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	املوضوعية  	في  	كتابة  	التأريخ  	في  	العالم  	العربي  		مكانة    	  	  

	مقدمة  	  

	مكانة  	مهمة  	في  	الثقافة  	العربية  	و  	اإلسالمية  	عبر  	القرون.  	يكتب  		من  	كل  	أنواع  	الكتابة  	في  	العالم  	العربي  	تبقى  	لكتابة  	التاريخ    

	قبل  	مناقشتي  	عن  		في  	املوضوعية  	في  	كتابتهم.    		بأسلوب  	معني  	و  	هدف  	مميز  	مما  	أدى  	إلى  	درجة  	مختلفة    		املؤرخون  	العرب    

	البن  >		الكامل  	في  	التاريخ    <		األمة  	اإلسالمية<  	للطبري  	و    		حول  	>أيام  	العرب<  	و  	>السيرة  	النبوية<  	و  	>تاريخ    		املوضوع    	  

	تتكون  	فكرة  	>املوضوعية<  	في  	هذا  	املجال  	من  	ثالثة  		تحديد  	كلمة  	>املوضوعية<  	حسب  	سياق  	كتابة  	التاريخ.    		األثير،  	سأوضح    

	:قواعد  	  

	إعكاس  	الواقع:  	إلى  	أي  	درجة  	يقدم  	املؤرخ  	األحداث  	التاريخية  	كما  	حدثت  	في  	تلك  	اللحظة؟  .١	  

	استخدام  	مصادر  	موثوق  	بها:  	هل  	املؤرخ  	اختار  	مصادر  	متنوعة  	و  	موثوقة  	بها  	كأركان  	كتابته؟  .٢	  

	بطريقة  	مباشرة:  	هل  	أو  	كيف  	يعبر  	املؤرخ  	عن  	رأيه  	خالل  	روياته  	و  	هل  	وجهة  	نظره  	يؤثر  	على  	درجة  	الدقة  	في  		تعبير  	عن  	رأيه    .٣	  

	كتابته؟  

	في  	رأيي،  		األربعة  	املذكورة.    		املوضوعية  	في  	هذه  	الكتب    		بعد  	أن  	أسسُت  	هذه  	املعايير  	الثالثة،  	سأستخدمها  	في  	مقارنة  	درجة    

	السيرة  	النبوية<  	بأكثر  	درجة  	من  	املوضوعية  	و  	بعدها  	كتابة  	الطبري  	و  	ثم  	كتابة  	ابن  	األثير  	و  	>أيام  	العرب<  	وسوف  	ألقى  <		تتميز    

	.بعض  	الضوء  	على  	مسألة  	الترتيب  	  

	السيرة  	النبوية<  	من  	ابن  	اسحاق<  

	فجمع  		وقتئذ  	في  	السيرة  	النبوية    -‐		هدف  	ابن  	اسحاق  	إلى  	تدوين  	كل  	املقوالت  	املوجودة  	عن  	النبي  	محمد‐-  	صلى  	اهلل  	و  	عليه  	السلم    

	و  	رتّبتها  	زمنيأ  	و  	قّدم  	كل  	االسنادات  	كما  	َسمعها  	و  	قلل  	من  	التغيير  	أو  	التلخيص.  	فترك  	ابن  	اسحاق  	مَلن  	بعده  		مجموعة  	عظيمة    

	باإلضافة  	إلى  	ذلك،  	قليال  	ما  	أضاف  	ابن  	اسحاق  	رأيه  	أو  	صوته  	في  	الرواية  	إال  	إلعطاء  		طريقة  	واضحة  	لتصحيح  	الحديث.    

	معلومات  	لغوية  	أو  	عن  	السياق  	التاريخي  	مثل  	إوضاح  	استعمال  	كلمة  	>التحنث<  	في  	نصه.  	ألن  	ابن  	اسحاق  	كتب  	ما  	قال  	الناس  

	أسلوبه  	بدرجة  	كبيرة  	من  	املوضوعية.  	مع  	أنه  	قّدم  	موضوعية  	بقدر  	اإلممكان،  	فهذا  	األسلوب  	يعاني  	من  		بشكل  	كامل،  	يتسم    

-‐		سأقدم  	مثااًل:  	ذكر  	ابن  	اسحاق  	ردي  	فعل  	متناقضني  	لخديجة  	عند  	ظهور  	جبريل  	أمام  	النبي  	محمد    	مشكلة  	من  	حيث  	الرواية.  

	الثاني  	يصف  	بأّن  	خديجة  		واحد  	منهما  	يصف  	بأنّها  	صدقته  	في  	تلك  	اللحظة  	في  	حني    .		في  	حراء    		صلى  	اهلل  	و  	عليه  	السلم‐-    	  
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	ألن  	من  .		من  	الناحية  	الفلسفية،  	من  	املتناقض  	أن  	يحدث  	الحدثان  	في  	نفس  	الوقت    		فيه  	و  	امتحنته  	لتصحيح  	رؤيته.    		شكت    

	كل  	االختيارات  		مسؤلية  	املؤرخني  	اإلشارة  	إلى  	الواقع  	فابن  	اسحاق  	فشل  	في  	تمييز  	الواقع  	من  	اإلشاعة  	و  	يكتفي  	االقتراح  	على    

	املمكنة  	للواقع.  	فصحيح  	أنّه  	يفتقد  	إلى  	النقد  	وذلك  	لها  	كتابته  	موضوعية  	لكن  	في  	نفس  	الوقت  	عدم  	النقد  	يمنعه  	من  	إعكاس  	الواقع  

	.تماماّ  	  

>		تاريخ  	األمة  	اإلسالمية<  	من  	الطبري    

	و  	ركز  	على  	رواية  	ما  	حدث  	في  	األمة  	اإلسالمية  	في  	أوائل  	أيامها  		الكتابة  	التاريخية  	بعد  	ابن  	اسحاق    		أخذ  	الطبري  	مهمة    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	من  	خالل  	تسجيالته  	و  	تمنى  	أْن  	يحفظ  	تقاليد  -‐		و  	تشمل  	كتابته  	الحروب  	األهلية  	بعد  	وفاة  	النبي  	محمد‐-  	صلى  	اهلل  	عليه  	السلم    

	لتقديم  	سلسالت  	األحداث  		األمة  	اإلسالمية  	في  	زمنئذ.  	مقارنة  	مع  	ابن  	اسحاق،  	الطبري  	قام  	باختيارات  	تدّل  	على  	وعيه    

	التاريخية  	الواقعة.  	اختار  	اسنادات  	كال  	الّسنة  	و  	الشيعية  	و  	تضمن  	مصادر  	معلومات  	في  	كتابته  	مع  	أنه  	أختصرها  	لتسهيل  

	أنتج  	رواية  	كاملة  	واحدة  	من  	دون  	تناقض  	و  	هكذا  	يعكس  	الواقع  	كما  	رآه  	مما  	يمثل  	رأيه  	في  		قرأءة  	الرواية  	الكاملة.  	إن  	أسلوبه    

	بأال  	يقوموا  	بثأر  	على  		التاريخ  	اإلسالمي  	أيضاً.  	مثال  	عندما  	يروي  	وفاة  	الخليفة  	علي  	و  	صفه  	كشخص  	رحيم  	ألنه  	طلب  	من  	أتباعه    

	وازن  	الطبري  	بني  	املوضوعية  		مَن  	سّمه  	و  	عبّر  	الطبري  	عن  	رأيه  	أواًل  	عن  	حدث  	اغتيال  	علي  	و  	ثانيا  ً	عن  	شخصيته.  	فخالل  	كتابته،    	  	  	  	  	  

	.والتعبير  	عن  	رأيه  	بطريقة  	غير  	مباشرة  

>		الكامل  	في  	التاريخ<  	من  	ابن  	األثير    

	  	  		أحداث  	هامة  	في  	كل  	العالم  	في  	وقتئذ  	كما  	عرفها    		عاش  	ابن  	األثير  	في  	زمٍن  	صعٍب  	في  	تاريخ  	األمة  	االسالمية  	و  	تمنى  	تسجيل    

	موضوعية  	أقل  	من  	كتابة  	ابن  	اسحاق  	و  	الطبري  		بغداد  	و  	ألخ.  	و  	تحتوي  	كتابته  	على    		فذكر  	الحمالت  	الصليبية  	و  	دخول  	التتر  	في    

	رفع  	رجله  	و  	حبق  	حبقة  	عظيمة<  	و  <	  		فعندما  	ذكر  	أّن  	ملك  	الفرنج  	رُجار    		في  	جانبني.  	أواًل،  	لم  	يذكْر  	مصادر  	معلوماته  	في  	روايته    

	عبر  	ابن  	األثير  	عن  	إحساسه  	و  	حزنه  ،		و  	حية.  	ثانيًة    		ممتعة    		من  	الصعب  	أن  	نعرف  	حقيقة  	التفاصيل  	مثل  	ذلك  	مع  	أنه  	جعل  	روايته    

	شعر  	ابن  	األثير  	بحزن  ،		و  	هزيمتهم  	للعرب    		مباشرة  ً	مما  	أثر  	على  	موضوعيته  	خالل  	تقديم  	الواقع.  	عند  	دخول  	التتر  	إلى  	بغداد    

	رغم  	أّن  	هذا  	الوصف  .		)التتر(  	شقوا  	بطون  	الحوامل  	و  	قتلوا  	األجنة<    <		عميق  	و  	ركز  	على  	تفاصيل  	تدمير  	مدينة  	بغداد  	مثل    

	للمشهد  	ساعدنا  	في  	تصّور  	فعجزت  	كتابته  	عن  	اإلشارة  	إلى  	مواملة  	الحرب  	بشكل  	واضح:  	ملاذا  	التتر  	دخلوا  	بغداد؟  	كيف  	تقاتل  

	العرب  	مع  	التتر  	من  	ناحية  	عسكرية؟  	صحيح  	أّن  	روايته  	عن  	الحملة  	الصلبية  	و  	حملة  	التتر  	تُعتبر  	واحدة  	من  	املصادر  	املهمة  	في  
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	لكن  	رأيه  	يمثل  	منظورا  ً	واحدا  ً	فقط  	و  	كثيرا  	ما  	تستعَمل  	كتابته  	بجانب  	املصادر  	التاريخية  	من  	التقاليد  	الغربية  		دراسة  	هذا  	الزمن    

	.لفهم  	وجهات  	الرأي  	املختلفة  	  

	>أيام  	العرب<  

	تشتبه  	أيام  	العرب  	بكتابة  	ابن  	األثير  	في  	درجة  	املوضوعية  	وقدم  	الراوي  	املجهول  	قصصا  ً	من  	التقاليد  	الشفهية  	من  	العصر  

	تركز  	هذه  	الكتابة  	على  	قصص  	الحروب  	و  	التقاتل  	بني  	القبائل  	مثلما  	وقع  	بني  	ُكليب  	و  	بني  	جساس.  	الكاتب  	نقل  	ما  		الجاهلي.    

	سمعه  	من  	األجيال  	السابقة  	شفهيا  	لكنه  	لم  	يقدم  	اسنادا  	كمصادر  	للتصحيح.  	لكي  	يعبر  	الكاتب  	عن  	رأيه،  	الكاتب  	ينهي  	كل  

	:قصة  	بقصيدة  	قسيرة  	ليقيم  	عبرة  ً	ومثال  	بعد  	قتل  	شرحاف  	ذكر  	الكاتب  

		فبشكل  	عام،  	ذكر  	الكاتب  	قصص  	كثيرة  	ممتعة  	لكن<    		عمارة  	عبس  	بعدما  	جنح  	العصُر<    	  	  	  	  	ً	و  	هن  	بشرحاف  	تداركَن  	دالقا    

	.>صعوبة  	تصحيح  	مصدر  	املعلومات  	و  	تعبير  	رأيه  	خالل  	القصيدة  	قللوا  	من  	املوضوعية  	في  	كتابة  	>أيام  	العرب  	  

	اختتام  

		من  	املوضوعية  	لكنها  	ليست    		درجة    		من  	خالل  	مقارنة  	درجة  	املوضوعية،  	اكتشفُت  	أّن  	من  	الالزم  	أن  	تحمل  	الكتابة  	التاريخية    

	لنا.   	و  	مفيدة ً   	جيدة ً  		يجعل  	الكتابة  	التاريخية    	ً	دورا    		معيارا  ً	فريداً.  	تلعب  	الرواية  	املمتعة  	و  	سهولة  	لفهم  	و  	وجهة  	النظر  	للمؤرخ    

	.يجب  	علينا  	أن  	نفهم  	السياق  	التاريخي  	و  	األسلوب  	الخاص  	لكل  	كتابة  	لنقدرها  	و  	نتعلم  	منها  	تعلما  ً	عظيماً  	  	  

	  	  	  


