
الــنــخــب، يمكن الــقــول بــأن صــاحــب »تأسيس 
الـــغـــرب اإلســـامـــي« قـــد اســتــوفــى حــقــوقــه من 
س »املجمع التونسي 

ّ
االعتراف والتبجيل. ترأ

لـــــآداب والـــفـــنـــون والـــعـــلـــوم - بــيــت الــحــكــمــة« 
من  الكثير  حوله  مت 

ّ
ظ

ُ
ون و2015،   2012 بني 

كتٌب جماعية  وصـــدرت  التكريمية،  الــنــدوات 
حــــول تــجــربــتــه، نــاهــيــك عـــن تـــجـــّدد طــبــعــات 
مــؤلــفــاتــه ونـــفـــادهـــا كــلــمــا شـــاركـــت بــهــا »دار 
الطليعة« في دورات معرض »تونس الدولي 
ـــَب 

ْ
ــل ذلـــــك َجـــن ــتـــاب«. عــلــيــنــا أن نـــضـــع كــ ــكـ ــلـ لـ

تكريمية:  نـــدوة  ضمن   2016 فــي  قالها  كلمة 
قرأ«، 

ُ
»كتاباتي حازت سمعة طيبة لكنها لم ت

وجنب مقولة له وردت في كتاب »أزمة الثقافة 
اإلســامــيــة« )2000(: »أشــعــر أنــنــي ُمــهــان في 
انتمائي إلــى دولــة با أفــق وال طموح )...( ال 
يوجد فيها علم وال عقل وال جمال وال حياة 
وال ثقافة حقيقية، هذه الدولة تقمعني؛ وأنا 
أخــتــنــق فـــي هـــذا املــجــتــمــع اإلقــلــيــمــي، املــزيــف 
ــل«. إنــهــا شـــهـــادة تــاريــخــيــة حــزيــنــة  ــاهـ والـــجـ
ــن خـــلـــدون، خير  ــرى عـــن تـــونـــس )بـــعـــد ابــ ــ أخـ
الــديــن، بيرم الــتــونــســي...(، وقــس عليها حال 

بقية الباد العربية. 
املفّكر  تــكــريــم  ُيختصر  مــســتــريــح،  بضمير 
في تنظيم ندوة احتفائية أو تجهيز كتاب 
جماعي أو إطاق دورة من معرض الكتاب 
بــاســمــه. لــكــن مــا الــفــائــدة إذا بــقــيــت أفــكــاره 
مــحــجــوزة طـــّي مــؤلــفــاتــه، مــثــل بــئــر معطلة، 
، هل 

ً
فـــا يــــروى مــمــا فــيــهــا املــجــتــمــع؟ مـــثـــا

الــروايــة أو  التاريخ كتابة  ت أعماله فــي 
ّ
غــذ

تراكم  أي  الدرامية؟  األعمال  سيناريوهات 
جــدلــّي رافــــق كــتــابــاتــه الــفــكــريــة؟ ومــــاذا عن 

استفادة الدولة وسياساتها من تجربته؟
يضعنا جعّيط في مواجهة الفجوة الرهيبة 
الــتــي تــفــصــل مــا تنتجه األنــتــلــجــنــســيــا عن 
الــــنــــاس، وعــــن الــفــعــل فـــي الــــواقــــع. يضعنا 
الفكرية  املشاريع  بقاء  أمــام إشكالية  أيضًا 
با ورثة. يحضرنا هنا اشتغاله التفكيكي 
عــلــى »اإلســـــــام املـــبـــكـــر« )ثـــاثـــيـــة الــســيــرة، 
وكتاب »الفتنة« خصوصًا( باعتباره رأس 

الــخــيــط الـــــذي يــوصــلــنــا إلــــى اإلشــكــالــيــات 
ــر حضاري 

ّ
تــأخ مــن  الــيــوم  لواقعنا  الكبرى 

ــبـــل املـــــــادي.  ــار الــــعــــنــــف، الــــفــــكــــري قـ ــشــ ــتــ وانــ
صحيح أن الكثير من الباحثني - ومعظمهم 
ــــع املـــنـــاطـــق  ــوا مـ ــكـ ــبـ ــتـ ــــد اشـ ــــن طـــلـــبـــتـــه - قـ مـ
جعّيط  مــشــروع  أفــق  لكن  نفسها،  البحثية 
يــبــدو غــائــبــًا بــامــتــداداتــه الــتــي تــفــيــض عن 
ــى الــفــلــســفــة واملــعــمــار  الــبــحــث الــتــاريــخــي إلـ

وعلم النفس واالقتصاد وغير ذلك.
ذات مّرة، تحّدث جعّيط عن اختياره التاريخ 
اختصاصًا حني كان طالبًا في خمسينيات 
الـــقـــرن املـــاضـــي فـــي بـــاريـــس، هـــو الــــذي كــان 
مــفــتــونــًا أكــثــر بــحــقــول مــعــرفــيــة أخــــرى مثل 
الــفــلــســفــة واألدب والــلــغــة، لــكــنــه اعــتــبــر في 
الــذي تصب  البحر  هــو  التاريخ  أن  النهاية 
ــّرر أن يتخّصص في  فــيــه كــل األنـــهـــار، ثــم قـ
ــه مــــادة  ــ ــاريــــخ اإلســـــامـــــي حــــني رأى أنــ ــتــ الــ
اختطفها أكاديميو الغرب مثل لقية أثرية، 

ومن ثّم قّولوه ما ليس فيه.
الــتــي ناقشها عـــام 1981،  كــانــت أطــروحــتــه 
ــادة كــتــابــه الــشــهــيــر »الـــكـــوفـــة: نــشــأة  ــ هـــي مـ
ــنــــة اإلســـــامـــــيـــــة«. حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام  املــــديــ

شوقي بن حسن

ثمة مفارقة الزمــت املــؤّرخ واملفّكر 
الـــتـــونـــســـي هـــشـــام جـــعـــّيـــط طــــوال 
أن  وهــــا   ،)2021  -  1935( حــيــاتــه 
رحــيــلــه، أول أمـــــس، يـــؤّكـــدهـــا حــيــث الــتــوقــف 
عــنــد االســـم دون الــوصــول إلـــى املـــن. لــم يكن 
جعّيط يفتقر إلى اعتراف معاصريه بمكانته 
يــغــادره؛ مّرة  الظل ال  املعرفية، لكنه بقي في 
ــاء ســـيـــاســـي - زمـــــن حـــكـــم زيـــن  بــســبــب إقــــصــ
العابدين بن علي - ألنه لم ينخرط في »الحفلة 
التنكرية« التي ُدعي إليها األكاديميون، ومرة 
بقرار - ال يهم إن كان شخصّيًا أم خارجًا عن 
الذي  العام  الفضاء  - جعله غائبًا عن  نطاقه 
بـــــات مــســكــونــًا بـــالـــفـــوضـــى والـــامـــعـــنـــى، مــا 
ــد لديه خيبة أمــل فــي »الــثــورة التونسية« 

ّ
ول

إلــى وسائل  تــحــّدث  كلما  كــانــت تظهر جلية 
اإلعـــام، وهــو ال يفتأ يعيُب عليها، وهــو في 
والترويج  والعميق  املفيد  إقصاء  حضرتها، 
من  يخفي خيبته  يكن  لم  والخفيف.  للزائف 
حكم التهميش الجديد املفروض عليه. هكذا 
بمناخاتها وعاقاتها  الباد،  أحوال  تغّيرت 
 جــعــّيــط 

ّ
ــل ــ وتــقــلــبــاتــهــا ومـــخـــيـــالـــهـــا، فــيــمــا ظـ

مًا مهجورًا في بلد يعاني من 
َ
حيث هو؛ َمعل

أو  الــدولــة  على  نظرنا  قصرنا  إذا  التصّحر. 

هشام جعيّط

ما قام به النبي محّمد كان أمًرا جديًدا غير 
العربي  التاريخ  فــي  اإلطـــاق  على  مسبوق 
ــد. لــقــد دعــــا إلــــى طـــفـــرة عــمــاقــة على  ــديــ املــ
صعيد االعــتــقــادات والــعــادات، فكان يلزمه 
الله.  إيمان شديد برسالته وعــون من عند 

وهذه الفكرة حاضرة دائًما في القرآن.
ــــده ولــيــس  يـــأتـــي الــنــصــر مـــن عــنــد الـــلـــه وحـ
كما  مــن عند صحابته.  النبي وال  مــن عند 
أن نــزول الوحي مستمّر دائــًمــا في املدينة، 
ا شديد االرتــبــاط بما كــان يجري 

ً
وهــو حق

من أحداث، وكذلك بالجهد التشريعي، لكنه 
البشرية. وهو  والحالة  الواقع  دائًما  يعلي 
والديني.  األخاقي  بالتعليم  دائًما  ق 

ّ
يتعل

دنية البادئة 
ّ
بيد أنه من املؤّكد أن النبوة الل

فـــي مـــكـــة، تــلــتــهــا نـــبـــوة تــأّمــلــيــة وعــقــانــيــة 
مــنــغــرســة فـــي الــعــالــم ومــلــتــصــقــة بــاألشــيــاء 

 عــلــى ذلــــك اإلجــــــراءات 
ّ

املــلــمــوســة، كــمــا تــــدل
.

ً
التشريعية مثا

الــتــنــزيــلــّيــة،  للحظة  تنميط  ثــمــة  لــئــن صـــار 
فــهــنــاك مـــع ذلــــك تـــواصـــل واســـتـــمـــراريـــة في 
القدسي،  التاريخ  القرآني: تعميق  الخطاب 
إقامة الشعائر، الدعوة إلى األخاق ومخافة 
إذن هناك  اآلخــرة.  الوعد والوعيد في  الله، 
تــواصــل لــلــنــواة الــديــنــيــة املــركــزيــة لــلــنــبــّوة، 
فـــهـــذه أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عـــن نـــبـــوة حــربــيــة ال 
غير، وحتى عن نبوة سياسية كما تريدها 
االستشراقية  والــدراســات  العربية  املصادر 
ــه مــتــعــّددة  الــاحــقــة. فــقــد كـــان لــلــنــبــّوة أوجــ
البداية نبّوة  إذ كانت في  املدينة،  في فترة 
تحيكم وتهدئة داخل املدينة، ومن هنا جاء 
مفهوم األمة في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه 
للتسالم  أو  للتعايش  م 

ِّ
املنظ النبي  صــورة 

في  القاضي  النبي  الجماعات، صــورة  بــني 
الـــنـــزاعـــات، الــنــبــي الــشــفــيــع لــلــمــؤمــنــني عند 
ــر، الــــذي يــحــســن التعامل  ــدّبـ الــلــه، الــنــبــي املـ
مـــع املـــعـــارضـــات وقــــوى الـــنـــكـــران. ثـــم هــنــاك 

مفارقات المؤرّخ وميراثُه

هناك تواصل للنواة 
الدينية المركزية للنبّوة، 
فهذه أبعد ما تكون 

عن نبوة حربية، وحتى 
عن نبوة سياسية كما 

تريدها المصادر العربية 
والدراسات االستشراقية

رحل أّول أمس المؤرّخ 
والمفّكر التونسي عن 

86 عامًا. طوال مسيرته 
البحثية، قطع هشام 

جعيّط مع التنميط في 
الكتابة التاريخية العربية، 

فتجاوز التقسيمات 
الزمنية المبّسطة، وأنهى 

محورية الشخصيات 
الكبرى واستبدلها 

بالمفاهيم. أّما المفّكر 
فانشغل بالراهن والحارق

كان إسهام الراحل 
هشام جعيّط أساسيًّا 

في قلب النموذج 
المعرفي الذي ساد 

من قرون، إذ َفتح الباب 
للباحثين العرب لحقل 
كان يحتكره الخطاُب 

االستشراقّي 

تأّملية وعقالنية منغرسة في العالم وملتصقة باألشياء الملموسة

كَسر احتكار الغرب لدرس اإلسالم وتاريخه

هشام جعيّط  الوقوف عند االسم ال المتن

يضعنا رحيله أمام 
إشكالية بقاء المشاريع 

الفكرية بال ورثة

لم تكن هناك دولة 
ثيوقراطية إلى أن 

تكّون في وقت الحق 
جنين دولة

خّط طريًقا مستحدًثا 
في دراسة المعيش 
اليومي في اإلسالم 

عاد إلى بدايات الحضارة 
اإلسالمية باعتبارها 

ينابيع استئناف

المدينة  نشأة  »الكوفة،  كتابه  منذ 
اإلسالميّة« )1975(، يشّكل إرث هشام 
لم  كبير  مشروع  في  لَبنة  جعيط 
الحقبة  قراءة  إعادة  بعد:  يكَتمل 
من  تالها  وما  التأسيسية  اإلسالمية 
أجل  مــن  والمنعطفات  الــَفــتــرات 
صــراعــات  على  ــنــاقــدة  ال ــاءة  ــ اإلض
واآلتــي،  الحاضر  وتقلبات  الماضي 
طالما  متفهم«،  »عقالني  بمنظور 
الحالية  العربية  الدراسات  في  افتُقَد 
التي تقلّد، بسخافة، ما يكتبه صغار 

المستعربين.

لَبنة في مشروع كبير
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ثقافة

رحيل

مقتطف

إضاءة

فعاليات

ســـريـــع فـــي األوســـــــاط الــبــحــثــيــة الــفــرنــســيــة 
نـــظـــرًا الجـــتـــراحـــهـــا مـــســـالـــك بـــحـــث جـــديـــدة 
العربية بعد اإلسام  املــدن  تقارب تأسيس 
ــاء ســـــوف تــتــبــلــور ضــمــنــه  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا وعــ
مــجــمــل املــكــّونــات الــحــضــاريــة الــاحــقــة، مع 
إلى  بابل  )مــن  القديمة  ــرات 

ّ
املــؤث استقصاء 

مــــكــــة(، كـــمـــا جـــعـــل مــــن الـــبـــحـــث تــفــكــيــرًا فــي 

الــوجــه اآلخـــر للعمل املــوّجــه نحو الــخــارج، 
املعّبر عنه بالحرب على قريش، واإلغــارات 
اليهودية  الــواحــات  فمهاجمة  الــبــدو،  على 
 

ٌ
ــذاك ظــهــر جـــدل ــا. آنــــ ــهـ ــارجـ فـــي املـــديـــنـــة وخـ

 منهما يؤثر في 
ّ

بــني الــداخــل والــخــارج: كــل
املركزي  العنصر  بالذات ظهر  اآلخــر. وهنا 
محّمد  النبي  أّداهـــا  التي  النبوية  للوظيفة 
ــًيـــا، وهـــــذا مـــا دعـــــاه مـــاكـــس فيبير  تـــدريـــجـ
»النبّوة الكاريزيمية«. الشاملة في آن واحد 
السلطة  التي تقوم عليها   تلك األدوار، 

ّ
لكل

النبي  اكتسبها  الــتــي  الهيبة  بــاألحــرى  أو 
محّمد. صحيح أن هذه السلطة ثيوقراطية 
بقدر ما تستند إلى أوامر الله، ولكن بقدر ما 
ة، ونسبًيا 

ّ
كانت تلك األمــور مستبطنة بدق

 حال لم 
ّ

حسب األفراد والجماعات. على كل
ى 

ّ
تكن هناك دولة ثيوقراطية أو غيرها، حت

مرحلة متقدّمة من الزمن تكّون فيها جنني 
دولة. ال أكثر.

آنــــذاك، مــا كــان هــنــاك ســوى جماعة مؤمنني 
نــبــويــة شخصية وكــاريــزمــيــة، ترتكز  وإمــــرة 
الله، لكنها تعاني من فرض  كــام  ا على 

ً
حق

من  أكثر  وتعاني  املدينة،  كامل  على  نفسها 
الكاريزما عن  تنجم  فرض نفسها خارجها. 
الصلة بالله على نحو خاص، لكنها تصدر 
ا عن شخص النبّي، بقدر ما يتمّكن من 

ً
أيض

القائد  مــن  ينتظر  إذ  أمـــره وسلطانه:  فــرض 
الــكــاريــزمــي أن يــصــون األّمــــة ويــنــظــم تسالم 

املجموعات.
)مقتطف من الجزء الثالث من »في السيرة النبوية: 
مسيرة محّمد في املدينة وانتصار اإلسالم«(

ــر عــن ظــاهــرة تتكّون  املــديــنــة كــمــفــهــوم يــعــبٍّ
بشكل عــفــوي ومــــدروس فــي آن، ولـــم ينس 
أن يــراجــع مــا وقـــع تــحــت يــديــه مــن مــراجــع 
ليأخذ العمل بعدًا آخر بنقد االستشراق في 
لحظة غير بعيدة عن لحظة إدوارد سعيد 
)كــتــاب »االســـتـــشـــراق«، 1979(، الــتــي بــدأت 
 األرض تحت أقدام التزييف األكاديمي.

ّ
تهز

ــع خــــطــــوة  ــطــ ــقــ ــــط تــ ــّيـ ــ ــعـ ــ ــاث جـ ــت أبـــــــحـــــ ــ ــانــ ــ كــ
جـــديـــدة فـــي نــقــد االســـتـــشـــراق، بــعــد إدوارد 
سعيد )وأنــــور عبد املــلــك(. فـــإذا كــان املفّكر 
أطروحته على مدّونة  أقــام  قد  الفلسطيني 
الشرق  الغرب على  أدبية لكشف إسقاطات 
قصد الهيمنة عليه، فإن جعّيط وضع تحت 
ــهــا أخطر 

ّ
مــشــرطــه كــتــابــات املـــؤرخـــني، ولــعــل

 تاريخنا. 
ّ

جرائم الغرب في حق
لاستشراق  النقدي  الُبعد  مّر  في جنينّيته، 
رّد فعل  يــثــيــر  أن  كــتــابــات جــعــّيــط دون  فـــي 
عــنــيــفــًا مـــن الــــدوائــــر األكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة. 
أفكاره  مــن  املبتكر  الــضــوء على  قـــّراؤه  ط 

ّ
سل

 شاب 
ٌ
واإلضــافــات الــتــي أخــذ يقّدمها بــاحــث

العربية  باملصادر  املعرفة  عمله  في  تــتــوازن 
واملـــنـــاهـــج الــتــاريــخــيــة الــحــديــثــة. لــكــن ريـــاح 

اإلعـــجـــاب الـــتـــي دفـــعـــت بــاســمــه ســريــعــًا إلــى 
ــّده،  ــ ــا انــقــلــبــت ضـ دائـــــــرة الــــضــــوء ســــرعــــان مــ
إذ ظــهــرت نــبــرة انـــزعـــاج لــيــس فــقــط مــن نقد 
بـــل ألن مـــؤرخـــًا عــربــيــًا متمّكنًا  االســـتـــشـــراق 
بني  الغربيني  الباحثني  وســاطــة  ينهي  كــان 
بنفسه  انتبه جعّيط  العرب وتاريخهم. وقد 
إلــى هــذه النقطة، حتى أنــه قــال ذات مــرة إن 
كتابه »الفتنة« )صدر بالفرنسية عام 1989(، 
قد »أنهى االستشراق«، والعبارة له، بمعنى 
 استعاد فيه املؤرخ املسلم الحق 

ٌ
أنه منعطف

فــي الحديث عــن اإلســـام ولــم يعد هــنــاك من 
لدراسة  املعرفية  عّدته  اكتمال  بعدم  يجادل 
تاريخه. هذه الجرأة على الكتابة التاريخية 
الــغــربــيــة كــانــت أرضــيــة أخــــرى يــقــف عليها 
لــم يجر استامها  ُيــوّرثــهــا )أو  جعّيط ولــم 
ــثــــل(، فــهــي تــحــتــاج نــّديــة  عــلــى الــنــحــو األمــ
معرفية مع مــادة البحث من جهة ومــع من 

كتبوا عنها في وقت سابق. 

أوجه متعّددة للنبّوة

اإلطاحة بالخطاب االستشراقي

بعد تأجيل موعده األّول )من 29 أيار/ مايو إلى 9 حزيران/ يونيو(، سيُقام المعرض 
الوطني للكتاب في »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة بدءًا من 17 من الشهر 
هشام  اسم  إطالق  جرى  وقد  المعرض،  من  الثالثة  الــدورة  هي  هذه  الجاري. 
جعيّط، أمس، عليها بعد رحيل األخير، علمًا أن ندوة حول تجربته كانت مبرمجة 

ضمن المعرض.

على خشبة »ساقية عبد المنعم الصاوي«، يقام مساء اليوم عرض دمى غنائي 
خمس  قرابة  منذ  للعرائس«  الساقية  »مسرح  أطلقها  مبادرة  وهي  كلثوم،  ألم 
كامل  شفيق  أحمد  كلمات  من  حياتي  أمل  أغنيَتي  العرض  يستعيد  سنوات. 
محمد  الوهاب  عبد  كلمات  من  حدود  وللصبر  الوهاب،  عبد  محمد  وألحان 

وتلحين محمد الموجي.

صالح  وزينة  جنبار  فادي  من  كل  يقّدم  الجاري،  يونيو  حزيران/   12 السبت،  يوم 
لألغنية  المؤّسس  األب  صبرا:  وديع  عنوان  تحمل  بُعد  عن  محاضرًة  كيالي 
اللبنانية. عاش صبرا بين 1876 و1952، وقد درس الموسيقى في باريس ثم عاد إلى 
أبرز أعماله النشيد  لبنان سنة 1910، فأّسس أّول معهٍد موسيقٍيّ في لبنان، ومن 

الوطني اللبناني، واألوبرا التركية، وأوبرا رعاة كنعان.

تنّظم جمعية »نوفال أكروبول« بفرعيها في باريس وستراسبورغ محاضرًة بعنوان 
الثامنة  من  بداية  أوهمان  إيزابيل  ُتلقيها  اإللهية،  للكوميديا  التعليمية  الرحلة 
من مساء اليوم )توقيت فرنسا(. تستعيد المحاضرة أسماء الشخصيات واألماكن 

واإلشارات التاريخية التي وردت في كتاب الكوميديا اإللهية.

نجم الدين خلف اهلل

جعّيط  هشام  التونسي  فكر 
ُ
امل تــصــّدى 

تــأريــخ  قــضــايــا  لــُكــبــرى   )2021  -1937(
إســـــام الــــبــــدايــــات، الـــــذي َيــشــمــل عصر 
النبوة وعهد الخلفاء، إلى جانب بوادر 
»الــشــرق األوســـط« في  مصير مناطق 

َ
ت

الــعــصــر يــن األولــــي والــوســيــط. وكــانــت 
الــتــاريــخــّيــة والــثــقــافــّيــة  سلسلة أعــمــالــه 
ــه اســـــم:  ــيـ ــلـ ــــق عـ ــلـ ــ ــهـــج أطـ ــنـ ــًدا ملـ ــيــ تــــجــــســ
ــتــفــّهــمــة«، فـــي مــعــارضــة 

ُ
»الــعــقــانــّيــة امل

ــزعــات الــوضــعــّيــة املــوغــلــة 
ّ
مــنــهــجــّيــة لــلــن

ــا الــــتــــي كــــــان يــعــتــمــدهــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــ ــِب ــ فـــــي َرْي
املستشرقون. 

ــي هـــــــذا املـــســـلـــك  ــ ــــــه، فــ
ُ
ــت بــــــدايــــــات ــ ــانــ ــ وكــ

الــتــاريــخــي، مـــع كـــتـــاب: »الـــكـــوفـــة، نــشــأة 
حــيــث   ،)1975( ــة«  ــ ــّيـ ــ ــــامـ اإلسـ املــــديــــنــــة 
امِلْصر   هــذه  مــراحــل تخطيط  استقصى 
ــَرأ عــلــى عـــمـــارتـــه مـــن تــــطــــّورات،  ــ ــ

َ
ــا ط ومــ

ــائـــف الـــديـــنـــّيـــة  ــلـــوظـ ــــراٍض لـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــع اسـ مـ
ــارّيـــة الــتــي  ــتـــجـ ــتـــى الـ والـــســـيـــاســـّيـــة وحـ
ــا ذلـــك الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي. وقــد  ــ أّداهــ
ا 

ً
طريق املبتكر  الَعمل  بهذا  فتح جعّيط 

اليومي  املعيش  دراســـة  فــي  ا 
ً
مستحدث

فـــي اإلســـــام بــاالعــتــمــاد عــلــى املــصــادر 
الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــد تــمــحــيــصــهــا 
ــا مــــــن مـــعـــلـــومـــات  ــهــ ــيــ ــــــرَبــــــلــــــة مــــــا فــ

َ
وغ

وأخـــبـــار. ثـــم انـــبـــرى بــعــد ذلـــك لقضايا 
أكــثــر حــســاســّيــة مــثــل الــســيــرة الــنــبــوّيــة 
وتاريخية الوحي القرآني، حقوٍل كانت 
ــًرا عــلــى  ــكــ تــعــتــبــر، ولــــقــــرون مــــديــــدة، حــ

ستعربني الغربيني.       
ُ
امل

ربات 
ّ

ومن أهم ما مّيز كتاباته، تلك الض
املوجعة التي وّجهها إلى املستشرقني، 
 االستناد 

ً
الــذيــن كــانــوا يرفضون أصــا

إلى ما َكتبه العرب املسلمون، ُمعتبرين 
ــه »مــنــحــاز« وغــيــر عــلــمــّي، حــتــى لــدى  ـ

ّ
أن

خيرة مؤلفينا مثل عبد العزيز الدوري، 
هم في َمجالهم، وأّكد، في غير 

ّ
فكان أن َبز

بالُحجج  ع 
ّ
يتقن خطابهم   

ّ
أن مناسبة، 

ــم بـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــاظــ ــعــ ــتــ ــّيــــة ويــ ــلــــمــ الــــعــ
الحقيقة سوى  في  ومــا هو  فضفاضة، 
تحامٍل على رموز اإلسام ومرجعياته 

وتأكيد للمركزّية األوروبية. 
ومن بني املعارك الدقيقة التي خاضها 
القرآني  النص  بتاريخّية  املتعلقة  تلك 
ــن جــــديــــد غــّيــر  ــ وعـــــوامـــــل انــــبــــجــــاس ديــ
تـــاريـــخ الـــبـــشـــرّيـــة، إذ َجـــهـــدت املـــدرســـة 
األملــانــّيــة ومـــا جـــاء بــعــدهــا، مــن تــيــاراٍت 

الــتــي أنــتــجــهــا، فــقــط مــن أجـــل التظاهر 
ــدام املــــنــــهــــج الـــفـــيـــلـــولـــوجـــي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــأن الــلــغــة  ــ واالقــــتــــصــــار عــلــيــه إيـــهـــاًمـــا بـ
ـــهـــا قـــد مــاتــتــا منذ 

َ
الــعــربــيــة وحـــضـــارت

عهوٍد. 
ــا في  هــكــذا، كــان إســهــام جعّيط أســاســّيً
قــلــب الــنــمــوذج املــعــرفــي الــــذي ســـاد من 
تح الباب للباحثني العرب 

َ
قــرون: فقد ف

االستشرافي  الخطاب  باحتكار  وأطــاح 
ــّبـــَت  ـ

َ
لـــــدرس اإلســــــام وتـــاريـــخـــه، كــمــا ث

ــام  ــــي أمــ ــــامـ ــتــــاريــــخ اإلسـ ــيــــات الــ أســــاســ
ــتـــي شــّكــكــت،  ــة الـــنـــقـــد الـــعـــارمـــة الـ مـــوجـ
ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، في كل 
شيٍء دون استثناء، بدعوى أن األحداث 
املـــدروســـة َمــرويــة فــقــط مــن وجــهــة نظر 
ــة جــوفــاء 

ّ
الـــرؤيـــة اإلســامــيــة، وهـــي تــعــل

أو  الــســريــان  لــدى  ُكتب  البحث عّما  ألن 
ــذاك لـــن يــكــون ال أوســـع  ــ الــبــيــزنــطــيــني آنـ
 وال أكـــثـــر مــصــداقــيــة. َمــجــهــود 

ً
إحــــاطــــة

الـــخـــطـــاب  بـــــضـــــراوة  قـــيـــس  إذا  ــار  ــ ــّبـ ــ جـ
االستشراقي الذي حكم باالنتحال على 

كل ما ورد في املصادر التراثّية. 
ــتـــراث  كـــمـــا أن اعـــتـــمـــاد جـــعـــّيـــط عـــلـــى الـ
ــراث  ــتــ ــى الــ ــلــ الـــفـــلـــســـفـــي-الـــهـــيـــغـــلـــي، وعــ

الروحي لإلسام ونصه املقدس ورمزه 
يحتل  جعله  محمد(،  )النبي  الرئيسي 
التقليدية  ــة  الـــرؤيـ بـــني  ـــا 

ً
مــوقــًعــا وســـط

الــتــي تــحــمــل عــنــاصــر أســـطـــوريـــة وبــني 
ــة الــــــبــــــاردة، هـــذا  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ ــة االسـ ــ ــرؤيـ ــ الـ
بأّمهات نصوص  استعانته  فضا عن 
ليفي  كلود  أعــمــال  مثل  الكونّية،  الفكر 
ــاكــــس فــيــبــر،  شـــــتـــــراوس، وفـــــرويـــــد، ومــ
أجــل تجسيد  من  ودوركهايم، وغيرهم 
حــاول  التي  املتفهمة«  »العقانية  هــذه 
املنطق  وإدراك  األحـــداث  تــأويــل  عبرها 

الخفّي الذي حكمها. 
ولــــــم يـــكـــتـــف بـــنـــقـــد هــــــذه األطـــــروحـــــات 
عــاد، فيما يشبه  بــل  وإظــهــار تهافتها، 
التمثات  طبقات  إلــى  املــعــرفــّي،  الحفر 
القرآن  رب عن 

َ
الغ التي راكمها  السلبية 

وعــن نــبــّي اإلســـام منذ الــقــرن الــحــادي 
عشر للمياد وصوال إلى عصر األنوار 
ومـــا بـــعـــده، حــيــث صـــاغ املــســتــشــرقــون، 
ــّديـــن املــتــعــّصــبــني،  ــهــم مـــن رجــــال الـ

ّ
وجــل

ــّبـــوا فــيــه كـــل مـــا ال يــتــاءم   صـ
ً
ــا مــتــخــيَّ

 بــمــثــابــة مــكــبٍّ 
َ
مــــع تـــوجـــهـــاتـــهـــم، فــــكــــان

ليعارض  َصــنــعــوه،  ــَر،  ــ
َ

آخ مــن  لهوسهم 
املثال الغربي، ثم أضافوا إليه كل ألوان 
 فضيلة 

ّ
ــزع كـــل

َ
الــتــشــويــه والــتــحــقــيــر، لــن

عنه. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ــثـــون  ــاحـ ــــني«، وهـــــــم بـ ــيــ ــ ــرآنــ ــ ــ
ُ
ــق ــ ــ مــــثــــل: »ال

ألوهّية مصدر النص  غربيون ينكرون 
القرآني ويعايرونه مجّرد نسٍخ للكتب 
السابقة، وعلى رأسهم  وانسبروغ  في 
واقترحوا   ،)1977( القرآنية«  »دراساته 
ا، »ُحّرَر«  ا بشرّيً فرضّية كون القرآن نّصً
بعد أكثر من قرٍن من وفاة النبي، فكان 
ــد أطــروحــاتــهــم، 

ّ
أن انــبــرى جــعــّيــط لــيــفــن

األملــان،  املستشرقون  ه 
َ
صاغ ما  ب 

ّ
بتعق

والســيــمــا نــولــدكــه وشـــوالـــي إلـــى غــايــة 
األميركية باتريسيا كروان. 

ا نقده لرفض املستشرقني 
ً

ومن ذلك أيض
 مــا ورد فــي كــتــب الــســيــرة الــنــبــويــة، 

َّ
كـــل

، واعتباره منحواًل من 
ً
 وتفصيا

ً
جملة

ــّكـــائـــني، إال أنــه  ـــع الـــقـــصـــاص والـــحـ وضـ
وبــحــٍس نــقــدي مـــتـــوازن، مــّيــز مــا يمكن 
ــا ال يـــمـــكـــن، حـــســـب مــعــايــيــر  ــ قـــبـــولـــه ومـ
اإلمــــكــــان الــــواقــــعــــّي لــــأحــــداث ومــنــطــق 
 ثاثيته 

ّ
العقل الوضعّي. ولذلك، استهل

والنبوة«  الوحي  النبوية:  »السيرة  في 
التي  التاريخية  بنقد جــذرّي للمصادر 
من  فيها  ورد  مــا  محيص 

َ
وت اعتمدها 

عــنــاصــر وأخـــبـــار. كــمــا أنـــه اعــتــمــد على 
الـــقـــرآن مــصــدرًا رئــيــســًا لــكــتــابــة السيرة 
باعتبارها الوثيقة الصحيحة الوحيدة 
الشاهدة على أحــداث تلك الفترة، وهو 
الغربيون. ومن جهة  ا 

ً
ما يرفضه تعنت

ثانية، تمّيز عن املستشرقني بحمل الهم 
الــعــربــي وقــضــايــا الــوطــن فــي كــتــابــاتــه، 
ــره بــــبــــروٍد، كــمــا لو  فــلــم َيــــــدرس ظــــواهــ
ــع   عــــن الـــواقـ

ً
ــانـــت نـــصـــوصـــه مـــنـــعـــزلـــة كـ
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