رؤى نقدية معاصرة
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ّ
مقدمة املركز
لقد تع ّرف العامل اإلسالمي العريب عىل الثقافة الغربيّة -بشكل مبارش-
بعد هجوم نابليون عام (١٧٩٨م) بأهداف سياس ّية واقتصاديّة وعسكريّة،
ومنذ ذلك الحني ـ سيام أيّام محمد عيل باشا (١٨٤٩ – ١٧٦٩م)
والبعثات العلميّة التي أرسلها إىل أوروبا ـ بدأ العامل اإلسالمي يتع ّرف عىل
مم أ ّدى إىل إحداث روح انهزاميّة
اآلخر ويذعن بتف ّوقه يف امليادين كافة ّ
التمسك بالنموذج الغريب للتخلّص من
عند فريق من النخب دعت إىل
ّ
التخلّف.
قد نشأ من هذا االحتكاك جدل مستم ّر دام أكرث من قرنني حول األصالة
واملعارصة أو الرتاث والحداثة ،كام شهد هذا الجدل صعودا ً وهبوطاً
لألصالة تارة وللحداثة تارة اخرى ،ناهيك عن املحاوالت التوفيق ّية بينهام؛
حيث أصبحت املكتبة العرب ّية مليئة باملشاريع الفكريّة واملعرف ّية املختلفة
حول هذا املوضوع ،وما زال العمل مستمرا ً إىل يومنا الحارض.
من هذا املنطلق ،ووفاء للمنهج املتّبع يف املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيج ّية لرسم اسرتاتيج ّيات دين ّية ومعرف ّية للحال واملستقبل ،باتت
الرضورة قامئة لتناول هذا الجدل من جديد وفتح ملف العرض أله ّم
املشاريع ونقدها؛ بغية تقييمها وكشف الخطأ والصواب فيها ،وذلك من
خالل سلسلة (رؤى نقديّة معارصة).
يف هذا الكتاب ،يتناول الباحث مرشوع املؤ ّرخ التونيس املعارص
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اإلصالحي ،وق ّدم مرشوعاً
هشام جعيط؛ حيث ع ّد نفسه ضمن التيّار
ّ
إصالح ّياً بزعمه يبتني عىل (العلامن ّية املفتوحة) التي تشمل علمنة الدين
والفرد واملجتمع والدولة ،باالعتامد عىل قيم الحداثة .وهذا هو املنهج
املتّبع يف جميع كتبه وبحوثه املنشورة حتى أنّه قرأ القرآن والسرية النبويّة
من خالله.
يف هذه الدراسة ،يقوم الباحث باستخالص مرشوع هشام جعيط من
ط ّيات كتبه وبحوثه مع إعطاء نظرة تحليل ّية نقديّة.
ونحن ،إذ نق ّدم هذا العمل إىل ق ّرائنا الكرام ،نأمل أن ينال رضاهم وأن
يتحفونا بآرائهم ويشاركونا إلثراء هذه السلسلة.
رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ
األمني وآله امليامني.

ّ
تمهيدية
مباحث
مساق البحث:
إ ّن لحظة تع ّرف العامل اإلسالمي عىل الغرب يف بعده الثقايف والسيايس
و التقني ،أحدث صدمة لدى النخب واملثقّفني ،مام أ ّدى إىل ظهور تيارات
ع ّدة يف كيفية التعامل مع هذا الوافد الجديد .وقد ت ّم تحديد نقطة اللقاء
هذه يف العامل اإلسالمي العريب ،أبّان الغزو الفرنيس ملرص عام ١٧٩٨م
عىل يد نابليون بونابرت ،و إن كان التع ّرف عىل الغرب يف العامل اإلسالمي
غري العريب يسبق هذه الفرتة س ّيام يف الهند وإيران والدولة العثامن ّية.
وقد تع ّددت أقوال الباحثني يف تحديد التيّارات املتولّدة ج ّراء التع ّرف
قسم تشارلز كورزمان هذه التيارات ،إىل :الت ّيار التقليدي،
عىل الغرب ،فقد ّ
ت ّيار إحياء الدين ،والت ّيار الليربايل اإلسالمي(.)1
يقسم تيارات النهضة الحديثة إىل :التيّار
أ ّما محمد عابد الجابري ،فإنه ّ
السلفي ،التيّار الليربايل ،والتيّار التوصيفي أو التلفيقي(.)2
كام أنّها تتح ّول عند حسن حنفي ،إىل :ت ّيار اإلصالح الديني ،الفكر
العلمي العلامين ،والفكر السيايس الليربايل(.)3
 .1اإلسالم الليربايل.٢٥-٢٢ :
إل من داخل تراثنا ،حوار مع الجابري /مجلة املستقبل العريب  ،٢٨٧عام
 .2التجديد ال ميكن أن يت ّم ّ
 ،٢٠٠٢ص.٣٠
 .3مدارس التجديد واإلصالح ،ضمن كتاب :اتجاهات التجديد واإلصالح يف الفكر اإلسالمي
الحديث.١ ،٧٩ ،
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ومهام يكن من أمر فإ ّن التيّار الحداثوي املتأث ّر بالغرب ،يُع ّد من أهم
تلك الت ّيارات املستحدثة يف العامل اإلسالمي الحديث واملعارص ،علامً
أ ّن لهذا الت ّيار تجلّيات مختلفة ومتنوعة بتن ّوع معتنقيه.
فالحداثة األدبيّة ،ظهرت عىل يد أمثال طه حسني والعقّاد ،والحداثة
الفلسفية ،عىل يد أمثال :زيك نجيب محمود وفؤاد زكريا ويوسف كرم،
والحداثة يف بعدها اليساري واملاركيس ،ظهرت عند أمثال :حسني مروة
وطيب تيزيني وعيل رشيعتي وحنفي ،والتاريخ ّية واالجتامع ّية ،عند أمثال:
عبد الله العروي وهشام جعيط ،أ ّما السياسيّة فغنية عن البيان ،والقامئة
تطول بذكر الساسة بدءا ً من محمد عيل باشا ومرورا ً برضا شاه وأتاتورك،
وانتها ًء إىل بعض الحكّام الفعل ّيني يف الدول اإلسالم ّية.
وال يخفى أ ّن للتيار الحداثوي يف العامل اإلسالمي وجودا ً مشكّكاً
يرتاوح بني الش ّدة والضعف ،وليس جميعهم عىل وترية واحدة ،ففيهم
املؤمن امللتزم بطقوسه الدين ّية والعباديّة ،وفيهم امللحد املنفلت من
الدين نهائ ّياً ،غري أ ّن هؤالء جميعاً يشرتكون يف لزوم التحديث الشامل
للوصول إىل التق ّدم والرقي ،ويختلفون يف كيف ّية التعامل مع الرتاث ،س ّيام
الديني منه.
طبعاً ،ال يخفى ما لخطاب الحداثوي من أفول يف اآلونة األخرية؛ إذ
مل يتمكّن من تقديم حلول ناجحة ملشاكل املجتمع :السياس ّية والثقاف ّية
ومنصات
واالجتامعيّة وحتى االقتصاديّة .هذا ،رغم امتالكه أدوات اإلعالم
ّ
كثرية .وهذا األفول بات مشهودا ً لدى الحداثيّني أنفسهم أيضاً ،فمن

ّ
تمهيدية
املقدمة ،مباحث
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متسائل عن سبب فشل الح ّريّة والدميقراطيّة يف العامل العريب( ،)1إىل َم ْن
يرى انحسار نفوذ أفكار الحداثة يف الحياة الثقاف ّية وتج ّدد دعوات األصالة
واتساع نفوذ الناطقني بها( ،)2وثالث يتألّم من تأسلم الخطاب القومي
السيايس(.)3
ويشري بعض الباحثني إىل حدوث نكستني ثقافيّتني يف خطاب الحداثة
يف القرن العرشين ،وضعتاه يف حال الرتاجع والضمور والدفاع السلبي،
األوىل مرتبطة بانهيار االمرباطورية العثامن ّية وسقوط الخالفة ،وما رافقها
من ر ّدة رجعيّة وميالد لحراكات اإلحيائيّة اإلسالميّة ،والثانية انهيار املرشوع
السيايس القومي واملرشوع الثقايف التح ّرري املالزم له؛ حيث أ ّدى إىل
حركة الصحوة اإلسالم ّية املعارصة ،وتج ّدد الخطاب األصويل( .)4ونيس

أن يذكر االنتكاسة الثالثة ،وهي الصحوة الدين ّية العامل ّية ورجوع الخطاب
العلامين وظهور املابعديات ،سيّام ما بعد العلامنية ،وما بعد الحداثة.
ورغم محاولة البعض لبثّ الروح يف خطاب الحداثة من جديد( .)5غري

املتغيات العامل ّية الكثرية ،س ّيام األزمات
أ ّن هذا صعب املنال يف ظرف
ّ
التي شهدها الغرب وعجز عن إعطاء حلول ناجعة ،وقد ظهر عجزه عياناً
يف الجائحة األخرية وعدم قدرته عىل الح ّد منها.
 .1عزيز الحدادي ،نهاية الفكر العريب.٢٨:
 .2عبد اإلله بلقزيز ،من اإلصالح إىل النهضة.٩:
 .3سهيل الحبيب ،خطاب النقد الثقايف.١٥:
 .4عبد اإلله بلقزيز ،من اإلصىالح إىل النهضة٨٥ ،٤٧ ،٤٣:؛ وأيضاً :من النهضة إىل الحداثة ٤٢:فام بعد.
 .5راجع للمزيد :تجديد خطاب الحداثة عبد الله بلقزيز أمنوذجاً ،هاشم امليالين ،مجلة العقيدة ،١٦
عام  ،٢٠١٨ص .٢٢٣
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ونحن يف هذه الدراسة ،نحاول أن نستقرأ خطاب الحداثة ،من خالل
أحد رموزها والدعاة إليها ،وهو الباحث واملؤ ّرخ التونيس املعارص هشام
جعيط ،حيث قمنا بقراءة مرشوعه اإلصالحي قراءة تحليل ّية نقديّة ،بغية
الوقوف عليها وتظهري نقاط ضعفها.
السؤال الرئيس:
كل دراسة حول شخص ّية مع ّينة ،تعتمد عىل استكشاف
وال يخفى أ ّن ّ
نقاط غامضة فيه ،أو الت ّعرف عىل مرشوعه وأسسه الفكريّة واملعرف ّية
واالجتامعيّة ،وهذا ما يستبطن ع ّدة أسئلة أصليّة وفرعيّة تكون اإلجابة عنها
محور تلك الدراسة.
فالسؤال الرئيس الذي يطرح هنا ،هو السؤال عن :ماه ّية املرشوع
اإلصالحي الذي يطرحه هشام جعيط للنهوض بواقع األمة .يتف ّرع من هذا
السؤال أسئلة فرعيّة عن مدى نجاحه يف هذا املرشوع؟ وما هي املباين
الفكرية واملناهج التي اعتمدها واألهداف التي رسمها؟ وكيف تعامل مع
الت ّيارات األخرى؟ ومن أين استقى معلوماته؟ وما هي مصادره؟
ستك ّون هذه األسئلة املحور الرئيس لهذه الدراسة ،وت ُشكّل اإلجابة
عنها املحتوى الذي تتك ّون منه الدراسة.
أه ّم ّية املوضوع:
إ ّن هذه الدراسة تكتسب أه ّميّتها من دائرة أوسع ،أي من أه ّميّة لزوم
التع ّرف عىل مختلف الت ّيارات الفكريّة يف الوطن اإلسالمي والعريب،

ّ
تمهيدية
املقدمة ،مباحث
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للوقوف عىل كافّة املشاريع وتقييمها سلباً أو إيجاباً؛ لالستفادة منها يف
رسم خارطة طريق املستقبل ،س ّيام ونحن عىل مشارف نهاية الربع األول
من القرن الواحد والعرشين.
ال يخفى ،أ ّن جدل الرتاث ـ الحداثة ،اإلسالم ـ الغرب ،ما زال مستم ّرا ً
عىل أش ّده ،وقد أسال حربا ً كثريا ً ،والتيّارات املختلفة قد تك ّونت يف
ظل هذه الجدل ّية ،ونحن -اليوم -إذ نشهد شبه فوىض يف الوطن العريب،
ّ
وإرهاصات كثرية النهيار املنظومة الغرب ّية ،كان لزاماً علينا الخوض يف
جهات ع ّدة:

الخوض يف األزمات الداخل ّية ومحاولة إعطاء عالجات لها ،الخوض
يف األسس واملباين التي ينبغي االعتامد عليها لتثبيت الهويّة ،الخوض
يف التع ّرف عىل اآلخر؛ للوقوف عىل نقاط الق ّوة والضعف ،وما ينبغي
مم هو إرث برشي عا ّم يتّبع املنظومة اإلنسانيّة والكونيّة العامليّة،
أخذه ّ
كل منطقة .وأخريا ً،
مم هو إرث خاص يتّبع خصوص ّيات ّ
وما الب ّد من تركه ّ
الخوض يف املشاريع املطروحة خالل قرنني من كتّاب ومفكّرين يف
العامل اإلسالمي والعريب ملعالجة هذه الجدل ّية؛ بهدف االستفادة من
التجارب السابقة ،والحذر من الهفوات التي وقعوا فيها ،ومحاولة تدارك
األخطاء استعدادا ً للنهوض الحضاري الجديد للعامل اإلسالمي.
علامً ،بأ ّن النهوض الحضاري ال يحصل من فراغ ،بل الب ّد من وجود
خارطة طريق وخطة عمل ،كام أ ّن الخرائط ال ترسم من فراغ أيضاً ،بل تأيت
من خالل تراكم التجارب والفحص والبحث عن النجاحات واإلخفاقات؛
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ليتمكّن اإلنسان من تقديم خطة عمل متكاملة للحال ،وخارطة طريق
للمستقبل.
وما يزيد املوضوع أه ّم ّية ،أ ّن اآلخر بدأ منذ فرتة مبكرة يف دراسة
املجتمعات اإلسالميّة؛ لتطويعها ثقافيّاً وسلب هويّتها .هذا ،وإن كان
يخطط له سابقاً يف الخفاء وتحت الكواليس ويف أروقة االستخبارات
العامليّة ،فقد بات اليوم واضحاً وعياناً ،وظهرت دراسات وبحوث كثرية
من قبل مراكز الفكر العامليّة حول هذا املوضوع.
وقد تكون دراسة «بناء شبكات االعتدال اإلسالمي» الصادرة من
مؤسسة «رند» من أه ّم تلك الدراسات وأخطرها(.)1
ّ
حيث يحاول الباحثون يف الدراسة إعادة تجربة أوروبا مع روسيا يف
الحرب الباردة ،من خالل زرع مؤسسات املجتمع املدين واستحداثها،
ودعم التيّارات املتغربنة لإلطاحة بروسيا ،وتطبيق هذه الخطة من جديد
يف العامل اإلسالمي.

ومن هذا املنطلق ،وتطبيقاً لهذه الخطة وبناء الشبكات ،تك ّرس الدراسة
جهدها عىل املسلمني املعتدلني «الذين يؤمنون باألبعاد األساسيّة للثقافة
الدميقراط ّية ،وتشمل دعم املامرسة الدميقراط ّية ،وحقوق اإلنسان
املعرتف بها دول ّياً ،مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني وح ّريّة العبادة،
واحرتام التن ّوع ،وقبول املصادر غري الطائف ّية للترشيع ،ورفض اإلرهاب أو
أي شكل آخر للعنف غري املرشوع»(.)2
ِّ

مؤسسة راند والعامل اإلسالمي ،نقد ومناقشة جهاد سعد.
 .1للمزيد عن
املؤسسة ونتاجها ،راجعّ :
ّ
 .2بناء شبكات االعتدال اإلسالمي.١٠٨ :
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لذا ،نراهم يركّزون عىل ثالث طوائف يف العامل اإلسالمي لتمرير
املخطط ،وهم :العلامن ّيون ،املسلمون املعتدلون ،املعتدلون التقليديّون
مبا فيهم املتص ّوفة(.)1
ينص التقرير عىل أه ّميّة تحديد القطاعات االجتامعيّة التي تشكّل
كام ّ
لبنات الشبكات االعتدال ّية يف العامل اإلسالمي ،وهذه القطاعات هي:
ـ األكادمي ّيون واملفكّرون املسلمون العلامن ّيون والليربال ّيون.
ـ علامء الدين الش ّبان املتديّنون املعتدلون.
ـ نشطاء املجتمع املحيل.
ـ املجموعات النسائيّة املنخرطة يف حمالت املساواة بني الجنسني.
ـ الصحافيّون والكتّاب املعتدلون.
بنص رصيح ال لبس فيه« :وينبغي أن تكفل الواليات
ث ّم يقول التقرير ٍّ
املتّحدة املنابر ،وتسلّط الضوء عىل هؤالء األفراد ،وعىل سبيل
املثال :ينبغي أن يضمن مسؤولو الواليات املتّحدة إرشاك أعضاء من
تلك املجموعات يف زيارات دراسيّة ،وتعريفهم -بشكل أفضل -عىل
السياسات ،واملساعدة عىل استمرار دعم الواليات املتّحدة ومواردها
لجهود الدبلوماس ّية العلن ّية»(.)2
وبعد هذا الرسد املوجز ملخططات اآلخر ،بانت الرضورة محتّمة
 .1بناء شبكات االعتدال اإلسالمي.١١٣ :
 .2م ن.١٩٥:
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لالهتامم بالتيّار الحداثوي يف العامل اإلسالمي؛ إذ أصبح منفذا ً سهالً
للتغريب واستالب الهويّة.
ولهذا املنطلق ،تط ّرق الباحث إىل مرشوع هشام جعيط الذي ميتاز

بالبعد التاريخي واالجتامعي واالنرتوبولوجي ،ويحاول أن يقارب الفلسفة
أيضاً ،وهذا ما يعطي طابعاً مميّزا ً ملرشوعه ،ناهيك عن أنّه يحاول أن

يبني مرشوعه -وخالفاً لباقي الحداثويني -عىل نقطة محوريّة تتبلور يف

استمراريّة الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة ،أي إ ّن مرشوعه يقوم عىل دعامتني:
يستحق االهتامم والدراسة
العروبة واإلسالم ،وهو مرشوع فريد يف نوعه
ّ

يتوصل إليها هشام جعيط ،وسنقف عىل
مع قطع النظر عن النتيجة التي
ّ

ذلك الحقاً.

الدراسات السابقة:
واملجلت املنشورة يف العامل
ّ
رغم كرثة الدراسات والبحوث والكتب

اإلسالمي ،حول مسألة األصالة والحداثة ،ورغم كرثة الكتّاب والباحثني

يف هذا املجال ،مل يقف الباحث عىل مرشوع متكامل يتعاطى الخطاب
كل مفكّر من
الحداثوي بالتحليل والنقد املوضوعي ،فضالً عن تناول ّ
مفكّري هذا التيّار عىل حدة.

وبخصوص مؤ ّرخنا التونيس هشام جعيط ،مل يعرث الباحث عىل كتاب

أو بحث يتناول مرشوعه الفكري بالنقد والتحليل .نعم ،توجد بعض

الدراسات القليلة التي تناولت جانباً واحدا ً من مرشوعه دون التوغّل يف
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جميعه .ولذا ،انربى الباحث لتخصيص دراسته هذه لتناول مرشوع جعيط

من جميع أطرافه.
املنهج ّية:

يُع ّد املنهج من أه ّم الوسائل التي يعتمدها الباحث للوصول إىل
النتائج ،فهو خارطة طريق البحث؛ حيث يح ّدد املسارات العا ّمة املتّبعة
كل بحث ،وعىل ضوئه ميكن مناقشة البحوث والدراسات.
يف ّ
وقد تع ّددت املناهج املستخدمة يف الدراسات اإلسالميّة وغري اإلسالم ّية،
كاملنهج التحلييل ،والتاريخي ،والتأوييل والفينومينولوجي ،والفيولوجي،
والبنيوي وغريها من املناهج الكثرية األخرى ،ومعظمها مستوردة من الغرب
قد استخدمت يف العامل اإلسالمي لنقد الرتاث ونقد الدين.
وقد أشكل بعض الباحثني عىل هذه التبع ّية العمياء من قبل حداثويي
العامل اإلسالمي ،بأنّهم يف تقليدهم هذا ظ ّنوا أنّها مطلقة وصائبة ال يطرأ
إليها الشك؛ ألنّها حديثة ،كام أنّهم أخطؤوا -أيضاً -يف ضبط أصول هذه
املناهج ،فلم يتقنوها ،بل نقلوها هكذا إىل غري أصولها(.)1
وبسبب هذه األمور؛ نرى فوىض منهج ّية يف كتابات أكرث العلامن ّيني
والحداثويّني ،توقعهم يف تناقضات وهفوات كثرية ،وتفادياً لهذه الحالة؛
آثرنا أن نعتمد «املنهجيّة التأسيسيّة» يف بحثنا هذا ،لدراسة مرشوع املؤ ّرخ
التونيس هشام جعيط.
 .1تجديد املنهج ،طه عبد الرحمن.١٠ :
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و«املنهجيّة التأسيسيّة» هذه هي التي تعتمد يف دراسة اآلراء
واملعتقدات عىل الغور يف الخلف ّيات واملباين املعرف ّية ،من قبيل :املباين
االنطولوج ّية ،واالبستمولوج ّية ،واألنرثوبولوجية وغريها من العلوم التي
تك ّون قوام النظريّة ،وكذلك دور الخلف ّيات غري املعرف ّية ،من قبيل :األرسة
والبيئة والثقافة والسياسة وغريها.
كل نظريّة يف طريق تك ّونها
فاملنهج ّية التأسيس ّية تعتمد عىل قانون« :أ ّن ّ
التاريخي وتشكّلها تستم ّد من املباين والخلف ّيات املعرفية ،وكذلك
الخلفيّات غري املعرفيّة»(.)1
كام أ ّن «تحقق الخلف ّيات املعرف ّية التي تشتمل عىل :املبادئ،
املنهج ّية التأسيس ّية ،الت ّيارات واملكاتب ،رشط الزم لتك ّون املفاهيم،
والبنية املعرف ّية للنظريّات واآلراء»(.)2
وعليه ،سنقوم يف الفصل القادم بدراسة هذه الخلفيّات املعرفيّة وغري
املعرف ّية؛ لدراسة مرشوع هشام جعيط اإلصالحي ،ولرنى مق ّومات عمله
ومدى تأثريها عىل مسار فكره وعمله.
ونن ّوه أنّنا مل نستعن «باملنهج ّية التأسيس ّية» بجميع أسسها ومبانيها
الفلسف ّية املعتمدة عىل فلسفة صدر املتألهني؛ إذ ذلك بحاجة إىل معرفة

ربا -يتعذّر عىل أكرثالقارئ والباحث بتلك الفلسفة تفصيالً ،وهذا ّ

الق ّراء العرب يف العامل اإلسالمي .لذا ،آثرنا أن نستعني ببعض مق ّومات
 .1نظر يه وفرهنك ،حميد بارسانيا ٧:مجلة :راهربد فرهنك.
 .2روش شنايس انتقادي حكمت صدرايئ ،حميد بارسانيا.٥٤:

ّ
تمهيدية
املقدمة ،مباحث

21

هذه املنهجيّة التي تعيننا يف التع ّرف عىل آراء هشام جعيط والبحث
التمسك األقلوي بهذه املنهج ّية ،أمام
عن أسبابها وعوامل تك ّونها ،فهو
ّ
التمسك األكرثي.
ّ

من هو هشام جعيط؟:
ولد هشام جعيط يف  ٦ديسمرب عام ١٩٣٥م يف تونس العاصمة من أرسة
دينيّة عريقة ،حيث كان أبوه شيخاً يف الزيتونة ،كام كان أعاممه مشايخ أيضاً.
دخل هشام يف س ّن الخامسة من عمره مدرسة الصادق ّية ،التي كانت
متزج بني تدريس اللغة العرب ّية والفرنس ّية ،ويف س ّن  ١٨أصبح مضطلعاً
بكل ما هو
باللغة العربيّة ،وعندما بلغ العرشين من عمره أصبح مولعاً ّ
فكري وعلمي ،فبدأ بقراءة كتب طه حسني والعقّاد وأحمد أمني ،كام اهت ّم
بكتب الفالسفة الفرنس ّيني وتش ّبع باألدب الفرنيس وثقافته.
ث ّم هاجر إىل فرنسا؛ لتدهور الوضع السيايس يف تونس ،وأكمل دراسته
وتوسعت هناك آفاقه املعرفيّة،
يف جامعة سوربون يف التاريخ اإلسالمي،
ّ
وبعد رجوعه من فرنسا بدأ بالتدريس يف تونس ،وقد ك ّون لنفسه -ج ّراء
املطالعات الكثرية -ثقافة عا ّمة بالعلوم اإلنسان ّية ،كالتحليل النفيس،
واألنرثوبولوجيا ،وعلم االجتامع ،والسياسة ،واالقتصاد ،وتاريخ األديان،
والدراسات اإلسالميّة ،وقد أث ّرت جميع هذه العلوم واملعارف يف مساره
العلمي والبحثي.
وقد عاش هشام جعيط -ج ّراء ذلك -تناقضاً داخل ّياً ،حيث ينتمي إىل
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اإلسالم كهويّة ودين من جهة ،وينتمي إىل الثقافة الغربيّة من جهة ثانية،
فرتاه يرت ّدد بني هاتني الهويّتني ،فتارة ينحاز إىل األوىل ،وأخرى إىل الثانية،
وكلّام تق ّدم يف العمر ابتعد عن األوىل ،وهذا ما يرصح به هو ،وسيأيت
الحقاً يف الفصل القادم.
لذا ،ميكننا تصنيف هشام جعيط ضمن مرحلتني :مرحلة الشباب ،حيث
كان أقرب إىل الهويّة الدين ّية؛ حيث كان يدعو إىل االلتزام التا ّم بالطقوس
الدين ّية ،ويرى لزوم الحفاظ عليها ،كام كان يدعو إىل نوع من الخالفة
اإلسالميّة الروحانيّة( .)1وإىل مرحلة النضج حيث يتبلور ذلك ،سيّام يف

كتابه الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة ،مع محاولة دمج اإلسالم والعروبة ،وإن
مل يكن موفّقاً يف دمجه هذا؛ إذ االنحياز إىل الهويّة العلامن ّية والحداثويّة
صارخة فيه ،كام سيأيت.

وقد خلّف لنا هشام جعيط مجموعة كتب و مئات البحوث والدراسات،
من أهم كتبه:
ـ ثالث ّيته يف السرية النبويّة.
ـ أزمة الثقافة اإلسالميّة.
ـ أوروبا واإلسالم صدام الثقافة والحداثة.
ـ الفتنة جدل ّية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر.
 .1انظر :مع أستاذ هشام جعيط ،موقفي من الطقوس الدينيّة ،مجلّة اإلذاعة ،تونس ،عدد ،١٦٧
١٩٦٦/٢/٢١م ،ص ،٢٥-٢٤رقم األرشيف :الصحيفة .A-٨-٢٤٠٠٢١

ّ
تمهيدية
املقدمة ،مباحث

23

ـ نشأة املدينة العربيّة اإلسالميّة الكوفة.
ـ الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية واملصري العريب.
ـ تأسيس الغرب اإلسالمي.
مم ّيزات هذا البحث:
ميتاز هذا البحث بإلقاء نظرة شمول ّية ملرشوع هشام جعيط ،ومسح
املجلت ،مع
ّ
كامل لجميع كتبه ومؤلّفاته وأه ّم بحوثه املطبوعة يف
القيام بتلخيص أه ّم آرائه و نظريّاته ،ث ّم تحليلها ونقدها من حيث املباين
واملحتوى.
فالنظرة الشمول ّية زائدا ً التحليل والنقد ،تع ّدان من أبرز سامت هذا
البحث ،مع التنويه إىل أ ّن النقد جاء عىل نحوين ،النحو األول :هو نقد
املحتوى واملنهج يف طيّات الدراسة وبشكل مزجي ،حيث قام الباحث
كل موضوع من املواضيع امله ّمة التي تط ّرق إليها هشام
أ ّوالً برشح ّ
جعيط ،ث ّم القيام بالنقد مبارشة وعدم االكتفاء بالنقد يف نهاية كل فصل.
ربا تطول يف بعض
السبب يف ذلك :أ ّن آراء هشام جعيط ونظريّاته ّ
ربا يف ّوت
املباحث .وعليه ،فرتك النقد املبارش واالكتفاء بنهاية ّ
كل فصل ّ
الفرصة عىل القارئ لالطالع عىل ما يف هذا املوضوع أو املبحث من
ربا يرتك القارئ نهاية الفصل ويكتفي بقراءة اآلراء فيقع يف
هفوات ،كام ّ
شبهات معرفيّة عقديّة.
كل
لذا ،وتفادياً لهذه املشكلة ،قام الباحث بالنقد املبارش بعد ّ
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موضوع ،نقدا ً محتوائيّاً ومنهجيّاً ،تاركاً النقد املبنايئ إىل نهاية الكتاب
ويف الخامتة ،إذ املباين التي يعتمد عليها هشام جعيط يف مرشوعه مل
خصصنا
ّ
كل فصل يوجب التكرار
تكن كثرية ،وإعادة نقدها يف ّ
املخل ،لذا ّ
الخامتة للنقود املبنائ ّية عىل مرشوع هشام جعيط.
هيكل ّية البحث:
ت ّم تدوين هذا البحث يف مق ّدمة وخمسة فصول وخامتة .تطرق الباحث
يف املق ّدمة إىل املباحث التمهيديّة والكلّ ّيات املشتملة عىل مس ّوغات
العمل ورضورته وأه ّميّته واملنهج املتّبع.
والفصل األول ،ت ّم تخصيصه لرشح املنهج ّية التأسيس ّية املتّبعة يف
دراسة مرشوع هشام جعيط من حيث دراسة الخلف ّيات املعرف ّية وغري
املعرفيّة التي صاغت املرشوع.
أ ّما الفصل الثاين ،فيتط ّرق إىل موقف جعيط من القرآن ضمن ثالثة
مباحث ،املبحث األول :يتعلّق مبوقفه العا ّم حول أصل القرآن وإثبات
وحيان ّيته ،املبحث الثاين :يتعلّق بتحليل ما ذهب إليه من التأثريات
ُصص لبعض املفاهيم
املسيحيّة عىل القرآن ونقدها ،واملبحث الثالث :خ ّ
املتعلّقة بعلوم القرآن ،من قبيل :قدم القرآن ،وإعجاز القرآن ومسألة
التحريف وغريها.
الفصل الثالث ،يبحث عن السرية النبويّة كام ق ّدمها جعيط ،وذلك ضمن
أربعة مباحث ،املبحث األول :يتعلّق باملوقف العا ّم من السرية واملصادر

ّ
تمهيدية
املقدمة ،مباحث
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ُصص للعرص الجاهيل ،واملبحث الثالث
املعتمدة ،املبحث الثاين :خ ّ
والرابع :لدراسة السرية يف الفرتتني امل ّك ّية واملدين ّية.
أما الفصل الرابع ،فيتعلّق بدراسة مرشوع جعيط التجديدي ضمن
مبحثني ،املبحث األول :دراسة اإلطار النظري ملرشوعه ،واملبحث
الثاين :يتناول الجانب العميل والتطبيقي.
أما الفصل الخامس واألخري ،فيتعلّق مبوقف جعيط من الغرب ،وذلك
ضمن مبحثني ،املبحث األول :حول عالقة اإلسالم والغرب ،واملبحث
الثاين :املوقف من االسترشاق.
أما الخامتة ،فهي حصيلة البحث مع تقديم توصيات من قبل الباحث،
والتط ّرق إىل النقود املبنائ ّية العا ّمة.
لكل من ساعدين
إل أن أتق ّدم بالشكر والتقدير ّ
ويف الختام ،ال يسعني ّ
يف إنجاز هذا العمل.

الفصل األوّل
ّ
ّ
التأسيسية
املنهجية

ّ
ّ
الفصل ّ
التأسيسية
املنهجية
األول:
إ ّن اإلنسان يعتمد يف سلوكه املعريف والفكري عىل املنظومة املعرفيّة
املتك ّونة بالتدريج وعرب الزمن ومن روافد متع ّددة .هذه الروافد ،منها :ما
هو معريف ،ومنها ما هو غري معريف ،غري أنّه يؤث ّر يف صياغة املنظومة
املعرفيّة بشكل غري مبارش.
الخلف ّيات املعرف ّية ،هي التي تك ّون الفكر واملعرفة لدى اإلنسان
مبارشة ،وتعتمد عىل الدراسة والتعليم ،واملباين العلمية وأسسها .أ ّما
الخاص أ ّوالً،
الخلف ّيات غري املعرف ّية ،فهي التي تتعلّق باملناخ األرسي
ّ
وباملناخ االجتامعي العا ّم من الوضع السيايس والثقايف واالقتصادي
وغريها من العوامل.
هذه الطريقة يطلق عليها «املنهج ّية التأسيس ّية» التي تتابع طريقة تك ّون
«كل نظريّة يف طريق تك ّونها التاريخي
اآلراء واملعتقدات ،وترى أ ّن ّ
وتشكلّها تستمد من املباين والخلفيّات املعرفية ،وكذلك الخلفيّات غري
املعرف ّية»(.)1
غري أ ّن املباين املعرف ّية ترتبط ارتباطاً منطق ّياً بالنظريّة ،أ ّما الخلف ّيات
غري املعرفيّة ،فهي غري مرتبطة منطقيّاً بالنظريّة العلميّة ،لك ّنها تؤث ّر فيها
بشكلٍ غري مبارشٍ.
 .1نظرية وفرهنك ،حميد بارسانيا ،٧ :مجلة (راهربد فرهنك).
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وفقاً لهذه املنهجية ،سنتطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني :املبحث
األول :يتعلّق بدراسة الخلف ّيات غري املعرف ّية ،بينام املبحث الثاين:
سيخصص لدراسة املباين املعرف ّية وخلف ّياتها التي اعتمد عليها هشام
ّ
جعيط يف كتبه وآرائه.
وهشام جعيط نفسه قد اعتمد هذه املنهجيّة -أيضاً -عندما أراد أن يدرس
السرية النبويّة ،فرجع إىل العرص الجاهيل ودرس نفس ّية املجتمع وما كان
عليه ،كام تط ّرق إىل العوامل السياس ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية عندما أراد أن
يدرس الحالة التونسيّة أو املجتمع العريب بشكل عام.

ّ
ّ
التأسيسية
املنهجية
الفصل األول:
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ّ
ّ
املبحث ّ
املعرفية
اخللفيات غري
األول:
إ ّن تك ّون شاكلة اإلنسان وصياغة شخصيّته أ ّول ما يكون يف األُرسة
ث ّم البيئة الحاضنة للشخص مبا فيها من منظومات سياسيّة واجتامعيّة
وثقاف ّية متع ّددة ،ث ّم النظام التعليمي الذي يتلقّاه اإلنسان .يف هذا املبحث
نتط ّرق إىل الرافد األ ّول والثاين ،تاركني الرافد الثالث إىل املبحث الثاين
املخصص للروافد املعرفيّة.
ّ
 ١ـ األُرسة:

ولد هشام جعيط يف  ٦ديسمرب عام ١٩٣٥م يف تونس العاصمة من
أُرسة دينيّة عريقة.
كان أبوه شيخاً يف الزيتونة ،وله «اهتاممات بوقائع العرص الحديث عن
املجلت والكتب املرصيّة ،ومل يكن اهتاممه منص ّباً عىل الرتاث
ّ
طريق
الديني من قرآن وحديث وفقه فقط ،ولعلّه مل يكن مضطلعاً كفاية يف هذا
امليدان ،فبقي شيخاً صغريا ً من الدرجة الثانية ،ومل َّ
يرتق كثريا ً يف السلم
الزيتوين عىل الرغم من فطنته وذكائه»(.)1
وكان ج ّده من كبار الكتّاب عىل النمط القديم ،و«كان متص ّوفاً ينتمي
إىل الطريقة التيجانيّة ،ومكتسباً ملعرفة ج ّديّة يف ميادين الشعر واألدب،
ٍ
بصوت عا ٍل»( .)2وكان أحد أجداده تاجرا ً مرموقاً
ومولعاً بقراءة الحديث
بحيث أثّرتْ تجارته العائلة« :فبفضل تلك التجارة أمكن أحد أجدادي أن
 .1مجلة حوار العرب ،ص ،١٠عدد ،٢عام ٢٠٠٥م ،حوار مع هشام جعيط.
 .2م.ن.
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يرثى فامتلك برثوته تلك األرايض والدور ،منها تلك الدار بالذات التي
هدهدت طفولتي ،وهي اليوم إطار ملموس لذاكريت»(.)1
كام أ ّن أعاممه كانوا -أيضاً -مشايخ «سواء منهم الشاب أم املتق ّدم يف
الس ّن ،مثل :العزيز جعيط الرجل الورع»( ،)2فعائلة أبيه وعائلة أمه كانتا

تعتربان «من كربى العائالت يف تونس من ذوات املجد التليد»(.)3

يف هكذا أرسة ،ولد جعيط وتلقّى تربيته األوىل ،وقد تركت بصامتها

طول حياته؛ بحيث بقي محافظاً عىل بعده اإلسالمي ،وإن كان غري مألوف
من قبل اإلسالم الرسمي ،كام سرتى.
 ٢ـ املجتمع:
إ ّن للمجتمع ،مبا يحتوي عىل منظومات ثقاف ّية واجتامع ّية وسياس ّية

مختلفة ،الدور البارز يف تكوين شخص ّية اإلنسان وانطباعاته عن نفسه

وعن املجتمع ،وطريقة م ّد الجسور بني الذات واآلخر ،إ ّن ديالكتيك األنا

واملجتمع تصوغ شخص ّية اإلنسان العا ّمة ،وتؤث ّر عىل سلوكه العلمي
واملعريف ،وفيام ييل نشري إىل أه ّم الركائز االجتامع ّية املؤث ّرة يف مسار
هشام جعيط؛ حيث تركت بصامتها الواضحة عىل مسار تفكريه وتكوين
نظريّاته.
 .1الشخصيّة العربيّة.٥٢ :
 .2مجلّة حوار العرب.١٠ :
 .3م .ن.
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 ١ـ  ٢ـ السياسة:
إ ّن هشام جعيط أدرك زمن االستعامر؛ إذ ولد فيه وعايشه عن كثب(،)1

كام شهد فرتة ما بعد االستعامر ،وما أعقبه من أنظمة دكتاتوريّة سلطويّة.

يرى جعيط أ ّن االستعامر خلّف ثقافة استعامريّة :الحداثة ،القوميّة،
مم يعجز اإلنسان
املاركس ّية ،الخصوص ّية اللغويّة أو الثقاف ّية للمرتوبولّ ،
عن محو هذه الثقافة( .)2كام أنّه استوىل عىل السلطة وفكّك البنى
االقتصاديّة والصناع ّية التقليديّة(.)3

ِ
يكتف بذلك ،بل عمد إىل التدخّل حتى يف التسميات الجغرافيّة،
ومل
فقام «بخفض مفهوم املغرب اإلسالمي ذي األصل العريب؛ وذلك عرب
تحويله إىل تعبري جغرايف مبتذل :شامل أفريقيا .ونرش مؤ ّرخوه مفهوم
كل
كل حضور ،وحرمانهم من ّ
«بالد الرببر»؛ الستبعاد العرب واإلسالم من ّ
رشعيّة»(.)4
ورغم هذا ،ينقل جعيط عن رشيحة من املجتمع رضاهم باالستمرار
والتعاون مع االستعامر ،ويقول« :الحقيقة هي أ ّن االستعامر اعترب عموماً
ال كمساس بالدين بل بع ّزة اإلسالم ...رضيت نخب املدن ...بصيغة
الحامية وتعاونت مع املستعمر»(.)5
 .1الشخص ّية العرب ّية.٦ :
 .2أوروبا واإلسالم.٩٢ :
 .3الشخصيّة العربيّة.١٨١ :
 .4أزمة الثقافة.١٦٨ :
 .5الشخصيّة العربيّة.٤٩ :
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أ ّما بخصوص الوضع السيايس الداخيل ،فقد قىض جعيط معظم عمره

يف زمن حكم الحبيب بورقيبة ( ١٩٠٣ـ  )٢٠٠٠وقد خلَّفت هذه الفرتة

أزمة كبرية يف نفسيّته ،وما فتئ يذكر ما أصاب األساتذة واملفكّرين من

سجن وتعذيب واضطهاد بني الحني واآلخر( .)1بحيث أ ّدى هذا الج ّو إىل
مم سبّب االنعزال
مضايقات مبارشة لهشام جعيط من قبل بورقيبة نفسه(ّ .)2

وعدم االرتياح للوضع املوجود ،يقول« :إنّني مل أكن يف تونس مرتاحاً إىل

مم أ ّدى يف النهاية إىل الهجرة إىل فرنسا(.)4
أي محيط م ّعني»(ّ )3
ّ

وبورقيبة هذا ،كان من الت ّيار العلامين املعادي للدين( ،)5وفعل الكثري

من أجل التقليل من قيمة اإلسالم( ،)6كام أنّه كان متغ ّرباً بامتياز؛ حيث

كان مبهورا ً بأوروبا وس ّيام فرنسا( ،)7وتغذّى ببعض األفكار االسترشاقية()8؛

مم دعا هشام جعيط لنقده
بحيث أصبحت خياراته مؤيّدة للغرب()9؛ ّ
ووصفه بأنّه مجحف يف التغريب ،ليقول « :لقد كنت غري مرتاح ملا اتّسم

به عهد بورقيبة من إجحاف يف التغريب»(.)10

 .1الشخصيّة العربيّة ،٥ :مجلّة املستقبل العريب ،عدد  ،٢٤٩ص.١٢
 .2م.ن.٥ :
 .3م .ن.٨ :
 .4م .ن.٦ :
 .5مجلّة الفكر العريب :عدد ،٣٧ص.٢١
 .6أزمة الثقافة.١٨٦ :
 .7الشخصيّة العربيّة.٩٩ :
 .8م .ن.٩٨ :
 .9أزمة الثقافة.١١٦ :
 .10الشخصيّة العربيّة.٦ :
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الوضع السيايس العا ّم هذا ،وعالقة املعرفة بالسلطة ـ عىل ح ّد تعبري
فوكو ـ أ ّدت إىل تدهور الوضع الفكري واملعريف ،حيث إ ّن «االتجاه
كل روح للنظر الح ّر»( .)1وأصبح
السلطوي للدولة قد ض ّيق الخناق عىل ّ
املثقّف وبعض طبقة املفكّرين «بصور متفاوتة يف أجهزة الدولة ...أ ّما
عا ّمة الذين مل يتح ّملوا املسؤوليّات ،فهم يعيشون عىل األمل الخادع يف
الوصول إليها يوماً .وإذا هم مل يندمجوا بحامس يف النشاط الفكري؛
كل اليأس من بلوغ السلطة».
فذلك ألنّهم مل ييأسوا ّ
والنتيجة« :إ ّن إعامل الفكر هنا وهناك بخصوص املايض واملستقبل
هو من نصيب رجل السياسة ،أي الشخص املتح ّزب العاجز فضالً عن
ذلك عن تنظري خطابه»( ،)2فاالستعامر والتح ّرر من االستعامر ،والوضع

السيايس املرت ّدي ،وتبع ّية املثقّف للسلطة ،ك ّونت آراء جعيط السياسية
ونظرياته يف الحكم وصاغتها ،والقول بفشل التيّار القومي البعثي
والنارصي ،كام أ ّدت إىل انعزاله من الحراك السيايس وصياغة نظريّة
الوحدة العرب ّية وإدخال عنرص اإلسالم فيه ودمجه مع العروبة.
 ٢ـ  ٢ـ املناخ الفكري واملعريف:
يشكو هشام جعيط من الوضع الفكري واملعريف الحاكم يف املغرب
واملرشق اإلسالمي العريب عىل ح ّد سواء ،ويصفه «بالعسف الفكري
السائد يف ربوعنا من أقىص املرشق إىل أقىص املغرب العرب ّيني»(.)3
 .1الشخصيّة العربيّة.١٠ :
 .2م .ن.٩ :
 .3م.ن .٨:
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ّ
جاف ومتلجلج ،ويف
حر علمي غري أنّه
ففي تونس مثالً ،يوجد تب ّ
ومتدن وغري متمكّن من
ّ
املرشق يوجد فكر مجدب غري أنّه متمذهب
وجهة املعرفة(.)1
وبخصوص تونس أيضاً ،يقول« :وفهمت فيام بعد أ ّن الدراسة تعني
بالنسبة إىل التونسيّني مكسباً تجاريّاً ،وال توجد البتّة محبّة للمعرفة يف
ح ّد ذاتها ،هذا ما جعلني أكرث فأكرث أحكم حكامً قاسياً وسلب ّياً عىل بلدي
وعىل الوسط الذي خرجت منه ،كلّهم برجوازيّون باملعنى الفاسد للكلمة،
أو برجوازيون صغار طامعون يف الصعود االجتامعي ،وكلّهم ما ّديّون
الكل وعىل القسم
وخاضعون ،هذه صارت قناعتي اآلن ،وهذا ينطبق عىل ّ
األكرب من اإلنسان ّية»(.)2
لذا ،أصبحت «الحرية وعدم الرضا إحدى امل ّيزات القامئة للضمري
الفكري املغاريب» ،ولهذه الحرية والتقهقر أسباب تاريخيّة واجتامعيّة ،من
أه ّمها :تفّوق السياسة عىل الفكر واملعرفة والثقافة ،والعامل الثاين الذي
يشري إليه جعيط هو انحسار النشاط الفكري بالجامعات ،وال يوجد طموح
إىل التفكري يف العامل الجامعي(.)3
لذا ،أصبح املثقف العريب إ ّما علامين مناهض لإلسالم ،وإ ّما ماركيس
أو قومي متصلّب(.)4
 .1الشخصيّة العربيّة.٩ :
 .2مجلّة حوار العرب :العدد ،٢ص.١٢
 .3الشخص ّية العرب ّية.٩ ،٨ :
 .4م .ن.٧ :
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كل جذوة من الفكر
كام أنّه يرى «أ ّن عهد الدولة الوطنيّة والقوميّة أطفأ ّ
كل
الح ّر ،فلقد اعتربوا أنّهم نجحوا بالسياسة ،وبالتايل ،فإ ّن السياسة هي ّ
يشء ،ودخل يف هذه اللعبة الفارغة املثقّفون والجمهور»(.)1
ولكن ،رغم هذا ،فهو يسترشف أ ّن تجديد الفكر العريب مستقبالً سيكون
حصة املغرب العريب دون املرشق؛ وسبب ذلك :أ ّن للمغرب عالقة
من ّ
مبارشة مع تقاليد الثقافة اإلسالم ّية العرب ّية من جهة ،واالرتباط املبارش
أيضاً -بتقاليد الغرب ،أ ّما املرشق فلم يلقح فكره بالثقافة الغرب ّية مبارشة،«فآل ذلك إىل استيعاب مضطرب أو مغلوط ملكاسب الحداثة العلميّة»(.)2
هذا الوضع املعريف املضطرب الذي رسمه مؤرخّنا التونيس عن البالد
اإلسالم ّية العرب ّية ،خلق يف ال وعيه مسؤول ّية القيام بهذه امله ّمة ليش ّمر
عن ساعديه ويأتينا مبرشوعه الفكري هذا ،كام سرنى يف صفحات هذا
جس وال يدري ماذا سيكون من أصداء لعمله
الكتاب .ومع هذا ،فإنّه يتو ّ
يف العامل العريب ،هل سيوصف بأنّه :سلفي ،متغ ّرب ،أيديولوجي أو
روحاين .ورغم هذا ،فال يفوته أن يسبق الزمن ليوصف مناوؤه بالدغامئ ّية،
ليقول« :فهناك دغامئ ّية ضمن ّية تح ّرك اآلفاق املتعارضة للعقل العريب ،مبا
يف ذلك الضمري العلمي ،وهو أُفق ضئيل».
لذا« ،فإ ّن هذه العبوديّة الفكريّة املمزوجة بعدم التسامح ،تشكّل عبئاً

مضنياً عىل من كان عزمه صادقاً»(.)3
 .1أزمة الثقافة.٦ :
 .2الشخص ّية العرب ّية.١٠ :
 .3م .ن.١٣ ،١٢ :
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 ٣ـ  ٢ـ الثقافة:
خصص أحد كتبه
يويل هشام جعيط أه ّم ّية بالغة للثقافة ،حتى أنّه ّ
لدراسة الثقافة .ورغم اعتنائه بالثقافة ،مل يعطها حقّها من حيث التعريف
وحتى التنظري املمنهج املستقيم ،بل إ ّن نظرته تشاؤميّة حيالها ،كام هو
الحال يف مقوالت أُخرى.
ففي مقام التعريف ،يقول تارة :بأن املعنى العميق للثقافة ،هو« :إيقاظ
كل
العقل والرفع من مستوى الوعي»( .)1وأُخرى يقول« :الثقافة تعني قبل ّ
حساب مجموعة قيم معاشة»(.)2

كام يرى أ ّن مفهوم الثقافة أوسع من الحركة الثقاف ّية(.)3
ويف مكان آخر ،يطرح مشكلة مفهوم الثقافة ،ليعطيها ع ّدة معان من
وجهات نظر مختلفة ،الوجهة االنرتوبولوجيّة التي تتسع إىل ما ال نهاية،
املؤسس ّية التي تتوقَّف عند النشاطات الف ّن ّية واملتحف ّية،
الوجهة الض ّيقة
ّ
الوجهة الشعب ّية ،وأخريا ً الثقافة العليا املنطوية عىل عنارص الخلق واإلبداع
والفكر مع اعتامدها عىل العقالن ّية واإلنسانويّة الحديثة(.)4

والثقافة العليا هذه ،إنّ ا هي فكريّة روح ّية علم ّية وف ّن ّية( .)5وهذه الثقافة
كل يشء ،ورغم «تكاثر الكالم عن التصنيع والنم ّو االقتصادي،
هي أساس ّ
 .1أزمة الثقافة.٣٩:
 .2مجلة دراسات عربية :العدد  ،٣ص.٢٩
 .3أزمة الثقافة.١٦٧ :
 .4مجلة الفكر اإلسالمي :العدد ،٨ص.٤١
 .5أزمة الثقافة.٣٢ :
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وكل هذا محبّذ ،لكن
وكذلك عن الدميقراطيّة ،وقبل ذلك عن نيل السيادةّ ،
ال اقتصاد وال دميقراط ّية بدون ثقافة»(.)1
ث ّم إ ّن جعيط تارة يبحث عن الثقافة يف العامل اإلسالمي القديم ،وتارة
أُخرى يف العامل اإلسالمي املعارص ،وثالثة يبحث عن الثقافة يف الغرب
املعارص.
أ ّما الثقافة يف العامل اإلسالمي القديم ،فريى جعيط أنّها كانت عظيمة،
حدت بني «العظيم والضخم بحركة باطن ّية
وك ّدست أعامالً ضخمة ،فو ّ
كانت تح ّركها ،كام سعة املنجزات امللموسة التي أفرزتها»( .)2كام ال
يفوته أن يغمرها بكونها تركيب ّية وخليطاً مضطرباً من الهيلين ّية واإليران ّية
والعروب ّية(.)3

هذه الثقافة العتيدة قد انهارت إثر الرضبات املغوليّة والتيموريّة
واالحتالل العثامين ،و«انعدمت الثقافة العربيّة اإلسالميّة مل ّدة أربعة
قرون»( .)4و«ميكن بالتايل أن نعترب أ ّن الثقافة اإلسالم ّية العليا قد ماتت

حوايل العام ١٥٠٠م يف رافديها الديني والدنيوي :لغة ،نحو ،فلسفة،
تاريخ ،علم مادي.)5(»...
غري أنّه يرتاجع -كعادته -عن موقفه املتش ّدد هذا ليقول« :انحطاط
 .1أزمة الثقافة.٣٥ :
 .2الشخصيّة العربيّة.٨٣ :
 .3م .ن.٢٨٨ :
 .4أزمة الثقافة.٧ :
 .5م .ن.١٧ :
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الثقافة اإلسالميّة بدءا ً من القرن السادس عرش أو السابع عرش ..ال تطال
كل الرقاع الحضاريّة اإلسالم ّية»(.)1
كل اإلنتاج الثقايف ،وال تطال ّ
ّ
أ ّما الثقافة اإلسالم ّية العرب ّية املعارصة ،فإنّها« :تتصف بضحالة مؤملة
كمً وكيفاً ،فهي فاقدة للنفس والتقنيّة ...وليس الضمري الثقايف العريب
ّ
مجدباً وحسب ،بل إنّه مفكّك وخاضع خضوعاً عميقاً للحضور املبارش
أو غري املبارش للغرب»(.)2
مم ينبئ هذا املوقف من حدوث «أزمة يف الثقافة العرب ّية منذ خمسني
ّ
()3
عاماً»  .أو باملعنى األدق «منذ تفكّكت الرقاع الحضاريّة الكربى مبفعول
صدام الحداثة أو االخرتاق الغريب ،أي منذ قرن تقريباً»(.)4

ومن األسباب التي يذكرها جعيط لضعف الثقافة اإلسالم ّية العرب ّية
املعارصة ،هي :ضعف املايض الحديث من ع ّدة قرون ،األنظمة
الدكتاتوريّة ،عدم مأسسة الثقافة واملعرفة بصفة ج ّديّة ،قلّة اإلطالل عىل
العامل الخارجي ،انعدام طبقة امليسورين الشغوفني باألثر الثقايف ،جهل
الحكّام أنفسهم ،العوامل اإليديولوج ّية ،مستوى اإلعالم ،تركيبة االقتصاد،
نظام التعليم ،وألف سبب آخر(.)5
أ ّما بخصوص الغرب ،فريى هشام جعيط ،أنّ« :الثقافة العليا يف
 .1أزمة الثقافة.٢٦ :
 .2الشخصيّة العربيّة.٨٤ :
 .3أزمة الثقافة.٧ :
 .4م .ن.٣٢ :
 .5م .ن.٣٩ ،٣٧ :
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تقهقر يف الغرب ذاته ،وهذا معروف ،لكن اإلنتاج ما زال قامئاً عىل قدم
وساق»(.)1
كل مكان من العامل طابعها
ويقول أيضاً« :لقد فقدت الثقافة -حقاً -يف ّ
السحري ومل تعد ترمي إىل العظمة ...فقد ق ّر العزم عىل تنزيلها منزلة
وظيفة اجتامعيّة وإنتاجيّة عادية»(.)2
ومن الطريف ،أ ّن هشام جعيط يرى من جهة أ ّن تفكّك الحضارة
اإلسالم ّية إنّ ا كان بسبب اخرتاق الغرب -كام م ّرـ ،ث ّم يرى من جهة
الحل هو االستعانة بالغرب ،ويصف سبب األزمة الثقافيّة
ّ
مناقضة أُخرى أ ّن
العرب ّية واإلسالم ّية «من حيث إ ّن هذه الثقافة امتنعت عن التح ّول القيمي
حف بالحداثة ،وهذا من منتصف القرن الثامن عرش»(.)3
الكبري الذي ّ
صح أ ّن الثقافة الحديثة غربيّة األصل والشكل ،فإنّها قابلة
وعليه« ،إذا ّ
ليك تحتضنها البرشيّة كافّة»(.)4
التمسك بقيم الحداثة؛ إذ «قيم الحداثة رفيعة ،وإ ّن علينا
كام يدعو إىل
ّ
أي اعتبار ألصلها
أن نأخذ بها ،أي أن نقوم بتح ّول ثقايف كبري ،وال نقيم ّ
الجغرايف ،بل فقط لوجه الخري فيها ،ويف واقعنا املعاش أوجه كثرية
للخري ،فيضاف الخري إىل الخري»(.)5
 .1أزمة الثقافة.١٧ :
 .2الشخصيّة العربيّة.٨٤ :
 .3أزمة الثقافة.٨ :
 .4م .ن.٣٢ :
 .5م .ن.١٤ :
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وبعبارة أُخرى« :ال ميكن أبدا ً للعرب واملسلمني أن يلجوا باب الحداثة
واملشاركة يف العامل املعارص ،إلّ إذا ك ّونوا ألنفسهم طموحاً عالياً يف
مجاالت الفكر واملعرفة والعلم والف ّن واألدب ،وق ّرروا بصفة ج ّديّة األخذ
كل هذه امليادين»(.)1
من الغري ،وما أبدعته الحداثة يف ّ
ولكن جعيط -كعادته -يف إصدار األحكام املتناقضة ،يرتاجع عن هذه
الشمول ّية يف التسمية بعد صفحات ،ليقول« :ال أن نستنسخ الثقافة الغرب ّية
املحل»(.)2
ّ
يف جميع أبعادها؛ أل ّن منها ما هو منغرس يف املناخ األورويب
يبي الثقافة األوروبيّة املحلّيّة
ومن الغريب ،أنّه بعد أسطر ومن دون أن ّ
التي الب ّد من تركها وعدم أخذها ،يصدر حكامً شمول ّياً آخر ،ويقول« :ال
ب ّد من تصعيد اله ّمة ،ورفع درجة املطامح يف مجال املشاركة يف اإلنتاج
الثقايف الحديث ،وبالتايل بثّها يف مجتمعاتنا لنحت اإلنسان العاقل أو
األعقل إىل ح ّد ما»(.)3
ومن وجهة نظر ثانية ،يرى جعيط أ ّن الثقافة يف الغرب تنقسم إىل
قسمني:
 ١ـ ثقافة حديثة ـ كالسيك ّية.
 ٢ـ ثقافة حديثة ـ حديثة ،وأ ّن العامل العريب اإلسالمي مطّلع غالباً عىل
األوىل؛ لسببني ،األ ّول :إ ّن الثقافة الكالسيك ّية هي املهيمنة ،والثاين :إ ّن
 .1أزمة الثقافة.١٧ :
 .2م .ن.٣٥ :
 .3م .ن.٣٥ :
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الرتسبات األوىل؛ أل ّن االتصال
االتصال بيننا وبني الغرب يقع عىل أرضيّة
ّ
يقع دامئاً بتأخّر زمني(.)1
وعودا ً إىل مواقف جعيط املتضاربة ،فإنّه رغم نظرته املتشامئة للثقافة
يف العامل اإلسالمي العريب ،يرى يف مقال نرشه عام ١٩٨٦م أ ّن منذ عرش
سنوات وبعد انهيار فكرة القوميّة ،يوجد صعود قوي للثقافة يف املجتمع
العريب ،ويوعز هذا الصعود إىل عاملني:
انكب املثقّف املنتج عىل التفكري
 ١ـ تع ّمق االتجاه التأ ّميل :حيث
ّ
يف جملة من املواضيع التي فرضت ذاتها عليه ،مثل :األصالة ـ الحداثة،
العروبة ـ اإلسالم ،السلطة ـ الدميقراط ّية ،وغريها.
 ٢ـ صعود النزعة اإلسالمو ّية (.)2
وأخريا ً :إ ّن هشام جعيط ،رغم مواقفه املتضاربة ونظرته التشاؤمية،
يدعو إىل ثقافة عرب ّية جديدة ،ومق ّومات هذه الثقافة «الب ّد أن تكون وطن ّية،
أي قوم ّية معتمدة عىل نفسها ،شاعرة بنفسها ...ولها مطمح عاملي ال
باملعنى الكالسييك ...إنّ ا مطمحها العاملي هنا مبعنى أنّها عندما تتجه
()3
إىل اإلنسان العريب ،إنّ ا تتجه إليه بصفته عربيّاً وبصفته إنساناً أيضاً».
ومن هنا ،يطرح مرشوع «الثقافة العليا» املنطوية عىل عنارص الخلق
واإلبداع ،لتكون ثقافة روح ّية علم ّية وف ّن ّية ،فالوضع الثقايف املزدهر سابقاً،
 .1مجلّة الفكر اإلسالمي ،العدد  ،٨ص.٤٢
 .2مجلّة الفكر العريب املعارص ،العدد  ،٣٧ص ٢٥ـ .٢٦
 .3مجلّة دراسات عربيّة :العدد  ١ـ  ،٢ص.٣١
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والفوىض الثقافيّة املعارصة ،أ ّدتا إىل تولّد هذه الفكرة وهذا املرشوع عند
جعيط ،حيث ك ّرس جهده للتنظري حوله وإعطاء طرق وبرامج لتحقيقه
وتفعيله عىل أرض الواقع.
 ٤ـ  ٢الوضع االجتامعي العا ّم:
كتب هشام جعيط الكثري عن الوضع االجتامعي يف تونس بالخصوص،
واملغرب العريب الكبري عموماً ،وقد ركّز عىل الحالة االجتامع ّية يف تونس،
ودرسها مبنهج ّية سوسيولوج ّية تاريخ ّية منذ الفتح اإلسالمي وإىل وقتنا
الحارض.
مؤسساتها االقتصاديّة ،والفئات والطبقات االجتامع ّية،
فدرس
ّ
واالختالفات بني حياة املدينة وحياة الريف ،كام أشار إىل نظام الرتبية
والتعليم(.)1
ث ّم درس الحقبة الزمنية بني نهاية الحرب العامل ّية الثانية إىل نهاية
الحامية ( ١٩٤٥ـ  ،)١٩٥٤وركّز عىل:
 ١ـ الحياة الجنسيّة بني الرجل واملرأة واملثليّة الجنسيّة.
 ٢ـ رسيان الروح العدائ ّية.
 ٣ـ وجود عنارص سحريّة دين ّية وعنارص عقالن ّية.
 ٤ـ دراسة بنية األنا األعىل وتركيبة الهويّة(.)2
 .1الشخص ّية العرب ّية ١٧٨ :ـ .١٨٦
 .2م .ن ١٨٦ :ـ .١٩٥
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وحلّل املجتمع التونيس حوايل عام ١٩٦٥م بعد رحيل املستعمر،
وقيام سلطة وطن ّية ج ّديّة ،واستيالء الربجوازيّة الصغرى عىل البالد.
وقد أصبحت الدولة تراقب االقتصاد والرتبية واإلعالم ،فكانت أفعى
متع ّددة الرؤوس حيث فرضت مناذجها وتص ّوراتها عىل األفكار ،ومتتّعت
بهيبة كبرية ازدوجت بالخوف والطمع ،ووضعت نصب عينها املحاولة
لتشييد أ ّمة عرصيّة ،والتنمية االقتصاديّة ،والعدالة االجتامع ّية ،وتحديث
العادات والذهن ّيات .غري أنّه ورغم هذا ،مل يكن تغيري البنى السياس ّية
واالقتصاديّة واالجتامعيّة جذريّاً مطلقاً(.)1
هذا الوضع العام ،أنتج مجتمعاً متضارباً يف الفرتة الراهنة ،وأ ّدى إىل
ظهور شخص ّيات اجتامع ّية متناقضة.
فهناك «األنا» املحافظ القديم املتخ ّرج من الجامعة الزيتونة ،وهو أنا
الحس ،يف حني أ ّن وطنه
إسالمي يف أعىل مستوى ،كانت تونس وطنه
ّ
الروحي هو دار اإلسالم قاطبة ،وأع ّز أمنياته أن ميوت يف املدينة وأن يدفن
بالبقيع.
أ ّما الشاب الزيتوين الذي تك ّون تكويناً متأث ّرا ً باملرشق ،فهو وإن ضعف
إميانه باإلسالم ضعفاً واضحاً ،فإ ّن إميانه العريب ال ّ
ينفك يقوى ،فاملرشق
تغريبي آخر ات ّجه نحو الغرب ،فحصل ثالثة
هو كعبة آماله .وهناك ت ّيار
ّ
ت ّيارات :الت ّيار اإلسالمي ،الت ّيار العرويب ،الت ّيار التغريبي(.)2
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٩٦ :
 .2م .ن.٢١ :
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ومن املتناقضات التي يذكرها جعيط أ ّن الدولة الوطنيّة املنبثقة من
الكفاح ض ّد املستعمر ،هي أ ّول من يبثّ قيم التحديث( )1كام أ ّن السلطة
السياس ّية أصبحت معلمنة وفقدت شعورها اإلسالمي ،كام هو الحال يف
جانب كبري عند الطبقة املفكرة(.)2
أ ّما الجمهور العريض من الشعب ،فهو متأث ّر بالتص ّورات الجديدة التي
تنرشها السلطة مع حفاظه عىل معتقداته واالنسجام مع هويّته .ومن هنا،
يرى جعيط لزوم قيام دراسات ج ّديّة يف علم االجتامع الديني لتقييم درجة
اإلميان واملامرسة الدينيّة بني الجامهري(.)3
والخالصة االجتامعية التي يصل إليها جعيط ،تتبلور يف قوله« :نحن
نعيش يف عامل املحسوب ّية واالعتباط ّية واملكر والخضوع االنتفاعي ،ال
يف عامل طموح اإلنسان إىل التمتّع بثمرات عمله وجهده ،نحن نعيش
يف ج ّو من الركود والضحالة ،ال يف ج ّو من الخلق واالندفاع إىل الجامل
والحق ،ولعلّنا مل نعش أبدا ً خالل تاريخنا يف الخداع كام هي الحال
ّ
اآلن»(.)4
«وهكذا ،صار املجتمع العريب إىل اليوم مجتمع مخابرات وتعذيب
وتدمري لإلنسان ،وغياب الح ّريّة يعني أيضاً تدمري الثقافة»(.)5
 .1الشخص ّية العرب ّية.٢٢ :
 .2م.ن.٢٣ :
 .3م .ن.٢٤ :
 .4م .ن.٢٠٤ :
 .5مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١٥

ّ
ّ
التأسيسية
املنهجية
الفصل األول:

47

والحل هو عند جعيط« :بناء مح ّرك املجتمع العريب عىل العلم
ّ
والثقافة ،فيام هو يتخ ّبط يف السياسة كقيمة عليا ،فإذا مل تظهر نهضة
ثقاف ّية وعلم ّية يف أعىل مستوى ،فال أمل يف التنمية التكنولوج ّية ،وإذا
ث ّبتت السياسة واملال واللذّة املرتبطة بهام كافّة الطموحات ،وبلورت
كامل القدرة املق ّومة للمجتمع ،فلن يكون يشء آخر أبدا ً غري االضطراب
املجدب ،مثله مثل ذاك الزبد الذي يعلو األمواج»(.)1
هذه الخلفيات غري املعرف ّية الخارج ّية ،أث ّرت تأثريا ً بالغاً يف تكوين
شخصيّة هشام جعيط ،التأثري الذي يعرتف هو به ،ويقول« :ولعبت الظروف
الخارجيّة دورها يف مسار حيايت الفكريّة»(.)2
تيس يل أن ألحظ وجهات نظر متع ّددة
«تنقّلت بني عوامل متباينة حيث ّ
يف القضايا املطروحة ،لقد عايشت هذه القضايا فكانت قضاياي»(.)3
فأنت ترى أ ّن تربيته األرسيّة ونشأته األوىل يف بيئة دينيّة ك ّونت يف
ضمريه االلتزام باإلسالم كهويّة ثابتة لإلنسان العريب .ولذا ،بنى معظم
مرشوعه اإلصالحي عىل استمراريّة هذه الهويّة .ومن هذا املنطلق ،قام
بنقد بعض التيّارات العلامنيّة والحداثويّة التي أنكرت الدين وحاولت أن
تنفيه من الساحة .هذه املواقف مرفوضة من قبل هشام جعيط ،بل يبني
مرشوعه عىل استمراريّة الشخص ّية العرب ّية واإلسالم ّية ،وقد أصبح هذا
املوضوع عنوان أه ّم كتبه.
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.٢٢٠ :
 .2الشخص ّية العرب ّية.٥ :
 .3م .ن.٨ :
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أ ّما املناخ السيايس وما شهده العامل اإلسالمي من استعامر استيطاين
مبارش تبعه االستعامر الثقايف ،حتى بعد فرتة االستقالل؛ مام أ ّدى إىل
هيمنة غرب ّية شاملة ،فقد أ ّدى هذا املوقف لدى النخبة الفكريّة يف العامل
اإلسالمي ومنهم مؤرخنا التونيس هذا ،إىل تكوين شخص ّية مزدوجة ،تنفي
االستعامر االستيطاين املبارش من جهة ،وتلتزم باالستعامر الثقايف وتتأث ّر
به من جهة ثانية.
أ ّما املناخ السيايس الداخيل ،فقد أ ّدى إىل استبداد الحكّام وتبع ّية
كل هذا
النخب للساسة واقتفاء أثرهم للحصول عىل مناصب ،فقد أ ّدى ّ
إىل صياغة منظومة فكريّة لدى هشام جعيط ترى أ ّن اإلصالح الب ّد أن مي ّر
عرب مرشوع سيايس عريب إسالمي وحدوي ،أي الوحدة العرب ّية التي تفسح
املجال لإلسالم ليامرس دوره ،وتفسح املجال للشخص ّية العرب ّية أن تأخذ
دورها يف بناء املجتمع كوحدة متكاملة متجانسة؛ وإن كان تحقيق هذا
األمر صعب املنال.
أ ّما املناخ الفكري واملعريف العا ّم ،فإنّه يصفه بالضعف والفتور ،سواء
يف الرشق أو املغرب اإلسالمي ،ويرى أ ّن املثقّف العريب إ ّما أن يصبح
علامنيّاً مناهضاً لإلسالم أو ماركسيّاً وقوميّاً
متعصباً .من هذا املنطق ،تك ّون
ّ
مرشوع هشام جعيط الوسطي املعتمد عىل علامن ّية غري مناهضة لإلسالم،
وهذه امله ّمة ملقاة عىل عاتق الغرب اإلسالمي دون املرشق؛ الحتكاكه
املبارش بالغرب من جهة ،واعتامده عىل اإلسالم والعروبة من جهة ثانية.
أ ّما املناخ الثقايف ،فيتبلور منه مرشوع جعيط الفكري واملعريف؛ إذ إنّه
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بعد ما يرشح الثقافة والحالة الثقافيّة يف الرشق والغرب ،يشري إىل أه ّميّتها،
ويعتقد أن ال اقتصاد وال دميقراطية دون ثقافة .ورغم تناقض مواقف جعيط
يف كتبه املختلفة حول التنظري الثقايف واملبنى الذي يريد أن يطرحه للعامل
التمسك بالثقافة
يتوصل يف النهاية إىل لزوم
اإلسالمي العريب ،غري أنّه
ّ
ّ
العليا ،التي هي فكريّة روحيّة علميّة وف ّنيّة.
يتوصل إليها جعيط من خالل سرب أغوار الحالة
والنظريّة الثقاف ّية التي
ّ
الثقاف ّية العامل ّية ،هو الدعوة إىل ثقافة عليا ،وهذه الثقافة العليا الب ّد أن
تفس
تكون وطنيّة ،أي قوميّة ،معتمدة عىل نفسها ولها مطمح عاملي ّ
اإلنسان العريب ضمن املنظومة اإلنسانيّة العامليّة ،واإلنسانيّة العامليّة
عند جعيط هي املتمسكة بقيم وأخالق الحداثة الغرب ّية ،فهشام جعيط
لبس(الفرو مقلوباً)؛ إذ دعا إىل ثقافة عرب ّية وطن ّية ،غري أنّها متأث ّرة بالغرب
وملتزمة بقيم الحداثة ،كام سرنى يف الفصول الالحقة.
أخريا ً ،فإ ّن هشام جعيط يصل إىل نظرة سوداويّة يف تحليل املجتمع
والثقافة والسياسة ،وهذا االضطراب ولّد مجتمعاً مضطرباً ،وهذا املجتمع
املتضارب واملضطرب أ ّدى إىل ظهور شخص ّيات اجتامع ّية متناقضة،
وهذا الحكم الجعيطي ،كام يجري عىل النخب الفكريّة يف العامل
يفس كرثة
اإلسالمي ،يجري عىل هشام جعيط نفسه أيضاً ،وهذا هو الذي ّ
التناقضات واالضطرابات املوجودة يف آرائه ومبانيه الفكريّة.
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ّ
ّ
املعرفية
اخللفيات
املبحث الثاين:
إ ّن الخلفيّات املعرفيّة ،هي التي تصوغ اآلراء والنظريّات مبارشة ،ولها
ارتباط منطقي بتكوين النظريّات ،وهذه الخلفيّات متع ّددة ومختلفة تشمل
التحصيل الدرايس ،والتأث ّر بالت ّيارات الفكريّة واألشخاص ،ويدخل فيها
املنهج أيضاً.
إذ «إ ّن تحقّق الخلفيّات املعرفيّة ،التي تشتمل عىل :املبادئ ،املنهجيّة
التأسيس ّية ،الت ّيارات واملكاتب ،رشط الزم لتك ّون املفاهيم والبنية املعرف ّية
للنظريّات واآلراء»(.)1
وفيام ييل ،نشري إىل أه ّم الخلفيّات املعرفيّة التي أث ّرت يف جعيط
وصاغت منظومته املعرفيّة:
 ١ـ التحصيل الدرايس:
تك ّونت ثقافة جعيط الفكريّة يف مرحلتني :املرحلة التونسيّة ،واملرحلة
الفرنسيّة بعد الهجرة إليها.
ففي املرحلة األوىل ،يح ّدثنا جعيط بأنّه دخل املدرسة الصادق ّية يف
س ّن الخامسة من عمره ،والصادق ّية مدرسة تونس ّية عريقة متزج يف التدريس
جله ليتقن اللغة العربيّة أيضاً.
اللغة العربيّة والفرنسيّة .لذا ،آثر والده أن يس ّ
ويف سن  ١٨أصبح مضطلعاً باللغة العرب ّية واألدب العريب ،وعندما بلغ
العرشين وما بعدها ،أصبح له ولع بكل ما هو فكري وعلمي ،فقرأ كتب

 .1روش شناىس انتقادى حكمت صدراىئ ـ حميد بارسانيا.٥٤ :
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طه حسني والعقّاد وأحمد أمني ،كام طالع يف هذه الفرتة كتب الفالسفة
مم أدى استيعابه
الفرنس ّيني من القرن الثامن عرش ،وكتّاباً آخرين معارصين؛ ّ
باللّغة الفرنس ّية والتش ّبع باألدب والثقافة الفرنس ّية.

وقد تأث ّر بأُستاذه الفرنيس تأث ّرا ً عميقاً ،ورغم أنّه كان يساريّاً ناقدا ً للدين،
يتامش معه يف هذه النقطة ،كام حصلت له معرفة مبدرسة
َ
غري أ ّن جعيط مل
مم أ ّدى ذلك
التحليل النفيس الفرويدي ،وعلم البيولوجيا ونظريّة التط ّورّ ،
إىل ذوبان بعض البديه ّيات األساس ّية عنده ،وابتعد عن األفكار التي كان
يحملها سابقاً يف وسطه العائيل؛ بحيث دخل يف اضطرابات داخليّة ،منها
ّ
محك السؤال مشكلة
صح بها من أ ّن املثاليّة الفلسفيّة التي تضع عىل
ما ّ
وجود العامل ،أدخلته يف اضطراب وأزمة طوال حياته.
كام أ ّن زعمه ملخالفة بعض الحقائق العلم ّية مع القرآن من جهة ،وكون
اعتقاده الديني بأ ّن القرآن ال يخطئ من جهة ثانية ،سبّب له أزمة قويّة أنهكته
مم أ ّدى به -الحقاً -أن يرتك امليتافيزيقا ويهت ّم بالتاريخ:
لبضعة أشهر؛ ّ
«ولقد لعب التاريخ عىل مدى حيايت دورا ً كبريا ً يف تركيب قناعايت ومل
تكن بعد واضحة»(.)1

ويف عام ٢٠٠٨م ،عندما ق ّدم كتابه الشخصيّة العربيّة يف طبعته الثالثة،
النص
جهه نحو التاريخ ألسباب مل يذكرها ،ويظهر من
ّ
أشار إىل تو ّ
السابق أ ّن السبب الرئيس هو الفرار من الحرية التي أصابته ج ّراء دخوله
تخصصه ،يقول« :لقد
يف حقول معرفيّة ومباحث ميتافيزيقيّة مل تكن من
ّ
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص ١١ـ .١٢
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حرمت نفيس من تعميق ثقافتي الفلسفيّة التي كنت أميل إليها زمن التعلّم
بالجامعة ،واخرتت ميدان التاريخ ألسباب»(.)1
وتخصص،
إ ّن فضول السؤال ،والتنقّل من علم إىل آخر دون إتقان
ّ
واالبتعاد عن املوروث ،أ ّدى إىل قلق واضطراب وعزلة لهشام جعيط،
معي .وضمن
يصفها بقوله« :إنّني مل أكن يف تونس مرتاحاً إىل ّ
أي محيط ّ
هذا التك ّدر ،كنت أملس يف نفيس تعطّشاً إىل آفاق فكريّة أرحب ،ويف آنٍ
ثورة عىل تح ّديات مستدمية للعقل واإلنسان»(.)2
لذا ،آثر الهجرة إىل فرنسا ،وأخذ الدكتوراه من جامعة سوربون يف
توسعت آفاقه املعرف ّية واالهتاممات ،وتع ّرف
التاريخ اإلسالمي ،وهناك ّ
تخص
ومجلت
ّ
عىل عدد من املفكّرين العرب وما ينرش من صحف
ّ
الشأن العريب(.)3
وبعد رجوعه من فرنسا ،بدأ بالتدريس يف تونس ،وهو مشبع بالثقافة
الفرنس ّية وله معرفة عميقة بالفكر الغريب(.)4
وقد ك ّون لنفسه -ج ّراء املطالعات الكثرية -ثقافة عا ّمة بالعلوم اإلنسان ّية،
كالتحليل النفيس ،واألنرثوبولوجيا ،وعلم االجتامع والسياسة ،واالقتصاد،
وتأريخ األديان ،والدراسات اإلسالم ّية(.)5
 .1الشخص ّية العرب ّية.٥ :
 .2م.ن.٨ :
 .3م.ن.٦ :
 .4م.ن.٦ :
 .5م .ن ،١١ ،٥ :وأنظر مجلّة املستقبل العريب ،العدد  ،٢٩٤ص.١٢
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 ٢ـ الت ّيارات واألعالم:
لقد تن ّوعت ثقافة هشام جعيط من خالل انكبابه عىل القراءة وتواصله
مع الحدث الثقايف ،لذا تن ّوعت -أيضاً -الت ّيارات واألشخاص الذين
تخصصه ،بل
تأث ّر بهم؛ إذ إ ّن اإلنسان ذا الطابع الشمويل ال يقترص عىل
ّ
يحاول أن ينهل من روافد معرفيّة متع ّددة ،وفيام ييل نشري إىل أه ّم التيّارات
واألشخاص الذين تأث ّر بهم هشام جعيط يف رحلته املعرفية.
 ١ـ  ٢ـ الثورة الفرنس ّية:
تع ّد الثورة الفرنسيّة ( ١٧٨٩ـ  )١٧٩٩من أه ّم العوامل يف تغيري النظام
السيايس واالجتامعي والثقايف العا ّم يف فرنسا ،ومنها إىل سائر البالد
األوروب ّية ،وبفضل ما خلفته من أسس وقواعد جديدة ،وما أوجدته من
كل من يعيش تحت وطأة األنظمة
مفكّرين بارزين ،أصبحت مطمح نظر ّ
االستبداديّة(.)1
وقد تركت هذه الثورة أثرا ً بارزا ً يف الوعي النخبوي يف العامل اإلسالمي
والعريب ،س ّيام تركيزها عىل أمرين ها ّمني:
 ١ـ حقوق اإلنسان.
 ٢ـ سيادة الشعب.
وهام «الفكرتان الرئيسيّتان يف الثورة الفرنسيّة»(.)2
 .1للمزيد ،راجع :تاريخ الحضارات العام .٥١٦ :٥
 .2فلسفة الثورة الفرنسيّة ،برنار يزن.٢١٨ :
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واهت ّم بها -أيضاً -الشباب الجامعي الطامح إىل تغيري الوضع املوجود،
ومن هؤالء الشباب مؤ ّرخنا التونيس؛ حيث تع ّرف عىل الثورة الفرنس ّية يف
وقت مبكر ،وتأث ّر بها ومببادئها بحيث ابتعد عن ثقافته املحل ّية التي نشأ
فيها.
يقول جعيط بهذا الصدد« :ويف سن السابعة عرش ،وبسبب ولعي
بالثورة الفرنس ّية ،ابتعدت عن النظرة املحافظة اجتامع ّياً»(.)1
 ٢ـ  ٢ـ مدرسة املثال ّية الفلسف ّية:
كل ما مل
«املثاليّة مذهب فلسفي ينكر الوجود ويسلب الحقيقة عن ّ
يكن تص ّورا ً ذهن ّياً أو فكريّاً»(.)2
كل من بركيل
بدأت هذه الفلسفة من أفالطون واستم ّرت ،وقد تب ّناها ٌّ
كل واحد منهم مع حفاظها عىل
وفيشته وكانط وهيغل ،وامتزجت مبرشوع ّ
الجوهر الرئيس ،وهو أصالة ما يف الذهن.
مم أثارت له
وقد تع ّرف هشام جعيط عىل الفلسفة املثال ّية أيّام شبابهّ ،
دهشة معرفيّة واضطراباً عميقاً؛ سبّبت ذوبان البديهيّات عنده ،إنّه يقول:
ّ
محك
يل ...املثاليّة الفلسفيّة التي تضع عىل
«الذي أدخل االضطراب ع ّ
التساؤل مشكلة وجود العامل ،وصار هذا التساؤل يالزمني طوال حيايت
تقريباً»(.)3
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١٠
 .2معجم مصطلحات األنرثوبولوجيا ،سمري حجازي.١١٥ :
 .3مجلة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١١
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 ٣ـ  ٢ـ مدرسة التحليل النفيس الفرويدي:
املؤسس للتحليل النفيس هو سيغموند فرويد ( ١٨٥٦ـ ١٩٣٩م)
ّ
الطبيب النمساوي اليهودي ،والتحليل النفيس هو «طريقة املعالجة الط ّب ّية
لألشخاص املصابني بأمراض عصبيّة»( .)1ويعتمد التحليل النفيس عىل
ركيزتني:

 ١ـ عامل الالشعور.
 ٢ـ دور امليول الجنس ّية يف األمراض النفس ّية(.)2
كام أ ّن آراءه حول تك ّون الشخص ّية أخذت مأخذ الج ّد؛ حيث اعترب
فرويد أ ّن الشخصية «تتألّف من ثالثة أجهزة رئيسة :الهو ،واألنا ،واألنا
األعىل ،وحني تعمل معاً عمالً تعاونيّاً متكّن الفرد من أن ميارس نشاطه
الف ّعال املجدي يف بيئته ،وغاية هذا النشاط هي إرضاء الحاجات ،وإشباع
الرغبات األساس ّية لإلنسان ،وعىل العكس من هذا ،إذا اضطربت موازين
هذه األجهزة الثالثة للشخص ّية ،قيل عن الشخص :إنّه شاذ»(.)3
وقد أث ّرت مدرسة فرويد يف العامل العريب واإلسالمي تأثريا ً كبريا ً،
ومتسك بها الساسة والنخب ،وم ّمن تأثر بها هشام جعيط ،حيث يقول:
ّ
«وأيضاً انفتاحي الشخيص عىل معرفة التحليل النفيس الفرويدي ،عنذئذ
ابتدأت تذوب عندي بديهيّات أساسيّة»(.)4
 .1مدخل إىل التحليل النفيس ،فرويد.٧ :
 .2م .ن ١٦ :ـ .١٧
 .3أصول علم النفس الفرويدي ،كلفن هال.٢٥ :
 .4مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١١
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ونراه يدافع عن نظريّة فرويد يف األسس الثالثة أمام منتقديها ،من أمثال:
املس بصالح ّية التثليث
كاردينار ،حيث يقول« :ال يبدو يف نظرنا قادرا ً عىل
ّ
املوجودة يف نظرية فرويد ،واملرتكّبة من هذا واألنا واألنا األعىل»(.)1
يحب وإلّ مرض».
وكذلك يستشهد بكالم فرويد« :الب ّد لإلنسان أن
ّ
ليذهب إىل أبعد منه ،وليقول« :وميكن أن نع ّمم هذا عىل عالقة الفرد
مبجتمعه ،وهذا الفرد مل يكن يعرف إلّ مجتمعه وال ينظر إىل غريه»(.)2
 ٤ـ  ٢ـ مدرسة االسترشاق:
إ ّن لهشام جعيط معرفة واسعة بآثار املسترشقني ،وقد اعتمد عىل كثري
من أعاملهم ونقل عنهم ،ورغم هذا مل يكن مكتوف اليد أمامهم ،بل دخل
معهم يف حوار وسجال فكري ،فتارة يقبل منهم وتارة ير ّد عليهم ،وسنبحث
املخصص لالسترشاق من هذا الكتاب.
عن هذا األمر يف املبحث
ّ
 ٥ـ  ٢ـ ت ّيار اإلصالح:
لقد تأث ّر هشام جعيط بت ّيار اإلصالح الديني والعلامين ،الغريب والعريب
واإلسالمي ،حتى أنّه -بتأثري من محمد إقبال -كان عازماً عىل أن يكتب
يف تجديد الفكر الديني ،كام اهت ّم بالحركة اإلصالحيّة يف القرن التاسع
عرش ،إذ يقول« :اهتممت بالفكر اإلصالحي يف القرن التاسع عرش ،حيث
حصلت محاوالت يف سبيل التجديد الديني»(.)3
 .1الشخصيّة العربيّة.١٧٦ :
 .2أزمة الثقافة.٢٣ :
 .3مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١١
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كام أنّه اطّلع عىل مختلف املشاريع الفكريّة والسياسيّة يف العامل
العريب واإلسالمي :حركة النهضة ،القوم ّية ،املاركس ّية ،العلامن ّية ،وله
من مساجالت معهم ،فقد قرأ الطهطاوي وجامل الدين ومحمد عبده
ورشيد رضا وخري الدين ،يف الخط اإلسالمي ،كام قرأ طه حسني وأركون
وشق لنفسه
والجابري وطيب تيزيني والعروي وغريهم يف الخط العلامينّ .
طريقاً وسطاً يف مضامر جدل ّية األصالة واملعارصة ،وسنأيت عىل ذكرها يف
املخصص لها.
الفصل
ّ
 ٦ـ  ٢ـ جورج فليهلم هيغل:
يُعترب جورج هيغل ( ١٧٧٠ـ ١٨٣١م) من أه ّم فالسفة األملان ،وقد
اشتهر بفلسفته املثال ّية ،كام يُع ّد من أواخر فالسفة الغرب الكبار.
تأث ّر به هشام جعيط كثريا ً ،واستشهد به يف معظم آثاره ،وعىل سبيل
املثال ،فقد استشهد به يف أ ّن املطلق ال وجود له إلّ بجامعة تتق ّمص
وتؤمن به( )1أو لزوم ربط الجزء الشاميل من أفريقيا بأوروبا( )2أو استعارة
ربره العقل ،بل مجرد عدم الثقة
«األمر املوضوعي» الذي ليس واجباً ي ّ
تجاه الحياة(.)3

واستعارة «االتصاف بالوضع ّية» لتسمية العنرص التاريخي يف الدين،
التي بزعمه تح ّدد ح ّريّة اإلنسان واستقالل ّيته( .)4وكذلك االستشهاد بأ ّن
 .1يف السرية النبويّة.٤٦/٢ :
 .2الشخصيّة العربيّة.١٠٤ :
 .3م .ن.١٣٣ :
 .4م .ن.١٣٨ :
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لكل البرش(.)1
لكل البرش ،دون الفلسفة التي ال تكون ّ
الدين ّ
كام أ ّن جعيط استفاد من كتاب هيغل الشاب «روح املسيح ّية
مؤسسه ،كام ال يفوته أن
ومصريها» للتنظري يف روح اإلسالم ومصري ّ
يناقشه يف بعض اآلراء( .)2واملوضوع اآلخر الذي اهت ّم به جعيط ما كتبه

هيغل عن اإلسالم ،فإنّه رغم قلّته؛ حيث ال يتجاوز أربع صفحات ،واآلراء
التي أوردها هيغل يراها جعيط ذات «رؤية عميقة أخَّاذة ،صحيحة وشاعرية

كل ما كتب يف أوروبا نهاية ذلك الوقت عمقاً
يف الوقت نفسه ،تتجاوز ّ

وحقيقة»(.)3

 ٧ـ  ٢ـ ماكس فيرب:
ماكس فيرب ( ١٨٦٤ـ ١٩٢٠م) العامل االجتامعي األملاين ،ومن أه ّم
مؤسيس علم االجتامع الحديث ،وكان من أرسة بروتستانتيّة.
ّ
تأث ّر به هشام جعيط واقتبس منه يف آثاره ،فقد استعار منه مصطلح

«النب ّوة الكاريزم ّية» واستعملها كثريا ً يف دراسته عن السرية النبويّة ،ووصف
 .1الشخصيّة العربيّة ،١٤٦ ،الهامش.١ :
 .2م .ن  ١٥٥ـ .١٦٠
 .3اإلسالم وأوروبا٥٩ :؛ وأيضاً.٨٤ ،٨٢ :
وقد أشار بعض الباحثني أيضاً إىل هذا التأثري ،أنظر عىل سبيل املثال :الباحث املغريب أحمد الصادقي
يف تجربة الوحي والنبوة ،١٧٠ :ضمن كتاب التاريخ والتقدّم ،حيث جعل التص ّور الفلسفي الهيغيل
للتاريخ مطبقاً عىل الوحي والنب ّوة .وكذلك محمد الخ ّراط ،يف بحثه :تأويل التاريخ قراءة يف فكر هشام
جعيط .٨٢ :ضمن كتاب جدل الهويّة والتاريخ .وكذلك الباحث التونيس فتحي الرتييك يف الثقافة
كل مقارباته الثقافيّة
والهويّة يف فكر هشام جعيط ،١٣٥ :ضمن كتاب جدل الهويّة والتاريخ ،جعل ّ
هيغليّة االتجاه.
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أ ّن عالقة املسلمني بالنبي كانت كاريزميّة(.)1
وكذلك استعارة لفظة «تسوية» للصلح الديني عندما اعرتف النبي

بصالحية العمرة إىل الكعبة حسب الشعائر التي يقيمها الرتاث الوثني(.)2

استعارة مصطلح «علوم الثقافة» من فيرب ،وإطالقها عىل اإلنسان ّيات
من تاريخ وعلم اجتامع وعلم النفس وانرتوبولوجيا واالبيستمولوجيا(.)3
بالنص املقدس( ،)4وكذلك ربط االقتصاد
املس
وأيضاً ،صعوبة
ّ
ّ
والتط ّور االقتصادي باملذهب والدين ،حيث يرى جعيط أ ّن نظرية فيرب
هذه تستدعي تصحيحات ج ّديّة(.)5

كام أنّه استشهد بأقواله األُخرى حول النب ّوة االنخطاف ّية( )6والظواهر
مؤسيس األديان ،هل إنّها هلس ّية عصب ّية أو ال( ،)7وكذلك
التي تظهر عىل ّ

مسألة وصف اإلسالم املديني باإلسالم املحارب( )8ومل يرتضها جعيط

ودخل معه يف سجال فكري ممتع.

 .1أنظر :يف السرية النبويّة.٢٤٢ ،٢٠٧ ،١٧١ ،١٠٠ ،١١ /٣ :
 .2أنظر :يف السرية النبويّة.١٥٤ /٣ :
 .3أزمة الثقافة ،٣٧ :وتأسس الغرب اإلسالمي.٧ :
 .4م.ن.١٨٥ :
 .5الشخصيّة العربيّة.٢٢٢ :
 .6يف السرية.٧٢/١ :
 .7م.ن.٩٦ /١ :
 .8م.ن ٩ /٣ :ـ ١٠
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 ٨ـ  ٢ـ جان بول سارتر:
كان جان بول سارتر ( ١٩٠٥ـ ١٩٨٠م) الفرنيس فيلسوفاً وروائ ّياً وناقدا ً

أدبيّاً ،وقد تأث ّر به هشام جعيط يف فرتة شبابه حتى كاد أن يصبح سارتريّاً
يل ،وكان ميكن أن
يف وسطه ،إذ يقول« :وكان لسارتر وقتئذ تأثري كبري ع ّ

أحسب سارتريّاً »(.)1

وقد استشهد بكتابه (الكائن والعدم) لتحليل العدم الفاعل وارتباطه
بالذات(.)2
 ٩ـ  ٢ـ مريلو بونتي:
مريلو بونتي ( ١٩٠٨ـ  )١٩٦١الفيلسوف الفرنيس ،فقد تأث ّر به هشام
جعيط أيضاً ،وقال عن عالقته به« :هو الذي أشعر نحوه بقرب كبري»(،)3

وقد اقتبس منه املقابلة بني مفهومي (العرص) و(الفرتة)(.)4

وكذلك مسألة ثنائ ّية النجاح واالستمرار واالرتباط بينهام( .)5وكذلك
مسألة الرجوع إىل الذات ومسألة الله -تعاىل ،)6(-وأيضاً رؤية بونتي
حول املاركسيّة الغربيّة ،وتحليل آراء لوكاش ،والفاصلة املوجودة بني

 .1مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١٢
 .2الشخص ّية العرب ّية.١٤٦ :
 .3م.ن.١٤٧ :
 .4م .ن.٥٣ :
 .5م .ن.١٣٨ :
 .6م ن.١٤٧ :
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مجتمعات ما قبل الرأسامليّة واملجتمع الرأساميل(.)1
 ١٠ـ  ٢ـ أوسفالد شبنغلر:
ومن الذين تأث ّر بهم هشام جعيط أوسفالد شبنغلر ( ١٨٨٠ـ )١٩٣٦
امل ّؤرخ األملاين ،حيث تط ّرق إىل آرائه حول الثقافة اإلسالم ّية ورشحها،
ووصفه بأنّه يبتعد عن مركزيّة الذات األوروب ّية ،لذا متكّن من دراسة
اإلسالم برؤي ٍة أفضل(.)2
واستشهد به -أيضاً -يف لزوم املقارنة بني الثقافات والحضارات
املختلفة القدمية منها والحديثة( ،)3وكذلك استعار منه مصطلح تاريخ
«زاوية املدخن»؛ الستعراض مالحم األجداد عودا ً إىل جيلني أو ثالثة(،)4
وكذلك مسألة ق ّوة الطابع الديني يف الرشق وطن اإلنسان «السحري»(.)5
 ١١ـ  ٢ـ كاردنر ابرام كاردنر:
كاردنر ابرام كاردنر ( ١٨٩١ـ  )١٩٨١محلّل نفيس واتنولوجي أمرييك،
اقتبس منه هشام جعيط مفهوم «الشخصيّة األساسيّة» وعىل ضوئها قام
بتحليل الشخصيّة التونسيّة تحليالً مفصالً ليع ّممها -الحقاً -عىل الشخصيّة
العربيّة عموماً(.)6
 .1الشخص ّية العرب ّية.٢٢١ :
 .2أوروبا واإلسالم ٦٢ :ـ .٧٠
 .3م .ن.٦ :
 .4الشخصيّة العربيّة.٥٢ :
 .5م .ن.١٠٣ :
 .6م.ن.١٧٦ :

62

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)

 ١٢ـ  ٢ـ ليفي شرتاوس:
كلود ليفي شرتاوس ( ١٩٠٨ـ ٢٠٠٩م) العامل األنرثوبولوجي
واملؤسس للبنيويّة ،وقد استعان به هشام جعيط يف منهجه
الفرنيس
ّ
االنرثوبولوجي لرؤية املجتمع العريب قبل اإلسالم ،سيّام مسألة
الطوطميّة( ،)1وكذلك علقة اإلسالم بالف ّن( ،)2كام ال يفوته أن ينتقده

يف حكمه عىل االرتباط البنيوي بني اإلسالم والعنف ،وما يطرحه من
آراء تتعلّق بفلسفة التاريخ( ،)3وأخريا ً االستشهاد بالعلقة املوجودة بني
املسلمني واألملان(.)4
 ١٣ـ  ٢ـ محمد إقبال:

إ ّن محمد إقبال ( ١٨٧٧ـ  )١٩٣٨الفيلسوف الهندي الباكستاين ،هو
الوحيد من بني اإلسالميّني الذين تأث ّر بهم هشام جعيط ،حيث كان لكتابه
الشهري «تجديد الفكر الديني يف اإلسالم» تأثري بالغ عليه ،يح ّدثنا جعيط
يل هو كتاب محمد
بهذا الخصوص ،قائالً« :والكتاب الثالث الذي أث ّر ع ّ
إقبال حول تجديد الفكر الديني يف اإلسالم» ،ث ّم يصف انطباعه عنه:
«كنت أرى حقيقة أنّه كان متق ّدماً عىل أقرانه من الفالسفة الفرنسيّني»(.)5

 .1يف السرية النبويّة ٢ :ـ .٤٨
 .2أوروبا واإلسالم ٤٩ :ـ .٥١
 .3م .ن ٥٢ :ـ .٥٤
 .4م .ن.٥٨ :
 .5مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١٣
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كام وصفه -أيضاً -بصاحب الفكر العميق( )1وأ ّن كتبه أكرث عمقاً من
اإلنتاج العريب والفرنيس( ،)2ووصل هذا التأث ّر العميق بجعيط حيث حاول
أن يكتب كتاباً حول تجديد الفكر الديني« :كنت أه ّيئ نفيس لكتابة
يشء حول تجديد الفكر الديني متأث ّرا ً بكتاب محمد إقبال حول نفس
املوضوع»(.)3
إ ّن جعيط يؤيّد مرشوع إقبال يف املراجعة التقييم ّية للرتاث الديني ،أمام
تأويله املنتهي إىل تزويد الحقيقة التاريخ ّية ،كام يفعله أنصار التحديث
الديني ،عىل ح ّد تعبري جعيط(.)4
وكذلك يستشهد بكالمه يف التجربة النبويّة ،وطريقة إخضاع املادة
التمسك بنظريّته حول طرق توجيه
للروح واملثايل للواقعي( ،)5وكذلك
ّ
الرقي والكامل ،من خالل طريقني١ :ـ العمل من خالل التنظيم.
البرش إىل
ّ
٢ـ العمل يف الضامئر الفرديّة(.)6
كام أنّه يوافق محمد إقبال يف نقده ملرشوع أتاتورك حول عدم علامن ّية
الدولة ،وانحسار الدين عن الفضاء العا ّم ،ويرى عدم وجود تعارض يف مزج
الدين والدولة ،غري أنّه ـ خالفاً إلقبال ـ ال يقترص يف البعد الروحاين عىل
لكل الروحان ّيات املتع ّددة ،كام يذهب
شامل ّ
ٌ
اإلسالم أو الدين ،بل يرى أنّه
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٢٨ :
 .2أزمة الثقافة.٢٦ :
 .3مجلّة املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤ص.١٢
 .4الشخصيّة العربيّة.١٢٨ :
 .5م.ن ١٤٤ :ـ .١٤٥
 .6م .ن.١٦٤ :
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إىل نفي العسف األيديولوجي الديني ونفي «اتجاه الشموليّة القروسطيّة
للدين والدولة ،الذي يبدو أ ّن إقبال الفيلسوف الهندي ينزع إليه»(.)1
 ١٤ـ  ٢ـ ميشيل عفلق:
املؤسس لحزب
ميشيل عفلق ( ١٩١٠ـ ١٩٨٩م) القومي السوري
ّ
البعث ،قد تأث ّر به هشام جعيط أيضاً؛ إذ يقول« :لقد قرأت يف باريس يف
صيف ١٩٦٨م كتاب يف «سبيل البعث» مليشال عفلق ،بهرت بالكتاب؛
إذ مل أكن متع ّودا ً عىل مثل هذا التفكري بالعرب ّية ،هو تفكري جريء قومي
وحدايث يف آن واحد»(.)2
ويرشح سبب هذا االنبهار والتأث ّر ،بقوله« :وإن تأث ّرت أيضاً بتأليف
ميشيل عفلق الذي كان له العزم عىل تغيري األمور مبارشة كام تأث ّرت
بحامسه الحا ّد الذي تض ّمنه كتابه يف سبيل البعث»(.)3
ويتجاوز إعجابه هذا ح ّده املعمول ليصفه بأنّه «نبي سيايس يشعر
مسبقاً بسبل التاريخ»(.)4
ث ّم يقوم جعيط بتلخيص آراء عفلق حول القوم ّية العرب ّية ومبادئها،
ويتوافق معه تارة ويخالفه أُخرى وإن كان الخالف أكرث ،إذ يقول« :الحقيقة
أنّنا نختلف مع تفكري عفلق اختالفاً عميقاً ،حيث إنّنا نعطي األولويّة للتغيري
 .1الشخصيّة العربيّة.١٣٥ :
 .2مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١٣
 .3الشخص ّية العرب ّية.١٠ :
 .4م .ن.٦٤ :
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عىل التوحيد ،وهو يقوم بالحركة املعاكسة ،ويبقى ال محالة االنبعاث
الذي يقرتحه مبهامً وغري دقيق متاماً يف حني أنّه كان يجب البدء بالتنظري
كل يشء...
قبل ّ
وهناك انتقادات أُخرى ،من ذلك :أ ّن األ ّمة العربيّة تق ّدم كمعطى ينبغي

التعجيل بتجسيمها يف التاريخ والتعبري عنها يف املستوى السيايس ،لكن

األ ّمة العربيّة ليست أمرا ً واقعاً متاماً ،كام أنّها مل توجد يف املايض وجودا ً
مكتمالً ،فال مجال لطرحها كواقع ال يقبل النقاش»(.)1
 ١٥ـ  ٢ـ عبد الله العروي:
لقد تأث ّر هشام جعيط بعبد الله العروي املفكّر واملؤ ّرخ املغريب

املعارص ،وكان حافزا ً له للدخول يف ميدان الكتابة« :اطّلعت عىل ما

كتبه عبد الله العروي ،وكان هذا حافزا ً عىل التفكري والكتابة»( ،)2كام أنّه

قرأ كتاب (األيديولوجيا العرب ّية املعارصة) لعبد الله العروي الصادر عام
١٩٦٧م ،و قد تأث ّر به أسلوباً ومحتوى؛ إذ يقول« :وقد تأث ّرت به ليس

لناحية أطروحاته أو محتوياته الفكريّة حسب ،وإنّ ا من خالل هذه
األسلوبيّة يف طرح املوضوع ،والتي تجمع بني القديم والحديث ،وبني

الفلسفة والتاريخ ،هذا كلّه يف الحقيقة ما كنت أصبو إليه ،وما كنت أراه

يشكّل اتجاهي الفكري»(.)3

 .1الشخصيّة العربيّة.٧٢ :
 .2مجلّة املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤ص.١٢
 .3مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١٣
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قل أن
وهذا التأثري البالغ ،أ ّدى إىل أن يصف عبد الله العروي بأوصاف ّ

يصف بها أحدا ً ،إذ قال :إ ّن تفكريه يتصف باالتزان والرقّة واملتانة()1وإنّه
«مفكّر كبري ح ّقاً ،صارم وذو أُفق متّسع ج ّدا ً ،ال ميكن مقارنته بغريه»( )2وإنّه
يتّسم بعمق التفكري(.)3

كام أنّه قام بتلخيص كتاب العروي (أزمة املثقّفني العرب) وجعله
ملحقاً لكتابه (أوروبا واإلسالم) ،ووصفه بقوله« :يتجاوز هذا الكتاب بغنى
كل
مفاهيمه ودقّته ،وبق ّوة التجريد فيه ،وباتّساع نظراته ،وبذكائه االستثنايئّ ،
كتب العروي السابقة ،ويرتفع فوق اإلنتاج الفلسفي العريب مبجمله»(.)4
 ٣ـ املباين املعرف ّية:
كل ثقافة تحتوي عىل طبقات متع ّددة ،وأعمق هذه الطبقات
«إ ّن ّ
يخص تفسري اإلنسان والكون ،حيث إنّها تتكّون من مجموعة
وأه ّمها ما
ّ
وتبي السعادة،
مفاهيم ترسم جغرافيا الكون
ّ
وتفس اإلنسان عىل ضوئهاّ ،
والطموح العليا يف الحياة ،وترشح الحياة واملامت ،هذه الطبقة الثقافيّة
هي أوسع دائرة وطبقة تشتمل عىل أه ّم املبادئ املنطق ّية للعلم ،أي
املبادئ األنطولوج ّية واألنرثوبولوج ّية واإلبستمولوج ّية»(.)5
فهذه الطبقة تع ّد من املباين والخلفيّات املعرفيّة امله ّمة التي تح ّدد
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٠ :
 .2مجلّة املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤ص.٢٧
 .3أزمة الثقافة.٣٨ :
 .4أوروبا واإلسالم.١٠٠ :
 .5روشن سناىس انتقادى حكمت صدرايئ ،بارسانيا.٥٤ :

ّ
ّ
التأسيسية
املنهجية
الفصل األول:

67

لكل إنسان ،وتصوغ شاكلته الفكريّة .وفيام ييل نشري إىل
اإلطار املعريف ّ
هذه املباين عند هشام جعيط لرنى كيف تناولها:
 ١ـ  ٣ـ املباين االنطولوج ّية:
االنطولوجيا أو علم الوجود يبحث عن الكون والوجود من وجهة
نظر ميتافيزيق ّية؛ إذ البحث عن الوجود -كام ّدة -يتعلّق بالعلوم الطبيع ّية،
أ ّما املنظومة الكون ّية والروابط القامئة فيها واألسباب واملس ّببات وغريها
من األمور املتعلّقة بالوجود نظريّاً فإنّها من مباحث امليتافيزيقيا.
ولهذه املباين األنطولوج ّية مدخل ّية كبرية يف تحديد مسار الباحث
ورسم معامله ،وبخصوص مؤ ّرخنا التونيس فإ ّن نظرته إىل الكون ال هي
إميانيّة رصفة وال هي علامنيّة رصفة؛ إذ إنَّه رغم إميانه واعتقاده بالله
واآلخرة واعتبار نفسه مسلامً عربيّاً ،يرى نفسه من وجهة نظر أُخرى مؤ ّرخاً
موضوع ّياً يعالج القضايا من وجهة نظر علم ّية رصفة ،إنّه يقول« :هنا أرغب
يف التفكري واضعاً نفيس يف زاويتني :زاوية املؤ ّرخ املتك ّون يف أوروبا،
خ أُخرى ،وزاوية املثقّف العريب املسلم املشارك يف
واملنفتح عىل منا ٍ
سجاالت عامله الكربى»(.)1
إ ّن كرثة قراءة هشام جعيط ملختلف الت ّيارات واملذاهب الفكريّة،
أدخلته يف دهش ٍة وحري ٍة ،وقد اعرتف أ ّن الفلسفة املثال ّية أدخلت عليه
حيت شجونه(.)2
اضطراباً رافقه طول حياته ،لذا ابتعد عن امليتافيزيقا التي ّ
 .1أزمة الثقافة.١٥٠ :
 .2مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١١:
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إنّه يعرتف باالبتعاد عن الصيغة العاديّة لإلميان ،ومن جهة أُخرى ونظرا ً
لتكوينه األرسي يجد يف قرارة نفسه علقة بالدين ،ويبقى حائرا ً بني هذا وذا،
فرتاه تارة مييل إىل اإلميان وأُخرى إىل ما اتّجه إليه العلم املا ّدي.
يقول جعيط بهذا الصدد« :ميتافيزيقيّاً ما زلت مهووساً مبعجزة وجود
جب أن يوجد يشء ما عوض
العامل ،ووجود الحياة ،فأنا دامئاً مندهش ،متع ّ
ال يشء ،وأن يوجد الكائن اإلنساين ،مع تريك فكرة وجود اإلله الخالق
ان ال أتق ّبل فكرة «البنغ بانغ»»(.)1
كام صاغتها األديان التوحيديّة كام ّ
إنّه ال يتمكّن أن ينفي املطلق ،وال ميكنه أن يعرتف به كام هو السائد
املتعارف يف األديان التوحيديّة ،إنَّه يقول« :املطلق ّية يف معنى الوجود ،يف
ماه ّية الحياة والحب واملوت ،عندي يف قرارة نفيس ،اتجاه ميتافيزيقي ال
ميكن محوه»( )2ومن ج ّراء هذه الجدل ّية يلجأ جعيط إىل روحان ّية صوف ّية(.)3
إ ّن جعيط ينحت لنفسه مصطلح «جدليّة الله» إلقامة جدل بني اإلله
املتعايل الخارجي ،وبني إله داخيل يعرث عليه اإلنسان من خالل الغوص
يف ذاته «إ ّن الله موجود يف نفيس ال كفكرة أو كرغبة ،بل كأعمق طبقة يف
كياين حني أقوم بهذا الغوص يف نفيس»(.)4
مؤسسة إنسان ّية أو
وكام يقول أيضاً« :ال
يتجسد الله يف الدين بصفته ّ
ّ
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد ،2ص.١١ :
 .2م .ن.١٣ :
 .3راجع أحمد الصادقي ،تجربة الوحي والنبوة ،١٨٥ :ضمن كتاب التاريخ والتقدّم ،ومحمد الخراط،
تأويل التاريخ قراءة يف فكر هشام جعيط ،٨٣ضمن كتاب جدل الهوية والتاريخ.
 .4الشخصيّة العربيّة.١٤٧ :
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موسطاً للفكر ،بل إنّه يالصق الوعي الفردي ،وله القدرة عىل أن
نتاجاً َّ
يتكشّ ف فيه ...لذا ،فإ ّن التجربة الصوف ّية تصل إىل اإللهي»(.)1
فالتص ّوف األصيل يتّجه إىل اإلله الداخيل ،والرشيعة والس ّنة تتجهان
ج ْدلَ ْن
نحو اإلله الخارجي ،وتكون «حقيقة الله يف الذهاب واإلياب امل ُ َ
بني داخل الوعي وما وراء العامل»(.)2
وخالصة ما يصل إليه جعيط ،قوله« :الرأي عندي أ ّن الله ليس أثبت
الكائنات يقين ّية ،سواء أكان الله الدين أو الله الذي ميكن أن تقودين إليه
الحركة املزدوجة للدهشة الساذجة والنزول يف األنا .ويبقى لغزا ً مرتبطاً
بلغز الكل»(.)3
ويتّجه إىل العلم املا ّدي لتفسري الكون ،ويقول« :إنّا رصنا اآلن بفضل
هذا العلم ،وما دمنا كبرشيّة موجودة ،نفهم تركيبة العامل الحقيقيّة وليست
الوهمية ،كام أتت بذلك امليتولوجيات القدمية واألديان وحتى علوم
األقدمني :أرسطو»(.)4
إ ّن جعيط ال يصل إىل نتيجة مقنعة ،وتبقى هذه االضطرابات ترافقه طيلة
ومتسكه
حياته ـ كام م ّر آنفاً ـ؛ وسبب ذلك ابتعاده عن املنهجيّة اإلميانيّة،
ّ
لتفسري الظواهر الكون ّية مبنهج ّية ما ّديّة ،فلذا يدخل يف هذه التناقضات؛ إذ
يفس أو يحيط بالالمحدود.
ال ميكن للمحدود أن ّ
 .1الشخصيّة العربيّة.١٤٨ :
 .2الشخصيّة العربيّة.١٤٨ :
 .3م .ن.١٤٩ :
 .4أزمة الثقافة.٤٥ :
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فهشام جعيط الينكر أنطولوجياً امليتافيزيقيا والخالق غري أنه يختلف
تفسريه للكون عن تفسري األديان ،ويالحظ عىل ما ذكره أمور:
إ ّن النظرة األنطولوج ّية التي يق ّدمها جعيط متناقضة ،ومل يتمكّن من حسم
األمر ،إذ إنّه من جهة ال ميكنه إنكار الخالق رأساً والدخول يف اإللحاد واملا ّديّة
الرصفة ،ومن جهة ثانية مل يقتنع مبا يق ّدمه الدين حول الخالق .لذا ،نراه يدخل
يف ازدواج ّية وتناقض مستمر ،فتارة مييل لصالح هذا وتارة لصالح ذاك.
إ ّن جعيط يعرتف بأ ّن «الله ليس أثبت الكائنات يقين ّية» وهذه الجملة
نتيجة طبيعيّة للتناقض الذي وقع فيه جعيط ،فاملباين االنطولوجيّة التي
يعرتف بها هي املباين االنطولوج ّية الحديثة واملا ّديّة التي تفرس الكون
تفسريا ً ما ّديّاً وال ميكنها أن تقبل األدلّة والرباهني العقل ّية أو الوحيان ّية.
إ ّن جعيط لتفسري العامل واملنظومة الكونيّة يلجأ إىل العلمويّة الصارخة،
ِ
يكتف بذلك ،بل
ويدع جميع التفاسري األخرى الدينيّة والعقليّة والربهانيّة ومل
يرتقّى إىل أن يجعلها تفاسري وهم ّية غري علم ّية ،وبهذا يخرج من ميتافيزيقيا
الغيب ويدخل يف ميتافيزيقيا الطبيعة ،نرصة للمنهج املا ّدي العلموي الحاكم
آنذاك ،وخالفاً لباقي املدارس العقليّة والدينيّة اإلسالميّة واملسيحيّة.
املخصص له.
وسيأيت مزيد توضيح لذلك يف الفصل
ّ
 ٢ـ  ٣ـ املباين االنرثوبولوج ّية:
األنرثوبولوجيا هي علم اإلنسان ،وتنقسم إىل تقسيامت ع ّدة :ثقافيّة،
سياس ّية ،اجتامع ّية وغريها ،وما يه ّمنا هنا موقف هشام جعيط من النزعة
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يخص اإلنسان ،وعىل ضوئها
اإلنسانويّة؛ إذ بتبعها تصاغ النظريّات فيام
ّ
تتغي املواقف.
ّ
يرشح هشام جعيط بشكل متقضب تط ّور النزعة اإلنسان ّية يف الغرب،
جه عا ّم للتح ّرر من وطأة الدين والسلطة واألعراف ،وبزغ
حيث ظهر تو ّ
الفرد ككيان ذايت ومستقل منذ القرن السادس عرش امليالدي ،تبلورت
هذه الفكرة بشكل أكرث من خالل النزعة اإلنسان ّية ( .)humanismeوكان
معناها آنئذ االنفتاح عىل الرتاث الروماين واليوناين ،واعترب املفكّرون أنّه
ميثّل قيمة إنسانيّة عليا ملا زخر به من فكر وعلم وحكمة وأدب ،ولذا س ّموا
باإلنسانيّني؛ ألخذهم هذا املوروث اإلنساين غري اإللهي وانكبابهم عليه.
ولكن هذا الت ّيار مل يكن عند جعيط ت ّيارا ً إنسان ّياً مبعنى وضع اإلنسان
كقيمة عليا يف الوجود والثقافة واألخالق ،بل كان مقترصا ً عىل الدرجة
املعرف ّية( ،)1وهذا ما حصل يف القرن الثامن عرش( )2فأصبح اإلنسان مصدر

الوعي
كل
ومؤسس العامل بوعيه( ،)3فاإلنسانويّة هذه أصبحت أيديولوجيا ّ
ّ
الحضارة الغربيّة(.)4

كام يرى جعيط ،أ ّن الغرب حتى لو كان «ميلء باملساوئ ،فهذا ال

مينع من أ ّن القيم اإلنسان ّية التي ابتدعها الفالسفة واملفكّرون فيه اعتبارا ً
 .1أزمة الثقافة.٤٧ :
 .2م .ن.١١ :
 .3م .ن.٤٥ :
 .4مجلّة الفكر اإلسالمي ،العدد ،٨ص.٤١
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من القرن الثامن عرش لها وجاهة يف ح ّد ذاتها»( ،)1فهو يجعلها مطلقة ومن
املستقلت العقل ّية البديه ّية.
ّ

ومن الطريف عند جعيط أنّه رغم متجيده لإلنسانويّة هذه ولزوم اقتنائها

واقتفاء أثرها ،يذهب أيضاً إىل أنّها قد ماتت اليوم عند الغرب ،ويقول:

«هذه اإلنسانويّة كفلسفة باملعنى املنهجي الدقيق ،صارت اآلن منبوذة

من الفكر الطالئعي يف الغرب ،لدى سارتر كام لدى ليفي شرتوس ،فإ ّن

حي
اإلنسانويّة الجديدة هي مبثابة التوسيع يف دائرة االهتامم ّ
بكل ما هو ّ
أو موجود ،رجع ّياً من اإلنسانويّة األوىل املركّزة عىل اإلنسان ،وليس بفعل
اعرتاف بالتعايل اإللهي»( )2وهكذا أصبحت «كلمة نزعة إنسانيّة يف الفكر

تعني بالكاد السخافة ال أكرث»(.)3

بعد هذا الرشح املوجز الجعيطي لإلنسانويّة يف الغرب ،يع ّرج مؤ ّرخنا
عىل العامل العريب اإلسالمي ليصفه بأنّه مرت ّدي ج ّدا ً يف مجال االرتقاء
باإلنسان( ،)4وما نجده يف العامل الثالث من إنسان ّية إنّ ا هي «إنسان ّية عفوية
موروثة عن الثقافة األصليّة من دين وأعراف وتعايش إنساين»(.)5

وبعد هذا ،يعقد املؤلّف مبحثاً يرشح فيه النزعة اإلنسان ّية يف الثقافة
اإلسالم ّية ،فهي وإن كانت تعطي السيادة لله تعاىل ،غري أ ّن «القرآن يركّز
 .1أزمة الثقافة.١٥ :
 .2مجلّة الفكر اإلسالمي ،عدد ،٨ص.٤٢
 .3أزمة الثقافة.٤٨ :
 .4م .ن.٤١ :
 .5م .ن.٤٧ :
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كثريا ً عىل اإلنسان من أ ّول الخليقة ،كام أ ّن إنسانيّة النبي عىل عظيم شأنه
لدى الله أمر أسايس يف اإلسالم»(.)1
وعندما يبدأ بتحليل النزعة اإلنسان ّية يف اإلسالم الذي هو بنية دين ّية
وحضارة وثقافة ،يتوقّف عند القرن الرابع عرش والخامس عرش ،أي قبل
فتور العامل اإلسالمي.
نص نزل عىل
فيبدأ باإلنسان ّية يف القرآن ،ويسأل عن كيف ّية التوافق بني ّ

مركزيّة الله ،وبني تأسيس نزعة إنسانيّة ترتكز عىل اإلنسان ،ويقول« :ولنئ

كان صحيحاً أ ّن كل يشء يرجع إىل الله يف الخطاب القرآين ،فإ ّن اإلنسان

يحتل فيه أيضاً مكانة مركزيّة»( ،)2ويستند إىل أ ّن الله خاطب أ ّول يشء
ّ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
اإلنسان ما ل ْم َيعل ْم )3(وأ ّن غاية الخلق هي خري اإلنسان:
اإلنسان :علم ِ
َ
َّ
ً
َ
ً َ َّ ُ
َ َ ُ
َ َ ُ
الِي َج َعل لك ُم األ ْرض َم ْهدا َو َج َعل لك ْم فِيها ُس ُبال ل َعلك ْم
َ
َ
ت ْه َت ُدون.)4(
«توجد يف القرآن مركزيّة إنسانيّة ،لك ّنها خاضعة للمقاصد واملخطّطات

اإللهية ،وهذا بح ّد ذاته ميثّل شكالً من أشكال النزعة اإلنسان ّية ،ففي
القرآن درجة إنسانيّة أرفع ،إنّها مكانة اإلنسان يف مغامرة الوجود ،يف غائيّة
الخالق ،يف التاريخ»(.)5

 .1أزمة الثقافة.٤٨ :
 .2م.ن.٤٩ :
 .3سورة العلق ،اآلية .٥
 .4سورة الزخرف ،اآلية .١٠
 .5أزمة الثقافة.٥٠ :
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كام أ ّن نظرية العدل اإللهي القرآنيّة ،تكون حول عالقة الله باإلنسان،

وأ ّن الحديث عن الج ّنة والنار والحساب كلّه مجعول لإلنسان.

ث ّم يع ّرج عىل الفقه والحديث ،لريى أ ّن فيهام حذرا ً شديدا ً يف إقامة

حدود الله ،حقوق الله ،وإحساساً حقيق ّياً بكرامة اإلنسان وقيمته(.)1

ث ّم يعرج عىل علم الكالم ويذكر مذهب القدريّة ،الذين قالوا بالح ّريّة
الشخصية مقابل مذهب الجربيّة الرسمي ،كام ذهبت املعتزلة إىل الخيار

اإلنساين من خالل نظريّة العدل اإللهي.

ث ّم يشري إىل التص ّوف ،ويبحث عن نزعته اإلنسانية يف دن ّوه من الشعب

وإيصال حوائجهم إىل الحكّام ،وكذلك يف تقديم صورة عن اإلسالم
مه ّدئة لإلنسان(.)2

أ ّما الفلسفة ،فمن حيث رهانها عىل قدرة العقل البرشي يف اكتناه الحقيقة
بذاته دون استعانة بالوحي ،وأنّها التقطت من اإلرث اليوناين العقالين
واإلنساين الكثري .أ ّما العلم يف العامل اإلسالمي ،فقد كان إسهاماً عمالقاً
يف تق ّدم الفكر البرشي ،إسهامات كبرية يف الرياضيّات والجرب واالستقراء
وغريها من األُمور .وأخريا ً ،يشري جعيط إىل األدب ودوره يف النزعة اإلنسان ّية
يصب يف منط إنساين مطبوع باألرستقراط ّية،
يف اإلسالم ،حيث كان
ّ
جسد األدب بال ّ
شك طموحاً إنسان ّياً(.)3
باالنتقائ ّية وأناقة الفكر ،فقد ّ
 .1أزمة الثقافة.٥٣ :
 .2م .ن ٥٥ :ـ .٥٦
 .3م .ن ٥٧ :ـ .٥٩
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وبعد هذا الجهد الذي بذله جعيط يف سبيل التوافق بني اإلسالم والنزعة
اإلنسانية ،حاول أن يشكّك فيام ال يروقه من أحكام يعتقد بزعمه أنّها غري
إنسان ّية ،لذا قام بنفي عقوبة الرجم؛ ألنّه ال يوجد يف القرآن بل ويخالف
مقاصد القرآن ،وكذلك شكّك يف مسألة الربا وسعته واعتقد أ ّن ذلك يعطّل
العمل التجاري(.)1
لذا ،حاول أن يف ّرق بني اإلسالم التاريخي واإلسالم القيمي والروحي،
كل ما كان يخالف النزعات اإلنسان ّية ،وأ ّن املتّهم األ ّول
لينسب إىل األول ّ
يف ذلك هم الفقهاء والحكّام ،إنّه يقول« :لكن تراثنا من وجهة اإلسالم
التاريخي ـ وليس القيمي أو الروحي ـ يتعارض مع قيم الحداثة ،فإن
االستبداد واملجد الحريب والجهادي ،والرشيعة كام بناها الفقهاء يف
كل هذا يتعارض مع قيم الحداثة
أحكام كانت متامشية مع العهود القدميةّ ،
من ح ّريّة وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة»(.)2
والنتيجة التي يخلص إليها جعيط يف نظرته اإلنسانويّة ،قوله« :إذا كانت
فكل ما يتعارض معها
القيمة األساس ّية هي الحياة اإلنسان ّية واحرتامهاّ ،
كل مصداق ّية مهام كانت وجاهته ،ويجب علينا حسم املوضوع :فهو
يفقد ّ
وبكل بساطة»(.)3
ّ
أقل
رش ال أكرث وال ّ
ّ
والخالصة :إ ّن نظرة جعيط االنرتوبولوج ّية لإلنسان ال تختلف عن
النظرة الغرب ّية يف األسس واملباين واملق ّومات ،غري أنّه يقوم بعمل ّية
 .1أزمة الثقافة.٥٣ :
 .2م .ن.١٣ :
 .3م .ن.١٤ :

76

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)

تأويليّة يحاول أن يستنبط ـ بزعمه ـ املباين الغربيّة من القرآن ،ولكن عندما
تتعارض نظرته مع القيم اإلسالم ّية واألحكام الثابتة ،يقوم بإنكار تلك
األحكام أو تأويلها تاريخ ّياً ،مبعنى أنّها كانت صالحة يف زمانها ،ويعني
هذا أ ّن اإلنسان مق ّدس بح ّد ذاته وح ّر ال ميكن تقييده مبا يخالف القيم
الحديثة من دين وأحكام وأخالق.
ويالحظ عىل ما ذكره جعيط ،أمور:
رصح أ ّن النزعة اإلنسان ّية ظهرت كحركة وت ّيار مضا ّد للدين
 ١ـ إنّه ي ّ

والسلطة ،وتجعل اإلنسان كقيمة عليا يف الوجود والثقافة واألخالق،

ومعنى هذا تأليه اإلنسان ،وهو ال يتوافق مع النظرة الدين ّية إطالقاً ،بل
يتقاطع معها متاماً ،فكيف يريد جعيط أن يوفّق بينها وبني اإلسالم الذي

يجعل املركزيّة لله تعاىل أ ّوالً وآخرا ً؟!

والتوفيق الذي حاول أن يستبطنه جعيط من نصوص القرآن والس ّنة

والرتاث اإلسالمي جهد عقيم؛ إذ االختالف بني النظرتني مبنايئ.

يلزم علينا «عند مواجهة اآلراء واألفكار واملعتقدات املستقاة من
الثقافات األُخرى محاولة استكناه جذورها ،ث ّم نرى هل أنّها تنسجم مع

وإل يجب نبذها
األفكار اإلسالم ّية أم ال؟ فإن كانت منسجمة يؤخذ بها ّ
جه نحو أسس ديننا واتخاذها منطلقاً ألفكارنا وعقائدنا وثقافتنا»(.)1
والتو ّ

 ٢ـ صحيح أ ّن القرآن يخاطب اإلنسان ،وأ ّن النبي كان إنساناً وبرشا ً
 .1النظريّة السياسيّة يف اإلسالم ،مصباح يزدي.١٩٤ /١ :

ّ
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كل يشء ،غري أ ّن اإلنسانويّة القرآنيّة ليست مطلقة بل مقيدة بقيود،
وقبل ّ
َْ
َّ َ ْ َ َ ُْ
الكرامة اإلنسان ّية يف القرآن مقيدة بالتقوى :إِن أكرمكم عِند اهللِ
َْ
ُ ْ )1
أتقاكم. 
وصحيح أ ّن الله تعاىل سخّر الطبيعة لإلنسان بشكل مطلق ،غري أ ّن

هذه اإلنسان ّية ليست هي مالك التقييم ،بل مالك التقييم هو البعد الروحي
ّ
ٌ
واملعنوي؛ إذ من الطبيعي أ ّن الله تعاىل عندما يقول ملالئكته :إ ِ ِن جاعِل
َ
َ ًَ
ِف األ ْر ِض خل ِيفة ،)2(ال يقصد به األرشار من الناس قطعاً ،بل إ ّن األرشار
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ
اهلل ع
يف الجحيم وال كرامة لهم :أفرأيت م ِن اتذ إِلهه هواه وأضله
َ َ
ْ َ َََ َ َ ْ ََْ َ َ ََ َ َ َ
ِشاوةً ف َم ْن َي ْهدِيهِ م ِْن
صه ِ غ
عِل ٍم وخ َتم ع سمعِهِ وقلبِهِ وجعل ع ب ِ
َ َ َ َّ َ
َب ْع ِد اهللِ أ فال تذك ُرون ،)3(فالنظرة الدينيّة إىل اإلنسان تختلف متاماً عن
النظرة املا ّديّة وال ميكن عقد صالة فيام بينهام.

 ٣ـ لقد اعرتف هشام جعيط أ ّن النظرة القرآن ّية لإلنسان أعىل وأرفع؛

تخل
إذ تجعل اإلنسان يف مركزيّة الوجود ،فإذا كانت كام يقول ،فلامذا ّ

ومتسك باملنهج املا ّدي مع إنسان ّيته التي هي دون اإلنسان ّية
عنها
ّ
كل
القرآن ّية؟! وتقترص يف اإلنسان عىل وجوده املا ّدي؟! وملاذا يجعل ّ

رشا ً؟!
ما يخالفها ّ

 ٤ـ هل القيمة األساسيّة هي «الحياة اإلنسانية واحرتامها» مهام كانت
 .1سورة الحجرات ،اآلية .١٣
 .2سورة البقرة ،اآلية .٣٠
 .3سورة الجاثية ،اآلية .٢٣
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يصح من
وكيفام اتفق؟! جواب جعيط هو :نعم ،غري أ ّن هذا الجواب ال
ّ

وجهة نظر دين ّية وعقل ّية وحتى عرف ّية يف الغرب.

أ ّما الدين فقد رأينا أ ّن نظرته إىل اإلنسان شاملة إىل بعده املادي
والروحي ،وباكتاملهام يكتمل اإلنسان وتزدهر إنسانيّته ،وال ميكن االقتصار
عىل بعد واحد ،والبعد الواحد يخرج اإلنسان عن إنسانيّته ،االقتصار عىل
البعد املا ّدي يجعل اإلنسان كاألنعام بل هم أضل ،واالقتصار عىل البعد
الروحي يخرج اإلنسان عن اعتداله وهو مذموم رشعاً.
أ ّما العقل ،فالقوانني والعقوبات الوضعيّة جاءت لرتشيد الجانب
املا ّدي اإلنساين ،والح ّد أمام مطلقيّته؛ يك ال يت ّعدى الحدود البديهيّة
العقليّة.

أ ّما العرف ،فالعرف الغريب ال يرى قيمة للحياة اإلنسان ّية إذا تضاربت
مع مصالحه الكربى ،وما شهدناه من حروب عامل ّية ،وكذلك من اعتداء
عىل الشعوب األُخرى واستعامرها خري دليل عىل ازدواج ّية الغرب وعدم
اكتامل مبادئه وقيمه امل ّدعاة.

 ٥ـ إ ّن ما ي ّدعيه هشام جعيط من عدم تعارض اإلسالم القيمي أو
الروحي مع قيم الحداثة ،غري صحيح؛ إذ اإلنسان يف بعده التكويني
والترشيعي ،الروحي والظاهري ،متعلّق بالله تعاىل ،كام يقول الشيخ
جوادي آميل« :ليعلم اإلنسان كام أنّه متعلّق بالله يف حياته التكوين ّية ـ أي
أصل اإليجاد واالستمرار ـ كذلك فإنّه متّصل بالفيض الترشيعي اإللهي
أحكامه امل ُحيية يف حياته الروح ّية واملعنويّة؛ إذ بصفته من املوجودات
املمكنة ،فإنّه بحاجة إىل موجد واجب يف جميع شؤونه ،وال معنى لحياته
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ـ التكوينيّة والترشيعيّة ،الدنيا واآلخرة ـ مبعزل عن حقيقة واجب الوجود.
وبكالم واحد :إنّه عب ٌد لله تعاىل»(.)1
 ٦ـ بعد هذا ،ال ضري إذا خالفت النظرة اإلسالم ّية قيم الحداثة وحقوق
اإلنسان ،طاملا أ ّن النظرة القرآنيّة لإلنسان ـ عىل ح ّد تعبري جعيط ـ أعىل
ٍ
كل ما يخالف النظرة
وحينئذ ال ب ّد من جعل ّ
من النظرة الوضعيّة الغربيّة،
وبكل بساطة!!
ّ
أقل وال أكرث
القرآن ّية رشا ً ال ّ
 ٣ـ  ٣ـ املباين اإلبستمولوج ّية:
االبستمولوجيا أو نظريّة املعرفة ،تبحث عن كيفيّة تك ّون املعرفة وما
يالبسها من تربير وحقّان ّية أو شكوك ّية .إ ّن الروافد التي يستقي منها اإلنسان
معارفه تختلف باختالف املدارس والت ّيارات الفكريّة املختلفة .فهناك من
يقع يف وادي الشكوكيّة لينفي إمكانيّة العلم واملعرفة ،وهناك من يحرص
بالحس والتجربة ،وهناك من يع ّمم الروافد لتشمل جميع العلوم
املعرفة
ّ
اإلنسان ّية والطبيع ّية.
هذه الروافد هي التي تح ّدد مسري اإلنسان وتصوغ نظريّاته ،فمن يعرتف
بالوحي يخرج بنتائج علميّة ومعرفيّة تختلف عن الذي ال يؤمن به ويرى
انحصارها يف التجربة مثالً.
إ ّن هشام جعيط مل يق ّدم يف كتبه نظريّة للمعرفة؛ إذ مل تكن اهتامماته
منصبّة يف هذا املناخ ،غري أ ّن من خالل مراجعة كتبه نعرث عىل اتجاهه
املعريف العام.
 .1نسبت دين ودنيا ،جوادي آميل.٥٨ :
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إ ّن مدار املعرفة عند هشام جعيط تدور حول العقالنيّة الحديثة بشقّيها:
لتمسكه بأعىل مراتب العقل ،وهام:
العلم والفلسفة .إنّه ميتدح الغرب
ّ
أس الحداثة(.)1
الفلسفة والعلم ،اللذان يعتربهام ّ
هذان األساسان كانا متّحدين ،غري أنّهام انفصال يف القرن الثامن
عرش والتاسع عرش ،فاقترصت الفلسفة مع املثاليني األملان عىل
اإلنسان والفكرة ،بينام متركز العلم حول الطبيعة املا ّديّة(.)2
فالفلسفة املقامة عىل املفاهيم البحتة ،والعلم املقام عىل مناهج
التجربة واالستدالل التقريبي «عقالن ّياً املأيت والرتكيبة باملعنى الصارم.
لكن العقالن ّية شاعت من هذين املنبعني ومن منبع الفلسفة عىل األخص،
وانترشت يف ميادين الفكر السيايس واالجتامعي والديني .هذا الحدث
بدأ من القرن السابع عرش يف أوروبا الغرب ّية إىل عرصنا هذا»(.)3
ولهذه العقالنية العلمويّة صفات وسامت ولوازم يشري إليها جعيط يف
بتجسداتها املختلفة عرب الزمن ،ال زالت
مختلف آثاره ،منها :إ ّن «العقالن ّية
ّ
ولن تزال االختيار املنهجي األسايس يف املعرفة الحديثة واألكرث قابل ّية
للعامل ّية»(.)4
«إ ّن للعقالن ّية الوضعية حسنة واحدة ،يف أنّها تجعل جميع األديان عىل
مستوى واحد دون أن تلتزم بأحدها»(.)5
 .1أزمة الثقافة.٤٤ :
 .2م.ن.٤٥ :
 .3م.ن.٤٦ :
 .4مجلّة الفكر اإلسالمي.٤٢ /٨ :
 .5أوروبا واإلسالم.٣٤ :
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كام يرى أ ّن يف الدين عنارص كثرية «ال يقبلها العقل إطالقاً ،وال الفكر
وال حتّى ذهنيّة اإلنسان الحديث ،فقد أبرز العلم والفلسفة والنقد التاريخي
بديهيّات تهاجم النواة الدينيّة ذاتها»(.)1
«إ ّن العلم إذ فكّك رموز العامل الطبيعي فسام بالعقل اإلنساين ،د ّمر
رس الخفي للعامل»(.)2
أيضاً مطلقيّة األديان ،كام ال ّ
«العنرص املشرتك الذي يجمع بني العلم األورويب والفكر الصيني ،هو
التح ّرر من الشخص ّية اإللهية ووضع عقل العامل يف ذاته»(.)3
يتمسك بهذه العقالن ّية ،والعلم الناتج منها ،ويرى
إ ّن هشام جعيط
ّ
«أنّا رصنا اآلن بفضل هذا العلم ،وما دمنا كبرشيّة موجودة ،نفهم تركيبة
العامل الحقيق ّية ،وليست الوهم ّية ،كام أتت بذلك امليتولوجيات القدمية،
واألديان وحتى علوم األقدمني :أرسطو»(.)4
كام أنّه يعتمد عىل هذا العلم يف آثاره ،ويقول« :قد واكبت هنا التق ّدم
الذي أحرزه العلم يف التاريخ وعلم االجتامع والتحليل النفيس» عندما
يق ّدم لكتابه الشخص ّية العرب ّية(.)5
إ ّن من صفات العلم النسب ّية وعدم اليقني ،وهذا ما يعرتف بهجعيط ،إذ يقول
يف حوار مفتوح أجري معه« :التاريخ علم ،لك ّنه نسبي مثل بق ّية العلوم»(.)6
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٤٠ :
 .2يف السرية النبويّة.١٠ /٢ :
 .3أزمة الثقافة.٩٨ :
 .4م .ن.٤٥ :
 .5الشخص ّية العرب ّية.١١ :
 .6هشام جعيط يف حوار مفتوح حول كتابه الجديد عن السرية النبويّة ،صحيفة الوسط التونسيّة.
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التوصل إىل حقيقة ماهيّة
وكام يضيف -أيضاً -بأ ّن العلم «ال ي ّدعي
ّ
اليشء ،وهو فعالً ال يقيني من هذا الوجه ،وحتّى من وجهة املنطق
البحت؛ حيث ال يعتمد عىل التسلسل املنطقي القاطع من املق ّدمات إىل
االستنتاجات ،بل عىل التعميم اعتامدا ً عىل املالحظة والتجربة الذي هو
تتغي قوانني الطبيعة وعىل العلم
يف ح ّد ذاته غري جازم أبدا ً ،يجوز أن
ّ
ٍ
عندئذ أن يدرس القوانني الجديدة»(.)1
هذه النظرة وهذا املنهج املا ّدي أدخل هشام جعيط يف حرية وأزمة
نفسيّة كبرية ،فهو من جانب يرى أ ّن حقائق العلم ال تتامىش يف بعض
النص القرآين ،ومن جهة أُخرى أ ّن تربيته الدينيّة تقتيض أ ّن
األحيان مع
ّ
القرآن كالم الله ال يغلط(.)2
معي
لذا وقع يف تناقض ،فبينام يرى أ ّن القرآن يحتوي عىل تص ّور ّ
للجنني البرشي ال يقبله العلم( )3أو اعتقاده بوجود اختالفات يف القرآن مع

بعض االكتشافات العلم ّية ال ميكن إنكارها .غري أنّه يذهب بعد أسطر إىل
«إن أح ّبذ املقولة التي ترى بأ ّن القرآن يعلو عىل العلم يف حالة
القولّ :
التصادم؛ أل ّن الله يعلم ما ال يعلمه اإلنسان؛ وأل ّن قوله هو الثابت والقا ّر
والصحيح»(.)4
ومع هذا ،فإنّه يرى أ ّن اإلميان الصالح ال ب ّد أن ينفتح عىل حجج
 .1مجلّة الفكر اإلسالمي ،العدد ،٨ص.٤٤
 .2مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١١
 .3الشخص ّية العرب ّية.١٤١ :
 .4مجلّة الفكر اإلسالمي :العدد  ،٨ص ٤٤ـ .٤٥
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العقل( )1وأ ّن العائق الكبري بالنسبة للعقل هو بنية الوحي اإلسالمي(.)2
تناقضات ال ب ّد أن يجيب عليها هشام جعيط!!
ومم يذكره أيضاً يف املناخ املعريف أنّه يؤمن بالنظريّة الهرمنوطيق ّية
ّ
«أي كتاب مق ّدس
تفس املنت عىل ضوء فهم املتلقّي ،إذ يقولّ :
التي ّ
أي أثر فكري عظيم يفهم عىل حسب املستوى الذهني للمتف ّهم»(.)3
كام ّ

وهذا ما حاول تطبيقه يف دراسته للسرية النبويّة ،حيث قام بتأويل النصوص
واألخبار ال عىل مداليل اللفظ واملعنى ،بل عىل أثر خلف ّياته املعرف ّية
الشخصيّة ،وما عليه مخياله العلامين.

والخالصة :إ ّن موقف جعيط اإلبستمولوجي هو إمكانية املعرفة ولكن
وفق الضوابط الهرمنوطيق ّية مع االلتزام بالعلمويّة املا ّديّة ،ونحن وإن مل
نعرث عىل ترصيح واضح منه لنظريّة املعرفة ،غري أ ّن منهجه العا ّم يف كتبه
وبحوثه وحواراته يقودنا إىل هذا.
فهو يعرتف بإمكان ّية املعرفة عموماً إذا يصوغ آراءه من هذا املنطلق
الشك ،كام أنّه
ّ
ويصدر أحكاماً قيم ّية ومطلقة وثابتة ال تتوافق مع املنهج
كمؤ ّرخ -يلتزم بالتفسري املا ّدي والعلمي للظواهر ،ويقرتب من التأويلليفس الظواهر -أيضاً -وفق فهم املتلقّي.
الهرمنوطيقي ّ
يالحظ عىل ما أورده جعيط أمور:
 .1الشخصيّة العربيّة.١٤١ :
 .2م .ن.١٤٢ :
 .3أزمة الثقافة.١٤ :
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يتمسك بعلم التاريخ وباملنهجيّة التاريخيّة ويعرتف بأ ّن
 ١ـ إن جعيط
ّ
يحق له إصدار أحكام ثابتة ،وتخطئة
نتائجهام نسب ّية قابلة للتغيري ،وعليه ال ّ
يخص
توصل إليه الرتاث الديني من معلومات ومواقف وآراء ،سواء فيام
ّ
ما ّ
املخصص للسرية
الحداثة أو ما يخص الرتاث؛ إذ إنّنا سرنى يف الفصل
ّ
النبويّة كرثة األحكام الثابتة الصادرة من جعيط ،وكرثة تخطئته للمصادر
وإنكاره للروايات الثابتة ،اعتامدا ً عىل مباين ومناهج نسب ّية.
 ٢ـ إ ّن التناقض الذي وقع فيه جعيط ال مف ّر له إلّ باعرتاف تع ّدد موارد
ٍ
وحينئذ ال مجال لجعيط
املعرفة وروافدها لإلنسان لتشمل الوحي أيضاً،
إنكار ما ثبت عن طريق الوحي ،طاملا أ ّن نتائج العلم نسبيّة غري يقينيّة،
والصحيح منه أن يرتاجع عن جميع األحكام التي أصدرها يف مخالفة بعض
«إن أح ّبذ» وكأنّها مج ّرد
القوانني الرشع ّية للعلم .ال أن يكتفي بقوله السابقّ :
يحس بالعمق الديني يف وجوده ،ولكن ال يجد إىل تحقيق هذه
أمنية م ّمن
ّ
يتمسك باملنهج العلمي البحت.
األمنية سبيالً؛ ألنّه آىل عىل نفسه أن ّ
كل مجاالت
 ٣ـ إ ّن هشام جعيط يعرتف بأ ّن مبدأ العقالن ّية الذي يح ّرك ّ
املعرفة يف الغرب من علم وفلسفة وعلوم إنسان ّية وحتى سلوك اإلنسان
محل ّ
شك ونقض من طرف فلسفات حديثة ذات تأثري ها ّم
«هو بذاته عاد ّ
عىل الضمري الغريب عند نيتشه كام عند برغسون .ويف أفق الضمري الغريب
الحديث واملؤث ّر ،أي الفكر الطالئعي ،ال نشهد -فقط -سخرية واضحة
املبسطة الجافّة ،بل لقد اتخذت مسافة ال تقل وضوحاً إزاء
إزاء العقالن ّية
ّ
فالسفة التنوير»(.)1
 .1مجلّة الفكر اإلسالمي ،العدد  ،٨ص.٤١
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والتمسك
فهو إذ يعرتف بهذا فكيف يدعو إىل عقلنة املجتمع اإلسالمي
ّ
بقيم الحداثة ،وكيف يبني دراساته عليها؟!
 ٤ـ إ ّن التخ ّبط الذي وقع فيه جعيط ناتج من عدم وضوح األسس
واملباين عنده ،وبسبب خلط املناهج املختلفة أيضاً .ولو كان متضلّعاً يف
كل منهج حقّه ،وتوزيع
الرتاث الديني والفلسفة اإلسالميّة ،ألمكنه إعطاء ّ
أي منها «إ ّن
األدوار بني الوحي والعلم والعقل بحيث ال يؤ ّدي إىل إنكار ّ
العقل ـ غري التجريدي ـ املتكفّل ملعرفة الطبيعة بالتجربة ،إذا وصل إىل
معرفة توجب االطمئنان أو القطع ،وإن مل تصل إىل مرحلة اليقني والقطع
املنطقي والربهاين ،يدخل هذا ضمن الهندسة املعرفيّة الدينيّة؛ إذ يكشف
النقاب عن الخلقة وعن الفعل اإللهي ،كام أ ّن النقل املعترب ـ الكتاب
والسنة ـ يف أغلب موارده يكشف عن القول والكالم اإللهي» ،فالعقل
والنقل يدخالن ضمن املعرفة الدينيّة وال يتقاطعان(.)1
النص
 ٥ـ إ ّن ما ذهب إليه جعيط من التأويل الهرمينوطيقي يف فهم
ّ
النص
أي أثر فكري عظيم آخر عىل ضوء فهم املتلقّي ،يُفقد
ّ
املق ّدس أو ّ
معناه األصيل وينزله عن قداسته؛ إذ النص أيّاً ما كان مقدساً أو غري مقدس ـ
يحتوي يف جوهره عىل فكرة أو أفكار مركزيّة يريد إيصالها إىل املتلقّي ،وال
ب ّد للمتلقي من الوصول إليها من خالل اعتامد األدوات املعرف ّية السليمة،
النص إىل مستوى
أ ّما فتح باب املعنى هكذا عىل مرصاعيه ،وإرجاع فهم
ّ
إل إىل نسب ّية صارخة تنسف أساس العلم وتس ّد باب
فهم املتلقّي ،ال يؤول ّ
التواصل املعريف .نعم ،للخلفيّات املعرفيّة وغري املعرفيّة دور يف صوغ
 .1منزلت عقل در هندسه معرفت ديني ،جوادي آميل.١٥ :
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األفكار وكيفيّة تلقّي املعارف ،غري أ ّن دورها ليس مطلقاً وحاكامً بحيث يغلق
النص الذي أراده املؤلّف أو املتكلّم(.)1
الباب أمام الوصول إىل جوهر ّ
4ـ أ ّما املنهج ّية امل ّتبعة ،فليعلم أ ّن املنهج هو الطريق املوصل إىل

خاصة ،كام يع ّد
لكل بحث من اعتامد منهج ّية
اآلراء والنظريّات ،وال ب ّد ّ
ّ

املنهج أحد املق ّومات الرئيسيّة لتقويم البحث وتقييمه.

قد اعتمد هشام جعيط مناهج مختلفة يف بحوثه ودراساته ،اعتمد فيها

التمسك بها وتعلّمها ،ويدعو العرب
عىل املناهج املستوردة ،بل حثّ عىل
ّ
إىل «استكشاف ماضيهم بأنفسهم باتخاذ املناهج املعرتف بها عامل ّياً»(.)2
والجدير بالذكر ،أ ّن جعيط رغم دعوته إىل التع ّرف عىل املنهجيّات
الجديدة ،ال يرتيض التقليد واملحاكات الرصف لها دون استيعاب حقيقي
الستقل
ّ
وعميق للمنهجيّة ،إذ «لو كان هناك استيعاب حقيقي للمنهجيّة

اإلنسان بفكره ،وهذا ما نجده عند الغرب ّيني ،فالغريب يستوعب املنهج ّيات
املوجودة يف زمنه ،لك ّنه يف الوقت نفسه يج ّدد ويبدع»(.)3
وهذا ما يحاول جعيط تطبيقه يف أعامله الفكريّة ،فهو رغم تأث ّره
توصل إليه علامء الغرب س ّيام
باملناهج الغرب ّية واعتامده عىل ما
ّ
املسترشقون منهم ،نراه ال يكون أسريا ً لهم ويقوم مبناقشتهم يف بعض

 .1للمزيد عن الهرمينوطيقا ومدارسها املختلفة راجع :صفدر إلهى راد ،الهرمينوطيقا ،منشورات
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
 .2يف السرية النبويّة .٩ /٢
 .3مجلّة العريب ،العدد  ،٣٥٨ص.١٠٠
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األحيان .وإن مل يخرج عن اإلطار العا ّم لتلك املناهج ،بل يبقى وفيّاً لها.
وفيام ييل نشري إىل أه ّم املناهج التي اعتمدها هشام جعيط يف بحوثه

وكتبه باالعتامد عىل ما يذكره هو.
 ١ـ  ٤ـ املنهج ّية التاريخ ّية:

«منهج البحث التاريخي هو املراحل التي يسري خاللها الباحث حتى

بخاصة
املختصني
يبلغ الحقيقة التاريخ ّية ـ بقدر املستطاع ـ ويق ّدمها إىل
ّ
ّ

والق ّراء عا ّمة .وتلخص هذه املراحل يف ...تح ّري نصوص األصول
وتحديد العالقة بينها ،ونقدها باطن ّياً إيجاب ّياً وسلب ّياً ،وإثبات الحقائق
التاريخيّة وتنظيمها وتركيبها ،واالجتهاد فيها وتحليلها ،وإنشاء الصيغة
التاريخ ّية ،ث ّم عرضها عرضاً تاريخ ّياً معقوالً»(.)1

تأسست يف أملانيا
ويرى جعيط أ ّن «لعلم التاريخ ذاته تاريخاً ،فقد ّ

وفرنسا يف القرن التاسع عرش مناهجه املعروفة يف التعامل مع املصادر،
وازداد ثرا ًء يف القرن العرشين ،حتى وصل إىل نوع من النضج بتكافل
تصب فيه ،من اقتصاد وانرثوبولوجيا وسوسيولوجيا»(.)2
املعارف التي
ّ

كام أ ّن «التاريخ إنّ ا هو علم وضعي وأريض يتناول فعال ّيات األفراد

واملجتمعات البرشيّة يف املايض ،ويخرج عن دائرة اإلميان واملعتقد»(.)3
 .1منهج البحث التاريخي ،حسن عثامن.٢٠ :
 .2يف السرية النبويّة.٧ / ٢ :
 .3م .ن.٥ /٢ :

88

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)

إ ّن ما يصبو إليه جعيط من هذا املنهج هو «تعميق املعرفة وإثراؤها...

التف ّهم وإخراج واقع املايض من سديم النصوص ،أي إكسابه نظاماً
وهيكلة من دون إخضاعه أليّة نظرة مسبقة»(.)1

إ ّن منهج ّية جعيط هذه تتصف بسامت ع ّدة ،منها أنّها تقف عند الظواهر
والفينومينولوجيا ،وتعتمد عىل مقاربة تاريخ ّية معتمدة عىل النصوص
ويتخل عن
ّ
وعىل املقارنة وإىل مقاربة ظواهريّة( )2من دون أن يستسلم
هذه الطريقة الفينومينولوجيّة(.)3

ومنها« :اإليضاح وترتيب املعلومات ووضع األمور يف إطارها»(.)4
()6
«يف سبيل فهم مع ّمق لألمور»( ،)5ومنها :أنّه يعتمد عىل النظر والتخمني
وكذلك التنبّؤ(.)7

ومنها :اعتامده -أيضاً -عىل عقالن ّية تف ّهم ّية( )8وي ّدعي أ ّن هذه العقالن ّية
التف ّهميّة مل يجدها «ال عند املسلمني القدامى من أهل السري والتاريخ
والحديث ،وال عند املسلمني املعارصين ،وأكرث من ذلك أ ّن املسترشقني
عىل سعة اطالعهم ،مل يأتوا ببحث يذكر يف هذا امليدان»(.)9
 .1يف السرية النبويّة ٧ /٢ :ـ .٨
 .2م .ن.١٨ ،١٠ /١ :
 .3م .ن.٢٨ /١ :
 .4م .ن.٤٧ /٢ :
 .5م .ن.٤٥ /٣ :
 .6م .ن.١٢٨ /٣ :
 .7الشخصيّة العربيّة.١١ :
 .8يف السرية النبويّة.٧ /١ :
 .9م .ن.١٢ /١ :
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والتفه ّم عنده «إخراج واقع املايض من سديم النصوص ،أي إكسابه
نظاماً وهيكلة من دون إخضاعه أليّة نظرة مسبقة»( )1وبعبارة أُخرى« :منح
األحداث شفاف ّية يك تفهم ،وتكون قابلة للتف ّهم ،وبالتايل تفتيت املا ّدة
التاريخ ّية وإخضاعها للتأويل التف ّهمي دون إجحاف ،ودامئاً التصاقاً
بالواقع»(.)2
النص يف األغلب ،لذا قام
وليعلم أ ّن املنهج ّية التاريخ ّية تعتمد عىل
ّ
وبي طريقته يف
هشام جعيط يف مختلف كتبه التاريخية بتحليل مصادرهّ ،
معالجة املصادر ،و مبا أنّه قد درس السرية النبويّة يف ثالثة أجزاء ،فقد
اعتمد عىل القرآن أ ّوالً ويتخذه كوثيقة ثابتة وصحيحة ،إذ يقول« :نحن
كل دين عن نفسه :القرآن وهو الكتاب املقدس لدى
كعلامء نتبع ما يقوله ّ
املسلمني ،يقول إنّه وحي من الله وكالم الله ،وإ ّن محمدا ً رسول الله أنزل
عليه هذا القرآن .القرآن يقول كذا وكذا عن تجربة الرؤية والوحي ،وهي
حتها التاريخ ّية ومعارصتها للبعثة»(.)3
وثيقة رائعة لص ّ
وبعد القرآن يأيت دور الخرب والرواية ،وهنا مكمن املشكلة ،إذ يقول
جعيط« :نحن ال نعتمد عىل ما أكمل به اإلسالم فيام بعد من سرية وتاريخ
وطبقات وحديث»( .)4وهنا تأيت مرحلة شاقة للمؤ ّرخ ،وهي استنباط
املعلومة الدقيقة والصحيحة من بني ركام هائل من النصوص واألخبار
املختلفة وتارة املتضاربة.
 .1يف السرية النبويّة.٨ /٢ :
 .2مجلّة املستقبل العريب :العدد  ،٢٩٤ص.٢٠
 .3يف السرية النبويّة.٩٤ /١ :
 .4م .ن.
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إ ّن أه ّم ركيزة يعتمد عليها املؤلّف يف عمله التاريخي ومنهجه ،اتخاذ
الحياد واملوضوعيّة الصارمة ،إذ يقول« :إنّ ا هناك مبادئ مسبقة يف عمل
املؤ ّرخ مر ّدها إىل أ ّن املؤ ّرخ ال يؤمن بالظواهر امليتافيزيق ّية التي تخرج عن
قوانني الطبيعة ،فهي إنّ ا ظواهر دين ّية يجب تحليلها كذلك وليست ظواهر
موضوع ّية ،لك ّنها تدخل يف شكل من أشكال اإلميان ويف منطقة»(.)1
وبعد هذه النقطة املحوريّة ،تأيت باقي السامت املنهج ّية التي اختطها
جعيط لنفسه ،منها :ات ّخاذ القراءة النقديّة للوصول إىل الحقيقة التاريخ ّية،
مع املقارنة بني القديم والجديد من دون االكتفاء بالرسد والتوصيف(.)2
النص
للنص وتفكيكه وتوضيحه( ،)3ومنها :دراسة
ومنها :إجالء
ّ
ّ
عن كثب وكأنّه ُدرس أل ّول م ّرة( ،)4ومنها :إمتام الروايات بعضها ببعض
والسعي وراء التطابقات ،مع رعاية الحذف واالختيار والغربلة أيضاً(.)5
ومنها :الغوص إىل عمق املناخ الذهني والعقيل لعرص الحدث( ،)6ومنها:
االعتامد عىل املصادر األقدم(.)7
ومن سامت عمله يف تعاطي النصوص :عدم االعتامد عىل األسانيد؛
إذ هي غري موثوقة( )8كام أنّه يرفض التواتر أيضاً(.)9
 .1مجلة املستقبل العريب ،العدد  ،٢٤٩ص.٢٢
 .2يف السرية النبويّة.٢١٤ /٢ :
 .3م .ن.١١٨ /٢ :
 .4م .ن.١٥ /٢ :
 .5الفتنة.١٢٤ :
 .6م .ن.٨ :
 .7يف السرية النبويّة.٣١٥ :٢ ،٩٤ /١ :
 .8م .ن.٢٧١ :٢ ،٣٥ /١
 .9م .ن.٤٢ :٢ ،٣٥ /١ :
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وأخريا ً ،كثريا ً ما يرفض مؤ ّرخنا التونيس نصوصاً مشهورة ويرميها إىل
صنع الخيال ،إنّه يقول عن كتب السرية« :يف ما ترويه السري خياالً كبريا ً،
ومحاوالت قصص ّية وخاطئة مللء الفراغ ،وتجميالً وتنظيامً لهذا الحدث
الكبري»( )1وأيضاً« :ففي السري هناك خيال دفّاق»(.)2
لذا ،يرمي كثريا ً من األحداث والوقائع إىل أنّها من صناعة الخيال
الديني( .)3أو املخيال اإلسالمي( )4أو نسيج الخيال واأليديولوجيا( .)5أو
الخيال التاريخي مبا يحويه من ال معقول ّية(.)6
 ٢ـ  ٤ـ منهج التاريخ املقارن:
استخدم املؤلّف هذا املنهج يف مكانني:
١ـ يف دراسة السرية النبويّة ،حيث اعتمد عىل التاريخ املقارن
لألديان( ،)7ويهدف منه «خروج العرب واملسلمني من تقوقعهم وضيق
أفقهم الفكري»( )8كام أ ّن هذه التاريخ ّية «تلعب دورا ً مهامً يف بروز الدين
وتشكّله وتغلغله يف األعامق االجتامع ّية ،ومنحه جزءا ً من رشع ّيته»(.)9

 .1يف السرية النبويّة.٣١١ /٢ :
 .2م .ن.١٦ /٣ :
 .3م .ن.٢٥٥ ،١٥٤ /٢ :
 .4م .ن.٢١٢ ،١٣٣ /٣ :
 .5م .ن.٢٥٢ /٢ :
 .6م .ن.٢٩٠ /٢ :
 .7م.ن.٧ /١ :
 .8م .ن.١٢ /١
 .9م .ن.٢٧ /١
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وهناك هدف آخر يفصح عنه املؤلف ،بقوله« :أردت فهم معاين الوحي

والقرآن والنب ّوة باالعتامد عىل
النص وعىل التاريخ املقارن»(.)1
ّ

٢ـ دراسة العالقة بني أوروبا واإلسالم ،حيت اعتمد عىل «الطريقة

لكل من العامل الغريب والعامل اإلسالمي،
املقارنة عىل النواة األصل ّية ٍّ
وهذه النواة هي أوروبا الغربيّة والبالد العربيّة»(.)2
 ٣ـ  ٤ـ مناهج املسترشقني:
يذكر املؤلّف أ ّن أغلب املسترشقني كان هدفهم« :دراسة فيلولوجيّة

وتاريخ ّية للدين والحضارة حسب قواعد مع ّينة طُ ّبقت عىل املسيح ّية
والبوذيّة والحضارات األُخرى واملايض اإلنساين بصفة أع ّم»(.)3
فاملؤلّف وإن مل يعتمد متاماً عىل نتاجهم ومناهجهم يف دراسة السرية،
غري أنّه يعرتف باالستفادة منها يف مواقع أُخرى ،ويقول« :وقد اعتمدنا عىل

منهج ّية هؤالء يف مواضيع أُخرى»( )4ويل ّمح بذلك تارة أُخرى ،ويقول:
«جاهدين يف تجاوز بعض تناقضات املسترشقني طورا ً ،ويف االستفادة من
بعض نتائج أبحاثهم تارة»(.)5

 .1مجلّة املستقبل العريب :العدد  ،٢٩٤ص.٢١
 .2مجلّة دراسات عربية :العدد ،٣ص.٢٤
 .3مجلّة املستقبل العريب :العدد  ،٢٩٤ص.١٤
 .4يف السرية النبويّة .١٢ /١
 .5م .ن.١٥ /٢ :
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 ٤ـ  ٤ـ املنهج الدميوغرايف والطبوغرايف:
املنهج الدميوغرايف يعتمد عىل علم السكّان وطريقة توزيع السكّان
وكثافتهم يف املناطق الجغراف ّية املع ّينة ،ورحالتهم من مكان إىل مكان
ألجل السكن ،أ ّما الطبوغرايف فهو يتكفّل رسم الخرائط وتبيني سطوح
األرض .وقد اعتمد هشام جعيط عىل هذين املنهجني يف دراسته العميقة
عن متصري الكوفة.
 ٥ـ  ٤ـ املنهج األنرثوبولوجي:
األنرثوبولوجيا هو «العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث تركيبه الجسمي،
وبنائه البدين والعقيل ،وصفاته الجسم ّية املختلفة ،وعالقاته االجتامع ّية مع
اآلخرين ،وتفاعله مع املجتمع والبيئة والثقافة السائدة فيها»(.)1
يستخدم جعيط هذا املنهج يف دراسة العرص الجاهيل بهدف التع ّرف
والخاص الذي انحدرت منه الدعوة أو تط ّورت ضمنه،
عىل «السياق العا ّم
ّ
لتقص الظروف التي ظهر فيها الحدث»(.)2
ّ
 ٦ـ  ٤ـ املنهج االتنولوجي:
إ ّن جعيط الستعامل هذا املنهج يطرح يف البداية إشكال ّية منهج ّية،
وهي أ ّن املنهج االتنولوجي مبا أنّه «يدرك البنى البسيطة واملجتمعات
البدائ ّية»( )3فهل ميكن استعامله ملعرفة اإلسالم أم ال؟ أل ّن الحضارة
 .1معجم مصطلحات األنرثوبولوجيا ،سمري حجازي.١٦ :
 .2يف السرية النبويّة.١١٧ /٢ :
 .3أوروبا واإلسالم.٤٨ :
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اإلسالمية معقّدة و مرتبطة كثريا ً بالتاريخ وكالسيكيّة بحيث يصعب تطبيق
هذا املنهج عليها.
طبعاً ،رأي املؤلّف هو «نعم»؛ أل ّن املجتمع اإلسالمي «يض ّم مناطق
حيث اإلنسان ما زال يقيس نفسه مع الطبيعة ،ويتعايش مع أقرانه حسب
القوانني البدائيّة والتقنيّات السحريّة»( .)1ث ّم يستشهد بوجود قبائل بدويّة

يف الجزيرة العرب ّية ،ومجموعات الرببر يف املغرب ،واملور والتوارق يف
الهدب الصحراويّة.

كام أنّه يرى إمكانيّة تطبيق هذا املنهج عىل جميع املجتمعات مبا
فيها املجتمع الغريب( .)2ومن هذا املنطلق ،يستشهد جعيط ب ـ (ليفي

شرتاوس) االتنولوجي الفرنيس لدراسة روح اإلسالم ومصريه ،مع اإلشارة
توصل إليه(.)3
إىل بعض املالحظات حول ما ّ

وختاماً ،فإ ّن املباين األنطولوجيّة واإلبستمولوجيّة واألنرثوبولوج ّية
التي اعتمد عليها هشام جعيط ،زد عليها املناهج التي انتهجها يف مسريه
العلمي ،أنتجت مرشوعه اإلصالحي املبتني عىل العلامن ّية الشاملة
جل
واملفتوحة املعتمدة عىل علمنة الفرد واملجتمع والدولة ،ولنا أن نس ّ
املالحظات التالية عىل املنهج املعتمد عند جعيط ،تاركني املالحظات
األخرى إىل مظانّها من هذه الدراسة:
١ـ إ ّن تع ّدد املناهج هذه أوقعت املؤلّف يف تناقض ،وعدم متكّنه
 .1أوروبا واإلسالم.٤٨ :
 .2م .ن.٤٨ :
 .3م .ن.٤٩ :
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من الوصول إىل نتائج مقنعة؛ إذ خل ُ
ط املناهج بعضها ببعض يؤ ّدي إىل
التشويش وعدم وضوح الرؤية ،بل الوقوع يف الهفوات.
وقد تن ّبه الدكتور حسن حنفي لهذا املأخذ ،وذكر يف معرض تحليله
لكتاب «الشخصيّة العربيّة» لهشام جعيط وأنّه غري متامسك داخليّاً يفقد
البنية الواحدة التي تكشف عن املك ّونات الداخليّة للشخصيّة العربيّة
اإلسالم ّية .يقول« :ويبدو أ ّن صعوبة البحث ،ومظاهر االضطراب فيه إنّ ا
تنشأ من عدم استقرار الباحث عىل علم معني يضع موضوعه فيه ،علم
اجتامع ،أو علم التاريخ ،أو علم السياسة ،أو علوم الثقافة والحضارة...
مم جعلت الكتاب
فاملنهج كثريا ً ما يتوارى أمام كثري من األحكام املسبقة ّ
يبعد عن العلم ويقرب من األيديولوجيا ...ظهر الكتاب كلّه وكأنّه خل ٌ
ط
بني املوضوع ّية العلم ّية ،والرغبة يف التأكيد عىل الذات»(.)1
النص
٢ـ ي ّدعي جعيط الحياديّة واملوضوعيّة الصارمة ،مبعنى قراءة
ّ
كل
«من دون إخضاعه أليّة نظرة مسبقة» .والحال أ ّن هذا ال ميكن؛ إذ ّ
باحث ينطلق من خلف ّيات فكريّة ويخضع ملناهج ،وجعيط هو قد أخضع
النص.
النص ملناهج علم ّية بحيث خرج يف كثري من األحيان عن محتوى
ّ
ّ
٣ـ أوقع جعيط نفسه يف ازدواجيّة وتناقض ال ميكنه التخلّص منه،
وهو مشهود يف جميع كتبه التاريخ ّية ،فهو إذ يع ّرف كتب السرية والتاريخ
بأنّها غري موثوقة ،وأ ّن فيها خياالً كثريا ً ،وكذلك ينفي كثريا ً من األحداث
التاريخيّة املشهورة ويرميها إىل الخيال ،من قبيل تضخيم دور أجداد
 .1دراسات فلسفية ،حسن حنفي.٢٣١ :
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النبي :قيص وعبد املطلب ،محاولة قريش لقتل النبي يف مكّة
وقض ّية الخروج إىل الطائف ،قض ّية شعب أيب طالب ،حديث مبيت
عيل عىل فراش النبي ،نزول الوحي يف غار حراء ،قض ّية غار
ثور والتجاء النبي إليه مع أيب بكر وغريها من املوارد الكثرية ،فبينام
هو كذلك نراه ال محيص له من مراجعة كتب السرية ويذهب إىل عدم
ّ
القدرة عىل التشكيك
الكل يف ما ّدة السرية( )1وير ّد عىل املسترشقني الذين
يغمزون يف السرية بأ ّن هذا العمل تعطيل للبحث العلمي(.)2
وأخريا ً ،يعرتف هو بهذه االزدواجية ،قائالً« :إ ّن املؤ ّرخ املوضوعي
ال ميكن له أن يسمح لنفسه باألحكام القيم ّية انطالقاً من املا ّدة الوثائق ّية،
عم توفّر هذه املا ّدة بحجة اإلفراط
ولك ّنه ال ميكنه أيضاً أن يتغاىض ّ
املمكن يف االستغالل»(.)3
كام أنّه بعدما ما يشكّك يف خرب لجوء النبي إىل الطائف ج ّراء
ظلم واضطهاد قريش له وينسبه إىل الخيال الرائع ،يقول« :من الصعب أن
ننكر خربا ً أتت به السري هكذا بحذافريه وأن نق ّرر أنّه اختلق متاماً ،ولو أ ّن
أطروحة االختالق منطقية»(.)4
 ٤ـ من الطرائف التي يقع فيها جعيط أنّه يف ّرق بني معقول ّية الخرب وبني
حته ،فقد يكون الخرب مقبوالً ومعقوالً غري أ ّن الرواية غري صحيحة
ص ّ
 .1يف السرية النبويّة.٢١٣ /٢ :
 .2م .ن ،٤٠ /٢ :وأيضاً تأسيس الغرب اإلسالمي.٧ :
 .3تأسيس الغرب اإلسالمي.٢٢١ :
 .4يف السرية النبويّة .٢٨٩ /٢
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وموضوعة ،إنّه يقول« :الواقع أ ّن بعض العنارص التي تق ّدمها رواية كتب
السرية ،ميكن فقط اعتبارها مقبولة أو معقولة ،وإن مل تكن صحيحة متاماً»(.)1
وال ندري كيف يكون غري الصحيح معتمدا ً ومقبوالً أو حتى معقوالً.
 ٥ـ إ ّن املؤلّف يف إنكاره لإلسناد ارتكب خطأ كبريا ً ،وات ّبع بعض
املسترشقني الذين ال يعتمدون عىل السند ويرونه من وضع فرتة متأخّرة،
أمثال املسترشق شاخت يف معالجته للروايات الفقه ّية.
إذ إ ّن اإلسناد من أه ّم الركائز يف معالجة الخرب ،واالعتامد عليه عرف
برشي عا ّم ،وتقسيامت السند إىل حسن وصحيح وموضوع
عقاليئ
ّ
وغريها ،وإن جاءت متأخّرة ،غري أ ّن الناس يف الفرتة الشفويّة قبل تدوين
الحديث ،كانوا يعتمدون عىل األشخاص ويأتون إىل العلامء وتالمذتهم
القتناء املعلومة ،ومن الطبيعي أ ّن التلميذ يأخذ من األستاذ وهكذا ،إ ّن
تقدير الناس للصحابة والتابعني وتابعي التابعني ،يرجع يف بعض وجوهه
إىل هذا األمر؛ إذ إنّه يستبطن ما يف ضمري الناس من أه ّم ّية اتخاذ الطريق
الصحيح للوصول إىل املعلومة مهام كانت.
مضافاً إىل أ ّن املؤلّف نفسه يعتمد كثريا ً عىل السند يف كتابه عن الكوفة
وطريقة تخطيطها السكّاين ،فرتاه كثريا ً ما يعتمد عىل روايات سيف املتّهم
إل لكون رواية سيف تنفعه
والدس ،ويرتك رواية غريه ،ليس ذلك ّ
بالوضع
ّ
يف هذا املورد أو ذلك مثالً ،وتتوافق مع ميوله العلم ّية!
ث ّم إ ّن هذا امل ّدعى لو كان صحيحاً لرأينا أصحاب املذاهب املختلفة
 .1يف السرية النبويّة.١٣٤ /٣ :
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ربا يختلفون يف
ترمي املذهب املخالف بأنّه موضوع متاماً ،نعم ّ
والدس،
الجزئ ّيات غري أنّنا مل نسمع منهم رمي مدرسة كاملة بالوضع
ّ
مضافاً إىل أ ّن املدارس العقل ّية اإلسالم ّية ـ العدل ّية والفالسفة ـ رغم خالفها
والدس وتكتفي باملناقشة
الحا ّد مع املدارس النقل ّية مل ترمهم بالوضع
ّ
الدالليّة ،بل إنّها يف املقام الفقهي والعبادي تتبع إحدى املدارس الفقهيّة
املوجودة.
وهناك أمر آخر ،وهو أ ّن امل ّدعى لو كان صحيحاً ما دعت الحاجة إىل
نص فيه ،بل
إبداع أصول الفقه ومقاصد الرشيعة الستنباط األحكام فيام ال ّ
كان من السهل وضع الحديث مللئ الفراغ.
وأخريا ً «إ ّن البحوث األخرية املتزايدة املهت ّمة باألصول التاريخ ّية
ألحاديث نبويّة مع ّينة ،تشري إىل أ ّن غولدزيهر وشاخت وجوينربل كانوا
مم كان
مشكّكني جدا ً ،وأ ّن عددا ً من األحاديث يعود تاريخه إىل أقدم ّ
يعتقد يف السابق ليصل إىل زمن النبي.)1(»
 ٦ـ إ ّن إنكار االعتامد عىل التواتر خطأ فظيع آخر وقع فيه املؤلّف؛
ج ّية التواتر أمر عقاليئ علمي مركوز يف الفطرة ،ومن الطريف أ ّن
إذ ح ّ
حح روايات ويؤيّد أحداث أل ّن كتب
املؤلّف ينكر التواتر من جهة ،ويص ّ
السري أو املصادر أجمعت عليها(.)2
وأطرف من ذلك ،ما ذكره من اختالف ما ّدة التاريخ يف تفاصيل فتح
 .1تاريخ النظريات الفقه ّية يف اإلسالم ،وائل حالق ١٩ :ـ  ،٢٠وراجع للمزيد :حديث إسالمي ،هارلد
موتسيك حيث يرشح املدارس املختلفة وينتقد آراء شاخت وغريه من املشكّكني.
 .2أنظر عىل سبيل املثال :يف السرية النبويّة (٣٠٢ /٢تذكر مصادرنا)( ١٢٨ /٢ ،إجامع من املصادر)
( ٣٠١ /٢حسب املصادر) ( ١٣٦ /٣تتفق املصادر) ( ٦٧ /٣إ ّن مصادرنا تؤكد) وغريها الكثري.
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العراق ،إذ يقول« :لكن الوقائع الجوهرية الثالث :االستيالء عىل املدائن،
واحتالل جلوالء ،وطرد الفرس إىل النجد اإليراين ،وإنشاء الكوفة ،وردت
يف الروايات املتواترة كلّها»(.)1
فهو تارة ينفي التواتر وتارة يأخذ به ،واملسكني الطالب والقارئ
املبتدئ الذي يريد أن يقتفي أستاذه ليصل إىل درجات العلم ويرتقي ،إذ
هو يقع ضح ّية هذه التناقضات البديه ّية.
 ٧ـ من األمور التي يلتزم بها املؤلّف متأث ّرا ً باملسترشقني أ ّن الخرب كلّام
حة،
كان قصريا ً ،أو كلّام كان فيه غموض وتشويش فهو أقرب إىل الص ّ
فإنّه يؤيّد خربا ً ورد عند ابن إسحاق عن أوائل الدعوة وأوائل املؤمنني
حة؛ بسبب غموضه ذاته وثغراته،
ّ
ويقول بعده:
«ولعل هذا أقرب إىل الص ّ
وقد وشّ حته السري فيام بعد بتفاصيل مختلقة»(.)2
قيص ج ّد النبي ،يقول« :مبا
ويف معرض كالمه عن تاريخ
ّ
أ ّن لدينا روايتني عن قيص ،إحداهام مط ّولة ومليئة بالخرافات ،وأُخرى
مقتضبة وأكرث واقع ّية ،فسنعتمد عىل الثانية»(.)3
قصة الوفود إىل املدينة« :إ ّن رواية ابن سعد كام رواها عن
ويقول يف ّ
وباألخص رواية الطربي أقرص
الوفود ليست معقولة ،ورواية ابن إسحاق
ّ
ومقبولة أكرث»(.)4
 .1الكوفة.٤٨ :
 .2م .ن.٢١٥ /٢ :
 .3م .ن.١١٩ /٢ :
 .4م .ن.٢٠٠ /٣ :
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هذه الطريقة يف التعاطي مع الخرب غري صحيحة؛ إذ مل يعطنا املؤلّف
دليالً عىل ذلك ،وهو مجرد تخمني واحتامل ليس أكرث ،والعقل كام
يحتمل االختالق يف الرواية املط ّولة ،كذلك يحتمل أيضاً االختالق يف
القصرية ،وعليه تبقى األمور مج ّرد تخمينات من دون االعتامد عىل دليل
ربا يكون الخرب املنتظم هو
عقيل أو علمي رصني .بل عىل العكس ّ
الصحيح؛ ألنّه يكشف عن حدث جسيم اهت ّمت ذاكرة املسلمني بحفظه
النص القرآين مثالً.
ومتابعته كام هو الحال يف
ّ
 ٨ـ إ ّن املؤلّف ينسب كثريا ً من األخبار واألحداث إىل أنّها من وضع
الخيال الديني أو اإلسالمي؛ إذ ال تتامىش مع منهجه ومع خلفيّاته الذهنيّة،
توصل إليه من نتائج وتحليالت مخالفة
وحري بنا أن ننسب بعض ما
ّ
ّ
لرصيح النصوص بأنّها ناتجة من مخياله العلامين املعتمد عىل أسس
ومناهج علامنيّة ،وبالتايل فهي غري مقبولة.
 ٩ـ إ ّن املؤلّف يعرتف بأ ّن معطيات التاريخ والحقيقة التاريخ ّية نسب ّية،
وأ ّن الدرس التاريخي ال يعطي سبب ّية صارمة(.)1
وإ ّن حقائق العلم نسبيّة ودقيقة( .)2رغم هذا ،فإنّه عندما يطرح آراءه،

يطرحها كأنّها حقائق ثابتة ،وعندما ينكر بعض األحداث ،ينكرها متاماً،
فهو يعتمد عىل املطلق ّية يف مقام العمل ،وإن أنكرها يف مقام النظر.
١٠ـ إ ّن اعتامد املؤلّف عىل منهج ّية التاريخ املقارن ،ال ضري
 .1يف السرية النبويّة.١١٨ ،١١٧ /٢ :
 .2م .ن.٩٣ /١ :

ّ
ّ
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فيه طاملا يهدف إىل دراسة األديان أو األحداث للوقوف عىل موارد
التشابه واالختالف ،غري أ ّن الخطأ يف م ّد الجسور أكرث من هذا ،وجعل
ظهور اإلسالم -مثالً -وأحكام القرآن وقوانينه متأث ّرة مبا قبله ،مع إلغاء
فكرة ألوه ّية املنشأ ،فأدىن شبه يف مكان يحسب عىل أنّه من تأثريات
قدمية .وهذا ما وقع فيه املؤلّف ،وسنتط ّرق إليه يف مباحث السرية.
 ١١ـ وأخريا ً ،إ ّن هذه املناهج إنّ ا هي مناهج برشيّة تخطئ وتصيب،
جاءت لتلبية حوائج الناس العلم ّية املا ّديّة ،وهي نافعة بح ّد ذاتها إذا
استخدمت استخداماً صحيحاً ،ومل يتوقّع منها أكرث من حجمها ،كام أ ّن
املناهج مهام كانت مه ّمة وصحيحة غري أنّها غري مطلقة ،لذا أصبحت
متع ّددة ومختلفة ،وبني الحني واآلخر نواجه والدة منهج جديد.
األمر امله ّم يف استخدام املناهج هو رعاية املحتوى املدروس
ومناخه العام ،فهي غاية ما بوسعها دراسة املناخ الذي ولدت فيه ،أي
املناخ املا ّدي ،أ ّما إذا تعلّق األمر مبا وراء املا ّدة ،فهنا تقف هذه املناهج
مكتوفة األيدي؛ إذ مل توضع لذلك املناخ ومل ميكنها أن تفكك رموز
امللكوت وتحلّلها ،فهنا نحتاج إىل مناهج أُخرى لها القدرة عىل مالمسة
الغيب.
وعليه ،فالهفوات الكثرية التي يقع فيها الباحثون العلامن ّيون ،هو عدم
لحاظ هذا الجانب ،وهو محاولة ّ
فك رموز الكون بأدوات غري صالحة ،لذا
يقعون يف التناقض والنسبيّة وإصدار أحكام مجازفة للواقع ،بينام ولوج
أي إرباك وتناقض.
األمور بأدواتها الصحيحة مل يحدث ّ
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وهشام جعيط نفسه يعرتف بأ ّن «الطريقة التاريخيّة الرصف املستخدمة
كوسيلة للبحث الحيادي يف دراسة اإلسالم ،قد تصل حتى إىل هدم
التمسك بهذا املنهج وهذه الطريقة؟!
اإلميان»( .)1فبعد هذا ملاذا
ّ
حصيلة الفصل األ ّول:
تط ّرقنا يف هذا الفصل إىل املؤث ّرات املعرف ّية وغري املعرف ّية التي
صاغت منظومة هشام جعيط الفكريّة ،وأنتجت مرشوعه اإلصالحي ـ عىل
ح ّد زعمه ـ وحاكت ما قاله يف محاوراته وما كتبه يف كتبه وبحوثه ،وما
تأ ّمله يف مخيلته.
إ ّن مرشوع هشام جعيط اإلصالحي يتلخّص يف العلامن ّية الشاملة
أو املفتوحة بحسب تعبريه ،فمن يقرأ مختلف كتبه وما تركه من تنظري
متنوع حول القرآن الكريم ،والسرية النبويّة ،واإلصالح والتجديد ،والنظرة
إىل الدين ،يرى خيوط العلامنيّة يف جميعها بوضوح ،فمرشوعه مرشوع
علامين بامتياز مع محاوالت فاشلة الصطباغه بصبغة إسالم ّية.
إنّه يذهب إىل علمنة القرآن من خالل القول بوجود تناقضات فيه،
وأنّه يخالف العلم يف موارد ،وأنّه ينفي الالعقالنيّة ويقصد األمور الغيبيّة
ويفسه تفسريا ً تاريخياً ،وإن حاول أن
التي يس ّميها بالخرافات واألساطري،
ّ
يحافظ عىل قدس ّيته وأنّه وحي إلهي وأنه كالم الله تعاىل ،غري أ ّن ما يصوغه
من آراء ونظريات حوله يخرجه عن القدس ّية ليدخل يف البحر العلامين.

وكذلك يعلمن السرية النبويّة والبعثة والرسالة من خالل نظرته التاريخ ّية

 .1الشخصيّة العربيّة.١٤٤ :

ّ
ّ
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إليها ،وربط ما أىت به النبي بالديانات السابقة ،ومن نفي املعجزة وما
هو غري عقالين بحسب زعمه.
كام يذهب إىل علمنة الترشيع وأنسنته والقول بأ ّن بعض األحكام
تخالف قيم الحداثة ،وأنّها كانت يف زمانها معقولة ،أ ّما اآلن فال ب ّد من
ترشيعٍ متوافقٍ مع قيم الحداثة.
وكذلك ،يذهب إىل علمنة األخالق ليفسح املجال إىل اإلباح ّية
واملجون تحت األخالقيّات الجديدة املتوافقة مع روح الحداثة.
وأخريا ً ،علمنة الدولة وفسح املجال للتع ّدديّة االيديولوج ّية ،والدين ّية،
بأي عمل توجيهي
وأكرث من ذلك فتح املجال
ّ
لتفش اإللحاد وعدم القيام ّ
إرشادي.
وسنرشح مرشوع جعيط يف فصول هذه الدراسة ،ونحاول تلخيص
أه ّم آرائه من خالل ما قاله وما كتبه ،كام نقوم بتسجيل بعض املالحظات
النقديّة حولها.

الفصل الثاني
هشام جعيط والقرآن

الفصل الثاين :هشام جعيط والقرآن
لقد تط ّرق هشام جعيط إىل القرآن الكريم بشكل عريض وعىل هامش
السرية النبويّة ،حيث حاول تقديم دراسة عن السرية باالعتامد عىل القرآن
الكريم ،محاولة منه لدمج املنهج النقيل باملنهج التاريخي املا ّدي ،كام
املخصص لدراسة السرية النبويّة.
سيأيت يف الفصل القادم
ّ
إ ّن املقاربة التي يق ّدمها جعيط بخصوص القرآن الكريم ،مقاربة علامنيّة
ترنو إىل علمنة القرآن وعلمنة فهمه وتفسريه وتأويله ،من خالل إخضاعه
للمناهج املا ّديّة البرشيّة ،وتفسريه عىل ضوئها ،فلذا نرى أ ّن النتائج التي
يتوصل إليها ال تختلف عن نتائج باقي العلامن ّيني ،وعليه سنتطرق وبشكل
ّ
مقتضب إىل ما ذكره جعيط حول القرآن ضمن املباحث اآلتية:

املبحث ّ
األول :املوقف من القرآن
يتبي موقف جعيط من القرآن بشكل واضح ،بل إنّه أقرب ما يكون
مل ّ
إىل التناقض؛ إذ أ ّول َم ْعلَم لتناقضه وأوضحه؛ االعرتاف بقدسيّة القرآن
وإدراجه ضمن النصوص املق ّدسة من جهة ،وإخضاعه للمنهج التاريخي
املا ّدي الذي ال يرى قدس ّية ليشء من جهة ثانية.
ّ
الشك يف موقف هشام من القرآن ،هل أنّه يعتقد
ومن هنا ،يرتاودنا
بألوه ّية القرآن ،أو أنّه يتعامل معه كظاهرة تاريخ ّية تحقّقت يف زمان ومكان
مع ّينني حالها حال سائر الظواهر التاريخ ّية واالجتامع ّية؟!
وبعبارة أُخرى :يف الرصاع الذي أوجدته الحداثة «بني العقالنيّة
والتاريخيّة التي تضع الدين يف مجرى التاريخ ،وبني مطلقيّة الدين
الحق؟
واملعتقد كحقيقة فوق التاريخ أي كحقيقة ال زمنية»( )1مع من يكون
ّ
وما هو موقف جعيط هنا؟!

لو فحصنا وتتبّعنا كلامت جعيط حول القرآن ،لوقفنا عىل كلامت وجمل
تبجيل ّية كثرية ،ترفع القرآن إىل األعىل وتضعه ضمن الكتب املق ّدسة،
فرناه يقول« :وحده القرآن جمع بني دقّة التعبري ،والكلمة املثرية ،والعمق
البي ،وهذا هو من أه ّم خصائصه»(.)2
الكوسمي ،والوضوح الكامل ّ
أو قوله« :القرآن أسايس يف اإلسالم ،إذ به أقيمت من جديد العالقة
بني الله و اإلنسان ...وإذا مل يكن القرآن تجسيدا ً لله وإنّ ا كالمه أو
 .1يف السرية النبويّة.١٠٦ /١ :
 .2م.ن.٧ /١ :
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كلمته فهو األثر اإللهي الذي انطبع يف الصريورة اإلنسانيّة»(.)1
يفس بعضه بعضاً ،وأ ّن املنظومة املعرف ّية التي
ولكن ،مبا أ ّن الكالم ّ
تفس إطاره الفكري العا ّم ،وتفرض نفسها عىل
يسبح فيها ّ
كل مؤلّف ّ
مساره املعريف ومنهجه العلمي ،ومبا أ ّن منهج جعيط ومرشوعه هو
«العلامنيّة املفتوحة» ال ميكننا الركون إىل تلك الكلامت؛ إذ نرى يف
مجاالت وكلامت أُخرى يفصح عن مكنونه وعن منهجه ،ويقول« :نحن
كل دين عن نفسه :القرآن هو كتاب الله املق ّدس
كعلامء نتبع ما يقوله ّ
لدى املسلمني ،يقول إنّه وحي من الله وكالم الله ،وإ ّن محمدا ً رسول
الله أنزل عليه هذا القرآن»(.)2
ليتمسك باأل ّول
فهو هنا ،يف ّرق بني املنهج العلمي واملنهج اإلمياين،
ّ
دون الثاين ،إ ّن جعيط يف هذا املنهج يتّبع علامء الغرب ،حيث يذكر أ ّن
ومتسكوا مبا قالوا كظاهرة
العقالنيّني منهم اعتربوا األنبياء مبدعي األديان،
ّ
حدثت يف الواقع مع قطع النظر عن بعدها امليتافيزيقي ،إذ يقول« :أتت
فرتة يف القرن العرشين تبلورت فيها العلوم اإلنسان ّية ،فاعترب الوحي
التكشّ ف ظاهرة فعل ّية وتجربة دين ّية ال ريب فيها ،هناك رجال دين تلقّوا
وبكل شكل من األشكال ،وليس علينا
ّ
وحياً ،وهناك كتب موحاة يف مكان
أن نشكّك فيام قالوه ،أو أن ندخل يف مشاكل ميتافيزيق ّية والهوت ّية ،هذا هو
الوضع الحايل يف التفكري ،يبقى أ ّن الوحي ظاهرة دين ّية فحسب معطاة من
التاريخ ،والعقالن ّيون ال يؤمنون بواقع ّيته الفعل ّية :هذا شأن املؤمن وليس
 .1يف السرية النبويّة.٢٢ /١ :
 .2م .ن.٩٤ /١ :
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شأن العامل أو الفيلسوف ...حقيقة الدين روحانيّة وتاريخيّة وسوسيولوجيّة
ونقف هنا»(.)1
فاملؤلّف هنا يسلك سبيل العلم بزعمه ،ويجعل تقابالً وهم ّياً بني العلم
والدين ،وعليه ال ميكنه أن يجزم بألوهيّة القرآن كحقيقة علميّة ،لذا عندما
يتح ّدث عن التأثريات املسيحيّة عىل القرآن ـ كام سيأيت ـ يجعل هذا
التأثري والتأث ّر من لوازم البحث العلمي ،إذ يقول« :وإلّ عاد محمد غري
ممكن يف بلده ويف زمانه ،أو وجب عىل املؤ ّرخ اإلذعان واإلقرار بألوه ّية
كل بحث»(.)2
القرآن مبدئيّاً ونهائيّاً والتوقّف عن ّ
نحن نعتقد بإمكان ّية البحث التاريخي من جهة ،واالعتقاد بكون القرآن
أي تأثري وتأث ّر مزعوم إلّ يف
من عند الله تعاىل مبارشة ،من دون حدوث ّ
سياق وحدة األديان التوحيديّة يف املنشأ.
جه هشام جعيط نحو قراءة تقيم وقفاً أو جرسا ً حقيقيّاً
«فبدالً من أن يتو ّ

بني اإلميان والتاريخ ،بني النب ّوة يف التاريخ والنب ّوة يف اإلميان ،فصل
حاً عىل التاريخ ّية محاوالً استبعاد اإلميان ّية ،والحال أنّنا نرى اليوم
بينهام ُمل ّ
يف الغرب ذاته عودة القراءة اإلميانيّة للمسيحيّة»(.)3

ّ
وشك من
ولكن ،هشام جعيط إذ ال يريد أن يلتزم بهذا ،يقع يف حرية
أمره ،لذا نراه يك ّرر دامئاً ثنائ ّية( :سواء كان من الله أو من النبي) فرناه يقول:
 .1يف السرية النبويّة ١٠٥ /١ :ـ .١٠٦
 .2م .ن.١٦٤ /٢ :
 .3أحمد الصادقي ،تجربة الوحي والنبوة ،١٧٢ :ضمن كتاب التاريخ والتقدّم.
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«وسواء أكان [القرآن] من الله أو من لدنه»(« )1سواء كان القرآن كالم الله
املنزل عىل محمد ـ كام هو املعتقد اإلسالمي ـ أو كالم النبي معتقدا ً أنّه
موحى به إليه»(.)2
وهناك كالم أخطر من هذا ،إذ يُفهم منه انتساب القرآن إىل النبي ،إذ
«ولعل الرفض القريش هو الذي حدا بالنبي أن يع ّمق فكره ،ويدخل
ّ
يقول:
يف ذاته ليستخرج أقوى صور الخيال الديني عرب األعراف والرعد واألنعام
ويوسف وإبراهيم»(.)3
وإذا كان األمر هكذا ،فمن الطبيعي أن ينسب هشام جعيط ما ورد يف
القرآن من ذكر للمالئكة وإبليس وجنوده من الشياطني والج ّن إىل أنّها
مقتبسة «من الخرافات املحلّ ّية» .أو أ ّن ما ورد يف القرآن يخالف العلم،
كام يقول« :نجد يف القرآن تص ّورا ً مع ّيناً للجنني البرشي قد ال يقبله العلم،
ونظرة للكون املا ّدي قابلة للتأويل بحيث ال تتضارب مبدئيّاً مع العلم،
لكن تتداخل فيها عنارص تورات ّية هي بدورها متأث ّرة بالكوسمولوجيا البابل ّية
القدمية»(.)4
وهكذا ،يصبح عند جعيط« :التص ّور اإلسالمي املجمع عليه لتنزيل
القرآن تح ٍّد حقيقي للعقل التاريخي النقدي والفلسفي»(.)5
 .1يف السرية النبويّة.٧٠ /١ :
 .2م .ن.٢٢ /٢ :
 .3م .ن.٩٨ /٢ :
 .4الشخص ّية العرب ّية.١٤١ :
 .5م .ن.١٤٢ :
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كل األديان
ومن هذا املنطلق ،وبهذه األسس سيوصف القرآن ،بل ّ

باحتوائها عىل تناقضات« :إ ّن احتواء القرآن عىل قانون وأخالق ّية وحتى

عىل تناقضات ،أكسبه تأثريا ً عظيامً ومعنى مطلقاً ،فالتناقضات موجودة

كل تساؤل ،وتتجه
كل األديان الكربى ،وهي التي تجعلها تجيب عىل ّ
يف ّ
كل األفراد والجامعات بتع ّدد حاجاتهم ورؤاهم ،ومع تناقض عقولهم
إىل ّ
وأهوائهم»(.)1

ويالحظ عىل ما ذكره جعيط يف موقفه العلامين من القرآن ،أمور:
كل دين عن نفسه ،فهل ذكر القرآن
١ـ إنّه ي ّدعي التزامه مبا يحيك ّ

أو الرسول أ ّن يف القرآن تناقض؟! أو أنّه تاريخي ينتمي إىل عمل ّية تط ّور
وتكامل اجتامعية تاريخيّة وضعيّة كام ي ّدعيه جعيط؟!

َ
٢ـ إ ّن القرآن الكريم يتح ّدث بخالف ما يزعمه جعيط ،إذ ورد فيهَ :فال
َ
ً َ ً
ْ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ
()2
ي اهللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ اختِالفا كثِريا
يتدبرون القرآن ولو اكن مِن عِن ِد غ ِ
حيث ينفي القرآن برصاحة عن نفسه االختالف والتناقض ،وينسبه إىل أنّه
إلهي املنشأ وال تناقض واختالف فيام منشأه الله تعاىل.

ّ
يستدل
٣ـ إ ّن التناقض دليل عىل الفشل وعدم االستحكام ،والعقل

عىل بطالن النظريّات عندما يجد فيها تناقضاً ،فكيف ي ّدعي جعيط بأ ّن

التناقض ألبس القرآن أثرا ً عظيامً ومعنى مطلقاً؟!
 .1يف السرية النبويّة.١٠ /١ :
 .2النساء.٨٢ :
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 ٤ـ نحن نتفق مع جعيط بأ ّن األديان جاءت ملخاطبة كافّة الناس عىل

اختالفهم وتناقضاتهم ،ولكن هذا ال يعني احتوائها عىل تناقض أيضاً ،بل

هي ميزان يزن اإلنسان نفسه بها ليقوم بتقويم ما يجده يف نفسه من اعوجاج
وباطل؛ إذ الدين ميزان الحق والباطل .نعم ،إ ّن النظرة التاريخ ّية التي تجعل
فحري بها أن
الدين من إفرازات املجتمع ،وتنفي عنه املنشأ األلوهي،
ّ

تجعل الدين متناقضاً طاملا منشؤه متناقض -أيضاً -وهذا شأن األديان
الوضعيّة ال اإللهيّة(.)1

 .1للمزيد راجع :العلامنيّون والقرآن الكريم ،أحمد إدريس الطعان ،التوظيف العلامين ألسباب
النزول ،أحمد قوشتي عبد الرحيم ،االتجاه العلامين املعارص يف علوم القرآن ،أحمد محمد الفاضل.
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ّ
ّ
واليهودية على القرآن
املسيحية
املبحث الثاين :التأثريات
لقد كرث الجدل الديني منذ زمن بعيد بني املسلمني وأصحاب الديانات
األُخرى حول مسألة التأثريات املسيحيّة واليهوديّة عىل القرآن ،هذا الجدل
الذي يرضب بجذوره إىل زمن النبي ،وقد انعكس يف القرآن الكريم
ُ َّ
ْ
َ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ
ون إِنَّما ُي َع ّل ُِم ُه ب َ َ ٌ
أيضاً :ولقد نعلم أنهم يقول
ح ُدون إِلْهِ
ش ل ِسان الِي يُل ِ
ٌ
َ ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ ()1
ٌّ
ٌّ
أعج ِم وهذا ل ِسان عر ِب مبِني. 
وقد استمر هذا الجدل الديني إىل يومنا الحارض ،وتب ّناه املسترشقون
بالتفصيل يف كتبهم ودراساتهم ،غري أ ّن الرهبان واألحبار عندما اتهموا
حة الدين املسيحي واليهودي
النبي والقرآن بذلك ،كان منطلقهم ص ّ
وأُلوهيّته ،وأ ّن الدعوة النبويّة ليست إلّ هرطقة خرجت من رحم املسيحيّة،
توصل
وانتحلت القرآن بتأثري منها ،لكن املنهج االسترشاقي الجديد وإن ّ
إىل نفس النتائج ،غري أنّه اعتمد عىل املناهج العلم ّية الجديدة س ّيام
كل الظواهر ضمن ظروفها االجتامع ّية
يفس ّ
املنهج التاريخي الذي ّ
والزمانيّة واملكانيّة .وال يعتقد بألوهيّة األديان بل يراها صنيعة املجتمع
الخاص.
والظرف الزمكاين
ّ
وهشام جعيط يف مسريته العلامن ّية وجد هذه املناهج خري ُمعني
فتمسك بها بل وقد تجاوزها ـ كام سرنى
و َمعني للوصول إىل أهدافه،
ّ
ـ إنّه يقول« :فبالنسبة للمسلم ،اإلله هو مصدر الجميع الكتاب كلّه،
املؤلّف واحد ومصدر اإليحاء واحد ،وبالنسبة للمؤ ّرخ الذي يبقى عىل
 .1سورة النحل ،اآلية .١٠٣
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مستوى النصوص والزمن التاريخي ،التأثريات أمر مقبول»(.)1
ويضيف قائالً« :بالنسبة للمؤ ّرخ املوضوعي ،ال ميكن االنفالت من
إقرار هذا التأثري ،وهو ليس بالتأثري السطحي ،وإنّ ا العميق واملستبطن
وإل عاد محمد غري ممكن يف بلده ويف زمانه ،أو وجب عىل املؤ ّرخ
بق ّوةّ ،
كل بحث»(.)2
اإلذعان واإلقرار بألوهيّة القرآن مبدئيّاً ونهائيّاً والتوقّف عن ّ
إ ّن املشكلة تكمن عند هشام هنا ،حيث يزعم أ ّن االعرتاف بعدم التأثري
يعني س ّد باب البحث ،أو عدم إمكان ّية ظهور الدعوة النبويّة ،هذا هو بيت
القصيد ،وقد قلنا سابقاً :إ ّن هذه املناهج صالحة للبحث يف الظواهر
املا ّديّة البحتة ،أ ّما إذا اعرتفنا بوجود ظواهر غري ما ّديّة ـ وواقع ّية بالوقت
نفسه ـ ال ميكننا إخضاع هذه الظواهر لهذه املناهج؛ إذ سنقع يف تناقض
بأي غيب وما
عميق ،إذ إنّها تستدعي إ ّما أن نكون ما ّديّني متاماً ال نعرتف ّ
ورايئ وندخل يف العدميّة واإللحاد ،وإ ّما أن نرتكها ونذعن بعدم كفايتها
يف الخوض خارج نطاق حدودها ،وإ ّما أن نريد الجمع بينهام .كام هو
الحال عند جعيط فهو أمر محال ومتناقض ،ال ينتج سوى الحرية واإلرباك
وإثبات يشء ث ّم نفيه ،كام نراه بكرثة عند مؤ ّرخنا التونيس.
ث ّم إنّه قد اختلفت أقوال املسترشقني حول هذه التأثريات سعة وضيقاً،
هل إنّها تأثريات عا ّمة أم تشمل بعض املوارد فقط؟ هل إنّها تأثريات
مسيح ّية أو لغري املسيح ّية -أيضاً -قسط من التأثري؟! هل اقترصت التأثريات
عىل الفرتة امل ّكيّة أم استم ّرت حتى يف الفرتة املدينيّة؟!
 .1يف السرية النبويّة.١٧٤ /٢ :
 .2م .ن.١٦٤ /٢ :
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كل هذه الشبهات
ومؤ ّرخنا التونيس قد أخذ اليد العليا ،وجمع بني ّ
ليصل إىل نظرة شمول ّية عا ّمة يف التأثري ،ويرى أنّها ليست سطحية بل
عميقة ومستبطنة بق ّوة ،وعند مراجعة ما كتبه جعيط تحت مبحث (مشكلة
التأثريات املسيح ّية) نراه يسوق ع ّدة أدلّة لتمرير م ّدعاه ،نوردها فيام ييل
وإن مل يذكرها جعيط -بشكل نقاط وعىل وترية منتظمة:الدليل األ ّول :الدليل األ ّول الذي يفتتح به هشام جعيط مبحثه هذا
وجود املسيحيّة واليهوديّة وانتشارهام يف شبه الجزيرة العربيّة ،وأ ّن قريشاً
احتكّت بهذه الديانات من خالل التجارة ،يقول جعيط بهذا الصدد:
«املهم هنا وجود مسيحيّة عربيّة يف الشامل والجنوب ويهوديّة متع ّربة
أيضاً ،وللمسيحيّة جاذبيّة أكرب بكثري؛ ألنّها دين عاملي منفتح ...املسيحيّة
تزن إذن بوزن كبري عىل املنطقة ،يف الشامل واملرشق والجنوب بشكليها
خاصة،
اليعقويب والنسطوري ،هي محارصة للجزيرة العربيّة والحجاز
ّ
ث ّم إنّها جذّابة للنفس البرشيّة بقيمها األخالقيّة وبفضل سلوكات الرهبان
وأصحاب الصوامع ...ويف هذا املحيط ظهر محمد ،وقد كان من الصعب
عليه أن ال يتأث ّر باملسيحيّة مبدئيّاً لكن الخيار كان عربيّاً»(.)1
ويعيد تأكيده بعد ع ّدة صفحات ،قائالً« :إ ّن املسيحيّة كانت طاغية يف
الرشق األوسط يف تلك الفرتة وقبل ذلك من زمن قسطنطني وحتى من
()2
أي مبدع ديني ج ّدي وذي قيمة أن يتجاهلها»
قبل .ومن املستحيل عىل ّ
وهذا ما يس ّميه بالواقع التاريخي(.)3
 .1يف السرية النبويّة.٦٦٢ /٢ :
 .2م .ن.١٦٦ /٢ :
 .3م .ن.١٦٣ /٢ :
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الدليل الثاين :هو ما ذكرناه قبل قليل ،وهو اعتامده يف كتابة السرية
وفهم القرآن عىل املنهج التاريخي الوضعي املا ّدي ،الذي يبحث عن
جذور الحدث يف بعدها املا ّدي وألّ ينكرها ،فبام أ ّن النبي قد ظهر فال
ب ّد من أن يكون سبباً ما ّديّاً لظهوره و ملا أىت به ،وهذا السبب املا ّدي هو
الديانات السابقة عليه ،حيث استقى منها وتأث ّر بها« :ومن دون املسيحيّة
حل
وإل فال نرى كمؤ ّرخني ًّ
الرشق ّية ـ السوريّة مل يكن ليظهر محمدّ ،
لإلشكال»(.)1
الدليل الثالث :استشهاده باملسترشقني الذين منهم أتت هذه الفكرة ،إذ
يقول« :إ ّن أه ّم املؤ ّرخني من مثل فلهاوزن وتور أندري يق ّررون ق ّوة التأثري
املسيحي ،وهم محقّون يف ذلك»(.)2
ومن بني املسترشقني الذين يعتمد عليهم جعيط كثريا ً ،تور أندري
وكتابه «أصول اإلسالم واملسيحيّة» حيث «درس فيه عن كثب املوافقات
الكبرية بني املسيح ّية السوريّة وبني القرآن األ ّويل ...وكتابه دقيق ج ّدا ً
ملعرفة الرجل بهذه املسيح ّية السوريّة ،وملعرفته الج ّيدة بالقرآن أيضاً»(،)3

ويضيف قائالً« :وكتابه املهم الذي اقتبسنا منه الكثري لتقدميه للجمهور
العريب»(.)4
وميكن تقسيم ما نقله من أندري ضمن النقاط اآلتية:
 .1يف السرية النبويّة.١٦٤ /٢ :
 .2م .ن.١٦٣ /٢ :
 .3م .ن.١٦٥ /٢ :
 .4م .ن.١٧٣ /٢:
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 ١ـ التأثري االسكاتولوجي:
يرى هشام جعيط أ ّن كتاب أندري يقترص عىل التأثريات االسكاتولوجية
«إل أ ّن الكتاب ال يتجاوز الغرض
الخاصة باليوم اآلخر والحياة األُخرىّ :
ّ
االسكاتولوجي ،ومبا أ ّن هذا الغرض أىت يف أوائل الدعوة حيث أطنب
القرآن فيه ،فاملدروس هنا هو الجذور األوىل للقرآن واألفكار األ ّوليّة،
كل اإلسالم»(.)1
كل القرآن وال ّ
وليس ّ
وهذا ما ال يريض نهم جعيط بل يرى« :أ ّن التأثريات املسيح ّية موجودة
يف مواقع أُخرى»( )2وكأنّه يعرتض عىل أندري؛ القتصاره عىل هذه الفرتة.
 ٢ـ الكنيسة السوريّة:
يرى جعيط تبعاً لتور أندري أ ّن الكنيسة السوريّة احتفظت بعنارص مه ّمة
من املسيحيّة األ ّوليّة خالفاً للكنيسة القبطيّة( ،)3واملسيحيّة السوريّة هذه

كان لها الحظ األكرب يف التأثري عىل القرآن(.)4

ويقول أيضاً« :كمؤ ّرخني يجب أن نق ّر بتأثري املسيح ّية السوريّة عىل
اسكاتولوجيا القرآن ،وعىل قسط وافر من األفكار والتعابري ،وأ ّن القرآن
كنص من القرن السابع امليالدي ،ووثيقة من هذه الفرتة ،قد أخذ من
ّ
موروثها برباعة فائقة»(.)5
 .1يف السرية النبويّة ١٦٥ /٢ :ـ .١٦٦
 .2م .ن.١٦٦ /٢ :
 .3م .ن.١٦٧ /٢ :
 .4م .ن.١٧٢ /٢ :
 .5م .ن.١٧٦ /٢ :
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غري أنّه يقول يف مكان آخر« :إ ّن تأثري الكنيسة السوريّة يقف عند ح ّد
اإلعالن عن اليوم اآلخر ،وال يتجاوز توصيف الج ّنة يف بعض النواحي»(.)1
 ٣ـ تأثري األب إفرائيم:
إ ّن األب إفرائيم من آباء الكنسية السوريّة ،وقد خلّف آثارا ً باليونانيّة
والرسيان ّية( .)2وأورد أندري ما ذكره إفرائيم وما ورد يف القرآن األ ّويل

وقام بتحليل هذه املقاربات( ،)3ويرى جعيط أ ّن يف آرائه أكرث من قاسم
مشرتك مع القرآن ،بل التشابهات كبرية إىل درجة أنّه يصعب عىل املؤ ّرخ
أن يعترب أنّها من محض الصدفة ،أو حتى أ ّن هذه األفكار أخذت بصفة
شفويّة عن رهبان متج ّولني سواء يف عكاظ أو يف اليمن كام يرى ذلك تور
أندري؛ ذلك أ ّن التشابهات ليست فقط يف الفكر بل يف التعابري والصور
واالستعارات(.)4
ث ّم يذكر جعيط شواهد من تلك التشابهات ،من قبيل :عالمات الساعة،
والنفختان يف الصور ،غفلة البرش عن الساعة وغريها من املوارد.
 ٤ـ املعجم الرسياين:

يرى هشام جعيط خالفاً ألندري بوجود تأثريات كتابيّة عىل القرآن
من خالل املسيح ّية السوريّة ،وكشاهد عىل ذلك يقول« :ومن األدلّة أ ّن
 .1يف السرية النبويّة.١٧٥ /٢ :
 .2م .ن.١٦٧ /٢ :
 .3م .ن.١٦٤ /٢ :
 .4م .ن ١٦٧ :ـ .١٦٨
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املعجم الديني الرسياين دخل يف لغة القرآن أكرث بكثري من املعجم
العربي أو حتى اإلثيويب ،وهذا املعجم موجود أيضاً»(.)1
ث ّم يستشهد بكلامت ،من قبيل :صلوات ،سبحانك ،تباركت وغريها،
حيث يعتقد «أ ّن القرآن هو الذي ع ّربها وأدخلها يف لغته ،كام ع ّرب أسامء
شعوب قدمية وأنبياء قدامى»( )2وهذا هو األقرب عنده ،وإن كان يحتمل
أيضاً -أ ّن القرآن هو أ ّول من استعملها ،ويرى أنّه أمر ممكن. ٥ـ تأثريات غري سور ّية:
يرى جعيط أ ّن التأثريات عىل القرآن ،ال تقترص عىل املسيحيّة السوريّة
وهو يتجاوز أندري ،ليقول« :لكن التأثريات املسيح ّية ال تتوقّف هنا،
كل حدب وصوب كثرية ج ّدا ً:
فاإلحاالت عىل الرتاث املسيحي من ّ
األناجيل ،كتابات الرسل ،األناجيل املزيّفة وهي متع ّددة ،وكانت تتج ّول
بكرثة يف تلك الفرتة ،بل حتى آثار آباء الكنيسة»(.)3
ث ّم يذكر ع ّدة مناذج لذلك ،من قبيل :صعوبة دخول الغني للملكوت،
حجج الخلق والبعث ،بعض قصص األنبياء ،عامل الذ ّر وتكليم الله لهم،
نِ َعم الله تعاىل وغريها؛ ودليله يف ذلك أنّه ال ميكن نفيها تاريخيّاً« :أن
يكون محمد اطّلع عىل هذه األدب ّيات وعىل غريها ،فهذا أمر يصعب نفيه
تاريخ ّياً»(.)4
 .1يف السرية النبويّة.١٧٢ /٢ :
 .2م .ن.١٧٢ /٢ :
 .3م .ن.١٧٦ /٢ :
 .4م .ن ١٧٦ /٢ :ـ .١٧٧
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 ٦ـ التأثريات اليهوديّة:
ِ
يكتف جعيط يف مدار التأثريات؛ عىل التأثريات املسيح ّية كام ذهب
مل
يتوسع ليدخل اليهوديّة أيضاً ،وإن يرى أ ّن
إىل ذلك بعض املسترشقني ،بل ّ
التأثريات املسيحيّة أكرث(.)1
أ ّما عن كيف ّية التلقّي لها فيتبع رؤية أندري ،حيث يذهب إىل أ ّن التص ّور
القرآين للجنة مأخوذ من املسيح ّية الشعب ّية ،املتأث ّرة بدورها من التص ّورات
اليهوديّة لعهد املسيح اليهودي عىل هذه األرض(.)2
جادية» املوجودة يف
كام ينقل عن أندري أ ّن العنارص اليهوديّة «اله ّ
القرآن وغريها ،إنّ ا احتازته من قبل الكنيسة السوريّة ،ف ّمرت عن طريقها
قصة آدم ونوح ،ونسب
إىل القرآن .ويذكر أمثلة كثرية عىل ذلك ،من قبيلّ :
قصة اإلسكندر وأهل الكهف وغريها(.)3
آل عمران :موىس وهارونّ ،
ومن الطريف ما ينهي به جعيط كالمه حول مبحث (التأثريات) ،حيث
يتخي
يقول« :لكن القرآن يستعمل هذا الرتاث من دون أن يخضع له ،فهو
ّ
الخاصة ...هو تركيبي
ويع ّدل ويبتعد عنه أحياناً عن عمد ليأيت برؤيته
ّ
ومج ّدد»( )4أو قوله« :علامً بأ ّن القرآن إذ أخذ من هذا املعني تجاوزها ليأيت
برتكيب جا ّد وجديد»(.)5

 .1يف السرية النبويّة.١٧٧ ،١٦٣ /٢ :
 .2م .ن.١٦٩ /٢ :
 .3م .ن ١٧٣ /٢ :ـ .١٧٤
 .4م .ن.١٨٠ /٢ :
 .5م .ن.١٥٥ /٢ :
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ويالحظ عىل ما ذكره جعيط يف هذا املبحث أمور:
١ـ إ ّن التناقضات التي يقع فيها مؤ ّرخنا التونيس ال مناص منها وال
خالص؛ إذ هو يريد أن يجمع بني منهجني متنافرين ،املنهج اإلسالمي،
واملنهج التاريخي املا ّدي ،ومن تناقضاته ما وقع فيه هنا يف مبحث
التأثريات؛ وذلك أ ّن املؤلّف يف الجزء األ ّول من كتابه حول السرية تط ّرق
إىل الوحي ونزوله وأ ّن النبي تلقّاه من جربائيل ،واستشهد بسورة النجم،
وسورة النجم هذه تؤكّد عىل أ ّن الوحي مصدره الله تعاىل جملة وتفصيالً،
ح ٌي يُوحى* َعلَّ َم ُه شَ ِدي ُد الْقُوى﴾(.)1
يف قوله تعاىل ﴿ :إِ ْن ُه َو إِالَّ َو ْ
فاملؤلّف يعرتف رصيحاً هناك بأ ّن مصدر القرآن هو الوحي اإللهي،
وهذا الوحي استم ّر طيلة حياة النبي ،فكيف يأيت هنا يف الجزء الثاين
ويلتزم بتأثريات غري موحى بها من الله تعاىل ،بل مقتبسة من كتب منحولة
أو مح ّرفة أو حتى ثقافة شعبيّة أو خرافات محلّيّة()2؟! أليس هذا تناقضاً يف
املوقف؟!

كل دين عن نفسه،
٢ـ إ ّن املؤلّف ي ّدعي برصاحة بأنّه يلتزم مبا يقوله ّ
فالقرآن هو كتاب الله املق ّدس ،وأنّه وحي من الله وكالم الله( .)3فهل قال

القرآن بأنّه متأثر يف خطابه باملسيحيّة أو اليهوديّة أو غريهام؟!

بأن أقصد أ ّن القرآن متأث ّر بالوحي اإللهي
ربا يناقشنا جعيط ويقول ّ
٣ـ ّ
 .1النجم.٥ ،٤ :
 .2قال جعيط« :يتض ّمن القرآن املالئكة ورؤساءهم وإبليس وجيشه من الشياطني والجن ،ويظهر أ ّن
هؤالء اقتبسوا من الخرافات املحلّ ّية»( .الشخص ّية العرب ّية.)١٤١ :
 .3يف السرية النبويّة.٩٤ /١ :
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السابق أي ما أوحاه الله إىل موىس وعيىس ،والقرآن هو تعريب لذلك ،كام
ٍ
فحينئذ ال تناقض يف قوله.
رأينا ترصيحه بالتعريف قبل قليل،
ولكن ،يرد عليه :بأنّه ـ وبحسب منطقه ومق ّدماته ـ بأ ّن القرآن ليس متأثرا ً

بالتوراة واإلنجيل الرسمي فحسب ،بل هو متأث ّر حتى باألناجيل املنحولة
املتّفق عىل عدم كونها وحياً ،وكذلك التأثري باملسيحيّة الشعبيّة ،وكذلك
فأي وحي هذا يا ترى؟!
التأثري بالخرافات املحلّ ّية(ّ ،)1
٤ـ نحن كمسلمني نعتقد أ ّن الرشائع اإلله ّية «منحدرة عن أصل واحد
ومنبعثة من منهل عذب فارد ،تهدف جميعاً إىل كلمة التوحيد وتوحيد
والتحل مبكارم األخالق ،من
ّ
الكلمة ،واإلخالص يف العمل الصالح،
َ
َ
َ
ُ
َ
شع لك ْم م َِن
غري اختالف يف الجذور وال يف الفروع املتصاعدة:
َّ
ُ ً َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ّ
ك َوما َو َّصيْنا بهِ إبْراه َ
ِيم َو ُموىس
ِين ما َوص بِهِ نوحا والِي أوحينا إِل
ِ ِ
ادل ِ
َوعِيىس.)3(»)2(

فنحن نعتقد أ ّن التشابهات املوجودة جاءت بسبب وحدة املنشأ الذي
يل القدير ،ومن الغريب أ ّن هشام جعيط يذعن بنفسه أ ّن رؤية املسلم
هو الع ّ
هو مصدريّة الله تعاىل للقرآن ولسائر الكتب السامويّة( ،)4كام يعرتف أيضاً
بأنّ« :القرآن نفسه يؤكّد عىل أنّه جاء مص ّدقاً ملا أُنزل من قبل من الكتاب
اإللهي»(.)5

 .1كام ذكره يف الشخص ّية العرب ّية.١٤١ :
 .2الشورى.١٣ :
 .3شبهات وردود حول القرآن الكريم ،محمد هادي معرفة.١١ :
 .4يف السرية النبويّة.١٧٤ /٢ :
 .5م .ن.١٧٨ /٢ :
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كل ذلك ليبقى وفيّاً للمنهج التاريخي املا ّدي
ث ّم رغم هذا يخالف ّ
الصارم ،والباحث عن الجذور املا ّديّة تاركاً الغيب واملاورائ ّيات خلفه.
َ َ َْ ََ
ُ ْ
جل
٥ـ ورد يف القرآن مخاطباً النبي :ال تَ ّ ِرك بِهِ ل ِسانك لِ ع
َ َْ ْ
َْ َ
ك َو ْ
َ َ ْ َ ْ ُْ ْ
ح ُي ُه
آن م ِْن قبْ ِل أن ُيقىض إِل
بِه .)1(ِوقوله تعاىل :وال تعجل بِالقر ِ
ْ ً
َُْ َ ّ ْ
ب زِد ِن عِلما.)2(
وقل ر ِ
حيث ّ
تدل اآلتيان عىل مواجهة النبي لحدث جديد مل يسبقه

ومل يطلّع عليه فيام مىض ،وال خطر بباله وال فكّر به يف نفسه ،فلو كان

مدعى جعيط وغريه من املسترشقني صحيحاً ،ملا كان لهذين اآليتني من

حاجة؛ إذ إ ّن التأثريات امل ّدعاة إ ّما كانت كتاب ّية ومتوفّرة ،فالنبي كان ميكنه

مراجعتها ،وإ ّما أن كانت شفويّة ،فهي حارضة يف خلده وال حاجة إىل
خشية نسيانها ،فاآليتان تدلّ ن عىل بطالن م ّدعى القوم.

٦ـ من تناقضات جعيط أنّه يجعل املبدعني يتّصلون ولو قليالً
بتأثريات يف ميدانهم ،ويقول« :فكبار املصلحني واملبدعني يف الدين

والفكر يظهرون يف غفلة من التاريخ ولكن باتصال ولو قليل بتأثريات يف
ميدانهم»( ،)3ث ّم يأيت و يجعل التأثريات كثرية وعميقة وشاملة وتجاوزت
التشابه ووصلت إىل التطابق.

يتمسك بدليل الواقع التاريخي ليثبت م ّدعاه ،حيث
 ٧ـ إ ّن هشام جعيط ّ
 .1سورة القيامة ،اآلية .١٦
 .2سورة طه ،اآلية .١١٤
 .3م .ن.١٦٤ /٢ :
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إ ّن املسيحيّة واليهوديّة كانت منترشة يف الجزيرة العربيّة ،وهذا الواقع
التاريخي يحتّم التأثري.
توصل إىل «الواقع التاريخي» هذا؟! أهو كشف
فلنا أن نسأله :من أين ّ

توصل إليه من خالل كتب السرية والتاريخ
ظهر له ومل يظهر لغريه ،أم أنّه ّ

والدس والوضع،
التي ال يُعتمد عليها عند جعيط ،وقد نسبها إىل الخيال
ّ

كام أنّه يعرتف بعدم وجود مصادر غري عرب ّية إسالم ّية لتلك الفرتة ،فسؤالنا
عن مصدر هذا «الواقع التاريخي» يبقى دون جواب.

نعم ،ميكننا استكشاف الواقع التاريخي من القرآن الكريم ،حيث

يجعل سلسلة النب ّوة يف خيط واحد من لدن آدم إىل الخاتم عليهم وعىل

نبينا أفضل الصالة والسالم ،وهذه السلسلة تبتني عىل االصطفاء اإللهي،
َ َ
َ ُ ً َ
اهلل ْ
وليس للبرش دخل فيها :إ َّن َ
ِيم َوآل
اص َطىف آد َم َونوحا َوآل إِبْراه
ِ
ْ َ ََ
ع الْعالَم َ
ني﴾( .)1وهذا االصطفاء بني عىل رشيعة مستقلّة ،كام
عِمران
ِ
ْ
ّ
ُ
ْ ُ ْ ْ ً ْ
َ َ
ش َعة َومِنهاجاً ،)2(فالرشعة والرشيعة
ِك جعلنا مِنكم ِ
قال تعاىل :ل ٍ
يشء واحد(.)3
فاختالف الرشيعة بني األنبياء ال يعني التضارب والتخالف فيام بينها،

بل الرشيعة هي الطريق إىل املقصد ،وهي الطقوس الجزئية ،أ ّما الكلّ ّيات

املتعلّقة باملبدأ واملعاد واألنبياء فال اختالف وال تضارب فيها ،وال ضري

 .1سورة آل عمران ،اآلية .٣٣
 .2سورة املائدة ،اآلية .٤٨
 .3التبيان للطويس.٥٤٥ /٣ :
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يف وجود املتشابهات وحتى التطابق ،طاملا أ ّن املنشأ واحد.
يتمسك به جعيط هو املنهج التاريخي
٨ـ أ ّما الدليل الثاين الذي
ّ
التمسك به يتناىف مع
املا ّدي ،حيث يراه يخالف املنهج اإلمياين ،وكأ ّن
ّ
التمسك باملنهج
املنهج العلمي ،وقلنا :إ ّن هذه الفكرة باطلة؛ إذ ميكن
ّ
اإلمياين وفتح باب التاريخ أيضاً.
يتمسك به جعيط هو ما ذهب إليه املسترشقون،
 ٩ـ الدليل الثالث الذي ّ
ويعتمد هنا عىل املسترشق أندري كثريا ً ،وامللفت للنظر والغريب لألمر،
أ ّن تور أندري أ ّوالً مل يتكلّم عن تأثري وإنّ ا يتكلّم عن تشابه ومقاربة ،ومل
يجزم بالتأثري ،وهذا ما يعرتف به جعيط ،ولذا يعرتض عىل أندري ،قائالً:
«ونحن نلحظ أ ّن عاملاً مثل تور أندري يحلّل عن كثب القرابة القريبة بني
إفرائيم مثالً والقرآن األ ّويل ،لكن ال يجرس أن يق ّر بتأثري واضح مبارش من
املسيحيّة الرشقيّة عىل القرآن ،بالنسبة للمؤ ّرخ املوضوعي ،ال ميكن
االنفالت من إقرار هذا التأثري»(.)1
فهو يسبح عىل خالف الت ّيار ليكون موضوع ّياً بزعمه؟! إ ّن أندري الذي
مدحه كثريا ً ال تسمح له موضوعيّته العلميّة أن يقول بالتأثري املبارش ،بل
اكتفى مبج ّرد التشابه ،غري أ ّن جعيط يتجاوزه بل يعرتض عليه ،بل يدلّس
ويح ّرف منهج كتاب أندري ومحتواه ليجعله لصالحه ،وهو عنه بعيد.
١٠ـ وأمر غريب آخر صدر عن مؤ ّرخنا املوضوعي أيضاً ،إ ّن أندري
املك األ ّويل ،وعىل حدود الغرض
ّ
يكتفي باملشابهات عىل القرآن
 .1يف السرية النبويّة.١٦٤ /٢ :
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االسكاتولوجي الباحث عن اآلخرة فحسب ،غري أ ّن جعيطنا املوضوعي ال
«إل أ ّن الكتاب (أي كتاب أندري)
يروقه ذلك ،فيعرتض عىل أندري قائالًّ :
ال يتجاوز الغرض االسكاتولوجي ،ومبا أ ّن هذا الغرض أىت يف أوائل
الدعوة حيث أطنب القرآن فيه ،فاملدروس هنا هو الجذور األوىل للقرآن،
كل اإلسالم؛ إذ تأثريات املسيحيّة
كل القرآن وال ّ
واألفكار األ ّوليّة ،وليس ّ
موجودة يف مواقع أُخرى»(.)1
فانظر إىل تدليس هذا الرجل ،فأندري يحيك عن مقاربة وتشابه
تنحرص يف الفرتة األوىل وفيام يتعلّق بالج ّنة والنار ،أ ّما جعيط املوضوعي
مل يرتض ذلك ليجعل األمر تأثريا ً دون تشابه أوالً ،وشامالً عا ّماً ثانياً.
 ١١ـ واألغرب من الجميع أ ّن جعيط ينقل عن أندري بأنّه يشكّك يف
نقل القرآن املبارش عن إفرائيم ،ويحيل التشابهات إىل مناذج دين ّية مقولبة
تناقلت يف الذهنيّة السامية الدينيّة آنذاك ،إذ يقول« :قد يكون أندري مح ّقاً
عندما يعترب أ ّن هذه الرؤى وبُنى التقوى املمزوجة بالخشية لدى إفرائيم
معبة عن مناهج
ويف القرآن ،إنّ ا هي مناذج دين ّية مقولبة ،كليشيهات ّ
أي نقل مبارش من القرآن عند إفرائيم»(.)3()2
الذهن ّية السامية آنذاك ،فينكر ّ
رص عىل موقفه يف التأثري
فجعيط رغم اعرتافه بهذا ونقله عن أندري ،ي ّ
الشامل.
 .1يف السرية النبويّة ١٦٥ /٢ :ـ .١٦٦
 .2م .ن.١٦٨ /٢ :
 .3راجع للمزيد حول مناقشة التأثريات :سامي عامري ،هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود
والنصارى ،ص.٣٤٠
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 ١٢ـ وأخريا ً ،نحن نأسف أش ّد األسف عىل مؤ ّرخنا التونيس الذي
ي ّدعي اإلسالم ديناً ،ويبني مرشوعه اإلصالحي عىل استمراريّة الشخص ّية
العرب ّية اإلسالم ّية ،أن ينسلخ عن هويّته هكذا ،ليصبح مناقشاً للمسترشقني
ال دفاعاً عن القرآن والنبي ،بل لالعرتاض عليهم بأنّهم ملاذا ال ميضون
يف الطعن عىل القرآن قدماً؟!!
واألنىك من ذلك ،أنّه يصف بعض املسترشقني بقوله إنّهم «إذ اكتشفوا
حون عىل مسألة
تشابهات كبرية بني القرآن وبني األناجيل املنحولة ،ال يل ّ
التأثري بل مي ّرون رسيعاً عليها ليك ال يجرحوا مشاعر املسلمني»(.)1
فأسفي عىل مؤرخّنا املسلم حيث تجاوز املسترشقني يف الطعن عىل
القرآن ،وليته اقتدى بهم فم ّر رسيعاً ومل يدنّس صفحته مبا سطّرته أنامله،
ومل يجرح مشاعر املسلمني.

 .1يف السرية النبويّة.١٧٥ /٢ :
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املبحث الثالث :مباحث ّ
قرآني�ة
 ١ـ إعجاز القرآن:
إ ّن املنهج الذي ات ّبعه جعيط يف دراسته للسرية النبويّة ،يضطّره إىل عدم
االعتقاد باإلعجاز البالغي للقرآن؛ إذ إنّه بعد اعتقاده بوجود تأثريات كثرية
مسيح ّية ويهوديّة عىل القرآن ،ال يسعه القول بأ ّن القرآن لفظاً ومعنى من ِق َبل
رصح بذلك.
الله تعاىل ،غري أنّه مل ي ّ
يقول جعيط بهذا الصدد« :إنّ ا مرور التجربة التوحيديّة عىل املسيح ّية
يف الرشق األوسط ،وكذلك الرفع من قيمة الفصاحة الشكل ّية يف البيئة
كل هذا
العربيّة ،واحتياج املسلمني إىل معجزة ضخمة لدعم الحقيقةّ ،
رسخ فكرة ألوهيّة القرآن حتى يف
يف رأيي ـ وقد أكون عىل غري صواب ـ ّ
اللفظ».
وإلّ فمن «املمكن أن يتساءل أصحاب االتجاه العقالين اليوم ،هل إ ّن
الوحي نزل باللفظ ،وإذن ما يكون دور النبي هنا؟ فالحجة باإلعجاز غري
مبسط للشخص ّية اإلله ّية ،مبعنى أ ّن الله فصيح
تعب عن ّ
تصور ّ
واردة؛ ألنّها ّ
بدرجة تفوق اإلنسان».
ث ّم يطرح سؤاالً استنكاريّاً ليجعل اللفظ من النبي ،ويقول« :وملاذا
كل حال ذو عبقرية ال
ال يكون النبي عبقريّاً ف ّذا ً يف التعبري ،وهو عىل ّ
تداىن؟»(.)1
 .1يف السرية النبويّة.١٠٧ /١ :
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أي دليل مل ّدعاه ،ويطرح تساؤالت
فأنت كام ترى أنّه ال يق ّدم ّ
مم يكشف
ربا يكون عىل غري صوابّ ،
وتشكيكات ،فهو إذ يعرتف بأنّه ّ
رص بوجه خفي عىل إنكار اإلعجاز اللفظي
عن عدم وجود ّ
أي دليل عنده ،ي ّ
للقرآن ،علامً بأ ّن آيات التح ّدي الواردة يف القرآن ،جاءت عىل التح ّدي
كل يشء.
اللفظي أ ّوالً وقبل ّ
أ ّما اإليعاز إىل عبقرية النبي ،وأنّه لِ َم ال يكون اللفظ منه ،فال ينفع
املؤلّف أيضاً؛ إذ النبي كان متع ّمدا ً أن ال يكتب شيئاً أ ّوالً ،وكذلك ما
ورد عنه من حكم وأقوال ال يرقى جميعها إىل مستوى القرآن يف البالغة
مم يعني أ ّن اللفظ من مصدر غيبي آخر ،قام بالتح ّدي
والفصاحة ثانياًّ ،
لإلتيان مبثله.
ولكن ،مبا أ ّن جعيط اتخذ يف بحثه املنهج التاريخي املا ّدي ،ال يسعه
أن يقول باإلعجاز القرآين ،ومهام كان موقفه من اإلعجاز فال يه ّمنا كثريا ً
طاملا يعرتف -ولو إجامالً -بأ ّن القرآن وحي من الله تعاىل؛ إذ الجدل حول
أوجه اإلعجاز يف القرآن ،قديم يف الرتاث اإلسالمي ،من قائل باإلعجاز
البياين والبالغي ،إىل الذاهب نحو نظريّة الرصفة(.)1
 ٢ـ جمع القرآن:
إ ّن التزام املؤلّف بالقرآن لدراسة السرية مبنهج تاريخي ،كان يحتّم عليه
االعتقاد بوجود القرآن مجموعاً بشكله املا ّدي دون الشفوي زمن النبي،
لذا يقول« :إ ّن إثباته املا ّدي حصل يف مصحف قريب العهد منه ،وممثّل
 .1لالطالع عىل مختلف األقوال راجع :موسوعة النب ّوة ـ القرآن.
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جح عندي أ ّن الرسول سهر يف آخر حياته ،أو
ملا دعا إليه متاماً ،ومن املر ّ
كل معرض حياته عىل تنظيمه وهيكلته ومراقبة محتواه ،بل إ ّن
حتى يف ّ
جله هو كتاب ّياً من األصل يف مكّة ذاتها ،ومل يبق طويالً يف شكله
ّ
النص س ّ
الشفوي ،فهو متزامن متاماً مع الرسول حيث ال ميكن ترجيح أنّه أهمل
كل الدعوة ،وصار أساس الصالة
هذا العمل خصوصاً وأ ّن القرآن أساس ّ
وأساس الترشيع»(.)1
ث ّم يشكّك يف الرواية الرسم ّية القائلة بأ ّن زيد بن ثابت هو الذي جمعه
من جذوع النحل وعظام اإلبل ،ويستقرب أ ّن الرواية إذا كانت صحيحة،
فتقترص عىل مقارنة ما يف صدور الرجال وما يف املصحف املوجود
بخصوص بعض اآليات ومواقعها.
كام مل يتّخذ موقفاً واضحاً بخصوص توقيف ّية الرتتيب القرآين من
عدمه ،ويكتفي بطرح السؤال ويدعه من دون جواب ،ويقول« :وال ندري
فعالً هل إ ّن ترتيب القرآن وعناوين السور كان من عمل النبي ذاته ،أو من
عمل لجنة عثامن؟»(.)2
ومع هذا ،فهو يعرتف من دون ّ
شك بأ ّن «مصحف عثامن املتبقّي لدينا
يب،
هو األفضل
واألصح واألقدم إن ثبت أن وجدت مصاحف أُخرى :أُ ّ
ّ
عبد الله بن مسعود ،عيل»(.)3

ث ّم يذكر أ ّن الطربي احتفظ ببعض فقرات هذه املصاحف ،ولكن يعتقد

 .1يف السرية النبويّة.٢٢ /٢ :
 .2م .ن.٢٢ /٢ :
 .3م .ن.٢٣ /٢ :
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جعيط عىل أنّها ال قيمة لها أمام املصحف العثامين ،وأ ّن ما يذكره الطربي
مزيّف يف أغلبه وتافه وأنّه من صنع الخيال ،لذا يعرتض عىل جيفري ومل
جله جيفري من بدائل مأخوذة عن
يقبل قوله ،ويقول« :وهكذا ّ
فكل ما س ّ
املصاحف الضائعة عرب الطربي وغريه يف الكلامت واآليات ،ال يصمد
أبدا ً أمام الفحص وال ميكن االعتامد عليه»(.)2()1
ث ّم إ ّن هناك شبهة طرحت من بعض املسترشقني ،ت ّدعي أ ّن عمل ّية
تدوين القرآن متّت يف القرن الثاين الهجري ،نفياً لبعده اإللهي والنبوي
وأنّه جهد برشي قام به املسلمون ،وهشام جعيط مل يرتض هذا القول
ويناقشه قائالً:
النص القرآين يعود إىل
«لقد شكّك بعض املسترشقني الجدد يف أ ّن
ّ

ح ّرر يف القرن الثاين هـ /الثامن م ،أو
القرن السابع امليالدي واعتربوا أنه ُ

أنّه أعيدت صياغته يف الفرتة الع ّباس ّية .وهذا الزعم املطبوع بالغل ّو يف
نقد النصوص ال يصمد أمام الفحص ألسباب كثرية ال تحىص ،منها :أنّه

ت ّم اكتشاف يف صنعاء ملصاحف من الفرتة األمويّة ال تبعد عن مصحفنا.
خصيصاً عىل الرشعيّة الدينيّة ورشعيّة
وكيف ميكن لدولة إسالميّة قامئة ّ

القرابة من الرسول أن تبادر أو تقبل بتحرير املرجع الديني األسايس أو
إعادة تحريره ،والحال أ ّن العرب املسلمني يف املدينة ومكّة والكوفة

األقل للصالة .واملساجد مبن ّية ومهيكلة يف الكوفة
ّ
والبرصة يعرفونه عىل
 .1يف السرية النبويّة.٢٤ /٢ :
 .2للمزيد راجع :جمع القرآن ،عبد الجبّار ناجي ،وأيضاً :جمع القرآن الكريم عند املسترشقني ،رباح
صعصع.
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األقل منذ الوليد بن عبد امللك ،ويف القدس،
ّ
منذ زياد ،ويف املدينة عىل
نفس حركات
وقبل ذلك يف أماكن استقطاب العرب املسلمني .وكيف ّ
وكل املنطق التاريخي
ال ُق ّراء امل َُس َّيسني منذ عثامن وحركة ابن األشعث ّ
وتسلسل التاريخ؟
إل مصاحف من أواسط القرن الثاين
صح فعالً أنّه ليس لدينا ّ
وإذا
ّ
الهجري ،وقد أضحى هذا غري صحيح اآلن ،فال يعني ذلك شيئاً ،فالكتب
ت ُستنسخ جيالً بعد جيل ويضيع املصحف القديم لفائدة الجديد ،ولنا
بع ُد آيات قرآنيّة أو قطع منها عىل نقوش القرن األول الهجري .وهذا النق ُد
جه أيضاً إىل عدد من املسلمني املح ّدثني الذين يتوقون إىل إيجاد
يُو َّ
مصحف يرجع إىل زمن عثامن أو محمد بالذات .وكثريا ً ما يُنىس أ ّن أقدم
مخطوط لدينا من العهد القديم هو من القرن التاسع بعد امليالد .أيعني
ح ّرر فقط
ذلك أ ّن العهد القديم وليد هذا الزمن؟ بل إ ّن أقدم األناجيل ُ
حوايل سنة ٧٠م .وأحدث ُها حوايل سنة ١٠٠م ،أي غري بعيد ج ّدا ً عن دعوة
املسيح .والحال أنّها تنطوي عىل عنارص متط ّورة إىل ح ّد ما بخصوص
وكل ما بُني عليه من أمر املسيح يف
ميالده اإلعجازي وانبعاثه بعد املوتّ .
املعتقد هي حياته التي رفعته إىل منزلة األلوهيّة وليس رسالته األخالقيّة
عىل أه ّميّتها.
نبي مرسل بكتاب مق ّدس،
أ ّما بخصوص محمد ،فالشأن شأن آخر :هو ّ
كل الحجاز يف
وهو من جهة ثانية رجل نجح يف تكوين أ ّمة وإدخال ّ
املس بفحوى
دينه وضمن سلطته .ومن الصعب ج ّدا ً بل من املستحيل
ّ
قوي
الكتاب الذي ميوضع نفسه ككالم الله بعد قرن أو قرنني دون زلزال ّ
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حد حتى
مل يُبْقِ لنا التاريخ منه شيئاً .وبعد فللقرآن منطقه ومعجمه املو ّ
فيام بني الفرتة امل ّك ّية األوىل والقدمية وبني آخر الفرتات املدن ّية .فأسلوبه
نص من نصوص القرن الثاين سواء يف الشعر أو يف
بأي ّ
ّ
خاص به ال يُقارن ّ
النرث :الفرزدق وجرير ث ّم أبو ن ّواس وأبو مخنف وهشام بن الكلبي وسرية
ابن إسحاق (م١٥٠ .هـ) والحديث مثالً.
أسس -إىل ح ّد بعيد -اللغة العرب ّية وث ّبتها وأثراها
بل إ ّن الخطاب القرآين ّ
بتعابريه املج ِّددة لألفكار والربهنة .صحيح أ ّن اللغة ُوضعت قواعدها يف
القرن الثاين نحويّاً ورصفيّاً ،وأ ّن القرآن يف أغلبه يتامىش مع هذه القاعدة،
لك ّنه ينفلت منها يف بعض األحيان ،إذ أُبقي عليه كام هو.
وكل حياة النبي إنّ ا هي كفاح من أجل
إ ّن القرآن إلهي يف املعتقد ـ ّ
ترسيخ هذا املعتقد ـ .ومن وجهة املؤ ِّرخ املوضوع ّية ،ال ميكن أن يكون
عمل جامعة أو فئة شكالً ومضموناً؛ ألنّه مطبوع بطابع عبقريّة شخصيّة
ملهمة يف الفكر والتعبري ،يف املعاين امليتافيزيق ّية ،يف ق ّوة اإليحاء .وهو
يحتوي عىل تعابري من زمانه تط ّور معناها فيام بعد ،أَ ْو أ ّن القرآن أكسبها
خاص به ،ليس من الشعر
خاصاً مبتدعاً ،وأكرث من ذلك :إ ّن أسلوبه
معنى
ّ
ّ
وليس من النرث أو هو االثنان معاً ،فيغلب الطابع الشعري يف األ ّول ث ّم
الطابع النرثي فيام بعد ،وإن يبدو يف السور القدمية أ ّن الجامل الشكيل
يغلب عليه ،فاملعنى يبقى دقيقاً عىل الدوام.
وأخريا ً ،فكيف يكون الخطاب القرآين من القرن الثاين وهو يحمل
يف طيّاته عنارص قدمية مه ّمة من العهد الجاهيل نُسيت فيام بعد وصعب
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تفسريها .إ ّن الرسول محمدا ً مل تغيّبه الذاكرة كغريه؛ ألنّه كان حارضا ً
بق ّوة يف زمن ّيته ويف الزمن ّية الصاخبة التي تلت ،وقد انغرس اإلميان يف
حدة تحت لواء الدين.
املجموعات العربيّة األوىل وتك ّونت أ ّمة غازية مو َّ

حد يف جذوره؟ وكيف ال ت ُضفى القداسة
فكيف ميكن رضب العنرص املو ِّ

النص؟ هذا أمر مستحيل يف عهد األمويّني ويف عهد العباسيّني ،ال
عىل
ّ

من جهة النخبة الحاكمة ،وال من جهة بُؤ ٍر ما يف صلب املجتمع .لقد

سبق أن اتخذ جاك بريك نفس هذا املوقف من دون إبراز براهينه وبيشء
البت يف هذه القض ّية دومنا تحامل ودومنا
من الخجل .أ ّما موقفنا فهو
ّ

خجل وبقناعة داخليّة مستندة إىل املنطق وإىل التاريخ»(.)1
ّ
واملك:
 ٣ـ املدين

مم ال ّ
شك فيه أ ّن الدعوة النبويّة طالت مل ّدة  ٢٣سنة تقريباً ،ومل
ّ
ينقطع الوحي عن النبي طيلة هذه امل ّدة ،ومبا أ ّن الدعوة انقسمت إىل

قسمني :مكّة واملدينة ،فانقسم الوحي بتبعها إىل قسمني أيضاً ،فبعض

اآليات والسور نزلت يف مكّة ،وبعضها اآلخر نزل يف املدينة ،وقد اهت ّم
باملك واملدين من القرآن ،وأ ّول
ّ
علامء اإلسالم قدمياً ومنذ فرتة الصحابة
من اهت ّم بذلك بعد رسول الله  هو أمري املؤمنني ،حيث عكف يف
البيت عىل جمع القرآن وترتيبه بحسب النزول.

روى الكليني عن جابر عن أيب جعفر ،أنّه قال« :ما ا ّدعى أحد من
 .1يف السرية النبويّة ٢٤ /٢ :ـ .٢٦
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إل كذّاب ،وما جمعه وحفظه كام نزله الله
الناس أنّه جمع القرآن كام أنزل ّ

يل بن أيب طالب واألمئة من بعده»(.)1
إلّ ع ّ

وقال الشيخ املفيد« :وقد جمع أمري املؤمنني املنزل من أ ّوله إىل آخره،
املك عىل املدين ،واملنسوخ
ّ
وألّفه بحسب ما وجب من تأليفه ،فق ّدم
كل يشء منه يف محلّه»(.)3()2
عىل الناسخ ،ووضع ّ
كام أنّنا نعتقد أ ّن ترتيب السور القرآن ّية ليس أمرا ً توقيف ّياً ،ولذا فُتح الباب
أمام الصحابة إلعامل االجتهاد يف تقديم السور وترتيبها يف املصحف
املوجود.
ث ّم إ ّن هشام جعيط تبعاً ملنهجه التاريخي يف دراسة السرية واالعتامد
عىل القرآن ،يهت ّم مبسألة ترتيب النزول ،غري أنّه يتناىس جهد الصحابة
وعلامء اإلسالم يف ذلك ،ويعتمد نهائيّاً عىل أعامل املسترشقني ،ويقول:
«إ ّن أهم يشء أىت به العلم الحديث بخصوص القرآن هو تورخته ،وبأيدينا
محاولة أساس ّية يف هذا الشأن هي محاولة نولدكه يف تاريخ القرآن»(.)4
وإذا كان سبب اهتامم املسلمني بذلك هو معرفة الناسخ من املنسوخ،
ومعرفة األحداث التاريخ ّية والوقوف عليها ،فإ ّن هدف املسترشقني يشء
آخر ،أال وهو إثبات تاريخ ّية القرآن وتبع ّيته للظروف الزمكان ّية ،وإفقاده
البعد املعنوي والغيبي.
 .1الكايف ،٢٨٦ /١ :ح.١
 .2املسائل الرسوية.٨٢ ،٧٨ :
 .3راجع للمزيد :جمع القرآن للسيد عيل الشهرستاين ٢٩٩ /١ :فام بعد.
 .4يف السرية النبويّة.١٨٥ /٢ :
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ومهام كانت الدواعي واألسباب ،فإ ّن مؤ ّرخنا التونيس يتّجه إىل عمل
املك يحوي باألساس
ّ
نولدكه وبالشري ملعرفة السرية ،لذا يرى أ ّن القرآن
مضمون الدعوة ذاتها ،واألفكار التي امتألت بها يف مراحلها املتع ّددة،
كام أنّه أقل انغامساً من القرآن املدين يف األحداث التاريخ ّية(.)1
يقول جعيط بهذا الصدد« :ه ّمنا هنا هو مسار النبي يف تاريخيّته
أي جهة يفيدنا القرآن يف هذا املنحى؟
ّ
الخاصة ،يف وسطه ،يف زمانه .من ّ
يف تاريخ تشكّل العقيدة اإلسالم ّية ،يف هويّة األغراض الدين ّية واألخالق ّية،
يف املعجم املستعمل ،يف الفئات االجتامعيّة التي اتّجه إليها القرآن
وألبسها لباساً دينيّاً من مؤمنني وكافرين ومرشكني وأهل كتاب ،كام
املايض التاريخي ـ الديني«(.)2
ومن هذا املنطلق ،يقوم جعيط بتحليل السرية ،وينكر أحداثاً مشهورة؛
رسيّة ،الرحلة إىل
لعدم ورودها يف القرآن امليك ،كإنكاره الدعوة ال ّ
الطائف ،شعب أيب طالب وغريها من األمور التي سنبحثها يف الفصل
القادم.
وبعد ما يذكر جعيط ترتيب نولدكه وبالشري للسور القرآنية ،يقول:
«إ ّن هذه التورخة للقرآن تعني كثريا ً عىل فهم تط ّور املعاين التي أتت بها
الدعوة ،وكذلك عىل فهم تط ّور فعال ّيات الدعوة ذاتها يف مكّة ،وكيف
حصل تلقّيها وقبولها ...الدعوة يف مكّة متمحورة باألساس حول النزاع مع
 .1يف السرية النبويّة.١٨٣ /٢ :
 .2م .ن ١٨٣ /٢ :ـ .١٨٤
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الكافرين ،حول الجدل ،حول االحتجاج ومحاولة اإلقناع والتخويف»(.)1
ومم يالحظ عىل مؤ ّرخنا التونيس ،اعتامده عىل أعامل املسترشقني
ّ

املك واملدين
ّ
متناسياً ما قام به علامء اإلسالم من جهد كبري يف تفكيك
واآليات املتداخلة بينهام ،وإذا كانت ذريعته يف عدم االعتامد عىل الرتاث
اإلسالمي ،واالعتامد عىل ما ذكره املسترشقون ،هو كرثة الخالف املوجود

مم يصعب الحصول عىل
يف هذا الرتاث ،وتن ّوع أو حتى تضارب اآلراء ّ

رأي مطمنئ( ،)2فهذه العائبة موجودة يف أعامل املسترشقني أنفسهم أيضاً.

فهذا نولدكه بعدما يستبعد الروايات يف ترتيب النزول ،ويق ّدم لنفسه

طريقة تعتمد عىل «املراقبة الدقيقة ملعنى القرآن ولغته»( ،)3يقول« :لكن
هذه املعلومات ما زالت تتض ّمن بالطبع ثغرات تدعو إىل مزيد من التفكري،

فالبعض يبقى غري مؤكّد متاماً ،و البعض عىل األقل مشكوك فيه»( ،)4وعليه
ّ
الشك وعدم االطمئنان.
فلم نحصد من هذه املتابعة سوى

ومن الطريف أ ّن املؤلّف نفسه يعرتض عىل بالشري ،حيث يرى بالشري

أي يشء
أ ّن الفرتة القرآنية األوىل ال تنطوي عىل فكرة التوحيد ،وال عىل ّ

املك
ّ
يعب عن نزاع مع قريش ،ليناقشه جعيط بذكر شواهد من سور القرآن
ّ

 .1يف السرية النبويّة.١٩٤ /٢ :
 .2وقد أشار إىل هذه الفجوة فولدكه نفسه؛ إذ يقول« :إذا ماثلنا املسلمني يف االتكال فقط أو إىل
إل نادرا ً إىل نتيجة راسخة ،وسيكون حظّنا
ح ّد بعيد ،عىل ما نقله إلينا املعلّمون القدامى ،فلن نصل ّ
أقل من هذا» .تاريخ القرآن لنولدكه.٥٨ :
بالوصول إىل نتيجة صحيحة ّ
 .3تاريخ القرآن.٥٨ :
 .4م .ن.٦٠ :
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للفرتة األوىل ّ
تدل عىل التوحيد وعىل نزاع قريش ،ليقول« :فرأي بالشري

ليس صحيحاً متاماً»(.)1

ونحن نشاطر الرأي مع جعيط عندما ينتقد بعض املسترشقني ،بقوله:
«توجد نزعة يف االسترشاق عا ّمة ترى أ ّن أفكارا ً أساسيّة يف القرآن مل تنبلج
إل شيئاً فشيئاً ،و كأ ّن الظروف أملتها ،أو أ ّن النبي مل يتفطّن إليها من قبل
ّ
إل عىل مراحل عن املحتويات
كالتوحيد مثالً .ورأيي أ ّن القرآن مل يكشف ّ
األساسيّة للدعوة ،فث ّمة اسرتاتيجيّة للكشف عن املعنى كام اسرتاتيجيّة
للتنزيل عابه عليها الكافرون»(.)2
فنقول :نعم ،هناك اسرتاتيج ّية للتنزيل تتبع املصلحة اإلله ّية أ ّوالً،
والحدث التاريخي ثانياً ،ومن الطبيعي أن يت ّم الرتكيز عىل أمور يف فرتة
ليخف بعدها لرسوخ الفكرة مثالً ،أو اإلتيان بالسور واآليات بعد
زمنيّة،
ّ
يخص الغزوات والقتال مثالً ،وهذا
املعي كام
تحقّق قاعدتها يف الزمن
ّ
ّ
ال يعني إحداث قطائع بني السور واآليات امل ّك ّية واملدن ّية ،وكأنّها جزر
متباعدة أو متقاطعة ،بل القرآن نهر جار ومستمر متتزج معانيه وألفاظه،
وتتداخل نصائحه وأحكامه ،لكن بحسب مراعاة الظرف الزمني واملكاين.
وهذا ما يعرتف به جعيط نفسه ،إذ يقول« :عىل أنّا نجد فيها عنارص
م ّك ّية أو آيات تستبعد أمورا ً وقعت من قبل يف مكّة ،كام نجد آيات
مدنيّة يف صلب السور امل ّكيّة ،وهذا يشء تفطّن إليه علامء املسلمني
 .1يف السرية النبويّة ١٩٤ /٢ :ـ .١٩٥
 .2م .ن.١٩٤ /٢ :
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القدامى»( .)1ورغم هذا مل يلتزم به ويذهب مذاهب املسترشقني.
إ ّن املسترشق يريد ترتيب سور القرآن بحسب فهمه الشخيص لألحداث
التاريخ ّية ،وبحسب منهجه التاريخي املا ّدي الصارم ،ال بحسب النزول
الحقيقي ،وقد رأيت منطق بالشري قبل قليل.
حري مبؤ ّرخنا التونيس أن يقوم بعمل ّية اجتهاديّة صارمة
وأخريا ً ،كان
ّ
املك
ّ
وباالعتامد عىل ما هو موجود يف الرتاث اإلسالمي ملعرفة
من املدين ،كام ألفنا منه هذا االجتهاد يف كتابه عن الكوفة ومتصريها
وتخطيطها(.)2
 ٤ـ تحريف القرآن:
تط ّرق هشام جعيط ملسألة تحريف القرآن بشكل عريض وهاميش،
حيث إنّه أ ّوالً يرى بعض التحريف ،ليقول« :رأيي أ ّن هذا محتمل يف
ََ ُ ُ
وأ ْم ُره ْم شورى بَيْ َن ُه ْم ،)4(حيث
حاالت قليلة»( )3ويستشهد بقوله تعاىل:

يراها ال تنسجم مع نسق اآلية التي ُوضعت فيها ،وكذلك إعادة بعض
اآليات وحصول تكرار فيها.
أ ّما بخصوص حذف يشء من القرآن بدواعي سياسيّة ،فينفيه وينسبه

 .1يف السرية النبويّة.١٨٣ /٢ :
 .2للمزيد حول عمل نولدكه راجع :قراءة نقديّة يف تاريخ القرآن للمسترشق تيودور نولدكه ،تأليف
حسن مطر ،آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآنيّة ،أمجد يونس الجنايب ،وأيضاً ،القرآن
الكريم وشبهات املسترشقني ،عبد الله خرض حمد ،املسترشقون والقرآن الكريم ،محمد بهاء الدين
املك واملدين.
ّ
حسني ،حيث ناقشوا مسألة
 .3يف السرية النبويّة.٢٣ /٢ :
 .4الشورى.٣٨ :
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يخص
النص يشء ما
ّ
حذف من ّ
إىل الشيعة ،ويقول« :لك ّنا نستبعد متاماً أن ُ
مستقبل األ ّمة ملقاصد سياس ّية كام ا ّدعاه البعض من الشيعة»(.)1
وهذا املبحث وإن مل يدخل يف صلب موضوع الدراسة ،غري أ ّن
األمانة العلميّة كانت تقتيض أن يشري جعيط إىل طائفة كبرية من علامء
الشيعة التي تنفي التحريف جملة وتفصيالً ،ال أن ينسب التحريف إىل
بعض الشيعة هكذا ويسكت.
فهذا الشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ) إمام املح ّدثني عند الشيعة ،يقول:
«اعتقادنا أ ّن القرآن الذي أنزله الله تعاىل عىل نبيه محمد هو ما بني
الدفّتني ،وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكرث من ذلك .ومبلغ سوره عند
الناس مائة وأربع عرشة سورة ...ومن نسب إلينا أنّا نقول بأكرث من ذلك
فهو كاذب»(.)2
حة نقل القرآن يف املسائل
وقال السيد املرتىض (ت« :)٤٣٦قد بيّنا ص ّ
ري ،وأ ّن العلم بأ ّن هذا القرآن
الطرابلس ّيات ،وأنّه غري منقوص وال مب ّدل وال مغ ّ
الذي يف أيدينا هو الذي ظهر عىل يد رسول الله كالعلم بالبلدان والحوادث
الكبار ،والوقائع العظام ،والكتب املص ّنفة املشهورة ،واألشعار املد ّونة.
وذكرنا أ ّن العناية اشت ّدت بالقرآن ،والدواعي توفّرت عىل نقله وحراسته
وبلغت إىل ح ّد مل يبلغه يف نقل الحوادث والوقائع والكتب املص ّنفة؛ أل ّن
القرآن معجزة النب ّوة ،وأصل العلم بالرشيعة واألحكام الدين ّية»(.)3
 .1يف السرية النبويّة.٢٣ /٢ :
 .2االعتقادات ،الصدوق.٢٨ :
 .3الذخرية يف علم الكالم ،السيد املرتىض ٣٦١ :ـ .٣٦٢
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وتبعه عىل ذلك الشيخ الطويس (ت٤٦٠هـ) وناقش ما ورد من روايات
الخاصة
ربا توهم التحريف ،قائالً« :غري أنّه رويت روايات كثرية من جهة
ّ
ّ
والعا ّمة بنقصان كثري من آي القرآن ،ونقل يشء من موضع إىل موضع،
طريقها اآلحاد التي ال توجب علامً وال عمالً ،واألوىل اإلعراض عنها
وترك التشاغل بها؛ ألنّه ميكن تأويلها»(.)1
ولنعم ما أشار إليه الشيخ الطويس رحمه الله ،من وجود هكذا
روايات عند الشيعة والس ّنة ،غري أ ّن اآلخر لظروف سياس ّية وعقديّة
جه الحربة نحو الشيعة حرصا ً واتّهمهم بالتحريف ،وال يسع
ومذهبيّة و ّ
املقام أكرث من هذا.

 .1التبيان يف تفسري القرآن ،الطويس.٧٧ /١ :

الفصل الثالث
ّ
النبوية
هشام جعيط والسرية

ّ
النبوية
الفصل الثالث :هشام جعيط والسرية
تط ّرق هشام جعيط إىل السرية النبويّة بشكل تفصييل يف ثالثيّته الشهرية:
(يف السرية النبويّة) .تناول يف الجزء األ ّول مسألة الوحي والقرآن والنب ّوة،
وخصص الثالث منها بالدعوة
ويف الجزء الثاين الدعوة النبويّة يف مكّة،
ّ
يف املدينة .وهذه الثالثية متّت يف فرتة زمن ّية متباعدة ،حيث طبع الجزء
األ ّول عام ١٩٩٩م ،أ ّما الثاين فقد طبع عام ٢٠٠٧م ،والثالث يف .٢٠١٥
الرؤية العا ّمة الحاكمة عىل الثالث ّية هذه ،هي الرؤية واملنهج ّية
التاريخ ّية ،وهنا تظهر إشكال ّية تتح ّدى من يريد سرب ذلك لتتساءل :هل
ميكن كتابة سرية تاريخ ّية للنبي أم ال؟
الحس واملا ّدي( :معطيات
ربا يعتمدون عىل أ ّن العنرص
الرافضون ّ
ّ
النص املكتوب املعارص للحدث وغريهام من املواد)
اآلثار والتنقيب،
ّ
مفقود .وعليه ،كيف ميكن كتابة سرية تاريخ ّية ،وما وجد من آيات قرآن ّية
ربا ال تنهض لذلك ،ناهيك عن الجدل االسترشاقي والعلامين القائم
ّ
حول إثبات وحيانيّة القرآن وألوهيّته ومعارصته للحدث ـ كام م ّر ـ.
كل هذه العقبات لريكب مركباً صعباً بكتابة سرية
ولكن يتجاوز جعيط ّ
وصح عنده من
تاريخ ّية للنبي باالعتامد عىل القرآن أ ّوالً ،وما ثبت
ّ
املصادر القدمية للسرية ثانياً.
حة القرآن ،ث ّم
ولخوض غامر هذا التح ّدي كان لزاماً عليه إثبات ص ّ
الحس بالحدث ،ث ّم تقييم
حة املصادر املعتمدة واتصالها
ّ
إثبات ص ّ
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الصحيح من الزائف الخيايل ،وأخريا ً جني الثامر واقتطاف النتائج.
غري أنّه يخرج عن املألوف ،فيثبت أمورا ً وينفي أمورا ً زعامً منه بأنّه أىت
بجديد ،لك ّنه ال يتجاوز من سبقه من املسترشقني يف تناولهم لسرية النبي
األعظم وإن ناقشهم يف بعض املوارد ،غري أ ّن اإلطار العا ّم يبقى هو
هو؛ إذ هذه النظرة تتامىش مع منهج جعيط يف العلمنة الشاملة ،وقد تط ّرقنا
يف الفصل السابق إىل علمنة القرآن ،وهاهنا سنتناول مرشوعه يف علمنة
السرية النبويّة.
وللوقوف عىل عمل هشام جعيط ،وما ق ّدمه من سرية تاريخيّة للنبي،
ال ب ّد من الخوض يف ثالث ّيته واستخراج موقفه ومعطياته برؤية تحليل ّية
نقديّة.
وهذا الفصل يقوم بهذه امله ّمة ضمن أربعة مباحث:
املبحث األ ّول :املوقف من السرية واملصادر املعتمدة.
املبحث الثاين :العرص الجاهيل.
املبحث الثالث :الفرتة املكّية.
املبحث الرابع :الفرتة املدين ّية.

ّ
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املبحث ّ
األول :املوقف من السرية
ونتط ّرق فيه إىل ع ّدة نقاط:
 ١ـ املنهج:
أرشنا يف الفصل األ ّول إىل املناهج التي اعتمدها هشام جعيط يف
أعامله الفكريّة ،وهنا بخصوص السرية النبويّة قد اعتمد املنهج النقيل:
القرآن يف الدرجة األوىل ،واألخبار الثابتة عنده يف الدرجة الثانية واملتوافقة
مع القرآن ،مع إكساء رؤية تاريخ ّية لعمله وهذا هو األساس ،ولكن ال يفوته
أن يستعني باملنهج املقارن لألديان ،ومعطيات األنرثوبولوجيا.
إنّه يقول بهذا الصدد« :اعتامدي املقترص عىل القرآن كمصدر،
كام عىل التاريخ املقارن لألديان ،واالنفتاح عىل أفق الثقافة التاريخ ّية
واألنرثوبولوج ّية والفلسف ّية»(.)1
ويؤكّد عىل منهجه يف مق ّدمة الجزء الثاين أيضاً ،ويقول« :إ ّن ما
سنحاوله هنا هو إعطاء نظرة انرثوبولوجيّة للثقافة العربيّة قبل اإلسالم أ ّوالً،
للنص القرآين ،وتتّبع التأثريات الخارج ّية والنظر النقدي
واستقراء تاريخي
ّ
يف املصادر التاريخ ّية والببليوغرافية»(.)2
وأخريا ً« :القرآن الذي هو مصدره الوحيد»(.)3
 .1يف السرية النبويّة.٧ /١ :
 .2م .ن.١٥ /٢ :
 .3م .ن.١٥ /٣ :
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والسبب الرئييس يف اعتامده عىل القرآن أوالّ كونه وثيقة رائعة وصحيحة
تاريخ ّياً ومواكبة للبعثة(« .)1فالّلجوء إىل القرآن كمصدر تاريخي مه ّم ج ّدا ً
ليس ألنّه يعطي تفاصيل عن األحداث بل ألنّه يُثبتها ،فيجعلنا نتحقّق من
وجودها ،فيغدو تص ّور مسار محمد أمرا ً ممكناً بالنسبة إىل املؤ ّرخ وليس
رضباً من الخيال»(.)2
ولعل القارئ بادئ ذي بدء يزعم أ ّن املؤلّف ملتزم مبنهجه النقيل هذا،
ّ
غري أنّه بعد مراجعة بسيطة لثالث ّيته نرى أنّنا كلّام اقرتبنا من نهاية الثالث ّية
قل االستشهاد بالقرآن وكرث استخدام املصادر .وبقدر ما نرى االستشهاد
ّ
بالقرآن يف الجزء األ ّول والثاين وتهويناً وازدرا ًء للمصادر ،نرى تغيري الكفّة
يف الجزء الثالث لصالح املصادر عىل حساب القرآن.
النص( :القرآن
بل أكرث من ذلك ،نرى أ ّن مؤ ّرخنا التونيس يلوي عنق
ّ
واألخبار) ليتوافق مع معتقداته وخلفيّاته ومبانيه الفكريّة املسبقة.
ومن الشواهد التي نحصل عليها يف ط ّيات ثالث ّيته للخروج عن منهجه
رصح هو بنفسه يف مق ّدمة
التاريخي املعتمد عىل القرآن واألخبار ،ما ي ّ
املخصص
(أي الجزء الثاين
ّ
الجزء الثاين ،حيث يقول« :فهذه الدراسة ّ
للفرتة امل ّكيّة) ليست كاألوىل التي أرادت لنفسها البحث يف ماهيّة الوحي
()3
رصح
والنب ّوة من وجهة نصف كالم ّية ميتافيزيق ّية ونصف تاريخ ّية»  .في ّ
بخروجه عن املنهج يف الجزء األ ّول.
 .1يف السرية النبويّة.٩٤ /١ :
 .2م .ن.٢٢ /٢ :
 .3م .ن.٥ /٢ :

ّ
الفصل الثالث :هشام جعيط والسرية النبوية 149

املك سع ًة وضيقاً ،ويروي
ّ
وشاهد آخر ،عندما يتكلّم عن الحرم
«كل هذا يف الواقع يستدعي تساؤالت؛ أل ّن
ما تذكره املصادر ،يقولّ :
املصادر هنا غري مقنعة متاماً حتى عندما تستشهد بالقرآن»( .)1فال يعتمد ال
عىل القرآن وال عىل املصادر.
ومورد آخر يف سبب هزمية املسلمني يف غزوة أُحد حيث يرى
املؤلّف باالستناد عىل املصادر أنّها كانت هزمية نكراء ،غري أ ّن القرآن
يجعلها نرصا ً ويلوم الن ّبالة ويوعز الهزمية إىل عدم االنضباط ،ولكن
رغم هذا مل يرتض املؤلّف مبعطيات القرآن والسرية ،ليقول« :أ ّوالً نظرا ً
وربا
الختالل ميزان القوى الحارضة ،كانت هزمية املسلمني متوقّعة،
ّ
مل يكن يف اإلمكان تالفيها .إىل ذلك كانت القيادة القرش ّية مرموقة بينام
كان املدين ّيون مبجملهم وليس النبالة فقط نزقني وغري منضبطني إطالقاً...
خ املناورات
وعندي وخالفاً ملا ترويه املصادر ،إنّهم كانوا قد وقعوا يف ف ّ
العسكريّة القرش ّية مناورات خالد وعكرمة ...وسواء ترك الن ّبالة موقعهم أو
فربا ما كان
سيتغي يشء يف نتيجة املعركة»(.)2
مل يرتكوه ّ
ّ

ويعود مرة أُخرى ليقول :إ ّن القرآن يعلن حصول مت ّرد عىل أوامر
النبي وإ ّن ذلك هو س ّبب الهزمية ،وإ ّن ما ترويه املصادر بهذا
الخصوص معقول« :باستثناء الفكرة الكامنة يف القرآن ،ومؤ ّداها :أ ّن ذلك
التخل اإللهي عنهم
ّ
العصيان (عصيان الن ّبالة يف رواية السرية) أ ّدى إىل
عقاباً لهم ...ولن ينقطع القرآن أبدا ً عن تكرار هذه الفكرة»(.)3
 .1يف السرية النبويّة.١٠٥ /٢ :
 .2م .ن ١٠١ /٢ :ـ .١٠٢
 .3م .ن.١٠٣ /٢ :
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رص عىل هذه الفكرة ،وأ ّن املصادر تسنده،
فرغم اعرتافه بأ ّن القرآن ي ّ
غري أنّه يتساءل مرة أُخرى ،ليقول« :لكن ما األمر بنظرنا نحن املؤ ّرخني؟»
ليستنتج كالمه السابق من أ ّن الهزمية كانت نكراء و ُمشينة ،وأ ّن سببها (خالفاً
ملا يقول القرآن وترويها املصادر) هو خديعة قريش الحرب ّية ،واستعداد
قريش للحرب من ذي قبل خالفاً للمسلمني(.)1

فاملؤلّف -كام ترى -غري ملتزم مبنهجه النقيل التاريخي ،بل إنّه يضع

ربر له تجاوز القرآن وكتب السرية ،وهو (قانون الحقيقة
لنفسه قانوناً ي ّ
الواقعة) وهذا القانون يحصل عليه بالتحليل العقيل للنصوص ،ويجعل
هذا القانون من إبداعاته الفذّة.

إنّه يقول« :وقد حاولنا يف هذا الكتاب االعتامد عىل املعرفة ،واستنباط

منهج عقالين تف ّهمي ،مل نجده ال عند املسلمني القدامى من أهل السري

والتاريخ والحديث ،وال عند املسلمني املعارصين ،وأكرث من ذلك :إ ّن

املسترشقني عىل سعة اطالعهم مل يأتوا ببحث يُذكر يف هذا امليدان»(.)2

ويعيد كالمه بنحو آخر يف مق ّدمة الجزء الثاين ،ويقول« :سأحاول

يف مجرى الكتاب تحليل وترشيح تاريخ النبي ،ساعياً إىل جعله مفهوماً

بالعقل ،مع ّوالً عىل املصادر مع نقدها يف الوقت نفسه نقدا ً تاريخيّاً،
وإخضاعها لقانون الحقيقة الواقعة»(.)3

 .1يف السرية النبويّة.١٠٣ /٢ :
 .2م .ن.١٢ /١ :
 .3م .ن.١٥ /٣ :
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ويؤكّد كالمه ثالثاً« :نحن املؤ ّرخون نحلّل األمور عقليّاً»(.)1
الحس والتجربة،
والعقل الذي يعتمده هو العقل املا ّدي املعتمد عىل
ّ
دون العقل امليتافيزيقي حيث يتناىف مع منهجه العلامين.
إ ّن ما يالحظ عىل منهج جعيط وعمله يف دراسة السرية النبويّة وكذلك
القرآن الكريم ،كرثة تناقضاته وعدم استقامته وثباته عىل موقف واحد ،وقد
أرشنا إىل ذلك يف الفصل السابق ،علامً بأ ّن كثريا ً من الباحثني تفطّن لهذا
األمر وانتقد جعيط يف ذلك.
فمنهم من رأى أ ّن رفضه أو قبوله لبعض املعطيات يقوم بنا ًء عىل قناعاته
الخاصة( .)2وأ ّن كتابه هذا تكسوه مسحة من الغموض وااللتباس«:فهو
ّ

جد نبي اإلسالم تارة ،ويجعله رجالً متط ّفالً عىل التوحيديّة
مثالً -مي ّمؤسيس األديان وأعظم األنبياء قيمة،
تارة أُخرى ،تارة يجعله من أعظم ّ
وتارة يربط وجوده كنبي باملسيحيّة السوريّة ،تارة ينفي املعجزات وتارة
حدث عن الخوارق كأمر ليس ببهتان وال كذب ،تارة يدافع عن قدسية
يت ّ
القرآن ،وتارة يعتربه سابحاً يف تاريخ ّية الرشق األدىن.)3(»...
وهناك من يقول أيضاً« :إ ّن الكتاب جاء يف الحقيقة مجموعة من
الخاطرات واألفكار والرؤى املصوغة عىل عجل ،والتي يسودها التكرار
جل ...واملق ّدمة تتناقض مع منهج أو مناهج املؤلّف يف
والتقطّع والتع ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٥٣ /٣ :
 .2تجربة الوحي والنبوة ،أحمد الصادقي ص ،١٧٦ضمن كتاب التاريخ والتقدّم.
 .3م .ن :ص.٢٢١
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فصول كتابه ،بل إنّه قال ع ّدة أشياء متناقضة»( .)1ث ّم ذكر شواهد عىل ذلك،
ويقول يف النهاية« :ما قام به األستاذ جعيط هو تسجيل مجموعة من

الخاطرات الطريفة أحياناً لكن غري منتظمة يف غالب األحيان ،ولذا فال
ميكن اعتبار الكت ّيب دراسة علم ّية كام يريد جعيط أن يس ّميها»(.)2

كام اعرتض عليه آخر بأ ّن تحليله حول تلقّي النبي للوحي سلبيّاً «ال

ينسجم ومنطق تحاليله للنب ّوة والوحي يف سائر كتابه هذا»(.)3
 ٢ـ الهدف:
إ ّن هدف جعيط من دراسة السرية النبويّة ،هو:

١ـ التع ّمق يف تاريخ ّية النبوة والنبي ووضعه يف «اإلطار الواقعي

خاصة ،بل هو أدىن من الحقيقة الدينيّة
من دون إعطاء هذا الواقع قيمة
ّ
بحس رهيف وعقالن ّية تف ّهم ّية ومعرفة
املحضة التي ال ميكن مقاربتها إلّ
ّ
دقيقة»(.)4

٢ـ عدم وجود كتابات جا ّدة باللغة العرب ّية تتناول تاريخ ّية النبي إلّ

نادرا ً وقليالً ،ولذا «لقد آن األوان ليك نُسهم بدورنا يف هذا امليدان من

 .1الوحي والقرآن والنب ّوة قراءة يف كتاب هشام جعيط ،لرضوان السيد ،مجلّة التسامح ،العدد،٣
ص.٢٧٩
 .2م .ن :ص.٢٨٩
 .3اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،عبد املجيد الرشيف /٣٦ :الهامش رقم.١
 .4يف السرية النبويّة.٧ /١ :
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وجهة علميّة صارمة ويف موضوع يه ّمنا قبل غرينا»(.)1
 ٣ـ إ ّن هدف جعيط ومقاربته هذه للسرية النبويّة هدف علمي بحت كام

بأي ايديولوجيا ،فال املقصود نسف
أشار إليه ،وعليه فإنّها «ال عالقة لها ّ
اإلسالم يف ينابيعه ،وال املقصود إحياء مقاصده يف وجاهتها ،أو الدفاع

عن الرسول ض ّد من مل يعطه حقّه من بعض املسترشقني ،أو من الرأي

العا ّم الغريب املتأثر برتاث سلبي قديم إزاء شخص الرسول .املقصود هو
تعميق املعرفة وإثراؤها»(.)2

ويعيد كالمه مرة أُخرى ،ويقول« :ويجب عىل القارئ أن يقتنع بأ ّن

املس باملق ّدسات اإلسالم ّية ،وال بالذات النبويّة ،وليس إقامة
هدفنا ليس
ّ

يفس األمور ال أن يحكم
أحكام تقريظيّة وال سلبيّة باملثل ،فالعلم يحاول أن ّ
عليها»(.)3

 ٤ـ ومبا أ ّن هدفه علمي بحت ال ب ّد للمؤ ّرخ «املسلم أن يضع بني

قوسني قناعاته الدين ّية عندما يدرس بزوغ اإلسالم .فالحقائق الدين ّية يتناولها
بالوصف والتحليل ،بالبحث يف التأثريات والتط ّورات ،ويضعها يف لحظتها

التاريخ ّية من دون االلتزام باملعطى اإلمياين ،وإلّ بَطُل البحث وهو دامئاً
إل بالظواهر وليس بالحقائق العليا»(.)4
خارجي ال يهتم ّ

 .1يف السرية النبويّة.٩ /٢ :
 .2م .ن.٧ /٢ :
 .3م .ن.٦ /٢ :
 .4م .ن.٦ /٢ :
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وختاماً ،فإ ّن عمل جعيط هو «علمي وليس بالدراسة الفلسفيّةُ ،ويعترب

بالتايل كمعطى ...وسواء كان املؤ ّرخ ـ املسلم وغري املسلم ـ مؤمناً أو
خارجاً عن اإلميان ،فمنهجه الصحيح هو هذا ،أي اعتبار املعطى كمعطى
ومحاولة تحليله ال أكرث»(.)1

ويالحظ عليه :إنّه وإن مل يقصد ـ بحسب م ّدعاه ـ أي إساءة لإلسالم
يتوصل إليها ،تؤول إىل ذلك ال
أو اإلميان أو الدين ،غري أ ّن النتائج التي
ّ
يفس الدين والسرية والقرآن تفسريا ً ما ّديّاً ويجعل الرسول
محالة .فعندما ّ
متأث ّرا ً مبا قبله من ديانات ،فهو إساءة ال محالة ،أو عندما يجعل يف القرآن
تناقضات ،وأنّه متأث ّر بالكتب الدينيّة املنحولة أو الثقافة املسيحيّة الشعبيّة
أو الخرافات املحلّيّة ،فهو إساءة للقرآن ال محالة ،وكذلك غريها من األمور
يتوصل إليها؛ إذ املنهج العلامين املا ّدي البحت ال يوصلنا إىل يشء
التي
ّ
وأي يشء.
ألي شخص ّ
أي تقديس ّ
مق ّدس إطالقاً ،بل يحاول طمس ّ
ث ّم إ ّن املؤلّف يرسم تقابالً صارماً بني العلم واإلميان ،وكأنّهام ال
يلتقيان ،فإما أن تكون مؤمناً فتكون غري علمي ،وإ ّما أن تكون عاملاً فأنت
فسنا العلم
غري ملتزم بنتائج اإلميان ،وهذا التقابل غري صحيح ،نعم إذا ّ
ٍ
وحينئذ ال ب ّد أن ينسف
بالتفسري املا ّدي التجريبي الوضعي ،فهو كام يقول،
جعيط كتابه الذي ألّفه؛ إذ إنّه يعتقد -بح ّد زعمه -بألوهيّة القرآن وباألديان
حق وصحيح
التوحيديّة ومنشأها األلوهي ،وكذلك يعتقد بأ ّن الوحي ّ
وغريها من األمور التي ال تدخل يف سياق التجربة الوضع ّية.
 .1يف السرية النبويّة.٨ /١ :
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«أليس هناك إمكان منهجي يجعل من اإلميان واقعاً حقيقيّاً ،مثله يف
ذلك مثل الوقائع التي يعيشها اإلنسان من حيث هو إنسان ال من حيث هو
حي ،أي أن يكون اإلميان جزءا ً من كيانه ،ث ّم يدرس هذا الكيان بنا ًء
كائن ّ
عىل منهج علمي ،ال يكون بالرضورة وضع ّياً»(.)2(،)1
 ٣ـ املوقف:
متسك به جعيط ،واألهداف التي رسمها لنفسه،
إ ّن املنهج الذي ّ
توصله ال محالة إىل مواقف ،وهذه املواقف يف إطارها العا ّم أ ّدت به إىل
الخاصة يستند عىل «تاريخيّة طويلة
القول بأ ّن ضمري النبي يف تركيبته
ّ
رسبت من إبراهيم وحتى من آدم إليه»( )3فيضع النبي ضمن
املدى ت ّ
سلسلة األنبياء خالفاً للخطاب االسترشاقي والعلامين امللحد.
ومؤسيس
كام يرى أ ّن النبي« من أصحاب الرؤى كشأن كبار األنبياء
ّ
األديان ...تذكر لنا كتب التفسري أ ّن محمدا ً كان يرى يف اليقظة املشاهد
أمام عينيه وكأنّها واقع حارض ،مثل مشهد القدس وغري ذلك ،ومثل الوقائع
َ
بُ ُنو ٍد ل ْم
الحرب ّية كبدر ،حيث يشاهد املالئكة يقاتلون وال يراها غريهِ :
َ
وكل هذا صحيح وليس ببهتان وكذب»(.)5
ت َر ْوها )4(يقول القرآنّ ،
 .1تجربة الوحي والنب ّوة ،أحمد الصادقي :ص ٢٢١ـ  ،٢٢٢ضمن كتاب التاريخ والتقدّم.
 .2للمزيد حول عالقة العلم والدين ،راجع :الالهوت املعارص دراسات نقديّة ،الجزء الثاين والثالث
والرابع ،حيث يبحث عن جدليّة العلم والدين ،عالقة الدين والعلوم التجريبيّة وأخريا ً العلم الديني ،من
إصدارات املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
 .3يف السرية النبويّة.١٢ /١ :
 .4سورة التوبة ،اآلية .٤٠
 .5يف السرية النبويّة.٥٧ /١ :
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«فرؤيا النبي لروح الله تجربة ذاتيّة ويف الوقت نفسه حقيقة واقعيّة،
يخص الوحي
إل أنّها تعلو عىل عقل اإلنسان العادي .وكذلك األمر فيام
ّ
ّ
الذي هو عالقة ذات ّية بني الله والنبي ،سواء أكان باألصوات أو باإللقاء يف
القلب ،سواء أكان باللفظ أو باملعنى ،ويشهد القرآن أنّه كان بهام معاً»(.)1
وميكن تلخيص موقف جعيط تجاه النبي وسريته يف النقاط التي
ذكرها يف نهاية الجزء األ ّول من ثالث ّيته:
حق املعرفة من هو مصدره
 ١ـ هو يتلقّى الوحي بلهف ٍة ومح ّب ٍة ،ويعرف ّ
ويؤمن به أي مينحه ثقته كاملةً ،ويأمتر به؛ إذ الوحي تعليم وأم ُر آمرٍ.
لكل
 ٢ـ والوحي فتح إيجايب لندائه الباطن القديم ،وليس هذا معطى ّ
ق ّديس وباحث عن الله .ومل يكن ال ّنبي من أصحاب الصوامع الذين
أعرضوا عن ال ّدنيا وك ّرسوا حياتهم أو موتهم يف الحياة لله ينادونه فال
يجيب.
أي إعجاز وال مقدرة خارقة
 ٣ـ تواضع ال ّنبي أمام الوحي وعدم ا ّدعائه ّ

خاصة بني مواطنيه من قريش .إنّ ا هو بشري ونذير ودا ٍع إىل
وال وضع ّية
ّ
الله بأمره.
ب ال ّنبي يف فرتات الوحي وش ّدة وطأتها عىل النفس ،وصربه
٤ـ َ
ص ُْ
تعارض رسالته
عىل األذى يف مجتمع «جاهل» ،ويف آخر املطاف
ُ
والوضع االجتامعي العا ّم يف بلده الذي مل يكن مستعدا ً لقبولها بل رافضاً
لها باستمرار وتع ّنت .فهو يدعو يف الصحراء سوى هذه الثُلّة الصغرية م ّمن
 .1يف السرية النبويّة.٧٢ /١ :
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ِين َ
اتّبعه والتي يذكرها القرآن بعبارة ﴿ل َِّل َ
آم ُنوا﴾( )1فقط.
 ٥ـ ال ّنبي كان قويّاً بق ّوة قناعاته ،ويؤمن بالرعاية اإللهيّة لشخصه وللوحي
املن ّزل وهي الحقيقة .فكان يدعو بنشاط كبري يف الواقع االجتامعي بدون
أمل كبري .وكان يف الوقت نفسه يهت ّم بنجاح ال ّدعوة حيث يرد إنقاذ قومه
وتلقينهم الحقيقة.
ويتحصن باملنطق ويستسلم إلرادة
 ٦ـ ال ّنبي صبو ٌر وال يعرف االهتياج
ّ
َّ َ
الله وثقته فيه .فقد كانت له ق ّوة مزاج ّية عظيمة شهد عليها القرآنِ﴿ :إَونك
ََ ُ ُ َ
يم﴾(.)2
لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ
وما دام الوحي ينزل بانتظام ،واألثر القرآين يتشكّل ،فهذا مدعاة للرضا.
ككل إنسان وأنّه سيدركه بالرضورة ،فسيبقى
ّ
ولنئ تص َّور ال ّنبي املوت
كتاب الله ،وإ ْن انقلب الناس «عىل أعقابهم» ،ويبقى الله وهو َغ ِن ٌّي عن
العاملني.
ويتوسلون بصفة ما ل ـ «جاهة»
يتوسلون أيضاً إىل ال ّنبي
ّ
 ٧ـ لك ّنهم ّ
كل
حي يُرزق يف الربزخ يسمع دعاءهم .ويف ّ
لدى الله ،ولعلّه هو أيضاً ّ
هذا منطق خفي وعميق .فاملؤم ُن ال يؤمن بالله إلّ بوساطة مح ّمد ،والله
ال يُرى فهو الروح األسمى التي تتجاوز اإلنسان .ومح ّمد كان موجودا ً فعالً
ليس يف ذلك من ّ
مرسخ يف الشهادتني.
شك .وهو َّ
 .1التوبة.٦١ :
 .2القلم.٤ :
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يغب يف األساطري والضبابيّة كأديان كثرية ،بل هناك
فاإلسالم مل
ْ
قريب م ّنا زمن ّياً متموضع يف املكان والزمان ال ريب يف
شخص
ٌ
الحس
وجوده ِخالَفاً لغريه .وقد أىت بال ّدين بإذنٍ من الله يف الواقع
ّ
والتاريخي .ولذا ،فاإلميان الشعبي يرفع كثريا ً من شأن ال ّنبي.

 ٨ـ ال ّنبي ليس فقط قويّاً مبفعول ق ّوته الداخليّة ولك ّنه تق ّدس لقرابته من

الله .الله وحده مق ّدس حسب التقليد العربي الذي اسرتجعه القرآن ووقفه
عىل الله وما ينبثق عنه خالفاً للمسيحيّة املتأخّرة.

س ـ وليس ق ّديساً ـ؛ أل ّن الله قرنه بنفسه وعظَّم شأنه بالصالة
النبي مق ّد ٌ

عليه ،وقرنه اإلسالم يف الشهادتني بالله .فهو يدخل يف عامل القداسة
باملعنى الحديث  ،Le sacreوال يعني أنّه قُديس البتّة.

وإذا كان مح ّم ٌد م ّمن بنى الضمري اإلنساين الداخيل ومن ث ّم الحضارة

والثقافة واألخالق ،وكان م ّمن أسهم بق ّوة يف قفزة كبرية يف مسار اإلنسانيّة
من الحيوان ّية إىل اإلنسان ّية ،وهؤالء ال ُهداة قلّة ،وإذا كان م ّمن أعطى ملسار

التوحيديّة أرقى تعابريها من الوجهة األنطولوجيّة عىل األقل ،فهذا النبي
يبقى شاهدا ً عىل الله وعىل أ ّمته شهيدا ً .ولهذا لَ ُهو حقيقة النب ّوة املح ّمدية

وجوهرها يف األعامق»(.)1

أحس نفيس أقرب
«إن
وأخريا ً ،يرى نفسه أقرب إىل النبي ،ويقولّ :
ّ

أن قريب جدا ً
إليه من شخص عاش يف القرن الثاين الهجري ،وأشعر ّ
 .1يف السرية النبويّة ١٠٣ /١ :ـ .١٠٧
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من إدراك حقيقته ،وقريب ج ّدا ً من اكتناه الرتكيب بني الحقيقة التاريخيّة

والحقيقة الروح ّية»(.)1

ولكن رغم هذا كلّه فإ ّن موقف جعيط تجاه السرية النبويّة والنبي
األكرم مل يُ ِ
رض العلامن ّيني وال اإلسالم ّيني؛ وذلك أنّه مبقدار ما دافع
عن النبي وصدقه وصدق القرآن ابتعد عن الخطاب العلامين واقرتب
من الخطاب اإلسالمي ،ومبقدار ما انتقد بعض املواقف والثوابت
الواردة عند املسلمني ،اقرتب من الخطاب العلامين وابتعد عن الخطاب
اإلسالمي ،وهو عارف بهذا ،لذا قال« :وأنا أتف ّهم أن تجد بعض التحليالت

االحرتاز أو املعارضة»(.)2

وهناك نقطة أُخرى ،وهي أ ّن جعيط يعرتف بنب ّوة النبي ويتّخذها
كأصل موضوعي يبني عليها استنتاجاته ،ولكن هل هذا االعرتاف نابع من
إميان واعتقاد باطني ،أم أنّه قبول كحقيقة تاريخ ّية اجتامع ّية مع قطع النظر

عن اإلميان واالعتقاد ،يظهر أ ّن األمر هو الثاين؛ إذ إنّه عندما ينقل موقف

الغرب الحديث والعلوم اإلنسان ّية الحديثة تجاه األنبياء والوحي بأنّها
ظاهرة فعل ّية وتجربة دين ّية ال ريب فيها ،يقول« :هناك رجال دين تلقّوا وحياً،
وبكل شكل من األشكال ،وليس علينا
ّ
كل مكان
وهناك كتب موحاة يف ّ

أن نشكّك فيام قالوه أو أن ندخل يف مشاكل ميتافيزيق ّية والهوت ّية ...يبقى

أ ّن الوحي ظاهرة دين ّية فحسب معطاة من التاريخ ،والعقالن ّيون ال يؤمنون
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٦٢ :
 .2يف السرية النبويّة.٧ /٢ :
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بواقعيّته الفعليّة :هذا شأن املؤمن وليس شأن العامل والفيلسوف»(.)1
وهو يرى نفسه كمؤ ّرخ موضوعي ،يريد أن يتناول السرية والشخص ّية

رصح به يف
النبويّة من وجهة نظر علميّة مبنأى عن اإلميان ،وهذا ما ي ّ
ط ّيات كالمه.
وخالصة القول ـ كام ذكرنا مرارا ً ـ :إنّه متناقض يف مواقفه وآرائه ،وترى
اإلرباك والتشويش سارياً يف ط ّيات ثالث ّيته؛ وذلك بسبب اعتامده عىل ما
ال ينبغي االعتامد عليه من مناهج وضع ّية ال تعرتف بالغيب وباملاورائ ّيات.
ورغم هذا أو ذاك ،فإ ّن جعيط يُص ّنف ضمن التيّار العلامين ،وهذا ما
املخصص عن الحداثة ،وعليه مل يش ّذ عنهم يف
سنشري إليه يف الفصل
ّ
خطابه العا ّم واإلطار العا ّم الذي يدور يف فلكه ،ولذا وقع يف هفوات علم ّية
تاريخ ّية سنشري إليها تباعاً يف املباحث اآلتية.
 ٤ـ املصادر املعتمدة:
كام قلنا فإ ّن هشام جعيط يعتمد يف دراسة السرية عىل القرآن الكريم
صح عنده من مصادر السرية والتاريخ،
يف الدرجة األوىل ،ث ّم عىل ما
ّ
وأه ّمها سرية ابن إسحاق ،ومغازي الواقدي ،وطبقات ابن سعد ،وتاريخ
الطربي ،األناجيل األربعة للسرية عىل ح ّد تعبريه ،ولكن يف إطار تحليل
عقيل ومنهج تف ّهمي.
وكام أرشنا سابقاً ،فإ ّن املؤلّف ال يلتزم بهذا املنهج ،بل يخضع
 .1م .ن.١٠٥ /١ :
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النصوص إىل قناعاته وخلفيّاته الفكريّة املسبقة ،فكم من مورد خرج
النص ،وكم من مورد خالف املصادر أو وافقها ملج ّرد احتامل
عن
ّ
ولعل ،فرتاه عندما يقتنع بفكرة يصوغ لها األدلّة وإن
ّ
أو من خالل ليت
خالفتها املصادر ،وعندما ال يقتنع بفكرة ينكر األدلّة وإن وصلت إىل ح ّد
االستفاضة أو التواتر ،وهذا ما يتك ّرر كثريا ً يف ثالثيّته هذه.
إنّه كثريا ً ما عاب املصادر بأنّها تتبع الخيال الواسع ،وإنّها تزيّن صورة
ّ
ينفك عن هذا الخيال يف تحليالته
أجداد النبي مثالً ،غري أنّنا نراه مل
التاريخيّة فيستند عىل مخياله العلامين ليحيك الصورة وفقها ،وهذا ناتج
النص
من منهجه الهرمنوطيقي يف تفسري األحداث ،حيث يضفي عىل
ّ
النص يف وا ٍد،
جهات وخلف ّيات املتلقّي الذهن ّية واملعرف ّية ،فيصبح
ّ
تو ّ
واملتلقّي يف وا ٍد آخر.
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املبحث الثاين :العصر اجلاهلي
إ ّن هشام جعيط كمؤ ّرخ يحاول أن يدرس السرية النبويّة مبنهج تاريخي
التمسك باملناهج
ما ّدي بحت مبنأى عن اإلميان .وعليه ،ال مناص له من
ّ
املا ّديّة املطروحة ،وهذه املناهج تفرض عليه دراسة الحقبة السابقة عىل
البعثة النبويّة أي جذور التك ّون وظروفها.
إ ّن مؤرخّنا التونيس يطرح مجموعة أسئلة «ملاذا محمد؟ وملاذا يف
هذا الزمن وذاك الوسط ،ماذا كانت هذه قريش يف سني القرن السابع
امليالدي ليك تنجب محمدا ً وهذه الثلّة من أصحابه»( .)1وإ ّن ال ّدعوة:

«ملاذا حصلت؟ وكيف تط ّورت؟ وكيف نجحت؟ وكيف ظهر شخص
محمد؟»(.)2
وهذا هو «ديالكتيك األنا واملجتمع والفرد والوسط»( )3الذي يطرحه

جعيط ،وللخروج بالنتيجة يستعني بعلم األنرثوبولوجيا املتكفّل لبيان هذه
األمور من وجهة نظر ما ّديّة.
أل ّن األنرثوبولوجيا كام ورد يف تعريفها« :العلم الذي يدرس اإلنسان
من حيث تركيبه الجسمي ،وبناؤه البدين والعقيل ،وصفاته الجسم ّية
املختلفة ،وعالقاته االجتامع ّية مع اآلخرين ،وتفاعله مع املجتمع والبيئة
والثقافة السائدة فيها»(.)4
 .1يف السرية النبويّة ٤٣ /٢ :ـ .٤٤
 .2م .ن.٤٦ /٢ :
 .3م .ن.١٥٧ /٢ :
 .4معجم مصطلحات األنرثوبولوجيا ،سمري حجازي.١٦ :
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متسكه باملنهج االنرثوبولوجي ،دراسة
لذا ،يحاول جعيط من خالل ّ
والخاص الذي انحدرت منه الدعوة أو تط ّورت ضمنه،
«السياق العا ّم
ّ
لتقص الظروف التي ظهر فيها الحدث»(.)1
ّ
وهذا املنهج هو الحاكم عىل عمله كلّه وله األسبقيّة عىل القرآن
رصح هو بذلك ،ويقول« :إ ّن ما سنحاوله هنا هو إعطاء نظرة
أيضاً ،كام ي ّ
للنص
انرثوبولوج ّية للثقافة العرب ّية قبل اإلسالم أ ّوالً ،واستقراء تاريخي
ّ
القرآين ،وتت ّبع التأثريات الخارج ّية ،والنظر النقدي يف املصادر التاريخ ّية
والببليوغرافيّة»(.)2
إ ّن جعيط يريد أن يدرس طبيعة املجتمع الجاهيل ،لريى كيف تح ّول
وأسس إمرباطوريّة عظيمة ،أي إنّه يريد أن يدرس «كيف ّية
الحقاً إىل التديّنّ ،
خروج اإلنسان من الطبيعة إىل الثقافة»()3؛ أل ّن الدين عنده يدخل يف مجال

الثقافة باملعنى األعم؛ ألنّه يأيت بأفكار ومعتقدات ،وهو منغرس بالرضورة
مؤسسات حيات ّية
يف الوسط الذي نبع منه ،فالثقافة إذا ً «بنية عا ّمة مركّزة عىل ّ
تندس يف أعامق املجتمع ،والدين ذاته من أه ّم هذه
املؤسسات»(.)4
ّ
ّ

ولكن ،رغم هذا كلّه ،فمؤ ّرخنا التونيس مل يستند عىل دعامة رصينة،
ومل يتمكّن من الخروج بنتائج حقيقيّة يقينيّة رغم محاوالته الجادة ،ليس
قصورا ً فيه بل قصورا ً يف املنهج الذي اعتمده ،وهو بنفسه يعرتف بذلك،
 .1يف السرية النبويّة.١١٧ /٢ :
 .2م .ن.١٥ /٢ :
 .3م .ن.٨١ /٢ :
 .4م .ن.٤٣ /٢ :
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ويقول« :من دون أن يعني ذلك سببيّة صارمة»( .)1بل «مبعنى اإليضاح
وترتيب املعلومات ووضع األمور يف إطارها» .فهي إذا ً اإلطار العا ّم من
«تفس ظهور شخص ّية محمد وتك ّون مهجته
دون سبب ّية صارمة ومن دون أن
ّ
مم يعني أ ّن عمله هذا يف دراسة الحقبة الجاهل ّية كلّه
يف قلب ضمريه»(ّ )2
هواء يف شبك ،إذ ملاذا هذا العناء البحثي الشائك لتلك الحقبة ،مع أنّها
ال تعيننا يف تفسري الحدث؟!
وكان األجدر بجعيط ترك هذا املنهج؛ إذ إنّه منهج عىل غرار باقي
املناهج يصيب ويُخطئ ،وإنّه إن أصاب يف دراسة الكائن البرشي العادي،
فليس بالرضورة نجاحه يف دراسة اإلنسان البرشي الغيبي املتّصل بالسامء.
هذه اإلشكالية تن ّبه إليها جعيط وأدرك صعوبتها لك ّنه رغم ذلك بقي
متمسكاً مبنهجه ،إنّه يقول« :إ ّن ظهور فرد مثل محمد يطرح مشكلة كربى
ّ
للمؤ ّرخ؛ ألنّه كان فعالً شخصاً فردا ً مل يسبقه أحد يف مناخه ...ومل يسبقه
أحد بالنب ّوة يف تاريخ الجزيرة العرب ّية ...وبالطبع إذا كان األمر أمر وحي
إلهي تلقّاه فقط محمد وبلّغه ،فاإلشكال ميحى ويذوب ،ويكون اإلله
اختاره من أوائل الزمن ،لكن هذه مسألة إميان وليست مسألة تاريخ»(.)3
هذه هي مشكلة جعيط ومشكلة سائر العلامنيّني والحداثويّني الذين
يريدون مقاربة الغيبي واملاورايئ بأدوات ومناهج ال تعرتف إلّ باملادي
والحس.
ّ
 .1يف السرية النبويّة.١١٧ /٢ :
 .2م .ن.٤٧ /٢ :
 .3م .ن.٤٦ /٢ :

ّ
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قسم الحقبة الجاهليّة
ومهام كانت النتائج التي ّ
توصل إليها جعيط ،فإنّه ّ
من وجهة نظر انرثوبولوج ّية تاريخ ّية إىل قسمني :درس يف القسم األ ّول
األنرثوبولوجيا االجتامع ّية ،ويف القسم الثاين األنرثوبولوجيا الدين ّية،
وسنوجز القول يف كليهام.
 ١ـ األنرثوبولوجيا االجتامع ّية:
يرى هشام جعيط أ ّن النظام االجتامعي العريب يعتمد عىل القبيلة
والعشرية ،وأ ّن قرابة الدم هي الحافز عىل التعايش ،والقبيلة قامئة عىل
املصالح االقتصاديّة ،وعىل الدفاع والحرب(.)1
والعامل العريب عامل ميلء باألخطار ،عامل يسيطر عليه الحيوان
وعنارص الطبيعة ،وعامل عنف عا ّم ،وال ميكن لعلم اآلثار أن مي ّد املؤ ّرخ
مبعلومات كافية عنه ،إ ّما لتقصريه يف هذا املضامر ،وإ ّما النعدام وجود
بقايا ما ّديّة ناطقة بكفاية(.)2
ومن وجهة نظر األنرثوبولوجيا االقتصاديّة ،كان الجوع مواكباً لإلنسان
العريب يف حياته ،املجاعة مسلَّطة باستمرار ،كانوا يأكلون امليتة ويرشبون
الدم ،وتص ّور املصادر أ ّن العرب يف العمرة أو الحج كانوا يلتقطون شعر
الحجيج بعد الحلق ليأكلوا قمله(.)3
كام أ ّن الغارة والغزو من سامت تلك الفرتة ،فهي مل تكن لس ّد الحاجة
 .1يف السرية النبويّة.٤٧ /٢ :
 .2م .ن.٤٨ /٢ :
 .3م .ن.٤٩ /٢ :
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واملجاعة ،بل دخلت يف أعامق الضمري العريب ،وأضحت نوعاً من
متس فقط األموال واألنعام بل تتع ّدى إىل النساء
الرياضة املحبوبة ،وال
ّ
أيضاً(.)1
كام أ ّن مسألة الثأر ذات أه ّميّة كربى يف تلك الفرتة ،وتكاثرات
الشهادات يف الشعر واملوروث التاريخي واألديب عىل الوتر وواجب
أي شخص
ميس القاتل بالرضورة شخص ّياً ،بل قد
الثأر ،والثأر ال
ميس ّ
ّ
ّ
من قرابته؛ أل ّن العشرية جسم واحد(.)2
ربر جعيط ساحة العرب الدمويّة املليئة بالعنف ،ليقول :إ ّن هذا
ث ّم ي ّ
«العامل القايس عىل اإلنسان والذي يبدو دمويّاً ،ليس بدموي إىل الح ّد
قوي بقيمة الحياة
الذي تصفه لنا مصادرنا وكلّها إسالم ّية .فهناك شعور
ّ
الفرديّة ما دام هذا الفرد محاطاً بحامية العشرية أو القبيلة»( )3ث ّم يستشهد
بتوقّف القتال مبجرد ما كان يُرفع شعار «البقيّة».

وبخصوص األنرثوبولوجيا السياس ّية ،فمن بطن هذه العشرية أو القبيلة
حة لرتتيب الشأن
تظهر سلطة الرب أو الس ّيد ،فالسلطة منبثقة عن حاجة مل ّ
ولكل قبيلة أو عشرية
ّ
االجتامعي ،ورضورة ات ّخاذ القرار يف األمور الحيويّة.
أسسها الج ّد األعىل(.)4
رب وحاكم تتوارث فيه الربوبيّة بعدما ّ
ّ
وبخصوص النبي كانت قبيلته هي قريش ،وعشريته بني عبد مناف،
 .1يف السرية النبويّة.٥١ /٢ :
 .2م .ن.٥٢ /٢ :
 .3م .ن ٥٣ /٢ :ـ .٥٤
 .4م .ن.٥٥ /٢ :
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واملؤسس لقريش قيص بن كالب
وساللته أي العشرية القريبة بني هاشم.
ّ

الذي قام بعمل ّية االستقرار يف البطاح حول الكعبة(.)1

ث ّم ينقل عن روبرتسون سميث أ ّن العرب ما كانوا يتص ّورون العالقة

أس االجتامعي ،واالجتامعي
االجتامع ّية ّ
إل عرب رباط القرابة ،فالقرابة ّ
يتامهى مع السيايس من وجهة التنفّذ والطاعة والدفاع والحرب(.)2

«كل ما هو أب ّوة وزواج وبن ّوة وأخ ّوة وقرابة بالعصبة أو
وذلك أ ّن ّ
وكل متييز بني الذكورة واألنوثة ،ليس فقط أساس ّياً يف ح ّد ذاته،
بالرحمّ ،
بل يج ّر وراءه عالقات أُخرى تتخذ مثاله أي مثال القرابة الدمويّة ،من مثل:

الوالء والتب ّني والحلف والجوار ،وهي ليست بيولوج ّية إنَّ ا ال ميكن لها

أن توجد إلّ داخل هذا اإلطار ،وبالتايل فإ ّن دراسة القرابة هي يف أساس

علم األنرثوبولوجيا؛ ألنّها تعبري عن بنية الفكر اإلنساين وتص ّوره لصميم
العالقة اإلنسان ّية»(.)3

وهذا ما يسميه جعيط بالتح ّول الطبيعي إىل الثقايف الذي يُبنى املجتمع

عليه ،ومن هنا يبدأ املؤلّف برشح عالقات الزواج والتب ّني والوالء والجوار

والحلف ،كام أنّه يرشح الحياة اليوم ّية العرب ّية ،وطريقة املسكن واملأكل
واملرشب(.)4

 .1يف السرية النبويّة.٥٧ /٢ :
 .2م .ن ٥٩ /٢ :ـ .٦٠
 .3م .ن ٦٠ /٢ :ـ .٦٢
 .4م .ن ٦٢ /٢ :ـ .٨٩
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 ٢ـ األنرثوبولوجيا الدين ّية:
إ ّن املنهج التاريخي واألنرثوبولوجي الذي اتّخذه هشام جعيط لدراسة
السرية النبويّة ،يضط ّره لرسم خارطة دين ّية للعرص الجاهيل يف منطقة
الحجاز سيّام مكّة املك ّرمة ،يك يربط الجديد بالقديم ويوصل الجذع
بالجذور بزعمه ،فهذه الخارطة دينيّة عند جعيط ،وإن كانت وثنيّة؛ أل ّن
الدين عنده يساوي الثقافة:
«الدين من أه ّم تعابري الثقافة اإلنسان ّية ،ولذا فإ ّن العرب أقحموا يف هذه
الكلمة ليس فقط املعتقدات املاورائيّة والطقوس والشعائر ،بل وأيضاً
عاداتهم وتقاليدهم وسننهم ...ويس ّمي العرب الدين /الثقافة بعبارة دين
العرب أي منهجهم يف الحياة»(.)1
من هذا املنطلق ،تكون الجزيرة العربيّة ثريّة من وجهة املخيّلة
الثقافيّة والدينيّة( )2مضافاً إىل أنّها محاطة ومخرتقة من قبل األديان الكربى

التوحيديّة والثنائ ّية :يف جنوبها ورشقها وشاملها ،من الرومان والفرس
خارج الجزيرة ،ومن اليمن والحرية مع عرب الضاحية والغساسنة ،ومن
يهود املدينة ووادي القرى داخلها ،إذا ً «ال ميكن أن يعترب املؤ ّرخ أ ّن
اإلسالم إنّ ا برز صدفة يف هذه املنطقة وليس يف غريها»(.)3
واألنىك من ذلك ،أ ّن جعيط يدافع عن تديّن العرب الوثن ّيني عبدة
األحجار واألوثان ،ليقول« :إ ّن اإلسالميّني هم الذين نفوا عن الجاهليّني
 .1يف السرية النبويّة.٩١ /٢ :
 .2م .ن.١١٤ /٢ :
 .3م .ن.١١٥ /٢ :
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وكل ج ّديّة يف أشكال تديّنهم ،وتالهم فيام بعد بعض
كل ب ّر إزاء اآللهة ّ
ّ
املسترشقني من أمثال المانس ،إذ ق ّرروا أ ّن البدوي ينتفي عنه عمق اإلميان
الحس التأ ّميل
بسبب تركيبة نفس ّيته .وإذا كان البدوي فعالً بعيدا ً عن
ّ
امليتافيزيقي لق ّوة انشداده إىل الحياة وإىل البقاء عىل قيد الحياة ،فإ ّن تديّنه
كان أصيالً»(.)1
«فمن التح ّيز أن يوصف العرب القدامى بانعدام الروح الدين ّية أو
ضعفها ،بل هم أتقياء وبررة مثل الرومان وقبلهم اليونان وقبلهم املرصيّون
ّ
وكل شعب مىض»(.)2
ويتط ّور تحليل جعيط أكرث فأكرث ،لريى أ ّن شخص ّية اإلله الساموي
«الله» تسمية قدمية جدا ً يف الرتاث السامي للتعبري عن اإلله األعىل ،فهو
مشرتك بني الثموديّني ومسيح ّيي سوريا من الرسيان وعرب الجاهل ّية ،غري
أ ّن املحتوى يتط ّور .فحصل هناك مزج بني اآللهة التي متثّل منطاً جديدا ً
من التديّن لدى العرب واملستوردة من الشامل أو الجنوب ،وبني عنرص
ومؤسسة الحرم.
ذايت قديم متمثالً يف التربك بالحجارة واألشجار املح ّرمة
ّ
«ولعل هذه الثنائيّة هي التي تسبّبت يف تر ّدد املسترشقني عند توصيف
ّ
()3
دين العرب ،فقالوا :إنّه دين مقام عىل عبادة األحجار»  .وجعيط ال يقبل
بهذا ،بل يرى أنّه من «الغلط أن يقال :إ ّن العرب كانوا من عبدة األحجار،
فالحجر إنّ ا هو رمز ملق ّر اإلله»(.)4
 .1يف السرية النبويّة.٩٣ /٢ :
 .2م .ن.٩٢ /٢ :
 .3م .ن.٩٢ /٢ :
 .4م .ن.٩٦ /٢ :
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ولذا ،يزعم املؤلّف أ ّن النبي رغم محاربته لتع ّدد اآللهة ،لك ّنه مل
جهها نحو
ميس الطبقة
ّ
الرتسب ّية األبعد أي الكعبة والحجر األسود ،بل و ّ
ّ
اإلله األوحد ،ومنحها معنى جديدا ً من دون املساس بها؛ ألنّها طقوس
موروثة عن زمن ما قبل اآللهة(.)1
بل يرى أكرث من ذلك ،إذ يذهب إىل أ ّن قداسة الكعبة التي يس ّميها
القرآن بالبيت العتيق ،جاءت الحتوائها عىل الحجر األسود ،فاتسعت
قداسة الحجر إىل فضاء الكعبة؛ أل ّن الحجر بزعمه مق ّر اإلله من دون أن
أي إله(.)2
يُعرف ّ
والخالصة :إ ّن أه ّم ّية «الديانة العرب ّية الجاهل ّية ال تكمن يف تع ّدد اآللهة
ومتثيلها بأصنام وأوثان ،بل يف الطقوس العتيقة املتّصلة ببنية الالوعي
اإلنساين والتي نجدها يف عديد املجتمعات األ ّوليّة»(.)3
وبعدما أثبت هشامجعيط رمزيّة الحجر ،يتط ّرق إىل طقوس الحج والعمرة
متت إىل الدين الوحياين والتوحيدي بصلة.
ويسدل عليها رمزيّة أُخرى ال ّ
الحج والعمرة أمران
إ ّن هشام جعيط يرى -تبعاً لجاكلني شايب -أ ّن
ّ
متباينان متاماً ،فالحج ليس إىل مكة وإىل البيت ،والعمرة أو الحج األصغر
الحج فهو يدور يف أماكن متع ّددة ثالثة بالضبط :عرفة
تقع يف مكّة( .)4أ ّما
ّ

واملزدلفة ومنى ،وال عالقة له بالبيت ،وال ينتهي عىل األرجح بالطواف

 .1يف السرية النبويّة.٩٢ /٢ :
 .2م .ن.٩٦ /٢ :
 .3م .ن.١٠٥ /٢ :
 .4م .ن.١٠٢ /٢ :
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الحج الجاهيل
حوله ،إنّ ا بالذبح وحلق الشعر مبنى( .)1كام يرى أ َّن
ّ
يتبي معناها ظاهرا ً.
يحتوي عىل طقوس غريبة ال ّ
مثالً :إنّها ال تقام يف مكان مغلق ،بل يف الهواء الطلق وتحت الشمس.
وكل الحج يف
لذا ،يطلق املؤلّف عنان مخياله ،ليقول« :إ ّن وقفة عرفات ّ
الجاهليّة هي من شكيلة العبادات الشمسيّة ،عبادة الشمس كجرم مخيف
عظيم وعبادتها كإله»(.)2
ويستشهد ّمرة أُخرى بجاكلني شايب ،ليقول :إ ّن الوقوف يف حرارة
تخف وطأته يك تنزل أمطار
الشمس هو نداء لهذا الكوكب اإلله أن
ّ
الخريف( ،)3فهذه الشعائر من دون ّ
شك لها عالقة وطيدة بالشمس

«تعب عن أزمة ليس داخل الجامعة ،وإنّ ا بني الجامعة
واملطر( )4وهي
ّ
والطبيعة ،وأنّها تنفرج بالنحر وإسالة الدم ،ث ّم بعد ذلك بثالث ليال من
االحتفاء واالحتفال تس ّمى أيام الترشيق»(.)5

كام أ ّن الرمي «هو وضع أحجار يف مكان مق ّدس احرتاماً وإجالالً
لآللهة األ ّول ّية ،وهو يدخل يف الثقافة األنرثوبولوج ّية للعرب ،أي أنّه عمل
ب ّر ،وال عالقة له بالعنف يف الرمي الجاري اليوم العتقاد املسلمني أنّهم
يرضبون الشيطان بالحىص»(.)6
 .1يف السرية النبويّة.١٠٧ /٢ :
 .2م .ن.١٠٧ /٢ :
 .3م .ن.١٠٧ /٢ :
 .4م .ن.١٠٩ /٢ :
 .5م .ن.١١١ /٢ :
 .6م .ن.١١٠ /٢ :
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الحج الجاهيل والوثني بالروعة
ث ّم بعد هذا الرسد ،يصف جعيط
ّ
يتأسف عليها حينام جاء اإلسالم و«أجرب الحجيج
والجامل والرمزيّة ،وكأنّه ّ
عىل أن يفيضوا قبل بزوغ الشمس من املزدلفة ّ
لفك الرباط بني الشمس
كل هذه الرمزيّة ،وأفرغها من ل ّبها مع
وشعائر الحج ،وهكذا د ّمر اإلسالم ّ
اإلبقاء عىل الشكل الطقيس الحريك»(.)1
الحج ليس هو معاداة الجاهل ّيني
ويالحظ عليه :إ ّن األصل يف طقوس
ّ
الحج هو ما س ّنه عرب
آنذاك ،كام رسمه جعيط حيث جعل األصل وأساس
ّ
الجاهليّة ،حتى يكون اإلسالم هو الذي جاء متط ّفالً عليها ،وسبّب يف
تحريفها وإفقادها الرمزيّة التي يأسف عليها جعيط.
بل العكس هو الصحيح ،مبعنى أ ّن الحج شعرية دين ّية ،وبناء البيت
ورفع قواعده تم عىل يد إبراهيم النبي ،وقد قال تعاىلَ :
﴿و َع ِه ْدنا إِىل
َ ْ ّ َ َ
َ َ ْ
َ َ ُّ َّ
ْ
ْ
َّ
َ
ّ
َ
ُّ ُ ()2
إِبْراهِيم ِإَوسماعِيل أن ط ِهرا بي ِ َ
ت ل ِلطائِفِني والعاكِفِني والركعِ السجودِ .
ْ
وكام ورد أيضاً يف قوله تعاىلِ﴿ :إَوذْ يَ ْر َف ُع إبْراه ُ ْ َ َ
ت
ِيم القواعِد م َِن الَيْ ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ ْ
ْ
ُ َ َّ َ َ َّ ْ َّ َّ َ
ْ
ت َّ
ك َأن ْ َ
الس ِم ُ
يع ال َعل ُ
ِيم * ربنا واجعلنا
ِإَوسماعِيل ربنا تقبل مِنا إِن
َ
ُ
ُ
ً
َ َ ُ ْ َ َّ َ
ً َ َ
ُ ْ َْ َ َ
ب َعليْنا إِنك
ي لك َوم ِْن ذ ّرِ َّيتِنا أ َّمة ُم ْسل َِمة لك َوأرِنا َمناسِكنا وت
َمسل ِم ِ
أن ْ َ
ُ
ت َّ
َّ
ُ
َّ
اتلواب الرحِيم﴾(.)3
رصح بأ ّن نبي الله إبراهيم طلب من الله تعاىل أن يعلّمه
فالقرآن ي ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٠٩ /٢ :
 .2سورة البقرة ،اآلية .١٢٥
 .3سورة البقرة ،اآلية  ١٢٧ـ .١٢٨
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ََ
َ
َ
طقوس الحج ﴿وأرِنا مناسِكنا﴾  ،فهشام جعيط الذي ي ّدعي بأنّه يريد
حري به
أن يرسم السرية وفقاً للقرآن وأن ال يتع ّداه ويلتزم مبا يقوله ،كان
ّ
أن يجعل الطقوس الجاهل ّية طقوساً مح ّرفة وأ ّن اإلسالم جاء وأرجعها إىل
نصابها الحقيقي.
()1

وهناك روايات كثرية وردت يف املصادر اإلسالميّة َّ
تدل عىل ما قلناه،
غري أ ّن هشام جعيط يسفّه دامئاً أخبار املصادر عندما ال تروقه ،وعليه مل
نستشهد بها إلثبات امل ّدعى.

 .1سورة البقرة ،اآلية .١٢٨
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ّ
املبحث الثالث :الفرتة املك ّية
يرى هشام جعيط أ ّن «أه ّميّة مكّة قبل اإلسالم بالنسبة للمؤ ّرخ تكمن
يف أ ّن اإلسالم نشأ فيها ،وأ ّن النبي محمدا ً من أبنائها من دون ّ
شك ،وأ ّن

الدعوة األوىل قامت فيها ...والدين املح ّمدي بعد جعل من الكعبة بيت
الله ووصلها بعمل إبراهيم»(.)1
إ ّن ما كانت متتاز به مكّة من نظم أساسيّة :دينيّة واقتصاديّة واجتامعيّة،
أ ّدت إىل نعتها يف القرآن بأ ّم القرى.
ث ّم إ ّن الطريق الوحيد للتع ّرف عىل تاريخ مكّة ،هو املصادر العرب ّية
القدمية مع ما فيها ـ بحسب جعيط ـ من أساطري ومعلومات مشتّتة ،مضافاً
إىل أنّها تختزل ذلك التاريخ بأشخاص وأحداث معيّنة :قيص ،أبناء عبد
املطلب ،غزوة أبرهة ،عام الفيل وما شاكل .مع إذعانه بأ ّن هذه األحداث
وكذلك هؤالء األشخاص ت ّم املبالغة فيها وفيهم(.)2
طبعاً ،ال ضري يف هذا ،وإشكال جعيط غري وارد؛ إذ إ ّن هذه املصادر
ميت
مل تكن كتب تاريخ ،بل د ّونت لضبط سرية النبي ومغازيه وما
ّ
يصح
إليه بصلة ،مع رشح مخترص من الفضاء العا ّم الذي ولد فيه ،فال
ّ
كل شارد ٍة ووارد ٍة.
إنزالها منزلة كتب التاريخ العا ّمة التي يفرتض أن تق ّيد ّ
ونحن بدورنا هنا ،نشري إىل أه ّم اإلشكاليّات التي وردت يف ثالثيّة
جعيط حول السرية النبويّة ،وما لها وما عليها ،وذلك ضمن النقاط اآلتية:
 .1يف السرية النبويّة.١١٧ /٢ :
 .2م .ن.١١٨ /٢ :
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 ١ـ األرسة والعشرية:
 ١ـ  ١ـ قريش:
يهت ّم جعيط بقريش ويعطيها الدور املركزي يف انبثاق الدعوة النبويّة
وتط ّورها يف مكّة(.)1
أسس قريشاً ،وقام بعمل ّية
ويرى -أيضاً -أ ّن قيص بن كالب هو الذي ّ
االستقرار يف البطاح حول الكعبة وهم قريش البطاح وألحق بهم قريش
الظواهر ،أي الذين قطنوا الظهر خارج البطاح ،وكانوا يختلفون يف طريقة
حياتهم ومعاشهم عن قريش البطاح(.)2
كام أ ّن قريشاً يف بداية أمرها كانت ويف أصلها بدويّة قامئة عىل تربية
وتحضت قبيل ظهور الدعوة
املوايش( )3ث ّم مت ّولت وسكنت املدينة
ّ

النبويّة( ،)4ولجهود قريش أصبحت مكّة مزدهرة ونامية( ،)5واست ّمرت قريش
يف فخذين رئيسني :عبد مناف وعبد شمس( ،)6وقريش هذه هي قبيلة
النبي.
 ٢ـ  ١ـ قيص:
قيص بن كالب ج ّد النبي األعىل ،وهو الذي أسكن قريش مكّة،
 .1يف السرية النبويّة.٥٩ /٢ :
 .2م .ن ٥٧ /٢ :ـ .٥٨
 .3م .ن.٤٥ /٢ :
 .4م .ن.٨٩ /٢ :
 .5م .ن.١٣٣ /٢ :
 .6م .ن.٥٨ /٢ :
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مهمً( ،)1ويذكر عن املصادر أنّه
ويرى هشام جعيط أ ّن قصيّاً لعب دورا ً ّ
مؤسسات قريش :دار الندوة ،اللواء ،سدانة البيت ،السقاية
أسس ّ
الذي ّ
والرفادة وغريها(.)2
غري أ ّن جعيط يرى ـ عىل رغم املصادر ـ أنّها ضخّمت من هذا الدور؛
ألنّه ج ّد النبي األعىل وج ّد خلفاء الدولتني( ،)3وبعبارة أُخرى :إ ّن املصادر
اختزلت مسارا ً كامالً يف شخص واحد وهو قيص(.)4
وما يذهب إليه جعيط بهذا الخصوص ،أنّه مل توجد أيّام قيص عىل
إل السدانة ،أ ّما الباقي قد أبدعها أبناؤه أو حتى
املؤسسات ّ
األرجح من
ّ
يف البعض منها أحفاده(.)5
الحج «األكرب»؛
أي دور لقيص يف سريورة
كام يشكّك جعيط يف وجود ّ
ّ
إذ إنّه من شأن العرب ،ومل يتدخّل قيص يف ذلك ومل يقدر عليه ،ويستشهد
بنص من تاريخ الطربي لذلك(.)6
ّ
ومن الطريف أ ّن جعيط يعرتف بوجود روايتني حول قيص ،إحداهام
مط ّولة ويصفها بكونها مليئة بالخرافات ،والثانية مقتضبة ويصفها بأنّها أكرث
واقعيّة(.)7
 .1يف السرية النبويّة.١١٨ /٢ :
 .2م .ن.١٠٤ ،١١٩ ،٥٨ /٢ :
 .3م .ن.١١٩ /٢ :
 .4م .ن.١٢٣ /٢ :
 .5م .ن.١٢٤ ،١٢٢ /٢ :
 .6م .ن ١٢٢ /٢ :ـ .١٢٣
 .7م .ن.١١٩ /٢ :
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ومل يذكر سبب اعتامده عىل الثانية دون األُوىل؛ إذ لو كان ال ب ّد من
االعتامد عىل املصادر ـ وهو كذلك إذ ال يوجد طريق آخر ـ فلامذا وصف
األوىل بالخرافة دون الثانية .نعم ،إ ّن ذلك ينبع من اعتامده عىل بعض
مناهج املسترشقني يف تلقّيهم للخرب ،فيزعمون أ ّن الرواية املخترصة
حة من الرواية والخرب املنتظم املتسلسل؛ إذ
واملش ّوشة أقرب إىل الص ّ
احتامل الوضع فيه أكرث ،وهذا مج ّرد تخمني واحتامل وليس أكرث.
ث ّم إ ّن مج ّرد طرح احتامالت واستبعادات من دون تقديم دليل مقنع ،ال
ميت إىل البحث العلمي بصلة ،واملؤ ّرخ الحصيف عندما ينكر أو يثبت
ّ
ال ب ّد أن يقوم بجمع األدلّة وتحليلها ،والبحث عن التناقضات ث ّم تقديم ما
يتوصل إليه ،أ ّما مجرد كون قيص  ج ّد للخلفاء ،والحكم عىل الروايات
ّ
بأنّها لتلميع الصورة ،فهذا بعيد عن الصواب.
وقد ّ
توف قيص حوايل ٥٠٠م عند جعيط ،أو ٤٨٠م حسب رأي ريني
سيمون(.)1
 ٣ـ ١ـ أجداد النبي:
يع ّرج جعيط مخترصا ً عىل هاشم بن عبد مناف بن قيص ،ج ّد النبي
األعىل الثاين ،ويرى أنّه مات شاباً ومل يلعب دورا ً كبريا ً ،واملصادر تضلّل؛
لكونها تريد إرجاع كل يشء إىل عبد شمس وهاشم ج ّد النبي وج ّد
الع ّباس ّيني(.)2
 .1يف السرية النبويّة.١٢٢ /٢ :
 .2م .ن.١٣٠ /٢ :
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كل ما ورد يف املصادر
كام أنّه يطعن يف بني هاشم عموماً ،ويرى أ ّن ّ
من حاميتهم للنبي ودورهم االجتامعي ،ودخول الشعب ،كلّه مختلق
ومن نسيج الخيال واأليديولوجيا ومن األساطري ،هدفها إظهار بني هاشم
يف ثوب املضطهدين دفاعاً عن النبي وأنّهم تعذّبوا يف سبيله ،والحال
أنهم خاملني فكريّاً وما ّديّاً واجتامعيّاً(.)1
وكذلك بالنسبة إىل عبد املطلب ،يرى أ ّن مجموعة من األساطري
نُسجت حوله ،وكذلك ما قيل من كونه كان عند أ ّمه يف يرثب إىل أن حمله
عمه إىل مكّة ،فهو خرافة اختلقتها األنصار ،كام اختلقت خرافات حول
مآثر عبد املطلب بينام يف الواقع مل يكن له موقع يُذكر مقارنة مع أبناء
طبقته يف الس ّن ،وما قيل من منافرته مع أم ّية فغري مقبول؛ والسبب يف كل
هذا االختالق عند جعيط أمران:
 ١ـ أراد العبّاسيّون أن يرفعوا من شأن ج ّدهم املشرتك القريب بينهم
وبني النبي هو عبد املطلب؛ وذلك ملضاهاة بني أم ّية والتغلّب عىل
منافسة بني أيب طالب ،وأصحاب السري اتّبعوا ذلك.
 ٢ـ وجود سبب ديني بحت وهو وجوب أن ينحدر الرسول من أذىك
األجداد وأرشفهم(.)2
وبخصوص أيب طالب ع ّم النبي يرى جعيط أ ّن املصادر تريد أن
متثّله كسيّد قريش( )3وما ذكر من دفاعه عن النبي أمام قريش عندما أرادوا
 .1يف السرية النبويّة ٢٥٢ ،١٤٥ /٢ :ـ .٢٥٤
 .2م .ن.٢٥٣ ،٢٥٢ ،١٤٥ ،٦٩ /٢ :
 .3م .ن.٢٥٣ /٢ :
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تسليمه إليهم وأخذ عامرة بن الوليد مكانه ،وتهديدهم لقتل النبي ،كلّه
قصة األرضة التي أكلت
من باب القصص والخيال واألسطورة( ،)1كام أ ّن ّ
الصحيفة من باب الخيال الديني(.)2
ويرى أخريا ً وتقليالً لهذا الجفاء أ ّن حامية أيب طالب للنبي
وحن ّوه عليه ال ميكن الطعن فيه ،حيث كان أبو طالب مخاطباً مرموقاً
لسادة قريش ،وكان يلعب دورا ً يف تخفيف حنق قريش عىل ابن أخيه،
ولكن مع هذا يرى جعيط أ ّن دوره قد بولغ فيه كثريا ً ،وأ ّن السرية ال تربزه
كشخصيّة قويّة(.)3
ومن الطريف أنّه بعد هذا الر ّد واإلنكار ورمي السرية بالوضع واالختالق،
يؤيّد الروايات الدالّة عىل مجيء قريش إىل أيب طالب ،وطلبهم منه أن
ينصح النبي ليخفّف ويكف عنهم ،ويقول« :تبدو الروايات قريبة من
َ ْ َ ْ ُ
﴿وان َطل َق ال َمأل﴾(.»)4
النص القرآين
الحقيقة ومقنعة؛ ألنّها تتامىش مع
ّ
أ ّما بالنسبة إىل عبد الله أب النبي ،فريى جعيط أ ّن الروايات هنا
متضاربة أيضاً ،فلذا يشكّك أ ّوالً يف اسمه «عبد الله» ويرى أنّه «غري متداول
جح أن يكون
يف هذا البطن» مع اعرتافه بأنّه اسم متداول عند العرب ،وير ّ
الرسول وهو الذي س ّمى أباه بذلك أو بعض الصحابة أو التابعني.
وكذلك يشكّك يف أ ّن عبد الله مات قبل والدة النبي ،بل يرى أنّه
 .1يف السرية النبويّة.٢٢١ /٢ :
 .2م .ن.٢٥٥ /٢ :
 .3م .ن.٢٨٥ /٢ :
 .4ص.٦ :
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ّ
توف ورسول الله صغري السن من دون ّ
شك ،وأ ّن الذي مات قبل
والدته ج ّده(.)1
اللف والدوران والتشكيك يف املصادر وكتب السري
وبعد هذا
ّ
«كل هذه
والتاريخ ،يبدي جعيط عدم يقينيّة آرائه ومواقفه هذه ،ليقولّ :
إل تساؤالت ـ بالنسبة للفكر التاريخي
التساؤالت مرشوعة ـ وإن هي ّ
النقدي»( .)2لتكون كلّها هواء يف شبك ،ومج ّرد تشكيك من دون الوصول

إىل ساحل اليقني.

ويالحظ عىل ما ذكره جعيط حول أجداد النبي:
 ١ـ نحن ال ن ّدعي أ ّن بني هاشم كان لهم من املال ما كان لغريهم
من قبائل قريش ،ولكن ما ثبت يف املصادر هو نفوذهم املعنوي الكبري
وسيادتهم وجاههم العريض ،ولذا متكن عبد املطلب سيّام أبو طالب
من حامية النبي ،ولذا مل يهاجر النبي طيلة حياة أيب طالب،
ومج ّرد كون هاشم أو عبد املطلب من أجداد الخلفاء ال يس ّبب التشكيك
يف األخبار أو نفيها لسلب جميع املكرمات أو التقليل من شأنها.
أقل شأناً من أقرانه ومن أبناء
 ٢ـ من أين اكتشف جعيط أ ّن عبد املطلب ّ
توصل إىل
طبقته يف السن ،لريفع من شأن أولئك ويضع من شأنه؟! أليس ّ
ذلك من خالل أخبار السرية وكتب التاريخ؟! فلامذا يعتمد تلك األخبار
ويدع هذه؟!
 .1يف السرية النبويّة.٢٨٥/٢ :
 .2م .ن.١٤٧ /٢ :

ّ
الفصل الثالث :هشام جعيط والسرية النبوية 181

 ٣ـ من الطريف أ ّن هشام يعلّل خلق األخبار يف فضائل عبد املطلب
بأنّها جاءت من قبل خلفاء بني العباس لريفعوا من شأن ج ّدهم أمام بني
أم ّية وملنافسة بني أيب طالب أيضاً ،والحال أنّه يعرتف بأ ّن السرية الكتاب ّية
د ّونت من خالل السرية الشفه ّية ،ومعلوم أ ّن السرية الشفه ّية كانت يف زمن
بني أميّة ،فم ّدعى جعيط خطأ وغري وارد طاملا أ ّن السرية د ِّونت يف فرتة بني
أم ّية ومل يكن أثر لبني العباس ،فكيف يقومون بوضع هذه الروايات والق ّوة
واملال والسلطة بيد غريهم؟!
 ٤ـ أ ّما السبب الثاين الذي يذكره جعيط إلثبات وضع روايات فضائل
أجداد النبي ،هو إثبات انحدار الرسول من أذىك األجداد وأرشفهم،
وقد غاب عنه ـ وليس هذا عىل العلامن ّيني ببعيد ـ أ ّن النب ّوة اصطفاء من الله
تعاىل ،وهو الذي يختار أطهر األوعية لحمل نور النب ّوة ،فال داعي لوضع
أخبار إلثبات ذلك ،ولو دقّق جعيط يف مخاطبة الله وإبراهيم لعرف
األمر جيّدا ً وما تف ّوه مبا قاله.
َ ّ
َََ
ُ َ
َ َ ُّ ُ َ
َْ ْ
ِمات فأت َّم ُه َّن قال إ ِ ِن جاعِلك
قال تعاىلِ﴿ :إَوذِ ابتىل إِبراهِيم ربه بِكل ٍ
َ
ً َ
ُ
َّ
ُ َ
الظالِم َ
ل َِّلن ِ
ني﴾( .)1فالعهد
اس إِماما قال َوم ِْن ذ ّرِ َّي ِت قال ال يَنال ع ْهدِي
ِ
إل يف سلسلة طاهرة.
خاص ،وال يكون ّ
اإللهي أي النبوة واإلمامة له شأن
ّ
َ َ
َ ُ ً َ
اهلل ْ
وكذلك قوله تعاىل﴿ :إ َّن َ
ِيم َوآل
اص َطىف آد َم َونوحا َوآل إِبْراه
ِ

 .1سورة البقرة ،اآلية .١٢٤
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ْ َ ََ
ع الْعالَم َ
ني ُذ ّر َّي ًة َب ْع ُضها م ِْن َب ْعض َو ُ
اهلل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
ِيم﴾(.)2()1
عِمران
ِ
ٍ
ِ
لئل
فهذه اآليات مضافاً إىل دليل العقل يف لزوم حسن منبت النب ّوة؛ ّ

يكون منفّرا ً ،تدعم األخبار الدالّة عىل فضائل أجداد النبي.

حة جميع ما ورد يف كتب السرية والتاريخ ،بل
٥ـ نحن ال ن ّدعي ص ّ
نجاري هشام جعيط ونعرتف بلزوم غربلة األخبار ،ولكن وفق معايري
علم ّية سليمة ال طبقاً ألهواء وقناعات وخلفيات فكريّة مستقاة من مناهج
علامن ّية ما ّديّة مضا ّدة للدين وملا هو قديس.

وبخصوص أيب طالب ،فإ ّن موقف هشام جعيط متناقض متاماً،

الدس والوضع وأ ّن أخبار فضائله مبالغ فيها ،ونراه
فرناه ينسب األخبار إىل
ّ

بعد أسطر أو صفحات يجعله املحامي املدافع القوي الذي تستنجد به

يكف عن آلهتهم ،فلو مل يكن قويّاً ذا جاه
قريش لينصح ابن أخيه حتى ّ
عريض ومهاباً ملا ُروعي جانبه ،وملا متكّن من الدفاع عن النبي.

كل ما يذكره من إنكار دخول الشعب وخرب الصحيفة
وكذلكّ ،

واألرضة ،ال قيمة له بعدما ورد وثبت يف املصادر لدى الفريقني ،وبعد

مساعدة الشواهد التاريخ ّية واملنطق التاريخي لها ،وتبقى تشكيكاته
مجرد رشحات بائسة من مخياله العلامين ،كام اعرتف هو بذلك وقال
إنّها تساؤالت ليس أكرث.
 .1سورة آل عمران ،اآلية  ٣٣ـ .٣٤
 .2راجع للمزيد :الصحيح من سرية النبي األعظم للعالمة السيّد جعفر مرتىض العاميل ،الجزء
الثاين.
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ومن الطريف أ ّن املؤلّف إذ ينكر حادثة الشعب ودفاع بني هاشم عن
النبي يثبتها يف مكان آخر من كتبه ،ويقول« :خرج طريدا ً إىل الشعاب
املحيطة مبكّة ،وقد أيّدته حركة رائعة؛ إذ تضامنت معه عشريته من بني
هاشم الذين كانوا يف أكرثهم من غري املؤمنني»(.)1
 ٦ـ أ ّما تشكيله بخصوص عبد الله أب النبي وتسميته ،فمن
الطبيعي أن تتضارب األخبار ،كام هو حالها يف سائر املواضع ،غري أ ّن
هذا التضارب ال ينفي وجود أدلّة وأمارات تنري الدرب أمام الباحث ،فطاملا
أ ّن اسم عبد الله كان مرسوماً لدى العرب ـ كام يعرتف به جعيط ـ فام
املانع من تسميته بذلك رغم عدم استعامله عند هذا البطن من قريش
جح لننسب ذلك إىل النبي أو
مثالً ،فلامذا نذهب إىل ترجيح غري مر ّ
ربر سوى تخمينات وتخ ّيالت وهلوسة
إىل الصحابة من دون وجود ّ
أي م ّ
سمه
علامنيّة .ويف رواية اليعقويب (ت٢٨٤هـ) أ ّن عبد املطلب هو الذي ّ
عبد الله(.)2
 ٢ـ املولد والتسمية:
 ١ـ  ٢ـ املولد:
يرى هشام جعيط أ ّن النبي مل يولد قبل سنة ٥٨٠م تقريباً ،وما ذكر
أ ّن الوالدة كانت عام ٥٧٠م غري صحيح وال يصمد أمام الفحص؛ لسببني:
ألف :إ ّن هجوم أبرهة عىل العرب كان سنة ٥٤٧م حسب النقوش ،وال
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٥٨ :
 .2تاريخ اليعقويب.٩ /٢ :
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أي سبب ليولد النبي يف عام الفيل ،وهذا إنّ ا هو مجرد عالمة
يوجد ّ
زمن ّية ليس أكرث.
ب :لقد ثبت أ ّن البعثة كانت حوايل ٦١٠م ،وأ ّن الهجرة إىل املدينة
وقعت قطعاً سنة ٦٢٢م حسب شهادة أوراق الربدي املتبقّية .وعليه ،ال
داعي للقول بأنّه بُعث يف األربعني من عمره ،وإجامع املصادر يف
هذه النقطة ال قيمة له(.)1
َ
ُ
﴿ف َق ْد َلثْ ُ
ت فِيك ْم
ويناقش أيضاً يف استشهاد املصادر بقوله تعاىل:
ِ
ُ ً
َ
َ َ َْ ُ َ
ع ُمرا م ِْن قبْلِهِ أ فال تعقِلون﴾( )2إلثبات البعثة يف س ّن األربعني .ويرى
أ ّن املقصود من العمر هو الجيل والجيل يعني عدد السنني الكافية جسديّاً
ليك ينجب اإلنسان وليك ينجب ابنه أيضاً ،وهو يعني سن الثالثني أو ما
يقارب ذلك.
وعليه ،يرى جعيط أ ّن النبي بعث يف الثالثني أو قبل ذلك ،ومل يولد
إلّ حوايل ٥٨٠م ،ومل يعش إلّ خمسني سنة ون ّيف(.)3
٢ـ ٢ـ التسمية:
يرى هشام جعيط أ ّن املصادر اتفقت عىل أ ّن اسم رسول الله هو
محمد منذ والدته ،واعرتفت املصادر أيضاً بأ ّن هذا االسم مل يكن جارياً
ال عند قريش وال عند العرب ،وإن كانت بعض العرب س ّموا أبناءهم بهذا
 .1تاريخ اليعقويب.١٤٣ /٢ :
 .2سورة يونس ،اآلية .١٦
 .3تاريخ اليعقويب.١٤٤ /٢ :
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االسم ترقّباً للنبوة .لكن رغم هذا ،يرى جعيط أ ّن هذا من باب األسطورة
إل ،أي أسطورة الرسول(.)1
ليس ّ
ربر املؤلّف
ولكن ،عندما نرى وجود هذا االسم يف القرآن ،يحاول أن ي ّ
ذلك ،ليف ّرق بني الفرتة امل ّكيّة والفرتة املدينيّة ،ففي الفرتة امل ّكيّة مل يرد
االسم ،واآليات التي ذكرت اسم «محمد» أو «أحمد» إنّ ا هي آيات مدينيّة،
ليخرج بنتيجة أ ّن النبي هو الذي لقّب نفسه مبحمد؛ أل ّن محمدا ً عند
املؤلّف صفة وليس اسامً.
وأكرث من ذلك ،يرى املؤلّف أ ّن «محمد» مأخوذ من الرسيانيّة من دون
ّ
شك؛ ألنّهم كانوا يس ّمون الطبقة العليا بكلمة «محمدان» وأطلقوه عىل
األمراء وتعني األمجد ،فالنبي اتخذ هذه الكلمة «محمد» لقباً لنفسه
بعد أن ارتفع مقامه ،وأعطاها بُعدا ً دين ّياً وربطها برتاث املسيح ّية زيادة عىل
معناها الدنيوي.
والخالصة :إ ّن هدف النبي من تلقيب نفسه مبحمد يكمن يف
أمرين:
 ١ـ الفخامة الدنيويّة.
 ٢ـ املقام الرفيع يف سريورة الدين التوحيدي ورشع ّية التامدي(.)2
أ ّما االسم األصيل للنبي فيعتمد املؤلّف عىل بعض املصادر ـ رغم
 .1تاريخ اليعقويب.١٤٩ /٢ :
 .2م.ن.١٤٨ /٢ :
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ومتسكه بالقرآن ورغم ورود اسم محمد يف القرآن ـ ليقول :إ ّن
طعنه الدائم
ّ
اسم النبي هو قثم ،ملا ورد يف أنساب األرشاف بخصوص عبد الله أب
النبي« :يكنى أبا قثم ويقال أبا محمد»(.)1
كام يذكر البالذري أيضاً أ ّن من أبناء عبد املطّلب من اسمه قثم تويف
يف الصغر ،وأ ّن أباه كان يحبّه كثريا ً ،فمن املعقول أن نستنتج أ ّن النبي
س ّمي عىل اسم ع ّمه املفقود ،وهذا من عادات قريش.
كام أ ّن الع ّباس ع ّم النبي س ّمى ابنه بقثم بعد أن تلقّب النبي مبحمد
ونزع االسم األصيل ،وتذكر املصادر أنّه كان يشبّه برسول الله ،وهذا
استنتاج معقول عند املؤلّف أيضاً(.)2
كل هذا اللف والدوران ،يرى جعيط أنّه ليس من امله ّم أن نعرف
وبعد ّ
اسم النبي األصيل ،وما يذكره إنّ ا هو استنتاجات من قرائن موجودة
حتها(.)3
لو ثبتت ص ّ
ويالحظ عليه:
 ١ـ كام قلنا غري م ّرة بأ ّن ما أجمعت عليه املصادر ،ومل يخالف بديهة أو
والتمسك بتحليل أو تأويل فارغ ،فطاملا أ ّن
عقل أو القرآن ،فال داعي لرتكه
ّ
املصادر أجمعت يف تحديد املولد النبوي الرشيف يف عام الفيل(،)4
 .1أنساب األرشاف ،البالذري.٩٩ /١ :
 .2يف السرية النبويّة.١٤٩ /٢ :
 .3م .ن.١٤٩ /٢ :
 .4قال ابن عبد الرب (ت )٤٦٣يف االستيعاب « :٣٠ :١ال خالف أنّه ولد عام الفيل» .ونقل الذهبي
(ت )٧٤٨يف تاريخ اإلسالم  ٢٥ /١عن خليفة بن خياط قوله« :املجمع عليه أنّه ولد يف عام الفيل».

ّ
الفصل الثالث :هشام جعيط والسرية النبوية 187

أي مبا يقارب عام ٥٧٠م ،فال داعي إلنكاره ،سيّام وأ ّن املؤلّف نفسه
يعرتف ويؤيّد بأ ّن املولد النبوي كان يف  ٥٧٠ميالدي(.)1
 ٢ـ أ ّما بخصوص التسمية ،فاملؤلّف يعرتف بأ ّن هذا االسم كان متداوالً
عند العرب ،كام يعرتف بأ ّن املصادر اتفقت عىل ذلك أيضاً ،فال داعي
ربر أو سبب
إلنكار ذلك وحياكة ّ
قصة خياليّة تخالف هذا من دون ّ
أي م ّ
معقول.
س ّيام وأ ّن االسم ورد يف القرآن أيضاً ،وإن حاول جعيط أن ينسبه إىل
الفرتة املدين ّية وأ ّن النبي هو الذي لقّب نفسه بهذه الصفة وليس االسم
ـ عىل حد زعمه ـ .وهذا الكالم ينسف ألوه ّية القرآن من األساس وينفي
كونه وحياً ،والحال أ ّن جعيط مل يقل بهذا بل يعتقد بألوه ّية القرآن وإيحائه
من الله تعاىل .وعليه ،ال ب ّد أن يرتاجع عن زعمه ومخياله هذا يف تسمية
املك؛ أل ّن القرآن ليس
ّ
الرسول مبحمد ،وإن مل يرد ذلك يف القرآن
كل شاردة وواردة ،أو أن يرتاجع عن ألوه ّية
كتاب تاريخ ،وال يريد أن يد ّون ّ
كل ما كتبه عن السرية ،وما حاكه مبخياله العلامين.
القرآن فينسف ّ
يحق للمؤلّف أن يرتك ما استضاف من روايات وأخبار يف اسم
 ٣ـ ال ّ
ربر معقول ،مع
النبي
ليتمسك بأخبار شاذّة تخالف ذلك من دون ّ
ّ
أي م ّ
حتها ويجعل ما حاكه مج ّرد استنتاجات.
أنّه يف آخر املطاف يشكّك يف ص ّ
 ٣ـ الزواج:
يتط ّرق هشام جعيط إىل مسألة الزواج يف الجاهليّة بشكل عا ّم؛ ألنّه
 .1أنظر :الشخصيّة العربيّة.١٣٩ :
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يدخل يف صميم عمل األنرثوبولوجيا ،وهو يُع ّد من أجىل صور التح ّول
من الطبيعي إىل الثقايف ،يقول« :إ ّن التح ّول من الطبيعي إىل الثقافة ،وعليه
يبنى املجتمع ،يظهر بأجىل صورة يف أعراف الزواج»(.)1
ومن هذا املنطلق ،يتط ّرق إىل زواج النبي من خديجة سالم الله
عليها ،ويشري -إجامالً -إىل ما ورد يف كتب السرية من طريقة الزواج ،وأنّها
قصة خديجة ،فقد تكون مجرد
التي طلبت ذلك ،ليقول يف النهاية« :أ ّما ّ
قصة»( .)2كام أنّه يغمز يف كتب السرية حيث تؤكّد عىل عدم الكفاءة املال ّية
ّ

إل بإرادة الزوجة الشخصيّة،
بينهام ،وأ ّن األعراف ما كانت تسمح بذلك ّ
ليقول :إ ّن كتب السرية «نسيت أ ّن الكفاءة ال تتمثّل فقط يف املال ـ مهام
طغت املا ّدة إذّاك ـ بل أيضاً يف الرشف التليد»( )3ليؤكّد عىل مبدأ الكفاءة
االجتامع ّية.

ويشكّك جعيط -كعادته -يف سائر تشكيكاته يف دور خديجة ،ويقول:
«أ ّما بخصوص دور خديجة يف اإلسالم األ ّويل ،فال نجد أيّة إشارة إىل ذلك
يصح قسم منها أو قد تكون كلّها
يف القرآن ،وكلّه من أخبار السرية ،وقد
ّ
من عمل األسطورة ،وهذا أمر مرشوع ج ّدا ً يف تكوين الخيال الديني»(.)4
بعد هذا ،يع ّرج عىل زينب ابنة ع ّم النبي وسبب زواجه منها،
القصة
وهنا يع ّرض عىل املصادر واملسترشقني حيث مل يحسنوا فهم
ّ
 .1الشخصيّة العربيّة.٦٢ /٢ :
 .2م.ن.١٥٠ /٢ :
 .3م .ن.٧١ /٢ :
 .4م .ن.١٥٠ /٢ :
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بحق أنّها خرافة سوقيّة(.)1
وجعلوها مسألة عشق طارئ جديد ،ليصفها ّ
وما يذهب إليه جعيط بهذا الخصوص ،أ ّن الزواج ببنت الع ّم كان مح ّرماً

يف الجاهلية واإلسالم هو الذي حلّل ذلك ،والنبي كان يعرف زينب من
حب ملاذا مل يتز ّوجها من ذي قبل،
ذي قبل ،وإذا كانت املسألة مسألة ّ
بل ز ّوجها من متب ّناه زيد بن حارثة .فالسبب كام يراه جعيط أ ّوالً :تحليل
اإلسالم للزواج ببنت الع ّم ،وثانياً لإلشارة إىل رفع أيّة أُب ّوة عن النبي
ألي رجل من رجال املؤمنني ،فهذا الزواج يُع ّد فسخ عقد التب ّني الذي كان
ّ
()2
رائجاً يف الجاهليّة .
أ ّما عائشة ،فريى من خالل تت ّبع املصادر أ ّن قريشاً والحرض ال تز ّوج
بناتها قبل الحلم ،لذا يخطّئ ما ورد من زواج عائشة يف السن التاسعة
إل بعد العارشة أو
أللف سبب عىل ح ّد تعبريه ،منها :إ ّن املرأة ال تبلغ ّ
أكرث ،ومنها :إنّه ما كان بإمكان أيب بكر وال النبي مخالفة أعراف القوم،
القصة تشري إىل عكس املراد من س ّن عائشة؛ إذ تجعل
ومنها :إ ّن نفس
ّ
النبي يف ترقّب ألمرها إىل أن تكرب(.)3
وأخريا ً يشري جعيط إىل أمرين:
١ـ إ ّن تع ّدد زوجات النبي يف املدينة ،كان اسرتاتيج ّية سياس ّية
جديدة من النبي ،ومل يكن فيه ّن بكرا ً سوى عائشة.
 .1الشخصيّة العربيّة.٦٧ /٢ :
 .2م.ن ٦٦ /٢ :ـ .٦٧
 .3م .ن.٨٣ /٢ :
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٢ـ إ ّن النبي مل ينجب ولدا ً عىل رغم ما ورد يف املصادر من وجود
ابن له من مارية مات صغريا ً ،ليقول« :املعقول هو أنّه ال ميكن أن يكون
للنبي ابن؛ أل ّن النب ّوة ال تو ّرث ،وألنّه مل ينجب من نسائه األخريات وه ّن
كرثة باملدينة»(.)1
 ٤ـ البعثة النبويّة:
التجل( )2ويتح ّدى جميع
ّ
يصف هشام جعيط البعثة النبويّة بلحظة
املصادر ليأخذ موقفاً شائكاً بخصوص هذه اللحظة ،فإنّه رغم اعرتافه
تجل
ّ
بتواتر األخبار الواردة يف أ ّن البعثة بدأت من غار حراء بواسطة
ْ ْ
جربائيل وإنزال سورة ﴿اق َرأ﴾ ،غري أنّه يرفضها جميعاً ،ويعتقد أ ّن لحظة

التجل أو البعثة حصلت كام ت ّم تصويرها يف سوريت النجم والتكوير ،ومل
ّ
أي أثر لغار حراء فيهام(.)3
يرد ّ

«قصة الغار هذه تنىس أ ّن القرآن ربط
وللتدليل عىل معتقده ،يقولّ :
التجل يف األفق والوحي ذاته ،وأ ّن الوحي حصل يف هذه
ّ
بصفة أساس ّية
اللحظة ال يف غريها»(.)4
للتجل والوحي
ّ
ويعيد كالمه ويؤكّده بقوله« :إ ّن املصدر الوحيد الوثيق
قصة غار حراء وما
هو إذن القرآن يف سوريت التكوير والنجم ،وبالتايل فإ ّن ّ
تبعها اختالق بحت ،لك ّنها ترمز بشكل مرسحي إىل أمور ج ّديّة وها ّمة،
 .1الشخصيّة العربيّة.١٤٧ /٢ :
 .2م.ن.٢٧ /١ :
 .3م .ن.٣٥ /١ :
 .4م .ن.٣٧ /١ :
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وتعكس آراء وتص ّورات ظهرت فيام بعد يف الضمري اإلسالمي»(.)1
قصة الغار ويناقشها:
كام أنّه يشري إىل ع ّدة أسباب يف اختالق ّ
 ١ـ تصوير أ ّن النبي كان يتح ّنث قبل البعثة ويبحث عن العزلة كغريه
من الحنفاء .وهذا يرفضه املؤلّف ويقول إنّه مشكوك فيه؛ إذ ال نعرف شيئاً
عن فرتة ما قبل النب ّوة ،أي زمن املراهقة إىل البعثة ،مع اعرتافه بأ ّن النبي
كان له هوس بالشؤون الدينيّة من زمن بعيد ومل يأت فجأة.
 ٢ـ تشري السرية إىل رصاع مع امللك املرسل ،ورفض من قبل النبي
للقراءة« ،فعبارة( :ما أنا بقارئ) التي تبدو مبهمة ال تعني برأيي :ال أحسن
ألن ح ّر يف أن أقرأ أو ال أقرأ .ومل يطع النبي
القراءة ،بل أرفض أن أقرأ؛ ّ
هذا األمر حسب الرواية إلّ مكرهاً بالق ّوة».
والحال أ ّن استعامل الق ّوة مرفوض يف القرآن يف سوريت التكوير
والنجم «حيث جرت األمور يف ج ّو بعيد عن العنف ،يف ج ّو تق ّبل وعطف
وتقارب شديد»(.)2
قصة الغار من تشكيك النبي يف رسالته وخوفه من
 ٣ـ إ ّن ما ورد يف ّ
وقصة اختبار
مم أصابه حتى أنّه فكّر يف االنتحارّ ،
الجنون ،وعن غ ّمه وحزنه ّ
كل هذا مرفوض وغري مقبول،
خديجة لهويّة امللك أهو ملك أو شيطانّ ،
تعب عن األنرثوبولوجيا العرب ّية بخصوص الخري والرش،
«وهي ّ
قصة قد ّ
إل أنّها مشوبة بقسط من املسيح ّية نجده
وعالقة ذلك باملرأة وجنس املرأةّ ،
بق ّوة عند ورقة بن نوفل الذي ال ميكن قبول حكمه حول البعثة».
 .1الشخص ّية العرب ّية.٣٩ /١ :
 .2م.ن.٤٠ /١ :
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كل هذه األُمور« :تريد عن قصد أو عن غري قصد ،أن تربز أ ّن النبي
ّ
إنّ ا كان رجالً عاديّاً متاماً مل يخرت لنفسه هذا املسار ،وإنّ ا اصطفاه الله
مبشيئته»(.)1
قصة حراء إىل تركيز مفهوم أ ّم ّية النبي« ،واملقصد
 ٤ـ تهدف ّ
كل يد برشيّة ،فلم يكن محمد
اإلسالمي واضح ،وهو تنزيه القرآن عن ّ
شاعرا ً ،ومل يكن حكيامً فيلسوفاً ،ومل يكن عاملاً بكتب األ ّولني ...إنّ ا
هو تنزيل من الله»(.)2
لكن جعيط يشكّك يف هذا:

ْ ْ
أ ّوالً :إ ّن مفهوم القراءة يف قول امللك ﴿اق َرأ﴾ غامض ومتناقض ،فهل

أمي ال
حل رموز
هو ّ
ّ
النص وقراءته ،فلامذا تعنيف امللك للرسول وهو ّ
النص بصوت عال تبعاً للرسول ،فهو أي:
يقرأ؟ أو هل املقصود هو تالوة
ّ
(ما أنا بقارئ) رفض من النبي للخضوع ملا ورايئ مجهول يريد أن
يفرض عليه دورا ً سلبيّاً بأمر آمر(.)3
ثانياً :معنى األ ّم ّية عند جعيط ليس مبعنى الجهل بالقراءة والكتابة ،بل
ُ
ب األ ِّ َّ
املقصود من ﴿انلَّ َّ
م﴾( )4هو «النبي املبعوث من غري بني إرسائيل».
ِ

مم
«فعبارة النبي
جهة باألساس إىل يهود تلك الفرتة ،أكرث ّ
األمي مو ّ
ّ
 .1الشخصيّة العربيّة.٩٠ ،٤١ /١ :
 .2م.ن.٤٤ /١ :
 .3م .ن.٣٦ /١ :
 .4سورة األعراف ،اآلية .١٥٧
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هي موجهة إىل املسيحيّني ،وتعني النبي املبعوث إىل العرب واألمم
األُخرى»(.)1
واملؤلّف يعتقد أ ّن النبي« كان يحسن القراءة والكتابة ،وأنّه كان
يتمتّع بأوصاف النبوغ والعبقريّة والحافظة والذكاء والوقاد» .واملسلمون
يف العهد الخليفي أي القرن الثاين والثالث ،هم الذين أرادوا أن ينزعوا عنه
هذه األوصاف يف سبيل دعم إله ّية القرآن(.)2
«قصة غار حراء ليست مختلقة فقط ،بل هي سخيفة مل تع
والنتيجة :إ ّن ّ
كل هذا ال يتامسك منطقيّاً وتاريخيّاً ويشهد القرآن
شيئاً من األمور»(« .)3بل ّ
عىل عكس ذلك متاماً يف سوريت التكوير والنجم»(.)4
أي إشارة إليه
إ ّن هشام جعيط بعد رفضه القاطع لغار حراء ،وعدم وجود ّ
يف القرآن ،يعتقد بوجود تلميحة يف القرآن تشري إىل الشخص ّية املاورائ ّية
َ َّ َ ُ َ ُ ْ ُ
التي رآها النبي ،ويف سورة النجم قوله﴿ :علمه شد
ِيد القوى﴾(.)5
()6
كقصة غار حراء» .
«وقد يشري مفهوم التعليم هذا إىل لحظة سابقة أ ّولت ّ
كام أ ّن «ابن إسحاق يذكر رؤيا حراء ،ث ّم يدعمها برؤية ثانية للملك يف
األفق يك ال يتضارب مع القرآن ،يف حني أ ّن القرآن يذكر رؤيتني فقط ال
بأي غار»(.)7
عالقة لهام ّ
 .1الشخصيّة العربيّة ٤٣ /١ :ـ .٤٤
 .2م.ن.٤٥ /١ :
 .3م .ن.٦٦ /١ :
 .4م .ن.٤٢ /١ :
 .5سورة النجم ،اآلية .٥
 .6الشخص ّية العرب ّية.٤٢ ،٣٧ /١ :
 .7م .ن.٣٥ /١ :
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مبا أ ّن هشام جعيط يعرتف بأ ّن خرب نزول القرآن يف غار حراء متواتر ومع
جته بحشد النصوص واألخبار املؤيّدة؛ إذ
هذا ينكره ،فال نتمكّن من محا َّ
إنّها ال تخفى عليه وهو مطلع عليها ،وال يبقى لنا طريق ملناقشته سوى من
وإل فال ،واألدلّة
الحق معه ّ
خالل مناقشة األدلّة التي ساغها ،فإذا متّت كان
ّ
التي أقامها وذكرناها هي:
التجل األوىل ونزول الوحي وبدء البعثة
ّ
١ـ إ ّن القرآن ذكر لحظة
قصة الغار ،فهي
يف سوريت النجم والتكوير ،وال توجد فيهام إشارة إىل ّ
مفتعلة.
ونقول :لو كان هشام جعيط ملتزماً مبنهج ّيته التاريخ ّية يف دراسة السرية،
ما ك ّنا نناقشه ،غري أنّه ال يلتزم بهذه املنهج ّية ،فإنّه يعرتف أ ّوالّ بأ ّن القرآن
كل املحطّات( )1فال داعي الستغرابه
مل يورد جميع السرية النبويّة وال يذكر ّ
قصة الغار؛ إذ هو ليس كتاب سرية ،وثانياً نرى كثريا ً ما يخالف
بعدم ذكر ّ

جعيط منهجه ،ويلتزم بحوادث مل ترد يف القرآن من قبيل االعرتاف بصحيفة
املدينة ،كام سيأيت ،والحال أنّها مل ترد يف القرآن وكانت حدثاً ها ّماً محوريّاً
للتآلف بني اليهود واملسلمني( ،)2وكذلك يسكت عن أمور وردت يف القرآن
خصص
من قبيل حادثة املباهلة ،فلم يتكلّم عنها رغم أه ّميّتها ورغم أنّه ّ
مبحثاً
مستقل للتأثريات املسيح ّية عىل اإلسالم والقرآن ،كام أنّه يقبل حديث
ًّ
املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين يف املدينة ومل يرد يف القرآن(.)3
 .1يف السرية النبويّة.٣٥ /١ :
 .2م .ن.٦١ /٣ :
 .3م .ن.٦٠ /٣ :
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يقول الدكتور عامد الدين خليل يف معرض نقده للمسترشقني الذين
التمسك بالقرآن يف دراسة السرية« :إ ّن اعتامد القرآن الكريم يف هذا
ي ّدعون
ّ
املجال ،ميكن أن يع ّد سالحاً ذا ح ّدين ،ويتمثّل الح ّد السلبي بنفي الكثري
من أحداث السرية ما دامت مل ترد يف القرآن الكريم ،وكأ ّن القرآن كتاب
خاص بتفاصيل حياة محمد ،وهذا مكّنهم من عمليّة انتقاء مغرضة
تاريخي
ّ
كل رواية ال تر ّد مؤيّداتها
ذات طابع هدمي معاكس ،وهي التشكيك أو نفي ّ
يف القرآن ،وال س ّيام إذا كان يف هذه الرواية متجيد للنبي ،أو كان يف نفيها
تأكيد إلحدى وجهات النظر االسترشاق ّية»(.)1
التجل يف األفق والوحي ،وأ ّن الوحي حصل
ّ
 ٢ـ القرآن الكريم قد ربط
يف هذه اللحظة ال يف غريها.
ويرد عليه :أ ّوالً :إنّه يعرتف بتورخة القرآن ويشيد بعمل نولدكه وبالشري
يف ترتيب السور بحسب النزول ،ويتّبع منهجهام ،وعند مراجعة ترتيب
النزول -كام أثبته جعيط يف كتابه )2(-نرى أ ّن نولدكه جعل ترتيب سورة

التكوير والنجم  ،٢٨ ،٢٧وعند بالشري  ،٣٠ ،١٨فإذا كان بدء الوحي يف
سوريت التكوير والنجم ال ب ّد من جعلهام يف بداية الرتتيب.
وامللفت للنظر أ ّن نولدكه وبالشري كالهام جعال املقطع األ ّول من
التجل األ ّول وبدء
ّ
مم يعني أ ّن لحظة
سورة العلق أ ّول ما نزل من القرآنّ ،
البعثة النبويّة ال عالقة لها بسوريت النجم والتكوير ،فكيف غاب هذا عن
مؤ ّرخنا التونيس الحصيف؟!
 .1املسترشقون والسرية النبويّة ،عامد الدين خليل.٢٥ /١ :
 .2يف السرية النبويّة.١٨ /١ :
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وثانياً :إ ّن اآليات الواردة يف السورتني ال عالقة لها ببدء الوحي؛ إذ آيات
سورة النجم تشري إىل حادثة املعراج النبوي ،ومل تتح ّدث عن مسألة
أ ّول ما أنزل وأ ّول الوحي ،فتبقى مسألة غار حراء عىل حالها وال تعارض
بني األمرين ،ولكن مبا أ ّن جعيط ينكر املعراج ويجعله اختالقاً ذا قيمة دين ّية
رفيعة( )1كان ال ب ّد له من ترتيب سيناريو جديد ،فحاك من مخياله ما قرأناه.
أ ّما آيات سورة التكوير ،فال عالقة لها ببدء الوحي أيضاً ،فهي تصف
بي يف هذه
الحالة العا ّمة للوحي العارض للنبي ،فالله سبحانه وتعاىل ّ
اآليات« :أ ّوالً إنّه كالم الله واتكاء هذه الحقيقة عىل آيات التح ّدي ،وثانياً:
إ ّن نزوله برسالة ملك ساموي جليل القدر عظيم املنزلة ،وهو أمني الوحي
جربيل ال حاجز بينه وبني الله ،وال بينه وبني النبي وال صارف من نفسه
أو غريه يرصفه عن أخذه وال حفظه وال تبليغه ،وثالثاً :إ ّن الذي أنزل عليه
وهو يتلوه لكم ،وهو صاحبكم الذي ال يخفى عليكم حاله ليس مبجنون
كام يبهتونه به ،وقد رأى امللك الحامل للوحي ،وأخذ عنه وليس بكاتم
مبغي ،ورابعاً :إنّه ليس بتسويل من إبليس وجنوده،
ملا يوحى إليه وال
ّ
وال بإلقاء من بعض أرشار الجن ،ونتيجة هذا البيان أ ّن القرآن كتاب هدى
الحق»(.)2
يهتدي به من أراد االستقامة عىل
ّ
فاآليات تصف للمتلقّي مسلامً كان أو كافرا ً ،الوحي وطريقة تنزيله،
التجل األ ّول كام زعمه جعيط،
ّ
وهي ليست من أ ّول ما أنزل وال هي لحظة
بل جاءت هذه اآليات بعد كثري من اآليات والسور ،وهي تدافع عن
 .1يف السرية النبويّة.٥٢ /١ :
 .2تفسري امليزان للطباطبايئ ٢٤٢ /٢ :سورة التكوير.
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النبي لتصف أ ّن طريق الوحي طريق سليم ،وال تريد أن تتط ّرق إىل أ ّول
ما أنزل من القرآن.
القصة تص ّور النبي
 ٣ـ الدليل اآلخر الذي يق ّدمه جعيط ،هو أ ّن هذه ّ
أنّه كان يتح ّنث قبل البعثة ،هو غري مقبول عند جعيط؛ لعدم وجود ما ّ
يدل
عليه ،إذ ال نعرف شيئاً عن فرتة ما قبل النبوة ،وزمن املراهقة.
ويرد عليه :إ ّن دليله عىل امل ّدعى ينسف جميع ما كتبه وسطّره عن الفرتة
الجاهليّة؛ إذ كيف سلّم بارتباط النبي باملسيحيني وتأث ّره بهم ،وكذلك
كيف رشح وقائع أجداد النبي فأيّد بعضها ورفض البعض اآلخر ،أليس
هذا عن طريق االعتامد عىل املصادر؟! فكيف ي ّدعي بعدم وجود يشء
عن تلك الفرتة؟!
ث ّم إ ّن جعيط يؤيّد أ ّن النبي كان له هوس بالشؤون الدينيّة من زمن
بعيد ،فكيف اكتشف هذا الهوس وامليل؟ ث ّم إ ّن لهذا امليل للتح ّنث
والعزلة واالتجاه الروحاين ظهورات وتجلّيات ،منها :العزلة واتخاذ
األماكن النائية ،والبعد عن زحام الدنيا والقيل والقال ،فمنطق األحداث
ومنطق امليل الديني يؤيّد التح ّنث يف الغار.
يتمسك به جعيط :إ ّن أخبار السرية تشري إىل
 ٤ـ والدليل اآلخر الذي
ّ
رصاع مع امللك وعنف وإجبار عىل القراءة ،غري أ ّن اآليات الواردة يف
سوريت النجم والتكوير تجعل تلقّي الوحي يف حالة ارتياح واطمئنان،
فقصة الغار غري صحيحة.
وعليه ّ
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وربا يستفاد
ويرد عليه :إ ّن الروايات الواردة يف هذا األمر كثرية،
ّ
كل رواية هكذا من دون نقد
من بعضها ما يقوله جعيط ،غري أنّنا ال نقبل ّ
ومتحيص للسند والداللة ،مع إذعاننا بأ ّن بعضها قد اختلط باإلرسائيل ّيات
إللقاء فكرة مع ّينة ،فام هو أوىل من روايات بدء الوحي ليكون موضعاً
للدس والتزوير ،وتصوير النبي معتمدا ً عىل مسيحي اسمه ورقة بن
ّ
نوفل ليثبت له رسالته السامويّة ،فنحن إذ نسلّم بأصل خرب الغار ،ال نص ّدق
ما ت ّم إلصاقه بالخرب من أمور موهنة ال تليق بشأن النبي ،وقد وصف
التجل يف غار حراء وكان مصاحباً للنبي
ّ
أمري املؤمنني لحظة
آنذاك بقوله:
كل سنة بحراء ،فأراه وال يراه غريي ،ومل يجمع
«ولقد كان يجاور يف ّ
ٍ
يومئذ يف اإلسالم غري رسول الله وخديجة وأنا ثالثهام ،أرى
بيت واحد
نور الوحي والرسالة ،وأش ّم ريح النب ّوة ،ولقد سمعت رنّة الشيطان حني
نزل الوحي عليه ،فقلت :يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال :هذا الشيطان
قد أيس من عبادته ،إنّك تسمع ما أسمع ،وترى ما أرى إلّ أنّك لست بنبي
ولك ّنك وزير ،وإنّك لعىل خري»(.)1
ويف رواية أُخرى وردت يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري،
«فلم استكمل
أي مشهد للعنف أو مدافعة النبي للملك:
ّ
ومل نجد فيها ّ
وجل إىل قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها
أربعني سنة ونظر الله ع ّز ّ
وأخشعها وأخضعها ،أذن ألبواب السامء ففتحت ومحمد ينظر إليها ،وأذن
للمالئكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم ،وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق
 .1نهج البالغة ،الخطبة رقم .١٩٢
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العرش إىل رأس محمد وغ ّرته ،ونظر إىل جربئيل الروح األمني املط ّوق بالنور
إليه ،وأخذ بضبعه وه ّزه ،وقال :يا محمد اقرأ ،قال :وما
طاووس املالئكة هبط
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
َ
َ َ ()2()1
أقرأ؟ قال :يا محمد ﴿اقرأ بِاس ِم ربِك الِي خلق﴾ ».
قصة حراء الرتكيز عىل أ ّميّة النبي،
 ٥ـ ي ّدعي جعيط أ ّن الهدف من ّ
أي يد برشيّة.
ليكون القرآن من ّزهاً عن ّ
ونقول :إ ّن مسألة أ ّم ّية النبي كانت وما زالت مثار جدل كبري بني
علامء اإلسالم وكذلك املسترشقني ومن تبعهم من العلامن ّيني ،غري أ ّن
رص عىل أ ّن معنى األ ّم ّية هي الجهل بالقراءة والكتابة،
الت ّيار اإلسالمي ي ّ
ويستشهدون بع ّدة شواهد تاريخ ّية ،منها :قصة غار حراء ،ومنها :قوله
َُ
َ
ت َتتْلُوا م ِْن َقبْلِهِ م ْ
﴿وما ُكنْ َ
تعاىلَ :
ك
ِن
ِتاب َوال ت ُّط ُه ب ِ َي ِمين ِك﴾(.)3
ٍ
وقال العالمة الطباطبايئ يف تفسريها« :وما كان من عادتك قبل
نزول القرآن أن تقرأ كتاباً ،وال كان من عادتك أن تخط كتاباً وتكتبه ،أي ما
كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أ ّم ّياً ،ولو كان كذلك الرتاب هؤالء
الحق بدعوى أنّه باطل ،لكن مل ّا مل تحسن القراءة
املبطلون الذين يبطلون
ّ
والكتابة ،واستم ّرت عىل ذلك ،عرفوك عىل هذه الحال ملخالطتك لهم
محل ريب لهم يف أمر القرآن النازل إليك أنّه كالم
ومعارشتك معهم ،مل يبق ّ
الله تعاىل ،وليس تلفيقاً لفّقته من كتب السابقني ،ونقلته من أقاصيصهم
وغريهم حتى يرتاب املبطلون ويعتذروا به»(.)4
 .1سورة العلق ،اآلية .١
 .2بحار األنوار للمجليس ٣٩٩ /١٨ :ح ٣٦عن تفسري اإلمام العسكري .
 .3سورة العنكبوت ،اآلية .٤٨
 .4تفسري امليزان ،الطباطبايئ.١٣٩ /١٦ :
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أي
جل ّ
فهذه الدالئل وغريها مدعومة بالواقع التاريخي الذي مل يس ّ
تعليم للنبي عىل يد ٍ
أحد من الناس ،تدعم نظريّة األ ّم ّية ،يقول الشيخ
السبحاين« :إ ّن صحائف تاريخ حامل الرسالة أوضح دليل عىل أنّه مل
يدخل مدرسة ،ومل يحرض عىل أحد للدراسة وتعلّم الكتاب»(.)1
ومن طريف تناقضات هشام جعيط ،قوله« :وفعالً ال نستبعد أن يكون
محمد جاهالً للقراءة» ،ث ّم يقول بعد نصف صفحة« :ومن الواضح عندي
أ ّن شخصاً مثل محمد يف الزمن والوسط الذي عاش فيه ،كان يحسن
القراءة والكتابة»(.)2
يتبي أ ّن ما ذهب إليه جعيط ،إنّ ا هي رشحات
وبهذا العرض الرسيعّ ،
خيال علامين تائه بني حتم ّية النصوص ونسب ّية املناهج ،فيتحفنا بني الحني
متت إىل الواقع بصلة.
رتهات ال ّ
واآلخر ب ّ
 ٥ـ الوحي:
 ١ـ  ٥ـ تعريف الوحي:
إ ّن هشام جعيط وإن مل يكن بصدد إعطاء تعريف منسجم للوحي،
غري أنّه أشار إليه يف مطاوي كتابه ع ّدة مرات ،فاملعنى اللغوي للوحي هو
اإلشارة إىل «اإللهام الداخيل»(.)3
أ ّما معناه االصطالحي العا ّم املستعمل يف القرآن ،فريى جعيط أنّنا «لو
 .1محارضات يف اإللهيات ،السبحاين.٣٠٧ :
 .2يف السرية النبويّة.٤٥ /١ :
 .3م .ن.٥١ /١ :
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حص مفهوم الوحي كامالً يف القرآن ألخذ ذلك مكاناً كبريا ً ،إنّ ا
أردنا تف ّ
كل يشء يف العامل ،وأنّه الوسيلة التي يتحكّم بها
يبدو أ ّن الوحي يقع عىل ّ
الله فيه ،فهو يف صلب العالقة بني الله والوجود كيفام كان»(.)1
ّ
الدال عىل االنبعاث للتبليغ ،فهو
يختص باألنبياء
أ ّما الوحي الذي
ّ
يجري بصفة داخليّة وبدون وعي كامل ،وهو هجوم مباغت داخل
الضمري(« .)2وهو عالقة ذات ّية بني الله والنبي سواء أكان باألصوات أو

باإللقاء يف القلب»(.)3

وأخريا ً« :الوحي هو تعريف الله بذاته ،وإنذار اإلنسانيّة باليوم اآلخر
عن طريق برش يُدخله يف عامل روحاين هو عامل آخر متاماً ،ليك يرجع
إل البرش»(.)4
إىل الناس فيام بعد ويبلّغهم هذا التكشّ ف؛ إذ ال يكلّم البرش ّ
ورغم هذا ،فرنى املؤلّف متذبذب بخصوص ظاهرة الوحي؛ إذ
كيف ميكنه الجمع بني املنهج العلامين الذي ال يؤمن باملغيّبات ،وبني
املنهج اإلسالمي الذي يؤمن بالغيب واملطلق ،ويظهر تذبذبه هذا جل ّياً
يف قوله اآليت« :إ ّن الوحي متن ّوع يف أشكاله حسب الحضارات واألزمنة،
كل مكان :فهو ظاهرة تاريخيّة واقعيّة من جهة التاريخ
وهو موجود يف ّ
واألنرثوبولوجيا .إلّ أنّه يصبو إىل ربط العالقة مع املطلق ومع الحقيقة
العليا ،وهذا ما يُخرجه عن التاريخ ّية العاديّة محدودة النظر»(.)5
 .1يف السرية النبويّة.٥٥ /١ :
 .2م .ن.٦٩ ،٥١ ،١٧ /١ :
 .3م .ن.٧٢ /١ :
 .4م .ن.١٠٣ /١ :
 .5م .ن.٩٧ /١ :
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بأي شكل ،ليقول أخريا ً« :يبقى
لك ّنه مل يستطع ترك منهجه العلامين ّ
أ ّن الوحي ظاهرة دين ّية فحسب معطاة من التاريخ ،والعقالن ّيون ال يؤمنون
بواقع ّيته الفعل ّية :هذا شأن املؤمن ،وليس شأن العامل أو الفيلسوف»(.)1
كام أ ّن الوحي ال يقترص عىل الخطاب الداخيل ـ كام ذكره جعيط ـ بل
هذا قسم من الوحي ،وهناك ما هو أه ّم منه وهو الوحي بواسطة امللك،
كام حدث لرسول الله مرارا ً وتكرارا ً .وليس الوحي إنذارا ً لإلنسان ّية
فحسب ،بل هو دستور الحياة الدنيويّة واألخرويّة.
 ٢ـ  ٥ـ الوحي والعقل:
يذهب هشام جعيط إىل أ ّن الوحي ال ميكن استكناهه بالعقل ،فهذا أمر
مستحيل ،كام ال ميكن سوق نظريّة فلسف ّية حول الوحي يف اإلسالم( ،)2لذا
يصعب عىل العقل الحديث وأدواته معرفة ظاهرة الوحي وأصل النب ّوة(.)3
ومن هذا املنطلق ،فإ ّن العقالن ّيني ال يؤمنون بواقع ّية الوحي الفعل ّية،
ويرون أ ّن هذا شأن املؤمن ،وليس شأن العامل أو الفيلسوف( .)4فالوحي
حقيقة واقع ّية إلّ أنّه يعلو عىل عقل اإلنسان العادي( .)5واألنبياء أناس
يُخاطرون بعقلهم لريتفعوا بالتجربة إىل الالنهايئ ،أي إىل ما فوق العقل،
رب عنه بلغة العقل(.)6
والذي يقال ويُع ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٠٥ /١ :
 .2م .ن.١٨ /١ :
 .3م .ن.٢٨ /١ :
 .4يف السرية النبويّة.١٠٥ /١ :
 .5م .ن.٧٢ /١ :
 .6م .ن.٩٨ /١ :
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ومن الطريف ،أ ّن هشام جعيط إذ ينفي جملة وتفصيالً صوغ نظريّة
فلسف ّية حول الوحي ،نيس ما قاله يف مق ّدمة كتابه هذا من الجزء األ ّول،
حيث قال« :وقد حاولت يف املايض أن أفكّر فلسف ّياً يف الوحي ،واعتربته
جدالً بني أعامق الضمري املحمدي وهو اإلله الداخيل ،وبني اإلله
الخارجي فيام وراء العامل»( )1وكذلك ما قاله يف مقدمة الجزء الثاين منه:
«فهذه الدراسة ليست كاألوىل التي أرادت لنفسها البحث يف ماه ّية الوحي
والنب ّوة من وجهة نصف كالم ّية ميتافيزيق ّية ،ونصف تاريخ ّية»(.)2
فكيف ميكن تفسري هذا التناقض يا ترى؟!
ث ّم نسأل جعيط ما مراده من العقل ،إذ يعرتف هو بتع ّدد معاين العقل،
فهناك عقل علمي ،وعقل ميتافيزيقي ،وعقل تاريخي ،وعقل ميكانييك،
وعقل جديل(.)3
املادي التجريبي للغيبي فال يعرتف به ،أ ّما
فمن الطبيعي أن ال يسع
ّ
العقل مبعنى التعقّل والتدبر وفهم األمور عىل ضوء نور العقل ،فهذا ال
يتناىف مع الوحي ،بل هو من دعامئه؛ إذ الوحي والنبوة وأصل األلوهية
إنّ ا تثبت بالعقل أوالً.
هذا من جهة ،ومن جهة أُخرى إ ّن هشام جعيط نفسه يعرتف بظهور
ت ّيارات جديدة يف الغرب باتت تشكّك يف العقالن ّية الغرب ّية التي مألت
كل
أسامعنا وط ّبل لها العلامنيون وز ّمروا« :فمبدأ العقالن ّية الذي يح ّرك ّ

 .1يف السرية النبويّة.٨ /١ :
 .2م .ن.٥ /٢ :
 .3الصحوة اإلسالميّة والثقافة املعارصة ،هشام جعيط ،٤٢ :مجلّة الفكر اإلسالمي ،العدد  ،٨السنة .١٦
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املجال املعريف من علم وفلسفة وعلوم إنسانيّة ،بل والذي ات ّسع نفوذه
إىل ح ّد انتشاره عىل الثقافة السياس ّية وحتى السلوك اإلنساين ،هو بذاته
محل ّ
شك ونقض من طرف فلسفات حديثة ذات تأثري ها ّم عىل
ّ
عاد
الضمري الغريب»(.)1
املتغية
فإذا كان األمر هكذا ،فلامذا يعتمد املسلم عىل هذه املناهج
ّ
ّ
الشك والشبهة؟!
املتضاربة ،والتي ينفي بعضها بعضاً وال تنتج سوى
 ٦ـ الدعوة النبو ّية والخلف ّيات الدين ّية:
 ١ـ  ٦ـ الدعوة النبويّة:
يرى هشام جعيط أ ّن مكّة وما كان يحيط بها ،كانت مفعمة مشحونة
ومؤسس دين جديد فيها(.)2
بالدين ،ومن هنا ال يستبعد ظهور مصلح ديني
ّ

املك يحوي باألساس مضمون الدعوة ،واألفكار التي
ّ
كام يرى أ ّن القرآن
امتألت بها يف مراحلها املتع ّددة( )3والدعوة كانت عىل نحو التد ّرج :من
دعوة حذرة ،إىل انتشار هذه الدعوة ،إىل اإلعالن عنها ،وهذا ما يس ّميه
باسرتاتيج ّية املراحل(.)4
املك ،يتّبع املؤلّف تقسيم
ّ
ولفهم الدعوة يف بداياتها من خالل القرآن
نولدكه وبالشري للسور امل ّك ّية واملدين ّية ،ليستنبط مضمون الدعوة امل ّك ّية
 .1الصحوة اإلسالميّة والثقافة املعارصة ،هشام جعيط.٤١ :
 .2يف السرية النبويّة.١٢٨ /٢ :
 .3يف السرية النبويّة.١٨٣ /٢ :
 .4م .ن.٢١٦ /٢ :
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من القرآن امليك ،ليقول« :إ ّن هذه التورخة للقرآن تعني كثريا ً عىل فهم
تط ّور املعاين التي أتت بها الدعوة ،وكذلك عىل فهم تط ّور فعاليّات
الدعوة ذاتها يف مكّة ،وكيف حصل تلقّيها وقبولها».
كام أ ّن «الدعوة يف مكّة متمحورة باألساس حول النزاع مع الكافرين،
حول الجدل ،حول االحتجاج ومحاولة اإلقناع والتخويف»( .)1ويف مكان
آخر يقول« :وقد كانت الدعوة منصبّة عىل إعانة الفقراء يف األ ّول ،ث ّم عىل
اإلنذار باليوم اآلخر فقط»(.)2
جه النبي للفقراء ،أ ّن
ويزعم جعيط خالفاً ملا ورد قبل سطر من تو ّ
النبي كان يف البداية متّجهاً لدعوة األرشاف واألقوياء؛ ألنّه متى أسلم
األرشاف أسلمت ّ
كل قريش ،ومل ييأس متاماً إلّ يف آخر الفرتة( .)3ويصفه
يف مكان آخر بأنّه فشل يف ذلك( )4وهذه من تناقضاته املتك ّررة.
وأمر آخر ،وهو أ ّن جعيط يجعل الدعوة امل ّك ّية مثان سنوات ،ويقول:
«الدعوة دامت مثاين سنوات ،وليس ثالث عرشة وال عرش ...هذا ما ميليه
منطق األحداث ،وهذا ما تذكره أقدم املصادر التي لدينا :أعني رواية عن
قتادة»(.)5
رسيّة بسنواتها الثالث بتاتاً( ،)6ويقول« :كيف
كام أنّه ينكر الدعوة ال ّ

 .1يف السرية النبويّة.١٩٤ /٢ :
 .2م .ن.٣١٧ /٢ :
 .3م .ن.٢٥١ /٢ :
 .4م .ن.١٣٧ /٢ :
.٣١٦ /٢ .5
 .6م .ن.١٨٤ /٢ :
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رسيّة» تشري فقط إىل
ميكن ذلك يف بلد صغري يُعرف فيه ّ
كل يشء كلمة « ّ
ما هو غري علني غري رسمي ،والجهر بالدعوة إنّ ا يقع أمام املأل»(.)1

قصة ذهاب النبي إىل الطائف؛ أل ّن النبي
ث ّم إ ّن جعيط يشكّك يف ّ

كان عاملاً بعناد ثقيف فكيف يطلب منارصتهم عىل قريش ،مضافاً إىل

اللت ،وهي سفرة مق ّدر لها بالفشل مسبقاً ،ومن جهة
أ ّن الطائف معقل ّ
أُخرى يصعب عىل املؤلّف إنكار هذا الخرب بحذافريه ورميه باالختالق،
«فالقصة ذاتها ،واضطهاد النبي
وإن كانت أطروحة االختالق عنده منطقيّة
ّ

أس السرية؛
ودعاؤهّ ،
كل هذا جميل ومؤث ّر ومن باب الخيال الرائع الذي هو ّ
أل ّن هدف السرية خلق صورة للنبي»(.)2

ومن الطريف أ ّن جعيط قبل صفحة يرى وجود إشارات يف القرآن

عىل دعوة ثقيف يف الطائف ،يقول« :وإذ يقال إ ّن الرسول ات ّجه إىل غري

الحج ،أو إىل قبيلة ثقيف يف
قريش من قبائل البدو يف عكاظ وأشهر
ّ
الطائف فلنا حجج يف القرآن عىل هذا ،إذ غدا الخطاب يتّجه أكرث فأكرث

إىل الناس.)3(»...

فلامذا مل يقبل هذه اإلشارات القرآنيّة املؤيّدة بالسرية؟ ال نعلم ،سوى
لئل يكون للنبي أدىن جهد
الخاص مل يرق له قبول ذلك ّ
أ ّن مزاجه
ّ
ومظلوم ّية.
 .1يف السرية النبويّة.٣١٦ ،١٩٦ /٢ :
 .2م .ن ٢٨٨ /٢ :ـ .٢٨٩
 .3م.ن.٢٨٧ /٢ :

ّ
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واألمر األخري والخطري بخصوص الدعوة ،هو شموليّتها لجميع األمم،

أو اقتصارها عىل محيطها العريب؟!

يتبي عدم وضوح موقفه
مبراجعة فاحصة ملا كتبه جعيط يف ثالثيّتهّ ،

بل تناقضه ،وإن كان مييل إىل عدم الشمول ّية ،فإنّه تارة يقول يف معنى
«النبي األ ّمي»« :وتعني النبي املبعوث إىل العرب وإىل األمم األُخرى،
واملختار هو ذاته من بني أ ّمة من غري اليهود»(.)1

وذلك عندما أراد أن ينفي األ ّم ّية عن النبي وأ ّن اآلية تعني األمم ّية

املأخوذة من األ ّمة ال األ ّم ّية.

ث ّم بعد هذا يرى أ ّن األمم ّية صفة ألصقت بالدعوة فيام بعد مع اعرتافه

تبي أ ّن النبي
بوجودها يف القرآن« :وبانتشار اإلسالم يف شعوب متع ّددةّ ،

بُعث للناس كافّة كام أراد بذلك القرآن»( .)2فهو -لحد اآلن -يعرتف بشمول ّية

الدعوة طبقاً ملا ورد يف القرآن.

ث ّم يتط ّور موقف جعيط يف أخريات ثالث ّيته ،ليقول :إ ّن النبي
تخل عنها رغم
ّ
كان يعتقد يف البداية بشموليّة الدعوة ،غري أنّه هو الذي
وجودها يف القرآن ،ويص ّور النبي كأنّه غري مؤمن بالقرآن ،أو ما كان
يفهم مراد القرآن بشكل جيد ،إذ يقول« :بعد فرتة من السعي وراء الشموليّة
نبي
رصح محمد وأكرث من ّ
التوحيديّة يف املدينة ،ي ّ
أي وقت مىض ،بأنّه ّ
 .1يف السرية النبويّة.٤٤ /١ :
 .2م .ن.١٠٦ /١ :
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األميّني العرب ،حتى وإن كان القرآن بصفته كالم الله يخاطب -مبدئيّاً

وجوهريّاً -الناس كافّة :العاملني»(.)1

ويف مكان آخر يقول ما هو قريب منه« :حني آيس من إسالم اليهود ومن
كل فكرة حول شموليّة
وتخل عن ّ
ّ
وخصصه
اهتداء النصارى ،أفرد دينه
ّ
الرسالة التوحيديّة بكسوتها القرآن ّية واملحمديّة الجديدة ،صارت رسالته
عرب ّية خالصة وصار هو نفسه نبي العرب ...مبا أ ّن محمدا ً جوبه بالرفض
اليهودي ،فإنّه راهن كلّيّاً عىل البعد العريب»(.)2
ويضيف قائالً« :فالقرآن يتّجه إىل (أ ّم القرى) وقد نزل بلسان عريب،
يصح اعتبار الدعوة
فتأخذ الرسالة مالمحها الوطن ّية .من هذا الوجه
ّ
املحمديّة صيغة عرب ّية للتوحيديّة وللرتاث التوحيدي العتيق ،نابعة من
رضورة أن يكتسب العرب وقريش من أ ّول املقام نبيّهم وكتابهم املق ّدس،
وهذا رهان كبري وكبري ج ّدا ً أثبته التاريخ الواقعي»(.)3
وال ندري من أين استنبط هذه الرضورة ،وكيف وصل إىل التاريخ
يتمسك به جعيط ليخالف
الواقعي ،وما هو هذا التاريخ الواقعي الذي
ّ
نصوص القرآن وأخبار السرية وبديهة العقل؟!
ث ّم إ ّن هذا الكالم الخطري إ ّما أن ينفي صفة األلوهيّة عن القرآن ليكون من

صنع النبي ويتط ّور تاريخ ّياً بحسب ظروف الزمان واملكان ،وإ ّما أن ينفي
 .1يف السرية النبويّة.٧٦ /٣ :
 .2م .ن ١٤ /٣ :ـ .١٥
 .3م .ن ١٦٤ /٢ :ـ .١٦٥
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عن النبي فقه القرآن وفهمه بالشكل الصحيح الذي يريده الله؛ إذ بعد فرتة
يتبي للنبي أ ّن دعوته مل تكن لكافّة
من العناء والتعب يف سبيل نرش الدعوة ّ

خاصة .كربت كلمة تخرج من أفواههم.
األمم بل مقترصة عىل العرب ّ

نص القرآن ّ
يدل عىل شمول ّية
ومن الطريف أ ّن املؤلّف يعرتف بأ ّن ّ

الدعوة ،غري أنّه وفقاً ملنهجه املا ّدي يقول بتأويل القرآن ويبدي اجتهاده
ٌ
رسول إىل الناس
النص القرآين ومحكامته ،فالقرآن يصف الرسول بأنّه
أمام
ّ

خاصة« :والقرآن يُعلنه رسوالً إىل
كافّة ،واملؤلّف يقول أي إىل العرب
ّ
(الناس كافّة) هنا يجب تأويل كلمة الناس مبعنى ّ
كل العرب»(.)1

النص ،ينسف منهج ّية
وهذا التأويل الهرمنوطيقي الذي يعزل الفهم عن
ّ

املؤلّف القرآنيّة متاماً؛ إذ هو ا ّدعى أنّه يعتمد عىل القرآن لكتابة السرية النبويّة،
نص القرآن رعاية ملصالح خطابه العلامين ،الذي صاغ عقليّته
وهنا يخالف ّ
أي
وال شعوره الباطني ،ليطغى بني الحني واآلخر وينفي -مهام متكّنّ -
قدس ّية أو ما ورائ ّية أو أمور غيب ّية يصعب عىل العقل العلامين هضمها.
 ٦ـ  ٢ـ الخلف ّيات الدين ّية:

إ ّن هشام جعيط كغريه من العلامن ّيني وعلامء االجتامع املا ّديّني،
أوقع نفسه يف مأزق معريف؛ إذ التزم بأ ّن «الحس التاريخي للسرية
أي حدث
اعترب ّ
بحق أنّه ال ميكن أن يوجد يشء من دون سوابق ،وأ ّن ّ

 .1يف السرية النبويّة١٩٩ /٣ :؛ وأنظر أيضاً  ،٧٦ /٣الهامش رقم ١؛ وأيضاً .٢٨٧ /٢
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تاريخي ال ب ّد أن يكون متجذّرا ً يف تيّار فكري يحيط به»(.)1
ويضيف أيضاً أنّه «بالنسبة للمؤ ّرخ الذي يبقى عىل مستوى النصوص

والزمن التاريخي ،التأثريات أمر مقبول»(.)2

ومن جهة ثانية ،يعتقد «أ ّن النبي كان قبل البعثة يبحث يف اتجاهات

ع ّدة عن الحقيقة»( .)3فهو كمؤ ّرخ علامين يبحث عن الجذور وعن نقطة
انبثاق الروحانيّة واملعرفة الدينيّة يف نفس النبي.

فهو ينكر النظرة الكالسيكيّة التي ترجع البعد الديني يف النبي إىل

إل أن ينسب
الحنفاء ،ويجعلها ترتيباً حلوا ً ذك ّياً لك ّنه خرايف( .)4فلم يبق له ّ
ذلك إىل األديان التوحيديّة املوجودة آنذاك يف الجزيرة العرب ّية ،ويقول:

«املهم هنا وجود مسيحيّة عربيّة يف الشامل والجنوب ،ويهوديّة متع ّربة
أيضاً ...يف هذا املحيط ظهر محمد ،وقد كان من الصعب عليه أن ال يتأث ّر

باملسيح ّية مبدئ ّياً ،لكن الخيار كان عرب ّياً»(.)5

ويقول أيضاً« :ومن دون املسيح ّية الرشق ّية السوريّة مل يكن ليظهر
حلً لإلشكال ...بالنسبة للمؤ ّرخ
وإل فال نرى كمؤ ّرخني ّ
ّ
محمد،

املوضوعي ،ال ميكن االنفالت من إقرار هذا التأثري ،وهو ليس بالتأثري

 .1يف السرية النبويّة.١٥٢ /٢ :
 .2م.ن.١٧٤ /٢ :
 .3م .ن.١٠٠ /١ :
 .4م .ن ،١٥٣ /٢ :وأنظر أيضاً .٧٦ :٣ ،١٥٢ ،٤٦ ،٢١ /٢
 .5م .ن.١٦٢ /٢ :

ّ
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وإل عاد محمد غري ممكن يف
السطحي وإنّ ا العميق واملستبطن بق ّوةّ ،

بلده ويف زمانه ،أو وجب عىل املؤ ّرخ اإلذعان واإلقرار بألوه ّية القرآن
مبدئ ّياً ونهائ ّياً والتوقّف عن ّ
كل بحث»(.)1
وكذلك« :إ ّن املسيح ّية كانت طاغية يف الرشق األوسط يف تلك
أي مبدع ديني وذي قيمة أن يتجاهلها»(.)2
الفرتة ...ومن املستحيل عىل ّ
ث ّم إ ّن هشام جعيط ينسب قسطاً من املعرفة الدينيّة النبويّة إىل الشام

عندما كان يسافر إليها للتجارة ،ويقول« :املقام بالشام أمر رضوري،

وهضم القسم األكرب من الثقافة الدين ّية لذلك العرص أمر رضوري»(.)3

لكن مع هذا ال يقبل التأثري الشامي ،بل يريد أن يبحث عن جذور

أعمق ،ويقول« :من الواضح أ ّن شابّاً قرشيّاً مهام كانت عبقريّته وحساسيّته

وميله إىل التأ ّمل الديني وامليتافيزيقي ،ال ميكن أن يتّجه إىل البحث
الالهويت يف الشام وعرب لغات أجنب ّية ،مثل :الرسيانية واليونانية من دون
تهيئة مسبقة يف بلده ،أو تأثري تأث ّر به يك يتولّد لديه مثل هذا االهتامم»(.)4

فمن جهة ،يلتزم جعيط باملنهج التاريخي القائل بلزوم وجود جذور
لألحداث ،ومن جهة أُخرى ،يسلّم بوجود تأثريات دينيّة وروحانيّة عىل
 .1يف السرية النبويّة.١٦٤ /٢ :
 .2م.ن.١٦٦ /٢ :
 .3م .ن.١٥١ /٢ :
 .4م .ن.١٥٢ /٢ :
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النبي ،ومن جهة ثالثة ،ينكر أ ّن بداية التأثري كان يف الشام بل يرجعه إىل

أبعد من ذلك ،ومن جهة رابعة ،ينكر مسألة الحنفاء ،ومن جهة خامسة،
يجعل الجزيرة العرب ّية بل الرشق األوسط تحت سلطة مسيح ّية ،فال مناص
من أ ّن النبي متأثر باملسيح ّية ،ولكن كيف ومتى؟!

من هنا ،ولإلجابة عىل هذا السؤال ،يتّجه نحو ما ترويه املصادر حول

قصة ورقة بن نوفل ابتدعت إلضفاء صبغة الحقيقة
قصة ورقة بن نوفل« ،إ ّن ّ
ّ

ملا أىت به النبي يف األ ّول ،أو ملا أصابه من شكوك وحرية ،وأيضاً للتنبّوء
القصة،
حة هذه
ّ
مبساره وعذابه ث ّم نجاحه»( )1لك ّنه كام ترى يشكّك يف ص ّ

وأنّه ال ميكن قبولها ألسباب بديه ّية «منها أ ّن ما قاله ملحمد ال معنى له يف
ذلك الطور من املبعث ،وألنّا ال نجد أثرا ً له فيام بعد»(.)2

حتها ،لكن ما
حة ّ
قصة ورقة أو عدم ص ّ
ثم إ ّن جعيط ال يه ّمه كثريا ً ص ّ

يه ّمه هو وجود تأثريات مسيح ّية عىل النبي قبل سفره إىل الشام« :إ ّن دور

رجل كورقة تخمني بحت ،وال يه ّم أن يكون ورقة أو غريه لعب هذا الدور

يف إيقاظ محمد ...املهم أ ّن هناك قبل البعثة أناساً مبكّة مسيح ّيني ويعرفون

املسيحيّة ،وما هو أه ّم عندنا هو ماذا كان عليه األمر قبل البعثة وقبل الرحلة

إىل الشام ،واستيعاب املسيح ّية من جذورها األصل ّية والعميقة»(.)3

وقد تط ّرقنا يف الفصل السابق عند مناقشة آراء جعيط حول التأثريات

 .1يف السرية النبويّة.١٥٣ /٢ :
 .2م .ن.١٥٣ /٢ :
 .3يف السرية النبويّة.١٥٤ /٢ :

ّ
الفصل الثالث :هشام جعيط والسرية النبوية 213

املسيحيّة واليهوديّة عىل القرآن مبا ال مزيد عليه ،كام قلنا إ ّن النب ّوة

اصطفاء إلهي تستتبع رعاية ربّان ّية للنبي من صغره ،بل قبل والدته وتقلّبه
يف األصالب واألرحام الطاهرة.

إل مكابر ،فإنكار
وسلسلة األنبياء واألوصياء واقع تاريخي ال ينكره ّ
الحنفاء وكون النبي قبل البعثة عىل الحنيفيّة ـ كام أثبتته الروايات
واألخبار ـ من قبل جعيط مل يكن سوى محاولته إلثبات التأثريات
املسيح ّية عليه؛ ألنّه يزعم أ ّن املؤ ّرخ ال طريق له سوى هذا ،وكأ ّن
االعرتاف بالحنفاء أمر ما ورايئ أو غري تاريخي.

فكام أ ّن التاريخ يثبت وجود مسيح ّية ويهوديّة وغريها من األُمور،
كذلك يثبت وجود األوصياء والحنفاء .ث ّم إنّنا ال ننكر ـ كام قلنا ـ وجود

تشابهات بني األديان التوحيديّة الثالثة؛ العتقادنا بوحدة املنشأ ،واختالف
الرشيعة إنّ ا بحسب ظروف الزمان واملكان ،عدا جانب التحريف الذي

طال اليهوديّة واملسيح ّية كام أثبته القرآن وأغفله جعيط.
 ٧ـ املعجزة:

يتح ّدى هشام جعيط البديهيّات الدينيّة والتاريخيّة ،وينكر وجود

يتمسك بها
املعجزة متاماً سواء للنبي أم لسائر األنبياء .واألدلّة التي ّ

إلنكار املعجزة متع ّددة ذكرها يف مطاوي كتبه استطرادا ً ،نذكرها فيام ييل:

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
214

أي معجزة للنبي ويؤكّد عىل برشيّته(.)1
 ١ـ إ ّن القرآن ينفي ّ
أي معجزة لنفسه وال خوارق العادة ،بل هو بشري
 ٢ـ النبي مل يدع ّ

ونذير وداع إىل الله بأمره(.)2

حة العالقة بني الله ونب ّيه ،واملعجزات
 ٣ـ الدين مبني عىل اإلميان بص ّ

الفيزيق ّية ليست من صلب الدين(.)3

 ٤ـ املعجزة مفهوم إمياين بحت ،وال ميكن أن توجد يف الواقع(.)4
 ٥ـ النبي إنسان كاآلخرين ،غري مكتسب أليّة صفة إلهيّة ،وال للقدرة

عىل تعطيل مسار س ّنة الله أي الطبيعة بأيّة معجزة يف العامل(.)5

 ٦ـ القرآن اتّسم باإلقناع العقالين ،وابتعد عن الخوارق؛ ألنّها مستحيلة

يف ذاتها ومستحيل اإلميان بها يف الوسط العريب(.)6

ثم إ ّن املؤلّف بعدما ينكر املعجزة ،ال ب ّد له من تأويل ما ورد

يف القرآن من نسبة بعض املعاجز إىل األنبياء ،فيقول« :فمعجزات
األنبياء من قبل مل توجد فعالً ،وإنّ ا روي بعدهم أنّها وجدت ،ورست

 .1يف السرية النبويّة.٧٩ ،٧١ /١ :
 .2م.ن.١٠٣ /١ :
 .3م .ن.٨٠ /١ :
 .4م.ن.٢٥٥ /٢ :
 .5م .ن.٢٢ /١ :
 .6م .ن.٢٩ /١ :
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القصة عرب التاريخ عىل أنّها واقعة جرت»(.)1
إل
لك ّنه يناقض نفسه الحقاً ،ليقول« :مل توجد معجزات من النبيّني ّ

قليالً» ثم يذكر أ ّن موىس وعيىس قاما مبعجزات عظيمة ،من قبيل:

شق البحر وإحياء املوىت وغريهام ،لكن يعود ويقول« :لكن أك ّرر ما قلته
ّ

آنفاً من أ ّن اإلعجاز ال وجود له يف الواقع ،وإنّ ا يُروى أنّه وجد فيغدو
تقليدا ً فمعتقدا ً ،يشبه امليثولوجيا إىل ح ٍّد بعيد»(.)2

ثم يع ّرج جعيط للطعن يف كتب السرية ،ويصفها أنّها مليئة بذكر
املعجزات رغم أ ّن القرآن ينفيها ،ويوعز سبب ذلك إىل ع ّدة أمور:
 ١ـ منافسة لألديان األُخرى.
 ٢ـ ترسيخ اإلسالم لدى العا ّمة(.)3
 ٣ـ عامل الزمن الذي يلعب دورا ً كبريا ً يف ترويج وترسيخ الدين،

فالنبي ارتفع مقامه يف الحضارة اإلسالميّة؛ بسبب عامل الزمان إىل

مم أ ّدى إىل ابتعاده عن اإلنسان
درجة اختلق له املسلمون معجزاتّ ،
العادي رغم أ ّن القرآن ال ّ
ينفك ينفي ذلك ويؤكّد عىل برشيّة النبي.)4(
ويالحظ عىل ما ذكره جعيط أمور:
 .1يف السرية النبويّة.٢٩ /١ :
 .2م.ن.٧٩ /١ :
 .3م.ن.٣٩ /٢ :
 .4يف السرية النبويّة.٧١ /١ :
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 ١ـ إ ّن دليل الحاجة إىل املعجزة ،إنّ ا هو دليل عقيل ،إذ كيف

فلربا كان امل ّدعي كاذباً،
ميكننا التصديق بدعوى النب ّوة من غري دليل،
ّ

فينحرص طريق التصديق بالنبي يف املعجزة .وهذا ما تب ّناه املتكلّمون من
إل
قديم الزمن ،قال أبو الصالح الحلبي (ت٤٤٧هـ)« :وال يعلم صدقه ّ
باملعجز»(.)1

 ٢ـ ورد يف تعريف املعجزة عند املتكلّمني« :املعجز هو األمر الخارق

للعادة ،املطابق للدعوى ،املقرون بالتح ّدي ،املتعذّر عىل الخلق اإلتيان
مبثله»(.)2

وعليه ،فهي ليست من صنع البرش ،قال السيد املرتىض

(ت٤٣٦هـ)« :اعلم أ ّن لفظة (معجز) ت ُنبئ يف أصل اللغة ع ّمن جعل غريه
عاجزا ً ،والقديم تعاىل هو املختص بالقدرة عىل اإلعجاز واإلقدار»(.)3

 ٣ـ بنا ًء عىل هذا ،فام دامت املعجزة دليل عقيل لصدق النبي ،وما دام

متمسكاً
األقدار عليها وفعلها يكون من قبل الله تعاىل ،فال داعي إلنكارها
ّ

بحجة العقل وأنّها أم ٌر ال عقالين ،نعم ،إ ّن العقل املا ّدي ال يدركها ،ولكن
كم من أمر غري ما ّدي ص ّدقه هذا العقل؟! فلامذا ال يص ّدق املعجزة؟!

كل من :الشيخ الطويس (ت٤٦٠ه ـ) يف متهيد األصول:
 .1الربهان للحلبي ،٥١ :وذهب إليه أيضاً ٌّ
 ،٤٥٨واملحقق الطويس (ت٦٧٢ه ـ) يف تجريد االعتقاد.٢١٤ :
 .2النكت االعتقاديّة ،للشيخ املفيد.٣٥ :
 .3الذخرية للسيد املرتىض .٣٢٨
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 ٤ـ م ّدعى جعيط بأ ّن النبي إنسان كاآلخرين فيه مغالطة؛ إذ نحن

أيضاً نذعن بأ ّن األنبياء برش ،ومل يأتوا من غري كوكب أو ليسوا من جنس
املالئكة؛ إذ الحكمة اإللهية تقتيض أن يكون البشري والنذير للبرشيّة من

ولئل يقال إ ّن هذا ليس من البرش وال يدرك
لئل يس ّبب نفورها أوالًّ ،
نفسهاّ ،

يتحسس بأحاسيسهم ثانياً ،ولكن األنبياء ليسوا كبرش
ما يحتاجه البرش وال
ّ

عاديّني ،إنّهم يخضعون لقانون االصطفاء ،وأ ّن القدرة واملشيئة اإللهية هي
ََ
َّ ُ َ
ع اهللِ ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
التي أنزلتهم ﴿لِ َال يَكون ل َِّلن ِ
الر ُس ِل﴾( ،)1فهم برش
اس
مصطفون لهم علقة روح ّية عليا تربطهم بالسامء ،و ُعلقة برشيّة تجعلهم
كالبرش اآلخرين.

٥ـ إ ّن املعجزة -كام قلنا -هي األمر الخارق للعادة ،وهي تأيت بقدرة

الله تعاىل وإذنه ،وخالق الكون قادر عىل خرق قوانني الكون ،ث ّم إ ّن الذي

تغيها
يجعلونه سبباً لر ّد املعاجز ،إنّ ا هو قوانني طبيعيّة ما ّديّة ،وقد رأينا ّ

وأحل مكانها
ّ
بتق ّدم العلم ،فكم من نظريّة فيزيائيّة وطبيعيّة أبطلها العلم

نظريّات أُخرى ،فام يدريك أ ّن العلم ال يأيت الحقاً إلثبات املعجزات،
وأنّها تعتمد قوانني عليا مل يكتشفها اإلنسان بعد.

يحق له إنكار املعجزات؛ ألنّه يعرتف بصدق القرآن،
 ٦ـ إ ّن املؤلّف ال ّ

والقرآن ميلء بذكر معاجز األنبياء ،فهو إ ّما أن يثبت جميع املعاجز،
 .1سورة النساء ،اآلية .١٦٥
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حة
وإ ّما أن يرتك منهجه ومرشوعه حول السرية النبويّة ،ومدعاه حول ص ّ
اللف والدوران الهرمنوطيقي الذي يقحم نفسه فيه
القرآن ،وال يجديه نفعاً ّ
لتربير ما ورد يف القرآن من معاجز ألنبياء سابقني.
٧ـ إ ّن إثبات املعجزة ينسف املنهج العلامين والتاريخاين الذي
اعتمده جعيط وغريه من العلامن ّيني؛ إذ القول بالتاريخانية يعني أ ّن الدين
صنيعة الظروف الزمكان ّية ،وأ ّن األديان التوحيديّة والوضع ّية سواسية ،وأ ّن
إل عباقرة ومصلحني ليس أكرث ،وهذا كلّه ينتفي مع القول
األنبياء ليسوا ّ
باإلعجاز.
محي ،إذ يقول :إ ّن النبي
 ٨ـ إ ّن هشام جعيط يجعلنا أمام كالم
ّ
أي معجزة لنفسه وال خوارق العادة!! ولنا أن نسأله :من أين علم
مل يدع ّ
بذلك؟
هل شهد هو تلك املشاهد بنفسه؟ أم هل ي ّدعي لنفسه علم الغيب؟
أليس املؤ ّرخ يعتمد عىل أخبار التاريخ ونصوصه؟ فلامذا يس ّد هذا الباب
عىل نفسه وعىل غريه وينفي بج ّرة قلم جميع املعجزات الواردة يف كتب
األخبار والسرية املتوافقة مع العقل واملنطق التاريخي؟! ملاذا هذه
االنتقائ ّية يا مؤ ّرخنا التونيس ،حيث تثبت أمورا ً باالعتامد عىل السرية؛ ألنّها
تتوافق مع منهج العلامين ،وتنفي أمورا ً أُخرى رغم ورودها يف التاريخ بل
يف القرآن؟!
ث ّم أليس الرسول اتّهم من قبل قومه بالسحر؟ فلامذا االتهام بالسحر

وماذا كان يفعل السحرة ،أليس لكونهم يفعلون أمورا ً تراه الناس خارقاً،
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فعندما ات ّهم النبي بل سائر األنبياء كموىس بالسحر ،أال ّ
يدل ذلك

عىل أ ّن وراء األكمة ما وراءها؟!!

أليس إنزال الجنود الغيبيني لنرصة الرسول يف معاركه وغزواته يُعد
ُ
َ َ
﴿ث َّم َأن ْ َز َل ُ
اهلل َسكِين َت ُه ع
خرقاً للعادة ،وهل ينكره جعيط؟ قال تعاىل:
َ ََ ُْ ْ َ َْ َ
ً َ َ
َر ُس ِ
ولِ وع المؤ ِمن
ِني َوأن َزل ُج ُنودا ل ْم ت َر ْوها﴾( .)1فإنزال الجنود لنرصة
املسلمني معجزة بح ّد ذاته.
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ّ
املديني�ة
املبحث الرابع :الفرتة
 ١ـ الهجرة إىل املدينة:
يرى هشام جعيط أ ّن الرتكيبة القبل ّية يف مكّة واملنظومة االجتامع ّية
السائدة آنذاك من «رضورة الحفاظ عىل التوازنات بني العشائر ،والوجود
الفعيل لحالة سلم داخل ّية أفسح املجال لح ّريّة القول وللجدل»( )1أ ّدت إىل
أ ّن النبي استفاد من هذا املناخ وأظهر دعوته« :هذه الثلمة يف النظام
القبيل هي التي مكّنت الرسول من القيام بدعوته دومنا كبري حرج»(.)2

ولكن بعد تط ّور الدعوة تط ّور العداء أيضاً للنبي وانتهى األمر إىل
مم أ ّدى إىل الهجرة نحو
أن يتّجه النبي إىل خارج مكّة لنرش الدعوة ّ
املدينة املن ّورة(.)3
إ ّن جعيط يعرتف باإليذاء ورمي النبي بالجنون مبعنى أنّه مسكون من
طرف الج ّن( )4وكذلك يعقد مبحثاً
مم أ ّدى إىل
ّ
خاصاً بذكر املستهزئني(ّ )5

اتّخاذ قرار الهجرة ،لك ّنه ينفي برضس قاطع محاولة قريش لقتل النبي
والحال أ ّن املصادر تؤكّد عىل ذلك( ،)6وهو عىل عكس ذلك ،يحاول أن
يستند إىل القرآن ليثبت قرار النفي واإلخراج من قبل قريش دون القتل(.)7

 .1يف السرية النبويّة.١٣٧ /٢ :
 .2م .ن.
 .3م .ن.٣٠٠ /٢ :
 .4م .ن.٨٥ /١ :
 .5م .ن.٢٥٦ /٢ :
 .6م .ن.٣١٩ ،٣١١ ،٢٩٦ ،٢٩٥ /٢ :
 .7م .ن.٢٩٢ /٢ :
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«فالقرآن ال يذكر أبدا ً كلمة هجرة بالنسبة ملحمد ،بل كلمة إخراج
َ َ َّ َ ْ ْ َ
بكامل الوضوح ﴿ق ْر َيتِك ال ِت أخ َر َجتك﴾(.»)2()1
النص
وهنا ،يقع تعارض و«هذا التعارض بني السري والتواريخ وبني
ّ
القرآين يضعنا يف حرج كبري»( .)3ورغم أ ّن آية أُخرى تشري إىل إرادة القتل
ْ ُ َ َْ َُُْ َ َ
ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ
وك أ ْو
ِين كف ُروا ِلُثبِتوك أو يقتل
يف قوله تعاىلِ﴿ :إَوذ يمكر بِك ال
ُيْر ُج َ
وك﴾( .)4وللخروج من هذا املأزق ،يقول« :فام تشري إليه اآلية حول
ِ
القتل أو اإلخراج أو اإلثبات هي مداوالت قريش يف وضع محمد فورا ً بعد
موت أيب طالب ،فاستق ّر األمر عىل اإلخراج ...فقريش هي التي ق ّررت

اإلخراج ،وبالتايل فستكون مرتاحة لخروج محمد وأصحابه نهائيّاً»(.)5

كل عنف ،ويقول:
وفوق هذا ،يصل األمر به إىل تربئة ساحة قريش عن ّ

كل حرب داخل ّية بني البطون ،وبالتايل ال
«فقريش تنفي العنف ،فألغت ّ

قريش قرش ّياً ،ليس فقط بسبب ال َق َود (الثأر أو الديّة) وإنّ ا وعياً بوحدة
يقتل
ّ

الجامعة وعن حلم ورويّة ومح ّبة ،يف الواقع أخالق ّياً؛ هذا املجتمع الصغري
كان متق ّدماً ج ّدا ً ...أ ّما كونهم أرادوا قتله فهذا مجانب للحقيقة متاماً»(.)6

إذن ،مل يكن األمر هجرة تط ّوع ّية من قبل النبي بل هو تهجري
 .1سورة محمد ،اآلية .١٣
.2يف السرية النبويّة.٢٩٢ /٢ :
 .3م .ن.٢٩٣ /٢ :
 .4سورة األنفال ،اآلية .٣٠
.5يف السرية النبويّة.٢٩٤ /٢ :
 .6م .ن.٢٩٥ /٢ :
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«وكل ما تقوله السرية هنا غلط واختالق وتناقض محض ال
ّ
وإخراج،

يصمد أمام الفحص»(.)1

وهذا التهجري واإلخراج كان قاسياً عىل النبي؛ إذ له مداليل ع ّدة:

فهو مبعنى الخلع عن القبيلة التي تعطي الهويّة والحامية ،وهو إحساس

بالفشل النهايئ يف إقناع قومه للدخول يف الدين الجديد ،وهو مبعنى أ ّن

قريشاً مل تسلم أبدا ً عن طيب خاطر ومببادرة من لدنها(.)2

قصة
بعد أن ينفي جعيط إقدام قريش عىل قتل النبي ،ينفي بتبعه ّ

قصة حول
مبيت عيل مكان رسول الله ،ويقول« :أ ّما ما بني من ّ

اتّخاذ عيل مرقد النبي ،وخروج النبي مسترتا ً خائفاً ومروره بطرق ملتوية،

ومالحقة القرش ّيني له ،فهو خيال محض أيضاً .ال نرى أيّة رضورة ألن تتبعه
قريش وتريد الفتك به»(.)3

قصة دخول الغار مع أيب بكر ،ويؤ ّول اآلية مبا
وبتبع هذا ينفي أيضاً ّ

قصة الغار فهي محبوكة أيضاً ،ويل ّمح القرآن فعالً يف
يحلو له ،فيقول« :أ ّما ّ
آية مدنيّة متأخّرة إىل غار التجأ إليه الرسول وصاحبه ،وكيف أ ّن الله أنزل
ََ
َ َ
﴿وأيَّ َدهُ ِبُ ُنو ٍد ل ْم ت َر ْوها﴾ ...الغار هنا هو املوقع الذي
عليه سكينته ونرصه

دارت فيه بينه وبني صاحبه محاورة ،وهي لحظة دراميّة ،وليست املسألة
 .1يف السرية النبويّة.٢٩٦ /٢ :
 .2م .ن ٢٩٦ /٢ :ـ .٢٩٧
 .3م .ن.٣١٢ /٢ :
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مسألة خوف من مالحقي قريش»( .)1بل أل ّن «الهجرة خيبة أمل كبرية ال

إل بالثقة يف الله»(.)2
ميكن أن تجابه ّ

ويالحظ عليه :إ ّن امله ّم ليس هو الهجرة الطوع ّية أو اإلخراج املكره
عليه ،بل امله ّم اإلذعان إىل ما اتفقت عليه املصادر ،وأيّده املنطق
الواقعي ،ودعمته الشواهد والقرائن .وال داعي لتربئة ساحة قريش من
العنف ،لننفي عنها ن ّيتها لإلقدام عىل قتل النبي.
ونحن ال نتمكّن من إلزام جعيط ،طاملا يتعامل مع النصوص بشكل
انتقايئ دون ضابطة ،فرغم أ ّن املصادر تشري إىل اإلقدام عىل القتل،
رصح بذلك ،والواقع التاريخي يف عنف قريش ض ّد مخالفيها من
والقرآن ي ّ
مم أ ّدى إىل هجرة املسلمني إىل الحبشة؛ يؤيّد ذلك،
تعذيب وقتل وإيذاء ّ
فال معنى إلنكاره.
ولو كان العنف منفيّاً من قريش ،وأنّهم مل يريدوا قتل نبي بلدتهم،
فلامذا الحروب التي ش ّنوها عىل النبي بعد الهجرة؛ إذ كان بإمكانهم
اتّخاذ طرق أُخرى سلم ّية ودبلوماس ّية للوصول إىل أهدافهم.
كل ذلك ،يؤكّد لنا انتقائيّة جعيط يف تعامله مع الحدث التاريخي،
وإخضاع النصوص ملنهج هرمنوطيقي صارخ ،يُلبس النصوص لباساً آخر
عىل ضوء خلف ّيات املتلقّي الذهن ّية واملعرف ّية ،وكأ ّن النصوص صامتة ال
منطوق لها وال مفهوم ،وهذا من أسوء أنواع التعامل مع النصوص.
.1يف السرية النبويّة.٣١٢ /٢ :
 .2م .ن.٢٩٦ /٢ :
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ونفس الكالم يقال عىل إنكاره لحديث املبيت ،وكذلك االلتجاء إىل
الغار مع أيب بكر ،فلم يق ّدم لنا جعيط دليالً لنناقشه فيه سندا ً وداللة ،بل
اعتمد عىل مخياله العلامين ،وأ ّن الحدث الفالين إذا وافق هذا الخيال فهو
وإل فال حتى ولو كان الحدث متواترا ً أو مستفيضاً.
صحيحّ ،
فحديث ليلة املبيت مثالً يع ّد من املتواترات ملا ورد عند الس ّنة
والشيعة ،وقال املظفر بعد روايته عن مصادر أهل السنة« :ولو ضممت
إليه أخبارنا كان متواترا ً»(.)1
مم استدلّت األماميّة به إلثبات إمامة أمري املؤمنني
وهذا الحديث ّ
من باب فضائله واختصاصه بالنبي.)2( 
ثم بعد هذا الرسد بخصوص إرهاصات الهجرة النبويّة يع ّرج جعيط عىل
سبب دعوة أهل املدينة للنبي وإسالمهم ،ليص ّور أنّها صدفة تاريخيّة
وحاجة مزدوجة عند أهل املدينة وعند النبي« .من جهة محمد فهو يف
هذه اآلونة يفتّش عن ملجأ ،ومن أُخرى أناس يف هذه اآلونة أيضاً يفتّشون
عن الرجل االستثنايئ الذي ميكن أن يأتيهم بالسلم ،وهم يف حالة عداء
مستم ّر بني بعضهم»(.)3
ث ّم يتساءل عن سبب هذا اإلقبال الساحق عىل رجل أجنبي ،مع أ ّن
دعوته مل تدلّل عىل مقدرتها عىل تنظيم املجتمع ،ويجعل هذه اإلشكالية
 .1دالئل الصدق ،املظفر ،٥٣٩٧ /٤ :وأنظر :موسوعة اإلمامة يف نصوص أهل الس ّنة ،مجموعة
محقّقني ٨٢ /٨ :فام بعد ملعرفة طرق روايته عند أهل الس ّنة.
 .2للمزيد راجع :الصحيح من سرية اإلمام عيل  ،السيد جعفر العاميل ١٣٥ /٢ :فام بعد.
 .3يف السرية النبويّة.٣٠٠ /٢ :
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ولحل هذا اللغز يتّجه إىل املصادر من جهة ليص ّور العداء
ّ
لغزا ً كبريا ً،
والحروب الداخل ّية بني أبناء أهل املدينة ،ومن جهة ثانية يلتجئ إىل

األنرثوبولوجيا االجتامعيّة الدالّة بزعمه عىل أ ّن العرب بشكل عا ّم ال
إل إذا كان حكامً أو كاهناً أو نب ّياً( ،)1هكذا
يقبلون االلتجاء إىل رجل أجنبي ّ
يفس قبول الدعوة لرييض ضمريه التاريخي.
ّ

وهشام جعيط ال ينىس أيضاً أن يتالعب باملصادر م ّرة أُخرى ويصفها

باملغلوطة كثريا ً ،ليجعل بيعة العقبة واحدة ،وال ينىس عىل أن يستشهد

ببعض املصادر التي تدعم فكرته ،من قبيل :رواية ابن كثري عن عبد الله

نص عروة بن الزبري ويصفها بالثمينة
بن أيب بكر بن حزم ،وما يُستفاد من ّ
والشفّافة ،ناسياً أو متناسياً باقي املصادر التي تخالفه(.)2

ومن جهة أُخرى يسعى ليثبت معتقده ويص ّوره بأنّه املنطقي ويقول:
«ومن ناحية أُخرى ومنطق ّياً ليست هناك أيّة رضورة ألن توجد بيعتان من
نفس املضمون كام يروي ذلك ابن إسحاق ومن أخذ عنه»( )3وكأ ّن التاريخ

ال ب ّد أن يجري ويصاغ بحسب العقل ّية الجعيط ّية وما يفهمه هو ويستسيغه،
السي للعقبة والتخ ّوف
كام أنّه وبحسب زعمه أن ّ
«كل ما قيل عن الطابع ّ
لكل منطق»(.)4
من أن يأيت الخرب قريشاً ،ال معنى له ومفتقد ّ

.1يف السرية النبويّة ،٣٠٥ ،٣٠٠ /٢ :وأيضاً .٥٧ ،٥١ /٣
 .2م .ن ٣٠٦ :ـ .٣٠٧
 .3م .ن.٣٠٨ /٢ :
 .4م .ن.٣١١ /٢ :
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 ٢ـ الغزوات:
للغزوات دور محوري يف دراسة جعيط للسرية النبويّة يف الفرتة املدن ّية،
قسم تاريخ املدينة زمن النبي إىل ما قبل معركة األحزاب وما
حتى أنّه ّ
بعدها.
كام أ ّن موقفه تجاه أهداف الغزوات متذبذب ،فتارة يقول« :إنّ ا
الغزوات التي أشعلها اإلسالم ،وهي عىل شكيلة الحروب وقوانينها،
استعادت ظاهرة السبي»( .)1وأُخرى يصفها أنَّها كانت ألجل العقيدة( .)2أو

إعالء الدين القيّم( )3وثالثة يجعلها ألجل سلب قوافل قريش( )4أو ألجل
حب الغنيمة ذروته ولعب دوره
الحصول عىل الغنائم ،ليقول« :لقد بلغ ّ
كامالً»( )5كام أ ّن هدف النبي منها كان أ ّوالً دين ّياً ث ّم سياس ّياً ث ّم اقتصاديّاً(.)6
لك ّنه يخالف هذا الرتتيب يف مكان آخر ،ليقول« :إ ّن املح ّرك األكرب
للغزوات كان إطعام أتباعه من أهل املدينة»(.)7
وال ينىس أن يصف بعض هذه الغزوات بالفظّة «التي مورس فيها نهب
العشائر البدويّة الفقرية»(.)8
 .1يف السرية النبويّة.٨٢ /٢ :
 .2م .ن.٥٩ /٣ :
 .3م .ن.١٢١ /٣ :
 .4م .ن.٩٠ ،٨٠ /٣ :
 .5م .ن.١٤١ /٣ :
 .6م .ن.١٦٤ /٣ :
 .7م .ن.٥١ /٢ :
 .8م .ن.١٤٨ /٣ :
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(أي النبي )عىل القبائل الصغرية سوى
أو قوله« :مل تكن إغاراته ّ
غزوات للحصول عىل الغنائم بدون قتال حقيقي»( .)1أو يصف غزوة بدر
بأنّها كانت مجزرة ح ّقاً( .)2من دون تأنيب ضمري وال عواطف(.)3
إ ّن هشام جعيط يص ّنف الغزوات إىل غزوات ض ّد قريش وغزوات ض ّد
األعراب والبدو ،وهذه الثانية بدأ بها بعد معركة الخندق «بعدما رأى أ ّن
النزاع مع قريش قد ُس ّوي»( .)4أ ّما املعارك مع قريش فيص ّور أ ّن النبي
هو الذي كان يبحث عنها ويريدها دون قريش س ّيام يف معركة بدر(.)5

ويتطاول أكرث ليقول إنّها كانت بدوافع شخصيّة بحتة« :كان يواجه
تح ّديات كربى يعود بعضها إىل اندفاعه الشخيص ،مثل :النزاع الذي
استثاره ضد قريش»( .)6لذا ،كان النبي ـ بحسب املزاعم الجعيط ّية ـ
يجيّش أصحابه يف البداية «ملراقبة القرشيّني واستفزازهم»(.)7

يعني أنّه لتحقيق مآربه الشخص ّية كان يعمل بالخدعة واملكر؛ ليستف ّز
قريش للحرب ويقيض عليهم .هذا هو الخيال العلامين الواسع الذي
الخاصة املخالفة للقرآن وللمصادر.
يستخدمه املؤلّف دامئاً لفرض آرائه
ّ
متسك باملنهج املا ّدي الرصف لدراسة السرية؛
وليست ببعيدة ع ّمن ّ
.1يف السرية النبويّة.١٨٣ /٣ :
 .2م .ن.٨٧ /٣ :
 .3م .ن.٩٧ /٣ :
 .4م .ن.٧٩ /٣ :
 .5م .ن.١٣٩ ،٩٧ ،٨٦ /٣ :
 .6م .ن.١٣ /٣ :
 .7م .ن.٧٩ /٣ :

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
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إل وفق املنظار املا ّدي ،فتصبح الغزوات
يفس الحوادث ّ
إذ ال ميكنه أن ّ
للنفع املا ّدي البحت ،أو إلشباع غرائز شخص ّية ،وعداء داخيل بني
النبي وعشريته .وينىس البعد الديني والدفاعي واألوامر اإلله ّية لنرشه
الدعوة والدفاع عن العقيدة.
 ١ـ  ٢ـ النبي املحارب:
إ ّن موقف جعيط تجاه مصطلح« :النبي املحارب» يف وصف النبي
للفرتة املدن ّية ،غري واضح بل ضبايب ،يرتاوح بني التأييد والنفي.
فهو من جهة يعرتض عىل املصادر التاريخيّة التي ترشح الفرتة املدينيّة
ضمن كتب املغازي ،لتقول إ ّن جوهر عمل النبي يف املدينة هو العمل
الحريب( .)1ليصف أنّ« :مفهوم النبي املحارب هو مفهوم منقوص»(.)2
ومن جهة أُخرى ،يؤيّد ماكس فيرب وغريه الذين وصفوا املرحلة املدينيّة
حة ذلك طاملا أنّها شهدت
باإلسالم املحارب ،ويقول« :ال ريب يف ص ّ
حرباً طويلة مع قريش ،وحصارات ومعارك مع اليهود ،وحمالت وغزو
وردع للبدو»(.)3
إ ّن مؤ ّرخنا الباحث عن الجذور تائه هنا؛ إذ مل يجد سندا ً يعتمد عليه
لتفسري تح ّول النبي من السلم يف مكّة إىل الحرب يف املدينة ،فرناه
التمسك مبنهجه التاريخي ،وبني الواقع التاريخي الذي ال
يتخبط بني
ّ
 .1يف السرية النبويّة ٧ /٣ :ـ .٨
 .2م .ن.١٠ /٣ :
 .3م .ن.٩ /٣ :
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ميكن إنكاره ،ليكشف عن تر ّدده ،بقوله« :نحن كمؤ ّرخني ت ُرى كيف نحلّل
بالتفصيل هذا العمل متع ّدد الوجوه؟»(.)1
لذا ،نراه يرت ّدد يف قبول مفهوم «النبي املحارب» ويجعله منقوصاً،
جح وصفه بالنب ّوة السياسيّة كام فعل واط يف كتابه «رجل دولة»(.)2
وير ّ

ثم يشكّك يف الحربيّة والسياسيّة معاً ،ويقول« :هناك تواصل واستمراريّة
يف الخطاب القرآين :تعميق التاريخ القديس ،إقامة الشعائر ،الدعوة إىل
األخالق ومخافة الله ،الوعد والوعيد يف اآلخرة ،إذن هناك تواصل للنواة
الدينيّة املركزيّة للنب ّوة ،فهذه أبعد ما تكون عن نب ّوة حربيّة ال غري ،وحتى
عن نب ّوة سياسيّة ،كام تريدها املصادر العربيّة والدراسات االسترشاقيّة
الالحقة»(.)3
وجعيط يصل يف نهاية املطاف إىل أ ّن مبادرة النبي كانت يف
املدينة متع ّددة :سياسيّة ،عسكريّة ،دبلوماسيّة ودينيّة( .)4ومل نقف من

جعيط عىل سبب حقيقي لهذا التد ّرج أهو خدعة ـ والعياذ بالله ـ لج ّر أهل
املدينة شيئاً فشيئاً إىل املخطّط املرسوم من ذي قبل ،كام يقول هو« :فال
ننس أنّه ُدعي إىل املدينة لتهدئة التوتّرات الداخل ّية فيها ،وبالتايل للقيام
بعمل سلمي ،وهذا ما قام به أ ّوالً .لك ّنه ح ّول خفية وتدريجيّاً طاقات
املدين ّيني نحو مرشوعه
الخاص :أسلمة الحجاز مهام كلّف األمر»(.)5
ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٣ /٣ :
 .2م .ن.١٠ /٣ :
 .3م .ن.١١ /٣ :
 .4م .ن.١٤ /٣ :
 .5م .ن.١٢ /١٣ :
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«ميكن القول برصاحة :إ ّن محمدا ً قد ناور حتى جلبهم إىل مشاريعه»(.)1
أم أ ّن واقع الحال فرض نفسه عىل النبي ،فبعد سنوات من الدعوة
السلم ّية يف مكّة واملدينة ،وعدم قبول اإلسالم من قبل القرش ّيني يف مكّة،
«كل ذلك استطاع إقناع النبي بأ ّن الكلمة
واليهود والنصارى يف املدينةّ :
وحدها ليس لها تأثري يف نرش العقيدة ونجاحها آخر األمر .فعامله العريب
ال يعرف وال يفقه سوى ميزان القوى ،وعليه كان يجب استعامل وسائل هذا
إل بهذه الوسائل»(.)2
العامل ،الواقع هو أ ّن يف نهاية األمر لن يت ّم نرش دين الله ّ
«تبي أنّه بدون ق ّو ٍة حربيّ ٍة قد ال يتمكّن اإلسالم من
وبعبارة أُخرى:
ّ
مؤسسه ،وأ ّن تغيري املنظور الذي كان قد أجراه منذ العام
االنتصار يف حياة ّ
الثاين للهجرة لصالح العمل العسكري ،واملوظّف دامئاً يف خدمة الدين،
قد ظهر أنّه الخيار الوحيد الصالح لهداية العرب ومن ث ّم إلصالحهم»(.)3
وهذا يف كال األمرين طعن يف النبي ،حيث يجعله يف األ ّول مخادع
والعياذ بالله ،يج ّر الناس إىل مبتغاه بالتدريج ،ويف الثاين يجعله كالرجل
العادي يسمح لنفسه أن تُ يل الظروف عليه واقعها ،من دون أن يكون له
أي تخطيط اسرتاتيجي أو مستقبيل ،وكأنّه شخص براغاميت يعمل وفق
ّ
املصالح املا ّديّة والواقع املعاش ،ويفرض فكره بالتدريج «كلّام مال
ميزان القوى لصالحه»(.)4
 .1يف السرية النبويّة.٨٠ /٣ :
 .2م .ن.٧٧ /٣ :
 .3م .ن.١٥ /٣ :
 .4م .ن.٩٣ /٣ :
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 ٢ـ  ٢ـ معركة بدر:
يرى هشام جعيط أ ّن معركة بدر كانت محوريّة يف السرية النبويّة ،حيث
إنّها أ ّوالً :ترسم أيديولوجيا النبي الحرب ّية( ،)1وثانياً :إنّها «أطلقت شعلة

التفاعل املتسلسل الذي منه سيخرج :انتزاع مكّة ،وانتصار اإلسالم يف
الحجاز ث ّم يف الجزيرة العربيّة»(.)2
غري أنّه يجعلها من غري تخطيط مسبق مبعنى أنّها كانت مفاجئة لكال
الطرفني :قريش ،وأصحاب النبي )3(وأ ّن النبي هو الذي أرادها( ،)4بل
أكرث من هذا ،يقول« :تقول املصادر والقرآن نفسه إ ّن مواجهة بدر عائدة
إىل املصادفة» ث ّم يشكّك يف هذا ،ويقول« :ليس متاماً كذلك»(.)5
رصح بأ ّن «قبل بدر كان القرآن يأمر املهاجرين أن يقاتلوا
ث ّم إ ّن جعيط ي ّ
أولئك الذين أخرجوهم من ديارهم ،كان ذلك أمرا ً إلهيّاً»( .)6وهذا الكالم

كل ما نسجه من خيال لتبسيط املعركة وأنّها مل تكن بتخطيط مسبق.
ينسف ّ

ومن تناقضاته أيضاً ،قوله :إ ّن النبي ل ّوح لجيشه بسلب قافلة قريش
الراجعة من الشام .ومع هذا ،مل تكن له شخص ّياً رغبة يف ذلك ،ث ّم بعد
سطر يقول :إ ّن من أهداف هذه املعركة إطعام أتباعه املهاجرين الذين
 .1يف السرية النبويّة.٨٣ /٣ :
 .2م .ن ٧٩ /٣ :ـ .٨٠
 .3م .ن.٨٢ /٣ :
 .4م .ن.٨٦ /٣ :
 .5م .ن ٨٩ /٣ :ـ .٩٠
 .6م .ن.٩٠ /٣ :
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ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
232

يعيشون يف الحرمان( .)1فهو ينفي الغنيمة والهدف االقتصادي ويثبته
بالوقت نفسه ويف الصفحة نفسها ،وكم رأينا من هذه املعاجز الجعيط ّية؟!
 ٣ـ  ٢ـ معركة أُحد:

يرسم لنا هشام جعيط وباالعتامد عىل القرآن واملصادر ،صورة كاملة
عن معركة أحد ،تتلخّص يف أ ّن قريشاً بعد واقعة بدر استع ّدت للثأر،
حدت للثأر،
فبذلت أمواالً كثرية وج ّيشت القبائل الصديقة واملجاورة وتو ّ
بخالف أهل املدينة حيث من جانب كانوا مرغمني يف الدفاع عن النفس،
ومن جانب ثاين مل يستجيبوا بشكل كامل للنبي فلم يخرج منهم سوى
سبعامئة رجل(.)2
ث ّم يصف طريقة تعبئة النبي لجيشه ،والن ّبالة الذين وضعهم عىل
التخل ،إىل أن حصل ما حصل وكاد النبي أن
ّ
الجبل وأمرهم بعدم
يقتل.
فالقرآن يصف املعركة ويقف عند عنرصين« :لقد نرصهم الله أ ّوالً لكن
الن ّبالة خالفوا أمر النبي ،وثانياً عدم االنضباط هو ما س ّبب الهزمية»(.)3
لكن مؤ ّرخنا التونيس مل يرق له هذا التفسري ،وال يريد أن تت ّم األمور
هكذا؛ إذ ال يريد أن يعطي الزمام للغيب يك يرسم الخارطة كام يشاء ،لذا
التمسك بالقرآن كمصدر للسرية ـ
يخالف النص القرآين ـ رغم ا ّدعائه يف
ّ
 .1يف السرية النبويّة.٨١ /٣ :
 .2م .ن ٩٨ /٣ :ـ .١٠٠
 .3م .ن.١٠١ /٣ :
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تفصلها وما ترويه معقول،
يفصل األمور ،لكن السرية ّ
ويقول« :القرآن ال ّ
باستثناء الفكرة الكامنة يف القرآن ،ومؤ ّداها :إ ّن ذلك العصيان (عصيان
التخل اإللهي عنهم عقاباً لهم»(.)1
ّ
الن ّبالة يف رواية السرية) أ ّدى إىل
وكذلك يخالف املصادر رغم أنّه وصف روايتها باملعقوليّة ،ليقول:
«إ ّن الروايات املسلّمة ال تبدو دقيقة ج ّدا ً يف جوهرها ،ال بل أرى أنّها غري
متامسكة»( .)2وما يستخلصه هشام جعيط :إ ّن معركة أحد كانت هزمية
كربى للنبي وللمسلمني ،هزمية نكراء ما ّديّاً ومعنويّاً( )3بل يصفها بأنّها

كانت كارثيّة عليهم(.)4

ومن هنا ،يحاول أن يص ّور النبي وكأنّه واقع يف مأزق وحرية من
يفس للمسلمني هذه الهزمية« :أل ّن محمدا ً وقومه كانوا شديدي
أمره ،كيف ّ
يفس للمؤمنني الهزمية ،وغياب عون
اإلميان بالدعم اإللهي لهم ،فكيف ّ
الله ومالئكته ،وكيف يبقي عىل معنويّات األنصار؟»(.)5
ليقول :إ ّن القرآن تدخّل هنا ،وكسب هذه الجولة لصالح النبي بنجاح
إل مرسحية هزيلة
من خالل إلقاء اللوم عليهم لعصيانهم األوامر ،إن هي ّ
وسيناريو صاغه مخيال جعيط العلامين.
كل هذا رغم وروده يف القرآن واملصادر ،مل يرض هشام
ولكنّ ،
 .1يف السرية النبويّة.١٠٣ /٣ :
 .2م .ن.١٠٢ /٣ :
 .3م .ن.١٠٢ /٣ :
 .4م .ن.١٢١ /٣ :
 .5م .ن.١٠٢ /٣ :
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جعيط ويحاول أن يشكّك يف األمر ،ويقول« :لكن ما األمر بنظرنا نحن
كمؤ ّرخني؟»(.)1
يفس الحدث من وجهة نظر تاريخ ّية
هذا هو بيت القصيد ،إنّه يريد أن ّ
بحتة مبنأى عن التفسري املق ّدس ،لذا يرى أ ّن املعركة كانت فاشلة من ذي
«إن أرى أ ّن ذلك كان
بكل بساطةّ :
قبل ،وأ ّن انكسار املسلمني متوقّع ّ
سيتغي
فربا ما كان
متوقّعاً»(« .)2سواء ترك الن ّبالة موقعهم أم مل يرتكوهّ ،
ّ
يشء يف نتيجة املعركة»( .)3وأيضاً« :نظرا ً الختالل ميزان القوى الحارضة،
وربا مل يكن باإلمكان تالفيها»(.)4
كانت هزمية املسلمني متوقّعةّ ،

توصل إليها مؤ ّرخنا التونيس ،ومل ِ
يهتد
هذه املكاشفة الجعيط ّية التي ّ
إليها النبي !!جاءت من خالل االعتامد عىل «الوقائع الخام» رغم
مخالفة القرآن واملصادر لها ،وس ّببت نرص قريش عىل النبي؛ بسبب:
 ١ـ إ ّن ميزان القوى كان لصالحهم(.)5
 ٢ـ كانت قيادة قريش مرموقة بخالف أهل املدينة النزقني وغري
املنضبطني.
خ املناورات العسكريّة القرشيّة(.)6
 ٣ـ وقوع أهل املدينة يف ف ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٠٣ /٣ :
 .2م .ن.١٢١ /٣ :
 .3م .ن.١٠٢ /٣ :
 .4م .ن.١٠١ /٣ :
 .5م .ن.١٢١ /٣ :
 .6م .ن.١٠١ /٣ :
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وهذا من أطرف ما نقرأه عند مؤ ّرخنا التونيس ،حيث ي ّدعي أ ّن منهجه يف
كتابة السرية هو القرآن واملصادر ،ث ّم يخالفهام ليعطي تفسريا ً من مخياله
العلامين وفاء ملنهجه التاريخي ،حتى ولو س ّبب الطعن يف النبي
وتوصيفه بالحائر الذي ال يدري كيف يُقنع أتباعه ،وكذلك بالقائد الذي مل
يسترشف قدرات خصمه وكان يزعم االنتصار ،وأ ّن خصمه كان أكرث معرفة
النص؛ إذ
بالحرب والخطط العسكريّة منه .وحتى لو س ّبب الخروج عن
ّ
ول
املهم يف املخيال العلامين هو الحفاظ عىل املنهج التاريخيُّ َ ،
جميع املعطيات لصالحه وإن بلغ ما بلغ ،وقد ط ّبق جعيط هذا املنهج
الهرمنوطيقي بأجىل وج ٍه.
 ٣ـ النبي واليهود:
مت ّر عالقة النبي باليهود ـ عند هشام جعيط ـ عرب مرحلتني :املرحلة
األوىل :دعوتهم لإلسالم يف بداية دخول املدينة ،املرحلة الثانية :التخطيط
للقضاء عليهم بعد رفض الدعوة.
بكل
ففي املرحلة األُوىل ،كان النبي ـ بحسب هشام جعيط ـ يتم ّنى ّ
قواه أن يهتدي اليهود إىل اإلسالم لتكتمل صورة شموليّة اإلسالم للجميع،
ولكن رفض اليهود لذلك سبّب خيبة كربى عند النبي ،وكان مبثابة
جرح(« )1حينذاك انتهى أمر شمول ّية الدعوة التوحيديّة :اإلسالم وجهته

العرب»( ،)2مع أ ّن النبي قام مبحاوالت ترغيب ّية إزاء اليهود ،مثل :صوم
عاشوراء ،الصالة باتجاه القدس وغريها «لكن ذلك كلّه باء بالفشل ،وكان
 .1يف السرية النبويّة.٧٤ /٣ :
 .2م .ن.٩٣ /٣ :
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فشالً ذريعاً؛ إذ واجه الك ّهان واألحبار النبي برفض ساخر ،وفوق ذلك
أرهقوه مبسائل مفخّخة»(.)1
ومن الصالفة مبكان حيث حاول إحداث تناقض بني القرآن وبني ميول
يزج اإلسالم ليكون يف خطى
النبي العربيّة ،حيث إ ّن القرآن يحاول أن ّ
اليهوديّة واملسيحيّة بخالف ميول الشخصيّة العربيّة وحتى امليول النبويّة
حيث كان مقتنعاً بعروبته ،يقول جعيط بهذا الصدد:
«وجملة القول كاد القرآن أن يستلب الشخص ّية العرب ّية ،ويقيض عليها
ينبت ،وكان
بغية إلحاقها بالعامل اليهودي ...كان ملحمد تعلّق بعشريته ال ّ
له مع ذلك معرفة عميقة بعامله العريب .لك ّنه كان هو نفسه مستلباً باليهوديّة
التكب اليهودي :إنّه
طاملا استبطن حقيقتها ،ال نزاع يف شعوره بالنقص إزاء
ّ
األ ّمي املقيص عن النعمة .لكن تحديدا ً باستدراكه لذاته ،طارحاً اإلقصاء
أسس نجاحه ...لقد أفرد الرفض
كفضل جديد وبقلب معطيات القضيّة ّ
اليهودي وع ّرب فأنقذ بالتايل اإلسالم ومصريه املقبل .أ ّما االكتساح
يفس بحقد شخيص
الرهيب الذي ش ّنه عىل اليهود يف املدينة ...فهو ّ
بتعصب أيديولوجي مج ّرد .إ ّن غضب
يفس
ّ
يعكس ح ّباً خاب ،أكرث ّ
مم ّ
خاصة الوعي بأنّه كاد أن يفقد روحه من
الرسول املد ّمر تجاه اليهود هو
ّ
أجلهم ،وكاد أن يض ّيع الروح العرب ّية لصالحهم ،وأن يخون شعبه بصورة
من الصور .وهكذا بدأ الرسول نشاطه بتمزيق روابط الحب وانتهى بعودة
إىل العروبة أي مبصالحه»(.)2
 .1يف السرية النبويّة.٧٥ /٣ :
 .2الشخصيّة العربيّة.١٥٩ :
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يفس رجوع النبي إىل مكّة رجوعه إىل العروبة« :إنّنا رأينا
كام أنّه ّ
أنّه ينبغي تأويل عودة الرسول بصورة أوسع ،واعتبارها تجديدا ً لالرتباط
بالحياة وتراجعاً نحو العروب ّية يف جملتها ،أي أنّها مبثابة إعادة لتعريب
الرسالة ،كام سيتأكّد بعد ذلك يف الضمري اإلسالمي بصورة عفوية باالبتعاد
عن الجذور اليهوديّة املسيحيّة املوجودة يف القرآن»(.)1
فبعد هذا الرفض ت ّم ات ّخاذ قرار أسايس ومتثّل تاريخي وديني كبري،
أ ّوالً :يف تحويل القبلة إىل مكّة ،وثانياً :تأسيس فكرة إبراهيم ّية القرآن
واإلسالم بعد سحب صفة اليهوديّة عنه ،وإدخاله يف اإلسالم ،أي أنّه
هو الذي أنشأ دين التسليم لله« ،فالرفض اليهودي دفع إسالم النبي إىل
الجذور ،إىل مصادر التوحيد»(.)2
فهذا الكالم ينسف إلهيّة الرشيعة؛ إذ ينسبها إىل النبي ،فهو الذي
رشع أحكاماً أُخرى خالفها عند
رشع أحكاماً لجلب قلوب اليهود ،ثم ّ
ي ّ
عدم قبولهم الرسالة ،وهو كالم واضح البطالن ملن يعتقد بألوه ّية الدين
وألوه ّية الترشيع .والقرآن أيضاً يخالف فكرة الترشيع النبوي بل يجعله
مبلغاً ورسوالً.
املرحلة الثانية :تتمثل يف املواجهة والتخطيط للقضاء عىل الوجود
اليهودي يف املدينة والجزيرة العرب ّية ،فكانت الخطّة هكذا« :الحرب عىل
اليهود هي امتداد للحرب عىل قريش»( .)3ولكن مبا أ ّن النبي مل يتمكّن
 .1الشخصيّة العربيّة.١٦١ :
 .2يف السرية النبويّة ٧٥ /٣ :ـ .٧٦
 .3م .ن.١١٥ /٣ :
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من القضاء عىل جميعهم دفعة واحدة ،لذا تعامل معهم بالتدريج ،وكان
التد ّرج هكذا:
جه ق ّواته ض ّد العشائر اليهوديّة
 ١ـ «بعد ّ
كل مجابهة مع قريش ،كان يو ّ
التي كانت ترفض عىل غرار قريش االعرتاف به كنبي»(.)1
 ٢ـ بدأ باألضعف وهم يهود بني قينقاع ،ث ّم تد ّرج شيئاً فشيئاً إىل
األقوى(.)2
فهنا ،بعد واقعة بدر وبعد النرص «ساد ج ّو من الثأر تجاه أعداء محمد،
ترجم بأحداث ملحوظة يف ما بينهم :طرد بني قينقاع ،مقتل كعب بن
األرشف»(.)3
 ٣ـ ث ّم بعد معركة أحد التي يصفها جعيط بالفاشلة ،ولتاليف ذلك الفشل
جه إىل بني النضري وأجالهم من املدينة أيضاً؛
والتعويض عن الهزمية ،تو ّ
إذ كانوا «يثريون مشكلة سياس ّية دين ّية خطرية ...كان اقرتانهم باملنافقني
يخلق ضغطاً عىل الدعوة وعىل عمل النبي لدرجة أنّه كان يُه ّدد بتفتيت
وحدة األ ّمة وبذر الشكوك يف العقول»(.)4
وال يف ّوت جعيط أن يغمز يف هذا العمل ليقول :إ ّن الشيم العرب ّية
آنذاك «مل تكن تفقه شيئاً من عنف الطفرة الدين ّية الجارية ،وال من تع ّنت
 .1يف السرية النبويّة.٩٣ /٣ :
 .2م .ن ٩٢ /٣ :ـ .٩٣
 .3م .ن.٩١ /٣ :
 .4م .ن.١١٥ /٣ :
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األيديولوجيا والسلطة السياسيّة اآلخذة يف التشكّل .كانت قواعد التساكن
وحس التحالف ،ال تزال سارية عندهم»()1؛
والضيافة والذكريات املشرتكة
ّ
لذا يؤيّد حزن بعض املسلمني إلجالء اليهود كام تذكره املصادر.
 ٤ـ ث ّم تأيت املحطّة األخرية واأله ّم ،أي يهود بني قريظة يف خيرب،
وما ميلكون من موارد ماليّة كبرية ،واملوقف املضا ّد لهم «ال يتعلّق بحقد
أيديولوجي ديني ...بل يتعلّق بنقض معاهدة ونكث ميثاق بخيانة ارتكبت
يف زمن الحرب ...ومن هنا ،فإ ّن قرار النبي بوضع املقاتلني املحتلمني
عىل نطع السيف ،كان قرارا ً من النمط السيايس الرصف»(.)2
رصح هنا بأ ّن سبب القضاء عىل بني قريظة مل يكن
رغم أ ّن جعيط ي ّ
رص عىل مواقفه الخاطئة
إلّ بسبب خيانتهم ونبذ العهد وامليثاق ،غري أنّه ي ّ
ومخياله العلامين ،ليقول :إ ّن الهدف هو تحطيم اليهود ،أي مج ّرد أمنية
فارغة وتسوية حسابات قدمية« :كانت تكمن وراء ذلك رؤية اسرتاتيجيّة
عميقة :تحطيم الق ّوة اليهوديّة يف الحجاز»(.)3
كام أنّه عىل غرار الرتكيز عىل البعد الشخيص واالنتقام من اليهود؛
خاصة بالعرب،
لعدم قبول الدعوة وتحويلها من دعوة شموليّة إىل دعوة
ّ
ال ينىس هشام أن يعطي للعامل االقتصادي واملا ّدي األه ّميّة الكربى يف
ات ّخاذ املوقف املعادي تجاههم ،والعامل الديني يبقى دامئاً عند مخيال
جعيط هو األضعف واملغمور.
 .1يف السرية النبويّة.١١٦ /٣ :
 .2م .ن.١٣٥ /٣ :
 .3م .ن.١٦٠ /٣ :
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فيقول« :من الجيل أيضاً أنّه كانت وراء ذلك (أي طرد بني النضري)
أيضاً أسباب اقتصاديّة ال يجوز التقليل من أه ّم ّيتها ،كان بنو النضري
ميلكون أفضل األرايض الغن ّية واملرويّة ،وكان محمد يف حاجة إىل تأمني
االستقالل ّية الغذائ ّية ملهاجريه»(.)1
ويقول أيضاً« :صحيح أ ّن الهدف الرئييس للنبي مل يكن من النسق
االقتصادي ،بل كان هدفه سياس ّياً وفوق ذلك دين ّياً ،إلّ أ ّن العامل
االقتصادي كان يلعب دوره يف إعادة تجميع األعراب وتعزيز بيعة املدينني
له ...كان ينبغي للنبي أن يغدو ق ّوة اقتصاديّة تغذّي وتطعم وتوزّع املغانم،
فبدون ذلك ما كان لجمهور العرب يف الحجاز الحقاً يف ما وراء الحجاز
يف بالد العرب ،أن يجتمعوا حول شخصه»(.)2
إنّه طعن مزدوج للنبي حيث يصفه بالشخص البارغاميت الذي
ربر الوسيلة ،وطعن يف الصحابة حيث
يبحث عن املصالح وأ ّن الغاية ت ّ
إل بوجود تطميع
حون ّ
جعلهم ما ّديّني ال يلتفّون حول النبي وال يض ّ
ومكاسب ما ّديّة.
هذه هي الصورة النهائيّة املرسومة يف مخيال مؤ ّرخنا العلامين ،حيث
كل م ّرة مردود اقتصادي كبري»(.)3
يرى أنّه «سيكون لسلب اليهود يف ّ
و«سيدفع اليهود الثمن الباهظ ليس فقط بأنّهم الشاهد املنكر للدين
الحي ،بل أيضاً ليك يُز ّود بالغنائم أو األنفال أولئك الذين يتّبعون
الجديد
ّ

 .1يف السرية النبويّة.١١٦ /٣ :
 .2م .ن.١٦٤ /٣ :
 .3م .ن.١٣٦ /٣ :
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النبي والسلطة الجديدة ذاتها اآلخذة يف التك ّون ،من هنا كان طرد بني
قينقاع ،ومن بعدهم طرد بني النضري ،ث ّم من بعدهم أيضاً مجزرة بني
قريظة ،وأخريا ً االستيالء عىل خيرب»(.)1
ويالحظ عليه :إ ّن هشام جعيط مل يراع منهجه الذي افتتح به ثالث ّيته
حول السرية ،حيث آىل عىل نفسه أن يكتب سرية معتمدة عىل القرآن،
فلو بقي مستمرا ً عىل خطاه األوىل ملا تف ّوه بهذا الكالم عند رسمه لعالقة
النبيواليهود.
خلُق
فمؤ ّرخنا التونيس نيس أ ّن الله تعاىل وصف رسوله األمني بال ُ
العظيم ،وصاحب الخلق العظيم ال يستخدم الغدر للقضاء عىل طائفة
حب املال والنفع االقتصادي كام يص ّوره مخيال جعيط.
كبرية مبج ّرد ّ
حة صحيفة املدينة واملعاقدة التي كانت بني
املؤلّف يعرتف بص ّ
الرسول واليهود ،وإذا كان النبي ناوياً نقضها من األساس ،فهي إ ّما
تهمة للنبي بالغدر والخيانة والعياذ بالله ،أو عدم معرفته برثوة اليهود
ثم اطّلع عليها وطمع فيها ،أو أنّه كان يف البداية غن ّياً ث ّم عندما افتقر بدأ
بالتفكري يف السطو عىل أموال اليهود.
بكل
الحق أ ّن النبي تعامل مع اليهود ّ
إنّها فرض ّيات باطلة ،ويبقى
ّ
صدق ومح ّبة ،ولكن بعد ما بدت منهم بوادر الخيانة ،ومحاولة قتل
املسلمني وقتل النبي ،وبعد نقضهم املعاهدة لع ّدة م ّرات ،فكان من
الطبيعي أن يالقوا جزاء خيانتهم.
 .1الفتنة ٣٠ :ـ .٣١
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وعندما نراجع سورة البقرة ،وهي من أوائل ما نزلت يف الفرتة املدينيّة،
نرى آيات كثرية تتعلّق باليهود ،ونجد «يف هذه السورة أ ّن مزاحامت اليهود
يف األمور املختلفة الثقافيّة والسياسيّة واالجتامعيّة واألمنيّة واالقتصاديّة،
كانت من السعة بحيث شغلت أكرث وقت الرسول ،ونزلت آيات كثرية
من منبع الوحي إلصالح ما أفسدوه وإبطال مفعول وساوسهم وإلقاءاتهم
وأفكارهم»(.)1
َ ْ ُ
ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
ت َعليْك ْم
قال تعاىل﴿ :يا بَ ِن إ ِ ْسائِيل اذك ُروا ن ِعم ِت ال ِت أنعم
َوأَ ْوفُوا ب َع ْهدِي أُ ِ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ُ
ون﴾( .)2فإنّهم لو وفوا بالعهد
وف بِعهدِكم ِإَوياي فارهب ِ
ِ
لعاشوا رغدا ً وملا تع ّرض لهم أحد .ولو راجع هشام جعيط سورة البقرة
وجمع ما ورد فيها حول اليهود ،وكذلك ما ورد يف سورة األنفال والحرش،
ملا تف ّوه مبا أفاض عليه خياله وسطّرته أنامله(.)3
 ٤ـ الدولة ونظام الخالفة:
مل يكن هدف هشام جعيط يف دراسته للسرية النبويّة والخالفة اإلسالم ّية،
إثبات أ ّن اإلسالم هل هو دين ودولة ،أو أنّه دولة فحسب ،أو دين فحسب؛
إذ هذه اإلشكالية مرتوكة ملجال آخر ،وإنّ ا هدف مؤ ّرخنا التونيس هو
دراسة الظاهرة التاريخ ّية كام هي ،لذا يرى «حقيقة األمر أ ّن الديني والسيايس
ممتزجان»( .)4و«الدولة والدين ال يشكّالن ّ
إل شيئاً واحدا ً»(.)5
 .1الرسول املصطفى واليهود ،جعفر الكشفي.٢٥٥ :
 .2سورة البقرة ،اآلية .٤٠
 .3راجع للمزيد :الرسول املصطفى واليهود ،جعفر العارف الكشفي ،حيث أفاض املؤلّف يف
رسم تعامل اليهود مع النبي وأجاد يف ذلك.
 .4الفتنة.٦ :
 .5الفتنة.٤٣ :
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كام ال إشكال عند جعيط أ ّن رسول الله مارس سلطة سياسيّة يف
املدينة املن ّورة ،وكانت هذه الفرتة «سياس ّية بامتياز»( .)1وقد «اعتمد النبي
عىل وجود قاعدة إنسان ّية هي األ ّمة ،وعىل وسائل الحرب والسياسة»(.)2
وأ ّن رسول الله« تح ّول إىل رجل سيايس عقالين بشكل خارق»(.)3
وأنّه« أجاد إظهار قدرات سياسيّة واسرتاتيجيّة ال نظري لها»( .)4وأنّه
بكل ما تعنيه من ديبلوماس ّية
«الرجل السيايس الكبري»( .)5وأ ّن «السياسة ّ
وسلطة وحرب فمصالحه هي التي أكسبته النجاح واالعرتاف به يف
الحجاز»(.)6
كام ال إشكال عنده أيضاً بأ ّن الفرتة امل ّكيّة مل تشهد حراكاً سياسيّاً
من قبل النبي« :كان حتم ّياً عىل اإلسالم املحمدي أن يستعمل سالح
السياسة فيام بعد ،ويعني هذا أ ّن محمدا ً مل يكن إبان الفرتة امل ّك ّية مصلحاً
اجتامعيّاً وال رجل سياسة البتّة»(.)7

لكل شعب نذيرا ً
«فقد كان تص ّور النبي للدعوة النبويّة ،هو أ ّن الله يرسل ّ
جة قامئة.
وبشريا ً ،يرسل شخصاً يشهد له ويتح ّدث عنه ،وبعد ذلك تكون الح ّ
إذن ،مل يكن العنرص السيايس موجودا ً يف املرحلة امل ّكيّة»( .)8وكانت الدعوة

 .1يف السرية النبويّة.١٨٣ /٢ :
 .2م .ن.٢٩٩ /٢ :
 .3م .ن.١٧٢ /٣ :
 .4م .ن.١٤٠ /٣ :
 .5م .ن.١٦٩ ،١١٣ /٣ :
 .6م .ن.١١ /١ :
 .7م .ن.٩١ /١ :
 .8الفتنة.٢٣ :
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«وعظاً سلميّاً»( .)1لذا ،يعرتض املؤلّف عىل بعض املسترشقني الذين جعلوا
الدعوة يف الفرتة امل ّك ّية ذات أهداف سياس ّية للسيطرة عىل مكّة(.)2
أسس
وإنّ ا اإلشكالية تقع عند هشام جعيط يف أ ّن رسول الله هل ّ
دولة مكتملة ،أم أنّه خلق جنني دولة .ففي البداية كان يذهب جعيط إىل
وخصص مبحثاً يف كتاب الفتنة املطبوع عام ١٩٩١م تحت عنوان
األ ّول،
ّ
غي موقفه يف دراسته عن السرية النبويّة فيام بعد،
«الدولة النبويّة» ،غري أنّه ّ
ونفى ذلك واعتقد أ ّن محاوالت النبي ومامرساته السياس ّية والسلطويّة
مل تكن دولة ،بل خلقت جنني دولة ت ّم تأسيسها زمن الخلفاء .وإليك بيانه:
يفصل هشام جعيط ـ كام قلنا ـ بني الفرتة امل ّك ّية
يف املرحلة األُوىل ّ
أي نشاط سيايس بخالف
والفرتة املدين ّية ،لتكون الفرتة امل ّك ّية خالية من ّ
الفرتة املدين ّية ويقول« :ال مناص من الفصل املطلق بني التبشري الديني
ملحمد طيلة  ١٣سنة يف مكّة بالذات ،التبشري الذي كان البارقة الدينيّة
املحض التي أ ّدت إىل والدة اإلسالم ،وبني التوليف املقبل يف املدينة
بني الدولة والدين .فالعنرص األ ّول نتاج اتجاه روحي عميق يندرج يف
سياق املدى الطويل لتط ّور الروحان ّية التوحيديّة ...والثاين هو مثرة
املصادفة ،وكان يلبّي الحاجة إىل تجاوز هامشيّة محلّيّة ،هامشيّة الجزيرة
العرب ّية بإدخال مبدأ الدولة فيها وإليها»(.)3
كام أنّه يرى أ ّن الدولة اإلسالم ّية تك ّونت «عىل ثالث مراحل :األوىل يف
 .1الفتنة.٢٩ :
 .2م .ن.٢٣ ،٢٢ :
 .3م.ن.٢١ :
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فرتة الهجرة عندما انبثقت سلطة نبويّة ،والثانية سنة  ٥هجرية بعد حصار
املدينة أو الخندق عندما اكتسبت هذه السلطة الصفات األساس ّية للدولة

تدريجيّاً ،وعندما اتّسعت ركيزتها الفضائيّة لتشمل الجزيرة العربيّة بأرسها،
والثالثة بعد وفاة النبي.»...

ويذكر من أسس تلك الدولة وركائزها :السلطة العليا لله تعاىل،

الكاريزما النبويّة ،تكوين جامعة متضامنة هي األ ّمة ،بروز ترشيع ،ظهور
حدة ،وأخريا ً االعتامد عىل الحرب وتشكيل ق ّوة ضاربة(.)1
طقوس عباديّة مو ّ
وهكذا أصبح النبي يُنظر إليه من قبل العرب والقرش ّيني واليهود
«مبثابة ق ّوة ،مبثابة سلطة ،مبثابة سلطة الحجاز»( .)2بحيث «ترك النبي عند
وفاته ديناً مكتمالً ،ودولة مهيمنة عىل الجزيرة العرب ّية كلّها ،مرتابطني ال
يقبل االنفكاك»(.)3

ولكن ،بعد ألي من الزمن ينقلب هشام جعيط ،ويرتاجع عن موقفه

هذا عندما يكتب عن السرية النبويّة ،فهو تارة ينفي الصفة السياس ّية عن

لب اإلسالم هو الدين ،ومل يكن النبي يصبو
اإلسالم نهائياً ،ويقول« :إ ّن ّ
إىل السياسة والتسلّط»(.)4

 .1الفتنة.٢٩ :
 .2م .ن.٣٣ :
 .3م .ن.٣٧ :
 .4يف السرية النبويّة.٩ /١ :
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وإنّه« مل يكن رجل سياسة»( .)1بل «مل يكن سوى نبي ال ميلك
سوى سلطة دين ّية وأخالق ّية ،وليس سلطة سياس ّية قاهرة .إ ّن ما يعزى إليه من
تأسيس مفهوم دولة (العيل واط وآخرون) مل يكن واردا ً لديه عىل اإلطالق
طيلة القسم األكرب من إقامته يف املدينة ،وخصوصاً يف البداية؛ أل ّن هذا
املفهوم يتض ّمن الطاعة الكاملة ألوامره تحت طائلة العنف اإلكراهي،
العنف القانوين .خصوصاً يف حالة الحرب ،ومل تكن تلك هي الحال ،بل
لعلّها أبعد ما تكون عن ذلك حتى يف السنوات األخرية»(.)2
وتارة أُخرى ،عندما يرى مامرسة النبي ألعامل سياسيّة رصفة
يجعلها ثانوية ،ويقول« :مل تكن الحرب والسياسة سوى وسائل مالمئة
لعامله ،ولهذه الدنيا عموماً ،وما كان يت ّم التعاطي بهام لذاتهام»( .)3أي
«إنّها لخدمة الدين وليست لذاتها»(.)4

وسبب رفض هشام جعيط ملفهوم الدولة ،وإضفاء صفة تأسيس الدولة
عىل أعامل النبي؛ هو اعتقاده بأ ّن كلمة الدولة مل تكن موجودة آنذاك
يف اللسان العريب( .)5حتى أنّه يناقش فلهاوزن عند ما يصف الفرتة النبويّة

بالثيوقراطيّة؛ العتقاده أ ّن يف الثيوقراطيّات ال ب ّد من الرجوع إىل الله مبارشة،
أ ّما هنا فكان عن طريق واسطة هو القرآن أو النبي ،وعليه ،فليست هي
 .1يف السرية النبوية.٨٥ /١ :
 .2م .ن.١٧٢ ،١٠٠ ،٥٨ /٣ :
 .3م .ن.١٧٢ /٣ :
 .4م .ن.٢٠٥ ،١٩٧ ،١٨٠ /٣ :
 .5م .ن.٢٠٧ ،١٩٧ /٣ :
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ثيوقراطيّة ،بل كانت «سلطة يف خدمة الدين وليس العكس»(.)1
والخالصة التي يصل إليها جعيط :إ ّن النبي رغم مامرسته ألعامل
سياس ّية ،واستخدامه وسائل السلطة ،مل يك ّون دولة ،بل «خلق جنني دولة
سوف يكرب ويتط ّور مع الزمن»(.)2
أ ّما بخصوص نظام الخالفة ،فهو يرى أ ّن عيون الجميع يف الجزيرة
العرب ّية قبيل وفاة النبي كانت شاخصة إىل هذا األمر( )3و«ستطرح وفاة

النبي مسألة حقيق ّية وحيدة ،مسألة الحفاظ عىل إنجازه من دين ودولة،
وبالتايل مسألة الخالفة»(.)4
قصة السقيفة ،واالجتامع للبت يف هذا األمر« :فبعد
وهكذا حدثت ّ
نقاش خطري بليغ ورسيع جرى تأسيس الخالفة»( .)5كام أنّها ّ
تدل عىل «أ ّن

الوظيفة النبويّة كانت تفهم كوظيفة قياديّة تستلزم خلفاً»(.)6

وهشام جعيط كمؤ ّرخ ال يريد الخوض يف السجاالت الكالم ّية بني
السنة والشيعة ،ويقول« :أن يكون أبو بكر هو الخليفة الرشعي ،فهذا أمر ال
ريب فيه بالنسبة إىل املؤ ّرخ ،مهام قيل يف ذلك الحقاً ،يف هذا االتجاه أو
ذاك ،وأكان القائل من الس ّنة أم من الشيعة»(.)7
 .1يف السرية النبويّة.١٩٧ /٣ :
 .2م .ن.٢٠٩ /٣ :
 .3م .ن.٢٠٧ /٣ :
 .4الفتنة.٣٨ :
 .5م .ن.٤٠ :
 .6الفتنة.٣٩ :
 .7يف السرية النبويّة.٢٠٩ /٣ :
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ولكن رغم هذا ،ال يفوته أن يشري إىل أ ّن أرسة النبي قد أبعدت
عن الخالفة ،وأ ّن أفراد بيت النبي مل يحرضوا ومل يدعوا إىل اجتامع
السقيفة( .)1وينقل عن املصادر املؤيّدة للشيعة أ ّن عل ّياً والهاشم ّيني
وغريهم مل يبايعوا وأظهروا كثريا ً من التحفّظ ،غري أ ّن اإلجامع عىل أيب
بكر امتص تلك املعارضة(.)2
كام ال يفوته أن يشري أيضاً إىل عامل التخويف ،واستعامل الق ّوة لتمرير
تغص
موقف السقيفة ،ويقول« :يروي اإلخباريّون أ ّن شوارع املدينة كانت ّ
بأفراد قبيلة أسلم ،وبالتايل كان هناك ضغط عسكري من جانب عنارص
خزاعة»(.)3
ث ّم إ ّن هشام جعيط رغم محاولته التخاذ الحياد ،وعدم الخوض يف
السجاالت الكالم ّية املطروحة بني الس ّنة والشيعة يف الخالفة ،غري أنّه
األحق
يشري إىل ثالث وقائع أساسيّة ،كانت مدار الجدل بني الفريقني يف
ّ
مبنصب الخالفة ،إنّها حديث املنزلة يف غزوة تبوك ،وقض ّية تبليغ سورة
براءة ،وحديث الغدير.
فإنّه بعدما ينقل معتقد الشيعة يف داللة هذه الوقائع الثالث ،يورد
معتقد أهل السنة فيها أيضاً من دون غمز فيه ،فحديث املنزلة عندهم
«شهادة ثقة وعطف من جانب محمد تجاه صهره وابن عمه وأخيه يف
تفس بعادة العرب يف «إرسال شخص من
اإلسالم» .وقض ّية سورة براءة ّ
 .1الفتنة.٤٢ ،٤١ :
 .2م .ن.٤٢ :
 .3م .ن.٤١ :
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آله عندما يتعلّق األمر بإبالغ رسالة مه ّمة أو تسديد دين»(.)1
أ ّما واقعة الغدير التي يصفها بامله ّمة ،فيقول« :لنالحظ منذ البداية أ ّن
عددا ً من املراجع الس ّنية يرفض إ ّما الواقعة ،وإ ّما الحديث وإ ّما االثنني
معاً .ال يأيت ابن سعد عىل ذكر فصل الغدير ،وابن حزم يرفض الحديث،
والبخاري يعتربه ضعيفاً ،ويستند ابن كثري عىل ابن حنبل ،حني يقول :إ ّن
نواة الحديث أي قسمه األ ّول مقبولة باإلجامع ،أي «من كنت مواله فعيل
مواله» .غري أ ّن الرتاث الس ّني يضفي طابعاً تاريخ ّياً عىل الحديث ويقلّل
يل يف مواجهة الهجامت
من أه ّميّته :كان املقصود بذلك الدفاع عن ع ّ
التي كان عرضة لها بسبب سلوكه يف اليمن .إ ّن هذا الرتاث حتى حني
كل مضمون سيايس وديني»(.)2
يسلّم بعبارة كهذه إنّ ا يفرغها من ّ
ث ّم بعد ما ينقل رأي الشيعة بخصوص نزول آية إكامل الدين ،يعلّق
ويقول« :نزلت هذه اآلية التي تختم الوحي يف أثناء الحج وليس بعده،
وهي ال عالقة لها بعيل ،كام أ ّن كالم النبي عنه املتجادل فيه نسب ّياً ،ال
يؤسس وص ّية بأمر ربّاين تنتسب إىل
يؤسس أيّة وص ّية لعيل ،كام أنّه ال ّ
ّ
()3
مخطّطات الربوب ّية» .
وأخريا ً ،يرى جعيط أ ّن االهتامم مبسألة اإلمامة مل يكن وليد تلك الفرتة
األوىل ،إنّ ا جاء بشكل متأخّر ج ّدا ً ،أي بعد سجاالت القرون الثالثة
األوىل ،ويقول« :ويف وقت متأخّر ...طرح الوعي اإلسالمي أ ّن املسألة
 .1الفتنة.٣٤٧ :
 .2م .ن.٣٤٨ :
 .3م .ن.٣٤٩ :
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األوىل واألخرية لإلسالم ـ خارج البعد امليتافيزيقي املتعلّق بطبيعة الله ـ
هي مسألة اإلمامة ورشع ّية اإلمام»(.)1
ويالحظ عىل ما ذكره جعيط ،أمور:
١ـ إ ّن موقفه تجاه الدين والدولة يف العهد النبوي متناقض ومتذبذب
متاماً ،فهو كام رأيت ال يستق ّر عىل رأي ،فتارة يذهب إىل أ ّن النبي
أسس دولة ،وتارة أُخرى ينفي ذلك ،وهذا التناقض وعدم وضوح الرؤية
ّ
ال يقترص عىل هذه املسألة ،بل كام رأيت ون ّوهنا عليه أكرث من م ّرة ،فإ ّن
التناقض من السامت البارزة يف آثار جعيط وأعامله.
 ٢ـ التفرقة بني الفرتة امل ّك ّية واملدين ّية من حيث العمل السيايس غري
صحيح؛ إذ إ ّن رسول الله كان يعمل بحسب الظروف واملناخات
املتوفّرة له ،فهو حينام مل يجد مناخاً لتأسيس دولة ووضع أنظمة دينيّة
فلم يقدم عليه ومل يؤمر بذلك ،وعدم مامرسة الحدث السيايس يف مكّة،
ال ّ
يدل عىل خل ّو الدعوة من مرشوع سيايس ،والنبي يعلم متاماً أ ّن
الدعوة من دون تشكيل دولة سوف ال تنجح ،غري أنّه كان يرتبص الفرصة
لتتبلور معامل الدعوة بشكل جيد وشامل ،وهذا ما حصل يف املدينة .نعم،
كل يشء؛ إذ إ ّن املنهج الذي
الحق أن يشكّك يف ّ
املخيال العلامين له
ّ
يعتمده ال يسمح له بأكرث من ذلك.
٣ـ صحيح أ ّن الدعوة النبويّة إنّ ا هي دعوة دين ّية ،غري أنّها تستبطن
العنرص السيايس -أيضاً -حتى يف الفرتة امل ّكيّة؛ إذ إ ّن تح ّدي املنظومات
 .1الفتنة.١٤٧ :
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الدينيّة واالجتامعيّة الكربى يف مكّة ،مبا يعني ويستنتج من تغيري يف
موازين القوى ،ورسم منظومة عباديّة اجتامع ّية جديدة ،وتغيري الوجهة
كل هذه أعامل
من األرض إىل السامء ،ورسم الحياة وفق رؤية جديدةّ ،
سياس ّية بامتياز ،ولذا أثارت حفيظة القوم ،فال معنى لجعل الفرتة امل ّك ّية
خالية من العنرص السيايس متاماً.
 ٤ـ أ ّما ا ّدعاء جعيط بأ ّن مفهوم الدولة مل يكن متداوالً آنذاك ،وعليه
يرفض تأسيس الدولة النبويّة ،فغري صحيح أيضاً؛ إذ نحن ال نتكلّم عن
املصطلح ،نحن نتح ّدث عن املحتوى واملامرسة ،ونقول :إ ّن مامرسات
النبي كانت مامرسات رجل دين ودولة ،فتأسيس نظام مايل ،اجتامعي،
حريب وعسكري ،تربوي وغريها من األمور ،إنّ ا هي أمور لقيادة املجتمع
كل دولة ،وهذا ما نشاهده
وهدايته إىل رشده ،فهي أمور سياس ّية تحتاج إليها ّ
بوضوح يف تلك الفرتة ،وإن مل يولد املصطلح ،كام أ ّن املسلمني كانوا
ميارسون علم الكالم آنذاك من حيث األسئلة العقديّة التي كانوا يطرحونها
عىل النبي ،واستفسارهم عن اآليات العقديّة الواردة يف القرآن ،مع تأخَّر
والدة مصطلح علم الكالم إىل القرن الثاين أو الثالث تقريباً.
ث ّم إ ّن جعيط نفسه إذ ينفي وجود مصطلح الدولة يف العهد النبوي ،يق ّر
بوالدتها فيام بعده مبارشة ،أي بعد تأسيس نظام الخالفة ،فلنا أن نتساءل
منه :كيف ولد هذا املصطلح هكذا فجأة؟!
 ٥ـ إ ّن رسول الله مل يكن غافالً عن مستقبل دعوته ،كيف ودينه
خاتم األديان وللناس كافّة ،ونحن نعتقد أ ّن النب ّوة والوصاية ليست من
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شؤون البرش حتى يتدخّلوا فيها ،بل هي اصطفاء من الله تعاىل خالق العباد
والبالد ،وهو العامل مبصالحهم املا ّديّة واملعنويّة ،الظاهرة والباطنة ،وهو
الذي يرسم قانون الحياة يف خطوطها العريضة وكربيات األمور.
فنحن نعتقد أ ّن مسألة الخالفة أو الوصاية ملرحلة ما بعد النب ّوة ،كانت
من أوىل اهتاممات الرسول ،وهو يف هذا األمر يتبع إرشاد السامء
تبي معامل هذا األمر منذ بواكري الدعوة ،حيث جمع عشريته
وتعليمه ،وقد ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ريتك األق َرب َ
﴿وأنذ ِْر َعشِ َ
بعد ما أمره الله تعاىل بقولهَ :
ني﴾( )1وكان حديث
ِ

الدار حيث قال فيه رسول الله ألمري املؤمنني بعدما عرض دعوته
عىل قومه« :فإيّكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيّي

وخليفتي فيكم؟» فلام ل ّباه عيل  قال له« :إ ّن هذا أخي ووص ّيي فيكم
فاسمعوا له وأطيعوا»(.)2
ث ّم تك ّرر املوقف مع بني عامر بن صعصعة عندما عرض رسول الله
نفسه عليهم ،فقال قائل منهم :إن نحن بايعناك عىل أمرك ،ث ّم أظهرك الله
عىل من خالفك ،أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال :األمر إىل الله يضعه
حيث يشاء(.)3
والنبي مل يقصد أمر النب ّوة؛ إذ انّه يعلم بكونه خاتم األنبياء ،فيستق ّر
األمر عىل طلب القوم منه السيادة والقيادة ،كام هو وارد يف صدر الخرب
أن أخذت هذا الفتى من قريش ألكلت به العرب».
من قول القائل« :لو ّ
 .1سورة الشعر ،اآلية .٢١٤
 .2تاريخ الطربي  ،٦٣ :٢وللمزيد راجع الغدير للعالمة األميني  ٣٩٣ /٣فام بعد.
 .3السرية البن هشام  ،٢٨٩ /٢تاريخ اإلسالم للذهبي  ،٢٨٦ /١البداية والنهاية البن كثري .١٧١ /٣
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واستم ّر األمر هكذا طول حياته يشري إىل أمري املؤمنني وأحقيته
رصح وتارة يل ّمح ،وما ذكره املؤلّف من حديث املنزلة
باألمر ،فتارة ي ّ
وسورة براءة يدخل يف هذا املضامر.
وقد اشت ّد هذا الترصيح والتلميح قبيل وفاته ،فقد قال الشيخ
املفيد(ت٤١٣هـ)« :إنّه عليه وآله السالم تحقّق من ُدنُ ّو أجله ما
كان ق ّدم الذكر به أل ّمته ،فجعل يقوم مقاماً بعد مقام يف املسلمني
بالتمسك بس ّنته
يُحذّرهم من الفتنة بعده والخالف عليه ،ويؤكّد وصاتهم
ّ
واالجتامع عليها والوفاق ،ويحثّهم عىل االقتداء بعرتته والطاعة لهم
والنرصة والحراسة ،واالعتصام بهم يف الدين ،ويزجرهم عن الخالف
واالرتداد.)1(»...
فمسألة اإلمامة ـ كام رأيت ـ ترضب بجذورها يف عمق الدعوة النبويّة،
وتتوافق مع منطق األحداث ،والعرف القبيل السائد ،فاألمور والشواهد كلّها
تشري إليها وتؤكّد حتم ّية اهتامم النبي ،فهي ليست وليدة السجاالت
الكالم ّية املتأخّرة كام زعمه جعيط.
 ٦ـ يبقى أخريا ً ،أن نشري إىل حديث الغدير حيث له محوريّة من بني
سائر النصوص الدالّة عىل إمامة أمري املؤمنني ،فرنى أ ّن جعيط متأث ّرا ً
بالخط السلفي ينفي الحديث؛ بدليل:
 ١ـ التشكيك يف أصل الحديث.
 ٢ـ التشكيك يف سند الحديث.
 .1اإلرشاد للمفيد.١٧٩ /١ :
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 ٣ـ التشكيك يف داللة الحديث وأنّه جاء عىل إثر حادثة اليمن.
 ٤ـ التشكيك يف نزول آية اإلكامل بخصوص واقعة الغدير.
ولنا أن نرد أدلّته بشكل مقتضب( ،)1ونقول:
أ ّما التشكيك يف أصل الواقعة فهي مكابرة ليست أكرث ،كيف وقد وردت
يف معظم كتب السرية والتاريخ ،فهذا ابن املغازيل (ت٤٨٣هـ) يقول نقالً
عن أيب القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله األصفهاين أنّه قال« :قد روي
حديث غدير خم عن رسول الله نحو من مائة نفس منهم العرشة ،وهو
حديث ثابت ال أعرف له علّة ،تف ّرد عيل بهذه الفضيلة ليس يرشكه
فيها أحد»(.)2
ويقول الذهبي (ت« :)٧٤٨وجمع طرق حديث غدير خم يف أربعة
أجزاء ،رأيت شطره فبهرين سعة رواته وجزمت بوقوع ذلك»(.)3
ويقول ابن كثري (ت٧٧٤هـ)« :واعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر
محمد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ ،فجمع فيه مجلّدين
أورد فيهام طرقه وألفاظه ،وساق الغثّ والسمني والصحيح والسقيم»(.)4
رصح الكثري من الحفّاظ بوجود أسانيد صحيحة له ،وقد
أ ّما سنده ،فقد ّ
ححه أيضاً:
رأيت اعرتاف ابن كثري
ّ
املتعصب بذلك قبل قليل ،وم ّمن ص ّ
 .1للمزيد راجع :حديث الغدير بني أدلّة املثبتني وأوهام املبطلني ،تأليف السيد هاشم امليالين.
 .2املناقب البن املغازيل ،٣٧ :ح.٣٩
 .3سرية إعالم النبالء للذهبي .٢٧٦ /١٤
 .4البداية والنهاية٢٢٨ /٥ :؛ والسرية النبويّة له أيضاً .٤١٤ /٤

ّ
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الطحاوي (ت٣٢١هـ) يف مشكل اآلثار  ،٣٠٨/٢والحاكم النيسابوري
(ت٤٠٥هـ) يف املستدرك  ،١٠٩/٣وابن حجر العسقالين (ت٨٥٢هـ)

يف فتح الباري  ،٦٠/٧واأللباين (ت١٤٢٠ه ـ) يف سلسلة األحاديث

الصحيحة  ،٣٣٠/٤ح.١٧٥٠

رصح بتواتره منهم :الحافظ الذهبي (ت٧٤٨هـ) يف
وهناك من ّ

سري أعالم النبالء  ،٣٣٤/٨الحافظ ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) يف أسنى
املطالب ،٣والسيوطي (ت٩١١هـ) يف األزهار املتناثرة ،وغريهم الكثري.

فبعد هذا ال يبقى لنا مجال للتشكيك يف أصل الواقعة أو سندها ،أ ّما

كون البخاري وغريه مل يذكره يف الصحيح ،فالبخاري مل يتع ّهد بذكر
كل حديث صحيح ،فهذا الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) يقول« :مل
يصح من الحديث
يحكام ـ البخاري ومسلم ـ وال واحد منهام بأنّه مل
ّ

غري ما أخرجاه»( .)1وقال النووي (ت ٦٧٦هـ)« :أنّهام مل يلتزما استيعاب

صح عنهام ترصيحهام بأنّهام مل يستوعباه ،وإنّ ا قصدا
الصحيح ،بل
ّ
جمع جمل من الصحيح ،كام يقصد املص ّنف يف الفقه جمع جملة من

مسائله»(.)2

أ ّما داللة الحديث ،فال غبار عليها بعد معرفة الكلامت بشكل صحيح،

وبعد دراسة الحديث يف سياقه والظرف الزماين واملكاين الصادر فيه ،وال
ضري ألهل الس ّنة أن يح ّرفوا الكلامت عن معناها الحقيقي ،ويطلقوها عىل

 .1املستدرك.٢/١ :
 .2رشح صحيح مسلم للنووي.٢٤/١ :
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متت إىل الواقع بصلة ،أو محاولة التالعب بسبب صدور
معان بعيدة ال
ّ
يل أمام شكوى الجيش عندما قدموا
الحديث ،وأنّه -مثالً -كان دفاعاً عن ع ّ

من اليمن.

وعندما نجمع روايات اليمن نرى أنّها ال عالقة لها بواقعة الغدير ،بل
كان هناك خالف بني الصحابة انتهى بتدخّل النبي لصالح عيل
قبل واقعة الغدير؛ إذ إ ّن أمري املؤمنني ذهب إىل اليمن ع ّدة مرات ،وقد
أشار ابن هشام (ت  )٢١٨إىل اثنني( .)1ويستفاد من بعض الروايات أكرث
الدس والتدليس خلطت األوراق وز ّورت األحداث
من ذلك ،ولكن أجهزة
ّ
يل ح ّقاً.
يك ال ت ُثبت لع ّ

 .1السرية النبويّة.٢٩٠/٤ :
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الفصل الرابع :هشام جعيط والتجديد
مل ميض طويالً عىل دخول مباحث تجديد الفكر الديني؛ يف العامل
اإلسالمي العريب ،وميكن إرجاعه إىل ما يقارب القرنني ،منذ دخول
بونابرت أرض مرص وما أعقبه من تح ّوالت فكريّة واجتامع ّية عا ّمة.
يح ّدثنا التاريخ بأ ّن بونابرت اصطحب معه من رجال العلم ومطبعة
عربيّة وقد «انض ّم إىل طائفة العلامء كثري من مشاهري علامء فرنسا وص ّناعهم
متط ّوعني ،ومثل ذلك الق ّواد ،فكأ ّن فرنسا بجملتها تاقت إىل مرافقة هذا
القائد»(.)1
لقد شهد العامل اإلسالمي يف هذه الفرتة الساخنة حوادث محوريّة
وفرتات انتقاليّة ها ّمة ،أمثال :انهيار الحكم العثامين وتقسيم العامل
اإلسالمي ،الحروب العامل ّية وما أحدثته من آثار سلب ّية ،نهضة الدستور
يف إيران ،الحركة القوم ّية ،نكسة ١٩٦٧م أمام إرسائيل ،استعامر الدول
ّ
وفك االستعامر ...،هذه الحوادث وغريها أحدثت تيّارات
اإلسالميّة
فكريّة متع ّددة ،ميكن تصنيفها ضمن تيّارين كبريين:
 ١ـ الت ّيار اإلسالمي.
 ٢ـ الت ّيار العلامين.
وهناك ت ّيار ثالث مل يحسم أمره وبقي مرت ّددا ً بني الت ّيارين ،فال هو يندرج
متاماً ضمن الت ّيار اإلسالمي ،وال هو يدخل يف الت ّيار العلامين.
 .1تاريخ مرص الحديث ،جورجي زيدان.٤٩٦ :
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ونقصد بالتيار اإلسالمي ،التيار الذي يجعل مرجعيّته اإلسالم ،ويعطي
تفسريا ً شمول ّياً للدين ،فيدخل فيه اإلصالحي املعتدل ويدخل فيه أيضاً
السلفي املتش ّدد.
أ ّما التيار العلامين ،فهو الذي يرجع إىل متطلّبات العرص وما أنتجه
يل عنق الرشيعة نحو املعارصة ،وهذا التيّار
العلم الحديث ،ويدعو إىل ّ
أيضاً يشمل امللحد املنفلت عن الدين ،كام يشمل امللتزم بالطقوس
الدين ّية عىل املستوى الشخيص ،وامللتزم بلوازم الحضارة الجديدة عىل
املستوى الفكري واالجتامعي والسيايس ،وإن خالفت األصول الدينيّة.
كل األشخاص املص ّنفني ضمن الت ّيار
وهذا التقسيم ال يعني اشرتاك ّ
اإلسالمي مثالً؛ يف جميع املعطيات والرؤى واملواقف ،بل توجد
ربا كبرية فيام بني أبناء الت ّيار الواحد؛ وذلك أل ّن
خالفات فكريّة ومعرف ّية ّ
الوطن اإلسالمي العريب« :عامل متنوع تختلف فيه املعطيات االجتامعيّة
واالقتصاديّة والسياس ّية والتاريخ ّية والثقاف ّية من بلد إىل آخر ،ومن مجتمع
إىل آخر ،ويضاف إىل ذلك أ ّن عددا ً كبريا ً من هذه املجتمعات يتّسم بكونه
متع ّدد اإلثنيات واألديان»(.)1
يُص ّنف هشام جعيط ضمن التيّار العلامين ،وإن كان إىل الصنف
الثالث املتذبذب أقرب ،فهو من جانب يرى نفسه يف بُعد «عن الصيغة
العاديّة لإلميان» وعن «فكرة وجود اإلله الخالق كام صاغتها األديان
التوحيديّة»(.)2
 .1الفكر العريب املعارص ،اليزابيت كساب.١٣ :
 .2مجلّة حوار العرب ،العدد ،٢ص.١١
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ومن جانب ثاين ،يرى أ ّن شخصيته منقسمة عىل نفسها إىل« :جانب
غريب عميق ،وجانب عريب إسالمي أعمق منه»( .)1كام أنّه مل يرتض
بالحركات القوم ّية التي تدعو إىل محو اإلسالم ،ويقول« :كام استأت فيام
بعد من ابتعاد النخبة القوم ّية الرشق ّية عن اإلسالم؛ لذا رأيتني ال أتص ّور
شخصيّة عربيّة من دون بُعد إسالمي كيفام كانت صفته»(.)2
فهو عىل املستوى الفردي ،يحاول أن يالمس إميان الطفولة يف أعامقه
ويحافظ عليه ،ولو من خالل الخروج عن اإلطار الديني املشهور والعا ّم؛
ألنّه يحاول أن يزاوج بني العروبة واإلسالم ،ومن جانب ثانٍ  ،يص ّنف نفسه
ضمن التيّار الليربايل الح ّر(.)3
بل أكرث من هذا ،يرى نفسه ضمن الفكر اإلصالحي اإلسالمي يف
مقاصده دون محتواه ،إذ يقول« :وإذا كان تفكريي يندرج ضمن مسرية
الفكر اإلصالحي اإلسالمي ،وإذا كان امتدادا ً ملقصده ،فإنّه ينفصل عنه
متاماً يف محتواه»(.)4
إ ّن هشام جعيط كان متأث ّرا ً مبحمد إقبال ،وكتابه يف تجديد الفكر
الديني يف اإلسالم( .)5أ ّدى هذا التأثري إىل محاولته للكتابة يف تجديد الفكر

الديني( ،)6وهو وإن مل يتمكّن من إنجاز هذا الكتاب ،غري أنّه كتب معامل
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد ،2ص.١٣
 .2الشخص ّية العرب ّية.٦ :
 .3مجلّة املستقبل العريب ،العدد  ،٢٩٤ص ،١٢الشخصيّة العربيّة.٧ :
 .4الشخصيّة العربيّة.١٠ :
 .5مجلّة حوار العرب العدد ،٢ص.١١٣
 .6مجلّة املستقبل العريب العدد  ،٢٩٤ص.١٢
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مرشوعه التجديدي يف كتابه الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة.
وله إشارات أُخرى إليه أيضاً يف باقي كتبه وحواراته وبحوثه املطبوعة
املجلت.
ّ
يف
ث ّم إ ّن هشام جعيط يعتقد «أ ّن تجديد الفكر العريب لن يأيت من املرشق
بل من هذا املغرب املتم ّزق قطعاً»( .)1فالنهضة الفكريّة يف املغرب وإن

إل إىل
مل تكن يف مستوى النهضة ،فإ ّن االتجاه العا ّم ال ميكن أن يتّجه ّ
األعىل .واملرشق قد توقّف عن العطاء والتق ّدم ،كام أنّه يعاين من سلطة
الدولة وضيق الخناق ،واملهم أ ّن الفكر مل يلقح يف املرشق مبارشة بالثقافة
مم يؤ ّدي إىل استيعاب مضطرب أو مغلوط ملكاسب الحداثة،
الغرب ّيةّ ،
أ ّما املغرب سيسبق املرشق يف النوع والقيمة؛ لعالقته املبارشة بالتقاليد
الثقاف ّية اإلسالم ّية العرب ّية ،والرتباطه بتقاليد الغرب(.)2

إ ّن مهمة التجديد هذه ملقاة بحسب هشام جعيط عىل عاتق املفكّرين
لهذا الجيل ،وال ب ّد من عدم االكتفاء بالتنظري بل الجمع بني التنظري
والعمل( ،)3وكذلك يلزم تقديم إصالح جذري يف املنظور الفوري ،أ ّما يف

املنظور البعيد فيجب البحث عن منوذج للتنمية الشاملة .كام أ ّن «مه ّمة
قوى التجديد أن تعقلن وتعرصن تؤنسن»(.)4

إ ّن املرشوع الشامل الذي يدعو إليه جعيط ،وهو مرشوع حضاري
 .1الشخصيّة العربيّة.١٠ :
 .2م .ن.١٠ :
 .3م .ن.١٢ :
 .4م .ن.١٥ :
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إنساين عنده ،ال ب ّد أن مي ّر عرب إصالح عميق للشخصيّة ،والنظرة إىل
لب مرشوع جعيط للتجديد يف العامل
الدين ،واملجتمع( .)1هذا هو ّ
اإلسالمي ،ومبا أنّه يدعو إىل املزاوجة بني النظر والعمل ،ندرس مرشوعه
ضمن مبحثني:
املبحث األ ّول :اإلطار النظري للمرشوع.
املبحث الثاين :اإلطار العميل للمرشوع.

 .1الشخصيّة العربيّة.١٤ :
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املبحث ّ
األول :اإلطار النظري
إ ّن مرشوع جعيط يبتني عىل «الوحدة العربيّة»؛ إذ إنّه يدمج بني اإلسالم
والعروبة بحيث يبعد غري العرب عن تذ ّوق اإلسالم الصحيح بحسب زعمه.
ويف حني اعتقاده بإمكان ّية استمرار اإلسالم يف غري فضائه العريب ،مثل:
أي مستوى
إيران والحكم العثامين ،غري أنّه يتساءل ،ويقول« :لكن إىل ّ
من الضمري؟! ما قيمه هذا اإلسالم غري املفهوم الذي يقع الرت ّوي فيه ،ومل
يت ّم الشعور به ضمن تل ّونات اللغة القرآنيّة أو يف الحديث ،وقد انفصمت
صلته باملايض النابض املجيد املفعم بالبطوالت ،وقد غطّته اآلن يف
هذه األصقاع غري العرب ّية غشاوة من اإلميان الساذج الخرايف والصويف
بصورة بدائيّة ...لذا ،فال مقارنة بني الشعور اإلسالمي لعامل مثل ابن
خلدون ،وشعور عامل تريك أو فاريس من القرن الرابع عرش .هناك عامل
ذهني بأكمله يجهله هؤالء العلامء حتى لو برعوا يف اللغة العرب ّية ،حيث
إ ّن األمر متعلّق ببنية الضمري ،بضمري ثنايئ البعد ،حيث يتضافر االنتامء
سيجسد العامل العريب مبفرده هذه الشخصيّة
اإلسالمي واالنتامء العريب...
ّ
املزدوجة ،ويبقى وفيّاً للمبادئ اإلسالميّة كام للاميض العريب»(.)1
ومن هذا املنطلق ،يطرح املؤلّف شعار االستمراريّة للشخص ّية العرب ّية
لريبطها مباضيها ،وهذه هي األيديولوج ّية العرب ّية التي يدعو إىل تأسيسها:
«ويجب أن يجد املجتمع العريب طريقاً لتحقيقه الذايت ،وينطلق بحثاً عن
خاصة به»(.)2
أيديولوجيا
ّ
 .1الشخص ّية العرب ّية.٣٦ :
 .2م .ن.١٢٠ :
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وبناء عىل هذا األساس ،يطرح هشام جعيط يف اإلطار النظري ـ بحسب
تقسيمنا لعمله ـ أمرين للمناقشة والتنظري:
األ ّول :الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية ،ويصفها بالتاريخ ّية أو أيديولوج ّية
ثقافيّة ،والتي ت ُع ّد املصدر لبناء مصري سيايس جديد ،وبروز كافّة قوى
التجديد والخلق يف املجتمع والدولة والثقافة ،وبعبارة واحدة للوصول
إىل «عقلنة النفس ّية الفرديّة».
الثاين :املصري السيايس ،وهو يشكّل اإلطار الذي تتط ّور فيه اإلنسان ّية
العربيّة والدعامة لنشاطها بصفتها جامعة ،وهو مصري وإسقاط عىل
املستقبل ،وخلق للكيان أو الواقع املوضوعي .وبعبارة أُخرى :الوصول
إىل «عقلنة النظام السيايس االجتامعي»( .)1فهو يرنو إىل علمنة الفرد

وعلمنة املجتمع من خالل عمله وأطروحته.

لذا ،فإنّه يسري يف رحلة اركيولوجيّة ليبحث عن الجذور ،جذور األنا
العريب اإلسالمي ليكتشف املصري ،هذه األنا كيف كانت؟ وكيف هي
اآلن؟ وماذا ستكون غدا ً؟ مستلهامً ذلك من فرويد رائد التحليل النفيس.
 ١ـ الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية (أو عقلنة الفرد).
تنقسم الشخصية عند هشام جعيط إىل قسمني:
 ١ـ الشخص ّية القوم ّية.
 ٢ـ الشخصيّة التاريخيّة.
 .1راجع الشخصيّة العربيّة ١٣ :ـ .١٥
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حد أو التع ّدد،
الشخصيّة القوميّة هي التي تُشكّل اإلطار الوطني والتو ّ
بينام الشخص ّية التاريخ ّية هي التي تح ّدد اإلطار االيديولوجي الثقايف
املتك ّون من التحام االيديولوجيا ـ أي الدين ـ بالتقليد الثقايف(.)1
إ ّن الغرب ج ّراء التعامل بني هذين الشخصيّتني شكّل لنفسه «األ ّمة
املسيحيّة» ،حيث إ ّن «كثريا ً ج ّدا ً ما كان يح ّرك تاريخ أوروبا الحديث
التعاون أو الرصاع بني الشخص ّية السياس ّية القوم ّية ،والشخص ّية التاريخ ّية
األيديولوج ّية الثقاف ّية»(.)2
ومن هذا املنطلق ،أي الجدليّة بني الشخصيّتني يف الغرب ،يريد جعيط
أن يدرس العامل اإلسالمي ليصل إىل تكوين «أ ّمة عرب ّية» عىل مستوى
الفكر والعمل.
يرى جعيط ضعف الشعور القومي يف البالد العربيّة ،ويوعزه إىل ع ّدة
أسباب:
 ١ـ بعض السلب ّية فيام يق ّدمه األهايل يف التفاعل مع العطاء العريب لبناء
الشخص ّيات القوم ّية.
جه الروح اإلسالميّة دامئاً إىل
 ٢ـ وجود فكرة الوحدة اإلسالميّة ،وتو ّ
الخارج ،وهذا أ ّدى إىل إيقاف ظهور الشعور السيايس الوطني إيقافاً تاماً.
 ٣ـ بنية الدول اإلقليم ّية يف البالد العرب ّية خالل العرصين الوسيط
 .1الشخص ّية العرب ّية.٣٨ :
 .2م .ن.٣٩ :
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والحديث .إ ّن ظاهرة الوالء يف صلب الدولة املوجود بصورة واسعة يف
اإلسالم العريب منذ العرص العبايس ،ترمي وجوباً إىل كبت فكرة الوطن يف
كل وعي وطني(.)1
وتشل ظهور ّ
ّ
الغياهب،
كام أ ّن التاريخ عند جعيط هو القاعدة األساسيّة للشعور الوطني والفكرة
الوطنيّة ،ويستعري من شبنغلر مصطلح «زاوية املدخن» أي استعراض
مالحم األجداد عودا ً إىل جيلني أو ثالثة ،ليدرس أ ّوالً تاريخ الوطن العريب
منذ قدوم بونابرت إىل مرص وما أعقبه من أحداث ،ويوصله إىل التاريخ
القديم حيث يع ّده مبثابة الدائرة املركزيّة التي تيضء مكاسبنا األساسية
والتي بقيت يف نظام الحضارة(.)2
وهذا التاريخ القديم يشكّل أساس الشخص ّية ،ونحن ال محالة ورثة
األجداد الحقيق ّيني أو املصطنعني ،والتاريخ حبيس الثنائ ّية بني الشخص ّية
التاريخيّة والشخصيّة القوميّة(.)3
كام قلنا سابقاً فإ ّن مرشوع جعيط هو بناء «وحدة عرب ّية» ،ويرى أ ّن
تحقّق األ ّمة بحاجة إىل ع ّدة عوامل:
 ١ـ وعي قومي ،وهو مرتبط باألساس التاريخي القديم املوضوعي.
 ٢ـ وجود قومي ،وهو سيادة الدولة ،والوحدة الثقاف ّية والدين ّية لأل ّمة
التي تحمل الدولة.
 .1الشخصيّة العربيّة ٤١ :ـ .٤٧
 .2م .ن ٥٢ :ـ .٥٣
 .3م .ن.٥٤ :
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 ٣ـ الواقع القومي ،وهو الذي تح ّدده البنيات الدنيا كاألرضيّة الرتابيّة،
والعرق ّية القدمية ،والشكل الجغرايف ،والقوى املنتجة(.)1
غري أنّه يرى أ ّن مق ّومات األ ّمة غري موجودة حالياً يف العامل العريب ،وما
هو موجود:
 ١ـ الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية.
 ٢ـ الشخص ّية القوم ّية املحدودة.
وألجل الوصول إىل األ ّمة ـ املرشوع الشامل واملصري املشرتك ـ ال ب ّد
من إدماج الشخص ّيتني ،أي تركيب الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية مع العنرص
القومي ،وهذا «من شأنه أن يجعلها تسهم بق ّوة يف بناء مصري مشرتك،
وبعث صلة عضوية بني الشعوب العرب ّية»(.)2
ث ّم إ ّن جعيط ال يرى وجود «أ ّمة عربيّة» بصفتها كيان موجود بالفعل،
والنموذجان املوجودان يف العامل العريب :حركة حزب البعث ،والحركة
النارصيّة ،ال يرتقيان إىل مرشوع أ ّمة؛ لذا يقوم بنقدهام وتبيني مواقع الخلل
فيهام(.)3
كام يرى أ ّن الخطأ الكبري الذي ارتكبته الحركة العروب ّية ،يتمثّل يف أنّها
تص ّورت الوحدة العرب ّية عىل منوذج األ ّمة ،وطرحت األ ّمة العرب ّية كأحد
إل انطالقاً من
املعطيات ،ولكن الوحدة املرغوب فيها لن تت ّم فعالً ّ
 .1الشخصيّة العربيّة.٥٥ :
 .2م .ن.٦٠ :
 .3م .ن ٧٦ :ـ .٧٨
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ستؤسس عىل استمراريّة الرتاث الذي
تجاوز الظاهرة القوميّة ،وهي التي
ّ
يكتيس أبعادا ً عامل ّية ـ أي الرتاث العريب اإلسالمي ـ وعىل مرشوع حداثة
وتط ّور(.)1
من هنا يقوم جعيط برسم تص ّوره للمستقبل العريب الذي يجب إصالحه
من الداخل ويف العمق ،والنظر يف االعتبارات السياسيّة واالقتصاديّة
والثقاف ّية التي تؤيّد التوحيد ،مبعنى تقييم فكرة الوحدة العرب ّية.
وإمياناً منه بفلسفة التاريخ الدالّة عىل دوام املراكز الحيويّة التاريخ ّية
مهام كانت وجوهها املتوالية ،يسترشف املستقبل بقوله« :ال ّ
شك يف أ ّن
العامل العريب سيثبت من جديد ويف هيكل الوحدة ،حضورا ً يف العامل
وقابلية للخلق يف الداخل بعد مرور بعض القرون قضاها يف السبات،
أل يكون يف طليعة
مربهناً بذلك عىل استمرار طاقته ،لكن من املتوقع ّ
اإلنسانيّة ومح ّركها وملهمها»(.)2
وهذه الوحدة إن تحقّقت ستقوم بالتوحيد الثقايف ومصالحة العريب
مع نفسه ،كام تقوم بإقحام الثقافة العرب ّية يف سياق الحداثة العامل ّية،
وهي أيضاً تدعو إىل التنمية االقتصاديّة ،من خالل إيجاد توازن للموارد
كل بلد ،ومع السعي للح ّد من السلبيّات التي ستحصل.
والخريات يف ّ
الخاصة للرضر
كام أ ّن هذه الوحدة ال ب ّد أن تع ّرض القيم الوطن ّية
ّ
ج ّراء االندماج يف البناءات االجتامع ّية الواسعة والنشاطات العليا ،بل
 .1الشخص ّية العرب ّية.٧٩ :
 .2م .ن.٨٢ :
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الخاصة وتحميها.
عليها أن تحافظ النوعيّات الوطنيّة
ّ
كل
وأخريا ً ،تستمد هذه الوحدة صالح ّيتها األخالق ّية من رضا ّ
األشخاص ورغبتهم الجامع ّية ،بعدما يرون أ ّن الوحدة هي أقرب طريق
لحمل املجتمع العريب عىل تحرير قدرات العمل داخل الشعب ،وتحرير
املتدن الخانق(.)1
ّ
قدرات العبقريّة والعقل ،وأخريا ً تجاوز الج ّو الذهني
غري أ ّن هذه الوحدة العرب ّية املنشودة مل تكن -لح ّد اآلن -سوى أمنية
منشودة ،وأ ّن شعار الوحدة املطروح من قبل الحركة القوم ّية منقوص
كثريا ً ،كام أ ّن الدول االستبداديّة املوجودة حاليّاً ال تنهض لذلك أيضاً
وال ميكن التعويل عليها لضامن الوحدة ،كام أ ّن الوحدة مرتبطة بتغيري
الذهن ّية ،والتخلّف الذهني املوجود يعيق التوحيد .وعليه ،ينبغي ترقّب
نضج الوعي الوحدوي وحصول ظروف استثنائية تعمل عىل بروز شعلة
جديدة ضمن الدولة( .)2وقيام مرشوع الوحدة عىل «أساس مرشوع يدخل
تحويرا ً عميقاً عىل الحضارة واملجتمع واإلنسان»(.)3
واسترشافاً للمستقبل الوحدوي ،يستعني هشام جعيط (بالخيال
املتحسس للمستقبل) ويرسم سيناريو للوحدة العربية املنشودة عىل
ّ
تص ّورين:
١ـ السيناريو األ ّول :هيكلة العامل العريب عىل أربعة أقطاب :مجموعة
ضفاف النيل (مرص والسودان مع ليبيا أو بدونها) مجموعة سوريا عراق ّية

 .1الشخصيّة العربيّة ٨٣ :ـ .٩٢
 .2م .ن ٩٣ :ـ .٩٦
 .3م .ن.١٠١ :
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تجمع بني العراق وسوريا الكربى (سوريا ولبنان واألردن وفلسطني)
مجموعة الجزيرة العرب ّية التي تجمع بني دول شبه الجزيرة ،الكيان املغريب
(املغرب والجزائر وتونس مع احتامل انضامم ليبيا وموريتانيا).
 ٢ـ السيناريو الثاين :أن يقع االقتصار عىل الثنائيّة القطبيّة بني املرشق
واملغرب(.)1
وهناك سيناريو ثالث ،يطرحه ويعرتف بأنّه أبعد عن التحقيق ،وهو

التوحيد التا ّم ـ الفوري أو التدريجي ـ للمجموعة العرب ّية من الخليج
العريب إىل املحيط األطليس(.)2
حدة ال مبعنى
وأخريا ً« :إ ّن العامل العريب يف حاجة إىل ايديولوجيا مو ّ

النسق املغلق املذهبي الذي يريد لنفسه أن يكون رؤية فاصلة للتاريخ

واإلنسان ،بل مبعنى املجموع املتالحم من األفكار الجديدة التي تش ّع

عىل املجال االجتامعي ،والتي بالفعل ميكن أن يُبنى حولها إجامع
متّجه إىل العمل .إ ّن تحديد شكل الدولة وغائيّتها ،وتهيئة منوذج للتط ّور
االقتصادي واالجتامعي املتامثل ،واتخاذ موقف واضح إزاء الرتاث

والدين واملايض ،وتص ّور جامعي للمستقبل الثقايف ،هذا هو الوضع

كل محاولة توحيديّة ،وهو فضالً عن ذلك يخلّص العرب من
الذي يسبق ّ
الرت ّدد الذي يحيط بهم»(.)3

 .1الشخصيّة العربيّة.١٠١ :
 .2م .ن.١٠٦ :
 .3م .ن.١٠٨ :
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 ٢ـ املصري السيايس (أو عقلنة املجتمع والسياسة):
يبحث هشام جعيط هنا «عن مرشوع سيايس واجتامعي وحضاري
يجسم ويغذّي إرادة التغيري» .مع الحفاظ عىل استمراريّة الشخص ّية
جديد ّ
العربيّة اإلسالميّة ،وهذه االستمراريّة تطرح «قضيّة التوفيق بينها وبني
الحداثة ،وبينها وبني متطلبات املصري التاريخي»(.)1
لذا ،يرى جعيط «أنّا ال نعترب العروبة غاية قصوى ملصرينا وقيمة عليا
يف ح ّد ذاتها .ومن وجه آخر ،فنحن ال نقبل أن يكون اإلسالم األس الوحيد
لألخالق واملجتمع ،واملح ّرك األسايس الفعيل للعبة االجتامعيّة ،فارضاً
قواعده الدين ّية وما يرتبط بها من فروض يف العادات والقضاء ،كام كان
األمر يف الدولة الخاضعة للحكم اإللهي يف العرص الوسيط ،وكام هي
الحال يف بعض الدول املعارصة سواء كان حكمها تيوقراط ّياً أم ال .وعلينا
تح ّمل تراثنا الثقايف والروحي وإحياؤه ...إ ّن االبتعاد عن املايض ،والعمل
بالقوانني الوضع ّية يف املجتمع والتخلّص من ضغوط األخالق الدين ّية
وأنساق القيم التقليديّة ،ال يجب أن يعني فعالً النهوض بعامل ال وجه له ،بل
أن نك ّيف ماضينا بحارضنا ،ونُح ّيد هذا املايض بحركية عملنا الحايل .إ ّن
املايض يرهق الحارض عند الفرد كام يف املجتمع ،لكن الكائن الفردي أو
الجامعي السليم يتم ّيز بقدرته عىل تجاوز املايض والسم ّو عنه مع اإلبقاء
عليه ...ولذا ،يجب أن يندمج املايض يف الحارض بصورة منسجمة»(.)2
ث ّم يتساءل جعيط عن طريقة القيام بالتغيري من جهة ،وعدم الوقوع
 .1الشخص ّية العرب ّية.١١٤ :
 .2م .ن ١١٦ :ـ .١١٧
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يف االغرتاب من جهة ثانية ،ويرى أ ّن االتجاهات اإلصالحيّة والتحديثيّة
كل بطريقته ،واإلجابة عند جعيط ليست
أجابت عىل هذا السؤال ولكن ٌّ
إجابة كاملة شاملة بل هي جزئ ّية تح ّيزيّة(.)1
فعند االتجاه األصويل ،أمثال :محمد عبده ،هناك املجتمع اإلسالمي
والعامل الحديث يقعان وجهاً لوجه ،فيجب عىل هذا املجتمع أن يحافظ
عىل أسسه ،ويدمج العامل الحديث كجسد غريب ،غري أ ّن جعيط مل يرتض
هذا املرشوع ،مبعنى استمراريّة املجتمع اإلسالمي إلقامة مكاسب العامل
الحديث فيه ،بل إنّه ينطلق« :من رضورة غرس الحداثة يف مجتمعنا من
دون أن نفقده تقاليده العربيّة اإلسالميّة ...ال ميكن أن يكون اإلسالم يف
األس اإليجايب الحايل الوحيد للمجتمع كام أراده االتجاه اإلصالحي
نظرنا ّ
لجامعة املنار ،وخالفاً لذلك ،ال ميكن أن يكون من الجانب اآلخر زخرفاً
تاريخيّاً يلعب دوره يف املرسح العرويب الكبري ،كام يريد ذلك االتجاه
التحديثي العريب الجديد ونزعاته املختلفة»(.)2
أخالقي يقوده الذين
فكري
ح
وعليه ،يرى جعيط بأنّنا نحتاج إىل كفا ٍ
ٍّ
ٍّ
يسريون يف آن بنور اإلميان الديني ،واإلميان مبستقبل اإلنسان العرصي،
فالقضيّة العربيّة قضيّة كلّيّة تبحث عن مح ّرك حيوي عميق ،وهذا املح ّرك
هو إرادة تنبع من عمق الكائن العريب ،وتحرير القدرات الكامنة ،وإعادة
توجيه الفكر الذي يح ّرك املجتمع(.)3
 .1الشخصيّة العربيّة.١١٨ :
 .2م .ن.١١٨ :
 .3م .ن.١١٩ :

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
274

إ ّن املطلوب من اإلنسانيّة العربيّة أن تج ّمع تجربتها وتجربة البرشيّة،
وأن تبقى كام هي وتتخذ لها جسدا ً جديدا ً ،فتجعل من هويّتها مصدرا ً
للطاقة تنعكس عىل الجهد وتح ّركه من طرف إىل طرفه اآلخر(.)1
أي يشء صالح يف املجال العريب إذا مل تراجع
وختاماً« ،فلن يت ّم ّ
ثالثة عنارص رئيسيّة يف وجوده :الدين وموقعه يف املجتمع ،واإلنسان ذاته
وشخص ّيته ،والعالئق بني الدولة واملجتمع» .لذا ،سريكّز جعيط جهده
لتقديم رؤية متج ّددة لإلسالم ،والدعوة إىل ظهور إنسان عريب جديد
أعيدت هيكلته جذريّاً ،وعرض تص ّور ملصري املجتمع.
ويقول« :إ ّن اإلصالح يف امليدان الديني ،وعقلنة الفرد ،وتح ّول الدولة
واملجتمع ،هذا هو الثاليث الذي يشكّل الرشط الذي ال مناص منه لهذا
التجديد الذي نريده قفزة إىل األمام ،ورهاناً عىل املستقبل» وهذا املنهج
للعمل يف العامل العريب لتح ّرره(.)2
ويالحظ عىل ما ذكر يف اإلطار النظري أمور:
 ١ـ من الخطأ حرص اإلسالم بالعروبة ،وإن كان اإلسالم عريب املنشأ،
ولكن عندما نريد أن نق ّدم مرشوعاً إصالحيّاً ،يعتمد عىل االستمراريّة ،فال
ب ّد أن نلحظ عدم اقتصار اإلسالم عىل العرب ،بل إنّه استقطب يف بداياته
مم انترش يف الفضاء
أعراق مختلفة وانترش يف الفضاء غري العريب أكرث ّ
العريب ،حتى أ ّن الحضارة اإلسالم ّية انبنت يف كلّ ّياتها عىل غري العرب.
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٢١ :
 .2م .ن ١٢٢ :ـ .١٢٣
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فالعنرصيّة العربيّة التي يق ّدمها جعيط غري صحيحة وتتناىف مع بعد
اإلسالم ّية ،فهو إن يريد تقديم مرشوع إصالحي لتغيري األمور ،ال ب ّد أن
يلحظ جميع األ ّمة اإلسالميّة ،من دون تركيز عىل قوميّة عربيّة.
حق املعرفة ،زعم باطل
 ٢ـ إ ّن الزعم بأ ّن غري العريب ال يفهم اإلسالم ّ
ناشئ من قوم ّية وعنرصيّة بغيضة؛ إذ ما عالقة ذلك بفهم اإلسالم الذي
يعتمد عىل األحكام والرشائع ،ويعتمد عىل أدوات وآل ّيات من أتقنها
أمكنة االجتهاد وفهم اإلسالم بشكل صحيح ،كام رأينا ما صنعه أمئّة الفقه
واألصول والفلسفة والكالم حيث حفظوا اإلسالم ونقلوه إىل األجيال
الالحقة وهم من غري العرب.
إ ّن معرفة اإلسالم يف حقيقته ال عالقة لها بالضمري العريب ومعرفة
تركيبة الشخص ّية العرب ّية؛ إذ هذا ال يدخل يف مجال التجديد واإلصالح،
إلّ مبقدار دراسة النفسيّات واألعراف ومدى تدخّلها يف مستوى املعرفة
وما شاكل ،أ ّما تقديم مرشوع شامل لإلصالح اإلسالمي فال عالقة له مبا
يرومه جعيط.
لكل من
جه نقدا ً ٍّ
 ٣ـ إ ّن املؤلّف إذ يرفض مرشوع «القوم ّية العرب ّية» ويو ّ
الحركة النارصيّة والبعثيّة ،يطرح بديالً آخر تحت عنوان «الوحدة العربيّة»،
زاعامً أ ّن تغيري الكلامت ونحت مصطلحات جديدة ،سيفعل معجزة،
فمهام حاول املؤلّف تزويق صورة هذا املرشوع فهو ذاته املرشوع
وإل فهو مرشوع قومي
ربا بتغيري يف بعض املساراتّ ،
القومي القديمّ ،
بامتياز ،يحاول أن يفتح مجاالً ولو اسم ّياً وشكل ّياً لإلسالم؛ ألنّه رأى أ ّن
وأي مرشوع حاول إقصاء الدين من
حرارة اإلميان ال تقتلع من القلوبّ ،
الفضاء العا ّم آل بالفشل.
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٤ـ إ ّن ما يطرحه جعيط من عقلنة النفسيّة الفرديّة ،وعقلنة النظام
السيايس االجتامعي ،للوصول إىل اإلصالح املنشود واملدينة الفاضلة
الجعيط ّية ،هو ذاته املرشوع العلامين الذي اعتمد عليه الحداثويّون يف
العامل اإلسالمي والعريب ،فهو محاولة بائسة لعلمنة الفرد واملجتمع مع
محاولة الحفاظ عىل الدين كقرشة وإفراغه من محتواه ،كام سيأيت الحقاً
عندما يطرحه املؤلّف تحت عنوان «العلامن ّية املفتوحة».
٥ـ إ ّن املؤلّف يحاول أن يزاوج بني الشخص ّية القوم ّية (الوطن ّية
والسياسيّة) وبني الشخصيّة التاريخيّة (الدينيّة والثقافيّة) ليصل إىل أ ّمة
عربيّة عىل غرار األ ّمة املسيحيّة ،غري أ ّن املعامل التي يضعها يف الطريق
والخارطة التي يرسمها غري صالحة:
أ ّوالً :إ ّن الغرب مل يشكّل أ ّمة مسيح ّية متكاملة وواحدة منسجمة ،بل قد
انقسمت املسيحيّة عىل نفسها بأقسام متع ّددة ومتضاربة ،فال ميكن جعلها
مالكاً للعمل.
ثانياً :إ ّن البوصلة التي يضعها جعيط للوصول إىل املقصد عاطلة ،إنّه
بدل أن يبحث عن آليّات وسبل العيش املشرتك رغم اختالف املعتقد،
إل يف املخيال ،ناسياً
بات يلهث وراء وحدة عربيّة فضفاضة ال تتحقّق ّ
أ ّن الفوارق هذه والخالفات هذه ،إنّ ا هي من طبيعة البرش املجبول عىل
الخالف والتع ّدد ،فكان لزاماً عليه وعىل غريه م ّمن يريد تقديم خطط
ٍ
خطط للتعاون
إصالحيّة ،مراعاة هذا التع ّدد واإلذعان به ،ومحاولة وضع
رغم الخالف.
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 ٦ـ إ ّن املؤلّف ينىس أو يتناىس دور الغرب السلبي يف انحطاط العامل
اإلسالمي ،من خالل االستعامر وحرق فرص التق ّدم ،ومحاربة املنتج
الوطني ،وإخضاع االقتصاد للمنتج الغريب ،والسياسة للتبع ّية الغرب ّية،
والثقافة الستالب الهويّة ،بل بدأ بكيل التهم عىل الحركات اإلسالم ّية التي
يزعم أنّها قلّلت من الشعور القومي.
 ٧ـ يغفل جعيط أو يتغافل عن عمد ،أ ّن العامل الوحدوي الوحيد للعامل
اإلسالمي هو اإلميان ،وليس بناء أ ّمة عرب ّية أو وحدة أو قوم ّية عرب ّية ،إنّها
طروحات ال تؤول إلّ إىل الفشل؛ ألنّها مل تستند عىل سند متني .فلو راجع
التاريخ ومت ّعن يف الفرتة النبويّة ،لرأى أ ّن الذي جمع بني النفوس واألعراق
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ي قلوب ِ ِه ْم ل ْو
املختلفة بل املتضادة إنّ ا هو اإلميان ،قال تعاىل ﴿وألف ب
َ
َ
َّ
َ ً َ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ
َ
ك َّن َ
َأنْ َف ْق َ
اهلل ألف بَيْ َن ُه ْم
ت ما ِف األ ْر ِض جِيعا ما ألف
ت َبي قلوب ِ ِه ْم َول ِ
يز َحك ٌ
إنَّ ُه َعز ٌ
ِيم﴾(.)1
ِ
ِ
فكل مرشوع ال يبتني يف اإلطار النظري والعميل عىل هذه الركيزة
ّ

سيكون عاقبته الفشل واإلحباط ،والتاريخ خري شاهد عىل هذا ،واإلميان
حدة الوحيدة التي ميكنه الحفاظ عىل وحدة األ ّمة
هو األيديولوجيا املو ّ
اإلسالميّة ،وتالحمها وتعاونها رغم الخالفات املتع ّددة السياسيّة والثقافيّة
واالجتامع ّية.
 ٨ـ لو رجعنا البرص ك ّرة أُخرى ونظرنا إىل املايض ،لرأينا أ ّن الحضارة
اإلسالميّة ،وتف ّوق العامل اإلسالمي عىل جميع الكرة األرضيّة ،إنّ ا كان
 .1سورة األنفال ،اآلية .٦٣
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بفضل الدين واإلسالم ،وحتى الدولة األمويّة التي كانت أبعد ما يكون من
اإلسالم ،كانت تعمل الفتوحات باسم اإلسالم ،فلامذا يريد جعيط وأمثاله
الحداثويي ،ترك هذه العامل اإليجايب وإدخال العامل اإلسالمي يف
من
ّ
حي جعيط اإلسالم عن
ثقافة مستوردة ال
ّ
متت إىل قيمنا بصلة ،ملاذا ين ّ
الساحة ،ويدعو إىل تغيريات جذريّة يف الدين واملجتمع والدولة مبنأى
أس النجاح والتق ّدم ،وإذا كانت مث ّة سلب ّيات يف املرشوع
عن اإلسالم ّ
اإلسالمي املعارص ،فهذا ال يحسب عىل الدين ،س ّيام وأنّه من أنصار النظرة
الهرمنوطيق ّية ،فلامذا ينفي الدين وبإمكانه أن يناقش تلك املشاريع؟!
جلنا من مالحظات
بعد هذا اإلطار التنظريي الذي ذكره جعيط ،وما س ّ
حوله ،ال ب ّد أن نع ّرج إىل اإلطار التطبيقي يف املبحث القادم.
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املبحث الثاين :اإلطار العملي والتطبيقي
أي يشء صالح يف املجال العريب إذا مل ت ُراجع
يرى جعيط أنّه لن يت ّم ّ
ثالثة عنارص رئيسيّة يف وجوده :الدين وموقعه يف املجتمع .اإلنسان ذاته
وشخص ّيته .العالئق بني الدولة واملجتمع( .)1ومن هذا املنطلق ،يبحث
املؤلّف يف هذه املحاور الثالثة:
١ـ تقديم رؤية متج ّددة لإلسالم.
٢ـ الدعوة إىل ظهور إنسان عريب جديد ،أعيدت هيكلته جذريّاً.
٣ـ مصري املجتمع.
وسنلخّص عمل املؤلّف ضمن نقاط ـ كام رت ّبها هو ـ لنقف عىل
كلّ ّيات مرشوعه.
يستقرئ هشام جعيط الساحة العرب ّية اإلسالم ّية ،لريى فيها اتجاهني:
خاصة للروحانيّة الدينيّة يف قرن املا ّديّة
 ١ـ االتجاه الذي يظهر قابليّة
ّ
هذا.
 ٢ـ االتجاه الواسع الذي يدعو إىل رفع الطابع اإلسالمي للوصول إىل
تحرير املجتمع والرقي.
كام أنّه يرى الغلبة لالتجاه العلامين ،ويقول« :املجتمع العريب الحايل
 .1الشخصيّة العربيّة.١٢٢ :
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تط ّور يف اتجاه العلامنيّة بخطوات عمالقة وإن غري متكافئة.)1(»...
وللتوفيق بني الت ّيارين يقرتح جعيط نظريّة اإلصالح الخارجي ،يعني
إصالح العالقة بني الدين وخارجه أي العامل االجتامعي والدولة،
واإلصالح الداخيل مبعنى التجديد من الداخل أي تجديد الرؤية يف
اإلميان وتقديم رؤية شخصيّة ألسس املعتقد(.)2
والنتيجة التي يصل إليها جعيط ليس التوفيق بني هذين الت ّيارين ،بل
إنّه تذويب للت ّيار الروحاين ودمجه يف الت ّيار العلامين ،مع اإلبقاء عىل
وأي محتوى ،كام قال أمري املؤمنني :
لب ّ
قرشة الدين ولكن من دون ّ
«ولبس اإلسالم لبس الفرو مقلوباً»( .)3كام سرنى ذلك بوضوح الحقاً.
 ١ـ اإلصالح الخارجي (العلامن ّية املفتوحة):
يف مقام اإلصالح الخارجي فإ ّن مرشوع جعيط يبتني عىل «العلامن ّية
املفتوحة» غري معادية لإلسالم ،بحيث لن تستمد دافعها من شعور ال
إسالمي ،ويقول« :نحن ن ّدعي العلامن ّية مبعنى أنّنا نعتقد برضورة الفصل
واملؤسسات االجتامع ّية والقانون واألخالق ّية
الجذري بني الترشيع الديني
ّ
املامرسة .لكن هذه العلامنيّة لها حدود حيث نعرتف بالعالقة الجوهريّة
بني الدولة وبعض عنارص السلوك األخالقي االجتامعي ،وبنية الشخص ّية
الجامع ّية والعقيدة اإلسالم ّية .ونحن نؤيّد بقاء هذه العقيدة ونؤيّد
إصالحها ،ال يجب أن يت ّم اإلصالح عىل حساب الدين ،بل يت ّم يف نفس
 .1الشخصيّة العربيّة.١٢٦ :
 .2م .ن.١٣٧ ،١٢٧ :
 .3نهج البالغة ،الخطبة.١٠٨ :
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الوقت بواسطة الدين ويف الدين ومستقالً عنه ...من م ّنا ال يدرك أ ّن ما هو
وكل
كل سيطرة للعامل الديني ّ
عقالين يتابع سريه ،ويجب أن يتابعه خارج ّ
تربير بواسطة الديني ،وهكذا فليس للعلم والعقالن ّية السياس ّية أن يبحثا
عن أسس مامرستهام يف القرآن ،حتى لو كان القرآن ثريّاً فكريّاً فريدا ً فيام
يخص مصري الكون واإلنسان»(.)1
ّ
فاملرشوع العميل لهشام جعيط يف اإلصالح الخارجي والتجديد هو
«العلامن ّية املفتوحة» وي ّدعي أنّها ال تعادي الدين.
وال ندري كيف ميكن ّ
فك هذا اللغز« :اإلصالح يت ّم يف نفس الوقت
ومستقلً عنه»؟! وال أدري هل يعي جعيط ما
ّ
بواسطة الدين ويف الدين
يقوله ،كيف ميكن وضع املتناقضات جنباً إىل جنب ،واال ّدعاء باالنتصار،
وإعطاء وصفة عالج ّية ملعالجة األزمة .كيف ميكن أن يكون اإلصالح
مستقلً عنه؟! إنّها رشحات مخيال
ّ
بواسطة الدين ويف نفس الوقت
علامين ال يعي مداليل الكلامت ،وقد أضاع الطريق وتاه يف وادي الحرية
الهرمنوطيق ّية التي تح ّمل الكلامت واملعاين ما ال تتح ّملها ،وت ّدعي بنفس
الوقت العلم ّية واملوضوع ّية.
ث ّم إذا كان القرآن ثريّاً مبصري الكون واإلنسان كام يعرتف به جعيط،
فلامذا ال ميكن الرجوع إليه يف رسم ما هو سيايس أو عقالين ،طاملا أنّه
يعتمد عىل الغيب وعىل الخالق الذي خلق الكون واإلنسان ،وهو األعلم
مبصريه األخروي ومسريه الدنيوي؟!
 .1الشخصيّة العربيّة.١٢٧ :
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ث ّم إ ّن لهذه العلامنيّة معامل تتميّز بها ،وميكن من خالل هذه املعامل
تقييم النظريّة ونقدها ،ودراسة مدى نجاحها أو إخفاقها ،وهذه املعامل
هي:
 ١ـ  ١ـ قبول قيم الحداثة:
يف البدء يرى جعيط «أ ّن تيار الحداثة سيل ال يقاوم ،فهو يف املجرى

الحتمي للتاريخ ...إ ّن الحداثة هي الطور األخري اليوم لتط ّور اإلنسان ّية»(.)1

كام أنّها قفزة «جوهريّة يف تط ّور البرشيّة ،وليس كمرحلة من مراحل تاريخ
محل هو تاريخ أوروبا»( .)2إنّها «تح ّول عميق يف تط ّور اإلنسان ّية وقفزة
ّ
ضخمة»(.)3

فهذه الحداثة التي أجرت تح ّوالت عميقة يف اإلنسانيّة ،ال ب ّد من

التمسك بها عند جعيط ،بل وبناء تأسيس الوحدة العرب ّية عليها ،طبعاً إنّه
ّ
يحاول أن يزاوج بينها وبني الرتاث والدين ،لذا يذهب إىل لزوم كليهام(.)4

نفصل
ويجعل ذلك من باب القضاء املحتوم ،إذ يقول« :علينا أن ّ

حداثتنا يف نسيج كياننا؛ إذ نحن مجربون عىل ذلك ال محالة ،لقد قيض

علينا بالتح ّرك يف دائرة االنتامء العريب اإلسالمي»(.)5
 .1أزمة الثقافة.١١ :
 .2م .ن.٣٤ :
 .3م .ن.٢٧ :
 .4الشخص ّية العرب ّية.٧٩ :
 .5م .ن.١١٦ :
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وتأكيدا ً لذلك يتحدث عن« :رضورة غرس الحداثة يف مجتمعنا من

كل عمل مخطّط
دون أن نفقده تقاليده العرب ّية اإلسالم ّية ...نحن نستنكر ّ

يهدف إىل إخراج اإلسالم من الضامئر ،أو إىل رفع الصبغة اإلسالميّة عن
املجتمع يف مواقعه املركزيّة الناجعة»(.)1

ث ّم إ ّن جعيط يعرتض عىل من يحاول تبعيض الحداثة ألخذ بعضها

وترك البعض اآلخر ،كام حصل يف اليابان حيث أخذوا التكنولوجيا

والتقنيّة والتنظيم الرأساميل للشغل من دون إدخال تغيري كبري عىل الهياكل
االجتامع ّية أو الذهن ّية ،فهذه الحداثة وإن أمكن تطبيقها يف العامل العريب،

غري أ ّن جعيط مل يرتضها ،ويقول« :لك ّننا نرفضه؛ ألنّنا نريد الحداثة يف

مجموعها أي حداثة اإلنسان ال حداثة اليشء فقط»(.)2

من هذا املنطلق ،يجلس جعيط مجلس اإلفتاء ،ويفتي بوجوب تح ّمل

رشعني تح ّمل الحداثة بحيث
الحداثة وتطبيقها ،قائالً« :يجب عىل امل ّ
تعب عن التجربة التاريخ ّية الحديثة للعقل العميل،
يستوحون منها؛ ألنّها ّ
وعليهم أيضاً ابتكار هذه الحداثة وإثراؤها باعتبار التجربة التاريخ ّية

لشعوبهم بالذات ،ال أن ميتلكوا امتالكاً كاذباً ألجزاء فقط وصوالً ألغراض
اجتامع ّية نفع ّية»(.)3

بل يذهب إىل أكرث من هذا ،ويتح ّدث عن وجوب «قبولها برحابة صدر
 .1الشخصيّة العربيّة.١١٨ :
 .2م .ن.٩٠ :
 .3م .ن.١٢٩ :
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ضمن اإليحاء الذي يح ّركها ،ومزجها بنصيبنا من املايض حتى نصل إىل
بناء اإلنسان الذي نطمح إليه»(.)1

التمسك بقيم الحداثة التي هي :الح ّريّة ،حقوق اإلنسان،
إنّه يدعو إىل
ّ
حقوق املرأة ،أو قيمة الحياة العاديّة اليوميّة لإلنسان العادي« ،وال جدال
يف أ ّن قيم الحداثة رفيعة ،وأ ّن علينا أن نأخذ بها ،أي أن نقوم بتح ّو ٍل
أي اعتبار ألصلها الجغرايف بل فقط لوجه الخري
يف كبريٍ ،وال نقيم ّ
ثقا ٍّ
فكل ما
فيها ...وإذا كانت القيمة األساسيّة هي الحياة اإلنسانيّة واحرتامهاّ ،
كل مصداقيّة مهام كانت وجاهته ،ويجب علينا حسم
يتعارض معها يفقد ّ
وبكل بساطة»(.)2
ّ
أقل
رش ال أكرث وال ّ
املوضوع :فهو ّ
وهذا االهتامم بهذه القيم جاء من كونها بديه ّية الخري عند جعيط،
فحتى «لو فرضنا أ ّن الغرب ميلء باملساوئ ،فهذا ال مينع من أ ّن القيم
اإلنسان ّية التي ابتدعها الفالسفة واملفكّرون فيه ،واعتبارا ً من القرن الثامن
عرش ،لها وجاهة يف ح ّد ذاتها»(.)3
«فهناك بداهة أخالقيّة وعقليّة يف سبيل قيم الحداثة ال مر ّد لها مهام كان
املصدر»(.)4
ومبا أ ّن قيم الحداثة الغرب ّية إنسان ّية وبديه ّية يدركها العقل ،فهي كون ّية
وعامل ّية عابرة الحدود ،لذا يعتقد جعيط أنّه «ليست هناك حداثة غرب ّية،
 .1الشخصيّة العربيّة.٢٠٦ :
 .2أزمة الثقافة.١٤ :
 .3م .ن.١٥ :
 .4م .ن.١٤ :
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وحداثة إسالميّة ،وأُخرى صينيّة ،وأُخرى هنديّة أو أفريقيّة ،فهي واحدة يف
جميع أبعادها ،أ ْن يجري الكالم عىل الخصوص ّيات لدحض قيم الحداثة،
فهذا نفاق كبري وتضليل عظيم» .لذا «ال يشء يف الحداثة يه ّدد الهويّات
العرق ّية واللغويّة والدين ّية والثقاف ّية ،بل عىل العكس»(.)1
ويغلو جعيط يف أمر الحداثة ويدعو إىل التبعيّة املحض للحداثة،
ويقول« :وال ميكن أبدا ً للعرب واملسلمني أن يلجوا باب الحداثة
واملشاركة يف العامل املعارص ،إلّ إذا ك ّونوا ألنفسهم طموحاً عالياً يف
مجاالت الفكر واملعرفة والعلم والفن واألدب ،وق ّرروا بصفة ج ّديّة األخذ
كل هذه امليادين»(.)2
عن الغري ،وما أبدعته الحداثة يف ّ
ث ّم إ ّن جعيط يوقع نفسه يف تناقض عميق ،حيث كام م ّر يرى أ ّن الحداثة
تحتوى عىل قيم إنسان ّية عليا ،وال ب ّد من األخذ بها ،وإنّها حداثة واحدة
كل هذا يناقض نفسه
عامليّة كونيّة ،وأنّها ال ته ّدد الهويّة والدين ،لكن بعد ّ
تناقضاً فاضحاً ،ليقول« :لكن الحداثة يف أوروبا أخذت منحى جديدا ً
متاماً ،وهو إقصاء الدين جملة من الوجود البرشي ،من هنا الرصاع بني
العقالن ّية والتاريخ ّية ـ التي تضع الدين يف مجرى التاريخ ـ وبني مطلق ّية
الدين واملعتقد كحقيقة فوق التاريخ أي كحقيقة ال زمنيّة»(.)3
وكام يقول أيضاً« :إ ّن اإلطار املرجعي للحداثة يقلّص بالرضورة
 .1أزمة الثقافة.٣١ :
 .2م .ن.١٧ :
 .3يف السرية النبويّة.١٠٦/١ :
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املشاعر الدينيّة»( .)1وإ ّن الحداثة املا ّديّة لو دخلت يف بالدنا ستأيت حتامً

مبظاهر سلب ّية( .)2وهو يعرتف أ ّن «الحداثة ارتكزت عىل نفي الدين بتاتاً
يف فرنسا ،وإخراجه أكرث فأكرث من اللعبة السياس ّية واالجتامع ّية يف البلدان
األُخرى»(.)3
وأكرث من هذا ،فإنّه يعرتف أيضاً بأ ّن «تراثنا من وجهة اإلسالم التاريخي
ـ وليس القيمي أو الروحي ـ يتعارض مع قيم الحداثة .فاالستبداد ،واملجد
الحريب الجهادي ،والرشيعة كام بناها الفقهاء يف أحكام كانت متامشية
كل هذا يتعارض مع قيم الحداثة من ح ّريّة وحقوق
مع العهود القدميةّ ،
اإلنسان وحقوق املرأة»(.)4
حل هذا التناقض ،ث ّم
إ ّن هشام جعيط هو الذي ال ب ّد أن يجيب عن ّ
يقسم اإلسالم إىل تاريخي وروحي ،وأ ّن األ ّول يخالف
كيف ّ
يحق له أن ّ
الحداثة دون الثاين ،و َم ْن الذي خ ّوله بهذا التقسيم ،وما هي املق ّومات
العقل ّية والربهان ّية له؟! إنّها إفرازات املخيال العلامين الواسع للتخلّص
من إلزامات الت ّيارات اإلسالم ّية.
ث ّم إنّه ين ّدد باالستبداد يف العامل العريب واإلسالمي ـ وهو أمر ال نناقشه
فيه بل نتفق معه ـ لك ّنه لِ َم لَ ْم ير االستبداد اإلعالمي والتقني ،وغسيل
األدمغة املوجود يف الغرب حال ّياً؟! ملاذا مل ير استبداد اإلمربيال ّية
 .1أزمة الثقافة.١٢ :
 .2م .ن.١٣ :
 .3م .ن.٢٨ :
 .4م .ن.١٣ :
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وتالعبها بنفوس الناس لجني أرباح ماليّة عىل حساب البرشيّة؟!
كام أنّه ين ّدد مبفهوم الحرب والجهاد ـ ونحن أيضاً نستنكر همج ّية
اإلرهاب الذي يت ّم باسم اإلسالم ويطال األبرياء من الناس ـ لك ّنه ملاذا
مل ين ّدد بش ّن الغرب ع ّدة حروب ض ّد العامل اإلسالمي والعريب ،أو القيام
بدعم هذه الدولة اإلسالم ّية ض ّد تلك الدولة اإلسالم ّية األُخرى؟! أليست
هذه أمور يندى لها الجبني؟!
ث ّم إنّه يصف األحكام الرشع ّية املبن ّية عىل االجتهاد السليم؛ يصفها
برشيعة الفقهاء ،وكأنّها أحكام منعزلة جاء بها الفقهاء من عند أنفسهم من
نص مق ّدس ،فهكذا تصبح األحكام الرشع ّية
دون أن يكون لها سند ديني أو ّ
النص املق ّدس مخالفة لإلنسان ّية ،أ ّما األحكام املبن ّية عىل
املبن ّية عىل
ّ
ي املخالف للغيب مق ّد ّسة وموافقة لإلنسان ّية!!
العرف املا ّد ّ
حة يف العهود
وجزافاً ،يحاول جعيط أن يصف هذه األحكام بالص ّ
القدمية وأنّها كانت متامشية آنذاك؛ إذ إنّها لو كانت مخالفة لقيم الحداثة
واإلنسان ّية ،وأ ّن قيم الحداثة بديه ّية فطريّة ،وأنّها كون ّية عامل ّية ،فال فرق بني
القديم والجديد ،وال ب ّد أن يحكم بأنّها غري صحيحة ،وأنّها صناعة الفقهاء
من غري تفريق بني املايض والجديد.
ويشء آخر ،إ ّن جعيط نفسه يعرتف بأ ّن بعض القيم العليا لها خصوص ّية
أوروب ّية ويصعب الحسم فيها( .)1فإذا كان األمر كذلك فلامذا الدعوة إىل
تطبيقها يف عاملنا العريب واإلسالمي؟ وملاذا التف ّوه بأ ّن الحداثة واحدة وال
توجد حداثات مختلفة؟!
 .1أزمة الثقافة.١٩٥ :
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كام أ ّن جعيط يعرتف بأ ّن هذه الحداثة مل تكتمل بعد وفيها نواقص
كل وعودها ،بل تبدو اآلن محفوفة
«فالحداثة الجديدة مل ت ُنجز بعد ّ
باملخاطر والشقاء ،وهي بالتايل تركيبة محتاجة دوماً إىل تصحيح
مستم ّر»(.)1
ونتخل عن أحكام قطعيّة معتمدة عىل
ّ
فكيف ندمجها مع ماضينا،
حته ـ وهي غري مكتملة بعد ،وبحاجة إىل
ّ
نص قطعي ـ يعرتف جعيط بص ّ
يتغي
تصحيح مستم ّر؟! كيف نضمن أ ّن ما ت ّم التعويل عليه من قيمها مل ّ
يف املستقبل القريب أو البعيد ،وقد رأينا أ ّن تيار ما بعد الحداثة قد نسف
كثريا ً من تلك القيم املدعاة .وأ ّن تيار ما بعد العلامنيّة يحاول أن يفسح
املجال من جديد أمام الدين يف الفضاء العا ّم.
ث ّم كيف نحكم بكونها بديه ّية «لها وجاهة يف ح ّد ذاتها» ث ّم نحكم عليها
كل
بأنّها ناقصة وغري مكتملة؟! وأكرث من هذا اعرتافه بأ ّن «الحداثة يف ّ
أطوارها وأبعادها مل تك ّون بعد إنسان ّية مستق ّرة ومطمئنة ،بل هذه اإلنسان ّية
يف غليان مستديم وتعيش يف الغرب ذاته العزلة واليأس والفقر»(.)2
إل من مخيال علامين عليل!!
إنّه ح ّقاً تناقض عجيب ال يصدر ّ
 ٢ـ  ١ـ علمنة الرشيعة:
التمسك بالعلامن ّية املفتوحة وقيم الحداثة،
يدرك هشام جعيط ج ّيدا ً بأ ّن
ّ
ال يتوافق يف كثري من األحيان مع الرشيعة اإلسالميّة؛ وذلك «للتضاد
 .1أزمة الثقافة.١٩٣ :
 .2م .ن.٣٠ :
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األسايس بني فكرة الحقيقة اإللهيّة األزليّة يف القرآن ،ورضورة قبول القيم
الحديثة التي تفرض علينا الترشيع يف امليدان االجتامعي بعيدا ً وخارج
املعطى الديني»(.)1
يتوصل إليه جعيط هو علمنة الرشيعة ،مبعنى «أن يقبل
والحل الذي
ّ
ّ
رشع مع ذلك يف ظروف تاريخيّة
املرء فكرة أ ّن القرآن كالم مق ّدس ،وأنّه ّ
كل اتهام بالرجع ّية
واجتامع ّية مع ّينة ،وهو ما يبعث يف نفس الوقت عىل رفع ّ
عن القرآن»(.)2
إنّه مل يقبل باستخدام الحيل الرشعيّة ،أو البحث عن التطابق مع
روح الفقه اإلسالمي ،للوصول إىل تقديم أحد مكاسب الفكر الحديث
كل محاولة تستهدف
كاملقصد الحقيقي للرشيعة ،كام يدعو إىل تج ّنب ّ
نصت عليه الرشيعة من حيث املبادئ ،وتحويرها
الرجوع إىل تأكيد ما ّ
عىل صعيد النتيجة العمليّة لبلوغ غايات التحديث ،ويستشهد مبسألة
جواز تع ّدد الزوجات وتوثيقها بكثري من الرشوط بحيث يصعب تحقّقها(.)3
الحل الذي يق ّدمه جعيط هو الرتكيز عىل املبادئ اإلنسانويّة
ّ
إ ّن
جهة للعمل واألخالق ،وعىل
والغربيّة ،والعمل من أجل أن تكون مو ّ
ضوئها يت ّم استنباط أحكام الحدود والديّات واألحوال الشخصيّة.
يقول جعيط بهذا الصدد« :ينبغي عىل البلدان املتخلّفة اللحاق يف
ميدان الترشيع بالبلدان املتط ّورة ،وأن يتوقّف العمل بالترشيع غري املالئم
 .1الشخصيّة العربيّة.١٢٩ :
 .2م .ن.١٢٩ :
 .3م .ن ١٢٩ :ـ .١٣٠
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تخل عنه األمويّون منذ ثالثة عرش
القايس املعروف بإقامة الحدود الذي ّ
قرناً خلت ،وعىل القضاء الجنايئ أن يعمل حيثام كان باملبادئ العامل ّية
لعرصنا وأن يتأنسن ...وأخريا ً ،وبالخصوص ينبغي أن يركّز الجهد عىل
ميدان قانون األحوال الشخص ّية الشاسع ،والذي ما زال خاضعاً لصبغة
عتيقة وتنصيعات قرآنيّة ،فينبغي تخليص ما يُعرف بقوانني املرياث،
وترشيع الزواج ،وحتى الترشيع الجنيس من عبء الفقه ،وإخضاعه
ملقوالت العقل العميل»(.)1
ومن الطريف بعد هذا ،ما يذهب إليه جعيط من أ ّن هذا العمل ،وإفراغ
الرشيعة من محتواها والقيام بترشيع جديد باالعتامد عىل العقل العريف
واملا ّدي ،أنّه ال يع ّد هذا العمل انعدام الثقة بالكتب املق ّدسة أو نقض
الحرتامها ،بل «إ ّن هذه التحرير هو أ ّوالً جهد للوضوح والنزاهة الفكريّة،
ال رغبة يف إخضاع الرشيعة لرغائبنا ونزواتنا»(.)2
ويضيف جعيط مزيدا ً من التوضيح ،ويقول« :كان لنزعة اإلسالم
يبره ،وهو منطق ديني
املاضية إىل التدخّل يف نسق الكائن البرشي ما ّ
صارم وطموح مثايل عميق ،ومبا أ ّن هذا العمل الرتبوي التوحيدي قد
تتخل عن
ّ
ت ّم ،وحيث إ ّن عىل الطبقة التحتيّة املاورائيّة الدينيّة أيضاً أن
األقل ،فإ ّن هذا االنفصال ممكن ورضوري يف آن.
ّ
احتكار الحقيقة عىل
وبذا يحافظ الترشيع الديني يف مثل هذا األُفق عىل كامل قيمته اإلمكان ّية،
الخاصة
الخاص .أ ّما املجتمع ،فإنّه سينمو طبق مقاييسه
لكن يف ميدانه
ّ
ّ
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٣٠ :
 .2م .ن.١٣١ :
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يف املرحلة الراهنة من مصريه ،ال عمالً برؤية مسبقة آلخرة تكون هي
الحق»(.)1
الحياة
ّ
ويالحظ عىل ما ذكره جعيط هنا ـ مضافاً إىل ما ذكرناه يف النقطة
السابقة ـ السؤال عن مالك الترشيع ،هل مالك الترشيع رغبات اإلنسان
وآماله وتلبية طموحه املا ّديّة! إذا كان الجواب نعم ـ كام يذهب إليه هشام
ٍ
فحينئذ ال حاجة إىل أساس الترشيع وبعثة األنبياء ،ال قدمياً وال حديثاً،
ـ
وال حاجة إىل التظاهر بتقديس الدين وأنّه يف زمانه اإلمكاين كان مق ّدساً
وصحيحاً وراقياً ،أ ّما اآلن فمتخلّف وغري راق .إذ كام قلنا :بأ ّن املالك إذا
كان هو اإلنسان املنقطع عن الغيب ،وفسح املجال أمامه ليس ّن األحكام
والقوانني مبا تتطلّب مرحلته التي يعيش فيها ،فال حاجة إىل ترشيع إلهي
وإرسال الرسل.
رشعت من لدن حكيم
أ ّما إذا كان املالك غري هذا ،والقول بأ ّن األحكام ّ
عليم خالق لإلنسان ،وعامل مبصالحه ومفاسده العاجلة واآلجلة ،وإذا
قلنا إ ّن الحياة اإلنسان ّية ال تقترص عىل هذه الدنيا ،بل لإلنسان حياة أُخرى
ٍ
فحينئذ ال ميكن فسح املجال لإلنسان ـ
وهي الحياة الدامئة الحقيق ّية،
ال اإلنسان القديم وال اإلنسان الجديد ـ أن يقوم مبه ّمة الترشيع لحياته
الحق أن
الكون ّية العاجلة واآلجلة؛ إذ هو جاهل بها أساساً ،نعم أعطي له
ّ
تخص حياته العاديّة ،ورسم مناهج
يستخدم عقله ،ويس ّن قوانني وضع ّية
ّ
العمل وآل ّيات الوصول إىل النظم االجتامعي من دون أن تتقاطع مع
القوانني العا ّمة والكلّيّة الرشعيّة.
 .1الشخصيّة العربيّة.١٣١ :
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إ ّن نقطة الخالف الجوهريّة بني التيّار العلامين والتيّار اإلسالمي هي
هذه ،فهنا خطّان متقاطعان ال ميكن مزجهام معاً ،إنّه خ ّ
ط مستقيم يوصل
كل األمور إىل بارئها وخالقها ويقوم مقام العبوديّة له ،وخ ّ
ط منحني آخر
ّ
ولكل
ّ
يُرجع األمور إىل الهوى والنزعات اإلنسان ّية املنقطعة عن الغيب،
خ ّ
ط لوازمه ومناهجه وأحكامه ،أ ّما أن يريد جعيط الحفاظ عىل الدين من
والتمسك باملا ّديّة الصارخة من جهة ثانية ،فإنّه ال يولد مولودا ً سويّاً
جهة،
ّ
إل تعطيل الدين باسم الحفاظ عليه.
من هذه املزاوجة ،وال تكون النتيجة ّ
َ َ َُ
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ
عام نَ ِصيبا ً فَقالُوا هذا هللِ ب َز ْع ِمهمْ
ِ
ث واألن
﴿وجعلوا هللِ مِما ذرأ مِن الر ِ
ِ ِ
ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َوهذا ل ُ َ
اكن ل ُ َ
ِشاكئِنا فما
ِشاكئ ِ ِه ْم فال يَ ِصل إِل اهللِ َوما اكن هللِ ف ُه َو يَ ِصل
ُ َ ْ َ َْ ُ َ
ساء ما يك ُمون﴾(.)1
إِىل شاكئ ِ ِهم
 ٣ـ  ١ـ علمنة األخالق:
يف البدء ال يرى جعيط رجوع األخالقية امللموسة إىل الدين فحسب،
بل إىل التقاليد والعادات واألفكار املسبقة أيضاً ،ولذا يدعو إىل علمنة
األخالق والتح ّرر من وطأة الدين ،ويقول:
«ال ب ّد من الوصول إىل تحرير األخالق امللموسة من وطأة األخالق
كل رؤية حديثة
الدين ّية ،من حيث ضيقها وتش ّددها ،وألنّها تح ّدد تفتّح ّ
عقالن ّية للعالئق البرشيّة .وضمن مرشوع تجديد البناء هذا ،ومن أجل
توسيع قواعد الحياة األخالق ّية وفتحها ،من امله ّم أن مننح مسؤول ّية أكرب
للعقل الفردي ،وأن نفسح املجال لصوت الضمري الداخيل ،وأن نزرع قيامً
 .1سورة األنعام ،اآلية .١٣٦
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جع تشعيب وإثراء الحياة األخالقيّة الذاتيّة التي
جديدة ،وأن نسمح ونش ّ
يتاح لها بذلك تعاطي البحث الشخيص عن السعادة والخري .إ ّن علمنة
األخالق امللموسة هي بداية علمنة أسسها».
ث ّم يستدرك قائالً« :ليس املقصود أن نعارض بصورة نسقيّة القيم
القدمية ...لكن ميكن حصول زرع مناسب لقيم جديدة كان أهملها
اإلسالم يف أطراف الضمري األخالقي»(.)1
ث ّم يذكر منوذجاً واحدا ً لرشح وتوضيح أخالقه العلامن ّية ،وهو قض ّية
الحب؛ حيث يرى أ ّن املجتمع انقسم حياله إىل القطاع الدنيوي الذي
ّ
طمح إىل ازدهار اإلنسان ّية ،وص ّعد الغريزة يف طبقاته العليا إىل أسمى
تعابريها ،وإىل قطاع ديني اتّجه إىل السيطرة التا ّمة عىل النفس وفرض
رصامة عىل الحياة.
ويرى جعيط أ ّن «من حسن الح ّ
ظ أ ّن اإلنسان خالف باستمرار الدين،
وإل لسحقت الحياة»(.)2
وأ ّن الدين بقي -مثالً -مل يطبق كلّه أبدا ًّ ،
الحب والغريزة يف البالط
جد وميتدح مامرسات
ومن هذا املنطلق ،مي ّ
ّ
كل دقائق
األموي والعبّايس ،حيث يرى أ ّن األوساط املثقّفة كانت تتعاطى ّ
الشعور واللذّة ،وكان الشعراء يغرقون يف الخالعة ،وهكذا كانت تسري
يتأسف جعيط عىل ذهاب هذه الروح ،ويكيل حقده
الروح الفرديّة ،ولكن ّ
للجهاز الديني حيث منع تلك الخالعة واملجون ،ويقول« :لكن عرص
 .1الشخص ّية العرب ّية ١٣١ :ـ .١٣٢
 .2م .ن.١٣٣ :
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كل محيط دنيوي منظّم وعى نفسه ،فبسط
االنحطاط حطّم تحطيامً كامالً ّ
حدا ً من االمتثال ّية والرياء ...وقد
التزمت الديني عىل املجتمع ردا ًء مو ّ
الحب وتل ّوناته الالمتناهية
جهل اإلسالم» (اإلقليمي الربجوازي املحنط)
ّ
وبُعده النبيل»(.)1
واألنىك من ذلك يرى أ ّن الغرية عند الرجل من مأسسة اإلسالم ،وأ ّن
إل من خالل الزواج ،وأ ّن فكرة
اإلسالم كاملسيح ّية تجاهل العالقة الغرام ّية ّ
الفضيلة ذاتها سلب ّية إىل ح ٍّد كبريٍ ،ومبن ّية عىل قمع االندفاع الحيوي فينبغي
إل مثاالً
الحب هذه التي استشهد بها جعيط ليست ّ
مراجعتها .وأ ّن قضيّة
ّ
من بني ألف مثال(.)2
وأخريا ً« :إ ّن علمنة األخالق ّية كام نعرضها هنا ،تستهدف إثراء العامل
البرشي بإدخال إمكان ّيات أُخرى ضمنه ،ومتطلّبات أُخرى دون ّ
شك،

تفرضها فكرة الح ّريّة ذاتها»(.)3

ويالحظ عليه :أ ّوالً :إنّنا سواء ك ّنا من أنصار الحسن والقبح العقيل
أو من أنصار الحسن والقبح الرشعي ،ففي كال الحالتني نفرتض وجود
محاسن ومساوئ بديهيّة يفرضها العقل ويؤيّدها الرشع ،أو أ ّن الرشع
بتغي الزمان
تتغي
يس ّنها رأساً ،وهذه املبادئ األخالقيّة عا ّمة كونيّة ال
ّ
ّ
واملكان ،فالظلم قبيح أين ما كان ومتى ما كان ،والعدل حسن أين ما كان
ومتى ما كان.
 .1الشخصيّة العربيّة.١٣٣ :
 .2م .ن ١٣٣ :ـ .١٣٤
 .3م .ن.١٣٤ :
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ثانياً :إ ّن جعيط يريد إناطة تشخيص السعادة والخري إىل العقل الفردي
والضمري الداخيل ،والعقل الفردي والضمري الداخيل عبارة أُخرى عن
الهوى وغلبة اآلمال والرغبات والنزوات الشهوان ّية ،ومل يرد منه العقل
العميل الذي يدرك الحسن والقبح ،وإذا كان جعيط مرتاحاً بتسليم عنان
يحق له التنظري
الترشيع األخالقي لألهواء الفردية فهذا شأنه ،ولكن ال ّ
للمجتمع اإلسالمي أجمع أو لأل ّمة العرب ّية ،املجتمع الذي يتق ّوم بالدين
ويعت ّز به ويرى نيل السعادة من خالل تعاليمه.
ثالثاً :إ ّن جعيط يخلط خلطاً واضحاً بني املبادئ األخالقيّة ،وبني
بعض اآلداب العرفيّة النسبيّة الصادرة من االعتبارات ،فاملبادئ األخالقيّة
تؤخذ من العقل الفطري الذي أودعه الله تعاىل يف اإلنسان ،أو من الرشع
أي
املق ّدس؛ إذ إ ّن سعادة اإلنسان مرتبطة بها ،فال ميكن التعويل عىل ّ
تتغي بني الحني واآلخر ،أ ّما التقاليد واآلداب
قانون وضعي أو أهواء عرفيّة ّ
ربا يحصل من
فبعضها يرتبط باملجتمع والعرف ّ
لكل بلد ،وبعضها اآلخر ّ
تعليم ذي علم.
رابعاً :إ ّن جعيط يبحث عن قيم جديدة أهملها اإلسالم ،وهذه القيم
إن كانت من ضمن اآلداب والتقاليد الجزئيّة العرفيّة ،فال ضري بتولّد آداب
جديدة مبقتىض متطلّبات العرص ،أ ّما لو كان يقصد املبادئ فكالمه غري
صحيح ،كام أنّه مل يكن صادقاً عندما يقول« :ليس املقصود أن نعارض
بصورة نسق ّية القيم القدمية»؛ إذ قد عارضها بدعوته إىل العلمنة األخالق ّية،
وبنائها عىل أسس الحداثة والعرصنة كام دعا إىل الخالعة واملجون.
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يتمسك جعيط بسرية خلفاء بني أميّة ـ
خامساً :من املؤسف ج ّدا ً أن
ّ
الشجرة امللعونة يف القرآن ـ وبالشعراء وبعض املفكّرين يف تلك الحقبة
والحب املح ّرم،
الزمن ّية ،ومسريتهم الخالع ّية وخوضهم يف املجون
ّ
ويجعل هذا مالك الحياة الط ّيبة التي ال ب ّد من الرجوع إليها ،فمتى كان
هؤالء الطغاة منوذجاً للدين أو للخلق الرفيع ،يك يستشهد بهم اإلنسان؟!
الحب
ث ّم يصف القانون اإللهي املانع برصيح العبارة عن عالقات
ّ
خارج الحدود الرشع ّية ،بأنّه حطّم تلك الحاالت ،ويوسمه باإلسالم
كل هذا أن يكون مرشوعه
اإلقليمي الربجوازي املح ّنط ،ث ّم يريد بعد ّ
إسالميّاً وعربيّاً.
سادساً :كيف سمحت لجعيط نفسه يف الحكم عىل مبدأ الفضيلة بأنّها
مبن ّية عىل قمع االندفاع الحيوي؟ فهل الرذيلة هي التي تق ّوم الحياة وتبثّ

الحيويّة؟!

وكيف ميكن جمع الرذيلة مع مرشوع جعيط الذي يريد إثبات
واستمراريّة الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية؛ إذ الرذيلة لو وافقت الشخص ّية
العربيّة األمويّة ،فإنّها ال تتوافق مع اإلسالم وقيمه الفاضلة قطعاً.
 ٤ـ  ١ـ علمنة الدولة:
النقطة األُخرى عند جعيط يف علامن ّيته املفتوحة ،هي علمنة الدولة،
خاصة بني الدين والدولة ،يقول بصدد رشحها وتوضيحها:
ورسم عالقات
ّ
«إ ّن رأينا هو أنّه يجب أن يبقى اإلسالم مبثابة دين للدولة ،مبعنى أ ّن
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الدولة تعرتف به تاريخيّاً وتهبه حاميتها وضامنها .وأل ّن الدولة أساساً هي
وعي للتاريخ تجاه قوى النسيان ،فليس لها أن تكون علامن ّية مبعنى أنّها
إل أ ّن الدولة إذا ق ّررت
خاصةّ .
ال تهت ّم مبصري الدين ،معتربة إيّاه مسألة
ّ
التالعب بالدين لغايات سياس ّية ،أو إدخال إصالحات داخل ّية عليه من
لدنها ،فينبغي تجنيبها ذلك؛ أل ّن الدين قضيّة ته ّم األ ّمة اإلسالميّة قاطبة،
أ ّمة األمس واليوم وغدا ً»(.)1
ث ّم يطرح جعيط نظرية مح ّمد إقبال عندما انتقد العلامن ّية الرتك ّية الكامل ّية
تجسد
حيث جعلت الدولة فوق الدين ،بل يرى إقبال أ ّن الدولة ال ب ّد أن ّ
ِ
يرتض هذا التحليل ،ويرى
الروحي يف تنظيم البرشيّة ،غري أ ّن جعيط مل
لزوم تح ّرر الدولة واملجتمع من ما ورائ ّية دين ّية تعترب وحدها هي الحقيقة،
وما يراه جعيط وما يق ّدمه ملرشوع عميل ،هو كاآليت:
«األوىل بنا أن نتّجه إىل الوالء التاريخي مع الشعور األسمى بالحفاظ
عىل وديعة مق ّدسة ،لكن من دون الخضوع لها ،فيجب عىل الدولة أن
تتط ّور يف نطاق عملها العادي داخل دائرة مستقلّة ،طبق القوانني املج ّردة
كل حنني سلفي ،كام فعلت دامئاً
للسياسة واملصلحة االجتامع ّية وخارج ّ
أو يكاد»(.)2
ومن مم ّيزات هذه الدولة الدين ّية الجعيط ّية أنّها تبتني عىل التع ّددية
الدينيّة أو عىل ح ّد تعبري جعيط «التع ّددية األيديولوجية»؛ إذ انّها تسمح
بح ّريّة الضمري فمن أراد الدين فليؤمن ،ومن أراد الخروج منه فله ذلك:
 .1الشخص ّية العرب ّية.١٣٤ :
 .2م .ن.١٣٥ :
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«فليتظاهر عدم اإلميان وليربز ويؤكّد ذاته ،فليس للدولة أن متنعه بل يجب

فكل إكراه صادر عن
عليها أن تضمن خالفاً لذلك هذه اإلمكان ّية ...ولذاّ ،

الدولة أو الكيان االجتامعي لفرض اإلميان واملامرسة الدينيّة عىل الفرد
إل تطفيالً لإلنسان
يجب أن مياثل باالغتصاب للضمري ،وليس آخر األمر ّ

الذي يُعترب قارصا ً يف خياراته املاورائيّة ،وهذا هو إنكار بالذات ملفهوم
كل
اإلنسان بصفته ذات ّية مفكّرة ح ّرة ،وخالفاً لذلك ،فإنّه يجب مكافحة ّ

إرادة منظّمة واعية ُمجربة من قبل الدولة أو الطوائف املؤث ّرة ،تريد إخالء
الضامئر من اإلسالم وإعاقة الشعائر ،والح ّ
ط من قدر الدين»(.)1

يالحظ عىل ما ذكره جعيط هنا أنّه يريد أن يجمع بني أمرين متناقضني

ال يجتمعان :الدين والعلامن ّية؛ إذ الدين يدعو إىل االلتزام وتحديد
والخاصة للسلوك الفردي طبقاً لقوانني
السلوك ،ووضع األطر العا ّمة
ّ
خاصة ،أ ّما العلامن ّية فإنّها تدعو إىل التح ّرر من تلك القوانني
وضوابط
ّ

والضوابط املاورائيّة ،وس ّن قوانني وضعيّة ما ّديّة تدعو إىل تفجري الطاقات

نحو الشهوات وامليول الدنيويّة ،ومحاولة الجمع بينهام يوقع اإلنسان يف
التناقضات.

تتخل
ّ
فمن جهة ،يجعل جعيط اإلسالم دين الدولة وأنّها ال ب ّد أن ال

عنه ،ومل يسمح لها بالتدخّل يف الدين والتالعب فيه وإدخال إصالحات
داخل ّية عليه ،ومن جهة ثانية ،يدعو إىل تح ّرر الدولة من ما ورائ ّية الدين،

فكيف ميكن الجمع بينهام؟!
 .1الشخصيّة العربيّة.١٣٦ :
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ث ّم إ ّن جعيط مينع الدولة من التالعب بالدين وإجراء إصالحات عليه،
ومن جهة ثانية ،يدعو إىل علمنة الترشيع وإجراء إصالحات عليه والتالعب
فيه ،فهل يجوز للفرد التالعب بالدين وال يجوز لجهاز الدولة ،ما هو معيار
الحكم يف الجواز لهذا وعدم الجواز لذلك؟!
ث ّم إنّه بعدما يوجب عىل الدولة الحفاظ عىل الدين ،يدعوها إىل عدم
الحفاظ عليه وذلك من خالل فتواه بجواز االرتداد وعدم التدين ،فكيف
ٍ
حينئذ؟!
ميكن للدولة أن تحافظ عىل الدين
ث ّم إ ّن هناك ـ عىل مستوى الدولة ـ فرق بني االرتداد الشخيص الفردي
الخاص ،وبني االرتداد الذي هو مبعنى اإلجهار به،
عىل مستوى الضمري
ّ
مم يعطي معنى التح ّدي ورسيان الداء إىل باقي أفراد املجتمع
والتظاهر ّ
من خالل التشهري بالدين ،ففي املقام األ ّول ،ال تتدخّل الدولة مبتابعة
هكذا سلوكات شخصيّة عىل املستوى الفردي ،أ ّما عىل املستوى الثاين،
فمن وظائف الدولة الحفاظ عىل األمن الفكري والديني ،كام الحافظ عىل
حي واملعييش وما شاكل.
األمن الص ّ
كل إرادة ...تريد إخالء
ث ّم نتساءل عن معنى كالم جعيط «يجب مكافحة ّ
الضامئر من اإلسالم وإعاقة الشعائر والح ّ
ط من قدر الدين» ،أليس هو غري
ما قلناه من لزوم اهتامم الدولة بالحفاظ عىل األمن الفكري واملعريف
والديني ،وعدم السامح للحركات املنافية له بالربوز والظهور؟!
ث ّم كيف ميكن ّ
فك هذا اللغز الجعيطي الداعي إىل الشعور األسمى:
مقدسة لكن من دون الخضوع لها»؟! ونحن
«بالحفاظ عىل وديعة
ّ
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قد استخدمنا جميع القواميس اللغويّة ،بل واستع ّنا بجميع املناهج
الهرمنوطيق ّية الغادامريّة واملاخريّة والهايدغريّة ،فلم نتمكّن من ّ
فك لغزها،
ومل ِ
ليفس لنا معناها.
نهتد إىل عمق مغزاها!! عىس أن يأيت جيل آخر ّ
لكل نظام
وأخريا ً ،ال ب ّد أن ينتبه الجميع إىل مسألة عقالئيّة ،وهي أ ّن ّ
خاصة،
خاص؛ اقتضاءات
معي أو اسم
ّ
ّ
أو مجموعة تعمل ضمن غطاء ّ
مثالً :إذا أراد شخص أن يعمل مع فريق كرة القدم ،فلهذا األمر اقتضاءات
خاصة يجب االلتزام بها ،فال يسمح له أن يطبق
خاصة ،وطريقة وآل ّيات
ّ
ّ
ٍ
حينئذ.
قوانني ألعاب أُخرى عىل كرة القدم؛ إذ تنفرط األمور
خاصة عىل
فكذلك األمر بالنسبة إىل الدين ،فإ ّن له اقتضاءات
ّ
املستوى الفردي والجمعي وعىل مستوى الدولة أيضاً ،فال ميكن تطبيق
قوانني منظومة أُخرى عىل املنظومة الدين ّية ث ّم االحتفاظ بنفس االسم؛ إذ
ٍ
ستتغي اللعبة .وعليه ،فال ميكن إخالء املجتمع من الدين وعلمنة
حينئذ
ّ
الرشيعة واألخالق والدولة ،ث ّم محاولة جمع الدين والدولة وإطالق الدولة
الدينية عىل الدولة العلامن ّية ،كام يحاول هشام جعيط لذلك.
 ٢ـ اإلصالح الداخيل (تاريخية الدين):
بعد أن انتهى جعيط من اإلصالح الخارجي للوصول إىل التجديد،
والدخول يف الحداثة مع محاولة االلتزام بالدين اإلسالمي كركيزة أساس ّية
يف الشخص ّية العرب ّية ،وبعد أن رأى أ ّن املفهوم الديني السائد ،وأ ّن اإلسالم
الذي يلتزم به أغلب الناس وينادي بتطبيقه التيّارات اإلسالميّة ،ال ينسجم
مع مرشوعه ومع الخطاب العلامين ،كان لزاماً عليه القيام بإعطاء معنى
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آخر للدين يك ينسجم مع مخطّطه ومرشوعه التجديدي.
من هذا املنطلق ،دعا إىل اإلصالح الداخيل أو «التجديد من الداخل»
ليت ّم من خالله تحوير املعنى وإلباس الدين لباساً آخر ،ويس ّميه« :تجديد
يخصنا عىل هذه الدائرة شبه
الرؤية يف اإلميان» ويقول« :وسنقترص فيام
ّ
الفلسفيّة التي مت ّدد اإلميان وتعيد تأويله وتأسيسه ،بل وتبتعد عنه أحياناً،
وهذا ما نسميه :تجديد الرؤية يف اإلميان»(.)1
 ١ـ  ٢ـ تاريخ ّية الدين:
إ ّن ما يطرحه جعيط هو تاريخيّة الدين ،ويشري إىل اللبس املوجود يف
الدين «إنّه يف آنٍ نتاج التاريخ ووعي للمطلق مستم ّر وحارض»(.)2
ويبدأ هذا األمر عند جعيط «بقرار الرسول الدخول يف مغامرة رهيبة ال
غري» ،ث ّم يقول« :لكن صفة التاريخيّة يف الدين سالح ذو ح ّدين ومعطى
مزدوج ،إ ّن فرتة اإلرساء عظيمة؛ ألنّه وجب قلب البنى القامئة ،لك ّنها
كانت قريبة جدا ً من الواقع ،فليس من اليسري إكساؤها هالة فوق طبيع ّية...
فباستثناء م ّدة الهبوط التي تلت االنطالقة ،إنّها تتنامى مب ّر القرون ،يف
ٍ
عندئذ
نفس الوقت الذي تبدأ املبادئ الدينيّة تطابق الواقع االجتامعي...
يبدو الدين متمكّناً إىل األبد يف حني تقوم مطابقات باطن ّية بني الذهن ّية
واملؤسسات وحتى اللغة والدين»(.)3
ّ
 .1الشخصيّة العربيّة.١٣٧ :
 .2م .ن.١٣٧ :
 .3م .ن.١٣٩ :
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ويضيف قائالً بعد رسد األديان ،وتسلسلها التاريخي وصوالً إىل اإلسالم
«ولعل الطقوس مل تنضبط نهائ ّياً عند وفاة الرسول ،وقد
ّ
ووفاة النبي:
عاش القرنان املواليان من ّو الجسم العقائدي األ ّويل مدعوماً باجتهاد كبري
يف خلق األحاديث ،ولو أ ّن األحاديث مل تختلق جميعاً»(.)1

املعب عن الروح الدين ّية لذلك العرص،
إ ّن الوحي عند جعيط كان الشكل
ّ

ذلك الذي به كان ينفهم يف اإلنسان ويف العامل البرشي الواقعي حدس
الحقيقة والالنهائ ّية ،ولذا فإ ّن تاريخ ّية الدين مزدوجة املعنى غامضة« :فهي

تجذّر الدين يف الواقع بحيث تجعل منه معطى ثريّاً بالذكريات واملشاعر
والوفاء من جهة ،ومن جهة أُخرى ،فإ ّن مخالطة الدين لإلنسان ّية القدمية

تضعه يف مواجهة مع الفكر والحساسيّة الحديثني ،وتكشف عن صبغته
األسطوريّة وتناقضاته»(.)2

ومع هذا ،فإنّه يعرتف بأ ّن االقتصار عىل تاريخ ّية الدين لدراسة اإلسالم

أمر خطر؛ إذ ميكن الحكم عليه من طرف التاريخ يوماً ما ،ولذا فإ ّن «الطريقة

التاريخ ّية الرصف املستخدمة كوسيلة للبحث الحيادي يف دراسة اإلسالم،
قد تصل حتى إىل هدم اإلميان حيث تف ّرز ضمن ّياً التاريخان ّية»(.)3
ويالحظ عىل ما ذكره جعيط ،أمور:
١ـ إ ّن مسألة تاريخيّة الدين أصبحت من املسائل املشرتكة يف الخطاب
 .1الشخصيّة العربيّة.١٤٢ :
 .2م .ن.١٤٣ :
 .3م .ن.١٤٤ :
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العلامين؛ إذ إ ّن هذا الخطاب عندما يصطدم بالدين ،فإ ّما أن ينكره أساساً

ويدخل يف ساحة اإللحاد ،وإ ّما أن يحاول أن يحافظ عىل قرش الدين
ويغي لبّه ويفرغه عن محتواه ،واملنهج الذي يضطلع بهذه امله ّمة هو
ّ
املنهج التاريخي.
وذلك أ ّن «التاريخ ّية نزعة فكريّة تضفي النسب ّية والزمن ّية عىل الحقيقة،
كل الحقائق ـ أيّة
وتربطها بتاريخها وزمنها ،رافضة أن تكون للحقائق ـ ّ
كل ألوان
عموميّة أو دميومة أو إطالق أو خلود ...مع ّممة هذا الحكم عىل ّ
وخاصة الحقائق الدين ّية مبا يف ذلك
الحقائق مبا فيها الحقائق الدين ّية ،بل
ّ
العقائد والقيم واألخالق.)1(»...
 ٢ـ يهدف التوظيف الحدايث للتاريخية إىل ع ّدة أمور:

ألف :الرتكيز عىل التاريخ الوقائعي أمام التاريخ املتعايل ذي الطابع
الغيبي الذي يقوم عىل القراءة اإلميان ّية لألحداث والوقائع التي عرفها
اإلسالم التأسييس.
املتغيات ،وتكريس التط ّور املستم ّر بدل
ب ـ الرتكيز عىل ديناميك ّية
ّ
الثبات ،من خالل النظرة املا ّديّة والوضع ّية للدين.
النص املق ّدس يُحكم عليه
ج ـ تجلية الوعي األسطوري ،حيث يرى أ ّن ّ
النص من األسطورة وتعيده
بأنّه أسطوري ،وأ ّن التاريخية هي التي تح ّرر
ّ
إىل نصابه من الواقع(.)2
 .1خطر النزعة التاريخ ّية ،محمد عامرة.٣ :
رصف وتلخيص.
 .2إشكاليّة تاريخيّة
ّ
النص الديني ،مرزوق العمري ٣٢ :ـ  ٣٣بت ّ
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 ٣ـ مبا أ ّن جعيط يعرتف مسبقاً بوحيانيّة القرآن ،فاعرتافه هذا ال يتناسب

مع تشكيكه بالروايات الفقه ّية والترشيع ّية ورميها بأنّها صنيعة القرون
التالية ،إذ القرآن ال محالة يحتوي عىل أحكام ترشيعيّة ،ومن املفرتض
والطبيعي أن يأيت املسلمون للسؤال عن ماه ّية هذه األحكام وكيف ّية العمل

بها وتطبيقها ،هذا ما يفرضه واقع الحال ،فأين ذهبت يا ترى هذه التساؤالت
الفقهية؟ نعم ،نحن ال ننكر الدس والتزوير يف الروايات ،ولذا أنشأ العلامء

علم الرجال والدراية للوصول إىل الخرب الصحيح.

 ٤ـ نحن أيضاً نشاطر الرأي مع هشام جعيط ،بأ ّن الدين يصطدم مع

أي وجهة ال ب ّد أن يتّجه
بعض قيم الحداثة ومبادئها ،لك ّننا نتساءل إىل ّ
املسلم عند حدوث هذا التصادم؟
يتخل عن مبادئ الدين لصالح مبادئ الحداثة أو العكس؟! من
ّ
هل

يتخل عن مبادئه اإلميان ّية مهام كلّفه األمر ،أسوة
ّ
الطبيعي أ ّن املسلم ال

متسكوا بقيم الدين ،ورفضوا قيم املجتمع
بالصحابة والتابعني الذين ّ
املخالفة له ،بل بذلوا أنفسهم نرصة له.

يتمسك بالتاريخ ّية ،رغم اعرتافه بأنّها
 ٥ـ من الطريف أ ّن هشام جعيط ّ

ربا تنقلب عىل الدين وتكون وسيلة لهدمه ،فكيف يبني هشام جعيط
ّ

مرشوعه عىل هكذا أساس وهو يريد بنفس الوقت أن يكون مرشوعاً

إسالميًّا؟!(.)1

النص
النص الديني ،مرزوق العمري ٣٨١ :فام بعد .وأيضاً قراءة
 .1راجع للمزيد :إشكاليّة تاريخيّة
ّ
ّ
الديني ،محمد عامرة.
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 ٢ـ  ٢ـ اإلنسان العريب املسلم:
العنرص الثاين الذي ذكره جعيط للدخول العميل يف اإلصالح والتجديد
الداخيل ،هو «الدعوة إىل ظهور إنسان عريب جديد أعيدت هيكلته جذريّاً»
وبعبارة أُخرى «عقلنة الفرد»(.)1
ويستعري من محمد إقبال طريقني لتوجيه البرش إىل الرقي:
 ١ـ العمل من خالل التنظيم.
 ٢ـ العمل يف الضامئر الفرديّة .وعليه ،يدخل جعيط نفس املدخل
للقيام بعقلنة الفرد؛ إذ يرى أ ّن باتحاد العمل الفردي والتنظيم ميكن
للمعجزات أن تظهر(.)2
كام أ ّن جعيط يرى وجود «ضغط اجتامعي كبري عىل الفرد ،ونقص
يف نضج األنا ،وضعف يف املدارك العقليّة واملنطقيّة»( .)3ويرى من جهة

كل ذلك موجودا ً
ثانية «أ ّن الالعقالن ّية واالندفاع ّية والعجز الفكري ما زال ّ
يف شخص ّيتنا ،وكلّها عنارص ضعف يجب البحث عن سببها يف أنفسنا،
ويف ضآلة تجربتنا التاريخيّة ،ويف بعض التص ّورات الخاطئة للقيم ،ويف
هشاشة الرتبية ،واألمر العاجل أن نعي ذلك ونحاول معالجته»(.)4
لذا ،يقرتح النقد الذايت الحقيقي ،وهو« :يقوم عىل أساس من الصدق
 .1الشخصيّة العربيّة ١٢٢ :ـ .١٢٣
 .2م .ن.١٦٤ :
 .3م .ن.١٦٦ :
 .4م .ن.١٦٩ :
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واملو ّدة ،ويشمل بنظرته جملة العنارص ،ويفكّك ويج ّزئ ،لكن برشط
إعادة الرتكيب والسري قدماً»(.)1
هذا كلّه بالنسبة للعمل يف ضامئر الفرد ،أ ّما العمل التنظيمي ،فيطرح
مصطلح «الشخصيّة األساسيّة» باالعتامد عىل ما ذكره «كاردينار» وكذلك
يستفيد من نظرية فرويد الثالثيّة املرتكّبة من «هذا ،أنا ،أنا األعىل» ليدرس
الشخص ّية التونس ّية أ ّوالً ،ث ّم يع ّممها عىل الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية.
مبؤسسات أ ّول ّية حيث االنضباطات الرتبويّة
الشخص ّية األساس ّية ترتبط
ّ
األساسيّة ،والدوافع االقتصاديّة ،واالتجاه العا ّم لنشاط املجموعة،
مؤسسات ثانويّة ،مثل :التقن ّيات السحريّة
وهذه
املؤسسات األ ّول ّية تفرز ّ
ّ
واألنساق الدين ّية(.)2
املؤسسات األ ّوليّة
فبعد أن يدرس هذه الشخصيّة عىل مستوى
ّ
والثانويّة ،يرى أنّها قابلة لالنطباق عىل الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة مع
بعض الخالفات الجزئ ّية غري املؤث ّرة ،وبعد هذا يرى «أ ّن تحرير بادرة الفرد،
وإعادة االعتبار إىل الشخص عنرص رئييس يف مرشوع إصالح اإلنسان
العريب املسلم»(.)3
كام أ ّن إصالح اإلنسان العريب عند جعيط «ال يعني أن نرمي إىل إعادة
اإلنسان العريب التاريخي ،أو الدعوة إىل تحويله إىل التص ّور الغريب،
بل نقصد من وراء ذلك أن نرجع إليه أصالته ...كائن متش ّبع باملايض،

 .1الشخصيّة العربيّة.١٧١ :
 .2م .ن.١٧٦ :
 .3م .ن.٢٠٥ :
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بكل قواه إىل التحقّق يف الكونيّة اإلنسانيّة»(.)1
ومتّجه ال محالة ّ
وفضاء هذه الكون ّية اإلنسان ّية ،هو «انتقاء بعض القيم اإلنسانية القدمية،

مع الدخول يف الحداثة وقبولها برحابة صدر ،ضمن اإليحاء الذي
يح ّركها ،ومزجها بنصيبنا من املايض حتى نصل إىل بناء اإلنسان الذي
نطمح إليه»(.)2

ويالحظ عليه بعد موافقتنا عىل ما يقوله من لزوم توجيه البرش إىل

الرقي من خالل العمل الفردي والتنظيمي معاً ،لكن نرى أ ّن األولويّة هي
ّ

للعمل يف الضمري الفردي؛ إذ املجتمع صنيعة الفرد وهو أفراد مجتمعني،
فإذا مت ّك ّنا من إصالح الضمري الفردي ،سنصل إىل إصالح املجتمع أيضاً،

عم طرح من أصالة املجتمع أو عدم أصالته.
مع قطع النظر ّ

ث ّم مع قطع النظر عن هذا ،فإ ّن األمور التي يذكرها جعيط كمؤاخذات

عىل اإلنسان العريب املسلم من ال عقالنية وتخلّف والعجز الفكري
وغريها ،فنحن نوافقه عليها ونعتقد بتلك األزمات أيضاً ،غري أنّنا نختلف

معه يف الوصفة العالج ّية ،فدواء الالعقالن ّية هو التعقّل ،لكن ال نقصد
ٍ
حينئذ ال
التعقّل املا ّدي املعتمد عىل املناهج الغربيّة الوضعيّة ،فإنّنا
ربا تكون
نخرج من التخلّف والتبع ّية ،بل نقع يف تخلّف وتبع ّية أُخرىّ ،

أش ّد وطئاً علينا ،حيث ال نحرز الدين وال الدنيا ،إذ نبقى ـ كام يعتقد جعيط

أيضاً ـ متخلّفني يف الوصول إىل دنيا الغرب مهام عدونا خلفهم ،هذا من
 .1الشخص ّية العرب ّية ٢٠٥ :ـ .٢٠٦
 .2م .ن.٢٠٦ :

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
308

َ َ ُّ ْ
جهة ،ونفقد ديننا من جهة ثانية ،ونكون مصداقاً لقوله تعاىل﴿ :خ ِس
ادلنيا
َ َ َ ُ َ ُْ ْ ُ
ان ال ْ ُمب ُ
ني﴾(.)1
َواآلخِرة ذل ِك هو الس
ِ
ومن هنا ،نختلف أيضاً مع جعيط يف تحليله للشخصيّة األساسيّة،

حيث إنّها تعتمد عىل البعد املا ّدي لإلنسان فقط ،وتنظر إىل الدين كحاجة

الخاصة ،لذا
ربا يكون لها بعض األثر اإليجايب عىل حياة الفرد
ّ
ثانويّة ّ
املؤسسات الثانويّة ،ويوضع إىل جنب
يُص ّنف الدين عندهم ضمن
ّ
التقنيّات السحريّة.
وأخريا ً ،إ ّن الكون ّية اإلنسان ّية التي يدعو جعيط اإلنسان العريب املسلم

إل كونيّة علامنيّة بامتياز ،تعتمد عىل املا ّديّة
لاللتحاق بها ،ليست ّ
إل مبقدار ما ال يصطدم مع مبادئها
والوضع ّية ،وال تأخذ من الرتاث املا ّدي ّ

وقيمها ،والباقي ال ب ّد من تحنيطه ووضعه يف املتاحف؛ ألنّه أصبح سلعة
متحف ّية كانت صالحة يف زمانها ،وال ب ّد من دراستها تحت املجهر ومن
خالل األدوات التحليليّة والتاريخيّة واالركيولوجيّة ملج ّرد االطالع عليها
فحسب ،من دون أن تكون نافعة يف عرصنا الحارض.
 ٣ـ  ٢ـ تنظيم املجتمع والدولة:
العنرص الثالث امله ّم يف عمل ّية بناء الشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية ،هو

تنظيم الدولة واملجتمع ،وهنا يطرح جعيط مسألة التخلّف والتنمية ،فمن

يحس الضمري العاملي مبسألة التخلّف والبؤس ،وإذا مل تكن هناك
جهة
ّ
 .1سورة الحج ،اآلية .١١
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عتبة أُخرى سيكون البؤس ال يطاق ،من هنا تُطرح مسألة التنمية لتصبح

خيارا ً أخالق ّياً وسياس ّياً(.)1

لذا ،يدعو إىل إصالحات جذريّة ،وتح ّول عميق ينترش كآالف الثورات
املقبلة ،الثورة السياسيّة من أجل الدميقراطيّة ،الثورة االقتصاديّة من أجل
التصنيع ،الثورة االجتامع ّية من أجل العدالة يف العالقات البرشيّة(.)2
ومن األمور اإلصالحية التي يقرتحها :إصالح الزراعة التي هي رشط
لكل تنمية اقتصاديّة ،وتستتبع تغيريات مرتابطة يف نظام األرض،
رضوري ّ
وعىل الصعيد التقني والنفساين والبرشي.
وكذلك تحسني املردود والتقن ّيات ،والوصول إىل الرقي التكنولوجي،
مضافاً إىل لزوم االهتامم بالتعليم؛ حيث إ ّن بنية التعليم أداة حاسمة يف
مرشوع التنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة( .)3وبناء مح ّرك املجتمع عىل
العلم والثقافة(.)4

إ ّن الخيار الذي يقرتحه جعيط للوصول إىل التح ّول الجذري للعامل
العريب مستقبالً ،هو حصول توازن صعب لك ّنه صارم بني دولة مستقلّة
تقل عنها استقالالً وإبداع ّية ،بدون أن
إبداع ّية يف االقتصاد ،وبرجوازيّة ال ّ
يستويل أو يخضع أحد الطرفني عىل الطرف اآلخر ،ويقول:
 .1الشخصيّة العربيّة ٢٠٨ :ـ .٢٠٩
 .2م .ن.٢١٣ :
 .3م .ن ٢١٧ :ـ .٢١٨
 .4م .ن.٢٢٠ :
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«ما نقرتحه من تص ّور هو كام ييل :عىل الدولة أن تريس قواعد
الق ّوة االقتصاديّة ،وتبني البنية التحت ّية للتصنيع ،وعىل الربجوازيّة أن
تتكفّل بالحياة املعاش ّية .فللدولة وحدها القدرة عىل النهوض بالتصنيع
األسايس ،وتحريك املشاريع التجهيزيّة الكربى ،واالستمرار يف بذل
مجهود يُرشف عىل املنشآت التي ظهرت خالل العرشين سنة األخرية؛
وذلك ملا متلكه من قدرة تنظيم ّية متّسعة .وللربجوازيّة الحديثة والتقليديّة
املتوسطة والربجوازيّات الصغرية املختلفة املؤطّرة واملح ّركة
والطبقات
ّ
للجهد الشعبي ،أن تتقاسم القطاع الزراعي وقطاع الصناعات االستهالك ّية
والتحويليّة ،واملجال الشاسع ملا ستخلفه االبتكارات الجديدة»(.)1
وأخريا ً ،إ ّن مصرينا الذي هو آخر تجسيد للشخص ّية العرب ّية اإلسالم ّية،
إل عىل مرشوع تنمية وحداثة(.)2
ال ميكن أن يش ّيد ّ
ونحن -أيضاً -نوافق جعيط يف حاجة العامل اإلسالمي إىل نهضة تنمويّة
شاملة سياس ّية واقتصاديّة وثقاف ّية ،غري أنّنا نختلف معه يف آل ّيات تحقّق
يخص الدين واألخالق ،فال ميكننا بناء التنمية يف
هذه التنمية س ّيام فيام
ّ
العامل اإلسالمي ،عىل أسس ومباين بات الغرب ينتقدها ويحاول التخلّص
منها من خالل نظريّات املا بعد :ما بعد الحداثة ،ما بعد العلامنيّة ،ما بعد
االستعامر و ...إذا ً ،التنمية مطلوبة لكن عىل أساس رصني وعامد قوي ال
عىل بيت العنكبوت.
 .1م .ن.٢٣٩ :
 .2م .ن.٢٥٢ :
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ميتاز هشام جعيط مبعرفته الواسعة عن الغرب ،ويعود ذلك أ ّوالً إىل
مطالعته الكثرية ملا أنتجه علامء الغرب ومفكّروهم ،وثانياً هجرته إىل
فرنسا واطالعه عىل مجريات األمور عن كثب ،حيث يقول عن تلك الفرتة:
وسعت من آفاقي يف املعرفة واالهتاممات ...وقد واكبت التق ّدم
«وهناك ّ
الذي أحرزه العلم يف التاريخ وعلم االجتامع والتحليل النفيس»(.)1
هناك سؤال محوري يواجه داريس الغرب ،وهو تعريف الغرب
وتبيني حدوده ،وهنا يرى جعيط أ ّن التعريف البديهي غري كاف لحرص
مفهوم الغرب؛ إذ الجغرافيا عاجزة عن استقصاء مفهوم أوروبا ،لذا نراه
يلجأ إىل التاريخ ،ويقول« :أوروبا تولّدت عن زحوف الجرمان ،ث ّم عن
التحام الغالبني واملغلوبني ،فربزت شعوب متباينة مكتسبة ملالمح
خاصة ،وتأكّدت ذات ّيتها بتجربة تاريخ ّية بطيئة .عىل أ ّن هذا التم ّيز وقع
ّ
ضمن وحدة دينيّة فحضاريّة؛ إذ تط ّورت ...إىل مجموعة حضاريّة ابتداء
من القرن السادس عرش بفعل هبات متع ّددة حركتها من األعامق :نهضة
ثقاف ّية ،فإصالح ديني ،فحركة التنوير ،فثورة سياس ّية ،فثورة تقن ّية ...مفهوم
أوروبا إذن مل يلتصق بشعب من الشعوب ،وال بدين وال بلغة ،وإنّ ا إنجاز
حضاري وثقايف تبلور يف فرتتها األخرية»(.)2
 .1الشخص ّية العرب ّية.١١ ،٦ :
 .2الحضارة اإلسالميّة والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عربيّة ،العدد ،٣السنة السادسة عرش،
ص ٢٤ـ .٢٥
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وهذه الفتوحات واإلنجازات سبّبت والدة مفهوم املركزيّة الغربيّة وهي
نظرة أيديولوج ّية بحتة ،حيث ترسم خطّاً تط ّوريّاً لإلنسان ّية عرب التاريخ ،يبدأ
من اليونان فالرومان وينتهي يف أوروبا« :وهذه النظرة بأشكالها املتن ّوعة،
ما زالت مسيطرة عىل أغلب أفق الضمري الغريب ،فقد تشتط عند املستعمر
والعنرصي ،وتضعف إىل ح ّد ما لدى الشاعر والكاتب والف ّنان ،وهي تأخذ
شكالً ساذجاً لدى رجل الشارع ،وشكالً معقّدا ً عند املفكّر ،لك ّنها مهيمنة
الكل»(.)1
عىل ّ
إ ّن أوروبا اليوم قد امتدت خارج مساحتها ،ومغامرتها «املنحرصة
لكل اإلنسانيّة
يف قرونها األربعة من اإلبداع كانت حاسمة ومنوذجيّة ّ
كل ما أنتجته
الحارضة والقادمة ...إ ّن إنجازات أوروبا قد تخطّت باتساعها ّ
الحضارات القدمية»(.)2
علامً بأ ّن الغرب الحديث يعتمد عىل عرص األنوار؛ إذ يُعترب كمرجع
أسايس له ،وهو الذي أ ّدى إىل علمنة السياسة والحضارة(.)3
هذه الحضارة عند جعيط أ ّدت إىل البؤس اإلنساين يف الغرب ،ج ّراء
مم
حر الريف ،وقلب القيم(ّ .)4
التصنيع ،والتف ّرد ،وتضخّم املدن ،وتص ّ

كشف عن تفتّت الثقافة الغربيّة ،وتج ّزؤ حضارتها(.)5

 .1الحضارة اإلسالم ّية والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عرب ّية ،العدد  ،3السنة السادسة عرش :ص.١٧
 .2أوروبا واإلسالم.٦ :
 .3أزمة الثقافة.١٣٨ ،١٣٥ :
 .4م .ن.١٣ :
 .5أوروبا واإلسالم.١٢٣ :
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لذا ،فنحن «واعون أش ّد الوعي بأ ّن عجلة التاريخ قد تح ّولت ،وأنّنا

عىل عتبة مولد عامل جديد تحطّمت فيه متاماً الهيمنة األوروب ّية يف شتّى
ميادينها»(.)1

ومن هذا املنطلق ،يطرح جعيط رضورة إحداث حوار أورويب عريب

لتجاوز املرحلة الراهنة والتطلّع نحو املستقبل.

يؤسس لهذا الحوار ،بأن يضع لبناته
وهشام جعيط نفسه حاول أن ّ

األوىل من خالل تناوله لثنائ ّية إسالم غرب ،وكذلك متابعة نشاط الغرب
يف بعده االسترشاقي العلمي .وعليه ،نحاول متابعة مواقفه يف هذا الفصل
ضمن مبحثني:

املبحث األ ّول :اإلسالم والغرب.
املبحث الثاين :االسترشاق.
ومع قطع النظر عن التنظري الذي يقوم به مؤ ّرخنا التونيس ،والنقد الذي

جهه للغرب عموماً ،يبقى مرشوعه اإلصالحي الذي يق ّدمه لأل ّمة العرب ّية
يو ّ

مرشوعاً غرب ّياً بامتياز ،من حيث دعوته إىل العلامن ّية املفتوحة الشاملة،
ومن حيث استخدامه املناهج الغربيّة يف فهم اإلسالم وأسسه املعرفيّة
والثقافيّة وتحليلها .وأخريا ً ،من حيث اللَّ ْهث املستم ّر خلف الحداثة

الغرب ّية وقيمها.

 .1الحضارة اإلسالميّة والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عربيّة ،العدد ،٣السنة  :١٦ص.٣٠
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املبحث ّ
األول :اإلسالم والغرب
إ ّن هشام جعيط يُرجع عالقة اإلسالم والغرب إىل جذورها األوىل،
أي املسيحيّة الرشقيّة املستسلمة واملتعايشة مع اإلسالم يف وطن واحد،
واملؤلّف ال يهت ّم كثريا ً بردود فعل هذه املسيح ّية؛ إذ إنّها غري معروفة
تقريباً( ،)1مضافاً إىل أ ّن «املسيح ّية الرشق ّية قد فقدت التعبري والق ّوة
كل أه ّميّة ضمن تحليل
السياسيَّ ْي ،فإ ّن تطور موقفها تجاه اإلسالم يفقد ّ
قائم عىل املواجهة بني الحضارات»(.)2

أ ّما الغرب املسيحي فإنّه أصيب بجسده ونفسه بني القرنني الثامن
والعارش بآخر امتداد الفتوحات ،واإلصابة هذه كانت عىل هامش الجسم
الغريب ال صميمه أي عىل إسبانيا وجنوب إيطاليا والغال الغريب.
إل أن يقارن هذه
علامً بأ ّن الغرب «يف الفرتة األوىل مل يكن بإمكانه ّ
الحمالت املتواصلة لدولة منظّمة وإمرباطوريّة ،بتلك الغزوات الربابريّة
والفوضويّة التي كان هدفاً لها»(.)3
فهذا العدوان العريب ـ عندهم ـ صاغ الوعي الغريب القروسطي تجاه
اإلسالم ،ومن هنا صاغ مفهوم «العداوة» مع العامل اإلسالمي.
ث ّم إ ّن جعيط يفصل بني الوعي الشعبي والوعي النخبوي ،فالوعي
الشعبي يتغذّى من الحروب الصليبيّة وينترش عىل مستوى الخيال ،أ ّما
 .1أوروبا واإلسالم.١٠ :
 .2م .ن.١١ :
 .3م .ن.١١ :
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الوعي النخبوي؛ فإنّه يتغذّى من املواجهة اإلسالميّة ـ املسيحيّة يف
إسبانيا ،وينترش عىل املستوى العقالين(.)1
إ ّن الصورة املتك ّونة لدى الغرب املنهزم أمام اإلسالم املنترص والفاتح
آنذاك كانت تدور حول محورين :املحور األ ّول :تصوير اإلسالم كشذوذ
جنيس من خالل إباحة تع ّدد الزوجات ،ومن خالل تصوير امللذّات يف
قسمت العامل
الج ّنة ،واملحور الثاين :تصوير اإلسالم كق ّوة عدوان ّية وعنيفة ّ
إىل دار اإلسالم ودار الحرب ،هذه الصورة دخلت الوعي والالوعي الغريب
وصاغته طيلة قرون ،ليتساءل جعيط عن إمكانية محو هذه الصورة ،ويقول:
«إ ّن األحكام القروسطيّة املسبقة قد أدخلت يف الالوعي الجامعي للغرب
يف مستوى عميق ،يسمح لنا بالتساؤل بجزع إن كان بإمكانها أن تخرج
منه»(.)2
وهنا ،يفتح جعيط فصالً لدراسة أوروبا الحديثة وصورتها عن اإلسالم،
ويرى أ ّن يف القرن السادس عرش وبزوغ طالئع التنوير وانحسار املسيح ّية
عن النفوذ السيايس واأليديولوجي «فإ ّن اإلسالم ال يعود ُمعتربا ً العدو
اللدود أو الرئيس»(.)3
مضافاً إىل أ ّن أوروبا نفسها قد م ّرت مبراحل ع ّدة :أوروبا عرص النهضة
واإلصالح ،أوروبا األنوار ،أوروبا اإلمربيال ّية ما بعد ١٨٦٠م ،كام أ ّن يف
داخل أوروبا تتشكّل ع ّدة زوايا للرؤية :الزاوية السياس ّية ،الزاوية الدين ّية،
 .1أوروبا واإلسالم.١٢ :
 .2م .ن.١٥ :
 .3م .ن.١٥ :
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زاوية التاجر ،زاوية املثقّف الحر ،زاوية املستعمر املقيم(.)1
ث ّم إ ّن النظرة املسيح ّية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش بقيت
عىل عدائها لإلسالم ،غري أ ّن النظرة العلامن ّية بعد أن تح ّررت من الضغط
املسيحي «انفتحت نظرة جديدة للكون ،هذه النظرة الجديدة متكّنت من
رؤية اإلسالم بعمق ،كجزء مت ّمم وها ّم من الحياة اإلنسانيّة ...لقد حصل
إثراء وتنويع للنظرة الفكريّة إىل اإلسالم وإىل الرشق والنفس املسلمة،
وأصبحت أكرث مبارشة وهدوءا ً»(.)2
وهكذا «فإ ّن القرن الثامن عرش األورويب كان يف كلّيّته ويف نواته
املركزيّة مخرتقاً به ّم تف ّهم اإلسالم»(.)3
ث ّم إ ّن جعيط يأخذ منوذجني من أوروبا ،ليواكب مسريته يف رؤية أوروبا
لإلسالم ،فيأخذ منوذج فرنسا وأملانيا.
كل الغرب «لكن من
أ ّما فرنسا ،فإنّها وإن كانت بعيدة عن متثيل ّ
بني الغرب كافّة ،متثّل فرنسا البلد الذي أقام أكرث العالقات مع اإلسالم
املتوسطي ،ونتيجة لذلك كان البلد الذي واجه اإلسالم بح ّدة أكرب ،إ ّن
ّ
الحروب الصليبيّة كانت أساساً من صنع الفروسيّة الفرنسيّة ،واالستعامر
الفرنيس عىل عكس االستعامر اإلنكليزي ،كان استعامر كبت عنيف
وفظّ»(.)4
 .1أوروبا واإلسالم.١٥ :
 .2م .ن.١٦ :
 .3م .ن.١٧ :
 .4م .ن.٢٨ :
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وبخصوص فرنسا فانّه يأخذ مناذج من مفكّرين ومثقّفني ورومانطيقيني،
ويدرس انطباعهم عن اإلسالم حيث يرتاوح بني املوقف املعادي
البغيض واملوقف املتفاعل واملتفائل ،ليكون «املوقف اليوم أكرث هدوءا ً
وج ّديّة»(.)1
أ ّما أملانيا واإلسالم ،فريى جعيط أ ّن أملانيا كانت مشتّتة ،ومل يكن لها
تواصل مع اإلسالم مثل فرنسا وإنكلرتا وإيطاليا وإسبانيا ،ومل تدخل يف
سلك االستعامر للدول اإلسالم ّية؛ ألنّها كانت منهمكة يف تنظيم قواها
الداخليّة.
«فأملانيا مل تهاجم اإلسالم يف املايض ،ومل تستعمر أرايض عرب ّية أو
إسالم ّية ،وكانت عد ّوة أعدائها ،وأخريا ً كانت حليفة تركيا التي كانت متثّل
ألسباب عديدة ،شيئاً ما بالنسبة للوعي العريب اإلسالمي»(.)2
وأملانيا قد اكتشفت اإلسالم بعد حكم بسامرك ،كام أ ّن العامل العريب
اهت ّم بأملانيا بعد الحرب العاملية الثانية ،فأصبحت الشعوب تهوى انتصار
أملانيا ،بينام كان موقف الساسة ضباب ّياً .كام أ ّن األملان قد أظهروا استعدادا ً
لفهم اإلسالم وتقديره تبلور يف االسترشاق األملاين ،و«الحقيقة أ ّن األملان
بحكم بعدهم عن اإلسالم ،ولكونهم غري مصارعني وال منافسني له عىل
أرضه ،قد احرتموه ،وحصل أ ّن بعضاً منهم قد اعتنقه يف حركة انتساب
فرديّة»(.)3
 .1أوروبا واإلسالم ١٩ :ـ .٣٢
 .2م .ن.٥٦ :
 .3م .ن.٥٨ :
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كل من هيغل وشبنغلر عن
ث ّم إ ّن هشام جعيط يسلّط الضوء عىل انطباع ٍّ
يخصص لإلسالم
اإلسالم ،حيث إ ّن هيغل رغم اهتاممه بالرشق ،غري أنّه مل
ّ

إل بضع صفحات« :إسالم مفصول عن الرشق ،ومحصور يف الرشيحة
ّ

القروسط ّية كجسم غريب ،كازدهار باهر أجهض ،وبكلمة :كت ّيار ثانوي
عىل هامش ت ّيار التاريخ العاملي.

وعىل العكس ،يعترب شبنغلر اإلسالم ظاهرة مركزيّة لتاريخ رشقي،
منظورا ً إليه من زاوية مختلفة .أخريا ً ،هناك فرق ثالث :ففي حني ينفي هيغل

كل حضارة عدا الحضارة األوروب ّية من مسار الفكر ،يبتعد شبنغلر
عمل ّياً ّ

عن مركزيّة الذات األوروبيّة معيدا ً تاريخ الغرب إىل ال ِن َسب الطبيعية لتاريخ
ثقافة كبرية من بني ثقافات أُخرى»(.)1

بعد هذه املقارنة الرسيعة بني أوروبا واإلسالم ،يرى جعيط من جهة

«أ ّن اإلسالم ال ميكنه مضاهاة الغرب يف قدرته التكنولوج ّية ،ويف علمه
ٍ
ليتخل اإلسالم عن السباق ،بل نقول :ال يضيّع ّن
ّ
حينئذ:
وق ّوته .ولن نقول
مم هو إنساين»(.)2
نفسه فيه ،ليحفظ ويحرث ويصقل ّ
حصته الكبرية ّ

ومن جهة ثانية ،يرى أنّه «ال يوجد اليوم جدال بني أوروبا واإلسالم.

كل مسلم مع
كل أورويب مع ذاته ومع العامل ،وبني ّ
لك ّن هناك نقاشاً بني ّ
ذاته ومع أوروبيّته هو»( .)3وكذلك «إ ّن اإلشكاليّة القدمية إسالم غرب قد
 .1أوروبا واإلسالم.٦٣ :
 .2م .ن.١٢٥ :
 .3م .ن.١٨ :
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حد ،وأل ّن الغرب أصبح مزيجاً
ّ
ول عهدها؛ ألنّه مل يعد هناك إسالم مو ّ

مرك ّباً»(.)1

ومن خالل هذين املوقفني ،يأيت بوصفة عالجيّة ،يقول فيها« :ميكن
كل التعاطف الذي
جهوا مع ّ
للمثقّفني ذوي األصل اإلسالمي ،أن يتو ّ
رسها ،بل ليفهموها من
يريدونه ،نحو الحضارة الغرب ّية ال ليسلبوها ّ
الداخل ،ليسألوها عن هويّتها بقلب ملتزم وبعيد يف آن»(.)2
إ ّن ما يدعو إليه جعيط ضبايب يشكو من خلل منهجي ،ويوقع املفكّر
اإلسالمي يف أحضان الغرب جملة وتفصيالً ،فهو تارة يدعو ويقول :ال
جه
يض ّيع ّن املسلم نفسه يف السباق مع الغرب ،وتارة ثانية :يدعو إىل التو ّ
بكل تعاطف لفهم الغرب ،فإذا تركنا السباق وعدنا نتعاطف مع الغرب
ّ
لفهمه ،ال يولد من هذه املزاوجة سوى مولود أشقر هجني ال هو غريب وال
هو رشقي ،بل متغربن ال يجد إىل الهدى سبيالً.
والحق ـ خالفاً ملا يذهب إليه جعيط ـ فإ ّن ثنائ ّية إسالم ـ غرب ،ما
ّ
زالت حيويّة ،وما زال االستعامر الخفي سارياً يف الوطن اإلسالمي من
خالل الرؤساء التابعني للغرب ،ومن خالل التضليل اإلعالمي.
توصل
نعم ،نحن أيضاً من دعاة تف ّهم الغرب ،واالستفادة من آخر ما ّ
إليه العقل البرشي من دون فرق بني الرقعة الجغراف ّية ،غري أ ّن ذلك ال ب ّد
أن ال يكون عىل حساب االستالب أو التغريب ،بل من خالل االقتباس،
 .1أوروبا واإلسالم.١٢٣ :
 .2م .ن.٧ :
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واملشاركة ،والتفكيك وإعادة الرتكيب؛ أل ّن العلم ال ينحرص يف جهة أو
خاصة ،إنّه إرث برشي وتراكمي يشرتك الجميع يف صوغه ،وتأخَّر
طبقة
ّ
بعض الدول يف اللحوق بالركب الصناعي العاملي ،ليس لقصور فيهم،
بل ناتج من أسباب ع ّدة ،أه ّمها االنحصاريّة املوجودة يف الروح الغرب ّية
الناتجة من املا ّديّة املفرطة حيت تريد أن تبقى هي املستثمرة الوحيدة
واآلخر يبقى املستهلك.
التغريب:
ويف خض ّم عالقة أوروبا واإلسالم ،ال يفوت هشام جعيط أن يشري إىل
حالة سلب ّية دخلت العامل اإلسالمي ج ّراء هذا االحتكاك الثقايف السيايس
االجتامعي واالقتصادي ،وهي مسألة التغريب ،حيث أشار يف ع ّدة أماكن
كل من بورقيبة يف تونس ،ورضا شاه يف
إىل عمل ّية التغريب التي قام بها ٌّ
إيران ،وأتاتورك يف تركيا لنفي الدين وااللتحاق بالغرب ،ويقول من ّددا ً لهم:
«وقد خاب ظ ّن من اعتقد من التحديث ّيني يف القرن العرشين سواء كانوا
قادة دول ـ مصطفى كامل ،رضا شاه ،عبد النارص ،بورقيبة ـ أو مفكّرين،
أنّه ميكن التخلّص من اإلسالم بشطبة قلم»(.)1
كام يقول« :إ ّن املثقّفني ذوي النمط الحديث قد طلّقوا اإلسالم عمليّاً،
ليتب ّنوا إ ّما ماركس ّية وإ ّما أيديولوج ّية محدثة ،وكلتيهام غربنة ثقاف ّية»(.)2
علامً بأ ّن عمل ّية التغريب هذه مل تقترص عىل نفي الدين ،بل تع ّدت إىل
 .1أزمة الثقافة.٥ :
 .2أوروبا واإلسالم.٩٠ :
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التأثريات السياسيّة واالجتامعيّة التي أحدثها التنوير الغريب ،يقول هشام
جعيط بهذا الصدد:
«ينبغي االعرتاف بوجود ت ّيار قوي أقلّوي يستقي أفكاره ـ بشكل مبارش
أو غري مبارش ـ من ايديولوجيا التنوير ،من الطهطاوي إىل طه حسني مرورا ً
كل الذين نظّروا
بفرح أنطون ،ومن شبيل الشميل إىل قاسم أمني ،إىل ّ
إىل الدين والسياسة واملجتمع نظرة تحديثية علامن ّية عقالن ّية ،ويعتربون
كل املصلحني السياس ّيني يف القرن التاسع
أبناء فلسفة التنوير .كام أ ّن ّ
عرش الذين انتقدوا الطغيان يف تركيا وتونس والرشق العريب ،ميكن وينبغي
األقل يف حدود نقدهم السيايس»(.)1
ّ
اعتبارهم ممثّلني للتنوير عىل
ومن هنا ،أصبح الضمري الثقايف العريب خاضعاً للغرب عىل ح ّد
تعبري جعيط ،إذ يقول« :وليس الضمري الثقايف العريب مجدباً وحسب،
بل إنّه مفكّك وخاضع خضوعاً عميقاً للحضور املبارش أو غري املبارش
للغرب»(.)2
كل مكان «أليس
وبلغ التغريب مرحلة مدهشة؛ إذ نرى وجود أوروبا يف ّ
لكل مدينة
لكل مدينة من املدن غري األوروبيّة صن ّوها األورويب؟ أليس ّ
ّ
لغتها باإلضافة إىل اللغة األوروبية»(.)3
خالصة األمر :إ ّن «التغ ّرب أصبح مبثابة األيديولوج ّية الجديدة للشعوب
 .1أثر فلسفة التنوير عىل تط ّور الفكر يف العامل العريب اإلسالمي ،هشام جعيط ،مجلّة الفكر العريب
املعارص ،العدد  ،٣٧ص.٢١
 .2الشخص ّية العرب ّية.٨٤ :
 .3أوروبا واإلسالم ٧٣ :ـ .٧٤
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اإلسالميّة ،إ ّما يف مظهره املاركيس أو يف مظهره الليربايل ،ولقد أصبح
ظاهرة اجتامع ّية ت ُعاش عىل نطاق واسع»(.)1
كل يشء أو اقتباس
إ ّن التغريب إذا كان مبعنى «تقليد الغرب يف ّ
املظهر»( )2فهذا مرفوض عند جعيط ،بل الذي يدعو إليه هو تغريب أعمق،

إنّه تغريب العمق والباطن ،مبعنى أن يعيد اإلنسان العريب ابتكار األنا
وابتكار الحياة من خالل استبطان املكاسب اإلنسان ّية الحديثة ،والتحقّق
يف الكون ّية اإلنسان ّية( .)3وذلك من خالل العلامن ّية املفتوحة التي يقرتحها
وقد بحثناها يف فصل التجديد.
ويالحظ عليه :إ ّن مرشوع جعيط مرشوع تغريبي بامتياز ،وال يختلف عن
باقي املشاريع التغريب ّية ،من خالل استخدام األدوات الغرب ّية ومناهجها يف
كتبه وبحوثه ،ومن خالل تب ّني قيم الحداثة والدعوة إىل العلامن ّية املفتوحة
والتع ّددية األيديولوجيّة.
وإذا كان مث ّة ما يُستش ّم منه نقد للتغريب ،فهو لبقاء مرشوعه الفكري
ونظريّته اإلصالح ّية متامسكاً؛ إذ إنّه يعتمد يف مرشوعه عىل املزاوجة
بني العروبة واإلسالم ،عىل استمراريّة الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة ،بينام
التغريب يسبّب قطيعة بني الحال واملايض ويسلب اإلنسان هويّته العروبيّة
ودينه اإلسالمي املستم ّر واملتّحد مع العروبة.
التمسك
ويف الحقيقة ،هذا تناقض يف مرشوع جعيط؛ إذ إنّه ال ميكنه
ّ

 .1الحضارة اإلسالميّة والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عربيّة ،العدد ٣من السنة  ،١٦ص ٢٠ـ .٢١
 .2الشخص ّية العرب ّية.١٣٤ :
 .3م .ن.٢٠٥ ،٢٠٢ :
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باالستمراريّة وبناء املرشوع اإلصالحي والتجديدي عىل العروبة
للتمسك من جهة ثانية بقيم الحداثة والدخول يف
واإلسالم ،مع دعوته
ّ
الكون ّية اإلنسان ّية املعارصة والحديثة التي اعرتف بنفسه أنّها ال تتوافق
مع الدين والقيم الدين ّية .فإنّه إ ّما أن يدع املجامالت ويتغربن ويدخل يف
صف الذين انتقدهم ،وإ ّما أن يرتك الحداثة والعلامنيّة وقيم الغرب ويدخل
يف الصف اإلسالمي .أ ّما هذا الخلط والتخ ّبط والتناقض فغري مقبول.
إ ّن الت ّنبؤ الذي نقله جعيط من ريتشارد بولييه ،بقوله« :إذا ساهم
املفكّرون الحديثون يف إغراق اإلسالم يف اغرتابه ،فإنّنا سنشهد دون
ّ
متسك اإلسالم بقواه األكرث
شك يف غضون جيلني أو ثالثة عودة إىل ّ
عمقاً»( .)1كان يقتيض منه أن يبني مرشوعه اإلصالحي والتجديدي عىل
ّ
حاق اإلسالم ،ال أن يحاول التالعب بالدين وأحكامه الخالدة لصالح قيم

الحداثة النسبيّة ،والكونيّة اإلنسانيّة التي صاغها املخيال العلامين ،تلك
القيم التي باعرتافه هو أصبحت اليوم منبوذة من قبل الغرب نفسه(.)2

 .1أوروبا واإلسالم ،١٢٤ :نقالً عن ريتشارد بولييه يف نقاش نرش يف  Diogeneعدد  ٩٥سنة
١٩٧٦م.
 .2أنظر :الحضارة اإلسالميّة والغرب ،هشام جعيط ،العدد ٣من سنة  ،١٦ص ٢٠ـ .٢١
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املبحث الثاين :االستشراق
عندما نراجع فهرس مصادر ومراجع كتب هشام جعيط ،نقف عىل
قامئة كبرية من أسامء كتب وباحثني مسترشقني ،قد اعتمد عليهم هشام
جعيط يف دراساته سواء تحليالً ونقدا ً أو تأث ّرا ً واقتباساً ،فلالسترشاق أثر
لكل ما
مم ّيز يف دراسات هشام جعيط ،وامللفت للنظر أنّه مل يقع أسريا ً ّ
تف ّوه به املسترشقون ،بل حاول أن يقتبس تارة ويناقش تارة أُخرى.
يقول جعيط يف مق ّدمة كتابه عن السرية« :جاهدين يف تجاوز بعض
تناقضات املسترشقني طورا ً ،ويف االستفادة من بعض نتائج أبحاثهم تارة.
حت فيه املصادر عن
ففي هذا امليدان (أي دراسة السرية النبويّة) الذي ش ّ
إعطائنا املا ّدة الكافية ،أو أنّها ابتعدت يف الزمان عن فرتة النب ّوة ،ال تلتزم
دامئاً أعامل املسترشقني باالنسجام املنطقي ،فإ ّما أن تنفي قيمة خرب ما،
وإ ّما أن متنحه الثقة الكاملة ،فإ ّما الخيال املجحف من دون قاعدة ،وإ ّما
رتهات»(.)1
الدخول يف القصص وال ّ
ويقول أيضاً« :نحن مل نعتمد فقط عىل املصادر األساسيّة ،بل وأيضاً

عىل املراجع الحديثة وأغلبها استرشاق ّية املأىت»(.)2

كام ال يفوته أن يصفعهم بأنّهم «مل يفهموا ح ّقاً القرآن ،ولهم أفكار مسبقة،
كل ما
ونقص يف املعرفة التاريخيّة العا ّمة لتلك الفرتة من تاريخ الرشقّ ...
 .1يف السرية النبويّة.١٥/٢ :
 .2م .ن.٣١٥/٢ :
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كتب وإن كان يسعف املعرفة؛ ضعيف يف دراستهم لحياة الرسول»( .)1كام
يصف بأ ّن أغلبهم «ال يفهمون شيئاً من القرآن واإلسالم»(.)2
وكذلك يصف االسترشاق األكادميي ،بقوله« :إ ّن نظرة االسترشاق
األكادميي ،كانت بدون ّ
شك نظرة ظاملة ضاربة بعروقها يف التقليد
األورويب املسيحي القديم ،واألفكار املسبقة عىل اإلسالم وحول اإلسالم
ما زالت قامئة الذات بل تغلغلت يف عقول نخبة مسلمة تلقّت دروسها
الغرب»(.)3
وبكلم ٍة فاصل ٍة محوري ٍة« :إ ّن يف االسترشاق أيضاً انحياز وتحقري
أي ّ
شك»( .)4طبعاً ،هذا رغم إشادته بأعامل نولدكه
لإلسالم من دون ّ
وغولدزيهر وماسينيون.
ويف كالم آخر« :فأنت ترى -مثالً -الكتب الكثرية التي تصدر باللغة
معي
الفرنس ّية ...هي مفعمة بالعدم ّية والسطح ّية ...فهي مو ّ
جهة لجمهور ّ
أو مؤدلجة يف هذا االتجاه أو ذاك ،أو تلبية لرغبة الحكومات يف خلق
مراكز للسيطرة عىل هذه البلدان»(.)5
هشام جعيط وإن مل يكن بصدد تورخة االسترشاق والبحث يف جذوره،
غري أنّه يجعل النصف الثاين من القرن التاسع عرش فرتة تك ّون االسترشاق
 .1الهويّة تؤكد ذاتها عفويّاً ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،عدد ،٢٩٤ص ،٢٣عام
.٢٠٠٣
 .2يف السرية النبويّة.١٠٣/١ :
 .3الحضارة اإلسالميّة والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عربيّة ،عدد ،٣عام  ،١٦ص.١٩
 .4ال صدى يذكر ألفكاري يف املرشق ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة حوار العرب ،عدد ،٢عام،٢٠٠٥
ص.١٤
 .5جاك بارك موت االسترشاق ،هشام جعيط ،١١ :حوار مع ّد يف صحيفة حقائق.
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املعريف ،إذ يقول« :أ ّما يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،فنجد
ٍ
عندئذ تك ّون
استتباب العلم يف ميادين الفيلولوجيا واللغات والتاريخ.
االسترشاق كقسم من أقسام املعرفة ،فلم يعد رؤى فالسفة وكتّاب وفنانني.
أقول املعرفة عا ّمة؛ ألنّهم بحثوا يف تاريخ الغرب ذاته ،واليونان والرومان
واليهوديّة واملسيحيّة ،وهي أسسهم الحضاريّة والذاتيّة ،وبصفة ثانويّة
ٍ
عندئذ كانت متعطشة إىل العلم إىل
يف الصني والهند واإلسالم .أوروبا
كل باب من أبواب
درجة كبرية ،ومبا أ ّن املناهج قد استق ّرت ،فقد ولجوا ّ
املعرفة»(.)1
كام أنّه يرى يف مكان آخر أ ّن االسترشاق كان «من إفرازات الشعور
كل
الربوميثي األورويب ،وتعبريا ً عن وعي أوروبا بأنّها ج ّمعت يف حلبتها ّ
مايض اإلنسانيّة يف الف ّن واألدب والعلم :من هنا االهتامم بالف ّن البدايئ،
ومن هنا االسترشاق الف ّني واألديب كتغذية للشعور»(.)2
واالسترشاق هذا عند جعيط ،رغم اهتامم العامل اإلسالمي به سلباً أو
لب الثقافة الغرب ّية ،ويُع ّد جزءا ً فرع ّياً من النظرة الغرب ّية
إيجاباً ،فهو مل ميثّل ّ
إىل اإلسالم(.)3
جهه جعيط لالسترشاق الكالسييك ،حيث يرى
وهناك نقد آخر يو ّ
مركزيّة الغرب ،ويقول« :لقد استخدم هذا االسترشاق املسيح ّية والعلمنة
كلً بدورها التهام اإلسالم اعتباطاً ،إ ّما بنقص يف الروحان ّية
املعارصةّ ،
وإ ّما بالجمود الثيوقراطي .لذلك ،فإ ّن املسترشق الكالسييك هو األكرث
 .1الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،عدد  ،٢٩٤عام  ،٢٠٠٣ص.١٥
 .2يف السرية النبويّة.٩/٢ :
 .3الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،عدد  ،٢٩٤عام ،٢٠٠٣ص ١٣ـ .١٦
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غربيّة ،وكأ ّن تلك الصلة املط ّولة مع ثقافة أُخرى ،تعيد له وعيه الحاد
بتميّزه الذي يؤكّد عليه خوفاً من فقدانه أو ذوبانه ...ففي حني أ ّن املثقّف
ّ
يشك يف مجتمعه ،واالتنولوجي يحاول الهروب منه أحياناً ،فإ ّن
الناقد
املسترشق يؤكّد عىل منوذجيّة مصري أوروبا ،وهكذا يُحرص اإلسالم يف
عمليّة مواجهة حضاريّة مع الغرب ،ويسري تاريخ اإلسالم ال وفق ديناميكيّة
الخاصة ،بل كانعكاس شاحب ومعكوس لتاريخ الغرب»(.)1
ّ
يقسم االسترشاق إىل االسترشاق املهووس
كام ال يفوت جعيط أن ّ
بالخواف اإلسالمي ،واملعادي له منذ نهاية القرن التاسع عرش والنصف
األ ّول من القرن العرشي ،وإىل االسترشاق املوايل لإلسالم منذ النصف
الثاين للقرن العرشين ،ويرى أ ّن هذين القسمني ينتميان إىل لحظتني من
الوعي الغريب الهاميش« :يف الحالة األوىل يش ّع إميان شبه مطلق بقيم
الغرب ،باإلنسانويّة واملسيحيّة والعقالنيّة ،ويف الحالة الثانية يتواجد
ّ
الشك ،ال بل االمتعاض أمام ما ميكن اعتباره كفساد وانعدام الروحانيّة يف
الغرب ،وهكذا يتعارض املسترشق الكالسييك واملسترشق املعارص يف
درجة انتامئهام لعرصهام ،ليتالقيا بشكل أفضل يف االنتامء الداخيل إىل
املجموعة نفسها من القيم ،املهانة هنا واملنترصة هناك»(.)2
ومع هذا ،فإ ّن جعيط يشيد بجهود املسترشقني يف تحقيق الرتاث
العريب واإلسالمي ونرشه ،مع اعرتافه بأ ّن هدفهم مل يكن خدمة اإلسالم
والعرب وإعطاءهم حقّهم من املجد التاريخي بل «فعلوا ما فعلوا أل ّن
يفس أنّهم ينرشون
تحقيق النصوص هو قاعدة العمل العلمي ...وهذا ما ّ
 .1أوروبا واإلسالم ٣٩ :ـ .٤٠
 .2م .ن.٤٣ :
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أعامالً جا ّدة ،ويسخّرون حياتهم للقيام بوظيفتهم» .ولكن مع هذا ،فإ ّن
اإلسالم ديناً وحضارة وثقافة ،ما زال محتاجاً إىل جهودهم وأبحاثهم
املدقّقة(.)1
إ ّن هشام جعيط يُع ّد من الذين يرون انحسار االسترشاق اليوم وعدم
وجوده ،وأنّه تح ّول إىل جهد علمي بحت حاله حال سائر املوضوعات
والدراسات العلميّة العامليّة؛ أل ّن االسترشاق مرتبط بضعف العامل
تغي املناخ وت ّعرف
اإلسالمي وعجزه عن معرفة ذاته ،أ ّما اليوم فقد ّ
املسلمون والعرب عىل املناهج ،لذا يقول بهذا الصدد:
«دون ّ
تغي .ولقد قلّص طموحاته
شك أ ّن معنى النشاط االسترشاقي قد ّ
الشاملة لينحرس نحو دائرة علم ّية بحتة ...منذ اليوم سيذوب «علم
الرشق» يف مختلف العلوم اإلنسان ّية التي تك ّونه بانتظار أن يسيطر العرب
كل
املسلمون شيئاً فشيئاً عىل املناهج الحديثة يف البحث ،فيفقد تقريباً ّ
سبب للوجود ،عدا كونه حلقة صغرية يف سلسلة املعرفة العامل ّية»(.)2
وأ ّن ما يكتبونه حول اإلسالم يدخل ضمن «الرابطة العلم ّية العامل ّية،
خصيصاً للمسلمني أو ألبناء جلدتهم ،وإنّ ا للوسط
وهم ال يكتبون
ّ
العلمي الدويل»(.)3
كام أنّه ال يفوته أن يستعيل ليذهب إىل موت االسترشاق ،ليقول:
 .1الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،العدد  ،٢٩٤عام ،٢٠٠٣ص.١٧
 .2أوروبا واإلسالم ٤٣ :ـ .٤٤
 .3الهويّة تؤكّد ذاتها عفويّاً ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،عدد ،٢٩٤عام٢٠٠٣م،
ص.١٨
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«وبخصوص االسترشاق اعتقد أنّه مات مبوت رجاله أو أغلبهم.)1(»...
ويوعز موت االسترشاق إىل:
١ـ إ ّن الغرب أو أوروبا مل يعد العنرص الوحيد املهيمن عىل الكرة
األرض ّية ،ومل تعد للغرب ّيني مستعمرات يطلّون عليها من فوق ويدرسونها
ويرشحونها؛ إذ هناك عالقة وطيدة بني االسترشاق واالستعامر القديم،
وبعد االستقالالت متادى هذا الت ّيار االسترشاقي لك ّنه بدأ يضعف.
 ٢ـ تعلّق اهتامم الرأي العام سواء من غري املتعلّمني أو املثقّفني يف
الغرب ويف عاملنا العريب بالحارض ،بقطع النظر عن ّ
كل ما هو ماض(.)2
ربا
والحق أ ّن االسترشاق مل ميت ،بل ما زال ح ّياً وناشطاً غري أنّه ّ
تبدلّت اآلل ّيات والطرق ،وكرثت الدراسات املوضوع ّية ،وما نراه اليوم
من كرثة املعاهد واألقسام املهت ّمة بدراسة اإلسالم يف أمريكا والغرب
شاهد عىل حيوية املوضوع ،نعم إنّهم ال يطلقون عىل أعاملهم «دراسات
استرشاق ّية» بل يصفونها بالدراسات اإلسالم ّية أو العرب ّية أو غريها ملا يف
األوىل من حموالت سلب ّية.
املؤسسات ومراكز الفكر والدراسات
كام أ ّن ما نشهده اليوم ظهور
ّ
السياس ّية الكثرية التي تهت ّم بالشأن السيايس يف اإلسالم ،وهذا ما نس ّميه
باالسترشاق السيايس ،أي املهت ّم بالشأن السيايس اإلسالمي املعارص،
وما يدور من رصاعات وخالفات يف العامل اإلسالمي والعريب.
 .1جاك بارك موت االسترشاق ،هشام جعيط ،١١ :حوار معه يف صحيفة حقائق.
 .2م .ن.

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
332

وهذا الفرع إذ كان سابقاً ضمن األروقة االستخباراتيّة املغلّفة ،قد ظهر
اليوم للعلن ،وأصبح باستطاعة الجميع متابعة نشاطهم من خالل الفضاء
االفرتايض ،ومن خالل املواقع اإللكرتونيّة الكثرية لهذه املراكز التي ت ُع ّد
باملئات.
وإذا كان االسترشاق القديم آلة بيد االستعامر واإلمربياليّة ،فاالسترشاق
املعارص اليوم مل يختلف عنه أيضاً بكال شقّيه الثقايف والسيايس،
يستغل ال محالة من
ّ
واملسترشق وإن كان موضوعيّاً وحياديّاً غري أنّه سوف
قبل األروقة االستخباراتيّة شاء أم أىب ،عرف ذلك أم مل يعرفه؛ إذ الرصاع
الغريب اإلسالمي ما زال قامئاً ،وروح االستعالء والعداء الغربيّة ما زالت
الس ّم يف العسل.
موجودة ،ولكن ظهرت بلباس آخر ،بلباس ُ
وختاماً لهذا الفصل ،ولهذه الرحلة يف أعامل هشام جعيط ،نورد فيام
ييل أه ّم املسترشقني الذين تناولهم جعيط بالبحث والتحليل والنقد يف
مجموعة كتبه وآثاره.
وليعلم أ ّن هشام جعيط وإن مل يقع أسريا ً بيد ما أفرزه االسترشاق متاماً،
فظهرت منه مناقشات معهم ،غري أ ّن نقده لهم مل يكن جذريّاً ،بل بقي
عىل مستوى بعض التحليالت واالستنتاجات؛ لذا نراه خاضعاً لجذور
االسترشاق وحاضنته ،أي الغرب.
مستقل بل وليد بيئة ،ويستقي
ًّ
كل ،إنّه مل يكن
وذلك أ ّن االسترشاقجزء من ّ
من منهل الغرب وما أنتجه من علوم ومعارف ومناهج ،فنقد االسترشاق «ال
ب ّد أن يبدأ باألُسس التي خلقت تص ّورا ً مع ّيناً للطبيعة والليربال ّية والعلامن ّية
واإلنسانويّة العلامن ّية ،والتمركزيّة اإلنسان ّية ،والرأسامل ّية ،والدولة الحديثة،
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وألُمور أُخرى كثرية ط ّورتها الحداثة كمفاهيم مركزيّة يف مرشوعها»(.)1
 ١ـ باتريشيا كرون ( ١٩٤٥ـ :)٢٠١٥
ينتقد هشام جعيط يف األعم األغلب أعامل املسترشقة الدمنارك ّية

باتريشيا كرون كثريا ً ،وقد قال عنها وعن كتابها املعروف «الهاجرية»:

«قامت بتفلسف زائف حول الرشق القديم ومجيء اإلسالم يف كتابها
هاغاريسم ،وليس هذا من العلم يف يشء ،وال من الفكر املتّزن العميق،
بل هو من رضب العلم القصيص أو الخيايل مبعنى «فيكسيون»»(.)2

ومم ذهبت إليه كرون أ ّن مكّة تقع يف فلسطني من خالل تفسري خطئ
ّ

آلية قرآن ّية ،وهنا يعرتض عليها وعىل مايكل كوك الذي استقى فكرته منها
بأنّه «ين ّم عن عدم فهم للمعجم القرآين ،زيادة عىل كون هذا محض خيال
ال يتامىش مع مجرى التاريخ»(.)3

كام ير ّد ادعاءها بوجود مصادر أجنبيّة معارصة لإلسالم تتح ّدث عن

كل ما هو موجود عن مكّة إنّ ا هو مصادر
مكّة ،ويرى عىل عكسها بأ ّن ّ

عربيّة وإسالميّة(.)4

وكذلك ،يعرتض عليها يف إرجاع نسب الرسول إىل وسط
 .1قصور االسترشاق ،وائل حالق.٣٠ :
 .2الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤عام  ،٢٠٠٣ص.١٦
 .3يف السرية النبويّة.١٤/٢ :
 .4م .ن.١١٧/٢ :
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الجزيرة العربيّة ،لنفي انتسابه إىل قريش( .)1وكذلك فيام ذهبت إليه
من كون أقىص محطّة يف اليمن هي نجران ،وأقىص أُخرى يف الشامل
هي غ ّزة ،عندما رسمت خارطة التجارة العربيّة قبيل الدعوة النبويّة(.)2

وأخريا ً ،فإن كتابات كرون «تظهر عمى عميقاً إزاء خصوصيّة الحركة
الدينيّة النبويّة ،وتبقى كلّها منغلقة يف إشكاليّات موروثة عن العرص الغريب
الوسيط أو القرون الحديثة األوىل.)3(»...
طبعاً ،موقفه السلبي هذا ال يعني رفضها ورفض ما كتبته بتاتاً ،بل
يذهب إىل تأييدها ومتابعتها يف موردين :يف نفيها إلعطاء الريادة التجاريّة
الجاهل ّية ألبناء عبد مناف( .)4ويف أ ّن ظهور الدعوة النبويّة مل يكن بسبب
تفس ظهورها كام يذهب إليه واط(.)5
وجود أزمة اجتامع ّية أو دين ّية أو نفس ّية ّ
ومم يالحظ عليها وعىل زميلها كوك مضافاً إىل ما ذكره جعيط ،أنّهام
ّ
يريدان االعتامد عىل مصادر غري إسالم ّية تعود لتلك الفرتة؛ أل ّن املصادر
اإلسالم ّية تعود إىل فرتة متأخّرة عن الحدث ،لذا ال ميكن االعتامد عليها،
والحال أ ّن نفس اإلشكال يرد عليهام أيضاً؛ إذ قد اعتمدا عىل مصادر:
مم يجعلها مندرجة ضمن األدب السجايل
«تعود إىل فرتة بعد الفتوحاتّ ،
الديني الذي دار بني رجال الدين من مسيح ّيني ويهود إثر انتشار اإلسالم،
وهو ما يدعونا إىل توخّي الحذر يف التعامل معها؛ ألنّها تتعامل مع الحدث
 .1يف السرية النبويّة.١٤٤/٢ :
 .2م .ن .١٣٢/٢ :وأنظر الهامش رقم  ١٨١يف كتاب السرية النبويّة  ٣٣٤/٢لنقد املؤلّف لكرون حول
ماهيّة تجارة قريش والتي أدّت تفسرياتها لهذه التجارة إىل نكران وجود مكّة القدمية يف مكانها الحايل.
 .3الفتنة ٢٣ :ـ .٢٤
 .4يف السرية النبويّة.١٣٠/٢ :
 .5م .ن.١٦٤/٢ :
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الديني اإلسالمي تعامل املغز ّو الذي يجب أن يدافع عن وجوده»( .)1فهي
إذا ً مل تكن أكرث موثوقيّة من املصادر اإلسالميّة.
 ٢ـ مايكل كوك ( ١٩٤٠ـ:)...
مل يرد ذكر ملايكل كوك املسترشق الربيطاين يف كتب جعيط إلّ م ّرة
واحدة يذكر كتابه «محمد» حيث يصفه بأنّه «مقبول وحذر سوى خرافته
عن مكّة ،وأنّها كانت موجودة يف فلسطني ،اعتامدا ً عىل تفسري خاطئ آلية
قرآن ّية ين ّم عن عدم فهم املعجم القرآين ،زيادة عىل كون هذا محض خيال
ال يتامىش مع مجرى التاريخ ،وهذه فكرة استقاها من باتريشيا كرون ،وهي
ال متثّل سوى عدم الشعور باملسؤوليّة العلميّة»(.)2
عم ذكره جعيط ،فإ ّن معاثر كوك ال تنحرص فيام ذكره،
ومع قطع النظر ّ
بل قد يرد عليه ما أورده عىل كرون أيضاً ،مضافاً إىل أنّه قد اعترب السام ّية
العربيّة ساميّة لقيطة وغري أصيلة ،مبا أ ّن أم إسامعيل ليست إلّ أمة مرصيّة
سوداء ،فهو يدخل يف عنرصيّة عرقيّة من املفرتض أن قد تجاوزها الغرب
الحديث ،لك ّننا نراه يغوص فيها.
كام أ ّن كوك قد شكّك يف توحيديّة إسامعيل ،وجعل وراثة الجذور
اإلبراهيميّة من إسحاق وذريته فحسب ،مضافاً إىل اتهام اإلسالم بالعنف
والهمج ّية(.)3
 .1اإلسالم املبكر ،آمنة الجيالوي.٢٧ :
 .2يف السرية النبويّة.٤٤ ،١٤/٢ :
 .3اإلسالم املبكر ،آمنة الجيالوي ١٣ :ـ .١٤
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 ٣ـ مونتغمري واط( ١٩٠٩ـ :)٢٠٠٦
ميتدح جعيط ما كتبه املسترشق الربيطاين مونتغمري واط عن النبي
معي(.)1
ويصفه بالكثافة والغنى وخضوعه ملنطق ّ
وأنّه أكرث عمقاً ودقّة بالقياس إىل غريه من املسترشقني م ّمن كتبوا عن

إل نزعته االقتصاديّة وعدم اطالعه عىل األبحاث
السرية ،وال يأخذ عليه ّ

الالحقة(.)2

هناك أمور يعرتض فيها جعيط عىل واط ومل يؤيّده ،منها :قض ّية
زواج النبي من زينب ،حيث يعرتض عىل كتّاب السرية يف املصادر

اإلسالم ّية ،وكذلك املسترشقني ،من أمثال :واط ،حيث جعلوا «املسألة

مسألة عشق طارئ يف غالف خرافة سوقيّة ...والحال أ ّن الرسول كان
يعرف زينب من قديم؛ ألنّها ابنة ع ّمته ومن املؤمنات القليالت ،وهو
الذي ز ّوجها من متب ّناه زيد بن حارثة .فلامذا مل يتز ّوجها هو إذا كان أعجبه

حسنها ...كام أ ّن هذه الواقعة أيضاً لها سبب مه ّم غاية األه ّم ّية ،وهو رفع
ألي رجل من رجال املؤمنني.)3(»...
أيّة أب ّوة عن النبي ّ

ومنها :أ ّن واط يذهب إىل عزم النبي لتأسيس دولة يف املدينة،

ويخالفه جعيط ويرى أ ّن هذا «مل يكن واردا ً لديه عىل اإلطالق...؛ أل ّن
هذا املفهوم يتض ّمن الطاعة الكاملة ألوامره تحت طائلة العنف اإلكراهي،

 .1يف السرية النبويّة.١٣/٣ :
 .2م .ن ،١١/٢ :الفتنة.٢٣ :
 .3م.ن.٦٧/٢ :
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العنف القانوين خصوصاً يف حالة الحرب ،ومل تكن تلك هي الحال ،بل

لعلّها أبعد ما تكون عن ذلك»(.)1

ومنها :أ ّن واط يرى وجود مت ّرد للقبائل عىل النبي بعد معركة أحد
«بكل بساطة مل
ّ
وهزمية املسلمني ،غري أ ّن جعيط مل يرتض هذا ،ويقول:
أي سبب للت ّمرد ،هناك حدثان ضخّمتهام
يكن هناك مت ّرد ،ومل يكن هناك ّ
السرية ...يتعلّق األمر بالرجيع وبرئ معونة»(.)2
ومنها :أ ّن واط تبعاً البن إسحاق ذهب إىل أ ّن قبيلة هوازن هي التي
وتقصدت العمل ض ّده ،ولكن يعرتض جعيط عىل
هاجمت النبي
ّ
ابن إسحاق ويصفه بأنّه مل يفهم منطق األحداث ،بل يرى جعيط أ ّن
الذي هاجم هوازن بخطّة مسبقة هو النبي ،لتصفية التحالف القبيل
الكبري بني هوازن أ ّوالً ،والعثور عىل الغنائم لتطميع جيشه ثانياً؛ ألنّه كان
ينوي دخول مكّة واستسالمها من دون حرب« ،يف هذه الحالة لن تكون
هناك غنائم تُعرض عىل الجامعات البدويّة التي جلبها معه ،وبالتايل
كان يجب أن تكون مث ّة غنائم يف مكان آخر ،لقد كان إخضاع هوزان
والطائف مربمجاً مسبقاً»(.)3
جه النبي نحو الشامل يف غزوة تبوك،
كام يناقش واط يف سبب تو ّ
وأنّها مل تكن ألسباب اسرتاتيجيّة كام زعمها واط ،بل يرى جعيط أنّها
كانت عمل واستعراض عسكري خالص ،وعمل نفيس محض لتكوين
 .1يف السرية النبويّة.٥٨/٣ :
 .2م .ن.١٢٣/٣ :
 .3م .ن ١٧٤/٣ :ـ  ،١٧٥وأيضاً.١٨٣/٣ :
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جيش قا ّر عىل أهبّة الحرب باستمرار ،وتعبئة املؤمنني ليكونوا جاهزين
للجهاد دوماً(.)1
حة انتساب القصيدة املط ّولة
ث ّم إ ّن هشام جعيط يؤيّد واط يف نفيه لص ّ
التي أنشدها أبو طالب نرصة للنبي يشكو فيها ما يقاسيه من قومه
من ضغط ومن عدم تضامن من عبد مناف معه ،ويقصد عبد شمس ونوفل
بقوله« :أخوينا من أبينا وأ ّمنا» ،بل يراها جعيط من صنع الخيال بال ّ
شك(.)2
كام يؤيّد واط يف عدم وجود هجرتني ،بل إنّها هجرة واحدة( ،)3وكذلك
يؤيّده يف أ ّن من الحروب بني القبائل أيّام الجاهلية كانت ألجل االستحواذ
عىل األرايض والحاجة إىل
التوسع(.)4
ّ
وبخصوص صحيفة املدينة املنعقدة بني النبي ويهود املدينة يشيد
جعيط بتحليل واط لها ويجعله ج ّيدا ً مم ّيزا ً يف مجمله ،وإن مل يؤيّده متاماً(.)5
كام ينقل عن واط انطباعاً خاطئاً عن النبي ويؤيّده ،إذ يقول:
بي
«يتح ّدث مونتغمري واط عن تسلّط ّية ما من جانب النبي ،وعن نزوع ّ
كل شكل من أشكال املعارضة .هذا صحيح لو نظرنا
عنده إىل إسكات ّ
لألمور من زاوية سياس ّية» وكشاهد مثال يأيت عىل ا ّدعاء قمع اليهود إخراجاً
كل حدث حريب ،حيث بهذه
من املدينة أو إعداماً بشكل منتظم بعد ّ
ورص صفوف األ ّمة وتعزيز سلطته.
الطريقة متكّن من تأمني طاعة العرب،
ّ
 .1يف السرية النبويّة.١٩٠/٣ :
 .2م .ن.٢٢٢/٢ :
 .3م .ن.٢٢٦/٢ :
 .4م .ن.٣٠٣/٢ :
 .5م .ن.٦٢/٣ :
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ث ّم بعد هذا يذهب به خياله العلامين شططاً ليته ّم النبي بالخروج
عىل القرآن ،ليقول« :فقد تراءى له أ ّن الكالم املنزل غري كاف وحده
لتحقيق املرشوع الكبري الذي يحمله ،وأنّه ال ب ّد من املثابرة عىل تحقيق
بعض األفكار ،ومن إبداء درجة معيّنة من الشدة والغلظة ،وهذا ما ميتاز به
السيايس الكبري»(.)1
وخالصة األمر :إذا رمنا تقييم عمل واط حول السرية النبويّة ،رغم كونها
أقل هجوماً عىل النبي ألمكننا القول بأنّه «وقع يف هفوات وأخطاء،
ّ
وهذا ناتج عن عدم استيعابه الكامل للموروث اإلسالمي ،وآراء املذاهب
الفقه ّية والكالم ّية»(.)2
وشأنه يف ذلك شأن سائر املسترشقني الذين يعتمدون عىل مناهج
يتمسكون
ما ّديّة بحتة ال تقيم للغيب وزناً ،فلذا تراهم يقعون يف هفوات ،أو ّ
وربا.
ّ
بليت
ولعل ّ
 ٤ـ آرثر جفري ( ١٨٩٢ـ :)١٩٥٩
يع ّرج هشام جعيط عىل املسترشق األسرتايل آرثر جفري ،يف معرض
حديثه عن مصحف عثامن ،ووجود مصاحف أُخرى إىل جنبه ،من قبيل:
مصحف أيب ،عبدالله بن مسعود وغريهام ،كام ورد عند الطربي ،ث ّم ين ّدد
النص العثامين ،وما
بهذه املقولة وبتلك املصاحف بأنّها ال قيمة لها أمام
ّ
يذكره الطربي مزيّف يف أغلبه إن مل يكن يف كلّ ّيته.
 .1يف السرية النبويّة.١٣/٣ :
 .2املسترشق الربيطاين مونتجومرى وات وكتابه محمد يف مكّة ،د .حسن الحكيم ،١٨ :مجلّة
دراسات استرشاقيّة ،عدد.٥
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ومن هنا يع ّرج عىل جفري ومرشوعه يف الطعن يف القرآن ،ويقول:
جله جيفري من بدائل مأخوذة عن املصاحف الضائعة عرب
ّ
«فكل ما س ّ
الطربي وغريه يف الكلامت واآليات ،ال يصمد أبدا ً أمام الفحص ،وال
ميكن االعتامد عليه ،وهو بعد يشء طفيف يستبعده ويرفضه دامئاً مرجعه
الطربي بعد ذكره ،وهي كلّها تركيب من الخيال ،وإن بقي يشء منها فهو
تافه ،وال أعتقد أنّه بقي يشء ما»(.)1
إ ّن ما يصبو إليه جفري من خالل أعامله القرآنيّة هو البحث عن «تاريخ
تط ّور
النص القرآين»( ،)2وعمله هذا امتداد ألعامل غريه من علامء الغرب
ّ
العلامنيّني يف القراءة النقديّة للكتب املق ّدسة ،بغية إفقادها القدسيّة
والجنبة اإللهيّة ،غري أ ّن هذا املنهج إن صدق عىل تلك الكتب ،فهو ال
يصدق عىل القرآن؛ الختالف طبيعة حفظه وتداوله عن تلك الكتب التي
طالها التحريف ومل تد ّون زمن األنبياء.
ث ّم إ ّن املح ّدثني القدامى الذين د ّونوا هذه الفروقات يف كتبهم ،فهم
أ ّوالً -كام ذكر جعيط -ال يص ّدقونها بل يناقشون فحواها ،ث ّم مع هذا فال
ضري عىل املح ّدث يف روايته لهذه الروايات؛ إذ إ ّن مه ّمته جمع وتبويب
الروايات بحسب ما تتوفّر لديه وما أجازه بها شيخه ،وكثري منهم مل يكن
بصدد النقد والتمحيص ،وبعضهم دخل هذا املضامر ولو إجامالً ،فذكر
حة والضعف ،وإذا أراد املؤ ّرخ املوضوعي
وزن الحديث من حيث الص ّ
تقديم دراسة شاملة كان لزاماً عليه اإلحاطة بجميع هذا الرتاث ،ال أن
يعتمد عىل عمل انتقايئ لتقديم صورة مبتورة.
 .1يف السرية النبويّة ٢٣/٢ :ـ .٢٤
النص للقرآن ،آرثر جفري.١٥ :
 .2مواد من أجل التاريخ
ّ
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حة بعض تلك الروايات ،فإنّها تكشف عن
ث ّم إنّه عىل فرض التسليم بص ّ
اجتهاد صاحبها والقائل بها ،فعدم احتساب ابن مسعود للمعوذتني ضمن
دس
ّ
النص القرآين ،ال يعني ما يريده جفري وغريه من الطاعنني من وجود ّ
أي تط ّور ،نعم إنّه اجتهاد خاطئ من ابن مسعود
أو تزوير أو تحريف أو ّ
ناتج من تأويل خاطئ ملا رآه من رسول الله  وهكذا باقي املوارد.
ث ّم إ ّن جفري يف كتابه اآلخر يحاول أن يضع معجامً باللغات غري العربيّة
الواردة يف القرآن ،ليستنتج أ ّن القرآن متأث ّر باليهوديّة واملسيحيّة ،ونحن
توصل إليها.
عىل فرض تسليمنا ملا يقوله ،ال نوافقه عىل النتائج التي ّ
إ ّن جفري يعرتف بوجود تالقح طبيعي للمفردات يف الوسط العريب
آنذاك؛ وبسبب اتّصال الشعوب بعضها مع بعض(.)1
مم يعني أ ّن تلك املفردات قد استعربت ورست يف اللغة العرب ّية
ّ
واتحدت معها ،لذا مل يعرتض أحد عىل الشعر الجاهيل بأنّه متأثر
باليهوديّة أو املسيح ّية ،بل يجعلونه أدباً عرب ّياً راقياً ،كام ال ينسبون كبار
شعراء الجاهل ّية إىل أنّهم هرطق ّيون ،فلامذا عندما يصلون إىل القرآن ،تبدأ
أنواع التخ ّرصات والتأويالت الباردة لربط الدين اإلسالمي باألديان األُخرى
ملج ّرد مشابهات لغويّة ،مع أ ّن الجذر السامي واحد ومنشأ الدين واحد؟!
مضافاً إىل أنّنا عندما نحكم باإلعجاز عىل القرآن لفظاً ومعنى ،ال نقصد
الكلمة أو الحرف الواحد مبعزل عن السياق والرتكيب البالغي ،بل نقصد
أ ّن السورة وتركيبها أو اآلية وتركيبها األديب واللغوي والبالغي آية ومعجزة
إله ّية ،فال ينتقض علينا ما يورده املسترشقون ومن تبعهم من العلامن ّيني يف
 .1معجم األلفاظ الغربية يف القرآن ،آرثر جفري.٢٤ :

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
342

مسألة اإلعجاز ،فلو ثبت -مثالً -أ ّن كلمة «الله» أو «الرحمن» مستخدمة يف
املسيحيّة أو اليهوديّة ولو بشكل آخر ،فهذا ال يُع ّد نقضاً لإلعجاز ،كام ال
يُع ّد اإلسالم مسيحيّاً أو يهوديّاً.
 ٥ـ جاكلني شايب ( ١٩٤٣ـ:)...
ينقل هشام جعيط ثالثة مواضع من املسترشقة الفرنس ّية املعارصة
فسته شايب
جاكلني شايب ،املورد األ ّول يتعلّق مبعنى «األبرت» ،حيث ّ
مبعنى العجز الجنيس ،لكن جعيط يعرتض عليها ،ويقول« :فمن ال يكون
له ابن أو أبناء أو من فقدهم يس ّمونه باألبرت أي من انقطع نسله ،وهي كلمة
مأخوذة من قطع الذنب لدى الحيوان ،وال تعني أبدا ً العجز الجنيس كام
ذهبت إىل ذلك جاكلني الشايب»(.)1
أ ّما املورد الثاين الذي يتامىش معه جعيط ويؤيّد جاكلني ،يتعلّق مبسألة
الحج والعمرة أمران متباينان
الحج يف الجاهليّة ،فريى -تبعاً لجاكلني -بأ ّن
ّ
ّ
الحج األصغر تقع
فالحج ليس إىل مكّة وإىل البيت ،والعمرة أو
متاماً،
ّ
ّ
كل منهام -بذبح وتضحيةيف مكّة .وما يؤكّد انفصالهام كونهام تنتهيان ّ
يخص العمرة عىل املروة،
الحج يف منى وفيام
يخص
وحلق للشعر ،فيام
ّ
ّ
ّ
وقد قام النبي يف عمرة القضاء بهذا النحر يف مكّة كام ورد يف القرآن،
وقد حذفت هذه الشعائر من التضحية يف العمرة يف سنة عرشة للهجرة يف
جة الوداع.
ح ّ
فالعمرة عند الشايب هي زيارة إىل بيت إيل إىل الحجر األسود مق ّر اإلله
 .1يف السرية النبويّة.٧٣/٢ :
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والحج كان يدور يف ثالثة أماكن :عرفة واملزدلفة ومنى ،وال
أي الكعبة،
ّ
عالقة له بالبيت ،وال ينتهي -عىل األرجح -بالطواف حولها ،إنّ ا بالذبح
وحلق الشعر يف منى ،وهو مفعم بالطقوس الغريبة والرمزيّة ،فالوقوف
تخف وطأته
تحت الشمس عند جاكلني معناه نداء هذا الكوكب اإلله ،أن ّ
يك تنزل األمطار يف الخريف(.)1
أ ّما املورد الثالث ،فهو ما يتعلّق بعجز القرشيّني عن القيام مببادرة نشطة
جم النبي عىل
أمام النبي بحيث أصبحوا غري قادرين عىل تح ّمل ته ّ
آلهتهم يف القرآن ،ويس ّميها جعيط تبعاً لجاكلني« :حرب الكلامت»(.)2
إ ّن هذه املسترشقة الفرنس ّية اليهوديّة ،تعتمد عىل املنهج األنرثوبولوجي
والتاريخي لدراسة السرية النبويّة ،وتقوم بتنقيب الفرتة الجاهل ّية لرسم صورة
النبي من خالل رفع القدس ّية عنه ،واالعتامد عىل تأويل باطل لنصوص
املصادر اإلسالم ّية لتشويه صورة النبي ،املصادر التي ال تعرتف هي
حتها بتاتاً ،غري أنّها تحاول أن ترسم من خاللها صورة مشينة ،فتعتمد
بص ّ
عىل الشاذ واملوضوع ،وترتك الصحيح الثابت زعامً منها أنّه مز ّور.
إ ّن هذا الداء سار يف جميع الدراسات التي انتهجت املناهج املا ّديّة
الوضع ّية التي ال تقيم للمق ّدس وزناً ،وتجعله صنيعة التاريخ واملجتمع(.)3
 ٦ـ هرني المنس ( ١٨٦٢ـ :)١٩٣٧

يرى املسترشق البلجييك هرني المنس أ ّن العرب القدامى ال ميتازون

 .1يف السرية النبويّة ١٠٢/٢ :ـ .١١٠
 .2يف السرية النبويّة.٢٨٥/٢ :
 .3راجع للمزيد :نب ّوة محمد يف االسترشاق الفرنيس املعارص ،عبد الحكيم فرحات.
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بالروح الدينيّة وبعمق اإلميان؛ بسبب تركيبة نفسيّتهم والبيئة التي يعيشون
فيها ،غري أ ّن هشام جعيط مل يرتض ذلك ،ويرى أ ّن العرب القدامى أتقياء
وبررة مثل الرومان وقبلهم اليونان واملرصيّون ،كام يرى «أ ّن اإلسالميّني هم
وكل ج ّديّة يف شكل تدينهم،
كل ب ّر إزاء اآللهةّ ،
الذين نفوا عن الجاهليّني ّ
وتالهم فيام بعد بعض املسترشقني من أمثال المنس ...وإذا كان البدوي
الحس التأ ّميل امليتافيزيقي لق ّوة انشداده إىل الحياة وإىل
فعالً بعيدا ً عن
ّ
البقاء عىل قيد الحياة ،فإ ّن تديّنه كان أصيالً ،فاآللهة مرتبطة مبتطلّبات
الحياة ،وهي تدعى ويرتجى منها الخري ،وتق ّدم إليها النذر والقرابني ،ويراق
لها الدم يك تستجيب إىل األماين فرتىض .هذا املسعى وهذه الرتكيبة
النفسيّة عا ّمة يف البرشيّة القدمية ،وال يستثنى منها العرب»(.)1
ويعرتض جعيط عىل المنس -أيضاً -يف زعمه أ ّن مكّة مثّلث «جمهوريّة»
يف العرص الجاهيل ،ويرى أنّه غري صحيح وال ميكن اإلقرار به؛ لغياب
الدولة والحكم القهري فيها ،إنّ ا كانت النمط األقرب لدى العرب للمدينة
اليونانيّة القدمية(.)2
ويعرتض عليه -أيضاً -يف تصويره ملكّة آنذاك بأنّها تشكّل ميرتوبول
العرب ،فهو يؤيّد ذلك نوعاً ما ،ولكن يقول« :ليس بالدرجة التي رفعها
إليها المنس»(.)3
ويف مورد آخر ،يصف انطباع اإلسالم يف نفس ّية المنس ،بقوله« :يف
كتابات هذا املؤلّف يربز لألسف الشديد للنرص العريب يف القرن السابع
 .1يف السرية النبويّة.٩٣/٢ :
 .2م.ن.١٣٣/٢ :
 .3م .ن.١٤٠/٢ :
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كنقطة انطالق لتقلّص أو لتحلّل املسيحيّة الرشقيّة ،إ ّن تعاطفه يذهب
مبجمله نحوى القوى املعادية لإلسالم أو إىل ما يتص ّوره هو كذلك ـ مثالً
كل حقده عىل آل البيت
فيصب ّ
الساللة األمويّة ـ ويذهب إىل أبعد من ذلك
ّ
()1
يل كتجسيد للمثال اإلسالمي الجديد. »...
النبوي ،خصوصاً عىل ع ّ
مؤسسة الثأر يف العرص
ومن جانب آخر ،يؤيّد جعيط المنس يف رشح ّ
الجاهيل وتوضيحها ،حيث يصف دراسته باملع ّمقة حيث أعطى شواهد
عديدة عىل تغلغله يف النفسيّة العربيّة والسلوك العريب ،وانتهى إىل أنّه من
أصل ديني ،وأنّه واجب ديني بالنسبة للفرد والجامعة .فجعيط يؤيّد هذا
الكالم غري أنّه يرى أ ّن هذا األصل الديني قد نُيس ودخل العرف والذهنيّات
والسلوك(.)2
وأخريا ً ،يتقارب مع فكرة المنس يف إنكار أخبار التحكيم يف وقعة
يل من
صفّني وخدعة عمرو بن العاص أليب موىس يف خلع ع ّ
الخالفة؛ ودليل المنس عىل ذلك أ ّن هذه الخدعة كان باإلمكان أن ترتد
عىل مرتكبها وتيسء إىل معاوية ،غري أ ّن جعيط يشكّك يف هذه األخبار
ليس من باب املكر والخدعة ،بل لكون هذه الرواية «تتناسب متاماً مع
الصورة السوق ّية التي اصطنعها املأثور التاريخي عن عمرو ث ّم عن معاوية.
ومل يكن يف إمكان معاوية تأسيس مطامحه املقبلة عىل التحكيم بكثري من
الثقة ،لو كانت األمور قد جرت بالكيف ّية التي تصفها بها الرواية التقليديّة
التي تفرغ مضمون املؤمتر من ّ
كل ج ّديّة»(.)3
 .1أوروبا واإلسالم.٤٢ :
 .2يف السرية النبويّة.٥٢/٢ :
 .3الفتنة.٢٥٤ :
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ومن الغريب من المنس ـ كام أشار إليه جعيط أيضاً ـ دفاعه املستميت
وربا يوعز ذلك إىل «العقدة
عن بني أم ّية ،وطعنه الكثري بأهل البيتّ ،
ككل تشكلّت لدى المنس ،وتركّزت يف هذه
ّ
املسيح ّية من اإلسالم
الذوات املق ّدسة الخمسة ،والتي فضالً عن كونها متثّل العائلة املق ّدسة
املثال قبالة املثاليّة املسيحيّة :األب ،االبن ،األم ،روح القدس ،فإ ّن كالّ
منها يعطي مثاالً قامئاً بنفسه وبح ّد ذاته ،قادرا ً عىل إزاحة ما يقابله يف
املثال ّية املسيح ّية :النب ّوة ،البن ّوه ،البتول ّية .وبتفصيل أكرب عىل نطاق املزايا
والخصائص واملفردات»(.)1
 ٧ـ يوليوس فلهاوزن ( ١٨٤٤ـ :)١٩١٨
إ ّن املسترشق األملاين يوليوس فلهاوزن ،يُع ّد عند جعيط غري مته ّم
مبعاداة اإلسالم( )2وأنّه مؤ ّرخ قريب من النصوص(.)3
يخص التأثريات
وجعيط يؤيّد فلهاوزن يف ع ّدة موارد ،منها :فيام
ّ
املسيحيّة عىل اإلسالم والقرآن ،حيث يراه مح ّقاً يف ذلك ،بل وإ ّن الواقع
كل
التاريخي يشهد عىل ذلك؛ أل ّن املسيحيّة كانت محيطة مبكّة من ّ
الجوانب(.)4
ومنها :مسألة تصحيح صحيفة املدينة املنعقدة مع اليهود ،غري أ ّن
حة الصحيفة ،من أنّها تدعو إىل
جعيط يناقش فلهاوزن يف دليله عىل ص ّ
 .1صورة أصحاب الكساء ،شهيد كريم الكعبي.٢٢ :
 .2الشخصيّة العربيّة.٣٩ :
 .3أوروبا واإلسالم.٤٢ :
 .4يف السرية النبويّة.١٦٣/٢ :
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إدخال اليهود يف األ ّمة اإلسالميّة الحقاً ،ويرى جعيط أ ّن الصحيفة ال
بكل بساطة إ ّن اليهود يشكّلون أ ّمة بالتشارك
تقول ذلك أبدا ً« ،بل تقول ّ
وكل واحد منهام يحتفظ بدينه ،وهذا هو
مع املسلمني ،بالتحالف معهمّ ،
األساس»(.)1
ومنها :اتّفاقه معه أيضاً عىل رمي أخبار مقتل أمري املؤمنني
وقصة غرام ابن ملجم بقطام .نعم،
بالوضع أي رواية تآمر الخوارج الثالثة ّ
هناك صورة لهذه الحادثة رواها الهيثم بن عدي ّ
تدل عىل قيام رجل ذي

حب امرأة مسكونة مبشاعر
ميول خارجيّة من الكوفة بذلك؛ لوقوعه يف ّ

انتقام ّية ،فتطلب منه حياة الخليفة مقابل هبة نفسها له .فهذه الرواية يقبلها

فلهاوزن غري أ ّن جعيط ير ّدها أيضاً وال يقبلها« :ليس فقط بسبب رومنسيّتها
العذبة والصاخبة؛ بل ألنّها تنتمي إىل عامل املخيال املبني حول شخص ّية

يل ،عيل الهائل ،ال ميكنه
يل بقدر ما تنتمي إىل عامل األعامق الرمزيّة ،فع ّ
ع ّ

إل يف الظالم الشيطاين ملؤامرة عىل املستوى اإلسالمي ،ومن
أن ميوت ّ
ج ّراء عشق مهلك كبري يف وقت واحد»(.)2

ومنها :اتفاقه معه خالفاً لرواية سيف ،حيث جعل سيف وقعة البويب

بعد شهر من معركة الجرس أيّام الفتوحات اإلسالم ّية يف العراق(.)3

ومع هذا ،فإنّه يختلف مع فلهاوزن يف أ ّن ُهبَل هو الحجر األسود(،)4
 .1يف السرية النبويّة.٦٢/٣ :
 .2الفتنة.٣٣٩ :
 .3الكوفة.٣٩ ،٢٨ :
 .4يف السرية النبويّة ٩٨/٢ :ـ .٩٩
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كام يذهب جعيط إىل أ ّن الكعبة مقام اإلله ومسكنه «وليس هذا اإلله الله
وال ُه َبل كام يرتأي ذلك فلهاوزن»(.)1

وقد اشتهر فلهاوزن بنقد النصوص املق ّدسة ،وبدأ عمله بقراءة نقديّة
تاريخ ّية للعهدين ،ومن هذا املدخل دخل إىل اإلسالم ،وحاول أن يحلّل
التاريخ النبوي كذلك ،فلذا تراه يورد نفس املوارد التي أوردها غريه من
انتساب اإلسالم إىل اليهوديّة واملسيح ّية ،وقد تكلّمنا حول هذا املحور
مبا ال مزيد عليه يف فصول هذه الدراسة.

يتوصل إليها ،فإنّه ج ّراء االنتقائ ّية يف
أ ّما سائر النتائج الخاطئة التي
ّ
التعامل مع النصوص ،وعدم تقديم رؤية واضحة ،واالعتامد عىل تخمينات
وتأويالت ناتجة من خلف ّياته الفكريّة واملعرف ّية ،واملناهج املا ّديّة املعتمدة.
 ٨ـ ارنست رينان ( ١٨٢٣ـ :)١٨٩٢
يشري جعيط إىل املسترشق الفرنيس ارنست رينان ،ويصفه بأنّه فكر
كل الطموحات العقالنيّة لذلك العرص ،وأنّه مسترشق
ميضء لخّص وحده ّ
يعرف العربيّة ومتضلّع يف الحضارات السامية ،ومهت ّم باإلسالم عن قرب،
وقد أثارت محارضته حول اإلسالم والعلم جدالً واسعاً ،كام أ ّن أطروحته
عن ابن رشد والرشديّة تحفة يف املنهج والتنقيب والذكاء(.)2

يحاول هشام جعيط أن يعطي صورة موضوع ّية ألعامل رينان ،وأنّه غري
معادي لإلسالم ،بل ينقل عنه تأث ّره العميق عندما يدخل الجامع؛ ألنّه ليس
 .1يف السرية النبويّة.١٠٠/٢ :
 .2أوروبا واإلسالم.٣٣ :
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مسلامً ،كام يشيد العظمة املقامة عىل البساطة يف اإلسالم ،فام نسب
إليه من عداء صارخ ليس مقبوالً عند جعيط ،ويقول« :إ ّن نظرته إىل الدور
التاريخي لإلسالم ،مع كونها غري كافية وغري عادلة ومخترصة ،فإنّها تبقى
كل الحاالت ليس مفصوالً
مم نسب إليه ،وأ ّن اإلسالم يف ّ
ّ
أقل كاريكاتوريّة ّ
()1
عن الرتاث الديني الهائل لإلنسانيّة» .
نعم ،يعرتف جعيط بأ ّن رينان «يدين اإلسالم بأنّه مسؤول عن عبوديّة
الفكر الرشقي ،وعن ص ّد تط ّور العلوم يف بالد الرشق ،أنّه يتناول موضوع
اإلسالم انطالقاً من كونه مؤ ّرخاً للعلم واألفكار»(.)2
ث ّم يقوم جعيط بتلخيص فكرة رينان وإدانته للفلسفة اإلسالم ّية ،ورميه
البن رشد بأ ّن نظريّته تنفي ظاهريّاً الوحي؛ إذ تعيد بناء العامل وفق حدس
غري ديني أساساً.
ويف مقام املناقشة ،يرى جعيط أ ّن موقف رينان فضالً عن كونه
عنرصيّاً ،أنّه تبسيطي ومعقّد يف وقت واحد ،بل إنّه سطحي حيث يربط
انحطاط الثقافة اإلسالم ّية لسيطرة الفكر املتز ّمت عىل السيايس والعقيل
واالجتامعي ،بل يراها جعيط أوسع من ذلك وأنّه يرجع إىل ّعدة عوامل.
حريّة الفكريّة يف القرنني العارش والحادي
مضافاً إىل أ ّن الغليان الرائع لل ّ
عرش ،يربهن عىل الغنى الشاسع للثقافة اإلسالم ّية .كام أ ّن رينان مل يتمكّن
من تحديد مفهوم اإلسالم ،وال مفهوم العروبة بشكل صحيح.
ويف مقام نقد رينان للدين عموماً وأنّه يقوم بتعتيم العقل ،يتامهى معه
 .1أوروبا واإلسالم.٣٤ :
 .2م .ن.٣٤ :
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جعيط نوعاً ما غري أنّه يعرتف بأ ّن الدين :اإلسالم والكنيسة كانا يف األغلب
حواجز أمام الرببريّة .وأ ّن الديني والثقايف ميتزج يف اإلسالم.
كام أ ّن جعيط يؤيّد رينان يف أ ّن النهضة والتق ّدم الثقايف والعلمي ال
ميكن أن يت ّم حول اإلرث القديم ،ولكن ينفصل عنه شيئاً ما ،ليقول« :مع
ذلك أ ّن فكرة النهضة ال ميكن أن تتأكّد إلّ عىل قاعدة نواة قدمية ،تكون
هدف دراسة وفخر واستعادة» ،ولذا يدعو جعيط إىل ديالكتيك القديم
والحديث.
مضافاً إىل ذلك ،فإ ّن جعيط يعتقد بأ ّن الفكر املتز ّمت اإلسالمي مل
يبلغ الدرجة التي عرفتها محاكم التفتيش ،وطبقة الفقهاء مل تصبح مثل
لكل تجديد كام
سلطة الكنيسة ،وأخريا ً« :لن يكون رفض اإلسالم رشطاً ّ
يتوقّع رينان»(.)1
 ٩ـ لويس ماسينيون ( ١٨٨٣ـ :)١٩٦٢
إ ّن املسترشق الفرنيس لويس ماسينيون يحظى باهتامم واحرتام
كبريين عند هشام جعيط ،فإنّه يص ّنفه ضمن الت ّيار الباحث عن الروحان ّيات
الرشق ّية( ،)2كام يصفه بأنّه «النبي والعامل معاً»(.)3
يعتمد هشام جعيط عىل ما كتبه ماسينيون عن الكوفة وتخطيطها
ومتصريها فقط ،حيث يصفه بالبحث الرثي ذي الطابع الطبوغرايف(.)4
 .1أوروبا واإلسالم ٣٦ :ـ .٣٩
 .2الحضارة اإلسالمية والغرب ،هشام جعيط ،مجلّة دراسات عربيّة ،عدد ،٣سنة  ،١٦ص.١٩
 .3أوروبا واإلسالم.٤٤ :
 .4الكوفة.٨٤ ،٨١ :
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ويقول عنه« :لقد استطاع ماسينيون أن يصف بريشته املتوترة الحياة
املتح ّركة للمدينة اإلسالميّة وغناها وتناقضاتها القاتلة ،يف العرص
الذي أصبحت فيه مالمحها أكرث قسوة بشكلها الكالسييك.)1(»...
ومل يقع جعيط مكتوف اليد أمام ماسينيون ،فتوجد موارد كثرية يؤيّده فيها
ويعتمد عليه ويقتفي أثره( .)2وتوجد موارد أُخرى ّ
أقل منها يخالفه فيها(.)3
ورغم أ ّن ملاسينيون الدور الكبري يف كشف الروحان ّيات الرشقية ،غري
انّه غاىل يف ذلك كثريا ً بحيث أهمل الجانب العقالين يف اإلسالم وألبسه
لباس الغنوص ّية ،فدراساته ـ كغريه من دراسات املسترشقني ـ تشكو من
االنتقائ ّية والنظر من منظار واحد.

كام أ ّن النقطة الجوهريّة األُخرى يف أعامل ماسينيون أنّه يرى الخالف
بني الرشق والغرب هو «االختالف بني الحداثة والتقاليد العريقة» فإنّه
ويخصص
«يخصص يف املايض السحيق للرشق اإلسالمي،
كان
ّ
ّ
الحداثة للغرب ...ال يعترب الرشقي إنساناً حديثاً بل إنساناً سامياً ،وهي
الفئة االختزال ّية التي كانت تسيطر سيطرة محكمة عىل تفكريه»(.)4
 ١٠ـ ثيودور نولدكه ( ١٨٣٦ـ :)١٩٣٠

رغم أ ّن هشام جعيط يقيّم أعامل املسترشق األملاين نولدكه وغريه،
من أمثال :بالشري وماسون ،ويقول عنهم« :هم مل يفهموا ح ّقاً القرآن ،ولهم
 .1أوروبا واإلسالم.٨٣ :
 .2راجع :الكوفة ٢٣٤ ،١١٥ ،٩٠ ،٨٠ ،٧٧ ،٧٦ :وغريها الكثري.
 .3راجع :الكوفة ٣٨٨ ،٣١٩ ،٣١٦ ،٢٨٥ ،٢١٦ ،١٢٣ :وغريها.
 .4االسترشاق ،ادوارد سعيد ٤١٤ :ـ .٤١٥
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أفكار مسبقة ونقص يف املعرفة التاريخيّة العا ّمة لتلك الفرتة من تاريخ
الرشق»( .)1يعتمد عىل نولدكه يف موردين:

املورد األ ّول :بخصوص تسمية النبي بـ (محمد) وأنّه مأخوذ من
الرسيان(.)2

واملورد الثاين :يف تورخة سور القرآن ،حيث يرى «أ ّن أه ّم يشء أىت به
العلم الحديث بخصوص القرآن هو تورخته»( .)3فيعتمد نهائيّاً عىل نولدكه
وبالشري يف ترتيب السور القرآن ّية م ّك ّي ًة ومدن ّي ًة ويسلسلها بحسب النزول.
والهدف من تورخة القرآن هو فهم تط ّور املعاين التي أتت بها الدعوة،
وكذلك فهم فعال ّيات الدعوة يف مكّة واملدينة(.)5()4
 ١١ـ تور أندريه ( ١٨٨٥ـ :)١٩٤٧
إ ّن هشام جعيط كان مح ّقاً حينام ق ّيم آثار املسترشق السويدي تور
الخاصة بالبعثة والسرية النبويّة« :نجد عند طور أندري معرفة بتاريخ
أندري
ّ
املسيح ّية الرشق ّية ،لك ّن أحكامه عىل الرسول سخيفة ومسبقة ،وكيف
ميكن ألستاذ بسيط أن يفهم عقالً كبريا ً؟ ...وهؤالء املسترشقون كانت
حق؛ ألنّهم ليسوا مسلمني،
لهم الح ّريّة الكافية للقيام بعمل تاريخي ّ
كل ما كُتب وإن كان يُسعف املعرفة،
فأبواب الفهم مفتوحة أمامهم ،لكن ّ
 .1الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤ص.٢٣
 .2يف السرية النبويّة.١٤٨/٢ :
 .3يف السرية النبويّة.١٨٥/٢ :
 .4م .ن.١٩٤/٢ :
املك واملدين.
ّ
 .5راجع الفصل الثاين من هذه الدراسة ،مبحث
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ضعيف يف دراستهم لحياة الرسول ،وهم يؤمنون بسذاجة بخرافات السرية
وليسوا بعلامء من أصحاب سعة األفق.)1(»...
كام يشري يف مكان آخر إىل أ ّن االسترشاق مل يقم بغري النكوص
والرتاجع يف فهمه للبعثة النبويّة منذ تور أندري(.)2
والغريب أ ّن هشام جعيط بعد اعرتافه بضعف أعامل أمثال أندري ،وأنّها

كل االعتامد يف
سخيفة وضعيفة يف تحليل دراسة البعثة النبويّة ،يعتمد عليه ّ
مسألة التأثريات املسيحيّة واليهوديّة عىل القرآن وعىل اإلسالم ،بل ويتع ّداه

إىل أكرث من ذلك ،إ ّن املؤلّف يعتمد كثريا ً عىل كتاب (أصول اإلسالم

واملسيحية) ألندري ،ويصفه بأنّه دقيق جدا ً( ،)3وأنّه مه ّم وقد اقتبس منه

كثريا ً لتقدميه للجمهور العريب( )4غري أنّه يعرتض عليه؛ ألنّه يقترص عىل
التأثريات االسكاتولوجيّة أي التبشري بالج ّنة واإلنذار من النار(.)5

تعسفي لعمل أندري ،ويجعل عمله مقترصا ً عىل
لذا ،يقوم جعيط بتربير ّ

كل اإلسالم؛
كل القرآن وال ّ
أوائل الدعوة والجذور األوىل للقرآن ،وليس ّ
«إذ التأثريات املسيح ّية موجودة يف مواقع أُخرى )6(»...هكذا يتط ّور األمر

عند جعيط من تقريع للمسترشقني -ومنهم أندري -بعدم الفهم الصحيح

 .1الهويّة تؤكّد ذاتها ،حوار مع هشام جعيط ،مجلّة املستقبل العريب ،عدد ،٢٩٤ص.٢٣
 .2الفتنة ،٢٣ :ويناقض نفسه ويجعل الهامش رقم  ٤كتاب أندري هو األفضل لتفسري البعثة.
 .3يف السرية النبويّة.١٦٥/٢ :
 .4م .ن.١٧٣/٢ :
 .5م .ن.١٦٥ ،١٥/٢ :
 .6م .ن.١٧٦ ،١٦٦/٢ :
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للسرية والبعثة ،إىل تجاوزهم يف الطعن عىل اإلسالم والقرآن والنبي.
جم عىل أندريه ملاذا مل يستم ّر يف برهنته
واألدهى من ذلك ،أ ّن جعيط يته ّ

معي ،إذ يقول« :إ ّن تور أندري بعد أن برهن عىل القرابة
وتوقّف عند ح ٍّد ّ
القريبة بني أفكار إفراييم السوري حول البعث والحساب ،وتص ّوره للج ّنة

امليض قدماً يف برهنته.)2()1(»...
النص القرآين ،ال يجرؤ عىل
والنار وبني ّ
ّ

وختاماً ،فهذه بعض النامذج التي اعتمد عليها هشام جعيط يف

بحوثه ودراساته التاريخ ّية ،علامً بأ ّن كتبه ال تخلو من كرثة االعتامد

عليهم واالستشهاد بهم ،مع تحليل ونقد كام قلنا ،ومن أراد املزيد
ميكنه مراجعة كتبه للوقوف عىل ذلك(.)3

 .1يف السرية النبويّة.١٢/٢ :
 .2وقد أرشنا إىل مناقشات تحليلية آلراء أندريه يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
 .3للمزيد راجع هذه القامئة:
ناغل( :يف السرية النبويّة)٧٢/٢ :؛ دوزي( :أوروبا واإلسالم ٤٢ :ـ )٤٣؛ جولد تسيهر( :أوروبا
واإلسالم٨٥ ،٤٤ :؛ تأسيس الغرب اإلسالمي١٨ :؛ مجلّة املستقبل العريب ،عدد ،٢٩٤ص)١٧؛ ريني
سيمون( :يف السرية النبويّة ١٢٥/٢ :ـ )١٣٢؛ بالشري( :يف السرية النبويّة١٩٤ ،١٩٠ ،١٤٩/٢ :؛ مجلّة
املستقبل العريب ،العدد ،٢٩٤ص)٢٣؛ غود فروا( :يف السرية)١٥٥/٢ :؛ غرمية( :يف السرية،١٢/٢ :
)١٦٨؛ بورتون (يف السرية)٣٣/٣ ،٨٩/٢ :؛ براون (يف السرية)٦٠/٣ :؛ بريك (يف السرية)١٤٥/٣ :؛
برنارد لويس (الشخصيّة العربيّة  ،٣٢مجلة املستقبل العريب ،عدد  ،٢٩٤ص)١٨؛ دونار (يف السرية:
 ٣٢٤ ،٥٤/٢هامش رقم )٣٧؛ اوزيتسو (أزمة الثقافة)٤٩ :؛ فريدريك (أوروبا واإلسالم)٥٥ :؛ آدام
ميتز (أزمة الثقافة)٥٧ :؛ كرسويل (الكوفة)٩٢ :؛ ريشارد بوليات (الكوفة)٧٦ :؛ كيسرت (الكوفة)١٤ :؛
بردسن (الفتنة)٢٠٩؛ شاخت (تأسيس الغرب اإلسالمي )١١٩ ،١١٨؛ هودجسن (مجلّة دراسات
عربيّة ،عدد ،٣عام  ،١٦ص)١٩؛ كوربان (م ن) فاغلريي (الفتنة)٢٤٩ ،٢١٧ :؛ رودنسون (الفتنة)٢٣ :؛
هايندز (الفتنة ٩٧ :ـ )٩٨؛ كايتاين (الفتنة ،٢١٧ :الكوفة)٤٨ ،٤٤ ،٤١ ،٣٩ ،٣١ ،٢٩ ،٢٨ ،٨ ،٧ :؛
هندز (الكوفة)٣٠٨ :؛ لويس ممفورد (الكوفة )٩٥؛ غرابار (الكوفة)٣٢٩ ،٣٢٥ ،٩٨ :؛ السرن (الكوفة:
 ١٥٢ ،١٠٩فام بعد)؛ أوبنهايم (الكوفة)١٦٦ :؛ جريار دى نرفان (أوروبا واإلسالم)٢٦ :؛ واسنربوا
وربا فاتنا بعضهم.
( ٣٢٤ :٢هامش  ٣٣٩ :٢ ،٣٧هامش)٨؛ لويس جريين (يف السريةّ .)٥٢/٢ :
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اخلاتمة :خالصة األقوال ونقد املباين
املستل
ّ
حول مفهوم َ«األ ّمة الواحدة»
نداءات ُ ْ ُ
كثريا ً ما نسمع َّاليوم ُ
َ
ً
َّ
ُ
َ
ُ
ً
َّ
َّ
ُ
ُّ
َ
ْ
َ
َ
ون﴾(.)1
من قوله تعاىل﴿ :إِن ه ِذه ِ أمتكم أمة واحِدة وأنا ربكم فاتق ِ
وكذلك مفهوم «إحياء الحضارة اإلسالميّة».
وإذا كان املفهومان فيام سبق شعارا ً نظريّاً ب ّراقاً ،باتت الرضورة اليوم
ـ مع ما يشهده العامل اإلسالمي من أزمات كبرية وتناحر وإسالة دماء ـ
مضاعفة للسعي نحو تطبيق هذين املفهومني عىل أرض الواقع ،ومبا
يتناسب مع الواقع الحايل أيضاً.

وتحقيق هذه امله ّمة ليست باألمر السهل؛ إذ بحاجة إىل روافد وأعامل
نظريّة كثرية وكبرية ،منها :لزوم معرفة املشاريع املطروحة حال ّياً وسابقاً
يف الفرتة الحديثة واملعارصة ،ودراسة ما ق ّدمته الت ّيارات املختلفة يف هذا
الشأن ،ومنها :معرفة اآلخر املامنع لهذه الوحدة ولهذا النهوض اإلسالمي،
سواء كان اآلخر غربيّاً أو إسالميّاً وعربيّاً متغربناً.
تندرج هذه الدراسة ضمن هذا املناخ العا ّم ،الذي يهدف إىل التع ّرف
عىل املشاريع الفكريّة املق ّدمة من قبل الت ّيار أو الخطاب العلامين يف
العامل اإلسالمي ،بغية الوقوف عىل جدواه ،ومدى صالح ّية املشاريع
املق ّدمة أو عدم صالحيّتها ،وهل أنّها تسبّب التق ّدم أو التأخّر.
لذا ،قمنا مبناقشة مرشوع أحد ر ّواد هذا االتجاه يف الفرتة املعارصة،
ووقفنا عىل مرشوعه الفكري املبتني عىل (العلامن ّية املفتوحة) ،أي
الدخول يف العلامن ّية والحداثة من أوسع أبوابها.
 .1سورة املؤمنون ،اآلية .٥٢
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وقد عرفنا أ ّن علامنيّته شاملة وتشمل علمنة الفهم القرآين ،وعلمنة
السرية النبويّة وعلمنة األخالق والدين ،وعلمنة السياسة ،واملؤلّف إذ
حاول أن يُسند مرشوعه عىل مفهوم االستمراريّة يف الشخص ّية العرب ّية
اإلسالم ّية ،غري أنّه مل يوفّق يف الحفاظ عىل البعد اإلسالمي يف مرشوعه
اللب والجوهر ،كام أنّه مل
هذا؛ إذ بقي إسالمه إسالماً شكليّاً فارغاً عن
ّ
الشق األ ّول ،أي العروبة أيضاً.
يتمكّن من املحافظة عىل ّ
فمرشوع جعيط يعتمد عىل القشور :قرش اإلسالم وقرش العروبة ،من
أي محتوى حقيقي؛ إذ مل يبق من إسالمه سوى الحروف (ا ،س ،ل،
دون ّ
ا ،م) .أ ّما املحتوى ،فهو قيم الحداثة ونسبيّة الرشيعة واألخالق وتاريخيّة
الدين وإفقاده البعد األلوهي .أ ّما عروبته ،فلم يبق منها إلّ التكلّم باللغة
لب املرشوع ،بعد
العرب ّية ،من دون ّ
أي هويّة أو عمق أصالوي .هذا هو ّ
رباقة املستخدمة يف الدفاع عن
إماطة الستار عن الجمل واألدب ّيات ال ّ
العروبة واإلسالم.
كحل ألزمات العامل اإلسالمي
إن العلامنيّة الشاملة التي يقرتحها جعيط ّ
والتي ط ّبقها عىل القرآن والس ّنة والفرد واملجتمع والسياسة تعتمد عىل
مباين أنطولوج ّية وإبستمولوج ّية وأنرثوبولوج ّية.
فاملبنى األنطولوجي الذي يعتمد عليه جعيط يبتني عىل ميتافيزيقيا
طبيعية ،إنّه يف مرحلة اإلميان القلبي يبتعد عن الصيغيّة العادية لإلميان
جب أن يوجد يشء ما عوض ال يشء وأن
ويقول« :أنا دامئاً مندهش ،متع ّ
يوجد الكائن اإلنساين ،مع تريك فكرة وجود اإلله الخالق كام صاغتها
أن ال أتقبل فكرة البنغ بانغ»(.)1
األديان التوحيديّة ،كام ّ
 .1مجلّة حوار العرب ،العدد  ،٢ص.١١
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ويف مقام النظر والعمل يقرتب من املباين االنطولوجيّة املا ّديّة الحديثة
تفس املنظومة الكون ّية تفسريا ً ما ّديّاً علم ّياً ،وهذا املبنى هو الذي أ ّدى
التي ّ
به إىل القول بالعلامن ّية الشاملة.
فالقرآن منقطع عن الغيب ،وأحكامه تاريخ ّية جاءت متناسقة ومتناسبة
لظرف النزول حرصا ً ،وال تصلح لعرصنا الراهن؛ حيث إ ّن العلم والعقالنيّة
املعارصة ال تتوافق معها.
أ ّما السرية النبويّة ،فإنّها ترضب بجذورها يف العرص الجاهيل ،وإ ّن النبي
(صىل الله عليه وآله) متأث ّر مبا قبله من األديان ،وإ ّن املعجزة غري صحيحة،
وإ ّن الس ّنة ولدت بالتدريج بحسب اقتضاءات املجتمع اإلسالمي وتط ّوره
التاريخي.
أ ّما الفرد واملجتمع ،فإنّهام -وفقاً للمبنى االنطولوجي املا ّدي -ال ب ّد
وأن يخضعا لقيم الحداثة ويتل ّبسا لباس التج ّدد ضمن علامن ّية مفتوحة يف
األخالق والرشيعة والدولة ،حيث ال بد من خضوع الفرد واملجتمع لتلك
القيم حرصا ً.
ونحن يف نقدنا لهذه النظريّات والوصفات ،ننطلق من منطلق
انطولوجي ديني ،يعتمد عىل الكتاب والس ّنة واملعارف اإلسالم ّية ،يرى أ ّن
املنظومة التكوين ّية كتلة واحدة متجانسة مرتبطة باألعىل وتدار بقدرة غيب ّية
ماورائ ّية ،ويف هذه املنظومة الدين ّية يكون الخالق هو املبدأ واملعاد ،وهو
يل حكيم ،وأحكامه دامئة وشاملة
األ ّول واألخر ،فالقرآن منزل من لدن ع ّ
حق ،والنب ّوة اصطفاء من الله ،واألنبياء يشرتكون
ّ
لكل األزمان ،واملعجزة ّ
كل فرتة.
يف األحكام الكلّ ّية ،و يختلفون يف الرشائع بحسب مصالح ّ

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
358

أ ّما املبنى األنرثوبولوجي ،فيضع اإلنسان محور الكون ،ومصدر
مؤسس العامل ،فاإلنسانويّة هي أيديولوجيا الحضارة الغرب ّية،
الوعي ،و ّ
وإ ّن قيمها بديه ّية الحسن ال عوج فيها وال زيغ .ومن هذا املنطلق ،يحاول
جعيط تأويل القرآن ليقرتب من النزعة الغرب ّية ،فيقول« :القرآن يركّز كثريا ً
عىل اإلنسان من أ ّول الخليقة ،كام أ ّن إنسانيّة النبي عىل عظيم شأنه أمر
أسايس يف اإلسالم»( ،)1وهكذا يحاول أن يستنبط من القرآن مركزيّة اإلنسان
يف الكون عىل غرار ما هو موجود يف الغرب.
والخالصة التي يصل إليها جعيط يف املبنى األنرثوبولوجي ،ويحاول
تأويل القرآن والسرية والفرد واملجتمع عىل ضوئها ،هي قوله« :إذا كانت
فكل ما يتعارض معها
القيمة األساسيّة هي الحياة اإلنسانيّة واحرتامهاّ ،
كل مصداق ّية مهام كانت وجاهته ،ويجب علينا حسم املوضوع :فهو
يفقد ّ
وبكل بساطة»(.)2
ّ
رش ال أكرث وال أقل
ّ
ومن هذا املبنى ،تتولّد فكرة تغيري أحكام الرشيعة ،فعقوبة الرجم -مثالً-
غري صحيحة بل وتخالف مقاصد القرآن ،وحرمة الربا غري صحيحة؛ ألنّها
تعطّل العمل التجاري ،كام يلزم التزام الح ّريّة وحقوق اإلنسان ومساواة
املرأة وفق املنظومة الغرب ّية.
حة مع جعيط يف أ ّن هذا املبنى ،يستتبع هذه النتائج ،وهذا ما
ال مشا ّ
شهدناه وملسناه بالعيان يف املجتمعات الغربيّة املبتنية عىل إنسانويّة
صارخة ،لكن هذا كلّه مردود وفقاً للنظرة الدينيّة تجاه اإلنسان.
إ ّن اإلنسان يف األديان مق ّيد بقيود وليس له مطلق ّية بحتة ،ومل يكن
 .1أزمة الثقافة.٤٨ :
 .2م.ن.٢٤:
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ف ّعاالً كام يشاء ،إ ّن اإلنسان كائن مخلوق وال ب ّد أن يعمل وفق املنظومة
املرسومة له من ذي قبل للوصول إىل إنسان ّيتة الحقيق ّية التي هي التح ّرر
من قيود الدنيا واألهواء و الشهوات.
وهذا ما يؤيّده القرآن الكريم ،حيث يجعل اإلنسان خليفة الله تعاىل
أ ّوالً ،ث ّم يجعل كرامته وإنسانيّته يف التقوى والطاعة والعبوديّة ،وإذا انسلخ
أضل من األنعام ،وال كرامة له وال نجاة وال سعادة ،ال يف الدنيا
منها أصبح ّ
وال يف اآلخرة.
أ ّما املبنى اإلبستمولوجي ،فلم يتمكّن جعيط من إتقانه ،بل يتخ ّبط،
يتمسك بالهرمنوطيقيا ليجعل فهم املنت ملقى عىل عاتق
فرتاه تارة
ّ
أي أثر فكري عظيم ،يفهم عىل
«أي كتاب مق ّدس كام ّ
املتلقّي ،ويقولّ :
()1
حسب املستوى الذهني للمتف ّهم» .
ومن هنا ،يقوم بتأويل القرآن والسرية النبويّة وفق الفهم الهرمنوطيقي،
فالقرآن والسرية يف وا ٍد ،وفهم جعيط منهام يف واد آخر ،إذا تطابقت
النصوص واملصادر والوثائق مع فهم جعيط فهي صحيحة وثابتة ،وإذا
اختلفت معه فهي مز ّورة ومن صنع الخيال ،وهذا ما شاهدناه كثريا ً يف
ط ّيات كتبه ،وقد أرشنا إليها يف هذه الدراسة.
يتمسك بالعلمويّة الصارخة ،ليخضع أمام معطيات
ث ّم نرى جعيط تارة ّ
العلم ،ويجعلها مق ّدسة ال يشوبها ّ
شك وال شبهة ،ويتنازل ألجلها من
املعتقدات اإلميانيّة ،ليفي باملعطى العلمي ،فريى التناقض مع العلم يف
القرآن وينحاز إىل العلم ،كام يدرس السرية وفق املعطيات واملناهج
العلم ّية ،وإن أ ّدت إىل إنكار الوحي وألوه ّية النب ّوة ،وجعلها حدثاً تاريخ ّياً
 .1أزمة الثقافة.١٤ :
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تتط ّور بالتدريج وفق مقتضيات املجتمع ،ومن خالل التأثري والتأث ّر بينها
وبني الطقوس والتقاليد والعادات القدمية.
يتمسك بالعقالن ّية والفلسفة ،معتقدا ً بأ ّن «للعقالن ّية حسنة
وأخرى
ّ
واحدة ،يف أنّها تجعل جميع األديان عىل مستوى واحد دون أن تلتزم
بأحدها»(.)1
وإذا أردنا أن ننطلق من املنظومة الدين ّية واملعرفة السليمة لنقد هذه
املباين ،فأ ّول ما فيها التناقض وعدم التجانس؛ إذ تفسري املنت وفق فهم
املتلقّي ال يزيد املتف ّهم إالّ بعدا ً ،وال يولّد إالّ منظومة معرف ّية جديدة ،ال
متت إىل مراد املتكلّم بصلة ،فهي تأليف جديد وليس تفسريا ً ملنت قديم،
وهكذا تتسلسل دائرة الفهم والتف ّهم يك ال تصل إىل نتيجة ونغرق يف بحر
كل تفسري ملنت إنّ ا هو والدة جديدة ،ولذلك فهم
النسب ّية املتالطم؛ إذ ّ
وتفسري هذا التفسري والدة جديدة أيضاً وهكذا تتسلسل املعرفة إىل ما ال
نهاية.
وهذا نقض لغرض التأليف ،كام هو نقض للغرض الذي ألجله ألّف
جعيط كتبه ،وبنى عليها مرشوعه.
أ ّما العلمويّة والعقلنة الصارخة ،فهام ليسا مطلقني ،كام أ ّن الغرب
تراجع منذ زمن عن املطلقات والثوابت ،ودخل زمن ما بعد الحداثة ،فلم
أي قداسة ال للعلم وال للعقالن ّية ،فبات االعتامد عليهام عقيامً إذا
تبق ّ
ال يعطيان سندا ً قويّاً لالعتامد عليهام والقيام بتحليل املتون والحوادث
وتفسريها.
 .1أوروبا واإلسالم.٣٤:
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هذه من حيث املباين ،أ ّما منهجيّاً فال ميكن إخضاع أمر غري ما ّدي
مرتبط بالغيب واملاورائيّات ،للمناهج املنحرصة يف عامل املا ّدة؛ إذ هذه
املناهج مع قطع النظر عن مدى صالحيّتها علميّاً ،مقترصة عىل معالجة
العلوم املا ّديّة فحسب ،وهي غري صالحة للحكم عىل ما وراء املا ّدة
وتقييمه .كام أ ّن هذه املناهج -أيضاً -مل تسلم من النقد والنقض من قبل
سائر املناهج األخرى؛ إذ هذا هو شأن املا ّدة.
وخالصة املطاف والحصيلة التي نصل إليها من خالل هذا البحث
يف قراءة مرشوع هشام جعيط ،أنّه يبتني عىل مباين معرفيّة من خارج دائرة
الدين ،ومناهج ما ّديّة ال ترقى إىل عامل الغيب ،ليصل إىل العلمنة الشاملة
للفرد واملجتمع والدولة .ومبا أ ّن هذه املباين واملناهج متضاربة فيام
كل مبحث،
بينها ،ويحاول جعيط أن يستعني بكلّها بحسب حاجته يف ّ
فإنّه يقع يف هفوات وتناقضات بل وفوىض منهجيّة مبنائيّة ،ومل يتمكّن من
تقديم مرشوع فكري معريف متجانس ومتناسق.
إ ّن الضمري الثقايف اإلسالمي اليوم ،يشكو من ظأم معريف عميق ،عرب
مروره مبفاوز معرف ّية قاحلة ،ووقوفه عىل أرض شائكة ،رسمها له الخطاب
العلامين ،وق ّدم له الرساب ما ًء ،واإلقفار خضارا ً..
ولو رجعنا إىل الوراء الستكشاف نقطة الخلل ،وعن أسباب هذا الضياع
والضالل لزم علينا أن منعن النظر م ّرة أخرى يف قوله صىل الله عليه
متسكتم بهام لن
ّ
وآله«:إن تارك فيكم الثقلني :كتاب الله وعرتيت ،ما إن ّ
يل الحوض».
تضلّوا بعدي أبدا ً ،وإنّهام لن يفرتقا حتى يردا ع ّ
رب واألمان!....
ليصلوا إىل ساحل ال ّ
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فهرس املصادر
1.1االتجاه العلامين املعارص يف علوم القرآن ،أحمد محمد الفاضل ،الطبعة األوىل،
٢٠١٧م ،دار الفتح.
2.2آثار االسترشاق األملاين يف الدراسات القرآن ّية ،أمجد يونس الجنايب ،الطبعة
األوىل٢٠١٥ ،م ،مركز تفسري للدراسات القرآن ّية.
3.3اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد ،الشيخ املفيد محمد بن محمد بن
النعامن ،الطبعة األوىل ١٤٣١ ،هـ ،دار الهدى.
4.4أزمة الثقافة اإلسالم ّية ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة الثالثة ،عام ٢٠١١م.
5.5االسترشاق ،ادوارد سعيد ،الطبعة األُوىل ،دار رؤية ،عام ٢٠٠٦م.
6.6االستيعاب ،ابن عبد الرب ،الطبعة األوىل ،عام ١٩٩٢م ،دار الجيل.
7.7اإلسالم املبكر االسترشاق االنجلوسكسوين يف الجديد باتريسا كرون ومايكل
كوك أمنوذجاً ،آمنة الجيالوي ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠٠٨م ،منشورات الجمل.
8.8اإلسالم بني الرسالة والتاريخ ،عبد املجيد الرشيف ،دار الطليعة ،الطبعة الثانية،
عام ٢٠٠٨م.
9.9أسنى املطالب ،شمس الدين الجزري ،مكتبة اإلمام أمري املؤمنني.
النص الديني يف الخطاب الحدايث العريب املعارص ،مرزوق
1010إشكال ّية تاريخ ّية
ّ
العمري ،منشورات ضفاف ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٢م.
1111أصول الكايف ،محمد بن يعقوب الكليني ،تصحيح عيل أكرب الغفاري ،دار
الكتب اإلسالميّة ،الطبعة الخامسة ،عام  ١٣٦٣ش.
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1212أصول علم النفس الفرويدي ،كلفن هال ،ترجمة محمد فتحي الشنيطي ،دار
النهضة العربية مرص.
1313االعتقادات ،محمد بن عيل بن بابويه ،الطبعة األوىل١٤٣٣ ،هـ ،مؤسسة اإلمام
الهادي.
1414أوروبا واإلسالم صدام الثقافة والحداثة ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة الثالثة،
عام ٢٠٠٧م.
مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،الطبعة
1515بحار األنوار ،محمد باقر املجليس،
ّ
األوىل محققة ،عام ٢٠٠٨م.
1616البداية والنهاية ،ابن كثري ،دار إحياء الرتاث العريب ،عام ١٩٨٨م.
مؤسسة آل البيت يف قم ،عام
1717الربهان عىل ثبوت اإلميان ،أبو الصالح الحلبيّ ،
١٤٠٩هـ.
مؤسسة االعلمي للمطبوعات.
1818تاريخ األمم وامللوك ،محمد بن جرير الطربيّ ،
1919تاريخ الحضارات العام ،إرشاف موريس كروزيه ،منشورات عويدات،
عام٢٠١٤م ،بريوت.
2020تاريخ القرآن ،تيودور نولدكه ،منشورات الجمل ،عام ٢٠٠٨م.
2121تاريخ النظريّات الفقه ّية يف اإلسالم مقدّمة يف أصول الفقه الس ّني ،وائل حالق،
الطبعة الثانية٢٠١٨ ،م ،دار املدار اإلسالمي.
2222تاريخ اليعقويب ،الطبعة الثانية٢٠١٠ ،م ،دار صادر.
مؤسسة هنداوي.
2323تاريخ مرص الحديث ـ جورجي زيدانّ ،
2424التاريخ والتقدّم دراسات يف أعامل هشام جعيط ،مجموعة باحثني ،مركز دراسات
الوحدة العربيّة ،الطبعة الثانية٢٠١٥ ،م.
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2525تأسيس الغرب اإلسالمي ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة الثانية ،عام ٢٠٠٨م.
2626التبيان يف تفسري القرآن ،محمد بن الحسن الطويس ،الطبعة األوىل ،عام
١٤٠٩هـ ،مكتب اإلعالم اإلسالمي.
2727تجريد االعتقاد ،نصري الدين الطويس ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
عام ١٤٠٧هـ.
2828متهيد األصول يف علم الكالم ،الشيخ محمد بن الحسن الطويس ،منشورات
جامعة طهران ،عام ١٣٦٢ش.
2929التوظيف العلامين ألسباب النزول دراسة نقدية ،أحمد قوشتى عبد الرحيم،
الطبعة األوىل١٤٣٥ ،هـ ،مركز البيان.
3030جدل الهوية والتاريخ ،قراءات تونس ّية يف مباحث الدكتور هشام جعيط ،مجموعة
باحثني ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات منشورات سوتيميديا ،تونس،
الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٨م.
 3131جمع القرآن الكريم عند املسترشقني جون جلكريست أمنوذجاً ،رباح صعصع
الشمري ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٤م ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية.
النص ورؤية االسترشاق ،عبد الجبار ناجي ،الطبعة
3232جمع القرآن بني إشكالية
ّ
األوىل٢٠١٦ ،م ،دار الرافدين.
 3333جمع القرآن نقد الوثائق وعرض الحقائق قراءة تحليلية جديدة ،السيد عيل
الشهرستاين ،الطبعة األوىل ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
3434حديث إسالمي خاستكاهها وسري تطور ،هارالد موتسيك ،دار الحديث ،قم
الطبعة األوىل ،عام ١٣٩٠ش.
3535حديث الغدير بني أدلّة املثبتني وأوهام املبطلني ،السيد هاشم امليالين ،الطبعة
األوىل ،عام ٢٠١٧م ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
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3636خطر النزعة التاريخ ّية عىل ثوابت اإلسالم ،محمد عامرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة
األوىل ،عام ٢٠١١م.
3737دراسات فلسفية ،حسن حنفي ،منشورات املكتبة األنجلو املرصية.
مؤسسة
3838الذخرية يف علم الكالم ،عيل بن الحسني بن موىس السيد املرتىضّ ،
النرش اإلسالمي.
3939الرسول املصطفى واليهود ،جعفر العارف الكشفي ،دار األثر ،الطبعة األوىل،
عام ١٣٨٧ش.
4040روش شناىس انتقادى حكمت صدرايئ ،حميد بارسانيا ،الطبعة الثانية ،عام
 ١٣٩٥ش ،كتاب فردا قم.
4141سلسلة األحاديث الصحيحة ،نارص الدين األلباين ،مكتبة املعارف.
4242سري إعالم النبالء الذهبي ،مؤسسة الرسالة ،عام ١٩٩٣م.
4343السرية النبويّة ،ابن كثري الدمشقي ،دار إحياء الرتاث العريب.
4444السرية النبويّة ،ابن هشام الحمريي ،منشورات مكتبة محمد عيل صبيح وأوالده
مبرص ،عام ١٩٦٣م.
مؤسسة التمهيد ،الطبعة
4545شبهات وردود حول القرآن الكريم ،محمد هادي معرفةّ ،
الرابعة٢٠٠٩ ،م.
4646الشخصيّة العربيّة اإلسالميّة واملصري العريب ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة
الثالثة ،عام ٢٠٠٨م.
4747رشح صحيح مسلم ،النووي ،دار الكتاب العريب ،عام ١٩٨٧م.
4848الصحيح من سرية اإلمام عيل  ،السيد جعفر مرتىض العاميل ،الطبعة الثالثة،
عام ٢٠١٠م ،املركز اإلسالمي للدراسات.

العلماني�ة املفتوحة (قراءة ّ
ّ
نقدية ملشروع هشام جعيط)
366

4949الصحيح من سرية النبي األعظم ،السيد جعفر مرتىض العاميل ،الطبعة
السادسة٢٠١٠ ،م ،املركز اإلسالمي للدراسات.
النص واستباحة الخطاب االسترشاقي هرني
5050صورة أصحاب الكساء بني تج ّني
ّ
المنس أمنوذجاً ،شهيد كريم الكعبي ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٥م ،املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
النص ،أحمد إدريس الطعان ،الطبعة األوىل،
5151العلامن ّيون والقرآن الكريم تاريخ ّية
ّ
٢٠٠٧م ،مكتبة ودار ابن حزم.
5252الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،عبد الحسني األميني ،الطبعة الخامسة،
مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي.
٢٠٠٩مّ ،
5353فتح الباري ،ابن حجر العسقالين ،دار املعرفة.
5454الفتنة جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر ،هشام جعيط ،دار الطليعة،
الطبعة السادسة ،عام ٢٠١٢م.
5555الفكر العريب املعارص دراسة يف النقد الثقايف املقارن ،إليزابيت سوزان كساب،
مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل٢٠١٢ ،م.
5656فلسفة الثورة الفرنسية ،برنار غروتو يزن ،الطبعة األوىل ،منشورات عويدات ،عام
١٩٨٢م ،بريوت.
5757يف السرية النبويّة ( )١الوحي والقرآن والنبوة ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة
الخامسة ،عام ٢٠١٥م.
5858يف السرية النبويّة ( )٢تاريخية الدعوة املحمدية يف مكّة ،هشام جعيط ،دار
الطليعة ،الطبعة الثالثة ،عام ٢٠١٣م.
5959يف السرية النبويّة ( )٣مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم ،هشام جعيط،
دار الطليعة ،الطبعة األوىل٢٠١٥ ،م.
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النص الديني بني التأويل الغريب والتأويل اإلسالمي ،محمد عامرة ،دار
6060قراءة
ّ
السالم ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٢م.
6161قراءة نقديّة يف تاريخ القرآن للمسترشق تيودور نولدكه ،حسن عيل حسن مطر،
الطبعة األوىل ٢٠١٤م ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية.
6262القرآن الكريم وشبهات املسترشقني ،عبد الله خرض حمد ،الطبعة األوىل،
٢٠١٨م ،دار الكتب العلميّة.
6363قصور االسترشاق منج يف نقد العلم الحدايث ،وائل حالق ،الطبعة األوىل،
الشبكة العربية ،عام ٢٠١٩م.
6464الالهوت املعارص دراسات نقديّة ،إعداد املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيج ّية ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٩م.
6565محارضات يف اإلله ّيات ،الشيخ جعفر السبحاين ،الطبعة السادسة عرشة ،عام
مؤسسة اإلمام الصادق.
١٤٣٤هـّ ،
6666مدخل إىل التحليل النفيس ،سيغموند فرويد ،ترجمة جورج طرابييش ،دار
الطليعة ،بريوت ،الطبعة الخامسة ،عام ٢٠١٤م.
6767املسائل الرسويّة ،محمد بن محمد بن النعامن الشيخ املفيد ،دار املفيد ،الطبعة
الثانية ،عام ١٤١٤هـ.
6868املستدرك عىل الصحيحني ،الحاكم النيسابوري ،إرشاف يوسف املرعشيل.
6969املسترشقون والسرية النبويّة ،عامد الدين خليل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة
األوىل١٤٢٦ ،هـ.
7070املسترشقون والقرآن الكريم ،محمد بهاء الدين حسني ،الطبعة األوىل٢٠١٣ ،م،
ديوان الوقف السني ،دائرة البحوث والدراسات.
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7171مشكل اآلثار ،أحمد الطحاوي ،مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامية يف الهند.
7272معجم األلفاظ الغريبة يف القرآن آرثر جفري ،الطبعة األوىل٢٠٢٠ ،م ،دار ابكالو.
7373معجم مصطلحات األنرثوبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان واملذاهب النقديّة
واألدبية ،د .سمري سعيد حجازي ،دار الطالئع٢٠٠٧ ،م ،القاهرة ،الطبعة األوىل.
7474املناقب ،ابن املغازيل ،الطبعة األوىل ،عام ١٤٢٦هـ ،مطبعة السبحان.
7575منزلت عقل در هندسه معرفت ديني ،جوادي آميل ،الطبعة الثامنة ،نرش إرساء،
عام ١٣٩٣ش.
7676منهج البحث التاريخي ،حسن عثامن ،الطبعة الثامنة ،دار املعارف ،مرص.
النص للقرآن املصاحف األ ّول ّية والثانويّة ،آرثر جفري،
7777مواد من أجل التاريخ
ّ
الطبعة األوىل٢٠٢٠ ،م ،دار ابكالو.
7878موسوعة اإلمامة يف نصوص أهل السنة ،إعداد السيد محمود املرعيش وغريه من
املحقّقني ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠٠٩م .منشورا ً مكتبة السيد املرعيش النجفي.
7979موسوعة النب ّوة يف الرتاث الكالمي عند اإلمام ّية ،إعداد املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيجيّة ،الطبعة األوىل ،عام ١٤٤١هـ.
مؤسسة األعلمي ،الطبعة
8080امليزان يف تفسري القرآن ،محمد حسني الطباطبايئّ ،
األوىل املحقّقة ،عام ١٩٩٧م.
8181نب ّوة محمد يف االسترشاق الفرنيس املعارص جاكلني شايب امنوذجاً ،عبد
الحكيم فرحات ،بحث منشور ضمن فعاليّات الجمعيّة العلميّة السعوديّة للس ّنة
وعلومها.
8282نسبت دين ودنيا بررىس ونقد نظرية سكوالرسيم ،الشيخ جوادي آميل ،الطبعة
الثامنة ،نرش إرساء ،عام  ١٣٩٤ش.
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8383نشأة املدينة العرب ّية اإلسالم ّية الكوفة ،هشام جعيط ،دار الطليعة ،الطبعة الثالثة،
٢٠٠٥م.
8484النظرية السياسيّة يف اإلسالم ،محمد تقي مصباح اليزدي ،الطبعة الثانية ،بريوت،
عام  ١٤٣٢هـ٢٠١١ ،م.
8585النكت االعتقادية ،محمد بن محمد بن النعامن الشيخ املفيد ،ضمن موسوعة
الشيخ املفيد ،دار املفيد ،عام ١٤٣١هـ.
8686نهج البالغة ،جمع وتدوين الرشيف الريض ،العتبة العلويّة املقدّسة ،عام
٢٠١١م.
8787هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ سامي عامري ،دار رواسخ
الطبعة األوىل٢٠١٨ ،م.
8888الهريمنوطيقا منشأ املصطلح ومعناه واستعامالته يف الحضارات اإلنسان ّية
املختلفة ،صفدر الهي راد تعريب حسنني الجامل ،املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجيّة ،العراق ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٩م.
8989اإلسالم الليربايل كتاب مرجعي ،تشارلز كورزمان ،الطبعة األوىل ،عام ٢٠١٧م،
املؤسسة العربية للفكر واإلبداع.
9090خطاب النقد الثقايف ،سهيل الحبيب ،الطبعة األوىل٢٠٠٨ ،م ،دار الطليعة.
9191من اإلصالح إىل النهضة ،عبد اإلله بلقزيز ،الطبعة الثانية٢٠١٤ ،م ،مركز
دراسات الوحدة العربيّة.
9292من النهضة إىل الحداثة ،عبد اإلله بلقزيز ،الطبعة الثانية٢٠١١ ،م ،مركز دراسات
الوحدة العرب ّية.
9393نهاية الفكر العريب ،عزيز الحدادي ،الطبعة األوىل٢٠١٤ ،م ،دار الطليعة.
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مؤسسة راند والعامل اإلسالمي ،نقد ومناقشة جهاد سعد ،الطبعة األوىل٢٠٢٠،م،
ّ 9494
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة.
9595بناء شبكات االعتدال اإلسالمي ،شرييل بينارد واخرون ،الطبعة األوىل٢٠١٥ ،م،
تنوير للنرش واإلعالم.
9696تجديد املنهج يف تقويم الرتاث ،طه عبد الرحمن ،الطبعة الرابعة ،عام ٢٠١٢م،
املركز الثقايف العريب.

فهرس املصادر
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فهرس البحوث والدراسات
1.1أثر فلسفة التنوير عىل تط ّور الفكر يف العامل العريب اإلسالمي ،هشام جعيط،
مجلّة الفكر العريب املعارص ،العدد  ،٣٧عام  ١٩٨٥ـ .١٩٨٦

2.2جاك بارك موت االسترشاق تراجع مثقف ما بعد الحداثة فراغ ما بعد حرب
الخليج ،هشام جعيط ،حوار معه يف صحيفة حقائق ،العدد  ٥٠٧عام ١٩٩٥م

 ٢٠جويلية.

3.3الحضارة اإلسالمية والغرب ،هشام جعيط ،مجلة دراسات عربية العدد  ٣عام
١٩٨٠م.

4.4الصحوة اإلسالمية والثقافة املعارصة ،هشام جعيط ،مجلة الفكر اإلسالمي،
العدد  ٨عام ١٩٨٧م.

5.5ال صدى ألفكاري يف املرشق ،حوار مع هشام جعيط أجراه حسونة املصباحي،
مجلة حوار العرب العدد  ٢عام ٢٠٠٥م.

6.6املسترشق الربيطاين مونتجومري وات وكتابه محمد يف مكة ،حسن الحكيم،
مجلة دراسات استرشاقية العدد  ٥عام ٢٠١٥م.

7.7مع األستاذ هشام جعيط ،موقفي من الطقوس الدينية ،مجلة اإلذاعة تونس عدد
 ١٦٧تاريخ .١٩٦٦ ،٢ ،٢١

8.8نظرية وفرهنك ،حميد بارسانيا ،مجلة راهربد فرهنك ،عام  ١٣٩٢ش العدد .٢٣
9.9هشام جعيط يف حوار مفتوح حول كتابه الجديد عن السرية النبويّة ،صحيفة
الوسط التونسية ٢٠٠٧ ،٢ ،١٤م.
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1010الهوية تؤكد ذاتها عفوياً ،حوار مع هشام جعيط ،مجلة املستقبل العريب ،العدد
 ٢٩٤عام ٢٠٠٣م.

1111وجهاً لوجه :هشام جعيط وماجد السامرايئ ،مجلة العريب ،العدد  ٣٥٨عام
١٩٨٨م السنة الحادية والثالثون.

1212الوحي والقرآن والنبوة قراءة يف كتاب هشام جعيط ،رضوان السيد ،مجلة التسامح
العدد  ٣عام ٢٠٠٣م.

1313التجديد الميكن أن يتم االّ من داخل تراثنا،حوار مع محمد عابد الجابري ،مجلة
املستقبل العريب عدد ،٢٧٨عام ٢٠٠٢م.

1414مدارس التجديد واإلصالح الرواد واالفكار ،ضمن اعامل املؤمتر الدويل
الذي نظمته مكتبة االسكندرية عام ٢٠٠٩م ،واملطبوع ضمن كتاب :اتجاهات
التجديد واإلصالح يف الفكر اإلسالمي الحديث.

1515تجديد خطاب الحداثة عبداالله بلقزيز امنوذجاً ،هاشم امليالين ،مجلة العقيدة،
العدد ١٦عام ٢٠١٨م.

