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ماهية املصادر اإلسالمية املبكرة واختالف آراء الباحثني
يف أهميتها التاريخية
The Nature of Early Islamic Sources
and Academics' Differing Views of their Historical Significance
 وهي مصادر غري مبارشة بحكم.يعالج هذا البحث مشكلة املصادر العربية اإلسالمية املعتمدة يف كتابة تاريخ املسلمني
 وتفتقر إىل الوثائق األرشــيفية واآلثار املكتوبــة والصامتة بوصفها،كتابتهــا بعد قرن ونصــف القرن من حدوث وقائعهــا

وعها بني إخباريــة وأدبية وفقهية وجغرافية وكتب حديث وتفســر وطبقات
ّ  عىل الرغم مــن تعدّدها وتن،مصــادر مبارشة
 يف تقييم هــذه املصادر غري املبــارشة يف كتابة تاريخ، وبخاصة املســترشقني منهم، واختلفــت آراء الباحثــن.وتراجــم
 ومنهــم من يرى أنّها غري موثــوق بها لتكون،ول؛ فمنهــم من يــرى أنّها جديرة بالثقــة لكتابة هذا التاريخ
ّ املســلمني األ

 قمنا بتعديد املقاربات، ولالطالع عىل هذا االختالف بني الباحثني وحســمه.مادة أولية للقيام بهذه املهمة لعدم أصالتها

بكل ما ورد
ّ التي اعتمدها املؤرخون يف أواخر القرن التاســع عرش والقرن العرشين؛ وتتمثل باملقاربة الوصفية التي تثق
 واملقاربــة النقدية التي تعتمد عىل هذه املادة مع إخضاعهــا للنقد الصارم ومقارنتها،يف املصادر العربية اإلســامية

 واملقاربة التشــكيكية التي تشــكّك يف صدقية املادة،بخاصة منها اإلغريقية والرسيانية
مبــا ورد يف املصــادر األجنبية
ّ

ن طبيعتها ال تختلف
ّ  عــى الرغم من أ، مقابل االعتامد كليًّا عىل املصادر األجنبية،الــواردة يف املصادر العربية اإلســامية

.عن املصادر األوىل

. مصادر، مقاربة، رواية، تدوين:الكلامت املفتاحية

This paper offers a reconsideration of the Arab-Islamic resources which form the basis for Arab history. Written up
to 150 years after the events they describe, the histories in question cover multiple stylistic forms—narrative, literary,
juristic, geographical, and books of Hadith, exegesis, biographies or tabaqat and translations. They lack archival
documents or other material that might be considered a primary source. Researchers, especially orientalists, disagree
on the validity of these secondary sources and their reliability for writing the history of early Muslim communities.
This paper revisits that debate. It begins by enumerating the approaches adopted by historians working between
the end of the nineteenth and twentieth centuries. The approaches were: descriptive, which trusts everything found
in the Arab Islamic sources; critical, which relies on the same material but subjects it to stringent criticism and
compares it with non-Arabic sources, especially Hellenic and Assyrian sources; and a skeptical approach that doubts
the credibility of the material found in the Arab Islamic sources and favors the wholesale adoption of non-Arabic
sources, even though these suffer from the same problems as the Arabic materials.
Keywords: Tadween, Narrative, Approach, Documents.
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مقدمة
أي فرتة زمنية يف أي مجال جغرايف يجب االعتماد عىل املصادر التي عاد ًة ما تتنوع وتتعدد؛ فإذا نظرنا يف مسألة هذه
لكتابة تاريخ ّ

املصادر بالنسبة إىل فرتة اإلسالم املبكر ،نجد أ ّنها اتسمت بانعدام التدوين التاريخي الرسمي .وخال ًفا ملا يتبادر إىل ذهن غري املختصني،

مهم يف القيمة واألهمية امل ّتصلة باألحداث والفرتات؛ إذ يتعني عىل الباحث
تختص املصادر اإلسالمية املبكرة بالوفرة والتنوع ،مع تفاوت ّ
فيها أن يعود إىل القرآن والتفاسري واألحاديث النبوية وكتب السرية ،واألخبار والرتاجم وكتب الفرق وال ّنحل والفقه واألحكام وكتب
والشعر واألمثال.
الجغرافيا واملسالك واملمالك ،وحتى كتب األدب ّ

ً
وفضل عن تنوع املصادر املعتمدة ،ال بد من األخذ يف الحسبان الفرق بني املصادر املتقدمة التي لم يتجاوز تأليفها القرن الرابع

أدق
للهجرة /العارش للميالد ،واملصادر املتأخرة التي تكاثرت
ألن املصادر األوىل ّ
ابتداء من القرن السابع للهجرة /الرابع عرش للميالدّ ،
ً
ً
لتعدد روايات الحدث الواحد واختالف النظر إىل الظاهرة املدروسة .ولكن ،يجب ّأل يقلل هذا األمر من أهمية
وأكرث
تفصيل ،وذلك ّ
املصادر املتأخرة التي يمكن أن نعرث فيها عىل شذرات قديمة أخ ّلت بها املصادر املتقدمة .وإىل جانب التمييز بني املصادر املتقدمة واملتأخرة

يحسن التمييز بني الكتابات الس ّنية والكتابات الخوارجية والكتابات ذات امليول الشيعية .وهي كتابات يزداد التضارب بينها يف ما يتعلق
تقدمنا يف الزمان.
باألحداث واملواقف الواردة فيها ك ّلما ّ

إن املصادر اإلسالمية التي تؤرخ للفرتة التأسيسية متعددة .لكن ما ّدتها غري متوازنة ال تتكافأ فيها الفرتات واألحداث؛ ففي ما
ّ

ً
تاريخية منها ،وما توافر من أخبا ٍر ومعلومات عن فتح
أن مادة فرتة املدينة أوفر بكثري من مادة فرتة مكة وأكرث
يتعلق بالسرية النبوية نجد ّ
العراق ً
مما يتوافر من مادة عن فتح "بالد املغرب" أو مناطق رشق آسيا.
مثل
ألهم بكثري ّ
ّ

أيضا بالتعقيد والتشعب يف بعض األحيان ،والوضوح والبساطة يف أحيان أخرى .فما ورد فيها ً
مثل
ت ّتسم املادة يف مختلف املصادر ً

والتشعب ح ّتى إ ّنه ليس من السهل فهم إن
عن إنشاء عمر بن الخطاب ديوان العطاء وحكم أرض السواد من العراق لهو شديد التعقيد
ّ

أن االطالع عىل املصادر بمختلف
كان العطاء يو َّزع بحسب القرابة من الرسول أو بحسب األقدمية يف اإلسالم والبالء يف الجهاد .كما ّ
يخول فهم إن كانت أرض السواد في ًئا لكل املسلمني (أي ً
وبناء عىل
ملكا
ً
مشاعا بينهم) أو في ًئا لفاتحي هذه األرض فقطً ،
أنواعها ال ّ

فتهتم عاد ًة بتواريخ تتايل الخلفاء عىل الحكم أو
واملبسطة
ذلك ما يمكن أن يكون نصيب كل فرد من السوادّ .أما األحداث الواضحة
ّ
ّ

التعمق يف دراسة هذه األحداث يكشف
أن
املعلومات املتع ّلقة باألحداث الكربى ،مثل أحداث الفتوح أو الحروب األهلية عىل الرغم من ّ
ّ
التعقيد والغموض.

ً
ماهيتها .وهذا ما جعل الباحثني يتجادلون
تحدد
فضل عن خاصيات املصادر اإلسالمية املبكرة هذه ،فإ ّنها
تختص بطبيعة ّ
ّ
ّ

أن هذه
ويختلفون يف تقييم قيمة هذه املصادر؛ فمنهم من ّ
األول ،ومنهم من رأى ّ
عدها ماد ًة غري موثوق بها لكتابة تاريخ املسلمني ّ
املصادر تحتوي ما ّدة يمكن أن يقع اعتمادها لكتابة هذا التاريخ .فكيف يمكن تحديد ماهية هذه املصادر؟ وما هي آراء الباحثني
بخصوص أهمية هذه املصادر وقيمتها يف كتابة تاريخ املسلمني املبكر؟

يف طبيعة املصادر اإلسالمية املبكرة
تنقسم املصادر التي نعتمدها لكتابة تاريخ ما إىل مصادر مبارشة وغري مبارشة .أما املصادر املبارشة فتشمل اآلثار املادية املكتوبة مثل

واملعمارية والخزف ،واآلثار املكتوبة التي ُحفظت يف أراشيف إدارات الدول
ال ّنقائش واملسكوكات واآلثار املادية الصامتة كاملعالم الدينية
ّ
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خصية وغريها من الوثائق املبارشة التي
الش
الصلح والقرارات وعقود
الرسائل
أو عند
امللكية واملذكرات ّ
الرسمية وعهود ّ
ّ
الخواص مثل ّ
ّ
ّ
ّ

آثارا مكتوبة وصلت إلينا
وصلت إلينا بأصولها ،أي كما كتبها أصحابها املبارشون .وأما املصادر املكتوبة غري املبارشة فهي عاد ًة ما تكون ً

وتتميز هذه املصادر غري املبارشة بكونها إعادة إنتاج لكتابات رسمية وغري رسمية ،لذلك يتمثل أبرز ما ت ّتسم
بشكليها املخطوط واملطبوع.
ّ
به بعدم مواكبتها األحداث التي تنقلها.

تنتمي املصادر اإلسالمية املبكرة إىل صنف املصادر غري املبارشة؛ فباستثناء بعض القطع النقدية املتفرقة يف كثري من متاحف العالم

أي آثار مادية ّ
أي ناحية من نواحي اإلسالم
تمكن من دراسة ّ
وبعض النقائش وآثار القصور األموية وبعض املنمنمات ،ال تكاد توجد ّ
املبكر بخاصة فرتة النبوة ،وفرتة الخلفاء الراشدين وح ّتى العهد األموي.

ً
تحدثنا املصادر غري
وفضل عن ق ّلة املصادر املادية املبارشة
وشح ما تتيحه من معلومات ،ال نكاد نعرث عىل آثار مكتوبة مبارشةّ .
ّ

َ
أيضا عن صلح الحديبية ووثيقة دستور املدينة
رسائل بعث بها النبي إىل ملوك العرب والفرس والبيزنطيني،
كثريا عن
وتحدثنا ً
ّ
املبارشة ً

التي نرش جميعها محمد حميد الله يف كتاب بعنوان مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة((( .يتبادر إىل الذهن
سماه هذا الباحث
أن
املتأمل فيها يجد ّ
أن الباحث الباكستاين حميد الله قد جمع هذه الوثائق بأصولها ثم حقّقها ونرشها .غري ّ
ّ
ّ
أن ما ّ

تجميعا لها من خالل مصادر القرن الثالث؛ مثل تاريخ الطربي وأنساب البالذري أو فتوحه وطبقات ابن سعد
وثائق ال يعدو أن يكون
ً
وغريها من املصادر .وهي بذلك ال تم ّثل سوى إعادة كتابة ملا ُأعيد إنتاجه يف القرن الثالث عن كتابات يعود تدوينها يف أحسن الحاالت
إىل منتصف القرن الثاين للهجرة.

كثريا من عهود الصلح التي عقدها املسلمون مع
تورد املصادر غري املبارشة التي ُدونت يف منتصف القرنني الثاين والثالث للهجرة ً

أيضا العديد من الرسائل والخطب الرسمية يف هذين العهدين.
شعوب املناطق املغلوبة يف العهدين الراشدي واألموي .وتورد هذه املصادر ً

ألول شخص يف سلسلة اإلسناد الذي يروي خرب عهد الصلح أو الرسالة أو
ً
وكثريا ما ُيضيف مؤ ّلفو هذه املصادر لفظ "رأيت ّ
بأم عيني" ّ
عد ما تنقله هذه املصادر إعادة إنتاج ملا تحويه وليست الوثائق بعينها ،وهو األمر الذي
أن هذا التدقيق ال يعفي من ّ
الخطاب ،غري ّ

يحولها من وثائق أصيلة  Authentiqueإىل نصوص إخبارية غري مبارشة.
ّ

أسسه األمويون منذ عهد معاوية بن أيب سفيان.
وتورد هذه املصادر غري املبارشة ً
أيضا ً
كثريا من املعلومات عن ديوان اإلنشاء الذي ّ

ولكن ،ما وصلنا من رسائل دواوين اإلنشاء يف دمشق وعواصم أقاليم اإلمرباطورية اإلسالمية ال يم ّثل سوى نسبة ضئيلة من الرسائل
املكتوبة عىل ورق الربدي يف مرص ،ويعود تدوينها عىل ما يبدو إىل بداية الفتح اإلسالمي ملرص؛ أما بقية الرسائل األخرى التي من
املفروض أن تكون أطنا ًنا من الورق فلم يصل إلينا منها سوى ما وقع إعادة كتابته يف املصادر الالحقة للعهد األموي.

ً
كل ما قيل عن مصادر الفرتة اإلسالمية ّ
فضل عن ّ
متعددة
أن تدوين أحداثها يف شكل مؤ ّلفات
ّ
املبكرة ،ال ّ
بد من اإلشارة إىل ّ

يتم إال يف منتصف القرن الثاين للهجرة .ووقع استعادة كتابتها يف مؤلفات القرن الثالث للهجرة ما أدى إىل فقدان كتابات
ّ
ومتنوعة لم ّ

القرن الثاين للهجرة ّإل ما ندر منها؛ مثل كتاب وقعة صفني لنرص بن مزاحم املتوىف عام 160ه.

أ ّدى بروز التدوين بوصفه حركة ثقافية رسمية شاملة يف منتصف القرن الثاين للهجرة إىل طرح مسألة نقل املعرفة من جيل إىل آخر.

فهل تناقل املسلمون معرفتهم بتاريخهم ّ
ومكتوبا يف آن واحد؟
شفويا
شفويا؟ أم هل تناقلوه
املبكر
ً
ً
ً
1

محمد حميد الله الحيدر آبادي ،مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ،ط ( 2القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش.)1956 ،
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أن ما وصلنا من مادة تاريخية
ال يمكن اإلجابة
قطعيا عن هذا السؤال؛ إذ اختلفت آراء الباحثني يف هذا الشأن؛ فمنهم من يرى ّ
ً

تم تناقلها من جيل إىل جيل طيلة قرنني كاملني من
وأدبية يف كتب القرن الثالث للهجرة بخاصة لم يكن يف األصل سوى مادة شفوية ّ

تحديدا المنس  H. Lammensوسوفجيه  J. Sauvagetوبالشري  R. Blachèreوكايتاين T. Caetani
الزمن .ومن القائلني بهذا الرأي نذكر
ً

تالهم كثري من املسترشقني الجدد مثل ونزبرو  J. Wansbroughوكوك  M. Cookوكراون  P. Croneوغريهم .ومن هؤالء الباحثني
من دافع عن فكرة التدوين ّ
نصوصا
اإلسالمية مثل شربنجر منذ " 1855حول التدوين املبكر للرواية اإلسالمية فنقل
املبكر للرواية
ً
ّ
بأن الحديث كان ُيتداول
أساسا بالرواية الشفوية"((( ،وهوروفنتس  J. Horovitzالذي قام من خالل
صحة الرأي القائل ّ
وأثبت عدم ّ
ً

اهتمامه بمؤ ّلفي السرية النبوية منذ  1927بدحض فكرة النقل الشفوي للرواية اإلسالمية ّ
املبكرة((( ،وبإعادة بناء الروايات الشفاهية

جزئيا يف الكتب اإلخبارية للقرن الثالث للهجرة .ومن
كليا أو
بي أ ّنها تم ّثل يف األصل
املتع ّلقة بالسريةّ ،
ً
نصوصا مكتوبة ّ
ً
تم استعادتها ً

املبكرة مثل فؤاد سزكني الذي ّ
هؤالء الدارسني من أطنب يف تبيان خطأ كثري من املسترشقني يف الحكم عىل الروايات اإلسالمية ّ
أن
أكد ّ
املدونة عن فرتة ما قبل اإلسالم(((.
املسلمني ورثوا أسلوب النقل الشفوي للكتب ّ

ّأما شاكر مصطفى فيذكر يف ما يتعلق بمسألة نقل املعرفة عند املسلمني خالل عرص ما قبل التدوين الرسمي أ ّنها كانت تقوم عىل

ثالث عمليات متتالية؛ تبدأ بعملية االستماع إىل الشهادة من الشهود املبارشين للحدث التاريخي وهي عملية شفهية خالصة ،ثم عملية

تتم يف أغلب الحاالت من األحوال بالتسجيل والتدوين الكتايب الشخيص،
تتم عن طريق الذاكرة وحدها بل ّ
حفظ املعلومات التي ال ّ
أن شك الدارسني يف موثوقية ما ورد يف
تليها عملية نقل املعلومات إىل اآلخرين ،وهي بدورها عملية شفهية .ويرى شاكر مصطفى ّ
قرون فيها بوجود فعل الكتابة من األصل(((.
املصادر من مادة تاريخية يرجع إىل خلطهم بني هذه العمليات الثالث التي ال ُي ّ

حاول سزكني تفسري األسباب التي جعلت "الباحثني وخاصة منهم الكثري من املسترشقني يخطئون يف الحكم عىل الروايات اإلسالمية

شفويا عن طريق
ذات الشكل املتميز الفريد والتي قد تكون ورثت أسلوب نقلها عن فرتة ما قبل اإلسالم ،حيث كانت دواوين الشعر تروى
ً

أن صحابة الرسول كانوا يروون كتبه (رسائله) أو أوامر الخلفاء إىل الوالة بنفس الطريقة"(((.
املرجح ّ
مدونة ،ومن ّ
الرواة مع أ ّنها كانت مكتوبة ّ
يوجه من نقد إىل اإلسالم ّ
ّأما الرسائل والكتب التي انبثقت من الدولة اإلسالمية ّ
املبكر لعدم وجود أرشيف
املبكرة ،وأمام ما ّ

يحفظ كل وثائق هذه الفرتة ،فقد قامت وداد القايض بمحاوالت يف اتجاه توثيق الرسائل وعهود الصلح اإلسالمية التي تعود إىل القرن
األول للهجرة.
ّ

ويمكن تقسيم الرسائل اإلسالمية ّ
املبكرة إىل ثالثة أنواع؛ وهي الرسائل اإلدارية ،والرسائل السياسية ،ويتع ّلق كالهما بالدولة،

موضوعي
والرسائل العقدية وهي الرسائل املنسوبة إىل الحسن البرصي والحسن بن محمد بن الحنفية وعمر بن عبد العزيز يف
َ
اإلرجاء والقدر(((.

2 A. Sprenger, "On the origin and progress of writing down historical facts among the Musulmans," Journal of the Asiatic Society of Bengal,
;no. 25 (1856 - 1857), pp. 303 - 329, 375 - 381

ذكره :أيمن فؤاد السيد ،مناهج النقد التاريخي عند املؤرخني املسلمني (القاهرة :املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية ،)1998 ،ص .3
3

نصار (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)2001 ،ص .7 - 6
يوسف هوروفنتس ،املغازي األوىل ومؤلفوها ،ترجمة حسني ّ

4

التاث العريب ،ترجمة محمود فهمي حجازي (اململكة العربية السعودية :إدارة الثقافة وال ّنرش بالجامعة ،ووزارة التعليم العايل ،)1983 ،ص .6 - 5
فؤاد سزكني ،تاريخ ّ

6

يقصد سزكني هنا كايتاين ،انظر :سزكني ،ص .8 - 5

5

شاكر مصطفى ،التاريخ العريب واملؤرخون (بريوت :دار العلم للماليني ،)1983 ،ص .76

قدمت يف املؤتمر الدويل الرابع لتاريخ بالد الشّ ام :بالد الشام يف العهد األموي ،الندوة
بحثية ّ
 7وداد القايض" ،مدخل إىل دراسة عهود الصلح اإلسالمية زمن الفتوح" ،ورقة ّ
عمان ،1987 ،ص .196
الثانيةّ ،
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ماهية املصادر اإلسالمية املبكرة واختالف آراء الباحثني يف أهميتها التاريخية

بالنسبة إىل الرسائل العقدية ،فالخوض فيها ليس من اختصاصناّ .أما الرسائل اإلدارية فقد وقع ما يشبه االتفاق عىل توثيقها بسبب

اكتشاف كميات من أوراق الربدي خالل القرن التاسع عرش ،نرشها عدد من املسترشقني؛ منهم بخاصة كارل هايرنش بيكر K. H. Beker

أساسا يف مرص نماذج لقياس
وأدولف غروهمان  A. Grohmannونابيا أبوط  .N. Abbottلقد اعتمدت هذه الرسائل الربدية املوجودة
ً
مدى موثوقية بقية الرسائل اإلدارية املتعلقة بالعهد األموي بخاصة منذ عهد عبد امللك بن مروان.

فإن عملية
وأما الرسائل السياسية فتم ّثل أكرث ما وصلنا من رسائل الفرتة املبكرة .وهي أعرس الرسائل يف التوثيق ،ومع ذلكّ ،

منهجا(((.
توثيقها ليست مستحيلة
ً

أن الوصول إىل الرسائل بنصوصها
انطلقت الباحثة وداد القايض من إنشاء ديوان الرسائل يف عهد معاوية بن أيب سفيان .وافرتضت ّ

أن الخراب والدمار َ
ً
اللذين لحقا بأجهزة
أمرا
مستحيل ،غري ّ
األصلية (عىل األقل بالنسبة إىل الفرتة الثانية من العهد األموي) لم يكن ً

سببا يف إتالف هذه الرسائل عىل األقل بالنسبة إىل املركزّ .أما األطراف ،فقد بقي أرشيف
الدولة األموية يف دمشق ّ
وحران ربما يكونان ً

ً
تم العثور عليها بعد مرور أكرث من ألف سنة((( .ويف محاولة توثيقها عهود
رسائلها
محفوظا إىل فرتة الحقة بدليل وجود برديات مرص التي ّ
الصلح اإلسالمية املحفوظة يف كتب التاريخ والخراج واألموال ،ا ّتبعت وداد القايض طريقتني أساسيتني:

أساسا عىل مقارنة شكل كتابة الوثائق ومحتوياتها
ӵӵاقتبست الطريقة األوىل من ألربشت نوث  .A. Nothوهي طريقة اعتمد فيها
ً

بأم أعينهم النسخ األصلية للعهود املروية؛ مثل أيب عبيد بن ّ
سلم يف "األموال" ،والبالذري يف "فتوح
من خالل ّ
عدة أشخاص رأوا ّ

البلدان" ،وابن أعثم الكويف يف "الفتوح" ،وح ّتى ابن عساكر (ت512 .ه1123 /م) يف تاريخ دمشق .وقد ّ
تمكن نوث بعد التدقيق والبحث
التوصل إىل أ ّنها ،وإن كانت ال تم ّثل ً
حرفيا ألصول العهود املربمة زمن
نصيا
األول للهجرة من
ّ
يف عهود الصلح العائدة إىل القرن ّ
ً
نقل ً

أن روايتها وقع تناقلها خالل فرتة زمنية طويلة وبصفة شفوية عىل األكرث،
الفتح ،ليست موضوعة من حيث املبدأ وإ ّنما األمر الذي حدث ّ

عامة
فحدثت ألوان من الخلل فيها (استبدال املفردات بمفردات مطابقة يف املعنى مخالفة يف اللفظ أو السهو عن عبارة) وهي بصورة ّ
يمكن أن تعطي صورة تقريبية لخصائص املعاهدات املكتوبة وشكلها يف عرص الفتوحات املبكر(.((1

خاصا استنبطته املؤ ّلفة ،ويم ّثل إضافة شخصية يف دراسة عهود الصلح .ويقوم هذا املنهج عىل "مقارنة
ӵӵتم ّثل الطريقة الثانية
ً
منهجا ً

بعض خصائص هذه العهود من حيث الشكل بخصائص وثائق إدارية وصلتنا نصوصها األصلية عىل ورق الربدي ،وإن كانت ترجع إىل

عرص متأخّ ر عن عرص الفتوح الرئييس بني سنتي  81و110ه"( .((1ومن خالل هذه املقارنة ،توصلت وداد القايض إىل "تعزيز موثوقية هذه
العامة لها ،بحيث يمكن اعتبارها صورة طيبة عن املادة األصلية املفقودة"(.((1
العهود املدروسة من حيث الخصائص ّ

هكذا إ ًذا ،ومن خالل هذه املحاوالت من أجل توثيق الرسائل والعهود الرسمية اإلسالمية ّ
املبكرة ،وإن لم تكن تم ّثل األصول،

أن حالتها التي وصلت إلينا والتي تعود إىل القرن الثالث للهجرة ويف أقىص الحاالت إىل النصف الثاين من القرن الثاين للهجرة ،لم
يتبي ّ
ّ
املؤرخ.
تكن من االختالق والكذب والتزوير بما يجعل اعتمادها غري ممكن بالنسبة إىل ّ

8
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املرجع نفسه ،ص .134

املرجع نفسه ،ص .196
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املرجع نفسه ،ص .202
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املرجع نفسه ،ص .206 - 205
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املرجع نفسه ،ص .203
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ويلوي  /زومتزومت

أكد التدوين اإلسالمي ّ
ولنئ كان البعض قد ّ
جهدا لتوثيق العديد من "الوثائق" اإلسالمية
املبكر ،وبذل البعض اآلخر
ً
فإن هشام جعيط لم ي ِ
أن الروايات اإلسالمية ّ
وتم تناقلها عىل هذا
حرصا
بد
خاصا عىل إثبات ّ
األوىلّ ،
ُ
ً
ً
املبكرة كانت مكتوبة ّ
املجمعة
األساس ،بقدر ما حرص عىل إبراز فضل إخباريني كأيب مخنف لهثوا وراء أصالة املايض ،فاقتلعوا بذلك املادة التاريخية
ّ

مجمعون من أمثال الطربي والبالذري( .((1فاملسألة يف ما كتبه جعيط
وسجلوها ليستفيد منها مؤرخون
من أهواء النقل الشفوي
ّ
ّ

ال تتع ّلق بالتدوين ّ
األول أو ح ّتى ما سبقه ،وإنما تتع ّلق بسريورة
املبكر أو املتأخّ ر ملا كان يتناقله املسلمون من أخبار اإلسالم ّ
مجمعون محرتفون Professionnels de
تاريخية بدأت بربوز الوعي التاريخي بعد أحداث الفتنة الثانية مبارشة ،فظهر بذلك
ّ

 la mémoire collectiveاحرتفوا بأخبار اإلسالم األول عن طريق املشافهة ليظهر بعدهم بني 80ه و100ه جيل ٍ
ثان اعتمد يف
نقل هذه األخبار إىل جانب الذاكرة عىل الصحف الشخصية ،ومنهم انتقل األمر إىل الذين نشطوا بني 100ه و401ه والذين كرث
ّ
املتوف عام 157ه وتاله
معهم تدوين األخبار يف صحف شخصية دون أن يبلغ مرحلة التدوين التاريخي التي بدأت مع أيب مخنف

أساسا .وقد أ ّدى ظهور
سيف بن عمر والواقدي واملدائني .وبذلك تكون املادة التي اعتمدها مؤ ّلفو القرن الثالث ماد ًة مكتوبة
ً

هذه الكتب املوسوعية إىل اندثار الكتب السابقة باستثناء وقعة صفّني لنرص بن مزاحم (أي تلك التي تعود إىل النصف الثاين من

القرن الثاين وقبله بقليل).

تتويجا لسريورة إنتاج مادة تاريخية توافر فيها عديد العنارص
عد ما وصلنا من كتابات عن صدر اإلسالم
تقدم ،يمكن ّ
بناء عىل ما ّ
ً
ً

أساسا بـ:
التي تجعل اعتمادها ال يتناىف مع الكتابة التاريخية ،وتتمثل
ً

ӵӵالكتابة املبكرة لكثري من عنارص املادة التاريخية يف ما يتعلق بالوثائق الرسمية (رسائل ،وعهود صلح) التي ضاعت أصولها ووصلتنا

األول وبداية القرن الثاين
يف صور ال تختلف عن األصول ّإل يف بعض املفردات وليس املعاين ،أو األخبار التي ّ
سجلت خالل القرن ّ
عامة لتتويج سريورة تاريخية تعود جذورها إىل أكرث
بصفة فردية وجزئية قبل أن تصبح منذ النصف الثاين من القرن الثاين حركة ثقافية ّ
الخام من
جب ًارا لتخليص املادة
من قرن ،بذل خاللها مؤرخون كبار من أمثال أيب مخنف ،وسيف بن عمر ،والواقدي واملدائنيً ،
ّ
جهدا ّ

ّ
كل ما علق بها من تناقضات وفوىض ،فانتقوا منها وحذفوا وأعادوا صياغتها حتى أصبحت مادة تاريخية لم يتم ّثلها مؤ ّلفوها من واقع

ذهني واجتماعي وثقايف لزمنهم ،وإ ّنما تم ّثلوها من عالم سبقهم بقرن من حياتهم ،وهو ما يحيل إىل خيال تاريخي متطابق مع ما
حدث ً
فعل(.((1

أن هؤالء كانوا يتدربون بطريقة
ӵӵدور محرتيف الذاكرة الذين برزوا منذ نهاية الفتنة الثانية يف الحفاظ عىل ذاكرة األمة من التلف .ويبدو ّ

خاصة تكاد تجعلهم ّ
حرفيا كل ما يسمعون أو يقرؤون ملا يمكن أن يوصموا به من الضعف يف الحافظة والجهل إذا ما اعتمدوا
يتذكرون
ً

عىل صحف مكتوبة "إذ كان من دواعي الفخر عند املسلمني األوائل االعتماد عىل الحافظة وحدها يف ّ
كل وقت ومكان وعدم اللجوء إىل
املدونات وعدم االشتغال بالتدوين"(.((1
ّ

تقيد املسلمني األوائل منذ فرتة مبكرة بـ "علم الجرح والتعديل" الذي يقوم عىل أساس "نقد السند ونقد التحصيل" .ويذكر أيمن
ُّ ӵӵ

أن "النقد ظهر ّ
مبك ًرا مع ظهور رواية الخرب ،ولك ّنه لم يمارس بقصد تمييز الصحيح من الزائف ّإل بعد انقسام
فؤاد السيد يف هذا الصدد ّ
Hichem Djait, La Grande Discorde: Religion et politique de l'Islam des origines (Paris: Gallimard, 1989), p. 170.

13

Ibid., p. 172.

14

واملحدثني كانوا ينقلون
أن اإلخباريني
ّ
 15جواد عيل" ،موارد تاريخ الطربي" ،مجلة املجمع العلمي العراقي ،ج  ،)1950( 1ص 154؛ وهو رأي يخالفه سزكني الذي يذكر ّ
شفاهيا مع وجودها مكتوبة لديهم ،انظر :سزكني ،ص .6
األخبار واألحاديث
ً
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ماهية املصادر اإلسالمية املبكرة واختالف آراء الباحثني يف أهميتها التاريخية

أن املسلمني ،وهم ينقلون أخبار الفرتة اإلسالمية األوىل ،لم يكن بإمكانهم أن يرووا ما
املسلمني وظهور الفنت"( .((1وهذا ما يعني ّ

ثم ُتسحب منهم الثقة يف
يشاؤون دون قيد أو ضبط ،أل ّنهم لو لم يتقيدوا برشوط رواية األخبار فإ ّنهم ُي َج ّرحون ُ
وي ّتهمون بالضعف ومن ّ
رواية األخبار.

التثبت يف األخبار والسعي إىل
يتكبدها
ّ
مجمعو األخبار والتي كانت تستغرق الفرتة األكرب من أعمارهم من أجل ّ
ӵӵالرحالت التي كان ّ

استقائها من مصادرها األصلية ،ما يوحي بوجودها مكتوبة يف أماكن معينة.

تباينت اآلراء إ ًذا حول مدى فائدة اعتماد املادة الواردة يف املصادر غري املبارشة يف كتابة التاريخ اإلسالمي ّ
املبكر .وعىل الرغم

عد الدارسني لها وثائق مبارشة .وما الخلط بينها
من هذا االختالف يف تقييمها ،فقد اتفقت
مما أفقدها ّ
ضمنيا عىل تدوينها املتأخّ ر ّ
ً
بوصفها مصادر غري مبارشة وغري أصيلة وبني الوثائق املبارشة لوصولها إىل الدارسني بأصولها إال نتيجة الخلط الشائع بني الوثيقة والنص

اإلخباري أو األديب والناتج فيما نعتقد من الخلط بني املصطلحات يف اللغات األوروبية ذات الجذور الالتينية مثل الفرنسية التي تستعمل
لفظ  Documentوترجمته وثيقة يف اللغة العربية عىل ّ
وربما
حج ًة أو
مصدرا للمعلومات .غري ّ
كل ما يصلح استعماله ّ
أن اللغة الفرنسية ّ
ً

ً
ألفاظا أخرى لتدقيق طبيعتها؛ كأن نجدDocument d'archive,
بقية اللغات األوروبية ال تكتفي بذكر كلمة  Documentوإ ّنما تضيف

.Document juridique, Document épigraphique, Document littéraire

قسم إىل صنفني كبريين :الوثائق أو املصادر األرشيفية ،والكتابات الرسدية ومنها النصوص
ّأما يف اللغة العربية ّ
فإن املصادر ُت ّ

أن املصادر الرسدية ُد ّونت عن وعي من
فرق جعيط بني هذين النوعني من املصادر ،فيذكر ّ
األدبية واإلخبارية والفقهية والجغرافيةُ .
وي ّ

أجل ترك شهادة يف حني ُتشارك الوثائق األرشيفية يف الحركة العادية للوجود اإلنساين(.((1

أن مصادر اإلسالم ّ
املبكر هي
عىل هذا األساس من التفريق بني معنى املصادر يف اللغة العربية وبعض اللغات األوروبية ،ي ّتضح ّ

كليا إىل وثائق بأصولها.
ً
أساسا مصادر غري مبارشة ُكتبت بعد زمن طويل من حدوث األحداث التي ترويها وتكاد تفتقر ً

مقاربات الباحثني يف اعتامد املصادر اإلسالم ّية لكتابة تاريخ املسلمني املبكّر
تعددت مواقف الباحثني التقييمية للمصادر اإلسالمية ّ
أيضا املقاربات التي اعتمدوها يف تاريخ املسلمني
تعددت ً
املبكرةّ ،
مثلما ّ

األول باالعتماد عىل هذه املصادر:
ّ

املقاربة التمجيدية
أن ما ورد يف املصادر العربية عن فرتة اإلسالم ّ
املبكر
توخّ ى أغلب الدارسني املسلمني بخاصة من املؤرخني هذه املقاربة؛ إذ رأوا ّ

"مقدسات" ،وليست
يم ّثل حقائق مطلقة ومس ّلمات ال يرقى إليها الشك .فكان تعاملهم مع نصوص هذه الفرتة من اإلسالم كأ ّنها
ّ
نصوصا تاريخية قابلة للنقد .ما حدا بهؤالء املؤرخني إىل أن يعتمدوا ّ
كل ما ورد عن هذه الفرتة التأسيسية ليكتبوا عنها ما يشبه امليتاتاريخ
ً

وليس التاريخ.
16

السيد ،ص .15

H. Djait, "Les sources écrites antérieures au XVème siècle, Histoire Générale de l'Afrique," Jeune Afrique (1980), p. 118.

13

17

ددعلاا

ويلوي  /زومتزومت

املقاربة الوصفية
تعتمد هذه املقاربة عىل ما ورد يف املصادر دون إعمال الفكر النقدي .وسادت هذه املقاربة الوصفية للمصادر العربية كتابة

تاريخ املسلمني ّ
يميز الكتابة التاريخية عند أصحاب هذه املقاربة
املبكر منذ العصور الوسطى وتواصلت إىل وقتنا الحارض.
ّ
وأهم ما ّ

ّ
الجذاب الذي يثري فضول القارئ .ومن أقطاب هذه املقاربة يمكن أن نذكر موير  W. Muirوجرامباوم V. Grunbaum
هو األسلوب
وكيندي  H. Kennedyووات  W.M. Wattوعبد الحي شعبان.

خاصا عىل نقد الروايات اإلسالمية
إىل جانب أصحاب املقاربتني
حرصا ً
التمجيدية والوصفية ،برزت مجموعة من املسترشقني أبدت ً
ّ

أن بعضهم بالغ يف نقد هذه
مما علق بها من الشوائب التي طرأت عليها عرب السنني ،غري ّ
املتع ّلقة باإلسالم ّ
األول ،قصد تخليصها ّ
الروايات ّ
وشكك يف ما وصلنا منها.

بد من تأكيد فضل االسترشاق يف بحث قضايا اإلسالم املبكر ،بخاصة قضية املصادر التي دار حولها جدل شارك فيه إىل
وهنا ال ّ

جانب املسترشقني العديد من الدارسني املسلمني .وقد استغرق هذا الجدل زم ًنا يفوق القرن وأسفر عن تبلور أكرث من موقف اتخذه
املتضمنة مادة ضخمة عن اإلسالم ّ
املبكر .ويمكن حرص هذه املواقف يف مقاربتني بارزتني:
الباحثون تجاه هذه املصادر
ّ

املقاربة التشكيكيّة

يمكن نعت أصحاب هذه املقاربة بـ "التشكيكيني" ،لتشكيكهم يف أصالة ّ
األول من روايات سواء أكانت
كل ما ُروي عن اإلسالم ّ

أخبارا أم غريها.
أحاديث أم
ً

و ُترجع وداد القايض إثارة هذه املسألة إىل "الغموض الذي ال يزال يحيط بالتدوين التاريخي عند العرب"( .((1وبلغ أمر

التشكيك يف صدقية الروايات اإلسالمية يف صدر اإلسالم أوجه يف فرتتني مهمتني؛ بدأت األوىل منذ أواخر القرن التاسع عرش مع

بأن الرواية العربية لم تكن
يرص عىل مفهوم خطأ يقول ّ
ما كتبه املسترشق املجري جولدزيهر  Goldzhierالذي يرى سزكني "أ ّنه ّ

(((1
أما الثانية فتعود إىل أواخر القرن العرشين إثر صدور كتاب  Coranic Studiesلونزبرو  Wansbroughعام 1977
ّإل شفوية" ّ .

الذي ّ
شكك يف موثوقية النصوص العربية القديمة بما يف ذلك القرآن نفسه ،وصدور كتاب  Hagarismلكرون وكوك& P. Crone

أي موثوقية عن النصوص العربية ووقع تفضيل النصوص "غري اإلسالمية" عليها مثل
 M. Cookعام ً 1977
تم نزع ّ
أيضا ،وفيه ّ

ألن النصوص العربية "املتأخّ رة" التدوين بحسب هذين املؤلفني ال يمكن سوى االستئناس بها
النصوص اليونانية والرسيانية(ّ ،((2

(((2
مع اعتماد ّ
تتضمن روايات
أي أهمية عن املصادر اإلسالمية التي
كل عىل غريها من النصوص  .ولم يكتف هؤالء املشككون بنفي ّ
ّ

عن اإلسالم ّ
املبكر ،وإ ّنما هاجموا
كثريا من كبار املسترشقني من أمثال ريرت  ،Ritterومادلونج  ،Madlungوفان آس ،Van Ess
ً

األول( .((2وتخ ّلل فرتيت أوج التشكيك يف صدقية املصادر اإلسالمية الراجعة إىل الفرتة
يف محاوالتهم ر ّد بعض النصوص إىل القرن ّ

األوىل ،العديد من الكتابات التي نسجت عىل منوال ما كتبه جولدزيهر مثل مادة "الطربي" يف دائرة املعارف اإلسالميةّ ،
وأكد

18

19

20

21

22

وداد القايض" ،نحو منهج سليم يف موثوقية الرسائل العربية املبكرة" ،يف :موافقات (تونس :الدار التونسية للنرش ،)1989 ،ص .127

سزكني ،ص .3

القايض" ،نحو منهج سليم يف موثوقية الرسائل العربية املبكرة" ،ص .128–127

"تكون الدولة اإلسالمية" ،االجتهاد ،العدد ( 13خريف  ،)1991ص .70
فرد دونر،
ّ
للمزيد ،انظر:

M. Cook, Early Muslim Dogma (Princeton, NJ: Princeton, 1980).
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استمد ما ّدته تار ًة من الرواية الشفوية ،وتار ًة أخرى
أن أبا جرير الذي عاش يف أواخر القرن الثالث للهجرة (310ه 923 /م)،
ّ
صاحبها ّ

(((2
من املصادر
فإن املعلومات
أما سوفاجيه فقد رأى ّ
أن مصادر مادة الكتب التي وصلت إلينا إ ّنما هي شفوية( .((2ولذلك ّ
املدونة ّ .
ّ

الواردة فيها ال معنى لها .وبالطريقة نفسها ّ
الضبي (ت168 .ه 784 /م) وابن األعرايب
شكك بالشري يف مؤ ّلفات اللغويني
املفضل ّ
ّ
(231ه 844 /م)(.((2

شك كثري من املسترشقني يف نقطة أو أكرث من مادة التاريخ اإلسالمي ّ
وتواصل ّ
القيمة
املبكر فنتج من ذلك عدد من الدراسات ّ
التي طورت إىل ٍّ
حد كبري املنهج النقدي يف التعامل مع هذه املادة .ومن أبرز هذه الدراسات ما كتبه دي كوجويه M. J. De Cojoe
ّ
وفلهاوزن  Y. Welhausenيف أواخر القرن التاسع عرش؛ وكايتاين والمنس وشاخت J. Shachtوبرانشفيك  R. Brunshvigيف النصف
األول من القرن العرشين(.((2
ّ

الشك يف أصالة بعض عنارص التاريخ اإلسالمي ّ
ّ
قائما منذ أواخر القرن التاسع عرش .لكن أهدافه األساسية كانت
كان
املبكر ً

منصبة عىل ما يبدو يف اتجاه تركيز منهج نقدي صارم من أجل التفريق بني ما هو تاريخي يف هذه املادة يساعد عىل إعادة تركيب
ّ

النواة التي قامت عليها الحضارة اإلسالمية للقرون الالحقة ،وما هو إضايف ووهمي وأسطوري وقع إلحاقه باملادة األصلية ألسباب

متعدد االنتماءات اإلثنية والدينية
ينم عن مناخ اجتماعي سليم يف مجتمع
ّ
دينية عقائدية واجتماعية حضارية ،وهو أمر طبيعي ّ
واالجتماعية والحضارية.
أساسا ومن أقطابها ونزبرو وكراون وكوك وجرالد هاوتنغ
ّأما املوجة التشكيكية املتأخّ رة التي ظهرت يف العالم األنجلوسكسوين
ً

ومويش شارون وجوديت كورن ويهودا نيفو ونورمان كلدر ،فإ ّنها تنفي "األصالة" عن ّ
كل أنواع املصادر العربية اإلسالمية وصدقيتها.
عوضا عن املصادر العربية اإلسالمية.
ويدعو معظم أقطاب هذه املوجة إىل اعتماد املصادر األجنبية،
بخاصة اليونانية والرسيانية ً
ّ

خطريا ألكرث
التمش الجديد الذي نقده كثري من الباحثني املسترشقني اآلخرين يف فرنسا والواليات املتحدة األمريكية
يعد هذا
ّ
ّ
ً

من سبب:

ثم يصبح اعتماد
رئيسا ،بخاصة إذا كان لهذه األمة مصادرها ،ومن ّ
ال يمكن دراسة تاريخ ّأمة ما باعتماد مصادر "أجنبية" اعتما ًدا ً

أمرا مستحس ًنا إذا كانت الغاية منه املقارنة واإلثراء واإلضافة واإليضاح والتدقيق.
املصادر األجنبية ً

ماذا نفعل يف حالة غياب هذه املصادر "األجنبية" يف بعض املناطق وبعض الفرتات مثلما هو الشأن بالنسبة إىل دراسة تاريخ "شمال

أي مصادر يمكن اعتمادها باستثناء املصادر العربية املتأخّ رة عن الفرتة،
األول والثاين للهجرة ،بحيث ال نجد ّ
أفريقيا" خالل القرنني ّ

أن ما يوجد من مصادر ال ّ
يمكن من الوصول إىل "الواقع الحقيقي"( ((2الذي نادت به املدرسة التاريخية
بحجة ّ
فهل نحذفها من التاريخ ّ
أن هذا املنهج التاريخي قد تجاوزه علماء الغرب منذ زمن طويل.
الوضعية منذ أواخر القرن التاسع عرش ،مع العلم ّ

26

Encyclopédie de l'Islam, art. Al-Tabari, T. IV (Leiden: Brill, 1975), p. 608.

23

J. Sauvaget, Introduction à l'Histoire de l'Orient Musulman (Paris : Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien-Maisonneuve, 1943).

24

R. Blachère, Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XV siècle (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1952).

25

عن كتابات هؤالء انظر:

F. Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton, NJ: The Darwin Press, 1998), pp. 10 - 22.
G. Martinez-Gros, "Mahomet, Prophète et Guerrier," Les collections de L'histoire, no. 30 (2006), pp. 29 - 30.
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املقاربة النقدية
استفاد املشككون يف "أصالة" املادة اإلسالمية ّ
كثريا من أصحاب املقاربة النقدية للمصادر .بدأ ظهور هذه املقاربة منذ
املبكرة
ً

منتصف القرن التاسع عرش .وهو الزمن الذي برزت خالله املدرسة الوضعية يف أوروبا .قامت املقاربة النقدية للمصادر عىل عاملني؛ يتع ّلق

جراء هذا النقل ،بخاصة إذا ما تع ّلق األمر باإلخباريني
ّ
أولهما بنقل املعرفة من شخص إىل آخر وما يمكن أن يلحق املادة التاريخية من ّ
املتأخّ رين من الذين تأثّروا بالجدل العقائدي ما من شأنه أن يؤثّر يف املادة التاريخية يف ا ّتجاه تحريفها بتضخيم بعض جوانبها أو

طمسهّ .أما العامل الثاين فتتقاسمه املقاربة النقدية مع املقاربة الوصفية؛ إذ يعتقد أنصار املقاربتني يف هامشية مادة الحديث بالنسبة إىل

ً
أن مشاغله دينية
ألن أساس هذه املادة بحسب أصحاب هاتني املقاربتني ،غري تاريخي
فضل عن ّ
إعادة تركيب التاريخ اإلسالميّ ،

ثم فلهوزن،
ّ
مستمدة من النص القرآين .ويسوق لنا دونر بعض املؤلفني الذين اعتمدوا املقاربة النقدية للمصادر؛ فيبدأ بذكر دي كوجويه ّ
(((2
بخاصة ابن إسحاق والواقدي
توصلوا إليه من نتائج يف نقد رواة املصادر،
ّ
أهم ما ّ
ثم ّ
ّ
يتعرض إىل آخرين بخاصة منهم كايتاين مرب ًزا ّ

التعرض مبارش ًة لحياة النبي محمد ،وربما
بالنسبة إىل دي كوجويه ،وسيف بن عمر بالنسبة إىل فلهوزن ،مع اإلشارة إىل امتناع كليهما عن ّ
يعود هذا االمتناع إىل عدم ثقتهما بمادة الحديث(.((2

الحصيلة
يك ننتهي من الجدل القائم منذ أكرث من قرن بني الباحثني يف "أصالة" الروايات اإلسالمية املبكرة وإذا ما كان باإلمكان اعتمادها

ً
أن املقاربة التشكيكية التي برزت يف أواخر القرن املايض ،استفادت
ماد ًة
األول أو ال ،ال ّ
بد من الرتكيز عىل ّ
تاريخية لبحث قضايا اإلسالم ّ

األول
ً
تطورتا يف أواخر القرن التاسع عرش إىل حدود نهاية النصف ّ
كثريا من بحوث املقاربة النقدية للمصادر واملقاربة النقدية للحديث اللتني ّ

أن املقاربتني األخريتني ،عىل الرغم من أ ّنهما أشارتا إىل بعض األساطري الخيالية وبعض التحوير واالختالل
من القرن العرشين .غري ّ

واالختالق واإلسقاط بشتى أنواعه يف الروايات اإلسالمية املبكرة ،فهذا لم يمنع أصحابهما من االعرتاف بوجود مادة "أصيلة" يمكن
التوصل إليها باستعمال املنهج النقدي الصارم يف التعامل مع هذه الروايات خال ًفا ألصحاب املقاربة "التشكيكية" الذين أوغلوا يف النقد
ّ

األول
إىل أن ّ
توصلوا إىل أ ّنه ال وجود لحقيقة إطال ًقا يف املصادر اإلسالمية املبكرة ،فكانت دعوة بعضهم إىل البحث يف حقيقة اإلسالم ّ
خارج النصوص اإلسالمية (كوك ،وكراون) ،وقول البعض اآلخر باستحالة البحث يف هذا األمر (ونزبرو).

كثريا من الضجيج يف األوساط األكاديمية
األول ً
لقد أثار ما ّ
توصل إليه أقطاب املقاربة "التشكيكية" من نتائج حول اإلسالم ّ

(((3
توصل إليها
أهم النتائج التي ّ
الغربية .ومن أبرز الذين كتبوا يف هذا املجال املسترشق الفرنيس ديـكوبار الذي استعرض يف البداية ّ

ثم ونزبرو يف كتابيه  Quranic Studiesو.The Sectarian Milieu
كراون وكوك يف كتابهما ّ ،Hagarism

نسبيا لحركة التقاء ثم افرتاق مع
نتاجا متأخّ ًرا
أن ما ُس ّمي
األول عىل ّ
إسالما ،م ّثل يف الحقيقة ً
ً
تقوم الفكرة األساسية للكتاب ّ
ً

مجموعات دينية مسيحية وبخاصة يهودية .وقد حدث االلتقاء واالفرتاق يف سورية ،وبذلك يكون اإلسالم مولو ًدا يف سورية ،بحسب
Leone Caetani, Annali dell'Islam (1905 - 1926), cité par Donner, Narratives, p. 12.

28

29 Michael Jan De Cojoe, Mémoire sur la conquête de la Syrie (Leiden: E.J. Brill, 1900); L'édition critique de Kitab al-Buldan de Baladhuri,
édition Leiden 1863 - 1866; J. Wellhausen, Prolegomena zur altesten Gechichte des Islam (Berlin: G. Reimer, 1899); J. Wellhausen, Das arabishe
Reich und sein sturz (Berlin: Georg Reimer, 1902).
Christian Décobert, Le Mendiant et le Combattant: L'institution de l'Islam (Paris: Editions du Seuil, 1991), pp. 30 - 53.
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مؤ ّلفي كتاب  ،Hagarismوليس يف ّ
فيتلخص يف استنتاجه استحالة كتابة تاريخ
مكة أو يف املدينةّ .أما أساس تأليف ونزبرو كتابيه
ّ

األول ،وال تعزى هذه االستحالة إىل ٍ
مناقبيا متأخّ ًرا للمايض.
ترتيبا
نقص يف املعلومات ،وإ ّنما إىل ّ
اإلسالم ّ
ً
عده لها ً

(((3
أي أهمية
توصل إليها مؤلفو الكتب املذكورة فينعتها باملغاالةّ ،
ألن كراون وكوك اللذين نسفا ّ
ويع ّلق ديـكوبار عىل النتائج التي ّ

أي حذر
للمصادر العربية اإلسالمية ،قد اعتمدا للقيام بذلك عىل مادة ضعيفة ويف بعض األحيان مغلوطةّ .أما ونزبرو فقد سقط من دون ّ

ألن نعته العلماء املسلمني
يف ّ
عد املصادر اإلسالمية املبكرة مصادر أ ّلفتها عنارص أجنبية عن العرب ،وبذلك يضع مقاربته موضع تساؤلّ ،
سوسيولوجيا.
تاريخيا وال
متهودين أمر غري مقبول ال
األوائل بكونهم عراقيني
ّ
ً
ً

(((3
أن طرح ما ورد فيها عن
توصل إليها كراون وكوك وونزبرو ،فهو ال ينكر ّ
وعىل الرغم من تقليل ديـكوبار من أهمية النتائج التي ّ

أهمها فعل والدة اإلسالم
يعد
مادة املصادر العربية اإلسالمية املبكرة ّ
ً
محرجا والف ًتا لالنتباه ،أل ّنه يضع الباحث أمام مشاكل حقيقية لعل ّ

بوصفه ظاهرة دينيةّ ،
فإما اعتماد مادة
أن هذه املشاكل هي قديمة قدم االسترشاق األكاديمي الذي َن َح ْت البحوث فيه
مذك ًرا ّ
منحيني؛ ّ
َ

وإما تسليط النقد الداخيل عىل مصادر داخلية (املصادر العربية اإلسالمية) ،مع رغبة يف
مصدرية خارجية (آثار ومصادر أدبية خارجية)ّ ،

عد املصادر األدبية العربية عىل أساس أ ّنها مصادر مبارشة ،وهو األمر الذي لم تستطع
كال الحالتني يف عدم الخلط بني امليادين وعدم ّ
دراسات كراون وكوك وونزبرو تج ّنب الخلط بني عنارصه.

األول ال يمكن أن يوجد ّإل يف النصوص وبقايا النصوص القديمة املنترشة يف كثري من
وأما دونر( ((3فيعتقد ّ
ّ
أن تاريخ اإلسالم ّ

جعيط( ((3من خالل تأكيده القيمة التاريخية ملا وصل
الكتب التاريخية التي تعود إىل القرن الثالث للهجرة وما بعده .وهو ما ّ
توصل إليه ّ

إلينا من مؤلفني كبار أمثال أيب مخنف وسيف بن عمر والسائب الكلبي والواقدي واملدائني الذين تؤ ّدي قراءة آثارهم املتأنية والرثية

باألشخاص واألحداث إىل االندماج يف واقعهم ،ما يجعل الباحث يف هذه الفرتة كأ ّنه يعيش فيها حقًا.

(((3
خال ًفا لديكوبار ودونر وجعيط ،كان تأثّر دي بريمار
خصص مقدمة كتابه
إيجابيا بكتابات أصحاب املقاربة "التشكيكية"؛ إذ ّ
ً

األول .وأشار بطريقة غري مبارشة إىل أ ّنه ال
لتأكيد عدم وجود وثائق عربية إسالمية مبارشة يمكن اعتمادها لكتابة التاريخ اإلسالمي ّ

يمكن تعويض هذا العيب األسايس يف طبيعة املصادر اإلسالمية باالعتماد ّ
الكل عىل املصادر الرسيانية واليونانية واألرمينية والقبطية
نظرا إىل ق ّلة املعطيات الواردة فيها وعدم تناولها جميع القضايا املطروحة دراستها عىل مؤرخي الفرتة التأسيسية لإلسالم،
املسيحية ً
توصل دي بريمار
عىل الرغم من ّ
أن هؤالء املؤرخني ما زالوا ال يعتمدون املعطيات يف هذه املصادر بما فيه الكفاية .وعىل هذا األساس ّ

نبيهم .وعىل الرغم من هذا االستنتاج الواضح لم يمتنع هذا املسترشق الفرنيس
إىل استحالة كتابة تاريخ املسلمني ّ
األول بخاصة سرية ّ
عن تناول العديد من القضايا املتعلقة بالتجارة وعرب شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،ويرثب والهجرة و"دستور املدينة" واليهود

معتمدا يف ذلك عىل ما ورد يف املصادر العربية اإلسالمية بدرجة أوىل ،واملصادر الخارجية
النبوة ،وغريها،
ً
والغزوات اإلسالمية يف عهد ّ
بدرجة ثانية(.((3

Ibid., pp. 30 - 31.

31

Ibid., pp. 31 - 32.

32

Donner, pp. 30 - 31.

33

Djait, La Grande Discorde, pp. 165 - 177.
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A. L. De Prémare, Les Fondations de l'Islam Entre Ecriture et Histoire (Paris: Editions du Seuil, 2002), pp. 12 - 31.
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إن ما يثري االنتباه بالنسبة إىل جدل الباحثني يف أصالة املادة املصدرية لإلسالم املبكر هو التشكيك يف صدقيتها بسبب كتابتها
ّ

املتأخرة وغياب الوثائق األرشيفية .وهو أمر يستوجب بعض التوقّف.

ألن املصادر غري اإلسالمية سواء أكانت
ال يمكن كتابة التاريخ اإلسالمي املبكر ،بإقصاء املصادر اإلسالمية بدعوى عدم أصالتهاّ ،

إن هذه املصادر بمختلف أنواعها سواء
يونانية أم رسيانية أم أرمينية أم قبطية أم حتى عربية تعاين املشكل نفسه املتعلق بأصالة مادتهاّ .
أكانت إخبارية أم مناقبية أم جدالية تمجيدية ،لم تصل إلينا كما هو شأن املصادر اإلسالمية يف أصولها ،وإ ّنما يف نسخ بعد عدة قرون
أمرا ال معنى له أل ّنها تفتقر إىل
من تأليفها األصيل .وهذا ما يجعل تعويل كوك وكراون عىل هذه املصادر لكتابة التاريخ اإلسالمي املبكر ً

تعود
األصالة مثلما هو شأن املصادر اإلسالمية( .((3ولذلك يصبح اعتمادها لكتابة تاريخ اآلخر
العدو ال ّ
مربر له ّإل نظرة االستعالء التي َّ
ّ

عليها املسيحيون إزاء املسلمني منذ بداية اإلسالم( .((3هذا ً
يهم املسلمني وحدهم وإ ّنما
فضل عن ّ
أن التدوين غري املعارص لألحداث ال ّ

يشرتكون يف ذلك مع الشعوب األخرى؛ إذ ّ
"أن الناس إىل حدود القرن السادس عرش ميالدي ،كانوا
يؤكد لوسيان فيفر ّ L. Febvre

ألن
ويدونون"(ّ .((3أما رأي ونزبرو القائل باستحالة كتابة تاريخ املسلمني املبكر فال يمكن أخذه مأخذ
مما يرون
ّ
الجدّ ،
ّ
يستمعون أكرث ّ

املربرات التي يسوقها تفتقد الحجة واملنطق.

ألن زمن املدرسة الوضعية
بأن غياب الوثائق األرشيفية يعيق كتابة التاريخ اإلسالمي املبكرّ ،
كما يتس ّنى رفض الرأي القائل ّ

الذي يستوجب وجود هذه الوثائق قد ّ
يهم كذلك اإلغريق والرومان .ويف هذا الصدد
ولّ ،
يهم املسلمني وحدهم ،وإ ّنما ّ
وألن غيابها ال ّ

تقريبا
أن املصادر املكتوبة بالنسبة إىل شمال أفريقيا يف الفرتة القديمة ،وعىل الرغم من طول سيطرة الرومان عليها ،تفتقد
يذكر جعيط ّ
ً
األرشيف( ،((4باستثناء النقائش التي ال يمكن أن تفيد يف ّ
يهتم به املؤرخ ،وبالنسبة إىل الفضاء املزمع كتابة تاريخه .ويف هذا السياق
كل ما ّ

ال يفوتنا أن نسوق ما قاله شكسبري" :افرتضوا أ ّنه ال يوجد أرشيف ،أال يكفي أن تنقل الحقيقة من عرص إىل عرص لتبلغ األجيال املقبلة
آخر يوم يف العالم"(.((4

الخامتة
بأن املقاربة التشكيكية مغرقة يف املبالغة عندما تنفي كل صدقية عن املصادر اإلسالمية يف ما
بناء عىل ما ّ
تقدم ،يمكن القول ّ
ً

بأن أصحاب
مما يوحي ّ
يتعلق باإلسالم املبكر ،بخاصة وهي تتناول املسألة خارج النسق اإلنساين لتجعلها خاصة باملسلمني وحدهمّ ،

هذه املقاربة تعاملوا مع حضارة املسلمني وتاريخهم عىل أساس أ ّنهما دون مستوى حضارة اإلغريق والرومان والبيزنطيني وحتى الغرب

املسيحي وتاريخهم .ال نرمي من خالل هذه املآخذ إىل الدعوة إىل التعامل مع ما ورد يف املصادر اإلسالمية بوصفه حقائق مطلقة ال

يجب نقدها ووضعها موضع التساؤل ،بقدر ما ندعو إىل التعامل مع هذه املصادر عىل أساس املناهج املعتمدة يف دراسة تاريخ الحضارات
األخرى ،مع مقارنة املشاكل التي تعرتضنا فيها عىل صعيد املنهج بما يشابهها يف تاريخ الحضارات األخرى التي عارصتها أو سبقتها.
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عد تاريخ املسلمني حلقة من حلقات التوجه العاملي( ،((4وهي النظرة
باعتماد هذه الطريقة يف التعامل مع املصادر اإلسالمية يمكن ّ

ٍ
الوحيدة التي من شأنها أن ّ
تاريخ أقرب إىل اإلنصاف
تمكن املؤرخني ،سواء أكانوا من داخل هذه الحضارة أم من خارجها ،من كتابة
و"املوضوعية".

إن الغرض من طرح هذا املوضوع بصفة مقتضبة هو دعوة املشتغلني عىل املصادر العربية اإلسالمية املبكرة من العرب واملسلمني
ّ

يرصون عىل عدم
إىل إعادة النظر يف املناهج املعتمدة يف التعامل مع هذه املصادر من أجل إرساء طرق الكتابة الجديدة التي ما زالوا ّ
بتعدد القراءات(.((4
أن مصادرهم تزخر ّ
االنخراط فيها عىل الرغم من ّ

Ibid., p. 17.

42

43 Houari Touati, "Les lecteurs des Chroniques Arabes," conférence présentée dans le colloque international lecteurs historiques des
chroniques médiévales, organisé par l'Institut Français du Proche Orient de Damas, 10 / 12 / 2003.
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