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قراءة ال�صورة الت�أريخية ل�صدر الإ�سالم بني الوثيقة والر�ؤية
يتناول فرد دونر يف مقالته املعنونة بـ” كتابة ت�أريخ �صدر الإ�سالم بني
الأدب والوثائق” (جملة الت�سامح  -التفاهم عدد  )7منهجية الكتابة املتبعة
يف ت���أري��خ �صدر الإ���س�لام ووظيفة امل�صادر العربية القدمية يف خلق �صورة
عامة لهذا الت�أريخ ،ف�إن وظيفة امل�ؤرخ لي�ست عملية كتابة املا�ضي فقط �إمنا
هي عملية بحث وجتميع لأدل��ة من م�صادر خمتلفة فيعمل على تقوميها
حتى يخل�ص �إىل ا�ستنتاج مفاهيم عن املجتمع املدرو�س وتطوره ،لذا ف�إن
�أ�صل الكتابة الت�أريخية عند امل�ؤرخ هي نتيجة درا�سة وبحث عميق يف امل�صادر
ثم الكتابة ك�آخر عمل تفرزه الدرا�سة.
تكت�سب امل�صادر التاريخية املبكرة �أهمية كبرية يف �صياغة ت�أريخ �صدر
الإ�سالم لكن علينا �أن نعرتف �أي�ضا �أن هذه امل�صادر متلك عيوبا خطرية،
���س��واء ك��ان��ت تناق�ضات يف الأح����داث �أو ���ص��ع��وب��ات يف ف��ه��م منهجية الكتابة
التاريخية خ�لال��ه��ا ،ل��ذا يجب على امل���ؤرخ�ين �أن ي��درك��وا كيفية ا�ستعمال
امل�صادر العربية املبكرة بطرق منهجية علميّة ،وميكن �أن ن�ستعر�ض الق�ضايا
حول الكتابة الت�أريخية ل�صدر الإ�سالم يف ثالثة �أق�سام:
�أوال� :إ�شكالية امل�صادر العربية ل�صدر اال�سالم
�إ ّن ال�����ص��ورة ال��ع��ام��ة ل�صدر الإ���س�لام وتفا�صيلها كاملة م�ستوحاة من
امل�صادر العربية وحتدد اخلطوط الأ�سا�سية لهذه ال�صورة :منذ والدة النبي
عليه ال�صالة وال�سالم �إىل �أحداث الفتنة الثانية «تنازع �أبناء املتنازعني يف
الفتنة الأوىل» ،حيث �إن �أغلبية امل�سلمني قبلوا باخلطوط الرئي�سية لهذه
ال�صورة ،ومييل دون��ر �إىل ت�سمية هذه الق�صة العظيمة بـ» رواي��ة الأ�صول
الإ�سالم ّية».
تنق�سم امل�صادر العربية ل�صدر الإ�سالم �إىل نوعني� ،أولها كتب ال�سرية
النبوية والت�أريخ مثل :ال�سرية النبوية ملحمد بن �إ�سحاق ،وتاريخ الطربي
وتاريخ اليعقوبي ،والنوع الثاين كتب الأن�ساب والتف�سري وم�صنفات الدين
ودواوي���ن ال�شعر التي لي�ست هي يف الأ�سا�س كتبًا ت�أريخية ،وك�لا النوعني
ي�شرتكان يف �ضعف واح��د وه��و �أنها ن�صو�ص �أدب��ي��ة ولي�ست وث��ائ��ق ،ويكمن
ال�ضعف يف الن�صو�ص الأدبية كونها ن�صو�صً ا متناقلة من �شخ�ص �إىل �آخر
�أو من م�ؤلف �إىل نا�سخ وهكذا ب�صورة وا�ضحة عند النقل ،لذا توجب على
امل�ؤرخ ب�سبب عملية النقل احلا�صلة ال�شك يف الن�ص خوف العبث به خالل
النقل مما يحتم على امل�ؤرخ بال�ضرورة �أن ميتحن الن�ص امل�شكوك فيه قبل

�أخذه يف كل ناحية ويت�أكد من �صحته فمثال ميتحنه يف طريقة النقل وهويّة
الناقل ومقا�صده واهتماماته �..إل��خ ،لذا جند �أ ّن امتحان الن�ص الت�أريخي
الأدب��ي �صعب ج��دًا ف�إطالق �أي حكم على �صحة رواي��ة ت�أريخية هو �صعب
� ً
أي�ضا .على �سبيل املثال :الروايات املنقولة عن مقتل عثمان بن عفان جتعل
من ال�صعوبة �إطالق حكم حا�سم على �صحتها وكثري من مثل هذه الروايات
يت�ضح �أ ّنها تخدم مطامح �سيا�سية معينة.
ثانيًا :دور الوثائق يف ت�شكيل �صورتنا الت�أريخية ل�صدر الإ�سالم
تعرف الوثيقة ب�أ ّنها «�أي �شيء مادي يتبقى يف �صورته الأ�صلية من ذلك
الع�صر �إىل اليوم (�أو على الأقل �إىل زمن امل�ؤرخ) .والوثيقة قد تكون ر�سالة
�أو قدحً ا من فخار �أو نقو�شا حجرية� ...إل��خ .ل��ذا على امل���ؤرخ �أن يعتمد يف
درا�سته الت�أريخية على ق���راءة وفهم ه��ذه الوثائق ويتجنب ق��در الإم��ك��ان
ا�ستعمال الأخبار املنقولة لأنها حتتاج �إىل ت�أكيد بعك�س الوثائق التي هي يف
الأ�سا�س نتاج ذلك الع�صر .ولأ ّن الوثيقة هي التي حتدد ال�سياق اللغوي �أو
العقلي لذلك الع�صر� ،إذا الوثيقة هي «املفتاح لبناء �صورة ت�أريخية �سليمة».
وي�ستعر�ض دونر حقيقة الوثائق املوجودة التي تخ�ص ع�صر �صدر الإ�سالم
فيجد �أ ّنها نادرة جدًا حيث �إن �أقدم وثائق باقية عن الأمة الإ�سالمية هي
قطع بردى تعود �إىل �سنة  22هـ .وتكمن �إ�شكاليّة هذه الوثائق يف �أ ّنها مبعرثة
بحيث تعطينا معلومات ثابتة عن حادثة معينة فقط �إال �أ ّنه من ال�صعوبة
جتميعها خللق ت�صوّر عام لت�أريخ �صدر الإ�سالم ولكن ال ننكر �أ ّنها مفيدة
جدًا يف التثبت من الروايات الت�أريخية املنقولة يف م�صادرنا العربية فمثال
نق�ش يف حجر يرجع �إىل �سنة 42هـ يف حمة جادر -قرب �أم قي�س يف الأردن-
يذكر عبداهلل معاوية �أمري امل�ؤمنني باللغة اليونانية البيزنطية فهو يثبت
وجود معاوية ووجود من�صب �أمري امل�ؤمنني وجماعة ي�سمون بامل�ؤمنني ،ومبا
�أ ّن وجود وثيقة ت�ؤكد �صحة خرب يف م�صادرنا العربية فهو ت�أكيد جزئي فقط
ل�صحة امل�صدر وال تعني �أ ّن امل�صدر �صحيح بالكلية .فاكت�شاف كميّات كبرية
من الوثائق يف هذا الع�صر هو �أمر غري حمتمل لذا يف احلالة اال�ستثنائية
التي يحدث فيها وجود وثيقة فما هي �إال �إثبات لناحية واحدة فقط بينما
تثري ت�سا�ؤالت يف ن��واح خمتلفة وتعيد النظر يف مفاهيم �أخ��رى مثل نق�ش
احلجر املذكور �آن ًفا حيث يثبت وجود م�صطلح «الإمارة» لك ّنه يثري ت�سا�ؤالت
ح��ول م�صطلح «اخل�لاف��ة» ال���ذي ه��و م��ع��ت��اد يف ك��ث�ير م��ن امل�����ص��ادر العربية
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املبكرة.
�أمّا الن�ص القر�آين لدى دونر فهو �صنف فريد من نوعه حيث يجعل له
قيمة �شبه وثائقية للم�ؤرخ ب�سبب �أ�سلوب الكتابة واحلفظ ومكانته املقد�سة
لدى امل�سلمني التي وقفت �ضد حتريفه و�إن مل ت�صلنا الن�سخة الأ�صلية التي
كتبت يف جلنة زيد بن ثابت كوثيقة.
ل��ذا على امل���ؤرخ �أن يعتمد يف بداية الأم��ر على �شهادة الوثائق الأ�صلية
و�شهادة الن�ص القر�آين لفهم ت�أريخ �صدر الإ�سالم .لكن ب�سبب قلة الوثائق
الأ�صلية و�صعوبة ا�ستخراج امللعومات التاريخية الدقيقة من القر�آن الكرمي
كان على امل�ؤرخ �أن ي�ستعمل الروايات التاريخية ال�صحيحة من كتب الت�أريخ.
ثالثا :تعيني االهتمامات الأ�سا�سية للم�صادر العربية كم�ؤلفات ت�أريخية
يجب علينا تعيني مناهج جديدة للت�أكد من الروايات الت�أريخية ومدى
�صحتها وحتى ن�ستطيع �إيجاد هذا املنهج علينا �أن نفهم يف البداية ما هي
البواعث االجتماعية والعقلية والت�أريخية لظهور امل�صادر العربية؟ فالقارئ
يف هذه امل�صادر يجد �أ ّنها �أخبار خمتلفة ركبت عمدًا لأه��داف معينة ،وهي
لي�ست �سوى م�ستودعات ملعلومات متعادلة القيمة ،ومن هذا ف�إ ّنه يلزم على
امل����ؤرخ �أن ي��ق��ر�أ الن�ص يف �إط��ار املجموعة ككل بحيث �إنّ��ه يبحث يف �أه��داف
امل�ؤلف ومقا�صده من �إيراده لأخبار دون �أخرى.
وهناك العديد من الق�ضايا التي هدفت �إىل كتابة فرتة �صدر الإ�سالم
وترتكز هذه الق�ضايا يف �أربعة م�سائل :النبوة والأمّ��ة والهيمنة والقيادة،
فهدفت النبوة �إىل ت�أكيد �شرعية دين الإ�سالم عن طريق برهنة �أ ّن حممدًا
ر�سول اهلل ،أ�مّ��ا الأمّ��ة فهدفت �إىل ر�سم وج��ود للأمة يف الت�أريخ من وقت
ت�أ�سي�سها لوقت كتابة امل�صدر ،وجاءت الهيمنة لت�شرح �سيادة امل�سلمني لذلك
الع�صر وت�سويقها باعتبارها �إرادة اهلل تعاىل ،و�أمّا م�س�ألة القيادة فو�ضحت
اخلالفات القائمة بني الرجال على اخلالفة .وج��اءت هذه امل�سائل الأرب��ع
لت�أ�سي�س �شرعية قيام هذه الأمة من خاللها ،فالباحث خارج امل�سائل الأربع
لن يجد �إال معلومات مبعرثة ت�ساعده على ت�شكيل �صورة جزئية �ضئيلة
عن املجال الذي يبحث فيه كاجلوانب االقت�صادية يف ع�صر �صدر الإ�سالم.
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