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:في نقد بداهات الوحي
أنموذجا
هشام جعيط
ً
:مدخل استشكالي
»نحو االنفالت من رؤية «بادئ الرأي» إلى «الوحي
Djaït’s Criticising the Obviousness of Oracle ( Alwahy )
 فــالـبــاحــث يــزعــم أن جـعـيــط قــدم، ت ــروم هــذه الــورقــة إلــى تـبـيــن أهـمـيــة ق ــراءة جـعـيــط لـلــوحــي:مـلـخــص
 تـتـعـلــق أســاســا بـتـجــاوز رؤى الـفـقــه الـتـقـلـيــدي حــولــه مــن نــاحـيــة ومــراجـعــة،انـفـتــاحــات جــديــدة ب ـصــدده
،»و في هــذه المحاولة يتوغل في أرض «المقدس. حسابات المستشرقين بشأنه من ناحية أخــرى
 وم ـتــرددا فــي إع ــان اسـتـنـتــاجــاتــه وبــاألخــص مــا يـتـنــاول الـصـلــة بـيــن الـقــرآن،مـتــأنـيــا فــي صــوغ مـقــدمــاتــه
والسيرة في نظراتهما إلى مفاهيم القرآن والنبوة والرؤيا والتجلي واإلعجاز وما ينجم عن ذلك من
.تمزق للذات جراء التداخل بين التاريخي واألسطوري وبين المحايث والمتعالي
 الدين، التاريخ، الوحي، هشام جعيط، بداهات الوحي:الكلمات المفتاحية
Abstract: This article examines the significance of Hichem Djait’s reading of
revelation. It suggests that Djait has put forward new avenues to approach the
question of revelation that are linked to an effort to go beyond traditional views
and review thinking of the orientalists. Djait is shown to be deeply involved
in the realm of the «sacred,» taking great pains to formulate his premises, and
reluctantance to declare his conclusions. This is especially the case when Djait
deals with the link between the Quran and the biography of the Prophet, and how
the concepts of the Quran, prophecy, visions (ru’ya), revelation (tajalli), and
inimicability (i’jaz) are perceived. He examines the rupture of the self that arises
from this as a result of the interpenetration of the historical and the mythic, and
of the immanent and the transcendent.
Keywords: Axioms of Revelation – Hichem Djait – Revelation – History – Religion

** Academic philosopher based in Morcco.

. المغرب،* باحث أكاديمي مختص في الفلسفة

188

العدد Issue 4 / 16
ربيع  Spring 2016

للمستقبل البعيد ،سؤال حول الذاكرة واالنخطاف:

«هل نعلم دون أن نعلم أننا نعلم ما نعلم؟»

العروي ،الس ّنة واإلصالح

التفكير فــي الــوحــي هــو تفكير فــي إشكالية تتداخل فيها خلفيات ووجـهــات النظر ،ومــن ثمة
صعوبة تناولها من دون تحديد منطلقات بحثها ،على اعتبار أنها من اإلشكاليات التي تندرج
يسميه محمد موهوب «إسالم البدايات»((( ،وما يطرحه هذا األخير من مفارقات لها صلة
في إطار ما ّ
بـ«االنسياب التاريخي» للدين المحمدي من جهة ،وبطبيعة الوحي في عالقته بالمقدس والمدنس من
جهة ثانية.
يعرض «الباحث الجاد» المحسوب على الثقافة
األكثر من ذلك هو أن من شأن البحث في الوحي أن ّ
الـعــربـيــة اإلســامـيــة لـغــربــة وجــوديــة داخ ــل الـمـخـيــال الـجـمــاعــي لــأمــة ،فــي حــالــة قــرر مـســاءلــة تــاريـخــه في
بداهاته ومسبقاته ،ولعل الوحي إحداها؛ إذ ما الــذي يمكن أن يقوله اإلنسان بصدده ،وهو الــذي ُقتِل
ً
سقوطا في «التكرار» -ليس بالمعنى الدولوزي ،وإنما بمعنى
وفقها؟ أال تعني إعادة طرحه
قرآنًا وحديثًا ً
ً
وتطاول على ما اعتقد الفقهاء أنه «خاصتهم»؟
اجترار االجترار –
مــن ال ـع ـبــارات الـتــي درج ــت «اإلحـ ــاالت الـبـحـثـيــة» عـلــى نـسـبـتـهــا إلــى األلـمــانــي مــارتــن هــايــدغــر ،قــولــه إنــه
يـجــب الـتـفـكـيــر فــي مــا نـعـتـقــد أنـنــا نـعــرفــه بــداه ـ ًة؛ فـفــي ال ـبــداهــات تـضـيــع الـتـفـصـيــات األك ـثــر أهـمـيــة .ومــن
هـنــا ُت ـط ــرح أهـمـيــة ال ــدراس ــات ال ـم ـغــايــرة لـمــا دأب عـلـيــه الـفـقــه الـتـقـلـيــدي ب ـصــدد ال ــوح ــي ،وال ـت ــي تـهـتــدي
ب ـهــدي عـلــم ال ـتــاريــخ واألن ـثــربــولــوج ـيــا والـفـلـسـفــة وع ـلــم األديـ ــان ال ـم ـقــارن ،وغ ـيــر ذل ــك كـثـيــر .فـمــن شــأن
هــذه الــدراســات رفــع كثير مــن االلـتـبــاســات بـشــأن مــا علق بمفهوم الــوحــي مــن غـمــوض وأسـطــرة ولبوس
خــارقــة غـيــر غــريـبــة عــن «ال ــدي ــن» ،مــا دام أنــه ارت ـبــط بـسـ ّنــة «اإلع ـج ــاز» واإلت ـيــان بـمــا ال يستطيع اآلدم ـيــون
اإلتيان به.
من الجلي ،والحالة هذه ،أن اهتمامنا بمفهوم الوحي في هذا السياق هو محاولة لالنفالت من بادئ
تطبع بــه مــن «سمات
الــرأي الــذي يقتضي ،مــن جملة مقتضياته ،التفكير فــي المفهوم ،وهــو خـ ْلــو مـ ّـمــا َ
ً
مستحيل،
صعبا ،بل
دورا مؤ ّث ًرا .ربما يبدو األمر
متعددة» ،أدى فيها وجدان العرب – والغرب كذلك – ً
ً
ً
معين للوحي،
لكن يكفي المرء أن يكون على وعي بهذه التأثيرات،
ومحيطا بقدرتها على مأسسة فهم َّ
الجـتــراح سبيل جديد قــادر على وضــع المفهوم في «سياقاته التاريخية» ،وفــي حــدوده أيـ ًـضــا ،والتطلع
إلــى بحث إفــرازاتــه في عالقتها باإلسالم ككل ،خاصة أننا نتحرك في تخوم ما أسميناه في مفتتح هذا
االستهالل «إسالم البدايات».
((( انظر :محمد موهوب ،ترجمان الفلسفة (مراكش :المطبعة والوراقة الوطنية ،)2011 ،خاصة المقالة الموسومة بـ«التاريخ حضوره
وغيابه :قــراءة فــي ‹رب القبائل :إســام محمد›» ،وهــي المقالة التي خصصها محمد مــوهــوب لمراجعة منهجية جاكلين الشابي في
اشتغالها على قضايا اإلسالم والقرآن في كتابها المع َلن أعاله.

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف
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لـقــد أمـســى «إس ــام الـبــدايــات» أكـثــر إغ ــراء للباحثين والــدارسـيــن بمشاربهم وانـتـمــاءاتـهــم المختلفة ،لما
وتبين مالمح ّ
تشكلها ،خاصة ما
يتيحه ذلك من انفتاح على حكايا «األصول» األولى للدين اإلسالميُّ ،
مستغر ًبا أن تطاول الشكوك
اتصل منها بالنص القرآني في عالقته بالنبي محمد ،على اعتبار أنه لم يعد
َ
ً
مدخل من مداخل
التاريخ السيروي ،فكان االنكباب على النص القرآني ودراسة الشخصية المحمدية
التعرف إلى مستغلقات النشأة والتطور((( .وقد أدى اكتشاف مخطوطات وآثار جديدة ذات صلة بهذه
االهتمامات البحثية إلى زيــادة حدة الجدل بصدد بعض الموضوعات التي سنعنى بدراستها في هذه
المقالة ،كالعالقة بين الوحي والقرآن ،والقرآن والسيرة ،والتأثيرات الجغرافية والتاريخية واللغوية في
النص القرآني ،ومنه مراوحة الدراسات المعاصرة للقرآن بين التناوالت التاريخية النقدية وااللتفاتات
األدبية األسلوبية ،بغاية استشكال لحظات البداية ومستتبعاتها.
لـعــل ذلــك ّ
يمكننا مــن بعضه الـبــاحــث الـتــونـســي جـعـيــط؛ إذ إنـنــا سـنــروم فــي محاولتنا هــذه الــوقــوف على
لم ْـحنا إليه من إشكاالت ذات
بعض عناصر فهم جعيط للوحي وتاريخيته ،والتطرق من خالله إلى ما ّ
صلة بالدين المحمدي ،ومدى عالقتها بمفهوم الوحي من قبيل :األسطورة واإلعجاز والنبوة وغيرها
من المفاهيم .ولعل ذلك ما يتبدى لنا من خالل النظر في العنوان المنتقى للكتاب األساسي لجعيط
والمتعلق بموضوعة الــوحــي((( .فما العالقة بين هــذه المفاهيم – الــوحــي والـقــرآن والـنـبــوة والتجلي...
َ
وحيا»((( ،أم إننا بصدد مفهومين متمايزين؟ وما اإلشكاالت
إلخ؟ أليس كل «وحي قرآنًا» ،وكل «قرآن ً
التي يطرحها مفهوم الوحي بالنظر إلى «قدسية» مقدسات اإلسالم :الكتاب وشخص محمد (سيرته)؟
هــل يتعلق األمــر فـعـ ًـا بكتابة سـيــرة جــديــدة كما قــال جعيط نفسه ،أم أن األمــر ال يـعــدو أن يـكــون مجرد
«مبالغة فكرية» ،أو باألحرى مجرد رد فعل على القراءات «التراثوية» للوحي من جهة ،وعلى القراءات
االستشراقية من جهة ثانية؛ رد فعل قد ال يوازي الفعل كما قال علي حرب ذات مرة ،وهو ينتقد ردود
البعض على مقولة «نهاية التاريخ» لفوكوياما !!!
((( ونحيل في هذا السياق إلى الكتاب الجماعي الـقــرآن :مقاربات جديدة  ،Le Coran, Nouvelles approchesالــذي أشــرف عليه
مهدي عزايز  -الباحث المختص بالدراسات القرآنية  -وشارك فيه نخبة من الباحثين األلمعيين كجاكلين الشابي وأنجيليكا نويفرت
وجونياف جوبيلو ...إلخ:

Mehdi Azaiez, dir., Le Coran: Nouvelles approches, avec la collaboration de Sabrina Mervin (Paris: CNRS éd., 2013).

انظر ً
حبرها مهدي عزيز :مهدي عزايز« ،القرآن :مقاربات جديدة »،ترجمة
أيضا ترجمة عبد العزيز بومسهولي لمقدمة الكتاب التي ّ
عبد العزيز بومسهولي ،ألباب ،العدد .)2015( 6

((( ال ـم ـق ـصــود :ه ـشــام جـعـيــط ،ف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،م ــج  :1ال ــوح ــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبــوة (ب ـي ــروت :دار الـطـلـيـعــة .)1999 ،ونـشـيــر فــي هــذا
ال ـصــدد إل ــى وج ــود مــا يـمـكــن أن نـسـ ّـمـيــه «اسـتــراتـيـجـيــا كـتــابـيــة» لـجـعـيــط ح ــول بـعــض مـنــاطــق الـعـتـمــة فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،وعـنــاويــن
مــؤل ـفــاتــه عــامــة بـ ّـي ـنــة ع ـلــى ذل ــك ،ون ـح ـيــل إل ــى أب ــرزه ــا :الـشـخـصـيــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة وال ـم ـص ـيــر ال ـع ــرب ــي ()1974؛ أوروب ـ ــا واإلس ـ ــام:
ص ــدام ال ـ ّث ـقــافــة وال ـح ــداث ــة ()1978؛ ال ـك ــوف ــة :ن ـش ــأة ال ـمــدي ـنــة ال ـعــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة ()1986؛ ال ـف ـت ـنــة :جــدلـ ّـيــة ال ــدّ ي ــن وال ـ ّـس ـي ــاس ــة ف ــي اإلس ــام
الـمـبـ ّـكــر ()1989؛ أزم ــة الـثـقــافــة اإلســام ـيــة ()2001؛ فــي ال ـس ـيــرة الـنـبــويــة ،مــج  :1الــوحــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبـ ّـوة ()1999؛ فــي ال ـس ـيــرة الـنـبــويــة،
م ــج  :2تــاري ـخ ـيــة ال ــدع ــوة الـمـحـمــديــة ( ،)2006وف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،م ــج  :3ح ـي ــاة م ـح ـمــد ،س ـي ــرة ال ـن ـبــي ف ــي ال ـمــدي ـنــة وان ـت ـص ــار اإلس ــام
(نشر بالفرنسية سنة .)2012
((( بالرجوع إلى بعض األعمال الفكرية اإلسالمية المعاصرة ،يتبين أنها تميز بين «القرآن» و«الوحي» ،بين محمدية األول وربانية
أساسا إلى محمد مجتهد الشبستري وعبد الكريم ســروش .ولالختصار ،تكفي اإلحالة إلى
الثاني .ويعود الفضل في هذا االجتهاد
ً
اإلصدار األخير للباحث المغربي سعيد ناشيد :سعيد ناشيد ،الحداثة والقرآن (بيروت :دار التنوير.)2015 ،
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منهجية الكتابة حول الوحي لدى جعيط
ُي َع ّد جعيط أحد الباحثين الذين أخذوا على عاتقهم منذ بداية تكوينهم األكاديمي التنقيب في التاريخ
كبيرا من المؤلفات المتفردة في هذا الصدد؛ مؤلفات رام من خاللها الحفر
اإلسالمي .وقد أصدر عد ًدا ً
فــي الماضي اإلســامــي ،بــالـجــرأة على طــرح بعض األسئلة التاريخية حــول «األصــل األول» ،والبحث
في تبعاتها على الحضارة بشكل عــام ،معتمدً ا على مستجدات البحث العلمي ،خاصة على مستوى
التاريخ المقارن لألديان .وما يترجاه جعيط ال يتجاوز «خروج العرب والمسلمين من تقوقعهم وضيق
أفقهم الفكري»((( ،فما المنهج الذي اتبعه لتحقيق هذه الغاية؟
فــي مـقــدمــة ال ـجــزء األول مــن ف ــي ال ـس ـيــرة ال ـن ـبــويــة ،ي ـصــرح ال ـبــاحــث الـتــونـســي بــال ـقــول« :حــاول ـنــا فــي هــذا
الكتاب االعتماد على المعرفة واستنباط منهج عقالني -تفهمي لم نجده ال عند المسلمين القدامى
من أهل السير والتاريخ والحديث ،وال عند المسلمين المعاصرين .وأكثر من ذلــك ،إن المستشرقين
عـلــى سـعــة اطــاعـهــم ،لــم يــأتــوا ببحث يــذكــر فــي هــذا الـمـيــدان .وتـبـقــى دراســاتـهــم هــزيـلــة ،مـقــارنــة بفحول
الـفـكــر والـتــاريــخ فــي ال ـغ ــرب»((( .غــايـتـنــا مــن إي ــراد هــذا االقـتـبــاس الـمـطـ َّـول هــو تـقــديــم الـطــريـقــة الـتــي قـ ّـدم
بـهــا جـعـيــط لـطــريـقــه نـحــو ت ـنــاول إشـكــالـيــة الــوحــي وال ـق ــرآن وال ـن ـبـ ّـوة ،ول ـعــل مــن ال ــواض ــح أن ـهــا وص ـفــه لها
بــ«الـمـسـتـحــدثــة» و«ال ـم ـب ـتــدعــة» ،وي ـبــدو الـبــاحــث واث ـ ًق ــا مــن ذل ــك ،خــاصــة أن ــه ي ـقــرن كـتــابــه بـمـنـهــج وصـ َفــه
بـ«التفهمي والـعـقــانــي» .فـهــل نـجــح جـعـيــط ،فــي تحقيق وعــود الـمـقــدمــة ،أم أن الــوعــود كــانــت أكـبــر من
الكتاب نفسه؟
َأي ـت ـع ـلــق األم ــر ب ـك ـتــاب فـلـسـفــي ع ــن م ـف ـهــوم ال ــوح ــي؟ األم ــر ل ـيــس كــذلــك ل ــدى ج ـع ـيــط ،ف ـهــو يـنـفــي عــن
س ـيــرتــه ال ـ َن ـ َف ــس ال ـف ـل ـس ـفــي((( ،ب ـعــد أن ي ــذكّ ــرن ــا ب ـم ـحــاول ـتــه ال ـق ـيــام بــذلــك ف ــي ك ـتــاب س ــاب ــق((( ،لـكـنــه يــربــط
((( جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .13 - 12

((( المصدر نفسه ،ص .13 12-
((( ولـ ــو أن مــا خـ ّـطــه جـعـيــط بـشــأن الــوحــي بــالـخـصــوص يـتـضـمــن أث ـ ًـرا فـلـسـفـ ًـيــا واضـ ًـحــا ،فــإنـنــا ال نـعـلــم سـبــب تـحـ ّفـظــه عــن االع ـتــراف به
سيرتي معروف
فلسفيا فــي سياق دراسـتــه المقارنة بينه وبين
جـهـ ًـرا ،ولربما ذلــك مــا دفــع أحــد الباحثين إلــى اعتبار كتاب جعيط كتا ًبا
ً
ْ
تاريخيا
ا
نظر
والنبوة)
والقرآن
(الوحي
األول
الكتاب
جاء
«قد
الرصافي وعلي الدشتي ،حيث يقول صاحب الدراسة في هذا الصدد:
ً
ً
وفـلـسـفـ ًـيــا فــي قـضــايــا تـتـصــل بـمــاهـيــة ال ـقــرآن وخـصــائــص نـبـ ّـوة مـحـمــد بـيــن ســائــر الـنـبــوات الـســابـقــة» .انـظــر :حـســن بــزايـنـيــة« ،الـسـيــرة النبوية
فــي ضــوء النقد الـجــديــد :قــراءة فــي أعـمــال مـعــروف الــرصــافــي وعلي الــدشـتــي ،هشام جعيط »،نــزوى ،الـعــدد ( 75تـمــوز /يوليو ،)2013
عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــيfile:///D:/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9% :

84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%
D8%AF%20%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%80%D9%8A%20
%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8F%D9%91%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%80%D9%
8A%20%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%8C%20%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%
B9%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B7%20%E2%80%93%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20
%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%89.htm

((( والمقصود بذلك كتابه الذي حمل عنوان الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي.

تاعجارم و تاشقانم
حولا« ىلإ »يأرلا ئداب« ةيؤر نم تالفنال ا وحن :يلاكشتسا لخدم  -اًجذومنأ طيعج ماشه :يحولا تاهادب دقن يف

191

كـتــابــه هــذا بــ«الـعـلــم» ،مــن خــال الـنـظــر فــي إشـكــال الــوحــي وال ـقــرآن والـنـبــوة ،كـمـعـطــى ،واعـتـمــاد مـقــاربــة
يـصـفـهــا حـيـ ًنــا ب ــ«ال ـتــاري ـخ ـيــة» وأح ـيــا ًنــا ب ــ«ال ـظ ــواه ــري ــة»((( .وب ـعــد أن يـنـفــي عــن «تــاري ـخ ـي ـتــه» تــأثـيــر ال ـظــروف
الـخــارجـيــة وال ـشــروط الـمــوضــوعـيــة فــي فـهــم شـكــل ن ــزول الــوحــي ،يــرجــع إلــى تــأكـيــد أن مـصــدر بـحـثــه لن
ي ـخــرج عــن إط ــار ال ـق ــرآن واس ـت ـقــرائــه «بـمـنـهــج ظــاهــري ( )...فــال ـقــرآن لـيــس فـقــط وثـيـقــة تــاريـخـيــة بــالـنـسـبــة
ل ـل ـم ــؤرخ والـ ـك ــام ال ـم ـق ــدس ال ـح ــق بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ــؤم ــن ،ب ــل ه ــو م ــا  -ي ـج ــب  -أن  -ي ـن ـصــت  -إل ـي ــه فــي
األساس والجوهري»(.((1
غريبا أن يستبعد مفكر متخصص بالتاريخ (هشام جعيط) الشروط التاريخية في فهم ّ
تشكل الوحي.
يبدو ً
ومن الغريب ً
أيضا هذا التوجس من البحث الفلسفي في مالبساته ومبهماته .واألغرب أن ينزاح جعيط
مغي ًبا فيها،
أحيانًا عن منهجه العقالني التفهمي من خالل كثير من «المواقف واألحكام» التي ظهر الباحث َّ
(((1
حاضرا بقوة ،خاصة من حيث مواقفه من التناول االستشراقي
و«األيديولوجي المثخن بعذابات الذات»
ً
للظاهرة القرآنية ،واإلحالة أحيانًا إلى «سلطة النص» ،كمرجح حجاجي في الدين المحمدي وإشكاالته،
فقد أنساه انتصاره لألنا وهلوساتها جنونَها وحــدو َدهــا .وكأني به  -في نظر نقاد جعيط  -ال يخرج عن
سياق كتابات «عبقريات محمد» .وإذا كان مرد هذا االستغراب إلى محكوميته بخلفية ال تحتكم إال إلى
«جلد» جعيط كتبة السيرة ُ
َّ
األول ،واص ًفا
العقل النقدي كمنطلق واحد ووحيد ،فال
محل للعجب بشأن َ
ً
و«أمية محمد،«...
بعض أحاديثهم بـ«الخرافات«،
ومشككا في بعض بداهاتهم من قبيل «غــار حــراء» ّ
سنبين الحقًا.
كما ّ
أمرا هي ًنا .وما ُيحسب لجعيط هو عينه
إن الجرأة على نقد البداهات في زمن تسلسل القداسات ليس ً
ما يؤاخذ على طرفين نقيضين قصيين له :طرف بالغ في حجم سلب محمد «وحيانيته» ،وطرف أغرق
شخصية النبي بالعجائب والغرائب ،حتى أمسى الحديث عن إسالم محمد يفوق الحديث عن إسالم الله.
لكن ذلك ال يخفي سقوط جعيط في «وحل الغيب» بصدد محمد ورؤاه ،مطمئ ًنا إلى الوثيقة (القرآنية)

((( نـشـيــر فــي هــذا الـصــدد إلــى إغــراق هشام جعيط حــد اإلطـنــاب فــي التذكير بمنهجه فــي متن مؤلفه ،مـصـ ًـرا على تذكير الـقــارئ بأنه
فلسفيا» ،وال يهدف إلى إثارة أي مشكالت الهوتية أو ميتافيزيقة ،بقدر ما يرمي إلى النظر في القرآن كظاهرة دينية .انظر:
منهجا
«ليس
ً
ً
جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص  92 ،27 ،18 ،12 ،10 ،8-7و ... 94إلخ.
( ((1المصدر نفسه ،ص .27

( ((1ن ـقــد جعيط للمستشرقين مـعــروف العـتـبــارات شـتــى ،لـعــل أهـمـهــا اعـتـبــاره أن تــركـيــزهــم عـلــى ق ــراءة اللحظة الـمـحـمــديــة مــن خــال
سياقاتها التاريخية والسياسية أنساهم «عبقرية محمد» وقابليته لالنخطاف قصد ترجمة الوحي .هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية ،يعتبر
جعيط أبحاث المستشرقين محكومة بـ «متخيل ما» حول محمد ،تجعل أحكامهم حوله مختلطة بالمسبقات ،كما هو الشأن لدراسة
جاكلين الـشــابــي الـمــوســومــة ب ـ رب الـقـبــائــل :إس ــام مـحـمــد (وفــق ترجمة محمد مــوهــوب) .يمكن الــرجــوع إلــىJacqueline Chabbi, :
Le Seigneur des tribus: L’Islam de Mahomet, préf. d’André Caquot (Paris: Ed. Noêsis, 1997).

أو ان ـظــر :ريـجـيــس بــاش ـيــر ،ال ـق ــرآن :ن ــزول ــه ،ت ــدوي ـن ــه ،تــرجـمـتــه وت ــأث ـي ــره ،تــرجـمــة رض ــا س ـع ــادة؛ أش ــرف عـلــى الـتــرجـمــة فــريــد ج ـبــر؛ حققه
وراج ـع ــه مـحـمــد عـلــي الــزعـبــي (ب ـي ــروت :دار الـكـتــاب الـلـبـنــانــي .)1974 ،وع ـلــى الــرغــم مــن ه ــذه االن ـت ـقــادات كـلـهــا ،ف ــإن بــزايـنـيــة يلفت
الـنـظــر ف ــي دراس ـت ــه ال ـم ـشــار إلـيـهــا آن ـ ًف ــا إل ــى إشـ ــادة جـعـيــط بــالـمـسـتـشــرق أن ــدري ــه ت ــور ،لـ ّـمــا اع ـت ـمــده مــرجـ ًـعــا لـتـبـيــان ال ـتــأثــر بـيــن الـمـسـيـحـيــة
واإلس ـ ـ ــام ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي م ــن س ـي ــرت ــه ،وفـ ــي ه ــام ــش ل ــه ف ــي الـ ـج ــزء األول ،ي ـش ـي ــر إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ــرق ن ـف ـس ــه ،ل ـي ــدف ــع ع ــن ال ــوح ــي
تهمة «الهذيان».
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وغير عابئ بما قد يتسلل إليها من زالت وهنات بفعل أثر الزمن وتجاذب الصراعات السياسية والدينية،
التي أعقبت موت النبي.
ـريــث الـبــاحــث وح ــذره ونـشــدانــه الـحـيــاد بـصــدد مــوضــوعــة تتشابك بشأنها األسـئـلــة وتتعالق،
الـظــاهــر أن تـ ّ
دفعته إلى «االطمئنان» (الهروب) إلى النص ،مخل ًفا الكثير من عالمات االستغراب .ويبدو أن رغبته
لتعمده التصريح بمقدمات بحثه بــدايـ ًة ،ولـنــذكّ ــر بها مــن جديد
فــي التخفيف مــن وقعها سبب رئيسي ّ
حصرا ،تفاد ًيا لكل ما من شأنه أن يشوش على «واقعة الوحي»
وقْف فهم «الوحي» وتعقّله على القرآن
ً
(((1
السيروي.
نتيجة التهويل النقدوي والتضخيم ِّ
والظاهر ً
جرت عليه انتقادات الطرفين المومأ
أيضا أن رغبته في تشييد بنيان «سبيل ثالث» لفهم التراث ّ
إلـيـهـمــا أع ــاه؛ فـمــوقـفــه اإليـجــابــي مــن محمد كــانــت لــه تـبـعــات نـقــديــة عـلــى مـسـتــوى تـلـ ّقــي الـفـكــر النقدي
وأمية النبي كان
التنويري العربي ،في حين أن تشكيكه في بعض ثوابت «التراثيين» كقصة غــار حــراء ّ
سببا في استهدافه من طرف المحسوبين على الطرف المحافظ(.((1
ً
مفكرا تجرأ على النظر في
على الــرغــم مــن المآخذ السالفة الــذكــر ،يبدو جعيط – فــي ضيافة الــوحــي-
ً
«المحظور المقدس» ،بمحاولة تخليص ظاهرة الوحي من مظاهر األسـطــورة فيها بحياد وتـجــرد؛ فهو
مــا فـتــئ يــؤكــد أنــه ال يـهــدف إلــى تصفية حـســابــات مــع أي ك ــان ،و«مــوضــوع مـحـمــد – لــديــه  -يـمــس قبل
كــل حساب الـعــرب والمسلمين ( )...وقــد يختلط هنا الـتــاريــخ ،لــدى المثقفين باإليديولوجيا مــن مثل
اإلســامـيــة أو العلمانية ال ـي ــوم»( .((1يـحــاول جعيط إ ًذا دفــع التهمة الـمــزدوجــة عــن نـفـســه ،ال ــوالء لمحمد
والتهجم على دينه ،ويذ ّكر بحرصه على الحياد والموضوعية في أبحاثه؛ ففي الجزء الثاني من السيرة
النبوية ،ير ّد بشكل ضمني على منتقديه ،مبي ًنا لهم أن هدفه األسمى هو تعميق المعرفة وإغناؤها بعيدً ا
( ((1ويـبــدو أن مــا عجز عنه أهــل الــدار سيقوم بــه الباحثون األوروبـيــون ،أعني االنتقال مــن نقد مــرويــات السيرة النبوية إلــى مراجعة
القرآن نفسه ،إلخراج «طبعة نقدية» له ولو «بمبالغة استشراقية» أحيانًا .للتوسع بشأن هذه االنفتاحات الجديدة في الدراسات القرآنية،
تكفي اإلحالة إلى.Azaiez, dir., Le Coran:
( ((1في الحقيقة ،يطرح الكتاب محط النظر العديد من المفارقات في ذهن القارئ ،ولذلك ،كان محط نقد من طرف «الحداثيين»
و«الـتــراثـيـيــن» على حــد ســواء ،نحيل بـهــذا الـصــدد إلــى :فــريــد العليبي« ،ق ــراءة نقدية فــي كـتــاب هـشــام جعيط الــوحــي والـقــرآن والـنـبــوة»،
(األوان (مــوقــع اإللـكـتــرونــي) 30 ،كــانــون الثاني/يناير http://bit.ly/2bhutEj :)2008؛ محمد الـمــزوغــي« ،نـقــد الـتــاريــخ الـمـقــدس عند
هـشــام جـعـيــط( »،مـنـتــدى حـصــاد 7 ،تشرين الـثــانــي /نوفمبر  ،)2009على الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي ،http://bit.ly/2bqhY9Q :ورضــوان
السيد« ،الوحي والقرآن والنبوة :قــراءة في كتاب هشام جعيط »،التسامح (اإللكترونية) ،العدد  ،)2003( 3على الموقع اإللكتروني:
http://bit.ly/2aZMjuM.
وكلها قراءات هاجمت الجزء األول من سيرة جعيط ،سواء بخلفية حداثية علمانية أو بخلفية تراثية دفاعية .ولذلك مشروعيته بالنظر
إلــى أن جعيط جمع المتناقضات فـعـ ًـا ،وكــأنــي بــه يـجــري على أفـكــاره مــا قــالــه عــن الـقــرآن ،عندما أكــد «أن احـتــواء الـقــرآن على قانون
عظيما ومعنى مطلقًا؛ فالتناقضات موجودة في كل األديــان الكبرى ،وهي التي تجعلها
تأثيرا
ً
وأخالقية وحتى على تناقضات أكسبه ً
تجيب على كــل تـســاؤل وتتجه إلــى كــل األفــراد والجماعات بتعدد حاجاتهم ورؤاهــم ،ومــع تناقض عقولهم وأهــوائـهــم» ،فهل كانت
غاية جعيط هي نفسها غاية الـقــرآن :اإلجابة عن الكل والتوجه نحو الكل ،وهــي غاية قد ال يدركها المرء أبــدً ا إال ووقــع في «الخبط
المنهجي» كما حدث لمفكرنا .لالطالع على التباسات تلقّي النقاد للكتاب ،نحيل إلى :عفيف رزق ،مراجعة« ،هشام جعيط والنقاد»،
المستقبل ،2015/1/22 ،على الموقع اإللكتروني.http://bit.ly/2bqi3dt :
( ((1هشام جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  :2تاريخية الدعوة المحمدية في مكة ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)2008 ،ص .7
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عــن أي رغـبــة ،ســواء فــي «نـســف اإلســام فــي ينابيعه» أو فــي إحـيــائــه فــي «وجــاهــة مـقــاصــده األول ــى»(.((1
لنتبي ْن حقيقة ذلك .وربما يكون من المفيد ا ّتباع المنهج
أكان جعيط صاد ًقا في «نواياه» و«تبريراته»؟ ّ
الــذي قــال جعيط أنــه سلكه بصدد دراسـتــه لمفهوم الــوحــي ،وهــو الـعــودة إلــى الـنــص ،ونحن ُخـ َّلــص من
جميع المؤاخذات السابقة ألوانها ،ومساءلته كمعطى ،لمعرفة مدى صدق صاحبه في ادعاء «السبق»
إلى نتائجه.
قـبــل ذل ــك ،يـجــب االع ـت ــراف بــوجــاهــة وت ـفــرد نـظــر جـعـيــط لـلـتــاريــخ اإلس ــام ــي ،وه ــذا مــا مـ ّـكـنــه مــن تـبـ ُّـوء
مكانة خــاصــة فــي دراســة اإلســام المبكر ،ومــا أفــرزه مــن إشـكــاالت نظرية وعملية على حــاضــر الــذات
مسرحا
المسلمة ،وال سيما مــن حيث الـتــداخــات بين الــديــن والـسـيــاســة ،الـتــي كــان الـفـضــاء اإلســامــي
ً
لها ومــا زال .ولربما تعود هــذه الـفــرادة كذلك إلــى حــرص جعيط على تنقية السير القديمة والكتابات
التقليدية مـ ّـمــا شــابـهــا مــن عـنــاصــر غـيــر تــاريـخـيــة ،فــاتـ ًـحــا بــذلــك الـطــريــق نـحــو عقلنة ال ـتــراث الــديـنــي ،بنقد
«خــرافــات» ُ
األول من ك ّتاب السيرة وواضعي تاريخ اإلســام .والنقد ال يستقيم إال بتوضيح مالبسات
بـعــض الـمـفــاهـيــم ،ال ـتــي مــا كــانــت لـتـشـ ّـكــل هـ ًّـمــا تــاريـخـ ًـيــا ل ــدى الـمـفـكــريــن والـبــاحـثـيــن ،اع ـت ـقــا ًدا مـنـهــم أن
الـفـقــه التقليدي استنفد تــوضـيــح مبهماتها واسـتـجــاء غموضها مــن قبيل مـفــاهـيــم :الــوحــي ذاتــه والــرؤيــا
والقرآن والتجلي.

الوحي والرؤيا والقرآن :عالقات ملتبسة
أول ما يعترض قارئ الكتاب  -كتاب الوحي ،والـقــرآن ،والنبوة  -عقبة أسماء ومسميات وعقبة التمييز
بين مفاهيم عدة .وربما يبدو أول وهلة أن لها الداللة نفسها ،لكن جعيط يرى أنها ليست كذلك .وأول
المكونة لعنوان جزئه األول من السيرة« :الوحي والقرآن».
هذه المفاهيم تلك الثنائي ُة
ّ
حرجا في وصفها بالمتأنية ،ومقارنته القرآن ببقية الكتب السماوية األخرى،
فمن خالل دراسته التي قد ال نجد ً
وإشارته إلى اختالف كلمة «تنزيل» عن كلمة «وحي» ،من حيث داللة األولى على «التزمن اإلنساني»
وتنزيه الثانية عن ذلك ،يخلص جعيط إلى استبعاد بقية المفاهيم األخرى كـ«حكمة» ِ
و«ذكْر» و«كتاب»
عن إطار الوحي ،باعتبارها مجرد «صفات» للقرآن.
لكن الالفت للنظر أن جعيط يجهد عند دراسته هذه العالقات المفاهيمية لدفع «تهمة» دراسة إشكالية
الــوحــي بــواسـطــة اس ـت ـخــدام الـعـقــل ،حـيــث يــؤكــد اسـتـحــالــة ذل ــك .وه ــو إذ يـقـيــل الـعـقــل ،يـسـتـنـطــق ال ـقــرآن
ـاحــظ هــو الـجــال
نـفـســه لـلـحــديــث عــن هــذه الـتـجــربــة الـمـحـمــديــة ،كـمــا سـبـقــت اإلش ــارة إلــى ذل ــك .والـمـ َ
مقدسا مهيم ًنا على غـيــره ،فــا يكاد يتعب مــن تـكــرار هذا
الــذي يحيط بــه جعيط الـقــرآن ،واعـتـبــاره كتا ًبا
ً
القول ،حتى ليظن الباحث أن األمر لم يعد يتعلق بذلك الباحث التاريخي الذي خبر تاريخ المقدس
وطرق ّ
تشكله .لكن لألمر مبرره ،كما أسلفنا ،ما دام صاحبنا صرح بمنطلقات نظره منذ البداية ،وهي
القرآن ككتاب مقدس .وقد دفعه ذلك أحيانًا إلى «أحكام غير فلسفية» ربما تكون محط نقد ومساءلة
( ((1المصدر نفسه.
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آي الـقــرآن والــديــن الـمـحـمــدي مــن جميع مظاهر
تــاريـخـيــة وفلسفية ،خــاصــة مــن حـيــث حــديـثــه عــن ُخـ ُلـ ِّـو ِ
الــاعـقــانـيــة .واألك ـيــد أن ه ــذا مــا ك ــان لـيـغـيــب عــن بــاحــث مـقـتــدر ،ش ــأن جـعـيــط ،لـكــن رغ ــم ذل ــك ،يبقى
السؤال معلقًا حول عدم تعليق  -اإليبوخي  -جعيط لسابق حكمه حول «مقدس المسلمين» ،وغايته
من وراء ذلك !!!
شهرا من كل سنة متحنثًا،
يحكي ابــن إسحاق /ابــن هشام ،في سيرته أن محمدً ا كــان يجاور في حــراء ً
حتى إذا كان الشهر (وهو شهر رمضان) ،الذي قدر فيه الله أن «يكرمه برسالته»  -على حد تعبير سيرة
ابن هشام  -كان ما كان من تلك المقابلة المشهودة بين محمد وجبريل ،وما دار فيها من «صراع ونزاع»
بينهما حول القراءة (سورة العلق) ،وشدة جبريل على محمد في ذلك ،ثم خروجه (محمد) من الغار،
ً
جبريل «صا ًفا قدميه في
بعد انكتاب المقروء في قلبه وسماعه ذلك الصوت من وسط الجبل ،فإذا به
أفق السماء» ،ليعود «النبي» إلى خديجة ،ويجلس على فخدها األيمن ثم األيسر ثم حجرها ،وتُلقي
خديجة بعدها بخمارها ،لتبين حقيقة «ما يراه محمد» َأهو شيطان أم م َلك؟ (.((1
القصة بالنسبة إلى جعيط مجرد افتراء ،محض اختالق كما يقول ،وسنده في ذلك أن القرآن ،وهو الذي
تحدث عن أبرز محطات الرسول ،ال يورد قصة الغار بهذا الوصف الدقيق الذي ُو ِص َفت به في سيرة
ابن هشام .يقول جعيط« :ولئن كانت األسانيد ال تعتمد بالنسبة للمؤرخ ،بل فقط متن الرواية ،فقصة
شخصيا أرفضها ألن لحظة التالقي
الغار ثم رؤية الملك فيما بعد وإن كانت غير مستحيلة ( ،)...فإني
ً
(((1
والتجلي والوحي حصلت كما ورد في سورتي النجم والتكوير واضحة مفصلة» .
وبتاريخي الطبري وابن
في هذا السياق ،يخصص جعيط جهدً ا محمو ًدا في مقارنة «قصة الغار» بالقرآن
ْ
ً
مالحظا أن حكاية ابن إسحاق مختلفة تما ًما عن الوحي كما هو وارد في سورتي النجم والتكوير،
سعد،
وأن التدقيق فــي وصــف «قـصــة الـغــار» كــان حـكـ ًـرا على سـيــرة ابــن إسـحــاق دون غـيــرهــا ،وهــو مــا يفقدها
تصور لقاء محمد بـ«الماورائي» – ما دام
نظرا إلى ما يشوبها من غموض ولبس ،خاصة أنها ِّ
حجيتهاً ،
ً
جبريل أم الله نفسه  -بأنه لقاء شدة وصراع ،في حين أن القرآن يقول
جعيط لم يحسم أمر هويته إن كان
وتقبل ،رغــم انخطاف محمد فــي البداية نتيجة مباغتته مــن طــرف «الــرســول الكريم»،
إنــه لحظة همس ُّ
مـلـمـ ًـحــا إل ــى إمـكــانـيــة الـتــأثــر بـقـصــة ص ــراع يـعـقــوب مــع «إي ــل» ،اإلل ــه ال ــذي ت ـصــارع مــع يـعـقــوب جـســد ًيــا،
وم ــع ت ـشــذيــب ال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة ،ح ــل ال ـم ـ َلــك (م ـل ــك ي ـه ــوه) م ـحــل اإللـ ــه .وم ــن ه ـنــا ان ـت ـبــاه جـعـيــط إلــى
دالل ــة آي ــة «شــديــد ال ـق ــوى»(س ــورة ال ـن ـجــم) ،إل ــى ج ـبــر/إيــل بـمـعـنــى ق ــوة إي ــل (ال ـل ــه) ،وهـ ــو(أي جـبــرائـيــل)
«ل ـيــس ف ـقــط أداة ال ـل ــه ،ب ــل روحـ ــه ،أي م ــن ذات ــه (ال ـل ــه) الـمـنـفـصـلــة ع ـن ـهــا ،م ــع اإلب ـق ــاء ق ـس ـ ًـرا ع ـلــى شــيء
م ــن ال ـت ـط ــاب ــق .ول ـع ــل ك ــل هـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــل ي ـف ـســر غ ـم ــوض رؤي ـ ــا س ـ ــورة ال ـن ـج ــم ،ألن ال ـ ــذي ت ـج ـلــى ف ـعـ ًـا
( ((1أبــو محمد عبد الملك بن هشام ،الـسـيــرة النبوية ،تقديم وتحقيق أبــو عبد الرحمن مصطفى عبد الحليم ([د .م :].فضاء الفن
والثقافة[ ،د .ت ،)].ص .127-125
دون بعد مئة سنة
( ((1جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص  ،35وبالنسبة إلى األسانيد ،فإنه سيكتب في الصفحة  ...« : 94كل ما ّ
من الحدوث فاقد لثقة المؤرخ».
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ه ــو ال ـل ــه ول ـي ــس ال ـل ــه ألنـ ــه م ـن ـف ـصــل ع ــن الـ ـ ــذات اإلل ـه ـي ــة ف ــي هــوي ـت ـهــا ال ـك ــام ـل ــة ال ـص ـم ـي ـمــة ،ل ـك ـنــه يـبـقــى
في العالم السماوي»(.((1
ح ـ َّـل جـعـيــط غ ـمــوض رؤي ــا س ــورة الـنـجــم بـغـمــوض جــديــد؛ فـكـثـيــرة هــي أش ـكــال الـبـلـبـلــة الـمـفــاهـيـمـيــة الـتــي
ن ـص ـطــدم ب ـه ــا ،ف ــي أث ـن ــاء م ـح ــاول ــة ال ـت ـخ ـلــص م ــن االل ـت ـب ــاس ــات ال ـحــاص ـلــة ب ـص ــدد ال ــوح ــي وش ـك ــل تـجـلــي
الـمـ ِ
ـوحــى إلـيــه ،ولـعــل أشــد تـلــك األشـكــال الـعـبــارة الـمـلـغــزة الـتــي يـصــف فيها جعيط الـصـلــة بين
ـوحــي لـلـمـ َ
الم ِ
والموحى إليه «إلــه وليس بإله» ،وهي عبارة أقــرب إلى «نبرة
وحي
َ
الله وجبريل ،بكون الوسيط بين ُ
الصوفي» منها إلى «دقة التاريخي» .وقد يكون مرد ذلك إلى انشغاله بإثبات أن «ما حدث» (واألصح
مــا ُحـكــي أنــه ح ــدث) فــي الـغــار قـصــة مخت َلقة ولـيـســت حــادثــة واق ـعــة ،النـتـفــاء الـمـنـطــق والـعـقــل بـصــددهــا.
وجـعـيــط نفسه يــؤكــد فــي كـتــابــه أن الـقــرآن مـحــل لهما دون ســواه مــن مـصــادر الــديــن! لــذلــك سيعمل على
تقصي حقيقة ُّ
تشكل
معاودة النظر في قصة ّأمية محمد كذلك،
ً
منتهجا النهج نفسه ،حيث العودة إلى ّ
األلفاظ والمفاهيم.
ميال إلى اإليمان بالمعجز ،بما يبدو له
محمد ليس ّأم ًيا ،واألرجح أنه كان يقرأ ويكتب .وألن اإلنسان ّ
السير على وسم محمد بكل ما هو خــارق ،بكل ما ال يستطيعه
غير منطقي وغير عقالني ،فقد دأبــت َ
اإلنـســان الـعــادي ،رغــم أن مـحـمــدً ا كــان يــردد مقولة «مــا أنــا إال ب ـشــر .»...وحـتــى ال يمتد شــك أحــد إلى
المصدر اإللهي آلي الـقــرآن ،كما حــدث ً
تكريسا لوجود
فعل مع مجايلي النبيُ ،ر ِّسـخــت ّأمية محمد
ً
ً
رسول للعالمين.
«عناية إلهية» انتقت المنتقى/المصطفى ،ليكون
«أم ــي» لــم يكن
األمــر يبقى مـجــرد فــرضـيــة ،ولجعيط مسلكه الـخــاص فــي تحليلها ،حـيــث يــرى أن لـفــظ ّ
«أمـيــة ال ـيــوم» ،بـقــدر مــا كــان يعني الـنـبــي الـمـبـعــوث من
يعني «الـجـهــل بــالـقــراءة والـكـتــابــة» ،كـمــا هــو شــأن ّ
و‹أميين› مقابل بالعبرية وهو ‹أمــم عــام› ،أي أمم العالمين من غير
‹أمــي› ّ
غير بني إسرائيل .و«لكلمة ّ
بني إســرائـيــل»( .((1كما أن آيــة «مــا أنــا بـقــارئ» ،ال تخبرنا ،وفــق جعيط ،بجهل النبي محمد لـلـقــراءة ،بل
هو رفض ألمــر( .((2والتناقض يصل أوجــه عند تصوير تعنيف مبعوث الله لرسوله محمد بسبب رفضه
ل ــ«إقــرأ» ،فــإن كــان محمد جــاهـ ًـا ،ألــم يكن جبريل على علم بــذلــك؟ وإذا كــان جــاهـ ًـا بجهل محمد،
فـ ِـلـ َـم اإللـحــاح واإلص ــرار على قــراءة شــيء غير قــادر على قــراءتــه ،متعذر عليه تــاوتــه؟ ثــم كيف يستقيم
الـحــديــث عــن قــراءة «شــيء مــا» واألمــر يتعلق ،بحسب جعيط ،ب ـ «وحــي قـلـبــي» ،المطلوب تــاوتــه بعد
قلبيا ،فــي حين اعـتـقــدت الـسـيــرة أن األمــر يتعلق بـقــراءة «مصحف مــن ديـبــاج» .وربـمــا لــم يــدُ ر في
تلقّيه ً
خلد صاحبها ما سيطرحه اختالق قصة كهذه من أسئلة تتعلق بكتابة الوحي وحفظه وتدوينه وجمعه،
وإلى غير ذلك.
( ((1المصدر نفسه ،ص .65
( ((1المصدر نفسه ،ص .42

( ((2ان ـظــر أيـ ًـضــا :محمد عــابــد الـجــابــري ،مــدخــل إلــى الـقــرآن الـكــريــم ،الـجــزء األول :فــي الـتـعــريــف بــالـقــرآن (ال ــدار الـبـيـضــاء :دار النشر
المغربية ،)2006 ،وخاصة ص .84 - 82
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ً
األميين
ليواصل جعيط تقليب المواجع،
متسائل :أكان كل العرب ّأميين حتى تنزل فيهم آية «بعث في ّ
ً
األمية تعني من ضمن ما تعنيه الجهل بالكتاب المقدس ،ومن
رسول»؟ (سورة الجمعة)،
ً
مستنتجا أن ّ
ثمة نعت العرب بها ،في مقابل اليهود والمسيحيين الذين هم أهل الكتاب(.((2
يـبــدو أن اإلص ــرار عـلــى «الـجــانــب اإلع ـج ــازي» لـمـحـمــد جـعــل ُ
األول يـبــالـغــون فــي رب ــط «ال ـن ـبـ ّـوة» بـخــرق
ال ـعــادة وال ـمــألــوف ،وم ــن ذل ــك اخ ـتــاق قـصـتــي «ال ـغــار واألم ـي ــة» ،فــي حـيــن ال ي ــرى جـعـيــط أي تـعــارض
بين «الوحي المحمدي» وعبقرية النبي الدنيوية ،خاصة مع وجــود شــح غريب حــول سيرة محمد في
صباه ومراهقته.
بـنــاء عـلـيــه ،واع ـت ـمــا ًدا عـلــى الـنـبــش فــي الـمـفــاهـيــم وتـقـلـيــب صـفـحــات الـتــاريــخ ،بــاإلنـصــات – اسـتـنـطــاق –
ـاســا ،يــرفــع جعيط الكلفة عــن مفهوم الــوحــي وما
لوثيقة الـقــرآن ،مــن خــال ســورتــي التكوير والـنـجــم أسـ ً
صورتها سيرة
علق به من دنس «األسـطــرة» والتفخيم ،ليستنتج أن الوحي لم يكن بتلك «الشدة» التي ّ
ابــن هـشــام ،بــل إن مـحـمــدً ا تـلـ ّقــاه بـشــوق ولـهـفــة وبـتــواضــع ،كـمــا سـبــق الـقــول بــذلــك .يـقــول جعيط مــدافـ ًعــا
عــن خــاصـتــه« :إن مــا تــذكــره الـسـيــرة مــن أن مـحـمــدً ا خ ــاف عـلــى نـفـســه الـجـنــون بــالـمـعـنــى الـمـتـطــور إبــان
تج ّلي جبريل له وأنه فكر في االنتحار ،كل ذلك ال يمكن قبوله ( )...فالتقبل كان هادئًا في أول رؤية
وانبهاجا عميقًا فــي الحالة الثانية أمــام ‹آيــات رب ــه›»( .((2وقــد وصــل هشام جعيط إلــى هــذا بعد
(رؤي ــا)،
ً
كبيرا من الصالت التي تربط مفهوم الوحي بالرؤيا والتجلي من جهة ،والــوحــي بالقرآن
تحليله عــد ًدا ً
من جهة ثانية.
بالنسبة إلــى الـصـلــة األول ــى (الــوحــي والــرؤيــا) ،فــإن الـكــاتــب يــرى أن مــا يـسـ ّـمـيــه «الــوســط الـشـكــوكــي»
صعبا إدراكه (حراء واإلسراء) على أنه رؤيا« ،وتكون رؤى
للبيئة المحمدية دفع إلى تأويل كل ما كان
ً
النبي صادقة ألن الله وراءهــا .فهو وحــي بالصورة والمشهد ( )...والــرؤيــا في الـقــرآن هي حقيقة أرقى
من حقيقة اليقظة العادية ،إذ هي تلمس حقائق عالية»( .((2وهكذا يطلق جعيط العنان لتحليالته القرآنية
لـلــوحــي ،مــن خ ــال اعـتـبــاره الــرؤيــا وحـ ًـيــا فــي الـمـنــام ،وه ــذا ال يـعـنــي أن الــوحــي مـحـصــور فــي لـحـظــات
المنام ،بحسب سيرة جعيط ،بــل إنــه لحظة ٍّ
تجل بين محمد والـلــه بوساطة جبريل (مــع ُلـ ْـبــس مــا يحيل
إل ـيــه ج ـبــريــل) ،فــا يـمـكــن أن يـتـجـلــى ال ـلــه لـنـبـيــه ،بــل إن مــا يـتـجـلــى هــو جـبــريــل ال غ ـيــر ،وق ــد دف ــع ذلــك
(((2

ً
ـ«األمية» عن معنى الجهل
قدم
( ((2في هامش في الكتاب نفسه (الوحي والقرآن والنبوة) ،يشير جعيط إلى أن الطبري ّ
تأويل مختل ًفا ل ّ
بالقراءة والكتابة ،حيث يعتبر األميين «قو ًما لم يصدقوا رسـ ً
ـول أرسله الله ،وال كتا ًبا أنزله الله ،فكتبوا كتا ًبا بأيديهم» .انظر :جعيط،
في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .117-116
( ((2المصدر نفسه ،ص .91-90

وطبيعيا في ذلك الزمن ،وما كان ليثير العجب
قراء التاريخ اإلسالمي ،حيث إن الشك كان عاد ًيا
( ((2وهذا ّ
ً
مما ال ينتبه له كثير من ّ
واالسـتـغــراب والتكفير كما هــي الـحــال الـيــوم .وكـمـثــال على ذلــك  -مــن ضمن أمثلة كـثـيــرة -عــدم تصديق أبــي بكر لمحمد فــي حادثة
اإلس ــراء والـمـعــراج ،ومـجــادلــة الـقــوم لمحمد بـشــأن ذلــك مــن دون أن يـكــون ذلــك مــدعــاة للشعور بغضب الـسـمــاء .وقــد يـكــون البحث
ً
مدخل من مداخل اإلصالح الديني ،من أجل االعتراف بمشروعية «الشك والنقد والمساءلة»
في النزوع الشكوكي لإلسالم المبكر
في الفضاء اإلسالمي المعاصر.
( ((2المصدر نفسه ،ص .31-30
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عائشة – وفــق مــا ُينسب إليها  -إلــى تكفير كــل قــائــل بــرؤيــة النبي لـلــه ،كما الحــظ المستشرق األلماني
تيودور نولدكه (.((2
فالقول /الوحي ،كما هو وارد في سورة التكوير ،هو قول «رسول كريم» ،وليس قول الله بشكل مباشر،
بحسب جعيط .والتجلي هنا رؤية لجبريل وليست رؤيا ،يعني رؤية بصرية« ،رؤية بعين الرأس» يقول
واضحا هو
ملتبسا مرة أخرى حول المقصود بـ«عين الرأس» هذه ! لكن ما يبدو
الكاتب! ويبقى األمر
ً
ً
تسليم جعيط بالوجود الواقعي لجبريل ،بل ولواقعة الوحي العياني ككل ،رغم استدراكه أن هذه الرؤيا
ليست مثل الــرؤيــة الـعــاديــة ،حتى وإن جــرت فــي اليقظة ،وبـكــامــل الــوعــي والـهــدوء النفسي ،فهي رؤيــا
بمعنى إدراك ما ال ُيد َرك عامة وعادة ،أي إننا في هذا المقام ندخل في واقع الإنساني ،وحقيقة تفوق
غموضا من تحليل الصلة بين جبريل والله،
ً
اإلنسانية( . ((2وهكذا يحل جعيط «الغامض» بتحليل أكثر
كما أسلفنا الذكر.
ّأما من حيث صلة الوحي بالقرآن ،فإن جعيط يرفض القول بتطابقهما وتماهيهما؛ فالقرآن الحق على
الوحي كما الوحي الحق على التجلي .إن القرآن متن الوحي« ،فالله أوحى القرآن ،لكن القرآن هو نتيجة
الوحي»( ،((2وقد حدث ذلك من خالل الصوت حي ًنا واإللقاء داخل القلب حي ًنا آخر .وعندما يالمس
ً
رسول للتبليغ ،آنئذ فقط يصير الوحي قرآنًا،
الواقع الموضوعي ،كآيات تع ِرف بالله وتتخذ من محمد
الوحي
َ
ُ
طبعا ،ال يخلو الربط من أسئلة طــرح بعضها الكالميون المتقدمون حــول لفظ القرآن
جعيط.
بحسب
ً
ً
ومعناه ،وعالقتها بفكرة األلوهية والبشرية المحمدية ،وما زال بعضها اآلخر معتمل إلى حدود اليوم.

على سبيل الختم :أفقنا المأمول
وهم
ليس من السهل على المفكر أن يفكر في مقدسات الجموع ويكسر بداهاتهم ويعري أصنامهمُ ،
الذين لم يــوفــروا جهدً ا لل ّفها بلفائف التقديس والتقنيم .ومــن البين بنفسه أهمية هــذا التفكير في فتح
الـطــريــق أمــام الـجــرأة عـلــى اسـتـخــدام الـعـقــل ومـســاءلــة الـمــاضــي وثــوابـتــه .فــي هــذا الـسـيــاق تتجلى راهنية
تبينها مــن غير كبير جـهــد ،خــاصــة على مستوى
مـحــاولــة جعيط ،رغــم الـمــؤاخــذات الكثيرة الـتــي يمكن ّ
«هجرانه» أرضية التاريخ وارتمائه في أحضان «الغيب الغائب» في أحايين كثيرة ،وهو ما يجعل بحثه
تقدم.
في شأن الوحي والقرآن والنبوة محط مساءلة ونقد ،كما حاولنا تبيان ذلك في ما ّ
( ((2تـ ـيـ ــودور نــولــدكــه ،ت ــاري ــخ ال ـق ــرآن ،نـقـلــه إل ــى الـعــربـيــة ج ــورج تــامــر؛ بــال ـتـعــاون مــع عـبـلــة مـعـلــوف  -تــامــر ،خـيــر الــديــن عـبــد ال ـهــادي
ونقوال أبو مراد 3 ،ج في  1مج (بيروت :مؤسسة كونراد ،)2004 ،ص .22

( ((2جعيط ،في السيرة النبوية ،مج  ،1ص .57

لما يقول إن ليس كل وحي
البين بين القرآن والوحيّ ،
( ((2المصدر نفسه ،ص  .55وفي هذا اإلطــار ينبهنا نولدكه إلى االختالف ّ
قرآنًا ،كما إن القرآن ليس كل الوحي ،ويقول في الصفحة السادسة « ،إن محمدً ا ( )...لم يجمع كل ما أوحي إليه في القرآن ،ولم يزعم
وحيا» .ويؤكد في الصفحة « 20أن المسلمين ال يصفون بكلمة ‹وحي› القرآن وحسب ،بل ً
أيضا
على اإلطالق أن أقواله كلها كانت ً
وجه إليه ،حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنًا ،أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول بالفعل الوحي
كل إلهام تلقّاه النبي ،وكل أمر إلهي ّ
مما أوحي إلى محمد» .لالستزادة والتوسع في الموضوع ،انظر كتاب
غير القرآني» .وقد أفرد نولدكه با ًبا ً
خاصا لـ«ما ال يتضمنه القرآن ّ
تيودور نولدكه اآلنف الذكر ،بداية من الصفحة .210
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وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ال يـمـكــن ال ـقــارئ أن يـتـجــاهــل ج ــرأة جـعـيــط  -فــي وس ــط ال يـتـحــرج ال ـمــرء مــن وصـفــه
بــالـمـغــرق فــي التقليدانية واالن ـغــاق والـتــراثــويــة  -فــي كـشــف حـجــم االف ـتــراء عـلــى محمد (وعـلــى الـتــاريــخ
واألم ـيــة ،وقــد يـقــود ذلــك بــاحـثـيــن آخــريــن إلــى مــواصـلــة هــذه الـجــرأة حتى
أيـ ًـضــا) مــن خــال قـصـ َتــي الـغــار
ّ
أق ـصــاهــا ،إلع ــادة كـتــابــة تــاريــخ الـمـسـلـمـيــن والـنـبــش فــي غ ـبـ ِ
ـش نـصــوصـهــم ووثــائـقـهــم الـمـقــدســة .ول ـعــل ما
(((2
تجليا من
يشهده الفكر العربي المعاصر من محاوالت جــادة لتقليب رفــوف التراث ونـقــده ليس إال
ً
تـجـلـيــات فـتــح «ج ــروح» الـمــاضــي ونــدوبــه ،لـلـتـحــرر مــن خـطــابــات الـحـجــر عـلــى الـعـقــل الـتــي تـتـغــذى على
موائد «االستبداد بالنظر» ،خاصة بعد «االنتقال التقديسي» من «القرآن» إلى «الس ّنة»( ،((2ومن هذه إلى
تقديس اإلجماع وتابعيه وتابعي تابعيه ،وصـ ً
ٍّ
متجل في تخاريف
ـول إلى تقديس «عبث اليوم» كما هو
فقهائه وفتاويهم.
إن عبث الـيــوم عـنــوان ألزمــة فكرية ودينية تذكرنا بالحروب الدينية فــي أوروبــا خــال قــرون خلت .ولــوال
ف ـتــوحــات الـعـلــم والـفـلـسـفــة والـتـفـكـيــر ال ـن ـقــدي ع ـمــو ًمــا ،لـكــانــت تـكـلـفــة «ال ـب ــادة الــدي ـن ـيــة» بــاهـظــة أك ـثــر مــن
ـاعـفــة أن يــدفــع الـمــرء
ـارا لـلـتــذكــر واالسـتـعـبــار ،فــالـبــادة الـمـضـ َ
ال ـمــؤداة .ومــن مـحــاســن الـتــاريــخ أنــه يـخـ ّلــف آث ـ ً
الضريبة مرتين.
حاليا،
ثمة بــون شاسع بين كتابة جعيط كتابه حــول الــوحــي واالنـتـعــاش الــذي يعرفه التفكير فــي الــديــن ً
وال ـبــون يـتـمـ ّثــل فــي حـجــم اإلف ــات مــن َق ــدَ ر الـحـ ْـجــر والــوصــايــة الـفـقـهـيــة .بـيــن ذاك الــزمــن وزمـنـنــا ،هـنــاك
مكاسب كثيرة لمصلحة معركة التنوير ضد التقليد ،وال سيما من حيث التخلص التدريجي من سطوة
«بادئ الرأي» على الدين واحتكار الحديث فيه وعنه ،عبر تجديد النظر في البداهات المؤسسة لزمن
مهد لها جعيط من خــال نقد بداهات الوحي .وفــي ذلــك تتجلى راهنية ارتجاجاته،
الماضي ،والتي ّ
وتأخذ محاولتنا الستعراض بعض مالمح هذه االرتجاجات مشروعيتها.
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