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كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة / جامعة صفاقس ـ تونــــس

  في صناعة التاريخ اإلسالمي منL’imaginaireنروم في هذه املداخلة تدبّر األدوار التي ينهض بها املتخيّل 
كلّ عن  مع اخلـطاب الـتاريخي اإلسالمي تـعامال نـقديّا تفهّمـيّا بعـيدا  ذلك التعـامل  من  له. والقـصد  أغراض ممثّـلة   خالل 
في الـواقع ما يـحـصل  رؤية مـعـاصرة للتـاريخ مبقـتـضاه تعـتبر أنّ  ضمن  ذلك  كلّ   أشكال االحـتـفاء والتمجـيد والتـقديس. 
 التاريخي هو، عند الفحص، إمكان من بني إمكانات أخرى عديدة كان من املمكن أن حتدُث لو توفّرتْ أسبابُها املوضوعيّة

Paul (أطروحة بول فاين  Veyne.(
إلى هو انـشدادهما  وصناعة التـاريخ اإلسالمي، إذ اجلامع املـشترك بينهـما   ونرى أنّ العالقة وطـيدة بـني املتخـيّل 
 اجملـتمع ـبكلّ قطاعاته وفـئاته. فاملتخيّل، هـهنا، هو باألساس متخـيّل جمعي ساهمت عدّة أجـيال إسالميّة في ـتشكّله على
الدارس املـعـاصر ـبـني هو عـنيُ التـاريخ. بينـما ميـيّز  بل إنّ املتخـيّل عـندهم  عن التـاريخ،  وهو يـعـبّر عـند اـلـقدامى   الـتـدريج، 
أمّا أحدهما عـلى اآلخر.  عدم تفـضيل  أنتروبولوجي،  من مـنظور  دراستهما،  اريخ. وتقـتضي   خـطاب املتخـيّل وخـطاب الـت
عدّة تداخل  ضوء  في  صياغتُها  تُروى باللّـغة تُـعاد بالـضرورة  أحداث التـاريخ حينـما   التـاريخ فـهو غـير خـطاب التـاريخ ألنّ 
حداث...انـتــظارات مع األ في التـعــامل  وشواغله الواـعــية وـغــير الواـعــية...منـهــجه  ؤرّخ  ومؤثّرات: ثـقــافة امل  ـعــوامل 

قرّائه...الوضع اإلبستيمي للمعرفة في عصره.
  التاريخ اإلسالمي املتخيَّل مثلمامنوسنُعوّل في عملنا هذا على منهج ارتدادي نقوم، باالستناد إـليه، باالنتقال 

  الـتاريخ اإلسالمي مثـلما يُـرجّح حدوثه فيإلىروّجته امـلصادر اإلسالميّة القدمية والـعديد من الدراسات احلدـيثة واملعاصرة 
ابن خـلدون. حدّ عـبارة  قوانني و"قـواعد العـمران" عـلى  من اـلسُنن واـل ظام  التي يتحـكّم فيـها ـن ضمن حـركة التـاريخ  واقع   اـل
اريخ اإلسالمي املتخيَّل من الـت رسّبة  اختراق طـبقات مـت ولوجي، مبعـنى  يّة احلـفر األركـي ما ـتكون بعمـل أشبه   فامـلسألة، ههـنا، 
 بحثا عن نواة احلدث احلاصل فعال في التاريخ. ومثل هذا التمشّي املنهجيّ يُحْوِج إلى أن نطرح ثالثة أسئلة مدارها جميعا

على ذلك التاريخ اإلسالمي املتخيّل، وهي على التوالي: ما الذي صُنع؟ وكيف صُنع؟ وملاذا صُنع؟
وبناء على كلّ ما سبق قوله، صحّ منّا العزم على أن نرتّب مداخلتنا على احملاور الثالثة التالية:

Iـ التجلّيات
سندرس في هذا احملور مظاهر ممثِّلة لتجلّيات التاريخ اإلسالمي املتخيّل من خالل العناصر التالية:

ـ صناعة تاريخ املؤسِّس الديني: سيرة النبيّ.1
ـ صناعة تاريخ املؤسّسة السياسيّة: خالفة أبي بكر أمنوذجا.2
ـ صناعة تاريخ املؤسّسة الدينيّة: أهل السُنّة واجلماعة أمنوذجا.3



ــلوس ــسي كورنـي ــوناني والفرـن ــسوف الـي مدى وجـــاهة أطـــروحة الفيـل ــبار  إلى اخـت ور   هذا احمل في  ــسعى   وسـن
Corneilus ـكاستورياديس  Castoriadisحـني جتُرى ـعلى الـتاريخ اإلسالمي، وهي أـطروحة ترى أنّ كلّ مؤسّـسة  

تتميّز بخصائص ثالثة هي: الوظيفيّة واإللزاميّة والرمزيّة.

IIـ اآللـيّـات
سننظر في أهمّ اآلليّات التي متّ استخدامها في صناعة التاريخ اإلسالمي وهي التالية:

  أي إدخال تغـييرات متـعمّدة في اـلغالب ـعلى األحداث احلاصلة في الـتاريخ إلنتاج خـطاب عـنها يـنسجم مع:التحـويلـ 1
املواقف الرسميّة والسائدة على أصعدة السياسة والدين واالجتماع. ويتمّ هذا التحويل إمّا بالقَلْب وإمّا بالتضخيم.

  أي اـبتداع أخـبار وروايات تُروّج ـبواسطتها أحداث لم حتـصل البتّة في الـتاريخ، وـلكن بحُـكم تداولها:اإلـنتاج البَـعْديـ 2
 من الفاعلني في املؤسّسة الرسميّة تصبح جزءا من تاريخ املسلمني ومن ذاكرتهم. وهذه اآلليّة وُظّفَت في الكالم على سِيَر
في الـتـاريخ السـيـاسي  اـلـشخوص اـلـتاريخيّني (اـلـرسول...اـلـصحابة...اخلـلـفاء...العـلـماء..) وـعـلى املنـعـرجات اـلـكبرى 
ـويّة... ـسيرة النـب سالميّة (اـل ـاريخ العــلوم اإل ـدولة اإلمبراطــوريّة...) وعــلى ـت ـوحات"... اـل فة... "الفـت سالمي (اخلال  اإل

احلديث النبويّ... أسباب نزول القرآن...).
  أدّى تفعيل هذه اآلليّة إلى الزجّ بقسم مهمّ من التاريخ اإلسالمي في دائرة املسكوت عنه. ومن ثَمّ:التهميش واإلقصاءـ 3

 لم يَـحْظ هذا الـقسم بأيّ اهـتمام من لدُن عـلماء اإلسالم ألسباب ـعديدة مـنها اخلوف من جرح اـلوجدان اإلسالمي أو من
عن املؤسّـسات السيـاسيّة والدنيـويّة سقوط األقنـعة الدينـيّة  من  من تـصدّع اإلجـماع أو  الديني الـسائد أو   إحراج الـضمير 
أكثر من أن حتُـصى من  عمـوما أو من تـغلّب مـقالة االجـتهاد ـعلى مـقالة التوـقيف اإلالهي. واـلشواهد ـعلى ما ـنحن ـبصدده 
أسباب من اخلـصوم في املذهب والعقـيدة...   ـنحو: عقـيدة محـمّد ـقبل البعـثة... تبرير االستبداد السـياسي... التخـلّص 

حروب الرِدّة... دوافع "الفتوحات" اإلسالميّة...

IIIـ الدالالت
صناعة الـتـاريخ في  (الديني، السـيـاسي، االجـتـماعي، اـلـتاريخي)  ضروب املتـخـيّل   نعـتـقد أنّ توـظـيف مخـتـلف 
عبر مـسالك الـقراءة والفـهم ادّة التاريخـيّة  في امل حبّ التـصرّف  باب  من  الترف الفـكريّ أو  باب  من   اإلسالمي الـعامّ لـيس 
 والـتأويل، بل إنّ ذلك التوـظيف يُراد ـمنه الـتعبير عن دالالت ـمحدّدة تـعكس اآلفاق الذهـنيّة للعـلماء امـلسلمني ولـلمؤرّخني
 وللفاعلني السياسيّني وللمتصرّفني في املقدّس. وسنعمل في هذا املستوى من الدراسة على بيان ثالث دالالت نراها مهمّة

وهي:
  أي خلق مناويل يُنسَج عليها وصناعةُ مناذج يُحتذى بها في السياسة واألخالق والدين (السُنّة النبويّة...:النـَمْذجـةـ 1

اخلالفة الراشدة... األمنوذج العُمَريّ... األمنوذج العَلَويّ...).
الدين:الشَرْـعَـنةـ 2 من  وذلك بإدراجـها حتت مقـالة "املعـلوم  تبرير ممـارسات تاريخـيّة واجـتهادات ـبشريّة،    أي العـمل عـلى 

وهذه اـلشرعنة اُحـتيج إلـيها ـعلى اـمتداد وسُنّةً.  رآنًا  أويل موجّه لـلنصّ الديني ـق إلى فرض ـت وهي مـقالة ـتستند   باـلضرورة"، 
رمزي الذي مـتارسه سواء املؤسّـسة وفي تقـنني الـعنف املادّي أو اـل افتراق األمّة اإلسالميّة مثال،  اريخ اإلسالمي في ـتشريع   الـت

السياسيّة أو املؤسّسة الدينيّة.



  تتجلّى هذه الداللة في األحداث التاريخيّة اإلسالميّة التي متّ متثّلها على نحو تكون فيه اإلرادة اإلالهيّة فاعلة:األسـطرةـ 3
وباطّراد فإنّ التـاريخ اإلسالمي ال تـصنعُه دائـما  ثَمّ  ومن  وسائط.  أعوان أو  عبر  سواء بطريـقة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة   فيـها 
 إرادات األفراد واجلماعات، بل تصنعه اإلرادة اإلالهيّة. والـقصد من ذلك هو حتـصني هذا الـقسم من الـتاريخ اإلسالمي من
 إمكـانات مراجعته مراجعة نقديّة أو من تفسيره حـسب مـنطق الـتاريخ وقوانينه. واألمـثلة على حـضور األسطرة في الـتاريخ
 اإلسالمي عديدة جدّا من نحو: حضور املالئكة يوم بدر... معجزات النبيّ احلسيّة... السِيَر املؤسطَرة مثل سيرة عليّ بن

... كرامات األولياء... إيديولوجيا القَدَر األمويّ... أبي طالب أو سيرة فاطمة ابنة النبيّ... استشهاد احلُسنيْ

******************
ثة الــسابقة، عــلى أهمّــية املالحــظات اور الثال في احمل استيفاء النــظر  هذه املداخــلة، بــعد  في   سنقيم البــرهان 

واالستنتاجات التالية:

  الذي يُتناقَل عبر الروايةالشفويّـ املتخيّل التاريخي هو في احلقيقة مكوّن أساسي من مكوّنات التاريخ اإلسالمي سواء منه 
  املمثِّل في الغالب للثقافة العاملِة. وهذا املكوِّن جدير بالدراسة العلميّة دوناملكتوبضمن الثقافة الشعبيّة باخلصوص، أو 

تغليبه على سائر املكوّنات األخرى من جهة، ودون إهمال النظر فيه بدعوى خروجه عن سُننَ التاريخ من جهة أخرى.

 ـ إنّ احلاجة اليوم ماسّة إلعادة تفحّص التاريخ اإلسالمي، وذلك بتفكيك عناصره وبالكشف عن تداخل اخلطابات فيه. إذ
ـبديهيّ أن ومن اـل ـيارات.  ـفات واالخـت ـتأويالت والتوظـي الرؤى واـل من  ـزيج  هو ـم َرْوِيّ  ـسرود أو امل سالمي امـل ـاريخ اإل  أنّ الـت
 يستأنس الباحث املعاصر مبناهج املقاربة املتاحة اليوم من أجل اقتراح قراءة جديدة للتاريخ اإلسالمي تعيد املهمّش منه أو
أوضاع من  وبذلك يـتـحرّر الـتـاريخ اإلسالمي  من ـمـسكوت،  ما ـفـيه  إلى دائرة اـلـضوء، مثـلـما تـعـمل ـعـلى إـنـطاق   املُقْــصى 
اريخ ال ـيعترف مثال مبقـالة "امـلضنون به ـعلى ـغير أـهله" أو مبـقالة "إجلام اـلعوامّ عن  اـلصمت والـنسيان. فاملفهوم املـعاصر للـت

علم الكالم".

 ـ باإلمكان االستفادة في إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي من أعمال رائدة وجتاوزها في آن أُجنِزت داخل الفكر الغربي احلديث
 واملعاصر قام أصحابُها بدراسة التاريخ األروبّي، وتوصّلوا إلى نتائج مـهمّة في هذا الغرض. ويكفي أن نذكر أـعمال املؤرّخ

جاك ـلـوغوف  Jacques  الفرـنـسي امـلـعروف  Le Goffفي الـعـصر اـلـوسيط في ـقـراءته املتـمـيّزة للمتـخـيّل اـلـتاريخي    
األروبّي.

في وهي تفـكّر  اشتغال الذهنـيّة اإلسالميّة  سنفهم جـيّدا كيفـيّة   ـ حينـما نُخـضع التـاريخ اإلسالمي للـدراسة العلمـيّة فإنّـنا 
 شؤون السياسة واالجتماع واملعرفة والقيم والدين. ولذلك ميثّل التاريخ اإلسالمي بحقّ الذاكرة اجلمعيّة للمسلمني بكلّ ما
 تتضمّنه من إجنازات وإبداعات، أو من آالم وخيبات، أو من أحالم وأمنيات. ومن ثَمّ فإنّ الذاكرة والتاريخ متعالقان ولرمبّا

أوجدتهما اجملاورة للمحاورة. 


