ندوة دورية "أسطور"

هشام جع ّيط :املؤرخ واملفكر
 15-14آذار /مارس 2022

جدول األعامل | املشاركون | امللخصات

جدول األعامل

اليوم األول
اإلثنني 14 ،آذار /مارس 2022
الجلسة االفتتاحية
كلمة مركز البحوث االقتصادية واالجتامعية :يوسف بن عثامن
10:30-10:00

كلمة املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع تونس :مهدي مربوك
كلمة مخبـر تاريخ االقتصاد املتوسطي :حياة عاممو
كلمة دورية أسطور :عبد الرحيم بنحادة

الجلسة األوىل
التجديد التاريخي
رئيس الجلسة :حياة عاممو
12:20-10:30

بثينة بن حسني :هشام جع ّيط والتجديد يف الفكر التاريخي من خالل السرية النبوية
سمية الوحييش :هشام جع ّيط يف ميزان "السرية الحديثة"
حسن حافظي علوي :هشام جع ّيط والتأريخ للمؤسسات ببالد املغرب
عمرو عثامن :هشام جع ّيط والسرية النبوية :يف نقد املنهج

12:40-12:20

اسرتاحة

الجلسة الثانية
التجديد املعريف
14:10-12:40

رئيس الجلسة :آيات حمدان
حياة عاممو :هشام جعيّط واملسترشقون
كامل عبد اللطيف :هشام جعيّط والتأسيس ألنوار عربية
سلوى بالحاج صالح :الدين والديني لدى هشام جعيّط من خالل كتابه "التفكري
يف التاريخ ،التفكري يف الدين"

15:00-14:10

غداء

اليوم الثاين
الثالثاء 15 ،آذار /مارس 2022
الجلسة الثالثة
ّ
محك الحارض
التاريخ يف
11:30-10:00

رئيس الجلسة :عبد الحميد هنية
مهدي مربوك :هشام جعيّط والشأن العام :املؤرخ ،الحايل وااللتزام
محمد حسن :من بواكري مؤلّفات هشام جعيّط :سؤال املايض وهاجس املصري

13:30-13:15

مالحظات ختامية
عبد الحميد هنية

املشاركون
امللخـصــات

بثينة بن حسني
أستاذة محارضة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ،تونس .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ الوسيط

الرشقي يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ( .)1997-1993عضو مبخرب بحث "أشغال األرض والتعمري وأمناط
العيش باملغرب القديم والوسيط" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة .من مؤلَّفاتها "الدولة األموية ومقوماتها

اإليديولوجية واالجتامعية" (منشورات كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ،)2008 ،و"الفتنة الثانية" (،)2010

و"الفتنة الثانية يف عهد الخليفة يزيد بن معاوية" ( ،)2013و"نساء الخلفاء األمويّني :قراءة جديدة" ( ،)2014و"ثورة

وابني" (قيد الطبع).
الت ّ

هشام جع ّيط والتجديد يف الفكر التاريخي من خالل السرية النبوية
م كتبه حول إمتام
يعترب كتاب هشام جعيّط "يف السرية النبوية  - 3 -مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم" من أه ّ

وة من مكّة من جهة قريش .درس جعيّط املجهود السيايس للرسول
الدعوة املحمدية يف مجال جديد بعد تهجريه بالق ّ

حدة ومتضامنة تتجاوز العالقات العشائرية والقبلية.
بارتباط دائم بنزول الوحي .فظهر مفهوم "األ ّ
مة" بوصفهاجامعة مو ّ

م
وكان مرشوع محمد السيايس والديني يهدف إىل توسيع رقعة اإلسالم يف خارج املدينة مبحاربة قريش
أساسا .ث ّ
ً
إنّه يف مرحلة ثانية ،عزم عىل محاربة البدو ،أو األعراب ،يف الحجاز وفرض اإلسالم عليهم .وقد أكّد جع ّيط نجاح محمد
مشني يف فرتة "الجاهلية" .ومن خالل هذا
يف تأسيس نواة دولة وإدخال العرب يف التاريخ العاملي بعد أن كانوا مه ّ

وليًّا .وكان هذا
الكتاب الثالث حول السرية النبوية ،متكّن جعيّط من استنطاق املصادر،
ّ
خاصة منها القرآن بوصفه مصد ًرا أ ّ
الرتكيز عىل القرآن أم ًرا ثوريًّا إىل ح ّد بعيد ،مقارن ً
ن
ة باملؤ ّرخني العرب الذين رفضوا الرجوع إىل
النص املقدّس باعتبار أ ّ
ّ

ة جع ّيط مقارب ً
مثل) .وقد كانت مقارب ُ
ة جديدة تعتمد األنرثوبولوجيا
ً
دراسة التاريخ ليست دراسة الهوتية (رضوان الس ّيد

مها تأسيس الدولة اإلسالمية .فقد رفض التسليم بتأسيس دولة
مة أه ّ
التاريخية .وتط ّرق جعيّط أيضً ا إىل مواضيع مه ّ
من ِ
النبي ،وهي فكرة دافع عنها وليام مونتغمري واط وأحمد صالح العيل.
قبل
ّ

حسن حافظي علوي
أستاذ تاريخ املغرب وحضارته يف العرص الوسيط بجامعة محمد الخامس بالرباط ،وأستاذ زائر مبعهد محمد السادس

للقراءات والدراسات القرآنية .خبري سابق باملعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب ،ومدير سابق ملركز الدراسات

الصحراوية ،ورئيس سابق ملركز طارق بن زياد للدراسات واألبحاث .عضو الجمعية املغربية للبحث التاريخي ،وعضو

اتحاد املؤرخني العرب ،وعضو هيئة تحرير مجلة "هيسربيس-متودا" ( Hespéris-Tamudaكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

وكتب تصديرات لعدد من كُتب املؤرخني ،وأرشف عىل تنظيم العديد من الندوات الوطنية
بالرباط) .أصدر العديد من الكتب،
َ
والدولية .له مقاالت متنوعة يف "معلمة املغرب" ويف مجالت أخرى متخصصة.

هشام جع ّيط والتأريخ للمؤسسات ببالد املغرب
تهتم هذه الورقة مبا كتبه هشام جعيّط حول النظم واملؤسسات ببالد املغرب يف القرنني األولني للهجرة ،وتربز دوره الرائد

واملؤسس يف هذا الباب ،من خالل مجمل مؤلفاته بوجه عام ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل ما ييل :تأسيس الغرب اإلسالمي
(القرن األول والثاين للهجرة /السابع والثامن للميالد) ،والكوفة :نشأة املدينة العربية اإلسالمية ،والفتنة :جدلية الدين

والسياسة يف اإلسالم املبكر .وتقارن ما أنتجه جع ّيط يف هذا املوضوع بإنتاجات بعض املؤرخني العرب واملسترشقني.

وتكشف الورقة اآلراء التي تف ّرد بها هذا املؤرخ يف دراسته لخصائص النظم العربية بإفريقية؛ مبا فيها دواوين الجند
والربيد والخراج والصدقات واألعشار والطراز ودار السكة وبيت املال ،ودرجة تأثر هذه األجهزة اإلدارية بالنظم الساسانية،

أو البيزنطية ،أو ما عرفه املرشق اإلسالمي من تنظيامت إدارية من بدايات اإلسالم إىل العهد العبايس األول .وترصد
مراحل تحرر النظم األفريقية من آثار املوروث القديم إىل أن استوت عىل سوقها وصارت مؤسسات عربية بحتة .وتعكس

الورقة من جهة أخرى ،مناقشة جعيّط آلراء املسترشقني حول النظام القضايئ اإلسالمي ،وخاصة ما روج له جوزيف

شاخت  Joseph Schachtمن أن القضاة اقترصوا عىل القرآن وحده يف استنباط األحكام خالل القرن األول للهجرة ،وتربز
كذلك مختلف االستنتاجات املتميزة التي خلص إليها جع ّيط فيام يتعلق بالدور الذي اضطلعت به النظم واملؤسسات يف

تكريس الهيمنة اإلسالمية ببالد املغرب ،ونرش الدين اإلسالمي وتعريب البالد ،وما رافق ذلك من تعسفات جبائية أفضت

يف نهاية األمر إىل ثورة األمازيغ بزعامة الصفرية سنة 122ه740/م ،واستقالل بالد املغرب عن دار الخالفة يف املرشق.

حياة عاممو
أستاذة التاريخ اإلسالمي الوسيط يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة تونس .مديرة مخرب تاريخ االقتصاد

املتوسطي ومجتمعاته .صدر لها العديد من الكتب واملقاالت يف تاريخ اإلسالم املبكر وقضاياه املعارصة؛ من بينها

حل"
"أصحاب محمد ودورهم يف نشأة اإلسالم" ( ،)1996و"أسلمة بالد املغرب :إسالم التأسيس من الفتح إىل ظهور ال ِّن َ

( ،)2004و"السلطة وهاجس الرشعية يف صدر اإلسالم" ( ،)2014و"يف االلتزام بقضايا الحداثة يف العامل العريب
واإلسالمي" ( ،)2020و"االلتزام وفك االلتزام" ("كراسات املنتدى عدد  ،)2020 ،3و"منظومة حقوق اإلنسان من منظور

الخطاب الديني" (يف كتاب "العيش املشرتك يف ليبيا ويف مجاالت جغرافية أخرى".)2016 ،

هشام جع ّيط واملسترشقون
م بأغلب دراسات
م هشام جعيّط باالسترشاق باعتباره تيّا ًرا اتّخذ مواقف معيّنة من اإلسالم وثقافته ،مثلام اهت ّ
اهت ّ
ريا من قضايا اإلسالم املبكّر.
املسترشقني التي عالجت كث ً
بي جع ّيط اختالف فكر االسترشاق الفرنيس من اإلسالم ونب ّيه مقارن ً
وفس
ة بالفلسفة األملانية،
ّ
ويف املستوى األولّ ،
هذا االختالف بتاريخ العالقات اإلسالمية األوروبية التي بُ ِنيَت عىل السياسة العدائية بالنسبة إىل أوروبا الالتينية ،والتأثر

وفسه كذلك بالحركة االستعامرية التي
مة،
بالروح والحضارة بالنسبة إىل أملانيا
ّ
خاصة وأوروبا الشاملية بصفة عا ّ
ّ
م من العامل اإلسالمي ،وهو األمر الذي مل تَ ِ
عشه أملانيا.
خاضتها فرنسا ض ّد جزء مه ّ

تعامل علميًّا،
ً
ما يف املستوى الثاين ،فقد تعامل فيه جعيّط مع أقطاب االسترشاق الذين برزوا خالل القرن العرشين
أ ّ
وب الكثري من آرائهم املتعلقة بعديد القضايا من خالل العودة إىل قراءة املصادر ومقارنة
فأحال عليهم ونقدهم وص ّ

نفسه مل يكُن منه إدان ٌ
ة للمسترشقني وال متجيد لهم
ن جع ّيط
الروايات ببعضها .وخالفًا ملا يتداوله منتقدو جع ّيط ،فإ ّ
َ

ريا من أفكارهم األخرى
أيضً ا ،بل تعامل معهم مبنهج النقد العلمي الصارم ،واعتمد عليهم يف بعض األفكار ،ونقد كث ً
وب بعضها ورفض بعضها اآلخر ،من خالل فهمٍ مختلف ملا ورد يف املصادر واملناخ الثقايف الذي وردت فيه.
فص ّ

وربا يندثر ،حينام يتمكّن الباحثون املسلمون من
ن اهتامم املسترشقني باإلسالم وقضاياه سيرتاجع،
ويعتقد جع ّيط أ ّ
ّ

ريا بـ "االسترشاق األنكلوسكسوين
ّ
حذق املناهج العلمية الغربية،
ولعل هذا األمر هو الذي جعله ال يويل اهتام ً
ما كب ً

الجديد بحسب تعبري جعيّط.

سلوى بالحاج صالح
متخصصة يف تاريخ األديان .أنشأت ماجستري بحث "تاريخ
أستاذة محارضة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة
ّ

األديان" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ( .)2020-2019لها العديد من املؤلّفات املنشورة يف اختصاص تاريخ

األديان؛ من بينها "قريش :وقائع وأحداث قبل اإلسالم" ( ،)2016و"دث ّريني يا خديجة :دراسة تحليلية لشخصية خديجة بنت
وراتها من نشأتها إىل القرن الرابع الهجري /العارش امليالدي" ،وهي
خويلد" ([ ،)2011 ]1999و"املسيحية العربية وتط ّ

حدة ،تحت إرشاف هشام جع ّيط ،بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ( ،)1998و"الكاهنات
أطروحة دكتوراه مو ّ

العربيات :سلطة ومعرفة"( ،يف "النساء واملعرفة والسلطة".)2019 ،

الديـن والدينـي لـدى هشـام جع ّيـط مـن خلال كتابـه "التفكير يف التاريـخ ،التفكير

يف الدين"

تتن ّزل هذه الورقة البحثية يف إطار تعامل هشام جعيّط مع الدين والديني يف كتابه األخري "تفكّر يف التاريخ تفكّر يف

الدين"Penser l'histoire penser la religion (2021) ،؛ إذ ميثّل الدين والديني إشكاليتني أساسيتني من ضمن اإلشكاليات
ع ِ
م ًل العقل فيها.
م ْ
مة التي يثريها جعيّط يف كتابه .ويف هذا السياق ،ال يعنينا جعيّط إال باعتباره مؤ ّرخًا لألديان و ُ
امله ّ
مياِ ،
منا يف هذا البحث هو املنهج
قدم اهتاممه بالبحث التاريخي ،فإ ّ
ولنئ كان اهتاممه بالدين والديني أم ًرا قد ً
ن ما يه ّ

الصارم الذي اتّبعه يف تناول نشأة األديان وانشغاله بدور الدين يف التاريخ.

جوهري من النفس
ن الدين جز ٌء
وقد اخرتنا النظر يف مواقف مثرية لالهتامم يف هذا الكتاب تتمثّل يف اعتبار جع ّيط أ ّ
ّ

ن الديانة املسيحية "توليفة من اليهودية
البرشية والتوحيد
مشة ،وأ ّ
حدسا ،وأ ّ
ن األديان ُ
ولدت يف الفضاءات امله ّ
ً
مة
بالديني ،وسعى إىل التأليف بني ّ
مل جعيّط عالقات الحداثة
والهيلينية" .وقد تأ ّ
كل ما أورده يف كتابه يف نقطة مه ّ
ّ

 -هي "التفكري التاريخي والدين"  -متثّل الهدف األسايس لبحثه.

حا بني أكرث من فكرة يف املوضوع نفسه .ولعل
حاول جعيّط التفكّر يف ّ
كل هذه القضايا الشديدة التعقيد؛ ما أبقاه متأرج ً

م هذه املسائل التي ظلت غري محسومة ،أو غري واضحة ،يف رؤيته العالق َ
ة بني الزمني ،الظريف ،واألزيل عىل
من أه ّ

غرار العالقة بني التاريخي ،الواقعي ،املادي ،وبني الروحي ،الفكري؛ وذلك فيام يتصل بالدين.

سمية الوحييش
مختصة يف تاريخ الدولة العثامنية املتأخر والتاريخ الرتيك املعارص .درست يف جامعة إسطنبول برتكيا واملعهد
باحثة
ّ

الوطني للغات والحضارات الرشقية يف باريس  INALCOومعهد الدراسات الرشقية واألفريقية بلندن  ،SOASوحصلت

عىل شهادة الدكتوراه من جامعة توبنغن بأملانيا .تعمل حاليًّا يف جامعة فرانكفورت بأملانيا.

هشام جع ّيط يف ميزان "السرية الحديثة"
عن يف الكتابات املختلفة ،التي تناولت بالتحليل والنقد إنتاج الباحث واملؤرخ التونيس هشام جعيّط
أثناء التم ّ

مثل ،نالحظ أنها تدرس هذا اإلنتاج وتقيّمه مبعزل
ً
( )2021-1935يف تاريخ اإلسالم املبكر" :الفتنة" ،و"السرية النبوية"،
عم أنتجه الفكر العريب الحديث حول املواضيع ذاتها خالل ما يزيد عىل قرنٍ  .يف حني أن هذا اإلنتاج ،يف موضوع السرية
ّ

قليل .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،نذكر منه السرية الضخمة التي نرشها املفكّر السوري من أصول
ً
جا
تحديدًا ،ليس إنتا ً

صور مقتبسة من القرآن الكريم
فلسطينية محمد ع ّزة دروزة ( )1984-1887يف أواخر األربعينيات بعنوان "سرية الرسولُ :

م السرية الجريئة التي أنهاها الشاعر واألديب العراقي معروف الرصايف
وتحليالت ودراسات قرآنية" ،وهي يف جزأين ،ث ّ

حل اللغز املقدّس" وتأخر نرشها حتى سنة  ،2002وكذلك كتاب
( )1945-1875سنة  1933بعنوان "الشخصية املحمدية أو ّ

ة للجدل يف تلك الفرتة.
محمد حسني هيكل (" )1956-1888حياة محمد" ،الذي نُرش سنة  ،1935وقد كان أكرث اإلصدارات إثار ً
ن تعذَّر الوعي بحجم النتاج العريب الحديث يف ما يخص التاريخ اإلسالمي املبكر والسرية
فكانت النتيجة ،يف رأينا ،أ ْ

فضل عن تعذُّر خطوط التواصل واالنفصال بني هذه الكتابات وما أنتج جع ّيط من ناحية ثانية ،إضاف ً
ة إىل
ً
النبوية من ناحية،
تعذُّر تقييم أعامل جعيّط بنا ًء عىل وعي بهذا النتاج الفكري املمتد وموقعتها فيه من ناحية أخرى.

تركّز هذه الورقة عىل موضوع "السرية النبوية" ،فتنظر فيام أنتجه جع ّيط من جهة ،املتمثّل يف ثالثيته "يف السرية
وة"؛ الجزء الثاين" :2007 ،تاريخية الدعوة املحمدية يف مكة"؛ الجزء
النبوية" (الجزء األول" :1999 ،الوحي والقرآن والنب ّ

الثالث" :2015 ،مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم") ومختارات من محطّات مختلفة فيام أنتجه الفكر العريب
م تبحث ،من خالل أمثلة أمنوذجية ،عن نقاط التواصل واالنفصال يف منهجيات العمل واملحتوى.
الحديث من جهة أخرى .ث ّ

ريا ،يف ضوء هذه املقارنة ،من خالل موقعة لجع ّيط ضمن هذا النتاج الفكري الحديث يف السرية ،أن تلقي
وتحاول أخ ً
أضوا ًء تقييمية جديدة عىل عمله.

عبد الحميد هنية
شغل أستاذًا يف قسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس حتى ترشين األول /أكتوبر  .2012وشغل خطة
مدير مخترب األبحاث "دراسات مغاربية" التابع لجامعة تونس يف الفرتة  .2012-1999وشغل أستاذًا يف برنامج التاريخ

مبعهد الدوحة يف الفرتة  .2021-2015وهو عضو باملجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة" بتونس.

تدخل ضمن اهتامماته البحثية مواضيع ذات صبغة اجتامعية وسياسية وثقافية تتعلق بتاريخ البالد التونسية ،وبالد
أساسا .تركزت أبحاثه األخرية حول قضايا تخص مظاهر الحداثة وصريورة بنائها؛ من
ما ،خالل الفرتة الحديثة
املغارب عمو ً
ً

ذلك قضية نشأة الدولة باملعنى الحديث للكلمة ،وظهور املعارف الجديدة ،وعالقة السيايس بالديني .ألَّف العديد

من الكتب ،وله العديد من الدراسات والبحوث املنشورة باللغتني العربية والفرنسية يف دوريّات عربية وعاملية ويف
أعامل جامعية.

كامل عبد اللطيف
أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العريب املعارص بكلية اآلداب يف جامعة محمد الخامس بالرباط .محارض يف العديد

من الجامعات واملؤسسات البحثية داخل املغرب وخارجه .ترتكز اهتامماته يف تطور املفاهيم وانتقالها داخل حقول

املعرفة وشبكاتها املختلفة .وهو عضو مؤسس للجمعية الفلسفية العربية  .1983ومن آخر مؤلفاته" :يف الحداثة

والتنوير والشبكات" ( ،)2021و"يف الثقافة والسياسة وما بينهام" ( ،)2020و"العرب يف زمن املراجعات الكربى" (،)2016

"الثورات العربية :تحديات جديدة ومعارك مرتقبة" ( ،)2013و"املعريف اإليديولوجي ،الشبيك :تقاطعات ورهانات" عن
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (.)2011

هشام جع ّيط والتأسيس ألنوار عربية
سنوجه اهتاممنا ،يف هذه الورقة ،نحو املساهمة يف بحث جوانب من كيفيات إسهام املفكر التونيس هشام جعيّط

( )2021-1935يف التأسيس ألنوار عربية؛ ذلك أننا نعاين يف كثري من أعامله انحيازه املعلن إىل خيارات األنوار والتنوير
يف الحارض العريب ،وهي الخيارات التي مارس فيها بكثري من العمق ،نقده للغرب وللمركزية الثقافية الغربية من

جهة ،ومارس فيها دفاعه الكبري عن الحداثة والتنوير من جهة أخرى.

يدفعنا الحضور املشرتك للحس التاريخي وللتاريخ املقارن يف أعامل جعيّط وأعامل عبد الله العروي ،بالنظر إىل

كل بطريقته الخاصة -
تكوينهام األكادميي الواحد ،وبالنظر إىل خياراتهام الفكرية الكربى املتمثلة يف دفاعهام ّ -

عن قيم التنوير إىل معاينة أن األرضية التاريخية يف كتابات العروي تتوخى بنا ًء يزيدها اقرتابًا من املجال االجتامعي

السيايس .أما الحضور التاريخي يف أعامل جعيّط ،فإنه يستوعب  -إضافة إىل ما أرشنا إليه  -جوانب من التوتر
امليتافيزيقي وتناقضات وجدانية ،ويعمل عىل إعادة تركيبهام يف سياق عمليات فكرية أقرب ما تكون إىل التأمل

الفلسفي والنقد التاريخي؛ إذ متتلئ العبارة والفكرة والحدس يف نصوصه بكثافة غري معهودة يف فكرنا املعارص.
ِ
نفسه.
إنها تتجه إىل التفكري يف التاريخي وما يتجاوزه ،عىل الرغم من حصول ما يتجاوز ما هو تاريخي داخل التاريخ
تعلّم جع ّيط من الروح النقدية األنوارية لزوم املغامرة ورضورتها يف التاريخ .وهو يعانق قدره ،يَقبل الخالص املمكن،

الخالص التاريخي املمكن ،لكنه ال ينىس عذاب الروح ،ال ينىس التناقض األكرب بني الله والعامل ،بني األبدية والعدم ،وهو
ينجح يف بناء تصوراته الفكرية والتاريخية بكثري من االحتياط ،وقد حاول يف الكثري من أعامله استيعاب لغة املطلق

ْتض فيه حصول املساعي اإلنسانية الهادفة ،بلغاتها وحساسياتها
الدينية باعتبارها جز ًءا من التاريخ العا ّ
م الذي يُف َ َ

املختلفة ،إىل فهم اإلنسان والعامل يف أبعادهام املختلفة.

تجعلنا الروح األنوارية يف أعامل جعيّط ،كام رتبنا ذلك يف الورقة ،تجاه طريق ينفتح عىل أفق يف التأسيس ألنوار

مة من قوة هذا الطريق تتمثل يف التفاعل
عربية،
طريق يهد ملجتمع جديد وقيم جديدة ،ونحن نفرتض أن جوانب مه ّ
ُ

اإليجايب والنقدي الذي مارسته أعامله مع مرياث األنوار ومكاسبه الفكرية واالجتامعية ،إضافة إىل أشكال استحضاره

ملختلف التحديات واألسئلة املطروحة اليوم يف ثقافتنا ومجتمعنا .ونفرتض أن الجدل الثقايف والسيايس املتواصل

اليوم يف مجتمعاتنا ،يف موضوعات التحديث واملوقف من الرتاث ومن املايض ،يؤرشان بوضوح إىل عمليات التهيُّؤ
املتواصلة مليالد أنوار عربية.

محمد حسن
حاصل عىل دكتوراه املرحلة الثالثة ( ،)1995وناقش دكتوراه الدولة تحت إرشاف هشام جع ّيط .أستاذ محارض يف عدة

جامعات (فاس ،ومكناس ،وبالرمو بإيطاليا ،وليون بفرنسا) .شارك يف ندوات ومؤمترات وأعامل علمية أخرى يف

العديد من البلدان العربية واألوروبية واألفريقية.

من بواكري مؤ ّلفات هشام جع ّيط :سؤال املايض وهاجس املصري
أسهمت أعامل هشام جعيّط العلمية يف تقدّم البحث التاريخي ،ويف صياغة رؤية استرشافية للفكر .ففي سياق
املؤسسات" ،إىل سنتَي 1967
مؤلَّفه "والية إفريقية خالل القرن الثاين هـ :دراسة يف
بواكري كتاباته التاريخية ،يعود ُ
ّ

و ،1968وهو من بواكري كتابته التاريخية ،وفيه تع ّرض لحقبة مفصلية ،متناولً املوضوع باالعتامد عىل مقاربة نقدية؛ إذ
قام بترشيح األحداث التاريخية بدقة .ومل يغب عنه إيالء النظم اإلسالمية والجغرافية التاريخية وأسامء املواقع والنشاط

االقتصادي والتمصري واملجموعات البرشية مكان ً
ما يف سياق هاجس املصري ،فيأيت كتابه "الشخصية
ة مناسبة .أ ّ
عب يف مقدّمته عن تردّده يف اقتحام هذا الحقل املعريف .وقد مثّل موضوعان محور
العربية واملصري العريب" الذي ّ

ن الشخصية لن تجد تكاملها املحسوس إال يف كيان يرتقّب اإلنشاء ،وفيه
ّصا إىل أ ّ
اهتاممه :الشخصية واملصري ،متخل ً
تع ّرض فيه ملواضيع الحداثة والدين والوحدة والدولة .يُضاف إىل ذلك كتابه "أوروبا واإلسالم :صدام الثقافة والحداثة"،

وفيه تع ّرض لنظرة الغرب إىل العامل اإلسالمي ،وهي متميّزة بالجدال وباملراوحة بني الحياد واالنحياز .ومنذ القرن الثامن

عرش ،ازداد اهتامم املسترشقني بالرشق ،فحصلت املقارنة مع أوروبا ووقع البحث عن أسباب انحطاط العامل اإلسالمي.

ن إرهاصات الفكر العريب املعارص ،وهاجس التفكري
ويف نهاية األمر ،بدأ مسريته بكتابة مقاالت عن تاريخ إفريقية .إال أ ّ

يف الجدلية بني أوروبا واإلسالم ،قد أدّيا به إىل االنرصاف إىل مواضيع فكرية حاسمة.

مهدي مربوك
أستاذ التعليم العايل بجامعة تونس .باحث يف علم االجتامع .مدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،فرع

تونس .وعضو باملجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة" بتونس .نرش مؤلفات ومقاالت عديدة تُعنى

بالهجرة والشباب وقضايا االنتقال الدميقراطي.

هشام جع ّيط والشأن العام :املؤرخ ،الحايل وااللتزام
ة ووحيًا
امتهن هشام جعيّط كتابة التاريخ والتنظري له ،وظل خالل مساره العلمي الرثي يسائل فرتة اإلسالم املبكر ،سري ً
ة ومدنًا ،من أجل فهمٍ أفضل ألحداث ِ
وفتن ً
ن كتابته "غري
غيت مسار تاريخ العرب والعامل قاطبةً .ومع ذلك ،فإ ّ
عظامٍ
ّ

تقل غزارة وأهمية عن أعامله التاريخية ،وقد تناول فيها قضايا ليست ذات عالقة مبارشة مبهنة املؤرخ
ّ
التاريخية" ال
سه وظل ميارس تجاهه جاذبي ً
ة ال تقاوم .ال شك يف أن "املؤرخ الجيد يسبح يف الزمن"
وال بذلك الزمن الذي شدّه وأَ َ

ويعرب حدوده ،ولكن ما الذي يفرس خوض جعيّط يف قضايا عامة من قبيل مسألة الدميقراطية والثورات والحروب التي

يل؟
شهدتها املنطقة والعامل اإلسالمي وأوروبا؟ وع ّ
م تصدر هذه التحليالت واملواقف؟ وما عالقة املؤرخ بقضايا الحا ِّ

وخصوصا إذا ما استحرضنا أهمية املوضوعية والحياد يف الكتابة التاريخية؟
ما،
ً
وكيف ميكن النظر إىل التزام املؤرخ عمو ً

عمرو عثامن
س العلوم السياسية يف الجامعة األمريكية
يشغل وظيفة أستاذ مشارك يف قسم العلوم اإلنسانية بجامعة قطرَ .
د َر َ

بالقاهرة ( ،)2000ثم حصل عىل شهادة املاجستري من قسم الدراسات العربية والرشق أوسطية بجامعة سانت أندروز

بإسكتلندا ( ،)2004وشهادة الدكتوراه من قسم دراسات الرشق األدىن بجامعة برنستون األمريكية ( ،)2010وشهادة

الدكتوراه يف القانون  JDمن جامعة حمد بن خليفة ( .)2020تشمل اهتامماته البحثية الدراسات اإلسالمية ،والفكر

العريب الحديث واملعارص ،والقانون ،واللغة .صدرت له مؤلفات علمية باللغتني العربية واإلنكليزية .شارك يف العديد
من املؤمترات والندوات العلمية يف الدول العربية ،وأوروبا ،والواليات املتحدة.

هشام جع ّيط والسرية النبوية :يف نقد املنهج
منذ ظهور الجزء األول من ثالثية املؤرخ التونيس هشام جعيّط عن السرية النبوية يف عام  ،1999ظهرت العديد من

الردود التي تناولت تلك الثالثية؛ إما بالثناء عليها ،وإما بالحط منها .ركزت بعض تلك الردود عىل املنهج ،أو املناهج ،التي

استخدمها جعيّط يف دراسة السرية ،يف حني اهتم بعضها اآلخر بتأييد النتائج التي توصل إليها أو بنفيها ودحضها.
تستعرض هذه الورقة بعض أوجه النقد لثالثية جع ّيط املتعلّقة بالسرية النبوية ،ال سيام ما يتعلق منها بالجوانب
املنهجية يف دراسة السرية .وتختتم الورقة مبالحظات مرتبطة بالعديد من الردود عىل جع ّيط؛ وذلك فيام يخص طبيعة

الكتابة والنقد التاريخيَّني يف العامل العريب املعارص ،وفرص التواصل بني أصحاب املناهج املختلفة.

