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مناذج من التوجهات احلديثة يف قراءة الن�ص الديني
عبداهلل ال�شحي

يقوم تركي علي ربيعو يف مقالته «الن�ص واحلقيقة ..قراءة يف بع�ض االجتهادات العربية احلديثة» ،مبناق�شة بع�ض االجتاهات احلديثة
يف قراءة الن�صو�ص الدينية متمثلة يف الدكتور حممد �أبو زيد ،والدكتور طيب تيزيني ،ومنهجهما املادي اجلديل يف قرائتهما للتاريخ
وبالتايل املقد�س ،كما يطرح البنيوية كبديل يمُ كن َف ْهم الن�صو�ص من خالله .حيث عمل الكاتب على تو�ضيح بع�ض امل�شكالت يف قراءة
الن�ص لدى �أبو زيد وتيزيني والطرق امل�سدودة التي ت�ؤدي �إليها تلك القراءة.
تولدت مع التقدم يف العلوم الإن�سانية توجهات لإع��ادة ق��راءة
الن�صو�ص املقد�سة وف��ق منهجيات حديثة ،وب��رزت جمموعة من
الأ�سماء يف ه��ذا املجال منهم حممد �أرك��ون ون�صر حامد �أب��و زيد
وطيب تيزيني .عمل ه���ؤالء على قلب جملة من امل�سلمات؛ بداية
ب�أن�سنة الن�ص ال��دي��ن��ي و�إع����ادة تعريف ال��وح��ي وت�ضييق م�ساحة
املقد�س والالمف َّكر فيه.
ويُعترب عمل ه�ؤالء جريئا مما قد يُثري �ضدهم «�شرطة العقائد»
على حد تعبري علي حرب؛ حيث قام ه���ؤالء املفكرون بالدخول يف
جم��االت كانت تعترب حم َّرمة ،خا�صة ب�شخ�صيات معينة احتكرتْ
اال�شتغال ب�شرح الن�صو�ص الدينية قرونا طويلة.
�أوال :الدكتور حممد �أبو زيد
ي��ع��م��ل �أب����و زي����د ع��ل��ى رب����ط ال���درا����س���ات ال���ق���ر�آن���ي���ة ب��ال��درا���س��ات
احلديثة املعا�صرة ،ومنجهة وت�صفية ال�تراث ع��ن طريق �إذك��ائ��ه
بالفهم العلمي منجهة �أخ��رى� ،أو مبعنى �آخ��ر مالحظة احلركية
التاريخية للرتاث من خ�لال املنهج امل��ادي التاريخي القائم على
املادية اجلدلية القائلة باحلقيقة املادية للعامل لت�سري يف خط موا ٍز
للبحث العلمي املادي حول العامل.
عُموما الكاتب يوافق على هذا امل�شروع من حيث املبد�أ؛ نظرا
لأن���ه م�����ش��روع �سليم ،ول��ك��ن��ه يعقب ع��ل��ى �أن ه��دف امل�����ش��روع موجه
توجيها �سيا�سيا كنوع من املواجهة مع التيار الراديكايل الإ�سالمي
ال���ذي يختلف م��ع ال��ت��وج��ه احل��دي��ث يف ق���راءة الن�صو�ص الدينية
بوجه عام.
ُ
حيث �إن اخ��ت�لاف �أب��و زي��د م��ع الأ�صوليني يف نظرتهم للقر�آن
يجعله حتت ت�أثري �أيديولوجي يتمثل ب�ضرورة مواجهتهم؛ تلك
املواجهة عبارة عن ف�أ�س يهوي بها �أبو زيد على اجلانب امليتافيزيقي
يف الن�ص املقد�س مع نفي مفارقته للواقع وافرتا�ض حقيقة وجوده
كنتاج طبيعي للأحداث التاريخية يف تلك الفرتة.
يُبا�شر الكاتب ب�شرح مفهوم الن�ص لدى �أبو زيد؛ حيث �إن القر�آن
ن�ص لغوي ينتج من �أحداث الواقع و�أنه ميكن �أن يفهم من خالل
درا�سة ن�صو�ص �أخرى كال�شعر؛ فالقر�آن عربي وال�شعر عربي فهما
منتجان للغة واحدة ،بينما ينفي الكاتب �أن القر�آن �شعر �أو �سجع
ُكهان ويذهب للقول ب�أنه لي�س جمرد ن�ص منفعل ب��الأح��داث ،بل
�إن مفهوم الن�ص غري وا�ضح لدى �أب��و زي��د ،وهو يتخبط يف و�ضع
مفهوم للن�ص كما ح�صل لطه ح�سني و�أدوني�س كذلك.
��وج��ه ال��ك��ات��ب نحو تو�ضيح وج��ه��ة ن��ظ��ره يف ال��ق��ر�آن م�ستندا
ي��ت َّ
ح�سبما يقول على الأبحاث احلديثة يف جمال علم الأن�سنة؛ حيث
يعترب ال��ق��ر�آن �أك�ثر م��ن جم��رد ن�ص حيث �إن لغة الكتب املقد�سة
لغة مفارقة تتكون من وحدات تختلف عن وحدات اللغة (العادية).
فمن اخلط�أ درا�سة القر�آن درا�سة لغوية.
ينقل الكاتب كالمه ال�سابق من �سرتاو�س حيث يتبنى الأخري
البنيوية فيف�صل بني اللغة وال��ك�لام ،واعتبار اللغة غري مت�أثرة
ب��ال��زم��ان وامل��ك��ان عك�س النظرة ال�سي�سولوجية التي تعترب اللغة
مت�أثرة بالعوامل املختلفة ثقاف ًّيا واجتماع ًّيا؛ وعلى هذا الأ�سا�س

يت�ضح الفرق بني القراءتني ،ف�أبو زيد يرى العك�س �أي ت�أثر اللغة
وتغريها؛ وبالتايل ت�أثر ما مت ت�سطريه بتلك اللغة.
ثانيا :طيب تيزيني
ال يختلف الدكتور طيب تيزين عن �أب��و زي��د؛ فهو �أي�ضا يتبنى
اجلدلية املادية؛ مما ي�سبب ح�سا�سية للكاتب ح�سبما �أرى .فقد ر َّكز
على درا�سة الفكر العربي الإ�سالمي والرتاث اليهودي-امل�سيحي،
يتناول الكاتب يف البداية اجلزء املتعلق بالإ�سالم املحمدي الباكر
ثم مفهوم الن�ص القر�آين لدى تيزيني.
ط��ي��ب ت��ي��زي��ن��ي ي��ق��ول ب��ت��ف��رد ع��ن�����ص��ر االق��ت�����ص��اد ب��ال��ت���أث�ير على
التاريخ؛ باعتبار �أ َّن «الإ�سالم الباكر» مثال هو حركة �أيديولوجية
للن�شاط التجاري يف مكة ابتد أ� من ورقة بن نوفل وزواج النبي من
خديجة وم�ساعدتها يف ن�شاطها التجاري ،وهنا كجدلية ال�سابق
وال�لاح��ق التي تعمل على حتطيم اجل��ان��ب امليتافيزيقي للدين؛
حيث الن�ص يتولد نتيجة ملا يح�صل يف الواقع امل�شاهد ال من كيان
متعالٍ بال�ضرورة ،وه��ذا فيه �إخ���راج للن�ص م��ن االعتقاد الديني
ال�سائد.
وعلى �أي��ة حال يوجد �أمثلة قد تخالف القائلني بتفرد عن�صر
االقت�صاد يف ت�أثريه على التاريخ ح�سب املفكر الفرن�سي ريجي�س
دوب��ري��ه؛ فال�سيا�سي له ن�صاب م�ستقل عن االقت�صادي ،واجلانب
الثقايف �أي�ضا له ح�ضوره يف ت�شكيل التاريخ.
�إن �صراعا بني تيزيني والأ�صوليني قد ن�ش�أ كما لدى �أبو زيد؛

فالن�ص والقارئ كالهما فاعل ومنفعل ،واحلل هو تبني حفريات
املعرفة لدى فوكو للتو�سع يف درا�سة الن�ص ب�شكل معمق ملحاولة
�إظهار معانيه واخرتاق طبقاته ،على الرغم من �أنه يرف�ض الأخذ
بالبنيوية عموما لعدم اكتمالها معرفيا.
تيزيني له وجهة نظر يف احلديث النبوي وق�ضية جمع القر�آن
والإ���ش��ارة الحتمال وق��وع التالعب يف تدوين الن�صو�ص لأغرا�ض
�سيا�سية.
ان�صب اهتمام الكاتب مبناق�شة منهج طيب تيزيني ،حيث �إن
مقارعة احلجة باحلجة معه ال جتدي نفعا على حد تعبريه ،بل �إن
قراءته م�ستعجلة وال تقود �إال لطرق م�سدودة؛ فطيب تيزيني ال
يفرق بني ن�ص كتبه ابن كثري يف القرن الثالث الهجري ،وبني ن�ص
كتبه الطربي يف القرن الثامن الهجري.
� ...إن النظر �إىل الن�ص الديني بهذه النظرة يتما�شى متاما
مع اجلدلية امل��ادي��ة ،فلي�س هناك �أك�ثر من تدوين �أر���ض��ي ب�شري
ل�ل�أح��داث �أخ��ذ الحقا �صفة القدا�سة ،لكن التاريخ ميكن قراءته
بطريقة خمتلفة ،وعليه ف���إن النظرة للمقد�س والأ�سطورة �أي�ضا
تختلف .وما قام به �أب��و زيد وتيزيني هو اجتهاد يف نهاية الأم��ر،
قد يخطئ وقد ي�صيب ..وه��ذا التوجه احلداثي يف درا�سة الن�ص
املقد�س مُ�ستمر يف الوجود ،بل �إنه يف تو�سع دائم.
deeko123@hotmail.com

