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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
قراءة في فكر هشام جعيط: دور النبوة في دخول العرب التاريخ

قراءة في فكر هشام جعيط: دور النبوة في دخول العرب التاريخ

رمضان بن رمضان 

مقدمة

يذهــب بعــض المفكريــن إلــى أن أعمــال هشــام جعيــط )1935 - 2021( حــول اإلســالم المبكــر قــد 
وضعــت حــًدا للمنجــز االستشــراقي الــذي اهتــّم بهــذه المرحلــة مــن تاريــخ اإلســالم، وأغلقت قوًســا من 
»المعرفــة« التاريخيــة، وفتحــت آفاًقــا جديــدة ألعمــال مختلفــة حــول »اإلســالم المبكــر« بــأدواٍت معرفية 
تســتنطق المصــادر القديمــة وتميــز غثهــا مــن ســمينها بعيــن ناقــدة وبصيــرة ثاقبــة، فتعيــد كتابــة تاريخنــا 
برؤيــٍة موضوعيــة بعيــدٍة عــن القــراءات التمجيديــة مــن ناحيــة، وعــن تلــك التــي ال تــرى فيمــا حــدث إال 
استنســاًخا أو انتحــااًل لتراثــات ســابقة. يقــول هشــام جعيــط فــي حــواٍر مــع الكاتبــة حيــاة الســايب نشــر 
فــي موقــع )ثقافــات(: »أعتقــد أن المستشــرقين فــي الفتــرة التــي كتبــت فيهــا لــم يكونــوا متمكنيــن مــن 
علــم التاريــخ ]....[ وليــس لهــم تكويــن تاريخــي نقــدي حقيقــي ]....[ كانــت كتاباتهــم ســردية وتطغــى 
عليهــا أحــكام مســبقة واعتبــارات خــارج الحقــل العلمــي، وهــي مســكونة بفــرض تفــوق الغــرب علــى 
ــد  ــراق ق ــة إن االستش ــيرة المحمدي ــول الس ــي ح ــالل ثالثيت ــن خ ــول م ــن الق ــالمي، ويمك ــرق اإلس الش

انتهــى علــى يــد أحــد الشــرقيين المســلمين.«(1)

(1)  حوار مع هشام جعيط، أجرته معه حياة السايب، موقع ثقافات، أعيد نشره في 24 يونيو 2021.

رمضان بن رمضان

باحــث تونســي، شــهادة دكتــوراه بكليــة اللغــات 2010، قســم العربيــة – جامعــة األنــوار- ليــون 
2، الموضــوع: »نظريــة خلــق القــرآن عنــد المعتزلــة؛ أسســها النظريــة وتأثيراتهــا علــى الفكــر 
اإلســالمي«. فــي 2001: شــهادة الدراســات المعمقــة، كليــة اللغــات، قســم العربيــة – جامعــة 
األنــوار – ليــون 2، موضــوع البحــث »إســهامات محمــد أركــون فــي الدراســات اإلســالمية مــن 
خــالل كتابــه »قــراءات فــي القــرآن«. لــه العديــد مــن البحــوث والمنشــورات فــي الحضــارة 
العربيــة اإلســالمية، والعديــد مــن الدراســات النقديــة فــي األدب والشــعر والمســرح وســيصدر 
ــرازي، مفهــوم االختــالف  ــن ال ــر لفخــر الدي ــا: أصــول الفقــه مــن خــالل التفســير الكبي

ً
ــه الحق ل

فــي القــرآن مــن الطبيعــي إلــى الثقافــي، أدوات الكتابــة وأثرهــا فــي صناعــة المعنــى األدبــي 
والدينــي.
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1 – العرب والنبوة 

إن اســتقراء ابــن خلــدون، المتوفــى ســنة 818 هــج / 1406 م لتاريــخ العــرب قــد أوصلــه إلــى خالصــاٍت 
عامــة ســيتكفل علــم التاريــخ بالبحــث فيهــا تمحيًصــا وتدقيًقــا وإعــادة قــراءٍة للمصــادر التــي وصلتنــا والتــي 
تتحــدث عــن تلــك الفتــرة، فهــي تقتضــي نظــًرا وتحقيًقــا بحســب تعبيــره، إن انتقــال العــرب مــن الوثنيــة إلــى 
التوحيــد مثــل فيــه الديــن/ النبــوة »طقــوس عبــور« مــن التوحــش والبــداوة اللتيــن اتســمت بهمــا حالــة العرب 
ــدن  ــة التم ــى حال ــة، إل ــحٍة أخالقوي ــحون بمس ــٌح مش ــو مصطل ــة، وه ــرف بالجاهلي ــا يع ــالم أو م ــل اإلس قب
ــا  ــم، إنه ــم وتصوراته ــي رؤاه ــرب وف ــة الع ــي ذهني ــي ف ــاٍت ال تنمح ــتترك بصم ــوٌس س ــا طق ــس. إنه والتأن
بمثابــة الوســم الــذي انطبعــت بــه أخالقهــم وســلوكهم. يقــول ابــن خلــدون فــي الفصــل الســابع والعشــرين 
مــن البــاب الثانــي، فــي أن العــرب ال يحصــل لهــم الملــك إال بصبغــة دينيــة مــن نبــوٍة أو واليــٍة أو أثــٍر عظيــم 
مــن الديــن علــى الجملــة. ويشــرح ابــن خلــدون ذلــك بقولــه: »والســبب فــي ذلــك أنهــم لخلــق التوحــش 
الــذي فيهــم أصعــب األمــم انقيــاًدا بعضهــم لبعــض، للغلظــة واألنفــة وبعــد الهمــة والمنافســة فــي الرياســة، 
ــق  ــب خل ــهم وذه ــن أنفس ــم م ــوازع له ــة كان ال ــوة أو الوالي ــن بالنب ــإذا كان الدي ــم، ف ــع أهواؤه ــا تجتم فقلم
ــام  ــر والمنافســة منهــم فســهل انقيادهــم ]....[ فــإذا كان فيهــم النبــي أو الولــي الــذي يبعثهــم علــى القي الكب
بأمــر اللــه ويذهــب عنهــم مذمومــات األخــالق ويأخذهــم بمحمودهــا ويؤلــف كلمتهــم إلظهــار الحــق ثــم 
ــام  ــيل واالنقس ــذرر القب ــة الت ــن حال ــرب م ــال بالع ــك.«(2) إن االنتق ــب والمل ــم التغل ــل له ــم، حص اجتماعه
ــهولة  ــن وس ــة الل ــاب إىل حال ــر باألنس ــب والتفاخ ــة والك ــة واألنف ــة الغلظ ــن حال ــارب، وم ــر والتح والتناح
ــراف  ــن أع ــة م ــى القبلي ــك البن ــتقّر يف تل ــا اس ــل م ــة ختلخ ــٍة قوي ــاج إىل رج ــف حيت ــاع والتآل ــاد واالجت االنقي
وتقاليــد وتفتــح أمامهــم رؤًى جديــدة حــول اإلنســان والوجــود وحــول الشــعوب املجــاورة هلــم. يؤكــد هشــام 
جعيــط يف رسديتــه لســرية الرســول صــى اهلل عليــه وســلم عــى االنتــاء العــريب للرســول وأنــه مــن قبيلــة قريــش 
وعــى أنــه ولــد يف مكــة، وهــو بذلــك يــرد عــى املســترشقة باتريشــيا كــرون )1945 – 2015( التــي شــّكت يف 

انتســاب حممــد إىل قريــش ويف صحــة نســبه وتعتــبه مــن وســط اجلزيــرة العربيــة وليــس مــن مكــة(3). 
يدقــق هشــام جعيــط فــي كل المرويــات والمصــادر القديمــة مــن ابــن إســحاق إلــى ابــن هشــام إلــى البــالذري 
وال ســّيما المرويــات المتصلــة بالنبــي، يــورد مختلــف الروايــات ثــم ينقدهــا ويضــرب بعضهــا ببعــض معتمــًدا في 
ذلــك علــى معرفــٍة دقيقــة بعلــم التاريخ وعلــى اطــالع واســٍع باألنثروبولوجيــا الثقافيــة وبعلــم االجتماع، ومســتنًدا 
إلــى النــص القرآنــي كمصــدٍر رئيــس لنحــت صــورٍة للرســول صلــى اللــه عليــه وســلم. إنــه يعمــد إلــى ترجيــح 
بعــض الروايــات علــى أخــرى محكوًمــا فــي ذلــك بنزعــٍة علميــة تبحــث عــن حقيقــة مــا حــدث، بعيــًدا عــن 
تصــورات المستشــرقين وعــن خلفياتهــم التــي أثــرت كثيــًرا فــي مــا كتبــوه حــول التاريــخ اإلســالمي وســيرة 
الرســول، وكذلــك بعيــًدا عمــا اســتقّر فــي الضميــر الجمعــي اإلســالمي مــن تصــورات ارتقــت إلــى درجــة 
البديهيــات. ُيعــدُّ هشــام جعيــط النبــوة حدًثــا جلــاًل، وأنهــا ليســت باألمــر العــادي الــذي يتكــرر حدوثــه، وأن 
الشــعوب التــي تحظــى بهــذا »التكريــم« يمكــن أن يكــون لهــا شــأٌن عظيــم. إنهــا حــدٌث فــارٌق فــي تاريخهــا 
فــي كل أبعــاده، وتكــون شــخصية النبــي محوريــًة فــي هــذا المســار. فإضافــًة إلــى االصطفــاء الــذي اختــص 

عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2000(، ص119.  (2)

ــة فــي مكــة، ط2 )بيــروت: دار الطليعــة،  ــة الدعــوة المحمدي هشــام جعيــط، فــي الســيرة النبويــة (2(: تاريخي  (3)
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ــه  ــي تبّوئ ــة دوًرا ف ــاع تاريخي ــه أوض ــي أّدت في ــار ذات ــا، ولمس ــع به ــة تمت ــالت ذاتي ــي لمؤه ــخص النب ــه ش ب
هــذا الــدور، كان للنبــوة دعائــم أخــرى، لقــد صاحبــت النبــوة خلخلــًة للبنــاء اللغــوي تكفــل القــرآن الكريــم 
بإحداثهــا، يقــول هشــام جعيــط: »فالقــرآن ابتــدع أيًضــا معجمــه وهــذا أمــر عظيــم وهــو الــذي خلــق التجريــد 

المفاهيمــي فــي لغــة لــم تكــن تعــرف إاّل الحســي كمــا فــي الشــعر.«(4) 
ــأ القــرآن األرضيــة الفكريــة للعــرب حتــى يتلقــوا حــدث النبــوة بوصفــه بوابــة لدخــول التاريــخ،  لقــد هي
ــوٍر  ــن تط ــٌر ع ــو تعبي ــٍة، ه ــي لغ ــا ف ــواًل معجمًي ــن رأى أن تح ــي حي ــه التاريخ ــك بحس ــط ذل ــد أدرك جعي وق
ذهنــي عــام فــي الثقافــة، ومــن وراء ذلــك عــن تطــوٍر فــي بنــى الحضــارة كمــا لــدى اليونــان وغيرهــم.(5) إن 
القــرآن الــذي نــزل بلســاٍن عــريب مبــن، كان مفهوًمــا بالــرورة مــن العــرب، وعــى الرغــم مــن ذلــك يؤكــد 
ــور  ــإّن الس ــه ف ــب رأي ــرآن، وبحس ــالل الق ــن خ ــم إاّل م ــرب وجداالهت ــكار الع ــرف أف ــن نع ــا مل نك ــط أنن جعي
الوســطى هــي التــي كانــت صعبــة الفهــم بالنســبة إىل القرشــين ألهنــا كانــت حتــوي مفــردات جمــردة، وحتــى 
الســور األوىل حتــوي مفــرداٍت خاصــة وجديــدة ومبتدعــة كالنــار واجلنــة وجهنــم... لقــد اســتطاعت نبــوة حممد 
صــى اهلل عليــه وســلم تثويــر الوعــي العــريب انطالًقــا مــن اللغــة مســنودًة بالوحــي، يقــول جعيــط متحدًثــا عــن 
مئــات الكلــات اجلديــدة : »وإنــا اخرتقــت اللغــة والضائــر عــب أربعــة عــرش قرًنــا مــن احلضــور والتعمــق يف 

احلضــور، بــل كونــت املعجــم اليومــي للعــرب املســلمن يف احلضــارة التــي ســتنبني.(6) 
يطــرح القــرآن مشــكل اللغــة فــي كل أبعــاده ويتبنــى جعيــط رأي المستشــرق األلمانــي يوليــوس فلهــاوزن 
(1844 – 1918( الــذي يــرى أنــه يشــهد علــى قــوة اللغــة وســيطرتها علــى الفكــر، لكــن العكــس صحيــح 

ــة لكــن  أيًضــا وهــو ســيطرة الفكــر علــى اللغــة وتطويعــه لهــا. فالقــرآن خلــق مفــرداٍت مــن الجــذور العربي
ــى،  ــر مــن النضــج والغن ــرة دون ســواها، كان بســبب أن اللغــة وصلــت إلــى حــٍد كبي انبالجــه فــي هــذه الفت
ومــن هنــا ازدهــار التعبيــر الفنــي فــي الشــعر، والقــرآن تعبيــٌر فنــي بأعلــى درجــة. يهتــم جعيــط برســم مالمــح 
ــط  ــو قس ــا ه ــاؤله م ــرح تس ــط، ويط ــرد/ الوس ــع والف ــا/ المجتم ــك: األن ــالم بالديالكتي ــوء اإلس ــخ نش تاري
ــر – ومــا هــو قســط العالــم الــذي ولــد فيــه؟ فــي آخــر المطــاف، الســؤال المحيــر هــو  محمــد – وهــو كبي
ــا فــي ذلــك الزمــان وفــي تلــك الســاحة مــن وجهــة األفــكار ومــن وجهــة  التالــي: كيــف كان محمــد ممكنً

ــر ومــن وجهــة اإلرادة المســتميتة؟(7) التعبي

النبوة في التاريخ 

مالمح الوضع الجغراسياسي في شبه الجزيرة قبل البعثة
أدرك هشــام جعيــط أهميــة المــدن فــي صناعــة التاريخ ألنهــا المدخــل الوحيــد لمحاصــرة البــداوة وتحجيم 
دورهــا وال ســّيما فــي شــبه الجزيــرة الوســطى، قطعــة األرض المحاصــرة بيــن الشــمال -ســوريا- بمدنــه مثــل 
العــال والحجــر والبتــراء وبصــرى، والجنــوب  اليمــن  حيــث ســبأ وشــبوا وتمنــع وظفــار ونجــران. عشــية 

(4)  هشام جعيط، في السيرة النبوية (2(، ص156.

(5)  المرجع نفسه.

(6)  المرجع نفسه، ص751.

(7)  المرجع نفسه.
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ــة  ــداوة هــي المهيمن ــة هــي الســائدة فــي المجــال التاريخــي، بينمــا كانــت الب ظهــور اإلســالم كانــت المدين
ــا للوجــود البــدوي  ــزال خاضًع فــي المجــال األنثروبولوجــي. لقــد كان الجمهــور األعظــم مــن العــرب ال ي
ــا  الرعــوي القبلــي والحربــي. كانــت المــدن تســتبطن فــي داخلهــا الفكــرة االتحاديــة المجمعــة ونزوًعــا معينً
إلــى الهيمنــة، غيــر أن المدينــة ظلــت واقــع أقليــة، وكانــت علــى الــدوام مخترقــًة بالمبــدأ القبلــي الــذي كانــت 

تحــاول عبًثــا تجــاوزه.(8) 
كان الصــراع علــى أشــده عشــية ظهــور اإلســالم بيــن البــداوة والمدينــة، فقــد أصبــح مســتقبل عــرب شــبه 
الجزيــرة رهيــن حســم هــذا الصــراع. كان لزاًمــا علــى المدينــة أن تتخلــص مــن اإلرث األنثروبولوجــي الثقيــل 
ــا  ــع م ــوي م ــادي رع ــط اقتص ــارة ونم ــأر واإلغ ــة الث ــحها عقلي ــا تكتس ــس مدًن ــى أن تؤس ــال معن ــداوة، ف للب
ــرب  ــال الع ــى إدخ ــادرة عل ــدن الق ــدن. فالم ــي الم ــش ف ــط العي ــتقيم ونم ــلوكات ال تس ــم وس ــن قي ــه م ينتج
التاريــخ هــي تلــك التــي تقــدر علــى إنشــاء نمــط اقتصــادي جديــد، وتغييــر الرمــوز الثقافيــة وكذلــك الميــراث 
ــا  ــان، وإم ــود ولإلنس ــه للوج ــه ونظرت ــه وتصورات ــن معتقدات ــائد م ــف بالس ــورٍة تعص ــا بث ــي، إم األنثروبولوج
بإصــالٍح منظومــة القيــم التــي لــم تعــد تســتجيب لطموحــات المــدن فــي وضــع بصمتهــا الخاصــة فــي تاريــخ 
المنطقــة. فالقــرن الســادس الميــالدي هــو عصــر الجاهليــة بحســب هشــام جعيــط، عصــر العنــف والجهــل، 
ــا يبــرز صعــود مكــة فــي ظــل الهيمنــة البدويــة  فــي ظــل خضــوع اليمــن لألجنبــي، األحبــاش والفــرس، هن
ــع  ــة تنب ــة مك ــط: »إن أهمي ــول جعي ــتقبل، يق ــالًء بالمس ــر امت ــا األكث ــى، ألنه ــرة األول ــا الظاه ــة، كأنه العددي
ــة البدويــة، وإلجــراء عمليــة وصــل بيــن  مــن كونهــا كانــت مدعــوة لتنظيــم وتدبيــر القــوى الجديــدة للعروب

العالميــن الداخلــي والخارجــي، عالــم القبيلــة وعالــم المدينــة بشــكل لــم يحــدث مــن قبــل.«(9) 
ــا  ــرة، لكنه ــل الحي ــة مث ــن مك ــل م ــدي أفض ــي التوحي ــدور التاريخ ــؤّدي ال ــا أن ت ــدٌن كان بإمكانه ــاك م هن
كانــت قــوة مدعومــة مــن األجنبــي -اإلمبراطوريــة الساســانية- لــم يكــن هواهــا عربًيــا خالًصــا، فلــم تســتطع 
توســيع نفوذهــا إلــى كل الجزيــرة العربيــة، كمــا أنهــا لــم تكــن حاملــًة لــرؤى مســتقبلية للعــرب، أمــا عالــم 
ــام بــدوره كوســيط ثقافــي، فقــد تالشــت  الشــمال عالــم عــرب الماضــي األوائــل لــم يعــد قــادًرا علــى القي
ــاروا  ــن ص ــمال والذي ــى الش ــوب إل ــن الجن ــن م ــرب اليم ــت ع ــرٍة نقل ــن هج ــت موط ــة وأصبح ــه العربي مدن
قضاعــة مــع مزايــا وســمات بدويــة صرفــة وخاضعيــن فــوق ذلــك لبيزنطــة.(10) إن اجلزيــرة العربيــة الوســطى 
املحصــورة بــن قطبــن يف حالــة انحطــاط، بــدأت تظهــر داخلهــا مــدن مثــل مكــة والطائــف ويثــرب، إهنــا هــي 
أيًضــا ُأنشــئت عــى أســاس قبــيل لكنهــا كانــت تســتمد مــادة وجودهــا مــن الزراعــة والتجــارة، وكانــت مكــة 
ــه مركــز حــٍج  ــة نظــًرا إىل كون ــرة العربي قائمــًة يف وســط احلــرم أو األرض املقدســة، احلــرم األهــم يف كل اجلزي
يتجــى فيــه بــكل نصاعــة تفاعــل املدينــة والقبائــل، نحــن أمــام أرســتقراطيٍة دينيــة تناظــر األرســتقراطية احلربيــة 

لــدى كبيــات القبائــل الرعويــة والبدويــة.(11) 
ــان،  ــادة األوث ــة وعب ــدد اآلله ــم تع ــن – رغ ــة والدي ــدم واللغ ــن بال ــط موحدي ــب جعي ــرب بحس كان الع

هشــام جعيــط، الفتنــة جدليــة الديــن والسياســة فــي اإلســالم المبكــر، خليــل أحمــد خليــل )مترجــم(، )بيروت:   (8)

ــة، د.ت(، ص13. دار الطليع
المرجع نفسه.  (9)

هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص14.  (10)

المرجع نفسه.  (11)
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ــا  ــٍة بيته ــكل قبيل ــة، إذ كان ل ــل الدول ــل مح ــة تح ــت القبيل ــة. كان ــة الدول ــس أم ــًة ولي ــًة ثقافي ــكلون أم -ويش
القيــادي، أي أســيادها، إاّل أن الســيد لــم يكــن يمــارس ســلطًة قهريــة، كنــا نجــد ذلــك فــي مكــة مــع قريــش، 
وفــي يثــرب مــع األوس والخــزرج، وفــي الطائــف مــع ثقيــف، وكان ذلــك التنظيــم يســمح لســفحي العروبــة 
البــدوي والحضــري أن يجــد لغــًة مشــتركة وموقًفــا مشــترًكا وقيًمــا مشــتركة، ومــع ذلــك كانــت تعــزى ألهــل 
المــدن، وال ســّيما قريــش، عقليــة خاصــة مختلفــة عــن عقليــة البــدو، كانــت ترســم مــا يشــبه الحــدود مــا بيــن 

العالميــن )البــداوة والحضــر(.(12) 

محمد النسب والشرعية

فــي هــذه البيئــة ولــد النبــي، ودعــا طــوال ثــالث عشــرة ســنة، كان ينحــدر بخــٍط مســتقيم مــن قصــي أي 
مؤســس مكــة بوصفهــا كياًنــا مدينًيــا، أي مــن الرجــل الــذي أقــر بهــا قريًشــا -ومعنــى قريــش مــن تقــرش القوم 
تجمعــوا والمقرشــة أي الســنة الشــديدة المحــل التــي يتجمــع فيهــا النــاس فتنضــم حواشــيهم وقواصيهــم- 
وكان قــد جمــع بيــن يديــه الوظائــف الدينيــة والسياســية والعســكرية، وبنــوع أخــص كان النبــي ينتســب إلــى 
عشــيرة عبــد منــاف اســم االبــن الثانــي لقصــي الــذي كانــت ســمعته قــد فاقــت بســرعٍة شــهرة االبــن األكبــر 
ــد  ــذ عب ــم وفخ ــن هاش ــذ اب ــن، فخ ــى فخذي ــاف إل ــد من ــيرة عب ــام عش ــن انقس ــم م ــى الرغ ــدار. وعل ــد ال عب
شــمس فقــد ظلــت متماســكًة تماســًكا كافًيــا لكــي يعتبــرا »العشــيرة األقربيــن« التــي أمــر اللــه النبــي بإنذارهــا 
ــا علــى بنــي عبــد منــاف وليــس فقــط علــى بنــي  فــي القــرآن )ســورة الشــعراء/ اآليــة 214( التــي تــدل حًق
هاشــم، وبذلــك كان النبــي ينتســب إلــى إحــدى عشــيرتي قريــش المقدســتين التــي كانــت تشــارك فــي خدمــة 
الحجيــج وفــي القيــادة العســكرية.(13) لئــن كان توســع التجــارة الــذي كان ظاهــرًة حديثــة العهــد، قــد أوجــد 
تباينـًـا اجتاعًيــا يظهــر قيمــة عشــائر مل تكــن منحــدرًة مــن قــيص مثــل خمــزوم أو فخــذ عبــد شــمس عــى حســاب 
فخــذ هاشــم املنحدريــن كليهــا مــن عبــد منــاف، فــإن عشــرية عبــد منــاف قــد ظلــت مــع ذلــك حتتفــظ بمكانــة 
مميــزة مؤسســًيا، وكانــت متثــل يف املارســة بيــت قريــش خاصــة، وهــذا أمــر بالــغ األمهيــة بحســب هشــام جعيــط 
لفهــم الصعــود النبــوي ملحمــد ونجاحــه الالحــق يف املدينــة وبيــت القبائــل العربيــة. مل يكــن حممــد عــى الرغــم 
مــن فقــره ومــن فقــر عمــه وحاميــه أيب طالــب متحــدًرا مــن أٍي كان بــل مــن قــيص وعبــد منــاف، وكان هبــذه 

الصحــة يمكنــه أن يظهــر يف أعــن العــرب كممثــٍل لقريــش يف غايــة الكــال.(14) 
يــرى هشــام جعيــط أنــه ال منــاص مــن الفصــل المطلــق بيــن التبشــير الدينــي لمحمــد طــوال ثــالث عشــرة 
ــي  ــل ف ــف المقب ــن التولي ــالم، وبي ــى والدة اإلس ــض أدى إل ــٌي مح ــيٌر دين ــو تبش ــذات، وه ــة بال ــي مك ــنة ف س
المدينــة بيــن الدولــة والديــن. فالعنصــر األول نتــاج اتجــاه روحــي عميــق، وينــدرج فــي ســياق المــدى الطويل 
ــة،  ــة، والثانــي هــو ثمــرة المصادفــة، ويلبــي الحاجــة إلــى تجــاوز هامشــيٍة محلي ــة التوحيدي لتطــور الروحاني
هامشــية الجزيــرة العربيــة بإدخــال مبــدأ الدولــة فيهــا وإليهــا.(15) لكننــا نــرى أن مــا حــدث يف املدينــة مل يكــن 
ثمــرة املصادفــة ألن الوحــي الــذي رافــق مســرية األمل يف ســبيل الدعــوة إىل اهلل يف مكــة، وهــو الــذي اســتند إليــه 

(12)  المرجع نفسه، ص51.

(13)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص18.

(14)  المرجع نفسه، ص91.

(15)  المرجع نفسه، ص02.
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جعيــط يف فهــم ســرية الرســول، ظــّل يرافقهــا يف املدينــة ويعمــل عــى جتذيــر مبادئهــا مــن خالل ســرية الرســول، 
وظــل يــؤرخ حلــوادث كــبى عاشــها النبــي. يؤكــد هشــام جعيــط أيًضــا أن النبــي مل يؤســس ملــًة أو طائفــة بــل 
دينـًـا جديــًدا، وذلــك يف رده عــى مكســيم رودنســون يف كتابــه، حممــد، الصــادر بباريــس، ســنة 1968، ص95. 
كمــا فنــد جعيــط مزاعــم عــدٍد مــن المستشــرقين، فــي أن الدعــوة المحمديــة فــي مكــة كانــت ذات أهــداٍف 
ــه  ــبون إلي ــي ينس ــوم النب ــذا. وإن كان خص ــراض كه ــناد الفت ــد إس ــال يوج ــة، ف ــى مك ــة عل ــية أي الهيمن سياس
ــا، بــل يعنــي أن أفقهــم قــد بقــي محصــوًرا ومحــدوًدا  ــا أن النبــي كان صاحبهــا حًق مطامــح فــال يعنــي إطالًق
ــة  ــب أهــل مك ــظ مــن جان ــوذ االجتماعــي.(16) لكــن يمكــن أن نلح ــن النف ــة وموازي ــدود مدينتهــم اللئيم بح
مقاومــة ثقافيــة ودينيــة يف ســبيل الــرشك -تعــدد اآلهلــة- واحــرتام األجــداد اللذيــن انتقدمهــا القــرآن الكريــم. 
إن املســألة التــي صادفهــا النبــي يف مكــة هــي ذات بعــد ثقــايف ودينــي وال عالقــة هلــا بالتجــارة وال بالسياســة، 
ــه املقــدس  ــد أن تعطــي للشــعب العــريب كتاب ــٌة مــن حيــث أهنــا تري ــا، هــي ثقافي ــة ثانًي ــة أواًل وثقافي فهــي ديني

ــه الدينــي واألخالقــي.(17)  ب ــه: مؤدِّ ونبي

دولة - المدينة النبوية

ــن  ــم م ــى الرغ ــا. عل ــس هينً ــا لي ــخ وأثره ــي التاري ــًرا ف ــا أث ــادث un fait prophétique ألن له ــوة ح إن النب
اندراجهــا فــي التــراث اإلبراهيمــي، إال أنهــا حــادٌث غيــر مســبوٍق بالنســبة إلــى العــرب، فقــد جعلت منهــم أمة 
ذات مالمــٍح مخصوصــٍة، وتركــت بصماتهــا التــي ال تّمحــي فــي وجدانهــم. كانــت عابــرًة للقبائــل والعشــائر، 
لذلــك اســتطاعت أن توحدهــم. يقــول عبــد المجيد الشــرفي فــي مقارنتــه بين النبــوة والنظــام القبلــي والعوامل 
التــي مكنــت النبــوة مــن أداء هــذا الــدور: »لعــل الفــارق بينــه -أي الرســول- وبيــن زعمــاء العشــائر ورؤســاء 
القبائــل أن نفــوذ هــؤالء مقصــوٌر علــى عشــائرهم وقبائلهــم، بينمــا يختــرق نفــوذ النبــي االنتمــاءات القبليــة 
ــى  ــذا المعن ــم، وبه ــر له ــة ال تتوف ــٍة ديني ــى مرجعي ــي إل ــتند النب ــا يس ــا ]....[ كم ــا دون أن يلغيه ــو عليه ويعل
فــإن ســلطته ال تــورث«(18) فمنــذ الفــرتة املدنيــة بــدأت مالمــح الفعــل النبــوي يف التاريــخ تظهــر، إنــه حــادث 
ــن  ــة م ــة -املدين ــتحتضن الدول ــي س ــرة الت ــم دار اهلج ــري اس ــدأ بتغي ــيي un événement inaugurateur ب تأس
يثــرب إىل املدينــة ويف ذلــك إشــارة إىل أن الديــن اجلديــد قــادٌر عــى إدارة االختــالف العرقــي والدينــي وحتــى 
ــواًل  أو  ــل حت ــئة متث ــالمية الناش ــة اإلس ــدن العربي ــط أّن امل ــام جعي ــب هش ــد اعت ــد. لق ــه اجلدي ــوي يف حميط اللغ
ــدٍة مــن دون إنــكار الســتمرار دور النمطــن الكالســيكين اآلخريــن يف  »قطيعــًة« نحــو صناعــة حضــارٍة جدي
ــة  ــدول العظيم ــدن ال ــا وم ــى حفافيه ــراء وع ــل يف الصح ــدن القواف ــك م ــي بذل ــاري، ويعن ــا احلض أداء دورمه

التــي تأسســت عــى شــواطئ البحــار واألهنــار. 
كان »حــدث الدولــة« فــي الحيــاة العربيــة موضوًعــا مركزًيــا عنــد هشــام جعيــط عمــل مــن خــالل اســتقرائه 
لتاريــخ اإلســالم المبكــر علــى إبــراز أهميتــه وتأثيــره فــي تصوراتنــا وفــي رؤيتنــا. يتحــدث رضــوان الســيد فــي 
مقالــة نشــرت بعــد وفــاة هشــام جعيــط، يذكــر فيهــا حــواًرا دار بينهمــا حــول قيــام األمــة فــي التاريــخ وحــول 
أيديولوجيــا الجماعــة، وهــي موضوعــات عزيــزة علــى رضــوان الســيد، أّن جعيــط كان مشــغواًل بدولــة المدينة 

(16)  المرجع نفسه، ص12.

(17)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص21.

(18)  عبد المجيد الشرفي، اإلسالم بين الرسالة والتاريخ )بيروت: دار الطليعة، 2001(، ص77-76.
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التــي اتجهــت إلنجــاز مشــروع األمــة. وحيــن ســأل رضــوان الســيد هشــام جعيــط عــن أيديولوجيــا الوحــدات 
ــي  ــة ف ــأن »الدول ــب ب ــط يجي ــة كان جعي ــلطة أو الدول ــدة الس ــدار ووح ــدة ال ــة، وح ــالث: وحــدة الجماع الث
المدينــة« هــي أســاس الوحدتيــن األخرييــن فــي إرادة التحقــق وفــي الوعــي بذلــك. وفــي الوقــت الــذي يــرى 
ــي  ــة هــي الت ــة المدين ــط أن دول ــرى جعي ــة ي ــة اإلغريقي ــة هــي المدين ــة -الدول ــه رضــوان الســيد أّن المدين في
تســعى بوعــي لالنســياح فــي العالــم مقدمــة نمًطــا حضارًيــا جديــًدا.(19) إن املدينــة -الدولة عنــد اإلغريــق تتميز 
بــأن علاءهــا ومفكرهيــا وفالســفتها كرســوا جهدهــم خلدمــة املصلحــة العامــة، ودعــوا إىل إقامــة نظــام ســيايس 
ــا  ــاتريها وقوانينه ــة دس ــة -دول ــكل مدين ــد كان ل ــد. لق ــشء الصاع ــريب الن ــم وي ــف ويعل ــة ويثق ــق العدال حيق

وآهلتهــا حتــى وإن كانــوا مجيًعــا يشــرتكون يف مــكان واحــد هــو اليونــان. 
لقــد حــدد أرســطو بعــض الــرشوط الواجــب توافرها لقيــام املدينــة -الدولــة، وتتمثل بـــ: قيم خاصــة باملدينة، 
مؤسســات، وســائل عيــش وقــوة عســكرية للدفــاع عــن النفــس. يتكــون املجتمــع داخــل املدينــة- الدولــة مــن 
ثــالث طبقــات ختتلــف مــن حيــث احلقــوق السياســية: الطبقــة األولــى هــي طبقــة املواطنــن األحــرار وهــي 
الفئــة احلاكمــة، العســكر، مــالك األرايض وفئــة التجــار، وهــم يتمتعــون بحقوقهــم السياســية كاملــة. الطبقــة 
ــة إاّل أن  ــلطٍة حاكم ــون ألي س ــرار وال خيضع ــم أح ــة ه ــون يف املدين ــن يعيش ــب الذي ــة األجان ــي طبق ــة ه الثاني
بقاءهــم متوقــف عــى حســن ترصفهــم أي خضوعهــم لقانــون املدينــة، ويف حــال خرقهــم القانــون يطــردون، 
ليســت هلــم حقــوق سياســية. الطبقــة الثالثــة هــي طبقــة العبيــد تعمــل عــى إرضــاء وإشــباع حاجــات طبقتــي 
األحــرار واألجانــب، وهــي حمرومــة مــن مجيــع احلقــوق السياســية فهــي بمنزلــة أداة عمــل. أمــا دولــة املدينــة 
النبويــة فقــد كانــت هلــا ترشيعاهتــا اخلاصــة وعقائدهــا املميــزة، فقــد ظلــت طــوال حيــاة حممــد يف املدينــة تنحــت 
ــتهدف  ــا يس ــًرا خارجًي ــا خط ــط، بوصفه ــام جعي ــب هش ــدق بحس ــزوة اخلن ــكلت غ ــة. ش ــخصيتها اخلاص ش
اســتئصال التجربــة الوليــدة مــن جذورهــا، عامــل متاســٍك ووحــدة لســكان املدينــة مجيًعــا.(20) لقد وضعــت هذه 
ــة  ــة والديني ــة والعرقي ــة االجتاعي ــات املدين ــة الــذي ينظــم العالقــات بــن خمتلــف مكون الغــزوة دســتور املدين

أمــام اختبــار جتســيد قيــم التعايــش املشــرتكة التــي تضبــط العالقــات يف مــا بــن تلــك املكونــات. 
ــد مــع  ــوازٍن جدي ــة علــى اإلعــالء مــن شــأن العلــم لذلــك حاولــت إقامــة ت ــة النبوي ــة المدين عملــت دول
ثقافــة المشــافهة، الســمة البــارزة لثقافــة البــداوة وذلــك بالتشــجيع علــى تعلــم القــراءة والكتابــة. كانــت دولــة 
ــة  ــس لهوي ــدد الرئي ــو المح ــح ه ــذي أصب ــد ال ــن الجدي ــا الدي ــي يتيحه ــات الت ــف كل اإلمكان ــة توظ المدين
ــص  ــى التخل ــد عل ــن الجدي ــل الدي ــة. عم ــيرة والقبيل ــدم والعش ــة ال ــن عصبي ــًدا ع ــا، بعي ــة والنتمائه الجماع
ــد؛  ــألة العبي ــاًل مس ــلبية. مث ــم س ــل لقي ــالم، والحام ــل اإلس ــا قب ــرة م ــي لفت ــوروث الثقاف ــن الم ــا م تدريجًي
وهــي ظاهــرٌة اجتماعيــة كونيــة فــي تلــك الفتــرة، إذ إن وجــود مجتمــٍع مــن دون عبيــد ظلــت أمــًرا غيــر مفكــر 
فيــه أو ممــا يســتحيل التفكيــر فيــه آنــذاك، لكــن الديــن الجديــد وفــي تكريســه لقيمــة اإلنســان ولعلــو منزلتــه 
عمــل علــى التشــجيع علــى عتــق العبيــد مــن خــالل نصــوٍص ذات مقاصــد، ومــن خــالل ممارســاٍت تاريخيــة 
تذهــب إلــى الدفــاع عــن إنســانية اإلنســان بصــرف النظــر عــن هويتــه الدينيــة والعرقيــة، وذلــك تكريًســا لقيــم 

المســاواة والعــدل واإلنصــاف. 

ــدد 15529،  ــرأي، الع ــدة ال ــي«، جري ــوي العرب ــر النهض ــؤرخ والمفك ــام جعيط...الم ــيد، » هش ــوان الس رض  (19)

ــو 2021. ــران/ يوني ــوال / 04 حزي ــة 23 ش الجمع
هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص27.  (20)



192

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

ــا عــن المشــترك ومنفتًحــا علــى اآلخــر المغايــر فــي  ــا للمختلــف، وباحًث كان اإلســالم فــي داخلــه حاضنً
نــزوٍع متصاعــد لتحجيــم أثــر النزعــة القبليــة فــي الديــن الجديــد، فمــع بــالل الحبشــي وصهيــب الرومي وســلمان 
ــن/  ــدرة الدي ــل لق ــي األمث ــت التجل ــة أصبح ــة والتاريخي ــا الثقافي ــخصيات بموروثاته ــذه الش ــي، ه الفارس
النبــوة علــى صهــر الجميــع فــي أمــٍة واحــدة. فــي إطــار اســتمرار دولــة -المدينــة بعــد وفــاة الرســول صلــى 
اللــه عليــه وســلم، عمــل الخليفــة أبــو بكــر الصديــق علــى التصــدي لــكل مــا مــن شــأنه أن ُيحــدث تصدعــاٍت 
داخــل جســم األمــة المتماســك، مثــل ظاهرتــي الــردة، وادعاء النبــوة، وقــد حّلل هشــام جعيــط الظاهــرة الثانية 
ليؤكــد مــن خاللهــا أن الســلطة فــي نظــر العــرب ال يمكــن أن تقــام إال بنبــوة تفــرض علــى الجميــع االعتــراف 
بهــا. يشــرح جعيــط ظهــور نبــوات شــتى بأنــه أمــر مثيــٌر وذو داللــة علــى الترابــط مــا بيــن الديــن والسياســة، 
فقــد جــرى فــي كل المصــادر وصــف هــؤالء - طلحــة عنــد بنــي أســد، ســجاح عنــد تميــم، األســود العنســي 
فــي اليمــن، ذي التــاج فــي عمــان ومســيلمة عنــد بنــي حنيفــة- باألنبيــاء الزائفيــن كأنــواع مــن الكهنــة لهــم 

شــياطينهم الخاصــة بهــم وينطقــون بــكالم مســجع ويمارســون الســلطة الروحيــة والســلطة الزمنيــة.(21) 
ويــرى جعيــط أن ظهــور تلــك النبــوءات فــي كل مــكان تقريًبــا يطــرح مشــكلة، فهــل يتعلــق األمــر بمحــاكاٍة 
محــض للنبــي محمــد أم يتعلــق األمــر بتعبيــر أعمــق عــن حقيقــٍة مجتمعيــة وحضاريــة؟ وهــل كانــوا صــدًى 
ــه  ــي ال يمكن ــٍع قبل ــراز مجتم ــا بإف ــر متعلًق ــدي أم كان األم ــلطانه العقائ ــتاذيته وس ــا ألس ــراًرا آلًي ــد وتك لمحم
ــم  ــا. ل ــن مًع ــر باالثني ــق األم ــط يتعل ــب جعي ــة؟ بحس ــة النبوي ــالل الحرك ــن خ ــة إال م ــلطة المنظم ــوغ الس بل
يكــن بمســتطاع األرســتقراطية المحاربــة أن تبلــور ســلطة دولــة، فقــد كانــت الظاهــرة الدينيــة وحدهــا قــادرًة 
علــى توحيــد النــاس، وعلــى الحصــول منهــم علــى الطاعــة والتشــريع والتنظيــم وقيادتهــم إلــى الحــرب ]....[ 
ــوة فــي الوســط القبلــي، وفــي أوضــاع  ــأن تصــور الســلطة كان مســتحياًل مــن دون النب ــّد مــن التســليم ب ال ب
ــت  ــوة إىل أهنــا كان ــاء النب ــوات أدعي ــه دع ــت إلي ــذي آل ــط الفشــل ال ــع جعي ــذاك.(22) يرج ــة آن ــرة العربي الجزي
هشــًة ألهنــا جمــرد تعبــري عــن القبيلــة، وألهنــا مل متــر بمســرية طويلــة وال بتجربــٍة صادقــٍة تعطيهــا صدقيــة، كانــت 
يف مواجهــة نبــوٍة متلــك مرتكزاهتــا اخلاصــة وكانــت قــد أسســت قاعدهتــا االجتاعيــة، ومــرت بمســريٍة طويلــة، 

ومتلــك فضــاًل عــن ذلــك كلــه شــعوًرا قوًيــا باحلقيقــة.(23) 
ــه وســلم فــي عقــب  ــه علي ــن للرســول صلــى الل ــي بكــر وعمــر كخليفتي ــار أب ــط اختي يشــرح هشــام جعي
وفاتــه، واإلجمــاع الــذي انعقــد حولهمــا، بأنهمــا حالــة اســتثنائية، وتجســيًدا للصحبــة اإلســالمية المحــض، 
ــة البيــت أو االنتمــاء العشــائري، و يــرى أنهمــا يتابعــان علــى هــذا النحــو بارقــة  ــارات قراب وهــي فــوق اعتب
النبــوة.(24) كالمهــا مل يكونــا ينتميــان إىل قبائــل كبــرية مهووســة باجلــاه والســلطة، معهــا يتجســد نــزوع اإلســالم 
إىل إســناد الســلطة واحلكــم إىل مــن هــو جديــٌر هبــا بعيــًدا عــن منطــق التوريــث وعــن صلــة الــدم والعشــرية، 
كانــت معهــا قيــم اإلســالم تتقــدم عــى األرسة، وهــو مســاٌر انخــرط فيــه اإلســالم، يقــوم عــى حماربــة بقايــا مــا 

(21)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص39.

(22)  المرجع نفسه، ص04.

(23)  هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في اإلسالم المبكر، ص40.

(24)  المرجع نفسه، ص73.
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خلفتــه أنثروبولوجيــا البــداوة، ومــا تركتــه يف وعــي اإلنســان العــريب، إاّل أن للتاريــخ منطقــه ومســاره اخلــاص 
ــة ملنطــق القبيلــة  وال ســّيا احلــوادث التــي عاشــتها األمــة بعــد مقتــل عثــان، والتــي كشــفت عــن عــودٍة قوي

والعصبيــة. 

خاتمة

ــوة  ــه لنب ــوة، شــهادًة رائعــة حــول رؤيت ــه حــول الوحــي والقــرآن والنب ــط فــي آخــر كتاب م هشــام جعي يقــدِّ
ــص بتاريــخ األديــان المقــارن، تؤكــد عمــق الخالصــات  محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، شــهادًة مــن متخصِّ
التــي توصــل إليهــا بعــد دراســته لســيرة الرســول ومقارنتهــا ببقيــة األنبيــاء والشــخصيات التــي تركــت بصمتهــا 
ــر  ــى الضمي ــن بن ــد مم ــول: »وإذا كان محم ــا، يق ــي تاريخه ــا وف ــوا بينه ــي عاش ــعوب الت ــدان الش ــي وج ف
اإلنســاني الداخلــي ومــن ثــم الحضــارة والثقافــة واألخــالق، وكان ممــن أســهم بقــوة فــي قفــزة كبيــرة فــي 
مســار اإلنســانية مــن الحيوانيــة إلــى اإلنســانية، وهــؤالء الهــداة قلــة، وإذا كان ممــن أعطــى لمســار التوحيديــة 
ــه  ــه وعلــى أمت ــي يبقــى شــاهًدا علــى الل ــة علــى األقــل، فهــذا النب أرقــى تعابيرهــا مــن الوجهــة األنطولوجي

شــهيًدا ولهــذا لهــو حقيقــة النبــوة المحمديــة وجوهرهــا فــي األعمــاق.«(25)
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