
ملخص االمحاضرةة: االبعد االرمزيي في االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة
دد. ناددرر االحمّامي

جامعة قرططاجج٬، االمعهھد االعالي للغاتت بتونس

 قد يیبدوو عنواانن مشرووعع هھھھذاا االبحث االذيّي نروومم إإنجاززهه حمّالل إإشكاليیّة تتعلّق بالجمع بيین االرمز وواالكتابة االتارريیخيیّة إإذذاا ما

 عُومل االمفهھومانن على أأساسس االتعريیف االنظرييّ االمبدئيّ. وولن ندّعيَ في هھھھذاا االتقديیم االعوددةة إإلى االمقاررباتت االمختلفة للمفهھوميین٬،

 ووإإلى ما قد يیثيیرهه مفهھوما االرمز وواالكتابة االتارريیخيیّة من إإشكاليیّاتت ووحسبنا ااإلشاررةة إإلى بعض االمسائل االنظريیّة ذذااتت االعالقة

 االمباشرةة بما نحن بصددد تقديیمهھ إلززاالة االمفاررقة بيین االرمز وواالكتابة االتارريیخيیّة. ووهھھھي مفاررقة قد يیكونن لهھا ما يیبرّررهھھھا إإذذاا ما

.1في االدررسس ااألنترووبولوجي أأساسا عنصر مكوّنن من عناصر ااألسطوررةة ااستحضرنا أأننّ االرمز كما ااستقرّ ااألمر

 ووهھھھنا تحديیداا سرّ االمفاررقة بيین االكتابة االتارريیخيیّة االمحيیلة على ضربب من "االوااقعيیّة االمحسوسة" وواالرمز االمحيیل على

 ) بعادد؛ فالرمز كونيّ بمعنى أأننّ صوررتهھPaul Ricœur"ااألسطوررةة" من جهھة٬، وولهھ من جهھة أأخرىى٬، كما حدّدد بولل رريیكورر(

 منتزعة من االعالم االمحسوسس٬، ووهھھھو باإلضافة إإلى ذذلك يینتمي إإلى عالم ااألحالمم. وواالرمز أأيیضا يیصاغغ عند االتعبيیر عنهھ في

قواالب شعريیّة أأوو إإنشائيیّة فيیقومم على لغة فنّيیّة ووإإبدااعيیّة. 

 هھھھنا االسؤاالل تحديیداا: ما االعالقة بيین االكتابة االتارريیخيیّة "االحسيیّة االوااقعيیّة" وواالصوررةة االمنتزعة من االعالم االمحسوسس؟ ما

عالقة تلك االكتابة باألحالمم؟ ما االّذيي يیجمع "االدقيیق االصاررمم" بـ"االشعرييّ أأوو ااإلنشائيّ" االقائم على " لغة االخلق ووااإلبدااعع"؟ 

 كانت هھھھناكك إإجاباتت منهھا ما ااعتمد على شكل االكتابة بالدررجة ااألوولى: "[فـ] ال أأحد يینكر أأننّ هھھھناكك فرقا بيین سيیرةة فرجيیل

 يیكتبهھا مؤررّخخ محترفف ووأأخرىى يیتخيیّلهھا شاعر٬، مع أأننّ االشاعر ال يیجد ماددّتهھ إإالّ عند االمؤررّخيین٬، ووأأننّ االمؤررخّخ ال يیجعل من

 أأخباررهه عمال مؤثّراا إإالّ في إإططارر قالب شعرييّ على مستوىى تحقيیق ااألحدااثث. االفرقق ووااضح بيین ما حصل فعال ووما كانن ممكنا

 وولم يیتحقّق٬، لكن على مستوىى االشكل وواالعباررةة٬، عند جمع ااألخبارر ووتأليیفهھا٬، عند اانتقاء االكلمة االمؤثّرةة وواالجملة االبليیغة هھھھل يیبقى

.  2االفرقق بالوضوحح نفسهھ؟ أأال يیقتربب االتارريیخ من ااألددبب االكالسيیكي وواالوااقعي بخاصّة؟"

 إإننّ االكتابة االتارريیخيیّة٬، مثلهھا مثل ااألثر ااألددبيّ االروواائي٬ّ، يیقومم كالهھھھما على ضرووبب من االسردد٬، ووعلى االمؤررّخخ٬، ووهھھھو

 االوااسطة بيین االماضي وواالحاضر٬، أأنن يیحبك دداائما ووأأبداا شتاتت أأحدااثث االماضي وويیسرددهھھھا وويیقدّمهھا في صيیغة متراابطة حتّي

 يیمكن فهھمهھا٬، ووهھھھنا أأساسا يیكمن تدخّل االمؤررخّخ في ااألحدااثث٬، ووهھھھو تدخّل قد يیبدوو أأسلوبيیّا أأوو حتّى شكليیّا٬، وولكنّ أأهھھھميیّتهھ كبيیرةة لما

 لألسلوبب من أأثر في االمضمونن وولما لهھ من أأثر عند االمتقبّل. فصيیاغة خبر ما ال يیمكن أأنن تتخلّص من إإكرااهھھھاتت االلغة

 "نصّا" خاضعا آلليیّاتت تحليیل غيیرهه منووأأددووااتهھا٬، وومن اانتقاء أألفاظظ بعيینهھا ووتركيیبهھا٬، ووبهھذاا االمعنى تصبح االكتابة االتارريیخيیّة 

 االنصوصص. وومن االمعلومم أأيیضا أأننّ االلغة ال يیمكن أأنن تكونن بريیئة بحكم خضوعهھا االداائم لمقتضيیاتت االمجتمع ووبيیئتهھ ووللثقافة

وواالخلفيیّة االفكريیّة وواالبنيیة االذهھھھنيیّة االمنتجة لهھا.

  إإننّ إإشاررتنا هھھھنا كانت سريیعة إإلى ووشائج قربى بيین االنّص "االتارريیخي" وواالنصّ ااألددبي٬، ووهھھھي إإضمارر لما يیمكن أأنن نسمّيیهھ

بـ "أأددبيیّة االنصّ االتارريیخي" ووهھھھي أأددبيیّة ترمي بهھ في مجالل االمتخيیّل.   

1Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaires, Paris, édition Dunod, 1984, p 64.
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قد يیكونن هھھھذاا االمنطلق مشرّعا للتساؤؤلل عن ططبيیعة االعالقة بيین االكتابة االتارريیخيیّة وواالمتخيیّل. 

 نحسب أأننّ ااإلجابة على هھھھذاا االسؤاالل تقتضي توضيیحا أأووّليیّا مفاددهه أأننّ االعالقة بيین االكتابة االتارريیخيیّة وواالمتخيیّل هھھھي عالقة

ذذااتت ووجهھيین على ااألقلّ: 

 - االوجهھ ااألوولّل أأنن يیكونن االمتخيیّل موضوعع بحث تارريیخيّ. ووفي هھھھذاا االسيیاقق االعامم ظظهھرتت ددررااساتت تأسيیسيیّة في مجالل

) ووفراانتز كومونن (James Frazer) ووجيیميیس فراايیزرر (Jules Micheletتارريیخ االمتخيیّل من قبيیل أأعمالل جولل ميیشليیهھ (

Franz Cumont)في نهھايیة االقرنن االتاسع عشر ووبداايیة االقرنن االعشريین ووأأعمالل مارركك بلوخخ (Marc Blochوولوسيیانن  ( 

 )٬Lucian Boia، ووصوال إإلى كتاباتت لوسيیانن بويیا (3) ووغيیرهھھھما في فترةة ما بيین االحربيینLucien Febvreفافر(

. 4االمعاصرةة االّتي ززااووجت بيین ااالهھھھتمامم بالنوااحي االتنظيیريیّة االعامّة وومظاهھھھر االمتخيیّل االجمعي

 - أأمّا االوجهھ االثاني فمدااررهه على ااعتبارر االمتخيیّل جزءاا أأساسيیّا في كتابة االتارريیخ. وونحسب أأننّ مثل هھھھذاا ااالعتبارر يیعودد إإلى

 تغيیّر االنظرةة إإلى ططبيیعة االكتاباتت االتارريیخيیّة ووإإلى مفهھومم االتارريیخ نفسهھ. ووهھھھذاا االتغيیّر جعل من ااإلقراارر االتالي ممكنا " إإننّ

 االتارريیخ٬، بأووسع معانيیهھ٬، موططن يیمكن أأنن يیتحولّل فيیهھ االوااقع االمعيیش إإلى أأسطوررةة ووأأنن تتقنّع ااألسطوررةة فيیهھ سوااء أأكانن تارريیخ

 شخصيیّة فذّةة أأمم تارريیخ مديینة عريیقة أأمم أأمّة من ااألمم أأوو ددوولة من االدوولل أأوو حضاررةة أأوو ثقافة. فقد تتسرّبب ااألسطوررةة إإلى االتارريیخ

.5من خاللل "أأسطرةة" االوااقع من أأجل غايیة ذذرراائعيیّة أأساسيیّة هھھھي جعل ذذلك االتارريیخ أأكثر فاعليیّة في ووعي االناسس ووسلوكهھم"

  هھھھنا تحديیداا االكلمة االمفتاحح "ووعي االناسس". إإذذاا ااعتبرنا االتارريیخ إإخبارراا بعديیّا عن ووقائع حقيیقيیّة حصلت في االماضي ووعن

 ططريیق االذااكرةة٬، فإننّ تلك االذااكرةة ال ترتبط بالفردد بل بما ااصطلح عليیهھ بـ"االذااكرةة االجماعيیّة" ووهھھھذاا ما أأجابب عنهھ بولل رريیكورر

 مثال بعد أأنن تساءلل: "من يیتذكّر؟ من يیقومم بفعل االتذكّر ووهھھھو يیتمثّل ااألشيیاء االماضيیة؟" ليیجيیب بأننّ "هھھھذهه االتساؤؤالتت أأصبحت

Maurice Halbwacملحّة منذ ظظهھورر مفهھومم االذااكرةة االجماعيیّة في علم ااالجتماعع٬، فكما نعلم٬، منذ كتابب مورريیس هھھھالبوااشش (

hsاالشهھيیر "االذااكرةة االجماعيیّة"؛ أأصبح االطرحح عندهه مدفوعا إإلى غايیة االشكّ في أأننّ االذااكرةة االفردديیّة ليیست سوىى اانعكاسس ( 

. 6للذااكرةة االجماعيیّة أأوو هھھھي تابعة لهھا"

 )٬، أأووّلهھما أأننMircea Eliadeّووللذااكرةة االجماعيیّة خاصيیّتانن أأساسيیّتانن حدّددهھھھما االباحث في تارريیخ ااألدديیانن ميیرسيیا إإليیادد (

 تلك االذااكرةة ال تحتفظ باألحدااثث كما هھھھي مدّةة تزيید على ثالثة قروونن في أأقصى االحاالتت. ووثانيیتهھما٬، ووهھھھي ااألهھھھمّ بالنسبة إإليینا

 ) تستعيیض بهھا تباعا عن ااألحدااثث وواالشخصيیّاتتarchétypesهھھھنا٬، أأننّ االذااكرةة االجماعيیّة تشكّل مقوالتت وونماذذجج أأصليیّة (

اريخ املتـخيّل ضمن 3 ـت " إفـلني باتالجني،  قديم مـحمّد اـلطاهرالـتاريخ الـجديد،" وغوف، ترـجمة وـت   إشراف جاك ـل
. 516- 483، ص ص 2007، 1املنصوري، بيروت، املنظّمة العربيّة للترجمة، ط

4Entre l'ange et la bête: le mythe de l'homme différent de l’Antiquité à nos jours , Plon, Paris, 1995, Pour une 
histoire de l'imaginaire, Les Belles Lettres, Paris, 1998, Quand les centenaires seront jeunes : L'imaginaire de 

la longévité de l'Antiquité à nos jours, Les Belles Lettres, Paris, 2006.

/ بيروت تونس، دار الفارابي دار محمّدموسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودالالتها، محمّد عجينة، 5 / 
 .432، ص 2005عليّ، 

6 Paul Ricœur, « L’écriture de l’histoire et la représentation du passée », in Annales HSS, juillet- août 2000, pp 
731- 747 (citation pp 733- 734.(   
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 . ووتغدوو ااألحدااثث وواالشخصيیّاتت حيین تتحوّلل إإلى مقوالتت وونماذذجج أأصليیّة إإلى ررموزز وويیصبح " كلّ شيء ضمن ررؤؤيیة7االوااقعيیّة

. 8االعالم على هھھھذاا االنحو ررمزاا أأوو نموذذجا يینطويي على أأبعادد ررمزيیّة تجسّم قيیم االجماعة ووآآمالهھا ووططموحاتهھا"

 لقد تخلّصت االدررااساتت االحديیثة شيیئا فشيیئا من االتركيیز على االبعد االفردديي لتتّجهھ إإلى االحديیث عن أأبعاددهه االجماعيیّة ليیصبح

 االمتخيیّل متعلّقا باألنماطط االثقافيیّة االمحدّددةة لهھويیّة مجموعة بشريیّة ما٬، بل ووضامنا لتماسكهھا٬، ووهھھھذاا كنهھ عمل رراائد مثل االّذيي قدّمهھ

 ) االّذيي أأكّد أأننّ االمجتمع يیتأسّس تخيیيیليیّا ووااستنادداا إإلى مخزوونن ررمزييCornélius Castoriadisّكوررنيیليیوسس كاستورريیادديیس (

  وومن هھھھنا تبلورر مفهھومم االمتخيیّل االثقافي االمعتمد أأساسا على االذااكرةة االجماعيیّة االحمّالة للرموزز االجماعيیّة٬، ووللقيیم عبر9باألساسس

.  10صورر ترسمهھا ووتتمثّلهھا باستمراارر

 ال نحسب أأننّ االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة قد شذتّت عن ااإلططارر االنظريي االّذيي سقناهه في عجالة كبيیرةة٬، وولعلهّھا عجالة

 سنستدرركهھا حيین نقدّمم االبحث كامال. فمن نافل االقولل االيیومم أأننّ االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة مرّتت بطورر االمشافهھة لمدةّة تجاووززتت

 االقرنيین قبل أأنن تُدووّنن باعتباررهھھھا ممثّلة آلمالل االمجموعة ااإلسالميیّة ووططموحاتهھا٬، ووبالتالي فهھو نظر في االماضي للتعبيیر عن

 شوااغل حاضرهھھھا. ووإإذذاا ما تبنيّینا ما ذذهھھھب إإليیهھ ميیرسيیا إإليیادد٬، فإننّ االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة خاضعة لقانونن االذااكرةة االجماعيیّة٬،

 ووبذلك فإنهّھا ستحوّلل ااألحدااثث وواالشخصيیّاتت إإلى مقوالتت وونماذذجج أأصليیّة ترتقي إإلى مرتبة االرموزز االمعبّرةة عن نمط

 مخصوصص في ررؤؤيیة االعالم ووفي االنظرةة إإلى االمنظومة االقيیميیّة٬، بما يیعنيیهھ ذذلك من ااررتباطط ووثيیق باألططر االحضارريیّة وواالبنى

االذهھھھنيیّة االمتحكّمة في كتابة االتارريیخ. 

 من هھھھذهه االمنطلقاتت االنظريیّة االعامّة سنحاوولل االنظر في االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة٬، تلك االكتابة االتي نرىى ضرووررةة إإعاددةة

 االنظر فيیهھا معتمديین مناهھھھج غيیر االتي قورربت بهھا ووخاصّة االمقارربة ااإليیمانيیّة االتمجيیديیّة االناززعة إإلى ااألسطرةة وواالتضخيیم٬،

 وواالمقارربة االوضعانيیّة االتارريیخانيیّة االّتي نزعم أأنهّھا لم تولل االبعد االرمزيي لما صنّفهھ االمسلمونن االقداامى في االتارريیخ٬، فنزعع

ااألسطرةة في تقديیرنا قد ال يیؤددّيي بالضرووررةة إإلى االتوصّل إإلى ما يیُعتبر ووقائع تارريیخيیّة ثابتة وونهھائيیّة. 

 إإننّ ما نقترحهھ على ووجهھ االتدقيیق هھھھو تغيیيیر االنظرةة إإلى ططبيیعة االكتابة االتارريیخيیّة ااإلسالميیّة. لقد أأشرنا سابقا إإلى أأننّ كتابة

 االتارريیخ تتقاططع مع االكتابة ااألددبيیّة في مستوىى االلجوء إإلى االرمز في صيیاغة ااألحدااثث ووتقديیم االفوااعل ووغيیر ذذلك٬، وولكن من

 االمهھمّ ااالنتباهه إإلى أأننّ ذذلك االلجوء إإلى االرمز هھھھو من خصائص االخطابب االديیني أأيیضا. ذذلك االخطابب االّذيي ليیس لنا عليیهھ شاهھھھد

 إإالّ من أأهھھھلهھ٬، وولهھ منطقهھ االخاصص٬ّ، ووهھھھو نتاجج بنيیتهھ االذهھھھنيیة االّتي وولّدتهھ مضمونا ووشكال. ووتبعا لذلك كلهّھ من االممكن أأنن ننظر إإلى

 قناعع االتارريیخ ووغداا عيین االحقيیقة بالنسبة إإلى االمؤمن بهھ٬، وولكنهّھما كتبهھ "االمؤررّخونن االمسلمونن" على أأنهّھ خطابب دديینيّ لبس 

 يیمثّل بالنسبة إإلى االباحث معيینا خصبا لمقارربة ااألحدااثث ووااألشخاصص ووااأللواانن ووااألززمانن ووكلّ مكوّناتت االخطابب االتارريیخي

 االنصّيیّة مقارربة أأنثرووبولوجيیّة قائمة على محاوولة تأوويیل االرموزز٬، وواالسعي إإلى كشف ددالالتهھا ووأأبعاددهھھھا في االمستويیاتت االعقائديیّة

 وواالفكريیّة ووااالجتماعيیّة وواالسيیاسيیّة. كلّ ذذلك من خاللل ااختيیارر نماذذجج من االتارريیخ ااإلسالمي قُدّمت على أأنهّھا أأحدااثث ووااقعيیّة

 وولكنهّھا تدااخلت مع عناصر مضافة إإلى حدثث نوااةة فشكّلت نسيیجا قصصيیّا مليیئا بالرموزز االقابلة للتحليیل آآنيیّا ووززمانيیّا بغايیة

االوقوفف عمّا يیختفي ووررااء االخطابب االتارريیخيّ االظاهھھھر.

7 Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1963, pp 51-58.  

 .435ص موسوعة أساطير العرب عن الجاهليّة ودالالتها،  محمّد عجينة، 8

9 Cornélius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975.   

10 John Caughey, Imaginary Social Worlds, University of Nebraska Press, 1984, p9. 
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 وولمّا كانت االمدووّنة االتارريیخيیّة ووااسعة جدّاا من جهھة االكمّ أأوو االتوجّهھاتت وواالتصنيیفاتت ااستقرّ االرأأيي عندنا على االنظر في

 صنف مخصوصص منهھا وونقصد كتب االسيیرةة االنبويیّة للنظر في كيیفيیّاتت تقديیم أأصحابهھا لألحدااثث وواالروواايیاتت٬، وواالتساؤؤلل عن

 خلفيیّاتت تقديیمهھا على االشاكلة االّتي قدّموهھھھا بهھا٬، ووااألسبابب االّتي قد تكونن ووررااء تقديیم أأخبارر بعيینهھا أأوو تغيیيیبهھا أأوو إإضافتهھا.

ووااخترنا من جملة أأخبارر االسيیرةة ثالثة هھھھي االتاليیة:

 ااألخبارر االمتعلّقة بأووّلل من أأسلم: ووقد الحظنا ااختالفاتت عديیدةة في هھھھذاا االصددد٬، ووكشفت االمقاررنة بيینهھا أأننّ رروواايیاتتٍ ما!

 يیتمُّ ااالحتفاظظ بهھا٬، ووأأخرىى تغيیّب ووفق االظرووفف االتارريیخيیّة أأووّال٬، ووووفق توجّهھاتت االمصنّفيین االعقائديیّة٬، فيیتمّ

 ااإللحاحح مثال على أأننّ أأبا بكر كانن أأووّلل االمسلميین من االرجالل في االمصنّفاتت االسنيّیّة في حيین أأننّ االمصنّفاتت

 االشيیعيیّة تؤكّد أأننّ عليیّا بن أأبي ططالب كانن أأووّلل االمسلميین٬، وونحسب أأننّ ذذلك يیخفي جدال عقائديیّا يیتخفّى في لباسس

 االتأرريیخ لسيیرةة االنبيّ ممّا قد يیؤدديّي إإلى ااستنتاجج أأننّ االسيیرةة ليیست ووليیدةة االهھاجس االتارريیخي ووإإنّما هھھھي نتاجج مشاغل

من صنّف فيیهھا بداايیة من االقرنن االثاني للهھجرةة. 

 ااألخبارر االمرتبطة بالهھجرةة من مكّة إإلى االمديینة: وونحسب أأننّ تلك ااألخبارر٬، ووإإنن كانت مستندةة إإلى نوااةة تارريیخيیّة!

 تتلخّص في ااالنتقالل من مكانن إإلى آآخر لعدّةة أأسبابب موضوعيیّة٬، تحوّلت تدرريیجيیّا إإلى حدثث تأسيیسي٬ّ، ووغُلّفت

 رروواايیاتهھا بدووررهھھھا بمشاغل من صنّف فيیهھا ووررووااهھھھا٬، ووحُمّلت قصص االهھجرةة ررموززاا دديینيیّة متعدّددةة يیمكن تحليیلهھا

 ووتأوويیلهھا من قبيیل كيیفيیّة ااختيیارر االمكانن االّذيي تحوّلل من سيیاقهھ االتارريیخي االوااقعي إإلى تحديیدهه عبر االرؤؤيیا

 ووااالصطفاء ااإللهھي٬ّ، وومن قبيیل االوصف االمكثّف لطريیق االهھجرةة ووغيیر ذذلك. وويیمكن أأيیضا االتعرّضض إإلى ما

 تستبطنهھ قصص االهھجرةة من تفاصيیل صحبة أأبي بكر وونومم عليّ في فرااشش االنبيّ ووما ااستتبعهھ كلّ ذذلك من

مفاضالتت ذذااتت خلفيیّة عقائديیّة جدااليیّة ااررتبطت في جوهھھھرهھھھا بالخالفف االسيیاسيّ حولل ااإلمامة.

 ااألخبارر االمروويیّة في فتح مكّة: ذذلك أأننّ تلك ااألخبارر قد حملت باختالفاتهھا وورروواايیاتهھا االمتعدّددةة ضرووبا شتّى من االقصّ!

 وواالترميیز. وويیكفي هھھھنا على سبيیل االمثالل ااإلشاررةة إإلى ما تروويیهھ االسيیر من رركوبب االعبّاسس بن عبد االمطّلب ووأأبي

 سفيیانن بن حربب ووررااء االنبيّ على دداابّتهھ ووهھھھو يیدخل االحرمم٬، وونرىى أأننّ هھھھذهه االصوررةة قد تكونن حاملة لدالالتت

 سيیاسيیّة بعديیّة ذذااتت ووجهھيین؛ ووجهھ أأووّلل يیشرّعع لخالفة ااألمويیيّین وواالعبّاسيیيّین باعتبارر أأننّ االرااكبيین ووررااء االنبيّ ليیسا

 مجرّدد شخصيین٬، ووإإنّما هھھھما ررمزاانن للدوولتيین ااألمويیّة وواالعبّاسيیّة. أأمّا االوجهھ االثاني فهھو ااستبطانن مفاضلة بيین

 االعبّاسيیيین ووااألمويیيین. فالعبّاسس كما يیقدّمم في االقصّة هھھھو االتالي في االركوبب بعد االنبي٬ّ، ووهھھھذاا ال يیعني ااألسبقيیّة

 االزمنيیّة االتارريیخيیّة بل يیرمز إإلى ااألفضليیّة٬، ووهھھھذاا أأمر يیُفسّر بأننّ االسيیرةة كُتبت ززمن االعبّاسيیيّین فكانن من االمنطقيّ

أأنن يینتصر االمصنّفونن لخلفائهھم. 

  إإننّ هھھھذهه ااألمثلة ووغيیرهھھھا تسمح لنا في تقديیرنا بأنن نذهھھھب أأشوااططا بعيیدةة في قرااءةة ما ووصلنا من كتاباتت تارريیخيیّة إإسالميیّة

 تنأىى بهھا عن االقرااءةة االتمجيیديیّة من ناحيیة وواالقرااءةة االوضعانيیّة من جهھة أأخرىى٬، معتبريین أأننّ تلك االكتاباتت يیمكن أأنن تقرأأ من

 ززااوويیة ااعتباررهھھھا بناتت ووااقعهھا االّذيي صُنّفت فيیهھ أأووّال٬، ووهھھھي بالتالي ووليیدةة بنى ذذهھھھنيیّة مخصوصة ثانيیا. فضال عن أأنهّھا كثيیراا ما

 تعمد إإلى االرمز وواالمتخيیّل لتشكيیل ووعي بعيینهھ٬، ووصناعة االذااكرةة االجماعيیّة االّتي يیُرااددُ لهھا أأنن تترسّخ ووتكونن فاعلة ااجتماعيیّا

ووفكريیّا ووسيیاسيیّا. 
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