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الطيب تيزيني فيلسوف األفكار الشائعة

راتب شعبو)1)

وتطورها،	 األولى	 اإلسالمية	 الدعوة	 نشوء	 بدراسة	 العرب	 وغير	 العرب	 املفكرين	 من	 كثير	 شغل	
أسست	 وسياسية	 دينية	 ثورة	 العصر،	 ذلك	 في	 العالم	 في	 أحدثها	 التي	 املركبة	 والثورة	 محمد	 وسيرة	
البشرية.	ولعل	موضوع	بزوغ	الدعوة	اإلسالمية	األولى	 تاريخ	الحضارات	 في	 لها	مكاًنا	 لحضارة	حفرت	
وسيرة	رسولها	من	أكثر	املوضوعات	التي	استهلكت	انشغال	املفكرين	العرب.	املفكر	السوري	الطيب	
تيزيني	)1934 - 2019(	كان	من	بين	هؤالء	الذين	كرسوا	جهًدا	كبيًرا	لهذا	االنشغال.	فقد	تفرغ	إلنجاز	
مشروعه	الضخم	الذي	كان	مقرًرا	له	أن	يأتي	في	اثني	عشر	مجلًدا،	ويحمل	عنوان	"مشروع	رؤية	جديدة	
أن	 قبل	 أجزاء،	 منه	سوى	ستة	 ينجز	 لم	 ولكنه	 املعاصرة"،	 املرحلة	 حتى	 بدايته	 منذ	 العربي	 للفكر	
بتغيير	 السوفياتي،	وعليه	قام	 االتحاد	 انهيار	 في	عقب	 "النهضة"	 إلى	فكرة	 "الثورة"	 يتحول	من	فكرة	
	من	"من	التراث	إلى	الثورة".	ولشرح	هذا	

ً
العنوان	العام	ملشروعه	فأصبح	"من	التراث	إلى	النهضة"	بدال

	
ً

التغيير	يميز	التيزيني	بين	الثورة	والنهضة	بالحامل	االجتماعي	لكل	منهما،	فبينما	يرى	أن	للثورة	حامال
طبقًيا	ألنها	تنبع	من	مشكل	طبقي،	رأى	أن	الحامل	االجتماعي	ملشروع	النهضة	يتمثل	في	مجموع	األمة.	
والحقيقة	أن	هذه	املراجعة	التي	تنطوي	على	نقد	ذاتي،	وإن	جاءت	متأخرة	وتالية	"لنقد"	مارسه	الواقع	

نفسه،	هي	مما	يحسب	للتيزيني.

سوف	تحاول	هذه	الورقة	التي	تتناول	اشتغال	األستاذ	التيزيني	في	دراسة	املرحلة	اإلسالمية	الباكرة،	
منذ	 العربي	 للفكر	 جديدة	 رؤية	 )مشروع	 املشروع	 في	 املعتمدة	 منهجيته	 في	 مواطن	ضعف	 تبين	 أن	
بدايته(.	سوف	نتناول	طريقة	التيزيني	في	النظر	إلى	موضوعه	)التراث(	من	خالل	هذا	العمل،	وبالتحديد	
من	خالل	طريقته	في	تحديد	وتناول	موضوعه	في	الجزء	الرابع	منه	الذي	يحمل	عنوان	"مقدمات	أولية	

في	اإلسالم	املحمدي	الباكر	نشأة	وتأسيًسا".	

	لكي	نميز	في	الكتابات	التي	تتناول	موضوع	السيرة	النبوية	أو	
ً

ولكن	قبل	هذا	سوف	نتوقف	قليال
الكتابات	التي	تسعى	إلى	فهم	النصوص	الدينية،	وكيفية	االلتزام	بها	مع	تبدل	العصور	وتغير	األحوال،	

)1)	راتب	شعبو:	طبيب	وكاتب	سوري،	من	مؤلفاته:	"دنيا	الدين	اإلسالمي	األّوَل"	)دراسة(،	و"ماذا	وراء	هذه	الجدران"	)رواية(.
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بين	ثالثة	أنواع	من	املقاربات،	لكي	نحدد	أين	يقف	كاتبنا	من	موضوعه	وإلى	أي	مقاربة	ينتمي.

ثالث مقاربات ملوضوع واحد

التي	تشكل	 الشعبية،	 املقاربة	 يمكن	تسميته	 ما	 أو	 الدينية	املحض،	 املقاربة	 األولى،	هي	 املقاربة 
التيار	العام	للوعي	الديني	عند	عموم	املسلمين.	هذا	النمط	من	الفهم	الديني	للسيرة	النبوية	وللتعاليم	
هو	التيار	الغالب،	ألنه	يستجيب	لحاجة	اإلنسان	العميقة	إلى	دين	ما،	بوصف	اإلنسان،	إضافة	إلى	
عالم	 يقدمه	 الذي	 التعريف	 بحسب	 	،)Homo	 religiosus( متدين	 كائن	 فإنه	 ومنتًجا،	 	

ً
عاقال كونه	

الدين	الشهير	ميرسيا	إلياد)2)،	وباعتبار	أن	الوظيفة	الدينية	تكون	أكثر	إشباًعا	حين	تكون	تشاركية	أو	
جماعية.	تتميز	النظرة	الشعبية،	التي	يعززها	رجال	دين	ينتجون	ويتماهون	مع	هذه	النظرة،	باحتوائها	
على	فائض	من	القدسية	يغلف	مختلف	جوانب	السيرة	النبوية	والتعاليم،	وهذا	ما	يجعل	هذا	التيار	
مضاًدا	للنقد	وللنظر	العقلي	في	األمور،	ويجعله	نتيجة	ذلك	تياًرا	راكًدا	ال	يتطور،	وال	يقبل	التطور	في	
بنيته	األصلية.	فالتصورات	الدينية	في	القرن	الواحد	والعشرين	تتطابق	مع	التصورات	الدينية	األولى	

لإلنسان،	وستبقى	مطابقة	للتصورات	الدينية	بعد	آالف	السنين.	

يقبل	هذا	التيار	الشعبي،	أو	يبتكر،	كثيًرا	من	القصص	التي	ال	يقبلها	العقل،	أو	قل	إن	هذه	القصص	
تستمد	قيمتها	من	كونها	غير	معقولة)3)،	ألنها	بذلك	إنما	تر�سي	عند	اإلنسان	نزوعه	لالعتقاد	بوجود	
ما	يتجاوز	حدود	العقل	لديه.	ومن	األمثلة	الكثيرة	لهذه	التصورات	في	موضوعنا،	القصة	التي	يذكرها	
	عن	السيرة	النبوية	البن	هشام،	وهي	أن	)أم	قتال	بن	نوفل(،	أخت	ورقة	بن	نوفل،	

ً
الطيب	التيزيني	نقال

)2)		"إن	العيش	بصفة	كائن	بشري	هو	في	ذاته	عمل	ديني،	ألن	التغذية	والحياة	الجنسية	والعمل،	لها	جميعها	قيمة	مرتبطة	باألسرار.	

وبعابرة	أخرى،	أن	تكون	-	أو	باألحرى	أن	تصبح	-	إنساًنا	يعني	أن	تكون	"متديًنا"".	

ميرسيا	إلياد،	تاريخ	املعتقدات	واألفكار	الدينية،	ج1،	عبد	الهادي	عباس	)مترجًما(.	ط1،	)دمشق:	دار	دمشق،	د.ت(،	ص9.

)3)		كتب	مصطفى	جحا	في	1981	كتاب	"محنة	العقل	في	اإلسالم"،	وفي	العنوان	ما	يدل	بوضوح	إلى	ما	ذهبنا	إليه.	ويشكو	الكاتب	في	

مقدمة	الطبعة	الثانية	من	كتابه،	من	الفارق	الكبير	بين	إقبال	الناس	على	كتاب	مثل	"حياة	محمد"	ملحمد	حسين	هيكل	أو	غيره	من	

الكتب	الحائزة	على	رضا	"املؤمنين"،	وإقبال	الناس	على	كتابه	ذي	املنحى	العقالني	والتحرري	والجريء	على	املسلمات..إلخ.	يرى	جحا	أن	

سبيل	كتابه	ومنطقه	العقالني	هذا	هو	ما	يحول	املجتمعات	املتخلفة	واملريضة	والعاجزة	إلى	مرتبة	األرقى	واألقوى	واألصح.	هذا	التصور	

يحكم	أيًضا	مشروع	التيزيني	كما	سنرى.	



109

العدد التاسع - أيلول/ سبتمبر 2019ملف العدد

النبي	 تقدم	نفسها	ألبي	محمد،	 أن	 تتورع	 املطلب،	ولم	 بيت	عبد	 في	 النبوي"	 "شّمْت	رائحة	الخالص	
الالحق،	عبد	هللا	بن	عبد	املطلب،	ليضاجعها،	بغية	الحمل	منه.	ولكنه	اعتذر	عن	ذلك،	ووافق	بعد	
حين،	حيث	لم	تعد	هي	)أم	قتال(	مهيأة	له.	أما	السبب	في	امتناعها	هذا	فيأتي	من	أنها،	كما	أعلنت	وفق	
أخبار	السيرة،	افتقدت	من	وجهه	ما	كانت	قد	شاهدته	فيه	من	"نور	مبشر"،	قبل	دخوله	على	عروسه	

آمنة	بنت	وهب)4).

أو	 املنفلت	من	املحددات	املنطقية	 الخيال	 إلى	ضرب	من	 القصة	 العقل	يحيل	هذه	 إلى	 االحتكام	
	واسًعا	لدى	الناس	الذين	يتوقون،	كأنما	

ً
العقلية،	غير	أن	هذا	النوع	من	القصص	ينتشر	ويجد	قبوال

بالغريزة،	وباستقالل	تام	عن	املستوى	االجتماعي	أو	املستوى	التعليمي	أو	الثقافي	لهم،	إلى	أن	يجدوا	
العقل	مكسوًرا	ومتجاَوًزا،	أو	على	األقل	أن	ال	يكون	العقل	البشري	هو	الحاكم	الوحيد	أو	األعلى.	حيث	
من	 اإلنسان	 يحرم	 رهيب	 بسجن	 يكون	 ما	 أشبه	 الناس،	 من	 األعظم	 للسواد	 البشري،	 العقل	 يبدو	
التطلع	إلى	معجزة	تنقذ	حياته	من	البؤس	أو	تعوض	له،	بطريقة	ما	"غير	عقالنية"،	بؤس	حياته.	من	
هنا	ينبع	هذا	الحضور	الغالب	لهذه	املقاربة	الدينية	"الالعقلية"،	التي	تعطي	األساس	واملفتاح	لفهم	
القبول	الواسع	للقصص	الدينية	حتى	لدى	نخبة	علمية)5)،	ومن	هنا	نفهم	بروز	فتاوى	غرائبية	تناقض	
يبديها	 التي	 الشديدة	 املقاومة	 تنبع	 أيًضا	 الكبير"،	ومن	هنا	 "إرضاع	 السليم	من	مثل	 العقل	والحس	

غالبية	الناس	ضد	"عقلنة"	ما	يتصل	بالدين.

بين	 تجمع	 أن	 تحاول	 التي	 املجددة،	 الدينية	 املقاربة	 أو	 اإلصالحية	 املقاربة	 هي	 الثانية،	 املقاربة 
الذي	 الثبات	 بين	 تجمع	 أن	 املقاربة	 هذه	 تريد	 العصر.	 ومواكبة	 أساًسا(	 )القرآن	 النصية	 القدسية	
أي	 املتطورة،	 الحياة	 ضرورات	 تفرضه	 الذي	 املستمر	 التغير	 وبين	 ونهائيته،	 النص	 قداسة	 تفرضه	
إنها	تحاول	جمع	ما	ال	يجمع	في	الواقع.	وهي	إذ	تحاول	الجمع	بين	النسبي	واملطلق	فإنها	تحاول	مهمة	
مستحيلة.	االستحالة	هنا	تأتي	من	جانبين؛	األول	هو	ما	ذكرناه	من	استحالة	أن	يستطيع	نص	ثابت	
من	مجاراة	العصور	في	مختلف	جوانب	الحياة،	مهما	بلغ	هذا	النص	من	اإلعجاز.	وهذا	ما	يجعل	من	

)4)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية	في	اإلسالم	املحمدي	الباكر:	نشأة	وتأسيًسا.	ط1،	)دمشق:	دار	دمشق،	1994(.	ص	329.

ا	جامعًيا	يحمل	درجة	دكتوراه	في	علم	ميكانيك	التربة	من	جامعة	أوروبية،	كان	يجلس	
ً
)5)		من	مشاهدات	كاتب	هذه	السطور،	أن	استاذ

ويستمع	بانشداد	وإيمان	إلى	شيخ	وهو	يتحدث	عن	العصفور	الذي	شرب	ماء	البحر،	ثم	يميل	برأسه	دهشة	وإعجاًبا	وتأثًرا.	ال	يجد	هذا	

االستاذ	أي	تعارض	بين	علمه	وقصص	الشيخ،	فهذان	عاملان	يمكن	أن	يتعايشا	مًعا	في	الذات	البشرية	كما	تتعايش	الحاجة	إلى	الطعام	

مع	الحاجة	إلى	الهواء.
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املشروعات	الفكرية	ألصحاب	هذا	النهج،	كليلة	ومشلولة	في	الواقع،	سواء	منها	ما	اعتمد	على	منطلق	
تحرير	 على	 اعتمد	 ما	 أم	 محمد	شحرور)6)،	 املهم	 السوري	 الباحث	 مشروع	 هو	 كما	 لغوي،	 حل	 أو	
	من	تخليد	اللغة،	وذلك	

ً
النص	من	جموده	اللغوي	باالعتماد	على	أسباب	النزول	وتخليد	املعنى	بدال

التي	 الخاصة	 فعالياته	 اللغوي	 للنص	 أن	 إدراك	 إلى	 والواقع	 النص	 بين	 امليكانيكي	 الربط	 تجاوز	 عبر	
الراحل	 املصري	 الباحث	 كما	هو	مشروع	 لها،	 استجابة	 كان	 التي	 الجزئية	 الوقائع	 بها	حدود	 يتجاوز	
الذي	يرى	 الديني	 في	املجال	 العقل	 أنها	تعمل	على	إدخال	 الثاني	هو	 ابو	زيد)7).	والجانب	 نصر	حامد	
نفسه	فوق	العقل	وال	يخضع	له،	ال	بل	يجد	"مشروعية"	وجوده	في	تجاوزه	للعقل،	ويجد	في	محاوالت	
والتي	 للعقل،	 املتجاوزة	 الدينية	 النظرة	 هذه	 أن	 في	 ال	شك	 االعتداء.	 أو	 التعدي	 من	 نوًعا	 "عقلنته"	
يمكن	فهمها	وقبولها	في	ما	يخص	التصور	الديني	واإليمان	الديني،	تتحول	إلى	مشكلة	مستعصية	حين	
يجري	سحبها	على	النصوص	التي	تحكم	في	حياة	الناس	املادية	وفي	العالقات	بين	البشر.	تطمح	املقاربة	

اإلصالحية	إذن	إلى	ابتكار	آلية	تحقق	املصالحة	بين	الدين	)الثابت(	والدنيا	)املتغيرة(.

املقاربة	اإلصالحية	ال	تسائل	الدين	بل	تسائل	املتدينين	ألنهم	مستسلمين	ملا	تكرس	من	عادات،	أو	
تسائل	رجال	الدين	ألنهم	يستثمرون	في	هذا	املجال	فيسيئون	للدين	ويجمدونه	ويحيلونه	إلى	مصدر	
للرزق	والسلطة...	إلخ.	تقف	هذه	املقاربة	في	منطقة	بين	املقاربة	الدينية	واملقاربة	العلمية،	فهي	تسلم	
باألديان	وتقبل	بتجاوز	حدود	العقل	ومنطقه	وقوانينه	في	ما	يخص	قصص	األنبياء	والرسل	والتواصل	
بين	هللا	وعباده	عن	طريق	الرساالت..	إلخ،	وتقر	بألوهية	النصوص	وقداستها،	ولكنها	من	ناحية	ثانية	
تريد	للعقل	أن	يسود	بعد	ذلك،	أي	تريد	الجمع	بين	ما	يتجاوز	حدود	العقل	وما	يخضع	لحدود	العقل	
في	الوقت	نفسه.	املقاربة	اإلصالحية	تسعى	إلى	عقلنة	الالمعقول،	وهي	لذلك	تبقى	رهينة	هذا	التناقض	
إال	 في	تطوير	املجتمع	 لن	تكتسب	قيمة	عملية	 التي	 التوفيقات،	 إلى	حله	بشتى	صنوف	 الذي	تسعى	
إذا	استندت	إلى	قوة	أي	إلى	سلطة	سياسية	تتبناها	وتفرضها	على	املجتمع	على	أنها	مخرج	إسالمي	من	

إشكالية	إسالمية	أو	من	وهدة	الجمود	اإلسالمي.	

)6)		محمد	شحرور،	الكتاب	والقرآن:	قراءة	معاصرة،	)دمشق:	األهالي	للطباعة	والنشر	والتوزيع،	1990(.	اعتمد	الباحث	محمد	شحرور	

في	قراءته	القرآن	على	املنهج	التاريخي	العلمي	في	الدراسة	اللغوية،	املنهج	الذي	طوره	الدكتور	جعفر	دك	الباب،	ويقوم	على	مبادئ	أهمها	

	واحًدا	ذا	
ً

التالزم	بين	النطق	والتفكير	ووظيفة	اإلبالغ	منذ	بداية	نشأة	الكالم	اإلنساني،	ومبدأ	إنكار	الترادف،	واعتبار	النظام	اللغوي	كال

مستويات	متدرجة	أساسها	مستوى	البنية	الصوتية.	

)7)		يمكن	العودة	إلى	كتاب:	نصر	حامد	أبو	زيد،	مفهوم	النص:	دراسة	في	علوم	القرآن،	)د.م:	الهيئة	املصرية	العامة	للكتاب،	1990(.
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املقاربة الثالثة	هي	املقاربة	العلمية	أو	"الدنيوية"	التي	تحاول	أن	تفهم	أو	تفسر	الظواهر	الدينية	
أن	 وتعتبر	 البشرية،	 الحدود	 تخترق	 التي	 باإلعجازات	 تقر	 ال	 ومعرفة	 بأدوات	 أي	 الدين،	 خارج	 من	
مع	 متسقة	 املقاربة	 هذه	 "الوحي".	 ذلك	 في	 بما	 عقلًيا،	 تفسيرها	 ويجب	 للتفسير	 قابلة	 كلها	 الظواهر	
نفسها	في	الواقع،	أي	إنها	غير	تلفيقية،	وتعطي	للعقل	"اإلمامة"	في	فهم	أمور	الحياة	والكون،	إذا	استعرنا	
تبقى	بال	جمهور	فعلي،	ألنها	تريد	أن	تمحو	 املقاربة	 العقل".	ولكن	هذه	 إمام	سوى	 تعبير	املعري	"ال	
القداسة	واإلعجاز	من	املجال	الديني،	أي	إنها،	بكالم	آخر،	تريد	محو	املجال	الديني	نفسه،	في	الوقت	
الذي	ال	يمكن	لإلنسان،	بحكم	تكوينه	العميق،	أن	يقطع	تماًما	مع	هذا	املجال.	ولنا	مثال	في	التجربة	
السوفياتية	التي	قطعت	مع	الدين	حوالي	سبعة	عقود	من	الزمن	من	دون	أن	يتأثر	املجال	الديني	في	
ضمير	الناس	وحياتهم،	وقد	استعاد	الدين	كامل	حيويته	هناك	بعد	انهيار	الدولة	السوفياتية.	هذه	
املقاربة	نخبوية	ومتعالية	على	الدين،	وهي	محدودة	الوظيفة،	أي	إن	وظيفتها	تتحدد	في	البحث	عن	
تفسير	عقلي	لنشوء	الرساالت،	ومنها	الرسالة	املحمدية.	ولكن	من	العبث	توقع	أن	تتوسع	هذه	املقاربة	
العقل	 إلى	تجاوز	سلطة	 الدين،	وحاجتهم	 إلى	 الناس	 تتعارض	مع	حاجة	 الناس،	ألنها	 لتشمل	عموم	

وحدوده.

ا	قوًيا	
ً
إلى	هذه	املقاربة	الدنيوية	أو	العقلية	املحضة	ينتمي	مشروع	الطيب	تيزيني	الذي	يبدو	متحدث

باسم	األوساط	النخبوية	غير	املتدينة	التي	تحاول	فهم	الدعوة	اإلسالمية	األولى،	أو	اإلسالم	املحمدي	
الباكر،	كما	يسميه	التيزيني،	بطريقة	عقالنية	بعيًدا	عن	الشروح	الدينية	السائدة	التي	تكرست	عبر	
قرون	من	السيطرة	السياسية	والدينية	لإلسالم.	يعرض	التيزيني	ألفكار	"دنيوية"	تعارض	في	كثير	أو	
قليل	ما	هو	متداول	ومستقر	عرفًيا	ودينًيا،	ولكنها،	مع	ذلك،	أفكار	"شائعة"	ومتداولة،	وال	يأتي	التيزيني	
املتوافرة،	 التاريخية	 املراجع	 بإثباتات	من	 البحثية	والفكرية،	 أنه	يزودها،	بطاقته	 فيها	سوى	 بجديد	

وبحجج	عقلية	صارمة.

صراع عقيم بين النزوع العقلي والنزوع الديني

التي	 والعسكرية	 السياسية	 واألحداث	 النبوية	 السيرة	 سرد	 في	 ثقله	 بكل	 حاضر	 الديني	 الجانب	
انتهت	بغلبة	الدين	الجديد،	ويعبر	هذا	الحضور	عن	نفسه	في	كثير	من	القصص	التي	تتجاوز	الصرامة	
بالبدايات	 يحيط	 ما	 كل	 في	 تفاديه	 يمكن	 ال	 ما	 هذا	 له.	 ومضاد	 العقل	 عن	 غريب	 عالم	 إلى	 العقلية	
الدينية	املؤسسة.	املسلمون،	املتدينون	بصورة	خاصة،	ال	يريدون	أن	ينظروا	إلى	الرسول	نظرة	دنيوية،	
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ا	بهالة	فوق	دنيوية،	ترافقه	غيمة	فتحميه	
ً
"قل	إنما	أنا	بشر	مثلكم"،	بل	يريدون	أن	ينظروا	إليه	محاط

من	حر	الشمس،	وينسج	العنكبوت	شباكه	على	مدخل	مخبئه	كي	يتوه	عنه	مالحقوه،	وتهبط	املالئكة	
ثياب	بيض،	 أتى	رجالن	عليهما	 إلخ.	ويطرب	هؤالء	كثيًرا	لقصة	تحكي	كيف	 املعارك...	 في	 لتصد	عنه	
علقة	 منه	 فاستخرجا	 فشقاه	 قلبه	 واستخرجا	 محمد	 بطن	 فشقا	 ثلًجا،	 مملوءة	 ذهب	 من	 بطشت	
سوداء	فطرحاها،	ثم	غسال	قلبه	وبطنه	بذلك	الثلج	حتى	أنقياه.	والحق	أن	هذه	القصص	ال	تقتصر	
على	الرسول،	فاإلنسان	يبتكر	هذه	الهالة	العجيبة	لكي	يحيط	بها	شخصيات	دينية	مختارة	بحسب	

كل	مذهب	ديني.

من	الطبيعي	أن	يسخر	العقل	من	هذه	"الخرافات"،	وأن	يجد	الكثير	من	الحجج	والدالئل	ضدها،	
وأن	يرد	هذه	الشخصيات	"الخارقة"	إلى	دنيويتهم	العادية	واالكتفاء	بإضافة	صفات	بشرية	مثل	كونهم	
أبطال	أو	عباقرة	أو....	إلخ.	وألن	اإلنسان	كائن	متدين	وليس	فقط	كائن	عاقل،	من	الطبيعي	أن	تتجاور	
النظرة	العقلية	مع	النظرة	غير	العقلية	لديه،	ولكن	يبقى	السؤال:	ما	قيمة	املحاججات	والجدال	الذي	
تريد	به	كل	نظرة	أن	تمحق	النظرة	األخرى،	في	الوقت	الذي	يبدو	من	غير	املمكن	لطرف	أن	ينتصر	على	

اآلخر،	وذلك	ببساطة	ألن	النظرتان	ال	تقومان	على	أرضية	مشتركة.

أن	 الطبيعي	 ومن	 قوانينه،	 مع	 يتوافق	 ال	 ما	 يرفض	 أن	 أو	 يسائل	 وأن	 العقل	 يتمرد	 أن	 ال	غرابة	
يرفض	املعجزات	أو	أن	يحاول	تفسيرها	عقلًيا،	لكنه	سوف	يدخل	في	مجهود	بال	معنى	وال	جدوى	إذا	ما	
حاول	أن	ينسف	اإليمان	بما	يتجاوز	حدود	العقل.	اإليمان	الديني	حاجة	إنسانية	أصيلة	تماًما	كحاجة	
اإلنسان	إلى	العقل،	ومن	غير	املمكن	إلغاء	حاجة	لصالح	حاجة	أخرى.	هاتان	حاجتان	تتعايشان	في	
بالفيلسوف	 ما	حدا	 بالضبط	 هذا	 األخرى.	 وجه	 في	 الواحدة	 توضع	 ال	 أن	 املهم	 من	 ويبقى	 املجتمع،	
العربي	ابن	رشد	إلى	الحديث	عن	"الحقيقة	املزدوجة"،	الحقيقة	اإليمانية	والحقيقة	العقلية،	بغرض	
	لألخرى.	التاريخ	مليء	بالقصص	التي	تحكي	

ً
استبعاد	التعارض	بينهما،	فال	يكون	امل�سي	في	واحدة	قتال

العقلي،	ولكن	من	دون	جدوى.	ولن	يكون	مجد	 النظر	 الديني	في	طريق	 أو	 العقلي	 النظر	غير	 وقوف	
أيًضا	أن	يقف	اليوم	النظر	العقلي	ليمنع	النظر	الديني	واإليمان	بما	يتجاوز	حدود	العقل.

إذا	عدنا	إلى	موضوعنا	املباشر،	ال	شك	في	أن	العقل	لن	يقبل	القصص	والتفسيرات	الدينية،	لن	
	هذه	القطيعة	التي	يتم	تصويرها	بين	الجاهلية	واإلسالم،	على	أنها	انتقال	من	الظالم	

ً
يقبل	العقل	مثال

قيمة	 على	 التشديد	 بغرض	 السائد	 اإلسالمي	 الفكر	 يقول	 كما	 الصالح،	 إلى	 الفساد	 من	 النور،	 إلى	
اإلسالم	من	جهة	والتشديد	على	اإلعجاز	)األلوهية(	في	نشوء	نتيجة	ال	مقدمات	لها.	ويستبعد	العقل	
	عن	مجتمعه،	كما	يقول	هذا	الفكر	أيًضا	بغرض	التشديد	على	املصدر	

ً
أن	يكون	محمد	أمًيا	ومعزوال
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وال	 البحث،	 في	 واملصدرية	 املرجعية	 الحديث	عن	مشكلة	 ما	يخص	 في	 نفسه	 وال�سيء	 للوحي.	 اإللهي	
سيما	أن	أقدم	كتابة	عن	السيرة	النبوية	)سيرة	ابن	هشام	املأخوذة	عن	سيرة	ابن	اسحق(	لم	تكتب	إال	
بعد	حوالى	مئتي	عام	من	وفاة	الرسول،	ما	يجعل	من	الطبيعي	أن	تثار	الشكوك	حول	صحة	املنقوالت،	
وأن	تثار	التساؤالت	حول	الغاية	منها	وحول	وظيفتها	السياسية	أو	العقدية	في	لحظة	ما	من	لحظات	
الصراع	السيا�سي	وااليديولوجي.	هذه	األفكار	الدنيوية	متداولة	ومطروقة	كثيًرا	في	األوساط	النخبوية	
غير	املتدينة	أو	لدى	فئة	تقل	أو	تكثر	ممن	يميلون	إلى	اعتماد	العقل	واملنطق	في	فهم	أمور	الحياة،	إلى	

درجة	أنه	يمكن	اعتبارها،	ب�سيء	من	التجاوز،	ثقافة	مضادة	للثقافة	الدينية	الشعبية	السائدة.

على	هذا	ينبغي	تجاوز	الصراع	بين	النزوع	العقلي	والنزوع	اإليماني	إلى	الفصل	بين	هذين	النزوعين	
البشريين	في	املجال	العام،	بحيث	يكون	لكل	نزوع	مجال	إشباعه	الخاص	من	دون	تعارض	مع	اآلخر.	
وعلى	اعتبار	أن	اإليمان	شأن	شعوري	عميق	غير	قابل	للضبط	أو	القياس	بأي	حال،	إلى	عده	شأًنا	
شخصًيا،	بمعنى	أن	لكل	شخص	إيمانه	الخاص	كما	لكل	شخص	بصمته	الخاصة،	تبقى	إدارة	الحياة	
ا	بين	البشر	ويمكن	

ً
	مشترك

ً
العامة	موكلة	للنزوع	العقلي	بوصف	القوانين	العقلية	واملنطق	العقلي	مجاال

لهم	التفاهم	على	صعيده	واالحتكام	إليه.

مع	ذلك،	ال	يهدأ	الصراع	بين	هذين	النزوعين	)العقلي	واإليماني(،	ألن	محرك	هذا	الصراع	في	الواقع	
ينتمي	إلى	مستوى	آخر،	غير	بحثي،	هو	مستوى	السعي	الدائم	إلى	تحصيل	وحيازة	السلطة	أو	الثروة	
أو	كليهما،	إنه	املجال	السيا�سي	الذي	تكون	فيه	هذه	الصراعات	الفكرية	في	جانب	مهم	منها	صراعات	

إيديولوجية،	أي	صراعات	على	كسب	الوعي	العام	بما	يخدم	مشروع	سيا�سي	أو	سلطة	سياسية.	

لنالحظ	كيف	يحدد	التيزيني	دافعه	للدخول	في	مشروعه	هذا	على	أنه	البحث	العلمي	في	الوضعية	
الذهنية	العربية	التي	تتنازعها	ثالثة	أنماط	من	األيديولوجيا	هي	"أيديولوجيا	تسويغية	تبجيلية	تجد	
عن	 تفصح	 تاريخية	 ال	 علمانية	 وأيديولوجيا	 اإلسالمية،	 الحركات	 أوساط	 في	 غالًبا	 الخصب	 مرتعها	
نفسها	خصوًصا	في	محاوالت	بعض	الباحثين	لدراسة	"تكوين	العقل	العربي	االسالمي	وبنيته"،	وأخيًرا	
توظف	 نظرية	 سياسية	 ومنظومات	 سياسية	 أنظمة	 في	 ازدهارها	 مجال	 تجد	 ذرائعية	 أيديولوجيا	
التيزيني	 يريد	 األصل()8).	 في	 )التشديد	 املستطاع"	 قدر	 واالستراتيجية،	 اآلنية	 مصالحها	 وفق	 الدين	
أو	 "تاريخي"	 إبستيمولوجي"،	 "نقد	 مشروع	 أيديولوجي،	 غير	 بمشروع	 أليديولوجيات	 التصدي	 إذن	
نفسه	 يفصح	عن	 للمشروع	 السيا�سي	 العمق	 أو	 املحرك	 أن	 غير	 كما	يصفه.	 أو	علمي"،	 "موضوعي"	

)8)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية،	مصدر	سابق،	ص6.
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من	الصفحة	األولى	في	املقدمة،	حين	يشير	الكاتب	إلى	"بروز	قوى	سياسية	جديدة	تعلن	عزمها	على	
بـ"اإلسالم	 تحقيق	مجتمع	جديد	-	قديم،	بدولة	جديدة	-	قديمة،	وذلك	تحت	راية	ما	اصطلح	عليه	
السيا�سي"")9).	ويشكو	الباحث	من	أن	"اإلسالم	السيا�سي"	يضع	كثيًرا	من	الخطوط	الحمراء	في	وجه	
البحث	العلمي	واملوضوعي	في	املادة	اإلسالمية،	ويستشهد	بقول	من	يعد	أحد	اإلسالميين	املتنورين،	
وهو	حسن	الترابي	زعيم	"الجبهة	اإلسالمية	القومية"	في	السودان	حينئذ،	إذ	يقول	"في	مواجهة	األعداء	
لجأت	الثورة	اإلسالمية	للحسم	واإلرهاب"	ثم	يؤكد	قوله	بالتشديد:	"نعم،	لإلرهاب".	ثم	يشير	بحق	إلى	

األذى	املعنوي	والجسدي	الذي	لحق	بكثير	من	الباحثين	الذين	تجاوزوا	تلك	الخطوط	الحمر.	

تبدأ	املشكلة	بين	العاملين	العقلي	وغير	العقلي،	أو	بين	العاملين	الديني	وغير	الديني،	حين	يبدأ	أحد	
العاملين	التحكم	بعالم	اآلخر.	الديني	الذي	يقتحم	الدنيوي،	كحال	اإلسالم	السيا�سي،	والدنيوي	الذي	
إلى	 يقتحم	الديني	كحال	املقاربة	الدنيوية	للدين.	في	كال	الحالتين	يتحول	الدين	أو	"البحث	العلمي"	

إيديولوجيا	سياسية	في	حلبة	صراع	ايديولوجي.

ينظر	التيزيني	إلى	موضوعه،	اإلسالم	املحمدي	الباكر،	من	موقع	ال	ديني،	ويجتهد	في	نزع	القدسية	
باحثين	إسالميين	عصريين	 في	ذلك	وعي	 بما	 العام،	 الوعي	اإلسالمي	 في	 الشك	 يطالها	 عن	أحداث	ال	
ومجددين.	إن	ثمار	مثل	هذا	الجهد	البحثي	تبقى	محصورة	بالتالي	في	الفئة	التي	تشارك	الباحث	سلًفا	
الذين	ال	يخامرهم	الشك	وال	 الناس	 الفئة	األوسع	من	 تماًما	عن	 تبقى	غريبة	 الالديني،	فيما	 موقعه	

يطالهم	القلق	حيال	أساسيات	الدين،	وفي	اللب	منها،	مصدر	"الوحي".

الكالم	عن	عالقة	محمد	مع	األحناف	والسيما	مع	ورقة	ابن	نوفل	ودور	هذا	األخير	في	مسار	الدعوة	
هو	كالم	متداول	منذ	أمد	بعيد،	والوصول	في	هذا	االتجاه	إلى	حد	اعتبار	ورقة	بن	نوفل	هو	"مصدر	
الوحي"،	هو	نوع	من	املشاكسة	الشعبية	او	قل	نوع	من	ممارسة	متعة	التمرد	على	القصص	املستقرة،	
هذه	املتعة	التي	تصل	إلى	مستويات	أعلى	حين	تكون	القصص	"مقدسة"،	ومحمية	بسلطة	عرفية	أو	
اجتماعية	)تابو(.	تركيز	التيزيني	على	دور	ورقة	ابن	نوفل	في	الدعوة	املحمدية	وعلى	ما	تناولته	بعض	
السير	النبوية	من	فتور	الوحي	)يضع	التيزيني	الوحي	بين	قوسين	للداللة	على	دنيوية	املصدر(	عقب	وفاة	
ورقة	بن	نوفل،	وما	نتج	عن	ذلك	من	أزمة	نفسية	لدى	محمد	أودت	به	إلى	محاولة	االنتحار	بالتردي	من	
،	ولكن	املحاججات	التي	

ً
جبال	شاهقة،	نقول	إن	هذا	التركيز	هو	توسع	بحثي	في	فكرة	متداولة	أصال

تذهب	إلى	أن	ورقة	بن	نوفل	هو	"مصدر	الوحي"	أو	أحد	"مصادر	الوحي"،	ليست	سوى	مسعى	عقيم	في	

)9)		املصدر	السابق	ص5.
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الواقع	الستئصال	الجانب	الديني	بنسف	األساس	الذي	يقوم	عليه،	وهو	"الوحي".	

هذا	املسعى	عقيم،	ليس	ألن	هذه	املحاججات	العقلية	ضعيفة،	أو	ألن	األخبار	املتوافرة	لدعم	هذه	
التيزيني	 إلى	ذلك	أن	 الدينية	مباشرة،	يضاف	 املحاججات	قليلة،	بل	ألن	هذا	املسعى	يجابه	الحاجة	
ببقية	األديان،	 يقر	 أنه	ال	 الدين	اإلسالمي.	صحيح	 الدينية	من	زاوية	دين	محدد	هو	 الحاجة	 يجابه	
"املادي"	 األول.	هذا	يجعل	منهجه	 الدين	اإلسالمي	 رواية	 دينية	محددة	هي	 رواية	 ينتقد	 هنا	 أنه	 غير	
الذي	يبدو	على	يديه	منهًجا	مضاًدا	للدين،	يمر	عبر	املواجهة	مع	دين	محدد.	على	هذا	فإن	مسعاه	هنا	
أضعف	من	مسعى	اإللحاديين	الذين	يرفضون	فكرة	اإلله	من	األساس	ويحاججون	ضد	الفكرة	نفسها	
الباحث	االنكليزي	 أو	ذاك.	من	مثل	 الدين	 في	هذا	 النظر	عن	تجلياتها	املحددة	 )فكرة	اإلله(	بصرف	
الشهير	ريتشارد	داوكينز	في	كتابه	)وهم	اإلله(	)Delusion	God	The))10)،	حيث	نقرأ	نقًدا	جذرًيا	لفكرة	
اإلله	من	منظور	فلسفي،	نقًدا	ال	يطال	فقط	الفكر	الديني	فقط،	بل	يطال	أيًضا	الفكر	الالأدري	أو	

.)agnostic(	دينًيا	املحايد

بخالف	املحاججة	التاريخية	املضادة	للدين،	والتي	تدقق	في	أخبار	الرسل	وسيراتهم	وما	جاء	فيها	
النشاط	 فإن	 العقلي،	 املنطق	 عن	 تفارقها	 وتكشف	 عنها،	 القدسية	 وتنزع	 تعاليم،	 أو	 نصوص	 من	
الفلسفي	اإللحادي	ال	ينشغل	في	تفاصيل	األديان	والقصص	واألخبار	ومدى	انسجامها	مع	العقل	أو	
ال،	بل	يحاجج	املنطق	الديني	نفسه	فلسفًيا	وعقلًيا،	لكي	يصل	إلى	مقصده	في	نقض	فكرة	اإلله.	هذا	
نشاط	فلسفي	إلحادي	يعتمد	الطريق	العقلية	لنسف	أساس	كل	دين	إلهي	بنسف	فكرة	وجود	هللا،	
أما	النشاط	اآلخر	الذي	يمثله	التيزيني	فهو	نشاط	فكري	سيا�سي،	باملعنى	الواسع	للكلمة،	أي	نشاط	
يستهدف	تحريك	"األمة"	باتجاه	"الثورة"	أو	"النهضة".	هنا	يبرز	أمامنا	التساؤل	اآلتي:	إلى	أي	حد	يخدم	
أو	ال	يخدم	هذا	املنهاج،	الذي	يتبعه	التيزيني،	في	دفع	املجتمع	باتجاه	الثورة	أو	باتجاه	النهضة؟.	لنا	أن	
نتساءل	عن	فائدة	مهاجمة	األسس	اإليمانية	الدينية	في	مجتمع	ما	في	دفع	هذا	املجتمع	إلى	الثورة،	ولنا	
أن	نتساءل	عن	سبب	هذا	الربط	"اليساري"	الشائع	بين	التثوير	السيا�سي	واملوقف	النقدي	من	الدين.	
أليس	في	هذا	خلط	مستويات	يوحي	باالعتقاد	أن	اإلنسان	امللحد	هو	أكثر	ثورية	من	اإلنسان	املتدين؟	
التصور	 وهذا	 املجتمع،	 تثوير	 يعيق	 دين،	 هو	 الدين،	من	حيث	 بأن	 القائل	 التصور	 الواقع	ساد	 في	
دفع	بكثير	من	اليساريين	إلى	مهاجمة	الدين،	ويتعايش	هذا	التصور،	أو	يشكل	الوجه	اآلخر،	من	رمي	

املتدينين	اليساريين	بالكفر.

.)	Pour	Finir	Avec	Dieu(	)اإلله	من	نتخلص	)لكي	بعنوان:	الفرنسية	إلى	الكتاب	ترجم	10)(
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من	الصعب	املحافظة	على	الخط	الفاصل	بين	النظرين	الديني	والالديني	بارًدا،	فال	يكتفي	كثير	من	
	بأن	يرى	التاريخ	اإلسالمي	كما	يشاء،	بل	ينتقل	إلى	حظر	اآلخرين	من	رؤية	هذا	التاريخ،	

ً
اإلسالميين	مثال

وال	سيما	منه	التاريخ	القريب	من	الرسول،	بطريقة	أخرى.	وال	شك	في	أن	هذا	يسهم	في	تفسير	انتقال	
كاتبنا	وغيره،	من	دراسة	تاريخ	الدعوة	دراسة	دنيوية،	إلى	استهداف	األسس	الدينية	لها.	النظر	الديني	
يتجاوز	حدوده،	ويسعى	إلى	التحكم	بالدنيوي،	والنظر	الدنيوي	يتجاوز	حدوده،	ويسعى	لنسف	النظر	

الديني.	كل	نظر	يرد	هجمة	النظر	اآلخر.	

حين	"يغدو	مطلوًبا	أن	يؤرخ	لهذه	املرحلة	]اإلسالم	املحمدي	الباكر[	من	موقع	الطهرانية	والقداسة.	
فأهلها	فوق	الحدث	التاريخي،	بما	ينطوي	عليه	هذا	الحدث	من	مشكالت	وأوهام	وخصومات	وصراعات	
دامية،	غالًبا")11)،	يمكن	أن	يتولد	لدى	الكاتب	غير	الديني	نزوع	مضاد	للدين	نفسه،	بقدر	ما	يظهر	

الدين	هنا	على	أنه	مصدر	لهذا	"االستبداد	الفكري".

يشتغل	التيزيني	في	مواجهة	"االستبداد	الفكري"	الذي	يجعل	الفكرة	اإلسالمية	"بنية	مغلقة	تتأبى	
على	كل	تأثر	"من	خارجها"،	كما	يقول،	ويضيف:	"وإن	كانت	هي	نفسها	قادرة	كل	القدرة	على	التأثير	في	
هذا	الخارج..	إنها املفارقة في أن تكون البنية املعنية مغلقة ومفتوحة في آن ومن موقعها وحدها 
فحسب")12).	وال	يحتاج	املرء	إلى	ذكر	الشواهد	التي	يوضح	أن	"االستبداد	الفكري"	الديني	يصل	إلى	
مستوى	اإلرهاب	املادي.	لكن	كاتبنا	ال	يكتفي،	كما	قلنا،	بتقديم	الرواية	من	موقع	الدنيوي	الذي	ال	يرى	

األبطال	"فوق	الحدث	التاريخي"،	بل	يدخل	في	مواجهة	مع	الجانب	الديني	املحض	من	الرواية.

بكالم	آخر،	إن	تناول	تاريخ	نشوء	الدعوة	املحمدية	وتطورها،	وما	رافقها	من	صراعات	وانتصارات	
	دنيوًيا	علمًيا،	ال	ينتقص	في	�سيء	من	"دينية"	الدعوة،	وال	يتعارض	مع	فكرة	

ً
وانكسارات...	إلخ،	تناوال

الوحي.	فقد	كانت	حركة	الدعوة	اإلسالمية	محكومة	لقوانين	الواقع	في	سياق	تطورها،	ولم	تكن	حركة	
معجزات،	كما	يؤكد	الرسول	نفسه.	وحتى	إذا	كان	ثمة	إرادة	واعية	متعالية	ومفارقة	وراء	هذه	الحركة،	
ا	لها،	لذلك	يحق	لنا	دراستها	وفق	

ً
ملن	يريد،	فإن	هذه	اإلرادة	تحققت	وفق	قوانين	الواقع	وليس	خرق

قوانين	العقل	البشري	واستخالص	ما	تنطوي	عليه	من	دروس،	من	دون	تجاوز	أو	انتهاك	ألي	إيمان	أو	
معتقد	ديني.	وقد	سبق	لكاتب	هذه	السطور	أن	أنجز	كتاًبا	عن	هذا	الجانب	السيا�سي	أو	الدنيوي	من	

)11)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية،	ص15.

)12)	املصدر	السابق،	ص29.
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الدعوة.)13)	بطبيعة	الحال،	يخرج	من	هذه	الدائرة	البحثية	االنشغال	في	إثبات	دنيوية	الوحي	نفسه،	
ذلك	أن	هذا	يدخل	الجدل	في	دائرة	مغلقة	من	العقم	والالجدوى،	ألنه	يطال	املجال	اإليماني	الذي	ال	
	على	أنه	يدخل	الجدال	في	مسعى	نسف	الدين،	

ً
يخضع،	بطبيعته	ذاتها،	للمحاججات	العقلية،	فضال

وهذا	مسعى	عقيم	هو	اآلخر.	أو	على	األقل	إن	هذا	املسعى	غير	مجد	في	مشروع	يطمح	إلى	تثوير	املجتمع	
واستنهاضه،	كما	يحاول	كاتبنا.

النتيجة مقطوعة عن السبب أو سابقة عليه

يقوم	النظر	أو	املنهج	الغيبي	على	قطع	النتيجة	عن	السبب،	فتبدو	النتيجة	معزولة	وإعجازية	ومن	
فعل	"إله	قادر"	وبال	أسباب	يمكن	أن	نعقلها.	عباس	محمود	العقاد،	أحد	ممثلي	هذا	املنهج،	يرفض	
عّد	الجاهلية	مقدمة	لإلسالم،	ويرفض	أن	يكون	الفساد	مقدمة	للصالح.	إذن	كيف	يمكن	أن	نفهم	
مجيء	اإلسالم	بعد	الجاهلية،	والصالح	بعد	الفساد؟	يجيب	العقاد:	"كيف	نشأ	التوحيد	بعد	التباس	
الوحدانية	بالشرك،	وكيف	ظهر	االسالم	بعد	عبادات	ال	تمهد	له	خطوة	في	الطريق..	هذه	هي	املقدمات	
التي	ال	تأتي	بعدها	النتائج	الصالحة	إال	بعناية	هللا")14).	في	هذا،	بطبيعة	الحال،	إقصاء	للنظر	العقلي	
من	خالل	قطع	العالقة	بين	السبب	والنتيجة،	أو	جعل	العالقة	بينهما	خارج	قدرة	العقل	على	اإلدراك،	

أي	شأًنا	إلهًيا.

كل	 إن	 القول	 في	 التيزيني	 يجتهد	 واإلسالم،	 الجاهلية	 بين	 سببية	 صلة	 أي	 العقاد	 ينكر	 حين	 وفي	
�سيء	في	الجاهلية	كان	يشير	وينبئ	بظهور	اإلسالم،	منطقان	ومنهجان	متعاكسان.	يعمل	التيزيني	على	
استجالء	مقدمات	اإلسالم	في	الجاهلية،	وأكثر	من	ذلك،	يعمل	على	إيجاد	عالقة	سببية	بين	النص	
القرآني	والنص	الجاهلي:	"من	طرفنا،	سوف	نعمل	على	استجالء	الخطوط	األساسية	والكبرى،	التي	
تنطوي	على	احتمال	راجح	لإلفصاح	عن	عملية	االنتقال	إياها	من	"الجاهلية"	إلى	اإلسالم،	من موقع 
النص املعلن نفسه،	)التشديد	في	األصل(	مع	محاولة	تق�سي	ذلك،	أيًضا،	من	موقع	ما	يمكن	إعادة	
بنائه	في	حقل	"النص	الغائب"	و"النص	املغيب"	والنص	االحتمالي".	ونحن	إذ	نفعل	ذلك،	فإنما	نفعله	

)13)		راتب	شعبو،	دنيا	الدين	اإلسالمي	األول،	الدين	نافذة	إلى	الدنيا،	)د.م:	دار	شرق	وغرب،	2013(.

)14)	مقطع	مأخوذ	من	استشهادات	يوردها	التيزيني	في	كتابه	املذكور،	ص33.
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بغية	التدليل	على	أمر	ذي	أهمية	منهجية	مبدئية	بالنسبة	إلى	بحثنا،	وهو	أن	ما	بين	"النص	القرآني"	
و"النص	الجاهلي"	تقوم	عالقة	سببية	يمكن	التعبير	عنها	بجدلية	السابق	والالحق،	تلك	الجدلية	التي	
استطعنا	 ذلك،	 لنا	 تحقق	 ما	 وإذا	 )الخواتم(.	 والنتائج	 املقدمات	 بين	 ملا	 ناظم	 وجود	سياق	 تقت�سي	
يجد	 والذي	 املعتقد	وجوده،	 عندنا(	 من	 )التشديد	 )امليتافيزيقي(	 املاورائي  الخواء  ردم	 في	 اإلسهام	

الفكر	الديني	السلفوي	فيه	املصدر	الرئيس	والوحيد	للنص	القرآني")15).

إذا	كان	منهج	العقاد	ينسف	العالقة	السببية	بين	الجاهلية	واإلسالم،	أي	ال	يجد	في	الجاهلية	أي	
مقدمات	لإلسالم،	والغرض	هو	التأكيد	على	اإلعجاز	وعلى	املصدر	اإللهي	أو	"امليتافيزيق"،	فإن	منهج	
أو	 املاورائي"	 الجاهلية	حوت	كل	مقدمات	اإلسالم،	والغرض	هو	"ردم	الخواء	 في	أن	 التيزيني	يحاجج	
"امليتافيزيق"،	وذلك	إلعطاء	الحقل	الديني	"مشروعية	اجتماعية	وتاريخية	وتراثية"	معينة.)16)آليتان	

متعاكستان،	وال	توجد	أرض	مشتركة	يمكن	لهما	أن	يلتقيا	عليها.

تقوم	املنهجية	التي	يعتمدها	الطيب	تيزيني	على	الفكر	املادي	الذي	يقول	بأسبقية	املادة	على	الوعي	
ثانية.	ولهذا	 لواقعه	االجتماعي	واالقتصادي	من	جهة	 الفكر	 ثم	بمشروطية	 من	جهة،	ويقول	من	
تجد	التيزيني	في	موقع	من	يبحث	عن	دعائم	أو	مقدمات	تقود	إلى	النتائج	املتحققة.	بمعنى	إنه	يقرأ	
اللوحة	في	الجزيرة	العربية	قبيل	بروز	الدعوة	املحمدية	ليجد	األسباب	التي	دعت	إلى	بروز	الدعوة	
وأعطتها	"املشروعية	االجتماعية	والتاريخية	والتراثية"،	فيبدو	للقارئ	أن	كل	�سيء	كان	يشير	ويمهد	
تبريري	مهما	حاول	أن	 املنهج	جانب	 في	هذا	 الطبيعي	أن	 الدعوة	وكأنها	"ضرورة".	ومن	 لبروز	هذه	
يؤصل	لنفسه،	ألنه	في	الواقع	ينطلق	من	النتيجة	إلى	األسباب،	أي	يحاول	بناء	أو	صناعة	األسباب	
لكي	تتوافق	مع	النتيجة	املعطاة	سلًفا.	النتيجة	في	هذا	املنهج	تصوغ	سببها	وتستدعيه.	مشكلة	هذا	
املنهج	تكبر	أكثر	كلما	زادت	يقينية	الباحث،	وكلما	استخدمه	في	تفسير	ظاهرة	دينية	تقوم	بطبيعتها	

على	دعائم	غير	عقلية.	

الدعوة	 لبروز	 والثقافية	 املادية	 املقدمات	 عن	 البحث	 يتجاوز	موضوع	 التيزيني	 كاتبنا	 أن	 الالفت	
املحمدية،	إلى	البحث	عن	مقدمات	بروز	الحقل	الديني	نفسه.	لنقرأ:	

"ما	هي	الشروط	االجتماعية	والتاريخية	والتراثية	التي	كمنت	وراء	نشوء	الحقل	الديني	واستمراريته،	

)15)	تيزيني،	مقدمات	أولية،	ص50.

)16)	السابق،	ص36.
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والتي	اخترقت	نسجه،	وأسهمت	في	صوغه	في	كيفيات	وأنساق	متنوعة،	رغم	ما	يواشج	بينها	من	نواظم	
بطبيعة	 املحمدية،	 الدعوة	 بروز	 مع	 العربية	 الجزيرة	 شبه	 في	 الديني	 الحقل	 يبرز	 لم	 مشتركة؟")17).	
الحال،	والبحث	في	مقدمات	نشوء	"الحقل	الديني"	هو	موضوع	يتجاوز	حدود	املشروع	الذي	يتواله	
كاتبنا	في	مشروعه.	غير	أن	املوقف	"العلمي"	أو	"املادي"	من	الدين،	والنظر	إلى	الدين	على	أنه	مرحلة	
عابرة	في	التطور	أو	أنه	"طفولة	البشرية"...	إلخ،	يشد	الباحث	إلى	هذا	النمط	من	التساؤالت	الجذرية	
وعّده	 البشرية،	 النفس	 في	 الدين	 بمنزلة	 استخفاف	 أو	 تقليل	 على	 تنطوي	 والتي	 "مادًيا"،	 واملتطرفة	

مجرد	استجابة	"ملقدمات"	معينة.

إلى	نتيجة	متحققة	سلًفا:	"ويمكن	 أيًضا	هذا	املقطع،	ونرى	سهولة	تقديم	األسباب	املؤدية	 لنقرأ	
راضًيا	 يعد	 لم	 الجميع	 أن	 إلى	 	- اإلسالم	 -	عشية	ظهور	 أفضت	 األحوال	 بأن	 	وعموًما،	

ً
إجماال القول	

بوضعيته،	مطمئًنا	إلى	غده:	األدنون،	الذين	أخذوا	يخضعون	ألشكال	متصاعدة،	نوعًيا،	من	القهر	
واالسترقاق	واإلذالل،	واملتوسطون،	الذين	أخذت	عملية	إفقارهم	تتسع	من	قبل	أولئك،	بحيث	راحت	
أرهاط	منهم	ترغم	-	بفعل	ضرورة	اقتصادية	قاهرة	-	على	الهبوط	باتجاه	األدنين	بصيغة	أرقاء	دين	أو	
أنانية	طبقية	 -	من	موقع	 الذين	راحوا	يحسون	 إلخ،	واألعلون،	 أو	مشردين..	 أو	مخلوعين	 صعاليك	
ضيقة	وجشع	اقتصادي	الهث	-	وطأة	األحداث	املتعاظمة،	من	مرابض	هؤالء	وأولئك	الباحثين	عما	
الذي	 العرض	 هذا	 أن	 القارئ	 على	 يخفى	 ال	 احتماالته")18).	 بطريقته	وضمن	 كل	 املهدد،	 أمنهم	 يعزز	
ترغب	 ال	 حين	 الثوري،	 الوضع	 نشوء	 تحدد	 التي	 املاركسية	 للشروط	 تطبيق	 إال	 ليس	 كاتبنا	 يقدمه	
الطبقات	الدنيا	في	العيش	بالطريقة	القديمة،	ولم	يعد	بمقدور	الطبقات	العليا	أن	تسيطر	وتحكم	

بالطريقة	القديمة.

الدعوة	األولى،	لم	 في	عصر	 العربية	 في	الجزيرة	 التي	كانت	تشمل	الوضع	 الثورية"	 غير	أن	"األزمة	
تكن	في	عمقها	أزمة	عالقة	بين	"األدنون	واألعلون"،	فهي	لم	تكن	أزمة	طبقية	في	أساسها،	بقدر	ما	كانت	
أزمة	عامة	تكمن	في	ضعف	اإلنتاج	وتخلف	الوسائل	وشح	املوارد،	وما	ينتج	عن	هذا	من	اقتتال	قبائلي	
عقيم	وال	نهائي.	ولم	يكن	هذا	الضيق	يستثني	مكة	)املركز	التجاري(،	فزعماء	قريش	يقولون	ملحمد	"يا	
محمد،	فإن	كنت	غير	قابل	منا	شيًئا	مما	عرضناه	عليك،	فإنك	قد	علمت	أنه	ليس	من	الناس	أحد	
ا	منا،	فسل	لنا	ربك،	فليسير	عنا	هذه	الجبال	التي	قد	ضيقت	

ً
أضيق	بلًدا،	وال	أقل	ماء،	وال	أشد	عطش

)17)	السابق،	ص35.

)18)	السابق،	ص249.
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علينا	وليبسط	لنا	بالدنا	أو	ليفجر	لنا	فيها	أنهاًرا	كأنهار	الشام	والعراق")19).

ولم	يكن	الحل	التاريخي	الذي	جاءت	به	"الثورة	اإلسالمية"	ترسيخ	"عالقات	إنتاج"	جديدة،	وإقامة	
عدالة	في	التوزيع،	ألن	مثل	هذا	الحل	لم	يكن	له	أي	أسس	في	الشروط	االقتصادية	واالجتماعية	في	تلك	
الحقبة.	الحل	الذي	جاءت	به	الدعوة	هو	التوسع	على	حساب	الغير،	أي	عن	طريق	الخروج	من	الحدود	
عبر	الغزو.	وهذا	الحل	كان	يستدعي	بطبيعة	الحال	إنشاء	مركز	سيا�سي	له	مرجعية	فوق	قبلية،	ال�سيء	
الذي	تحقق	عبر	االنتماء	اإلسالمي	املستجد	والسهل	)نطق	الشهادتين(	واملتاح	للجميع،	والذي	له	ميزة	
شديدة	األهمية	هي	أنه	ال	يتعارض	مع	االنتماءات	القبلية،	وال	يتطلب	التخلي	عنها	أو	إنكارها.	والحق	
أن	في	هذه	القدرة	على	توحيد	كلمة	األفراد	والقبائل	من	دون	الدخول	في	تحد	مع	االنتماءات	العضوية	
	على	أن	الدعوة	خلقت	جهة	انتماء	ذات	اعتبار	

ً
السابقة،	يكمن	أحد	أهم	أسباب	نجاح	الدعوة.	فضال

ملن	ليسوا	أبناء	قبائل	وليس	لهم	اعتبار	قبلي،	وبعضهم	أصبح	من	أعالم	تلك	الحقبة،	مثل	من	كانوا	
يسمون	"أهل	الصفة".

لم	يكن	خافًيا	منذ	بدايات	الدعوة،	أن	املخرج	الدنيوي	الذي	كان	في	ذهن	محمد	ال	يكمن	في	قلب	
سلطة	"األعلين"	لصالح	"األدنين"،	بل	في	الخروج	من	بوتقة	الجزيرة	العربية.	منذ	البدايات	كان	هناك	
توجيه	لألنظار	صوب	الخارج،	صوب	كنوز	كسرى	الفرس	وقيصر	الروم،	دائًما	كان	هناك	وعد	بأحمر	
قيصر	)الذهب(	وأبيض	كسرى	)الفضة(،	كما	كان	يقال.	فأحاديث	الرسول	عن	هذه	الكنوز	كثيرة.	
ومعروفة	أيًضا	قصة	سراقة	بن	مالك	الذي	أغراه	الرسول	بأن	وعده	بسواري	كسرى،	كي	يكف	عن	

مالحقته	وهو	في	طريق	هجرته	إلى	املدينة.

كان	مسار	الدعوة	املحمدية	مليًئا	باللحظات	الحاسمة	التي	كان	يمكن	أن	تنهي	الدعوة	عند	نقطة	
تحول	دون	نجاحها،	األمر	الذي	كان	يمكن	أن	يفتح	احتماالت	أخرى	ال	يمكن	أن	نستبعد	منها	تكرار	
مسحة	 ننزع	 كي	 هذا	 نقول	 مكة.	 على	 السيطرة	 في	 ونجاحه	 خاص(	 بشكل	 )الحب�سي	 الخارجي	 الغزو	
"الحتمية"	التاريخية	التي	يمكن	مالحظتها	في	مقاربة	التيزيني	حين	يصور	واقع	ما	قبل	الدعوة	اإلسالمية	
الباكرة	كأنه	مقدمة	ناضجة	لها،	أو	كأنها	النتيجة	الضرورية	له:	"افتقاد	التوازن	االجتماعي	والعدالة	
في	توزيع	الدخل	االقتصادي	وتعاظم	الظلم	االجتماعي	والطغيان	السيا�سي..")20).	في	هذا	القول	منطق	

)19)	ابن	هشام،	السيرة	النبوية،	ج1،	ص214.	املرجع	من	اإلنترنت.

)20)	طيب	تيزيني،	مقدمات	أولية،	ص512.
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تطبيقي	ضعيف	القيمة.	الحق	إنه	لو	كان	في	مكة	"طغيان	سيا�سي"	ملا	استطاعت	الدعوة	املحمدية	أن	
تخرج	من	الشرنقة.	على	العكس	من	هذا،	كانت	الدعوة	تقوم	على	حوامل	سياسية	أكثر	سعة	وتطوًرا	
سياسية	 مركزية	 عن	 التالي	 تطورها	 في	 الدعوة	 وتكشفت	 القبيلة،	 لنظام	 السياسية	 الحوامل	 من	

شديدة	كانت	األساس	في	نجاحها.

السؤال	الذي	لم	يطرحه	التيزيني	هو:	إذا	كان	محمد	هو	وريث	الحنفاء	أو	"الحنيفي	األكبر"،	كما	
يسميه	باحثنا،	وإذا	كان	محمد	يجني	ما	قدمه	ورقة	بن	نوفل	وقس	بن	ساعدة	وزيد	بن	عمر	بن	نفيل	
وغيرهم	من	الحنفاء،	ملاذا	يتعرض	محمد	للتنكيل	والطرد	من	قريش	في	ما	كان	األحناف	يعيشون	

في	سالم؟

القر�سي	 )املأل	 أن	قريش	 أمران؛	األول	هو	 لنا	 يبدو	 السؤال	سوف	 إجابة	عن	هذا	 البحث	عن	 في	
فهذا	 والدعوة،	 والتبليغ	 بالوعظ	 يكتف	 لم	 بصورة	خاصة(	استشعرت	خطًرا	من	دعوة	محمد	ألنه	
نشاط	كان	يقوم	به	األحناف	من	قبل،	من	دون	أن	يستثير	ردود	فعل	مضادة.	ما	أثار	مشاعر	الخوف	
والحذر	لدى	قريش	هو	أن	محمًدا	بدأ	بإنشاء	تنظيم	يأتمر	بأمره،	أي	إنه	ضّمن	السيا�سي	في	العقيدي	
بحامل	 ينبغي	 كما	 التيزيني	 يكترث	 لم	 مركزي.	 تنظيم	 على	 أي	 حامل	سيا�سي	 على	 العقيدي	 أو	حمل	
الدعوة،	ولذلك	لم	يتوقف	عند	قصة	الهجرة	إلى	الحبشة،	التي	سبقت	الهجرة	إلى	املدينة،	والتي	حار	
لهذه	 يكون	 أن	 دون	 من	 محمد	 أتباع	 نصف	 حوالي	 الحبشة	 إلى	 هاجر	 فقد	 الباحثين.	 من	 كثير	 فيها	
الخطوة	ما	يليها	وما	يمكن	أن	يلقي	الضوء	على	الغاية	منها.	الحقيقة	أنه	لم	يكن	ثمة	غاية	تالية	من	تلك	
الخطوة،	ألن	الغاية	كانت	فقط	تخفيف	عدد	املسلمين	في	مكة	قبل	العثور	على	حل	للصدام	املتصاعد	
بينهم	وبين	املجتمع	املكي،	الحل	الذي	تجسد	الحًقا	بالهجرة	إلى	املدينة.	والغاية	من	تخفيف	العدد	هو	
العجز	عن	حمايتهم	أمام	االعتداءات	القريشية	املتكررة،	والحد	من	احتماالت	نشوب	صراعات	تفكك	
قريش	واملجتمع	املكي	الذي	ظل	حتى	اللحظة	األخيرة	القاعدة	التي	ارتكز	عليها	مشروع	الدعوة،	كما	
	إلى	فتح	مكة.	وقد	تبين	أن	قريش	التي	أسلمت	أخيًرا،	تحولت	

ً
يظهر	في	أحاديث	وسلوك	الرسول	وصوال

إلى	قاعدة	الدعوة	وإلى	رأس	الحربة	في	حروب	الردة.	

األمر	الثاني	أن	قريش	لم	تكن	تمتلك	من	"الطغيان	السيا�سي"	ما	يمكنها	من	خنق	الدعوة	"املشبوهة"	
في	املهد.	والواقع	أن	الدعوة	استطاعت	أن	تنشأ	وتنمو	وتكبر	من	خالل	هذه	الثغرات	"السياسية"	في	
نظام	القبيلة	التي	كانت	تقبل	التعددية	الدينية.	ونعلم	أن	كلمة	الخالص	التي	كان	يرددها	محمد	في	
فترة	الضعف	املكية	هي	"لكم	دينكم	ولي	ديني"،	مستنًدا	إلى	هذه	الديمقراطية	الدينية	التي	قام	هو	
بنسفها	من	األساس	في	ما	بعد،	حتى	بات	القتل	هو	جزاء	من	يختار	ديًنا	مغايًرا،	فلم	يعد	بمقدور	أحد،	
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بعد	ذلك،	أن	يقول	لقومه	"لكم	دينكم	ولي	ديني"،	كما	فعل	محمد	مع	قريش.

لم	تكن	مشكلة	قريش	مع	محمد	"ثقافية"،	ولم	يكن	يعني	شيًئا	للقريشيين	أن	يؤمن	محمد	دينًيا	
بما	يشاء،	أو	أن	يشدد	على	"عذاب	القبر"	وعلى	"عذاب	جهنم"...	إلخ.	كانت	املشكلة	سياسية	حصًرا.	
أو	بكالم	آخر،	كانت	املشكلة	في	الشق	الثاني	"السيا�سي"	من	الشهادة	"محمد	رسول	هللا"،	ولم	يكن	
هناك	مشكلة	في	الشق	األول	"الديني".	فلو	اقتصرت	دعوة	محمد	على	الشق	األول	ملا	واجه	املقاومة	
والنبذ	الذي	واجهه،	ولكنه	باملقابل	ملا	حقق	شيًئا	ذا	قيمة	في	تاريخ	املنطقة،	أكثر	مما	حقق	الحنفاء	

الكثر	من	قبله.

من	املعروف	أن	األوثان	كانت	وسائط	للتقرب	إلى	هللا،	أي	إن	هللا	لم	يكن	فكرة	جديدة	على	العرب،	
ولكن	الجديد	هو	أن	يكون	ثمة	من	يخوله	هللا	بنقل	الرسالة	ونشرها	"بالقوة".	والقوة	تعني	التنظيم	
واالنضباط	والسياسة.	من	هذا	املنظور	يبدو	نشوء	املركز	السيا�سي	أو	"التوحيد	السيا�سي"	أهم	من	

التوحيد	الديني،	وأن	هذا	األخير	كان	وسيلة	في	يد	األول.

السيا�سي)21)،	 بالتوحيد	 الديني	 التوحيد	 ترابط	 حول	 التيزيني	 يقدمه	 الذي	 التصور	 مع	 نختلف	
وارتباط	الوثنية	باالضطهاد	االقتصادي)22).	في	الجزيرة	العربية	ترافقت	الوثنية	مع	وضعية	اقتصادية	
اجتماعية	محددة،	وكان	تجاوز	هذه	الوضعية	يقت�سي	تجاوز	الوثنية،	هذا	صحيح،	ولكنه	ال	يعني	أن	
الوثنية	هي	بالضرورة	الغطاء	األيديولوجي	لحالة	التخلف	أو	الضعف	االقتصادي.	أقصد	أن	الترافق	
الوضعية	 للخروج	من	 التوحيدي	ضروري	 الدين	 أن	 باملقابل،	 ينتج	عنه،	 وال	 ليس	ضرورًيا،	 املذكور	
غير	صحيح	 هذا	 والتطور.	 التوحيد	 بين	 ضرورية	 عالقة	 هناك	 وكأن	 واجتماعًيا،	 اقتصادًيا	 املعاقة	
توحيدًيا،	 ديًنا	 املثال،	 )سبأ،	حمير،	معين(،	على	سبيل	 الجنوبية	 اليمنية	 الدول	 تعتمد	 لم	 تاريخًيا،	
وكذا	الحال	مع	الحضارة	الفرعونية	التي	لم	تكن	توحيدية،	ال	بل	منيت	محاولة	الفرعون	امنحوتب	

الرابع	)أخناتون(	تبني	دين	توحيدي	شمولي	بفشل	ذريع)23).

في	نظرة	عامة	لإلسالم	املحمدي	الباكر	أو	للدين	اإلسالمي	األول	نقول	إن	اللب	في	"الثورة	املحمدية"	

)21)	املصدر	السابق،	ص247.

)22)	املصدر	السابق،	ص254.

)23)	راجع:	فراس	سواح،	دين	اإلنسان،	ط1،	)د.م:	منشورات	عالء	الدين،	1994(.
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كان	ذا	طبيعة	سياسية	أكثر	منها	ثقافية،	وكان	التوحيد	الديني	هو	املدخل	األنسب	لتحقيق	التوحيد	
أن	 فيها	هذا	املوضوع،	 نتناول	 في	كل	مرة	 أن	نضيف	 السيا�سي،	وإنشاء	مركز	سلطة	دنيوية.	ويجب	
مناسًبا	 	

ً
ومدخال خصبة،	 عالقة	 حينئذ،	 كانت،	 والدنيوي	 الديني	 بين	 محمد	 أنشأها	 التي	 العالقة	

هذه	 ولكن	 األخرى،	 الشعوب	 على	 والظهور	 الغزو	 إلى	 االقتتال	 من	 العربية	 الجزيرة	 بأهل	 للخروج	
العالقة	التي	يعبر	عنها	بالقول	إن	اإلسالم	دين	ودنيا	وتجد	تجسيدها	في	اإلسالم	السيا�سي،	لم	تعد	بعد	
	إال	إلى	صراعات	ال	طائل	منها،	وهي	تشكل	اليوم	العائق	األهم	في	طريق	تحرر	املجتمعات	

ً
ذلك	مدخال

املسلمة	وخروجها	من	ركودها	املزمن.

خاتمة

عملنا	في	البحث	على	تحديد	موقع	)الطيب	تيزيني(	من	املقاربات	الثالث	التي	ميزناها	في	مجال	تناول	
السيرة	النبوية	والدين	اإلسالمي	في	نشأته	وعالقته	بالزمن،	فميزنا	بين	مقاربة	دينية	محضة،	ومقاربة	
دينية	إصالحية	أو	مجددة	ومقاربة	دنيوية،	وحددنا	بحث	الطيب	التيزيني	بأنه	ينتمي	إلى	هذه	األخيرة.	

واإلسالم	 النبوية	 السيرة	 دراسته	 في	 التيزيني	 قدمه	 الذي	 والغني	 الواسع	 البحث	 على	 أخذنا	 ثم	
املحمدي	الباكر،	ثالثة	مآخذ	رئيسة؛	املأخذ	األول	أن	التيزيني	كان	أميًنا	ملنهجه	ومرجعيته	أكثر	مما	
يتناولها	برهاًنا	على	صواب	منهجه	 التي	 التاريخية	 كان	مجتهًدا.	كأنما	انحصر	اجتهاده	في	جعل	املادة	
اطالعه	 من	 الرغم	 على	 وذلك	 العكس،	 من	 	

ً
بدال املنهج	 خدمة	 في	 التاريخية	 املادة	 فكانت	 "املادي"،	

املوسوعي	على	موضوعه.	واملأخذ	الثاني،	وهو	متعلق	باملأخذ	األول،	هو	الربط	بين	الدين	التوحيدي	
والتطور	االجتماعي،	وذلك	تحت	تأثير	منهجية	ترى	التاريخ	يسير	على	خط	تقدمي	يكون	فيه	التالي	أكثر	
الثالث	هو	انشغاله	البحثي	في	نفي	البعد	الديني	عن	السيرة،	أو	محاولة	 تطوًرا	من	السابق.	واملأخذ	
محو	البعد	الديني.	وقلنا	إن	مثل	هذه	املحاولة	عقيمة	ألنها	تحاول	اعتماد	العقل	واملنطق	في	مجال	ال	
يخضع	لهما،	ولهذا	كانت	محاججات	كاتبنا	تكراًرا	ألفكار	مضادة	للدين	شائعة	أو	حتى	شعبية،	ولكن	
على	مستوى	بحثي	وأكاديمي.	هذا	ما	يجعلك	ترى	لدى	األستاذ	التيزيني	مجهوًدا	بحثًيا	كبيًرا،	ولكنك	ال	
تعثر،	مع	ذلك،	على	منتجات	بحثية	جديدة	أو	على	أفكار	مبتكرة،	وهو	ما	جعله	في	نظرنا	"فيلسوف	

األفكار	الشائعة".
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