
هشام جعيط ورهانات العودة إلى التاريخ املؤسسملخص احملاضرة : 

د. محمد اخلراط  /صفاقس

وهو مفـكر ذو  ـهشام جـعيط مـفكر ومؤرخ توـنسي ومن أشهر الشخـصيات املعـاصرة في مقـاربة الثـقافة العرـبية اإلسالمية ، 

 مرجعية إصالحية تنويرية معنى بتحسس مظاهر التمزق التي يعاني منها الوعي اجلمعي بني شؤون الدين وشؤون الدنيا ،

 ـبـني اـلـقدم واحـلـداثة . ـعـمل ـهـشام جـعـيط ـعـلى حتـلـيل طبـيـعة اجملـتـمع الـعـربي املـعـاصر والشـخـصية القاـعـدية لـلـفرد ـقـبل أن

 ينصرف إلى التاريخ املؤسس ، رحم التمفصالت الكبرى في الذاكرة والتاريخ .  وتوقف جعيط بأناة املفكر احلصيف عند

في أعـماق الشخـصية هذه احلـادثة/ احملـنة  الذي تركـته  رجع الـصدى  قوة  مبرزا   أبـعاد التجـربة التراجيـدية للفتـنة الـكبرى 

أخذها وـعـلى أن املواـجـهات ن يـحـسن  تؤول مل الدليل ـعـلى أن اـلـسلطة  وأقام  قا   اإلسالمية دـيـنا وسـيـاسة ومجتـمـعا وأخال

العسكرية ال يحكمها العدة والعتاد بقدر ما يحكمها معيار التوازنات القبلية واألعراف املطمورة خلف حوادث التاريخ.

 من جهة أخرى برهن جعيط على أهمية البناء العقالني للثقافة اإلسالمية من خالل دراسته للكوفة كمدينة إسالمية ذات

في إلى التجـربة النبـوية يـسبر أغـوارها  عاد  ثم  إطار مـساجلته لبـعض املستـشرقني ،  في   خصـوصية معمـارية راقـية ومتـفردة 

ذلك آراء في  عدته  ـتاريخي والتخيـيـلي ويـفـصل ـبـني اـلـواقع والتمــثل  عن اـل ـها  من خالـل دني ليـبـحث  ـها امـلـكي وامل  طورـي

املستشرقني من جهة وتبنيه لبعض النظريات الفلسفية واملستجدات املنهجية احلديثة من أجل فهم أفضل للذات واآلخر.

الوعي العـربي شقاء  من  ية  درجة عاـل الدال عـلى  في مجـموع أعـمال هـشام جعـيط ـيقدر لـلرجل جـهده الفـلسفي  ناظر   إن اـل

عن اإلسقاط والتـضخيم وخـطاب التبجـيل في الفـهم بعـيدة  فرد العـربي ومحـاولة  عاد حـيرة اـل  وعـلى تـأمل ـنقدي عمـيق ألـب

دث عرض للمــاضي البـعـيد ، ـمـاضي احل هو  ـاريخ امـلـؤسس  في الـت ـعا.وإن نـبـشه  في الـبـحث العـلـمي نـف  الذي ال ـيـجدي 

 التدشيني وما تاله من احملن ، مببضع النقد والتمحيص مع االهتمام بتحديد الفاعلني األصليني في احلدث والنظر في أبعاد

االختيارات العقائدية والسياسية على مصير أمة برمتها مازالت آثارها بادية للعيان في اآلن والهنا.

جدل حقـيقي ـبشأن وإلى  إلى ـنقاش ومراجـعة  التي حتـتاج  من ـبعض امـلواقف  لم ـيخل  اريخ امـلؤسس  في الـت ذلك فنـبشه   مع 

في مـقـاربة من قـبـيل األدوات املـنـاسبة ملعاجلة امـلـنت الـقـرآني والتـجـربة احملـمـدية وخـصـوصية املـنـاهج املوـظـفة   ـقـضايا جوـهـرية 

 التراث اإلسالمي ومراكز االختيار في التنظيم احلدثي والبنية السردية التفسيرية للتاريخ ورهانات التشريح اجملهري للذاكرة

والضمير.


