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يف �أهمية نقد امل�ؤرخني واملرويات التاريخية
عبد اهلل ال�شحي

يف املقال الذي يحمل عنوان «�سيف بن عمر الأخباري وامل�ؤرخ» يتحدث ويلفرد مادلونغ «يف جملة التفاهم» عن �سيف و ُيعترب �سيف بن عمر �إخباريا وم�ؤرخا �أثري حوله
خالف كبري بني من ت�سلم رواياته بالقبول وبني من �أنكر عليه ومل ينقل عنه قدميا وحديثا ،وتعر�ض التهامات لي�س �أكربها �أنه «ذو خيال جامح» لكن بع�ض الباحثني
�أوجب معاملة رواياته كما يتم معاملة روايات غريه حتى ولو كانت طريقته يف الرواية خمتلفة .خالل املقال يظهر الكاتب مناذج من روايات �سيف ويبني يف مقارنات
مدى االختالف بني ما يرويه �سيف وغريه من الرواة حول الق�صة الواحدة.
ت�شكل ق�ضية ح�ف��ظ ال �ت��اري��خ ومت��ري��ره ل�ل�أج �ي��ال ال�ق��ادم��ة
جم ��اال م�ه�م��ا ووا� �س �ع��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ع��ام�ل�ين ف�ي��ه وامل�شتغلني
بتدوين وحفظ التاريخ و�أي�ضا بالن�سبة ملختلف املتلقني ملا
مت حفظه ،والأم��ة الإ�سالمية يعنيها ب�شكل �أ�سا�سي نوعان
م��ن الأح� ��داث ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،أوال ذل��ك ال �ن��وع املتعلق بالدين
الإ��س�لام��ي والت�شريعات وال�ف�ت��وح��ات و��س�يرة النبي الكرمي
ونزول القر�آن و�أحداث فرتة الدعوة عمو ًما ،ثم النوع الثاين
املتمثل ب��الأح��داث الالحقة ل��وف��اة النبي مبختلف �أبعادها
ال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة ،ف��ال�ن��وع
الأول هو الأه��م بالن�سبة للم�سلم وتنبع �ضرورته من كونه
يخرب عن الإ�سالم نف�سه ب�صورته النقية بدون االجتهادات
الب�شرية.
وك�لا النوعني من الأح ��داث مت و�ضعهما يف م��روي��ات والتي
غالباً ما كتبت يف مدونات خا�صة بكل نوع ،فالروايات التي
حتوي �سنة النبي قد ح�صلت على عناية خا�صة ومت تناولها
ب��درج��ة م��ن احل��ذر �ضمن علم احل��دي��ث ،وال�ن��وع الآخ ��ر دون
يف ك�ت��ب م��ن ق�ب��ل م ��ؤرخ�ين ك��ال�ط�بري ،م��ع ال�ت�ن��وي��ه �إىل �أ َّن
هذا التق�سيم لي�س منهجيا �إمنا ق�صد منه تق�سيم الروايات
وامل�شتغلني فيها تبعا لأهميتها وملقدار العناية التي �صرفت
فيها� .إن ما يهمنا مالحظته هو �أن املرويات من النوع الثاين
على وجه اخل�صو�ص تقوم بخلق �صورة للأجيال امل�ستقبلية
ع��ن و�ضع الأم ��ة يف تلك ال�ف�ترة ،وه��ذه ال���ص��ورة التاريخية
املت�شكلة لها ت�أثري على العديد من الأو�ضاع يف احلا�ضر.
�إن ال �� �ص��ورة ال�ت��اري�خ�ي��ة لأي ��ة �أم ��ة ت���س�ق��ي وج ��وده ��ا احل��ايل
وتعطيها �أب �ع��اده��ا ال�ت��ي ت�ت�ح��رك خ�لال�ه��ا ،ف�ت�ح��دد نظرتها
لنف�سها والكيفية التي ترى فيها نف�سها فالأمة التي متلك
عن نف�سها �صورة الأجم��اد احلربية والفتوحات التاريخية
ت�ع�ت�بر نف�سها ام �ت ��دادا ل�ت�ل��ك احل��ال��ة وق ��د ت�ع�ت�بره م�سوغا
لتمار�س القوة على الغري .كما تتحدد عالقة الأمة بغريها
بطبيعة احل ��ال وف�ق�اً لل�صورة التاريخية امل��وج��ودة و�أي�ضا
�صورتها عن الآخرين لتبني عالقات �صداقة وع��داء قائمة

كليا على ال�صورة التاريخية ،كما ويبنى عليها �شكل التعامل
ب�ين الأف ��راد م��ن �أم��ة �أو �شعب م��ا م��ع �أف ��راد م��ن �أمم �أخ��رى
وال� ��ذي مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ح�ت��ى ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة
وال�سيا�سية ومينع تكوين عالقات قائمة على �أ�س�س املنفعة
املتبادلة بعيدًا عن االعتبارات التاريخية.
من الوا�ضح �أن ال�صورة التاريخية لي�ست جمرد فكرة ذهنية
�أو كالما مكتوبا يف معزل عن �أي تفاعل ،بل لها كل الت�أثري
ول�ه��ذا م��ن امل�ه��م فهم ودرا� �س��ة م���ص��ادر ال��روي��ات التاريخية
وم�ع��رف��ة امل��رج��ح وغ�ي�ر امل��رج��ح م�ن�ه��ا ،ف�ك�ث�يرا م��ا مت قبول
مرويات ومتريرها ا�ستناداً �إىل كونها تدعم فريقا �أو ترجح
ف�ك��رة م�سبقة ولي�س لأن�ه��ا م��روي��ات �صحيحة .حيث تعمل
ال��درا� �س��ات �أم �ث ��ال امل �ق��ال ال ��ذي ن��راج�ع��ه ع�ل��ى ف�ه��م وحتليل
املرويات ونقد غري املقبول منها.
تكمن امل�شكلة عموماً يف �أن �أفكارا �أيدولوجية تتعلق بهويتنا
وهوية الآخ��ر ت�شكلت خ�لال ال�ق��رون املا�ضية وو�صلت �إلينا
ب�شكل غري قابل للنقد بحجة �أنها التاريخ الذي ال مراء فيه،
وت�ستطيع ال�ي��وم �أ��ص��وات متطرفة ا�ستغالل ذل��ك يف �سبيل
عمل قطيعة بني الأم��ة الإ�سالمية وبقية �أمم الأر���ض .مما
ي�شكل عائقاً يف وجه التنمية والتقدم والتوا�صل احل�ضاري.
�سيف بن عمر هو ال�شخ�صية التي تدور حولها املقالة ،وهو
�إخ�ب��اري ل��ه رواي ��ات ع��دي��دة نقل عنه ال�ط�بري وقبل منه يف
الوقت الذي عار�ض فيه �آخ��رون واعتربوه �أي �سيف و�ضاعا
وغ�ير ثقة عا�ش يف القرن الثاين الهجري .مالمح التحيز
وا�ضحة يف مروياته من ناحية �أنها تدعم وب�شكل غري حمايد
طرفا حم��ددا خ�لال التاريخ ومتجيدا ل�شخ�صيات خا�صة،
ه��ذا بالطبع يثري ال�شك فيه ويف م��وري��ات��ه .ال�ك��ات��ب � ً
أي�ضا
ي�سوق حجج بع�ض الباحثني املعا�صرين يف قبولهم ملرويات
�سيف �أو بع�ض مروياته على الأقل ،وتبنى املقالة على اعتباره
�إخباريا قد نقل �إلينا مادة عن التاريخ املبكر للإ�سالم وهي
مادة قيمة ،بالإ�ضافة �أي�ضاً �إىل �أنه «كم�ؤرخ قد كان و�ضاعا».
ن��رى �أن ما نقله �سيف لي�س مرفو�ضا كليا وال مقبوال كليا

�إمنا يعتمد ذلك على منهج الباحث يف قبول ورف�ض املرويات.
مهم �أن نعي �ضرر التحيز يف نقل �صياغة ال��رواي��ات .ومن
الأم�ث�ل��ة التي �أورده ��ا الكاتب وال�ت��ي تدعم فكرة ك��ون �سيف
بن عمر متحيزا هي روايته عن وفاة اخلليفة عثمان يف �سن
ثالثة و�ستني ،ف�سيف رمبا قبل هذه الق�صة �أو اخرتعها من
باب خلق و�ضع خارق للعادة يف كون اخلليفة عثمان قد تويف
بنف�س ال�سن ال��ذي ت��ويف فيها النبي حممد�-صلى اهلل عليه
و�سلم .يت�ضح كيف ميكن للتحيز �أن ي�ؤثر ف�صاحب عقيدة ما
�سريغب يف مترير �أي رواية تدعم عقيدته �أو عند ال�ضرورة
اخ�ت�راع رواي ��ات ،وه ��ذا يتبعه حت��ري��ف يف ال�ت��اري��خ و�أح��داث��ه
وي�صنع �صعوبة كبرية عند حماولة فح�ص التاريخ بطريقة
مو�ضوعية.
من وجهة نظري تبد�أ امل�سرية احلقيقية يف ك�شف حمتوى
التاريخ ال��ذي ُتبنى عليه الت�صورات احلالية ب�إ�سقاط هالة
ال�ق��دا��س��ة ع��ن ال ��رواي ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ح�ت��ى ول ��و ك��ان��ت تتعلق
ب���ش�خ���ص�ي��ات ُم �ق��د� �س��ة ،ف�ل�ا مي �ك��ن �إن� �ك ��ار رواي � ��ة م ��ا ب�سبب
ت�صادمها مع �أفكار �سابقة وم�سلمات عن �شخ�صية �أو حدث،
�أو قبولها ملجرد كونها عك�س ذل��ك ،حتى يف حال كان اخلرب
التاريخي الوارد خمالفاً ميكن �إيجاد تربير �آيدولوجي بدون
احلاجة �إىل حتريف التاريخ وحقائقه.
من الوا�ضح �إذن �أن �سيف بن عمر �شخ�صية مثرية للجدل
يف جم��ال ال��رواي��ة التاريخية ،والقيام بدرا�سته وغ�يره من
امل ��ؤرخ�ين وم��ا ق��دم��وه ي�سهم يف تفكيك الأ��س����س ال�ت��ي تقوم
عليها ت���ص��ورات الأف ��راد املبنية على م�سلمات لها م�بررات
يف ال�ت��اري��خ ح ��ول خمتلف ال�ق���ض��اي��ا .وك ��ل ذل ��ك لي�س �سوى
خطوة �أوىل نحو ت�شييد وع��ي �سليم قائم على املو�ضوعية
ولي�س التحيز ،وحت�سني عملية اتخاذ القرار على امل�ستوى
االقت�صادي وال�سيا�سي.
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