حقل	التموضع	االجتماعي	البشري	للنص	القرآني	)والحديثي(	سيظل	داخل	املستوى	الديموغرافي	
العقيدي	اإلسالمي،	أي:	ضمن	حدود	من	أعلن	من	األفراد	والجماعات	انتماءه	إلى	اإلسالم،	بوصفه	
بالنظر	في	مدى	مراعاة	 لنا	 أولًيا")22)،	وتكمن	أهمية	هذا	الضبط	في	كونه	يسمح	 نسًقا	عقيدًيا	دينًيا	

الباحث	لخصوصيات	فهم	هؤالء	األفراد	والجماعات	للدين	الذي	جعل	منه	تيزيني	موضوع	بحث.	

يمكننا	أن	نجمل	القول	عن	أهم	سمات	الرؤية	املنهجية	لتيزيني	بأننا	إزاء	منهج	مستجلب	من	ثقافة،	
يصفها	الباحث	بالعاملية،	ينزلها	على	موضوع	يخص	ثقافة	تختلف	عنها	في	فضاء	ديموغرافي	مختلف،	
ا	حدود	هذا	االستجالب،	عازًما	على	تداركه	من	خالل	نقد	األدوات	املعرفية،	ومستعيًنا	بما	يمكن	

ً
مدرك

أن	يساعده	من	داخل	الثقافة	موضوع	الدرس.

يزيد	تيزيني	من	توضيح	معالم	منهجه،	فيدلنا	على	ما	يسميه	بـ	"الوضعية	االجتماعية	املشخصة"،	
الذي	 املنهجي	 املعياري	 املستوى	 الى	 ترتفع	 يجعلها	 ما	 والتجريد	 التعميم	 لوازم	 من	 "تمتلك	 أنها	 ويرى	
الفلسفية	 أو	 الجمالية	 أو	 الدينية	 والدراسات	 للقراءات	 محدًدا	 وناظًما	 منهجًيا	 ا	

ً
ضابط منها	 يجعل	

متداخلتين:	 متمايزتين	 قناتين	 على	 اعتماًدا	 ذلك	 تيزيني	 ويفسر	 راهن")23)،	 أو	 منصرم	 آخر	 أو	 لنص	
معرفية	وأيديولوجية،	تحدد	القناة	املعرفية	األدوات	املعرفية	املتاحة	في	لحظة	اجتماعية	وتاريخية	
ما،	في	حين	تعلن	عبر	القناة	االيدولوجية	املواقف	واملشكالت	واالحتماالت	األيديولوجية	عن	نفسها	
تضبط	 املشخصة	 االجتماعية	 الوضعية	 مقولة	 "أن	 بمعنى	 املعرفية.	 األدوات	 عن	 التمايز	 بصيغة	
أيًضا	متعددة	املستويات	املعرفية	واأليديولوجية،	فإنها	تحتمل	 جدلية	املعرفي	واأليديولوجي؛	وألنها	

التعددية	في	أنماط	القراءات	والدراسات	املذكورة.

)22)		املصدر	نفسه،	ص	8

)23)		املصدر	نفسه،	ص	38
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مقاصد الرؤية املنهجية لتيزيني

املنهجية،	 لتأسيس	رؤيته	 الباحث	 بها	 نعّد	ما	تقدم	مقدمات	نظرية	ضرورية،	استعان	 أن	 يمكن	
وهدف	من	خاللها	إلى	كسر	مفهوم	البعد	الواحد	في	قراءة	النص	الديني،	فقد	خلص	إلى	القول	بأن	
"العناصر	النفسية	واللغوية	واألدبية،	وغيرها،	التي	تدخل	في	تكوين	الباحث	والسيا�سي،	أو	الفقيه،	
-من	 ا	 عادًّ 	،" املذكورة	 الوضعية	 أقنية	 عبر	 املقروء	 الديني	 النص	 على	 نفسها	 تملي	 عامة،	 املؤمن	 أو	
وقد	 اإلحداثيات.	 من	 بجملة	 إليه	 يبعث	 وإنما	 القارئ،	 أمام	 محايًدا	 يقف	 ال	 النص	 أن	 أخرى-	 جهة	
فرض	هذان	العنصران	على	الباحث	طرح	جملة	من	األسئلة،	يمكن	أن	نجملها	في	فكرة	واحدة	مختزلة	
ومكثفة،	هي	بلسان	تيزيني	ما	إذا	كان	ما	يقرؤه	قارئ	ما	لنص	ديني،	إنما	هو	قراءة	ذاتية	ألفكاره	في	هذا	

النص،	بحيث	تنعدم	احتماالت	التواصل	بين	السابق	والالحق؟

يقدم	تيزيني	أجوبته	عن	هذه	األسئلة	من	خالل	تأكيد	أن	فعل	القراءة	أمر	غير	بسيط،	وأنه	مركب	
يحتاج	إنجازه	إلى	االستعانة	بجملة	من	املناهج	املعاصرة	التي	ما	فتئت	تتقدم،	على	حّد	وصفه،	وهنا	
العلوم	وأنثروبولوجيا	املا�سي...،	شرط	أن	 العاملية،	مثل	أركيولوجيا	 بالثقافة	 نفهم	توجهه	ملا	سماه	
نتعرف	"من	الداخل،	وبكيفية	موضوعية	معمقة،	منظومة	منهجية،	ربما	تتيح	لنا	أن	نصوغ،	بيسر	

وعبر	الحدث،	ما	يصطلح	عليه	بقراءة	جدلية	مركبة")24).

ويقصد	تيزيني	بالقراءة	املركبة	تلك	التي	تبحث	في	العالقات	بين	الفكر	والواقع،	والدال	واملدلول،	
والبنية	والسياق...	والخفي	واملعلن...،	وهي	املداخل	الخصوصية،	بحسب	تيزيني،	لهذه	القراءة	الجدلية	
املركبة	التي	تدفع	الباحث	إلى	القيام	بعملية	"تحليل	وخلخلة	للنص	املذكور	في	صيغته	الناجزة،	وضمن	
تيزيني	السياق	االجتماعي،	وسياق	 املرحلة	املعنية"،	عبر	سياقات	ثالثة:	سياق	عمودي،	يطلق	عليه	
أفقي	هو	السياق	التاريخي،	وسياق	لولبي	هو	السياق	التراثي	البنيوي.	وهنا	نجد	تيزيني	يستعيد	حفريات	
فوكو	املعرفية؛	للبحث	في	"طبقات	رسوبية	متباينة	داخل	حقل	التاريخ	وفيه...")25)؛	الستقصاء	ما	وراء	

السطوح.

)24)		املصدر	نفسه،	ص	41

44،	وفيه	يعود	تيزيني	إلى:	ميشيل	فوكو،	حفريات	املعرفة،	سالم	يفوت	)مترجًما(،	)املركز	الثقافي	العربي،	 )25)		املصدر	نفسه،	ص	

(1987



ملف العددالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

194

استعادها	 تيزيني	 أن	 نزعم	 بل	 الضوابط،	 مطلقة	 فوكو	 بحفريات	 تيزيني	 استعانة	 تبدو	 ال	 لكن	
لتيزيني،	ففوكو	ال	يؤمن	 املنهجية	 الرؤية	 يتعارض	مع	 لنقدها؛	ذلك،	أن	مفهوم	الخطاب	عند	فوكو	
إلى	أن	"الصيغة	 باملتصل،	ويقصيه	نهائًيا	من	دائرة	البحث	وموضوعه،	وهذا	ما	جعل	تيزيني	يذهب	
الجزئية	والواعدة	التي	وقفنا	عندها	مع	فوكو؛	للبحث	عن	طبقات	رسوبية	في	التاريخ،	تفقد	جدواها	

وتحفيزها	الحي	املحتمل".

	باهًرا	على	أن	
ً

ومثلما	أشرنا	سابًقا،	يستدعي	تيزيني	منهج	فوكو	لنقده،	فقد	اعتمد	هذا	املوقف	دليال
تلقف	من	املنهج	

ُ
كثيًرا	من	العناصر	املهمة	التي	تكشفها	مناهج	معاصرة	قد	تتعرض	للضياع،	إن	لم	ت

الجدلي	التاريخي	املادي...")26).

فنحن،	إذن،	إزاء	منهج	مخلص،	بحسب	تيزيني،	يدفع	نحوه	بالرجوع	إلى	ما	أثبتته	دراسات	أخرى،	
وبحوث	كثيرة،	أهمها	بحوث	ميخائيل	باختين	التي	تقوم	على	فكرة	رئيسة،	هي	"الدور	املنتج	والطبيعة	
كما	صاغتها	 التناص،	 ونظرية	 األصوات"،	 تعدد	 الحوارية-	 نظريته	حول"	 كذلك	 للتحدث"،	 املنتجة	

جوليا	كريستيفا	وروالن	بارت	وغيرهم.

لكن	لجوء	تيزيني	إلى	نظرية	التناص	لم	تسعفه	في	تفسير	النص	القرآني،	مثلما	كان	يروم؛	إذ	أقر	
بأن	تناول	هذين	النصين	بعّدهما	نًصا	أو	نصين	يحيل	إلى	"ما	قد	يكون	عصًيا	على	ضبط	النصوص	
السابقة	عليهما،	واملعاصرة	باطراد	لهما"،	وهذا	ما	يجعل	منهج	تيزيني	في	مأزق،	يبدو	أنه	كان	يدركه	
أهمية	 بتأكيد	 ذلك	 قبل	 ومهد	 للتحدث،	 املنتج	 الدور	 عن	 باختين	 إلى	 باللجوء	 مهد	 لذلك،	 جيًدا؛	
امللفوظ	والشفوي	في	قراءة	النصوص	الدينية،	مشيًرا	إلى	أن	"هذين	النسقين	الدينين	ما	كانا	منذ	
البدء	نصين	مكتوبين،	بل	مّر	كالهما	بمرحلة	القول	امللفوظ	املتداول	شفهًيا،	من	طريق	العنعنة.	
إلى	حالة	الخطاب	 تقلبهما	من	حالة	الخطاب	الحر	املرسل	 أنهما	خضعا	لعملية	مركبة،	 وهذا	يعني	

املنّصص	)املكتوب("	)27).

الذي	 السؤال	 بالتناص،	فإن	 القول	 في	 أو	اختالفنا	معه،	 تيزيني،	 اتفاقنا	مع	 النظر	عن	 وبصرف	
يفرض	نفسه	على	الباحث	هو:	هل	هناك	بالفعل	فرق	جوهري	بين	مرحلة	الشفهي	ومرحلة	املكتوب	في	

ما	تعلق	بالنص	القرآني؟

)26)		املصدر	نفسه،	ص	48 

)27)		املصدر	نفسه،	ص	52
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لفظًيا"،	ال	 ا	
ً
تعدو	"خالف التي	ال	 الرغم	من	محاولته	 بدقة،	على	 يثبت	ذلك	 ما	 تيزيني	 لنا	 يقدم	 ال	

يغير	من	جوهر	املوضوع،	إضافة	إلى	أن	مبدأ	التناص،	من	جهة	األصل،	يفترض	القول	ببشرية	النص	
مجالهم	 ضمن	 بحثه	 موضوع	 أخضع	 والذين	 تيزيني	 بين	 األقل	 على	 خالف،	 موضع	 وهذا	 القرآني،	
الديموغرافي،	كما	قال،	أي:	املؤمنين	الذين	يرون	أن	القرآن	وحي،	ويرفضون	من	حيث	املبدأ	نظرية	

النص)28).

ويذهب	بعض	النقاد	إلى	أنه	"ال	يمكن	تطبيق	"التناص"،	بمفهومه	األول،	على	النص	القرآني؛	ألن	
النص	من	منظار	جوليا	يكون	نسيًجا	من	مقتطفات	معروفة	األصل،	أو	مجهولة	األثر؛	نتيجة	سمة	
اإلنتاجية	املتفاعلة	في	إيجاد	نص	كائًنا	ما	كان،	فالنص	من	وجهتها،	ومن	وجهة	نظر	دريدا	وبارت،	ولدى	
أمثالهم	وأتباعهم،	ليس	أكثر	من	جديلة	ثقافة/	شظية،	تاريخ/	كيان،	أسطورة/	رمز،	إيماءات	فلسفية	
اجتماعية	وسياسية/	محمل	عادات	وتقاليد/فسيفساء	من	االقتباسات	واألخبار	والقصص،	وكل	ما	

هو	موروث	من	التعابير	اإلنسانية...،	فالقرآن	الكريم	منزه	من	جميع	الشائبات	والعيوب")29).

ا،	حتى	مع	ما	أقره	تيزيني	
ً
ونحن	نثير	هذا	االعتراض،	ليس	انحياًزا	إلى	طرف	دون	آخر،	وإنما	تساوق

ا	من	الغاء	مقوم	مهم	من	
ً
نفسه	من	رفض	اإلسقاط	املنهجي	على	مواضيع	البحث،	وليس	أكثر	ٍإسقاط

مقومات	موضوع	البحث،	هو	رؤية	أصحاب	املوضوع	للموضوع.

به،	 وعيه	 مستوى	 إلى	 ترتق	 لم	 له	 معالجته	 أن	 غير	 اإِلشكال.	 لهذا	 إدراكه	 لتيزيني	 يحسب	 ومما	
الطبيعة	املقدسة	وصفة	 ا	عن	

ً
تيزيني،	متحدث التي	استعملها	 في	املصطلحات	 بحسب	رأينا،	فاملتأمل	

	منهجًيا	
ً
الوحي	للنص	القرآني،	يلحظ	أن	الباحث	ال	يتعامل	معها	بمستوى	إدراكه	لها،	بوصفها	إشكاال

مهًما،	فهو	يلقي	بها	إلى	عامل	خارجي	ال	عالقة	له	بالنص؛	إذ	يرى	أن	النص	القرآني	استطاع	أن	يهيمن	
على	قارئه	املؤمن	لغوًيا	وأسلوبًيا؛	بفعل	تصور	اإلعجاز	القرآني	املقدم	من	موقع	أن	لغة	القرآن	هي	

لغة	الوحي")30).

)28)			انظر	حوار	تيزيني	وسعيد	رمضان	البوطي	في	كتاب	االسالم	والعصر،	انظر	أيًضا	عبد	العزيز	حمودة،	املرايا	املحدبة	من	البنيوية	

إلى	التفكيك	عالم	املعرفة،	)الكويت.	1418هـ-	1998(.	

)29)		محمد	زبير	عبا�سي،	التناص	مفهومه	وخطر	تطبيقه	على	القرآن	الكريم،	ط1	)إسالم	آباد،	د.ن،	2014(،	ص278

)30)		طيب	نيزيني،	النص	القرآني	أمام	إشكالية	البنية	والقراءة،	مصدر	سابق،	ص	58



ملف العددالعدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019

196

فتيزيني،	هنا،	يسلب	القارئ	قدرة	القراءة،	ويجعله	في	موقف	املحايد	إزاء	النص،	وهي	املسألة	التي	
سبق	له	أن	نفاها،	سواء	لجهة	القارئ	أو	لجهة	النص؛	إذ	يؤمن	بالقراءة	املتفاعلة	تأثيًرا	وتأثًرا،	وهذا	
النفي	نلمسه	في	مصطلح	الهيمنة،	وكذلك	في	لفظ	"املقدم"	املبني	للمجهول	/	املعلوم،	أي:	كأننا	إزاء	
التي	ألحقها	 القارئ	املؤمن	مسلوب	اإلرادة،	ثم	إن	صفة	املؤمن	 فرض	حالة	غير	حقيقية	على	ذهن	
تيزيني	بالقارئ	ال	تبدو	بريئة؛	ألن	من	شأن	"املؤمن"	التسليم	واالنقياد	ملا	يؤمر	به،	وهذا	يتناقض	مع	

ما	يدعو	إليه	الباحث.

الرؤية املنهجية ونتائج البحث 

فرض	علينا	منهج	البحث	أن	ندلي	بما	بدا	لنا	من	مالحظات	نقدية	على	ما	يطرحه	علينا	طيب	تيزيني،	
في	رؤيته	املنهجية	لدراسة	اإلسالم	الباكر	ونصه	املؤسس،	حذًرا	من	أن	تضيع	بوصلة	املتابع	لنصنا	
القارئ	ألفكار	تيزيني	املنهجية	موضوع	الدراسة.	غير	أننا	نرى	ذلك	غير	كاف،	ويتطلب	منا	طرح	جملة	
من	األفكار	املتساوقة	مع	مالحظاتنا	السابقة	واملدعمة	لها؛	ملساعدة	القارئ	على	اإلملام	بمعالم	الرؤية	

املنهجية	لتيزيني،	وما	يوجه	إليها	من	نقد.

ونعتقد	بأن	مسائل،	من	مثل	أصالة	املنهج	الذي	اعتمده	تيزيني،	وإشكالية	عالقة	الباحث	ببحثه،	
هل	هي	إشكالية	عربية	خالصة،	وهل	أن	تيزيني	"متفرد"	في	طرحها،	هي	من	املسائل	التي	وجب	تسليط	
ا	لرؤية	أخرى	تقدم	قراءة	تتجاوز	ما	قد	

ً
الضوء	عليها	في	خاتمة	هذا	البحث؛	دعًما	ملا	سبق،	واستشراف

نكون	غفلنا	عنه،	أو	قصر	إدراكنا	له	في	هذا	املبحث.	

	من	املسائل	املهمة	التي	أشار	إليها	تيزيني	في	صوغه	رؤيته	املنهجية	عالقة	الباحث	بموضوع	بحثه؛	
إذ	أكد	أنه	غالًبا	ما	يكون	الباحث	في	املوضوعات	االجتماعية	واإلنسانية	جزًءا	من	موضوع	البحث؛	
لذلك،	فإن	عالقته	به	مركبة	ومعقدة،	وتقت�سي	الحذر؛	محافظة	على	علمية	البحث،	لكن	تيزيني	لم	
يتعمق	في	تفصيل	ضوابط	الحذر	الذي	دعا	إليه،	واكتفى	بالتمييز	بين	منهجين:	منهج	علمي	ومنهجي	
ا	-في	الوقت	نفسه-	ما	سماه	باملنهج	

ً
سلفوي،	وحّمل	هذا	األخير	كل	أخطاء	املنهج	التي	نبه	إليها،	مبرئ

العلمي	من	إمكانية	االنزياح	بالبحث	من	العلمية	إلى	الذاتية؛	نظًرا	إلى	العالقة	املركبة	التي	تجمع	الباحث	
بموضوع	بحثه.	ونعتقد	أن	باحثين	آخرين	كانوا	أكثر	دقة	في	فهم	هذه	العالقة	بين	الباحث	وموضوع	
-	لم	ينكر	

ً
بحثه،	وهذا	الوضوح	في	الفهم	ساعدهم	أكثر	في	ضبط	شروط	العالقة،	فبرهان	غليون	-مثال
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أن	الباحث	جزء	من	بحثه،	بل	دعا،	في	ما	يشبه	املبالغة،	إلى	أن	يتحلى	الباحث	أحياًنا	بقدر	من	الال	
موضوعية	في	رؤيته	ملوضوعه،	يسوغه	موقعه	منه،	أو	ضخامة	الرهان	أو	املوقف	األخالقي،	أو	طموح	
ا	لتيزيني	أن	التركيز	على	مكامن	القوة	في	الواقع	والثقافة	والتاريخ	

ً
الفكر؛	ألن	غليون	كان	يدرك	خالف

الداخل،	وهذا	 يدركه	من	 الباحث	 تجعل	 املوضوع،	 مع	 ثابتة	وحقيقّية"	 "عالقة	 بإقامة	 	
ّ
إال يكون	 ال	

ه	ليس	من	املمكن	التعامل	مع	موضوع	من	دون	التفاعل	معه	
ّ
مشروط	بمغالبة	األهواء	من	منطلق	أن

بعاطفة،	إيجابّية	أو	سلبّية؛ لذلك،	فإّن	الباحث	"رغم	أكاديمّيته،	ودقته	العلمّية،	ال	يضع	نفسه	خارج	
ا	 	إيجابيًّ

ً
)31)؛	ألجل	أن	يتفاعل	مع	موضوع	بحثه	تفاعال أمتنا	وتراثنا	وتاريخنا،	وهمومنا	منذ	البداية" 

ات	واملوضوع،	ويسمح	بنفاذ	الوعي	إلى	قلب	املوضوع؛	ألن	التفاعل	
ّ
يساعده	في	إلغاء	"الحواجز	بين	الذ

السلبي	يمنع	املرء	من	رؤية	املوضوع،	إال	من	زاوية	ما	ي�سيء	إليه،	أو	يشوه	صورته " )32) 

أو	 الرغبات	 وإضفاء	 بالواقع،	 الوعي	 توحيد	 "خطر	 على	 أيًضا	 ينطوي	 اإليجابي	 التفاعل	 أّن	 وبما	
اتّية	على	موضوع	البحث"	)33)،	فإّن	مغالبة	األهواء	واالرتفاع	عنها	من	شروط	الوصول	إلى	

ّ
املقاصد	الذ

رتبة	املوضوعّية	في	األحكام.	لكن	ذلك	ال	يحصل	إال	ضمن	شروط	معينة	منها:

1	 االعتراف	باملحدودّية	الشخصّية	واالجتماعية	والتاريخّية..

2	 الكفاح	الواعي	للتقليل	من	أثرها..

3	 السؤال	الدائم	في	كل	موقف	عن	األهواء	التي	يمكن	أن	تحجب	الرؤية	السليمة..

له	مناهج	 أثره،	تجاهل	ما	توفره	 تبعوا	 أو	 الباحثين	سبقوه،	 تيزيني،	مثل	كثير	من	 ونحن	نرى	أن	
إليه	 نظر	 مثلما	 الفكر،	 هذا	 إلى	 بالنظر	 له	 تسمح	 ودراسة،	 فهم	 آليات	 من	 نفسها	 الغربية	 البحث	
أصحابه	الذين	يعدون	الوحي	من	املقومات	الجوهرية	لالجتماع	اإلسالمي	الذي	ال	يمكن	تجاوزه،	أو	

فهم	الفكر	اإلسالمي	بمعزل	عنه.

نتائج	 تقديرنا	 في	 أضعفت	 مسلمات	 من	 انطالقها	 املقاربات	 هذه	 على	 غلب	 ما	 إن	 القول	 يمكن	

)31)		رضوان	السيد،	اإلسالم	املعاصر،	ط1،	)بيروت:	دار	البراق	للنشر،	1996(،	ص	181.

)32)		برهان	غليون،	اغتيال	العقل:	محنة	الثقافة	العربّية	بين	السلفّية	والتبعّية:	ط	3،	)القاهرة:	مكتبة	مدبولي،	1990(،	ص	75.

)33)		املرجع	نفسه،	ص	75.
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بحوثها،	وأوصدت	دونها	مجاالت	بحث	أرحب	وأعمق؛	لفهم	النص	القرآني،	ومن	أبرز	هذه	املسلمات	
التي	حكمت	هذه	املقاربات،	مسلمة	القول	بتاريخية	النص،	ولسنا	هنا	في	وارد	مناقشة	مدى	علمية	
هذه	املسلمة،	ولكننا	نرى	أنها	كانت	مصادرة	على	املطلوب،	فاملسلمون	منذ	نزول	القرآن	وإلى	عصرنا	
هذا	يتعاملون	معه	على	أنه	نص	منزل،	وليس	نًصا	بشرًيا،	وأنه	نص	صالح	لكل	زمان	ومكان،	وليس	
نًصا	خاًصا	بشروط	تاريخية	وموضوعية	محددة،	ومن	باب	أولى	بالباحث	الرصين	والدقيق	أن	يأخذ	
هذا	االعتقاد	في	الحسبان،	ال	أن	يتجاهله	ليستطيع	معرفة	أثره	في	تشكل	الذهنية	العامة	للمسلمين،	
ثم	 الظاهرة	واستخراج	أسسها،	 تفهم	 وإنما	محاولة	 بها،	 يؤمن	 التي	 إثبات	مقوالته	 به	 ا	

ً
منوط وليس	

تقديم	قراءة	لها	في	ظل	قناعاته	الفكرية	واملنهجية،	ومن	ثم	يكون	من	الغلط	املنهجي	الفظيع	لدى	أي	
باحث،	مهما	كانت	قناعته،	التعسف	وقراءة	هذه	النصوص	وفًقا	ملسلماته.

مات	خيط	دقيق	ورفيع،	ينقل	الباحث	من	العلم	إلى	اإليديولوجيا،	فالباحث	حين	يختار	
ّ
إن	املسل

مدونة	ما	للدرس	يجب	أن	ينتبه	إلى	أنه	ال	يدرس	نفسه،	وأن	املوضوع	ليس	موضوع	بحث	في	قناعاته	
الفكرية	ورؤاه	التي	ُيسمح	له	بالحديث	عنها،	بعد	مرحلة	استكشاف	النصوص	املدروسة،	وفق	أسسها	
التي	قامت	عليها.	وتجنب	االنطالق	من	مسلمات	–مهما	كانت	طبيعتها-	الذي	نقول	به،	وندعو	إليه،	ال	
يعني	تجريد	الكاتب	من	خلفيته	الفكرية،	ومواقفه،	فنحن	ال	نؤمن	بالحياد،	وإنما	نؤمن	باملوضوعية،	
والباحث	هو	من	يفهم	موضوع	بحثه	ويتفهمه،	ثم	يسحب	قارئه	إلى	حقول	قناعاته،	من	دون	عسف	

وال	فرض،	إذا	كان	ملنطقه	الحجة	البالغة.

بين	 ا	
ً
فرق ترى	 ال	 التي	 بحوثهم	 مناهج	 مع	 انسجاًما	 الدارسين،	 بعض	 عنها	 تغافل	 الحقيقة	 وهذه	

املصدر	اإللهي	واملصدر	اإلنساني،	وتعد	الكّل	خاضًعا	للنقد،	والوحي	ذا	طابع	تاريخي.	وعلى	الرغم	من	
إقرار	باحث،	كمحمد	أركون،	بأن	أسباب	فشل	إعمال	املنهج	التاريخي	على	النص	القرآني"	ذات	طبيعة	
	عن	محاولة	نزع	ما	يسّميه	بهالة	القداسة	عن	لحظة	

ّ
ه	لم	يكف

ّ
سياسية	ونفسية	في	آن	معا")34)،	إال	أن

تشكل	الوحي،	عوًضا	عن	السعي	إلى	محاولة	فهم	أثر	هذه	اللحظة	املتعالية	في	املنجز	اإلنساني	الذي	
ا	بالنص	 ا	وفرعيًّ ا	وجوديًّ

ً
آمن	بها،	ولم	ينفصل	عنها،	"فالفكر	اإلسالمي	من	جهة	تأسيسه	مرتبط	ارتباط

الديني،	وهو	القرآن	والسّنة	النبوية،	وهذا	النص	ثابت	وغير	قابل	للتغير	في	صوغ	مفهوماته،	ولكنه،	
على	الرغم	من	ذلك،	مطور	للمفهوم	اللغوي	الذي	كان	سائًدا	قبل	وروده")35).	وبناء	على	ما	سبق،	فإن	

)34)		محمد	أركون،	الفكر	اإلسالمي	نقد	واجتهاد،	هشام	صالح	)مترجًما(،	ط1،	)بيروت:	دار	الساقي،	1990(،	ص	86.	

)35)		محمد	الكتاني،	جدل	العقل	والنقل	في	مناهج	الفكر	اإلسالمي،	ط1،	)الدار	البيضاء:	دار	الثقافة،	1992(،	ص140.
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تعامل	املسلمين	مع	املوضوعات	املعرفية	يتم	داخل	النص	وظالله،	وهذه	الظالل	هي	ما	يصطلح	عليه	
بالفكر	اإلسالمي	املرتبط	منهًجا	ومعرفة	بالنص،	وهذا	ما	ال	نجده	عند	تيزيني	في	رؤيته	للنص،	على	

الرغم	من	كل	ما	أحاط	به	بحثه	من	محاذير	وتمييز	بين	األفهام	املختلفة	للنص.

،	ما	ذهب	إليه	في	فهمه	الختالف	املفسرين	في	آية	)وما	يعلم	تأويله	إال	هللا	والراسخون	
ً

من	ذلك،	مثال
	إلى	املماهاة	بين	هللا	

ً
في	العلم(	من	سورة	آل	عمران؛	إذ	رأى	في	ذلك	"على	الصعيد	اإلبستيمولوجي	ميال

والراسخين	في	العلم،	وهو	ما	ي�سي	بلحظة	مكثفة	ومثيرة	من	جدلية	الالهوت	والناسوت،	ومن	ثم،	نزعة	
إنسانية	مستنيرة،	وهذا	يعد	دعًما	عميًقا	وضخًما	ملقتضيات	التطابق	املطرد	بين	النص	والواقع")36)،	
إليها	)البيضاوي	وتلميذه	الكازروني(،	 وهو	مذهب	بعيد	في	تحليل	نصوص	املفسرين	اللذين	استندا	
فالعودة	إلى	النصين	املعتمدين	من	تيزيني	نفسه	ال	توقفنا	على	هذا	املستوى	من	الجدل،	وال	ت�سي	بطرح	
عالقة	الالهوت	بالناسوت،	وإنما	هي	قراءة	لغوية،	فحسب،	ضمن	نص	ال	يختلفون	حول	مصدره،	وال	

ندري	كيف	عد	تيزيني	مذهب	املفسرين	املذكورين	دعًما	عميًقا	ملتطابق	النص	بالواقع.	

ثم	إن	تيزيني	يصر	على	اإلغراب	في	تأويل	ما	يسميه	"االختراقات	الطرائقية"،	أي:	املنهجية	للنص	
الحديثي	والقرآني،	معتمًدا	مثال	الخالف	املعتزلي	الحنبلي	الذي	سبق	له	أن	نبهنا	إلى	كونه	لن	يلجأ	إلى	
هذا	الخالف	الالهوتي	بين	املعتزلة	والحنابلة،	ليدعم	رأيه	حول	"بشرية	النص"؛	إذ	يتحدث	عن	"قول	
ذي	ذاتية	لغوية	إلهية"،	يقول	به	أهل	الحديث،	و"	قول	ذي	ذاتية	لغوية	محمدية	"،	تقول	به	املعتزلة،	
والحقيقة	أن	املعتزلة،	على	الرغم	من	قولهم	بحدوث	القرآن،	لم	ينفوا	عنه	صفة	الوحي،	وإنما	كان	

نقاشهم	في	مستوى	آخر	غير	الذي	انتصر	له	تيزيني،	من	دون	حجج	قوية،	بحسب	اعتقادنا	,

املتعالي،	فال	 إنكاًرا	ملصدره	 ليس	 النص	 ببشرية	 الحقائق،	وقوله	 تيزيني	يجهل	هذه	 بأن	 نعتقد	 ال	
نجد	في	نصوصه	ما	يشير	إلى	أن	النبي	محمد	هو	صاحب	القول	القرآني،	وإنما	نرى	أنه	يعني	بذلك	نفي	
القدسية	عن	النص؛	ألجل	التعامل	معه	وفق	الشروط	االجتماعية	والتاريخية.	لكننا	نعتقد	بأن	تيزيني	
نفسه	أورد	من	خالل	ما	استدل	به	من	قراءات	األقدمين	للنص	ما	يثبت	أنه	يمكن	التعامل	مع	هذا	
النص	من	غير	حاجة	إلى	نفي	القدسية	عنه،	وأن	هذا	النفي	يتناقض	مع	أسس	املنهج	العلمي	الذي	

يرفض	اإلسقاط	التاريخي	على	موضوعات	بحث	تختلف	شروطها	عن	شروط	الباحث.

)36)		طيب	تيزيني،	النص	القرآني،	مصدر	سابق،	ص	281.
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خاتمة 

املنهجي	في	دراسة	اإلسالم	املبكر،	 تيزيني	 ا	لخطاب	
ً
بها،	تفكيك التي	أدلينا	 النقدية	 تؤكد	مالحظاتنا	

العربي	 العقل	 تثوير	 في	 اإلسهام	 في	 من	جهده	 تنقص	 وال	 الباحث،	 ألفكار	 والبحثية	 العلمية	 القيمة	
شيًئا،	فهي	مالحظات	تأتي	في	إطار	االستفادة	من	مشروع	تيزيني؛	من	أجل	تحقيق	"رؤيته	الجديدة	"	التي	

هي	في	الحقيقة	مطمح	كل	الباحثين	العرب	واملسلمين،	باختالف	مواقعهم	ومرجعياتهم.

ومن	املهم	اإلشارة	إلى	أن	قضية	املنهج	في	الدراسات	والبحوث	العربية	مازالت،	على	الرغم	من	كل	
الجهد	املبذول	لم	تتحرر	من	معيقات	رئيسة،	أهمها	غياب	األصالة؛	إذ	هي	مناهج	مستوردة	من	ثقافة	
والتشذيب،	 التهذيب	 اقتصر	على	 الباحثين	 أغلب	جهد	 وأن	 عنها،	 تختلف	 تدرس	موضوعات	 أخرى	
ومحاولة	املالءمة	بين	املنهج	واملوضوع،	فاملنهج	جزء	من	التصور،	واملناهج	ليست	محايدة	في	تناولها	
القضايا	املراد	بحثها،	بل	إن	كل	منهج	متحيز،	وينقل	من	الواقع	ما	يتالءم	معه،	ويكون	على	مقاسه،	
ويدخل	في	تكوينه	الداخلي؛	ذلك	أن	"املناهج،	تستبطن	فلسفتها،	وإن	اإلجراءات	املنهجية	واألدوات	

البسيطة	تحمل	في	طياتها	وثنياتها	فلسفة	املنهجية	التي	تنبعث	منها	وتبنى	عليها.")37).	

أمامنا	استخدام	 التي	قد	يطرحها	 بتجاوز	اإلشكاالت	 يتعلق	 إزاءه	 أنفسنا	 الذي	نجد	 التحدي	 إن	
من	 يكون	 تجاوز	 وهو	 وفهمها،	 اإلسالمي،	 الفكر	 تناولها	 التي	 الظواهر	 تحليل	 في	 الغربية	 املداخل	
إنتاج	 طرق	 خاللها	 من	 وتحّدد	 اإلسالمي،	 الفكر	 لها	 ينضبط	 التي	 املرجعية	 األسس	 تحديد	 خالل	
األفكار	وتوليدها	واختبارها،	ذلك	أن	الدراسات	التي	اعتمدت	هذه	املناهج،	سواء	عند	الغربيين	أم	
اإلسالميين،	قامت	على	خطأ	معرفي	في	املناهج	املعتمدة	حين	عّممت	النتائج	املستفادة	من	الدراسة	
على	جماعات	خاّصة،	متجاهلة	الفروق	النوعية	والكّمية	بين	هذه	املجتمعات،	واملجتمع	الذي	تتخذه	

هذه	الدراسات	نموذًجا	يقاس	عليه.

 

)37)	محمد	امزيان،	"تالزم	املوضوعية	واملعيارية	في	امليثودولوجيا	اإلسالمية"،	مجلة املسلم املعاصر،	عدد71،	ندوة	قضايا	املنهجية	

في	الفكر	اإلسالمي	قسنطينة،	الجزائر،	1989،	ص55.
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