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ــو  ــوم ، ه ــرب الي ــوق الع ــا يع ان مـ
ــات  ــي امه ــوض فـ ــن اخل ــم م هتيبه
ــا  ــرًا مـ ــا .. وكثيــ ــائل والقضاي املس
اعتــرت بعــض املســائل التارخييــة 
 ، متــس  ال  التــي  املقدســات  مــن 
واذا مـــا تطــرق اليهــا بعــض مــن 
ــة  ــون بالثق ــن حيظ ــاء الذي ــة العل جّل
واالحتـــرام ، فكثــرًا مــا حُتنــط املســألة 
ــرًا  ــرًا مــا يقــدس الشيـــخ ، وكث وكث
مـــا يقــع االحجــام عــن تنـــاول هــذا 
املوضــوع او ذاك ، ألن القــراء غالبــًا 
مــا يعتقــدون ـ وهــو خطــأ شــائع ـ ان 
ــدًا  ــف جدي ــتطيع ان يضيـ ــد يس ال اح

 ، ذاك  او  الباحــث  هــذا  كتبــه  ملــا 
ــوع  ــى موض ــق ع ــال تنطب ــذه احل وهـ
كموضــوع ” الفتنــة ” او ” الفتنـــة 
 الكــرى ” يف التاريــخ االســامي .
ــض  ــوع البع ــذا املوض ــاول ه ــد تن فقـ
مــن كبــار الباحثن العـــرب ، اضافـــة 
ــاص  ــل االختص ــن اه ــن م اىل الكثري
ــن  ــا . ولئـ ــكا وغره ــا وامري يف اوروب
ــوع  ــام بموض ــؤالء اىل االمل ــعى  ه س
ــم  ــة وتقدي ــوع الفتنـ ــائك كموض ش
ــراءات فيهــا جــرأة غــر مسبـــوقة .  ق
فهــذا ال يعنــي ان املوضــوع قد انتهـــى 
امــره او اســتنفذت الــرؤى وزوايــا 
النظــر التــي منهــا ينطلــق البحث فـــي 
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هــذه املســألة . فـــاملوضوع يظــل حظــرة 
مفتوحــة بــل يمكــن القـــول انــه حظــرة 
ليــس مــن الســهل اغاقهــا او الشعـــور 
ــا. ــال ازاءه ــاء الب ــس وهن ــة النف  براح

مـــن هنــا ابتــداءًا .. اثـــرت العديــد مــن 
ــاق  ــث انبثـ ــا بواع ــول : م ــئلة ح االس
ظاهــرة االغتيــال السياســـي ، وبالــذات 
ــة  ــروف ان ثاثـ ــة ؟ فمع ــال اخلليف اغتي
ــن  ــوا مغتال ــة انته ــاء االربع ــن اخللف م
. . ومـــا معنــى التحكيــم والشـــورى 
والتحـــالف واخلديعــة واملواثيــق املرمــة 
والعقــود املخروقــة ؟ مــا معنــى العدالــة 
ــي  ــا ه ــدي ؟ ومـ ــام الراش ــي االس فـ
ــول  ــة ح ــدة املتصارع ــفات العدي الفلس
احلكــم ؟ اىل أي حــد مـــا يــزال هـــذا كله 
ــة  ــة احلالي ــا السياسيـ ــى عقليتن ــل ع يثق
وفهمنــا لتفاعــل السياســة والديــن ؟ مـــا 
هــو االجيــايب ومــا هــو السلبـــي يف هــذا 

ــه ؟ كل
هـــذه االســئلة بــن اخــرى كثــرة ينبغــي 
ــف  ــدي يعك ــؤرخ ج ــا كل م ان يعاجله
ــري االول ،  ــخ اهلج ــة التاري ــى دراس ع
املـــرحلة التأسيســية مــن تاريــخ االســام 

ــي  ــث التارخي ــج البح ــعلوم ، ان منه مـ
 ، اشــكايل  موضـــوع  ألي  تناولــه  يف 
يتطلــب  ـ  مثــًا  الفتنــة  كمـــوضوع 
ــة  ــة طبيع ــة ملعرف ــادر االولي ــم املصـ تقيي

املعلومــات التــي تقدمهــا ، واســاليب 
املؤرخــن الذيــن كتبوهــا ، وميوهلــم 
ــوا  ــا قدم ــك يف م ــر ذل ــم ، واثـ ووالءاهت
مــن روايــات . . والبــد للباحــث ان 
يعــرف مــن ايــن اســتقى املـــؤرخون 
مواقفهــم  ثــم  واخبارهــم  رواياهتــم 
 . النقــد والتوثيــق  منهــا مــن حيــث 
دراســة  امهيــة يف  ازداد  االمــر  وهـــذا 
بعـــض املعلومــات والفــرتات ألختاف 
الروايــات ولتصــارع امليـــول والوالءات 
حوهلــا ، ممــا يتعــذر معــه البحـــث اجلــاد 
ــم . وهــذا يصــدق  فيهــا دون هــذا التقيي
بصـــورة خاصــة عــى موضــوع ” الفتنــة 

.  ”

العــرب ال  وقـــد شــاع ان املؤرخــن 
ينتقــدون وال حيللــون ، واهنـــم يكتفــون 
ــرره  ــا ي ــو رأي مـ ــرسد وه ــل وبال بالنق
بذلــك  اريــد  اذا  االشــياء  ظاهــر  يف 
ــا .  ــتنتاج منه ــات واالس ــل الرواي حتليـ
يف  اهلــوى  مــن  حيــذرون  فاملؤرخــون 
تنــاول االحــداث ، ويـــرون يف التحليــل 
خروجــًا عــى املوضوعيــة .. ولـــكن 
ــل  ــم والتحليـ ــد والتقيي ــف النق ــل يق ه
واالســتنتاج عنــد حــد انتقــاء الروايــات 
مــن مصادرهــا وتقييمهــا ، ام ان للمــؤرخ 
اطــارًا يضــع فيـــه الروايــات التــي ينتقيها 
؟ وهـــل يكتفــي املــؤرخ بنقــل مــا ينتقــي 



147 نقـدية املـــؤرخ وإشكالية التناول يف الكتابـة التارخيية                                   الباحث  وليد خالد امحد

ام انــه يتــرف ببعضــه ليناســب الوجهة 
ــا ؟ ــي يراه الت

هـــذا التســاؤل يدعــو اىل عــدم االكتفــاء 
حـــــدة  عــى  كًا  املصــادر  بتقييــم 
ــنة  ــرى يف ” الفتـ ــا ج ــم م ــبيل لفه كس
ــل دراســة مصادرهــا دراســة  ــًا ، ب ” مث
مقارنــة لتتبــن وجهــة كل مــن املؤرخــن 
الذيــن تناولوها ، للتعرف اىل منـــاهجهم 

ــة . ــورة دقيق ــاليبهم بص واس

ــق يف  ــن التعم ــن م ــج ُيمك ــذا املنه ان هـ
ــن  ــة وم ــن جه ــة م ــداث الفتن ــم اح فه
ــؤرخيها  ــى مـ ــورة ادق ع ــرف بص التع
ــذا  ــل هك ــل مث ــة . ولعـ ــة ثاني ــن جه م
دراســات تلقــي الضــوء عــى قيمــة 
املصــادر التارخييــة االوىل يف فــرتة بــدأ 
هــذه  مصداقيــة  يف  يشــكك  البعــض 
املصــادر ويف قيمــة رؤياهتــا . ويدعــي 
التــي  الفــرتة  روايــات  متثــل  ال  اهنــا 
ــع  ــن وض ــا م ــل اهن ــا ، ب ــدث عنه تتح
فــرتة متأخـــرة ، ومتثــل اهــواء تلــك 

الفــرتة واجتاهاهتــا .

ــذه  ــة ه ــض يف دراس ــق البع ــا انطل كمـ
ــا اىل  ــان وأوصله ــل عث ــن مقت ــألة م املس
مقتــل عــي ، وهـــو رأي فيـــه كثــر مــن 
الســداد ، ولكـــن هــذا ال ينفــي الرجــوع 
باملســألة حســب رأينــا اىل يــوم الســقيفة . 
وهـــذا مـــا يقرتحــه بعــض مــن كتــب يف 

ــم  ــن يف رأهي ــا يمك ــوع ، فـ ــذا املوض ه
الــكام عــى الفتنــة دون العــودة هبــا 
ــا  ــاق هب ــا ، أي دون االنط ــى اصوهل الـ
مــن يــوم الســقيفة ، ولعـــله حمــق يف ذلك 
ــه  ــي رأيـ ــة تعط ــوص املصدري . فالنص

ــة . ــن الوجاه ــرًا م كث

* الجــذور األولى للفتنة
لـــم يقــرتن لفــظ بحــدث يف تاريــخ 
ــظ  ــرتن بلف ــا اق ــامية مثل ــة االس الدول
” فتـــنة ” بمقتــل عثــان بــن عفـــان 
ــه  ــي تلت ــع الت )35هـــ/656م( وبالوقائ
ــة  ــت الفتن ــد وصف ــه . وقـ ــت عن ونتج
غالبــًا بكوهنــا كــرى لقتــل املســلم اخــاه 
املســلم الول مــرة فـــي تاريــخ االســام ، 
ــة  ــة القديم ــات اجلاهلي ــور العصبي ولظه
حتــت غطــاء الدين بعـــد ان مخــدت نارها 
مــرة اوىل بعــد فتــح مكــة )8هـــ/629م( 
ــد  ــردة يف عه ــروب ال ــد ح ــة بع ــم ثاني ث
ايب بكــر الصديــق . فـــلم يعــرف التاريخ 
االســامي يف خمتلــف مراحلــه فتنــة هبــذا 

ــم . احلج

ــل  ــًا بمقت ــة تارخي ــددت الفتن ــئن ح ولـ
عثــان ثــم بوقعتــي اجلمــل وصفــن 
ــدأت  ــد ب ــأهنا ق ــروان ، فـ ــة النه ووقع
فعــًا يف نظرنــا مبــارشة بعــد وفــاة النبـــي 
ــلمن  ــة املس ــه مصيب ــت بوفات ، اذ عظم
النبــي  زوج  عائشــة  تقــول  كمـــا   ،
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اول  مــؤرشًا  كان  الســقيفة  واجتــاع 
لنشــؤ اخلافــات مــن اجــل اخلافــة بــن 

. واالنصــار  املهاجريــن 

ــنة )11هـــ(  ــقيفة س ــاع الس ــان اجت كـ
ــل  ــو يمث ــة ، وه ــرق االم ــًا اول بتف مؤذن
مرحلــة فاصلــة بــن عهديــن ، عهــد 
النبــوة يف اجــى مظاهــره وعهــد اخلافــة 
باجيابياتــه وســلبياته . ورغــم امهيــة هــذا 
يعــروه  مل  الدارســن  فــان   ، احلــدث 
مــن االمهيــة مـــا يكفــي ، الهنــم ربطــوا 
مفهــوم الفتنــة بأراقــة الــدم وتكفــر 
املســلم اخــاه املســلم ، كمـــا ربطــوه 
بظهــور الفــرق االســامية عامــة وفرقــة 
اخلــوارج بصفــة خاصــة ملــا كـــان بينهــا 
وبــن عــي مــن خافـــات ادت اىل اراقــة 
ــن  ــلمن م ــات املس ــوت مئ ــاء وم الدم
ــن  ــروان ، ولئـ ــة النه ــن يف معرك الطرف
ســفك  مــن  الســقيفة  اجتــاع  خــا 
الدمــاء فانــه زرع فـــي النفــوس البغضاء 
واحلقــد وجعــل املســلمن شقيـــن ، شــق 
االنصــار وشــق املهاجـــرين ، واالنصــار 
اوس وخــزرج ومهـــا قبيلتــان متناحرتان 
ــان اىل  ــاهلية ، طاحمت ــان يف اجلـ متباغضت

ــام . ــول يف االس ــد الدخ ــيادة بع الس

ــت  ــي كان ــيادة الت ــر الس ــيادة غ والسـ
يف اجلاهليــة ، وذلــك ان الســلطة قبــل 
االســام كـــانت ال تتجــاوز امـــر القبيلة 

ــى  ــيادة ع ــام س ــد االس ــتكون بع ، وس
ــور اىل  ــت االم ــو آل ــزرج واالوس ل اخل

ــاري . ــادة االنص ــن عب ــعد ب س

إمـــا املهاجــرون ، فبعضهــم مــن قريــش 
مثــل عــي وعثــان ، وبعضهــم مــن 
ــو  ــل اب ــش مثـ ــن قري ــرى م ــل صغ قبائ
ــعد  ــر وس ــم وعم ــن تي ــة م ــر وطلح بك
بــن زيــد مــن عــدّي وعبــد الرمحــن بــن 
عــوف وســعد بــن ايب وقـــاص مــن زهرة 
، والزبــر بــن العــوام مــن اســـد ، وابــو 

ــر . ــن فه ــراح م ــن اجل ــدة ب عبي

 وحتـــى الذيــن مــن قريــش ، فهــم 
ــن  ــاف االب ــد من ــرة عب ــبون اىل عش ينتس
ــمة  ــرة منقس ــذه العش ــيص وه ــاين لق الث
الذيــن  هاشــم  فخــذ  اىل  بدورهـــا 
ســيعرفون فيــا بعــد باهلاشــمين ، ومنهم 
النبــي وعــي وفخــذ عبــد شــمس الذيــن 
سيعرفـــون باألمويــن نســبة اىل أميــة بــن 
عبــد شمـــس ، ومنهــم عثــان ومعاويــة .

فـــي اليــوم الــذي تــويف الرســول وبقيت 
ــب ان  ــام ، وج ــة او ام ــا خليف ــة ب االم
ينتخب هلــا املســلمون خليفــــة او امامًا . 
وقـــد نظــر املحدثــون والفقهــاء فيــا بعد 
يف فكــرة االمــام اجلائـــر ملدة مخســن ســنة 
يكــون خــرًا مــن امــة بــا امــام ســـاعة 
واحــدة مــن النهــار. ولكـــن رضورة 
االرساع بتعيــن خليفــة للمســلمن لـــم 
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متــر بــا جــروح .

ــاة  ــد وف ــن بع ــات االوىل م ــي اللحظ ففـ
 ، الــرتاب  مواراتــه  وقبــل  الرســول 
اجـــتمع االنصــار برسعــة تـــكشف عــا 
يف صدرورهــم للبــت يف امــر اخلافــة 
ــى  ــن حت ــى املهاجري ــق ع ــع الطري وقط
ال يطلبوهــا . فــكان ذلــك بــدءًا لنشـــوء 
ــس اىل  ــه سيؤس ــدو ان ــذي يب ــة ال الفتن
اختافــات وضغائــن واحقــاد لــن متــوت 
مــا دامــت الســلطة حمـــل اطــاع وتنــازع 
، وليــس اول عــى ذلــك مــن سعـــي 
االنصــار اىل اقتســام الســلطة بصــورة 
تناوبيــة )منــا امــر ومنكــم امــر( او 
بصـــورة هرمية )مــن املهاجريــن الوزراء 
ــن  ــلم يك ــوزراء( فـ ــار ال ــن االنص وم
عــدم االنســجام واضحــًا بــن املهاجريــن 
واالنصــار فقــط وانــا بــرز املهاجــرون يف 
شــكل جمموعــات غــر متجانســة يمثلهــا 
ــن  ــة واملقرب ــار الصحاب ــن كب ــاس م آنـ
مــن النبــي مثــل طلحــة والزبــر وعلـــي 

ــب . ــن ايب طال ب

ومهـــا كانــت املــررات التــي تقــف 
الســقيفة  يــوم  عــي  غيــاب  وراء 
يتــأول  ال  ان  يمكــن  ال  فاملــؤرخ   ،
هــذه املســألة بــا يــراه مناســبًا او بــا 
. لاقنــاع  كاٍف  مــرر  انــه   يعتقــد 

دالالهتــا  هلــا  والغيــاب  احلـــضور 

مــا  وهــو   . واالجتاعيــة  السياســية 
ــاس  ــد الن ــام مل يوح ــأن االس ــويص ب ي
ــى  ــاس ع ــزال الن ــي اذ ال ي ــكل هنائـ بش
قبليتهــم وعــى انتاءاهتــم املختلفــة وكل 
ــة مــن  منهــم يـــرى نفســه احــق باخلاف
غــره حســب االســباب اين يراهــا تبوئــه 

ــة . ــذه االحقي ه

لقـــد قادنــا النظــر يف النصــوص القديمــة 
ان  اىل   ، ببعـــض  بعضهــا  ومقارنــة 
نرجــع جــذور الفتنــة ال اىل سنـــة مقتــل 
عثــان بــل اىل اجتــاع الســقيفة ســنة 
ــا  ــذي كان يف نظرن )11هـــ/632م( الـ
نقطــة البدايــة للتصـــدع الــذي حصــل يف 
كيــان االمــة االســامية ، والنبـــي مل يــوار 
ــلمون  ــم املس ــد انقس ــد . فق ــرتاب بعـ ال
ــن  ــقيفة اىل مهاجري ــديد يف الس ــن جـ م
وانصــار بعــد ان آخـــى الرســول بينهــم 
وعاشــوا فـــي وئــام اثنتــي عــرشة سنـــة .

وكـــان اعان ســعد بــن عبــادة يف اجتاع 
الســلطوي  مرشوعـــه  عــن  الســقيفة 
يف غيــاب كبــار الصحابــه املهاجريــن 
ــة ،  ــور الفتن ــة وظه ــة الفرق ــًا ببداي آيذان
فقــد طلــب االنصــار اخلافــة النفســهم 
وأرص املهاجـــرون عــى اال يكــون اال 
بالتــداول  حتــى  يرضــوا  ومل  فيهــم 
عليهــا مثلــا اقــرتح االنصــار )منــا امــر 
ومنكــم امــر( ، فلـــم يكــن اخلــاف بن 
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املســلمن يومهــا بالبســاطة التــي تتبـــادر 
اىل الذهــن حتــى وان حســم اخلــاف 
ــا  ــًا علين ــاء . فليــس خافي دون اراقــة دمـ
لتكــون  الظــروف  كل  هيــأ  ســعد  ان 
ــار  ــك اختي ــن ذل ــه م ــن نصيب ــة م اخلاف
ــة ألقاهــا باســمه  ــان واعــداده خلطب املكـ
ــرز  ــقيفة ي ــن يف الس ــام املجتمع ــه ام ابن
ــا  ــم فيه ــده ويدعوه ــال وال ــا خص فيه

الـــى مبايعتــه .

فقـــد كان ســعد حامــل راية املســلمن يف 
فتــح مكــة ، وهـــو الــذي عذبتــه قريــش 
ــك  ــى ذل ــر ع ــة ، وصبـ ــة العقب ــد بيع بع
ــا كان  ــامي ، كمـ ــن االس ــرة للدي ن
ــول  ــدى الرس ــار ل ــم االنص ــق باس الناط
ــه  ــرم قوم ــدما ح ــن عنـ ــزوة حن ــر غ أثـ
مــن نصيبهــم يف الغنائـــم ، ووزعــت 
ــائل اخــرى باســتثناء  عــى قريــش وقبــ
االنصــار ، فأعى النبـــي من شــأنه وشــأن 
قومــه بقولــه : )) لــو ســلك الناس شــعبًا 
ــن  ــت م ــعبًا لكن ــار ش ــلكت االنص وس
شعـــب االنصــار(( فـــكانت هــذه املزايا 
مشــجعة لــه لطلــب اخلافــة زيـــادة عــى 
مزايــا اخــرى عــرف هبا اجلاهليـــة يشــهد 
لــه هبــا اخلــزرج واعداؤهــم االوس . 
ــو بكــر  ــا أفشــل الثالــوث القــوي اب وملـ
وعمــر وعبيــدة بــن اجلــراح مــرشوع ابــن 
عبـــادة ، غــادر هــذا الصحابـــي االجتاع 

ومل يبـــايع ابــا بكــر اىل ان مــات.

كمـــا ال خيفــي علينــا ان بعضــًا مــن 
الصحابــة مــن اولـــي الفضــل والســابقة 
واملآثــر .. كانــوا يتوقــون اىل منصــب 
بكــر  ايب  تعيــن  فاعتــروا   ، اخلافـــة 
جتـــاوزًا هلــم وتقليًا من شــأهنم . وهـــذا 
مــا أعلنــه رصاحــة علـــي بــن ايب طالــب 
النبـــي  بغســل  مشــغوالً  كان  الــذي 
وجتهيــزه وقــت انعقــاد االجتــاع ، فـــلم 
يبايــع ابــا بكــر اال بعــد ايــام مــن مبايعــة 

ــه . ــلمن ل املس

وكـــان يــرى نفســه احــق باخلافــة مــن 
كل الصحابــة بـــاعتبار الســابقة والفضل 
والقرابــة بالنبــي ، فهـــو ابــن عمــه وزوج 
ــى  ــه ترب ــى كون ــادة ع ــة ، زي ــه فاطم ابنت
عــى يديــه وهــو حســب الشــيعة اول من 
ــة  ــالرسالة املحمدي ــال بـ ــن الرج ــن م آم
بعــد خدجيــة ، وهــو فــوق كل ذلــك 
ــن  ــر م ــو بك ــش واب ــن قري ــمي م هاش
تيــم ، احــدى قبائــل قريـــش الصغــرى .

فـــلئن فضــت املشــاكل النامجــة عــن 
اجتــاع الســقيفة دون اراقـــة دمــاء ، فاهنا 
خلقــت يف النفــوس شــعورًا بالضيــم 
واحليــف والتجاوز ، بـــل كانــت مصدرًا 
مــن مصــادر الفتنــة التــي مل تســتعر نارهــا 
ــاع  ــن اجت ــة م ــوات قليل ــد سنـ اال بعـ
الســقيفة . وليـــس كل فتنــة آيلــة اىل قتــل 



151 نقـدية املـــؤرخ وإشكالية التناول يف الكتابـة التارخيية                                   الباحث  وليد خالد امحد

كــا نــص عــى ذلــك القــرآن . ولذلــك 
ــر يف  ــن النظ ــض الباحث ــاد بعـ ــه اع كل
اجلذور االوىل للفتنة الكبـــرى ، واستنطق 
نصوصًا لـــم َيَفها الدارســون حقهـــا من 
ــن  ــاف ب ــدوا ان اخل ــتنطاق ، فوج االس
املســلمن ال بيـــن القبائــل التــي ارشأبت 
ــول  ــد ق ــى ح ــة ـ ع ــا اىل السلطـ اعناقه
ــي ـ  ــر وزوج النب ــي بك ــت ابـ ــة بن عائش
ــول  ــاة الرس ــد وف ــده ُبعي ــى اش ــان ع كـ
. فقــد تـــاق اليهــا زيــادة عــى ســعد بــن 
عبــادة االنصــاري وعــي بــن ابـــي طالب 
اهلاشــمي ، طلحــة بــن عبيــد اهلل ، وهـــو 
ــو بكــر .  ــي ينتمــي اليهــا اب ــم الت مــن تي
ــوام  ــن الع ــر ب ــه الزب ــا لنفس ــا اراده ك
ــوم  ــو املوس ى ، وه ــزَّ ــد الُع ــي عب ــن بن م
بحــوارّي الرســول ، وامـــه عمــة النبــي . 
ــان  ــن عف ــان ب ــه عث ــا لنفس ومل مل يرتضه
االمـــوي وســليل بنــي عبد املطلب مـــن 
ــد  ــي ، وأح ــُن النب ــاء ، وَختـَ ــة النس جه
املســلمن االوائــل . وقــد اكــدت بعــض 
املصادر ، ان العـــباس عم الرســول سعى 
اىل ان ُيوغـــر صــدر عــي عى ابـــي بكر ، 
ــه .  ــي يبايع ــده لك ــد ي ــاه اىل ان يم فدع
وكـــذلك ، فعــل ابــو ســفيان بــن حــرب 
عــدو االســام واملســلمن قبــل اســامه 
ــًا بدافــع النعــرة القبليــة  عندمــا دعــا علي

اىل عــدم مبايعــة ابـــي بكــر .

ان هـــذا التململ الكبــر يف صفوف كبار 
الصحابــة ويف صفــوف مــن ســيؤول 
اليهم تدبر شــؤون الدولـــة االســامية يف 
املســتقبل ، ســيحدث رشخ يف كيان هـــذه 
ــذا  ــن ه ــاء ع ــف بج ــة وسيكش الدول
ــد  ــورى بُعي ــل الش ــاع اهـ ــرشخ اجت ال
ــلمن  ــة املس ــار خليف ــر الختي ــوت عم م
مــن بيـــن ســتة صحابــة كلهــم مــن 
قريــش وكلهــم بـــدريون باســتثناء عثان 
ــن  ــم م ــم كله ــول هب ــه الرس ــذي أحلق ال
اهـــل الســابقة والفضــل ، وممن مل حيمـــل 
ــوه  ــن فارق ــي اهلل ، ومم ــى نب ــاح ع الس
وهــو عنهــم راٍض . وســتقي اعــال 
هــذا املجلــس اىل نتيجــة غر مرتقبة مـــن 
آل البيــت ، الن فيهــا ارضـــاء لبنــي أميــة 
وأقصــاء مــن جديــد لبنــي هاشــم الذيــن 
حرمــوا مــن اخلـــافة يف الســقيفة لتكــون 
الكلمــة االخــرة للســابقة والفضــل عــى 
حســاب القـــرابة بالنبــي ، واقصــوا عنهــا 
بعــد مقتــل عمر اعــاء ملبــداء الشـــورى 
، ودعــًا للمســار الشــوروي الذي دعــــا 
اليــه عمــر وطبقــه عبــد الرمحــن بــن 

ــوف . ع

ــد  ــف قـ ــداث واملواق ــذه االح ــل ه كـ
وشعـــورًا  وحقــدًا  ضغينــة  ولــدت 
بالضيــم واحليــف وســامهت مــع مـــرور 
الزمــن يف تعميــق اخلــاف بــن املســلمن 
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ــأذا  ــددة ، ف ــوان متع ــة بأل ــن الفتن وتلويـ
ــعاقبة  ــن متـ ــر فت ــة األم ــة يف حقيقـ الفتن
ــرى  ــر اخ ــى تظه ــدة حت ــدأ واحـ ، ال هت
ــًا واىل  ــرتاق حين ــلمن اىل االف ــة املس دافع
ــوء اىل  ــر ، واىل اللج ــًا آخ ــاع حين االجت
ــات  ــورًا واىل املفاوض ــوة ط ــف والق العن

ــر . ــورًا آخ ــلمية ط ــول الس واحلل

وقـــد دفــع املســلمون مجيعــًا رضيبــة 
هــذا االمــر فـــي وقعــة الــدار ويف معركــة 
اجلمــل ، كا دفع اخلـــوارج أثــر التحكيم 
ــة  ــا الطاع ــق عص ــة ش ــن رضيب يف صف
ــزب  ــم حل ــي وتكوينه ــة ع ــى اخلليف ع

ــم . ــام احلاك ــارض للنظ مع

ــي  ــنة )11هـــ( وه ــن س ــدثت اذن ب حـ
اجتــاع  وانعقــاد  النبــي  وفــاة  ســنة 
ــنة  ــي س ــنة )40هـــ( وهـ ــقيفة وس الس
مقتــل عــي ، احــداث جســام قتــل فيهــا 
ــا  ــل فيه ــلم ، واغتيـ ــاه املس ــلم اخ املس
ــن ذوي  ــل االول مـ ــن الرعي ــة م صحاب
الفضــل والســابقة وقــادة جيوش وســادة 
قبائــل وقــراء للقــرآن ، وانـــقسمت بــن 
هذيــن التارخيــن فـــي فــرتة خافــة عــي 
امصــار  اىل   ، االمصــار   ، باخلصــوص 
بالكوفــة  املركــزي  للنظــام  مواليــة 
وامصــار مناهضــة معاديــة ، وطفـــت 
مــن جديــد عــى الســطح الســيايس 
ــة  ــات القديم ــة والعصبي ــح الذاتي املصال

حتــت غطــاء الديـــن ، وبدعــوى العمـــل 
بكتــاب اهلل وتعاليمــه ونــرة احلـــق 
ــر  ــي بك ــرة ابـ ــداء بس ــدل واالقت والع

وعمــر .

* نصـوص السقيفـة
هـــناك نصوصــًا مل تســتنطق ، وهـــي عى 
غايــة مــن االمهيــة تشــهد بــأن الفتنة قـــد 
بــدأت قبل ســنة )35هـــ/656م( فقـــد 
اورد املؤرخــون وغرهــم مــن الــرواة 
ــا  ــا مه ــن اغفاهل ــة ال يمك ــًا مهم نصوص
كانت الــرؤى ومها كـــانت التســاؤالت 
ــة  ــي معروف حــول هــذا املوضــوع ، وهـ
بنصــوص الســقيفة . وهــي نصــوص 
متعـــددة الروايــات ولكنهــا جتمــع عــى 
ــامات  ــاف الزعـ ــة واخت ــام االم انفص

ــة . ــألة اخلاف ــول مس ح

فقـــد انقســم املســلمون اىل فــرق ونحــل 
، واســتعد كـــل مــن رأى نفســه األحقيــة 
ـــة مــن القـــوم تســند ظهــره  و وراءه رأفَّ

ــه . ــة لنفس ــة باخلاف للمطالب

فيمـا يأت ايراد الهم هذه النصـوص :

ابــن هشــام  : ذكـــره  االول  النــص  ـ 
)الســرة ج4/ص654( يقــول النبــي 
ــت  ــار وأقبل ــعرت الن ــاس س ــا الن )) اهي
الِفتــِن كقطــع الليـــل املظلــم وأين واهلل ما 
متســكون عــّي بــيء ، انـــي مل اِحــلَّ اال 
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مــا احــلَّ القــرآن ومل احــرم اال مــا حــّرم 
ــرآن(( . الق

البــاذري  ذكـــره   : الثــاين  النــص  ـ 
ج1/ص581(  االرشاف  )انســاب 
ويتضمــن قولــة للانصاريــن معــن بــن 
عــدي وعويــم بــن ســاعدة ، وكـــانا مــن 
ــا  ــن ، قااله ــر املخلص ــاب ايب بك اصح
ــوم قبــض الرســول واســتعد االنصــار  ي
ملبايعــة ســعد بــن عبــادة جــاء مـــا نصــه 
ــول  ــرة رس ــرون يف حجـ ــا املهاج )) بين
ــن ايب  ــي ب ــه وع ــه اهلل الي ــد قبض اهلل وق
طالــب والعبــاس منشــغان بعــد اذ جــاء 
ــاعدة  ــن س ــم ب ــدي وعوي ــن ع ــن بـ مع
فقــاال اليب بكــر ” بـــاب فتنــة ان مل يغلقــه 
ــعد  ــذا س ــدًا ، ه ــلق اب ــن يغـ ــك فل اهلل ب
ــي  ــقيفة بن ــاري يف س ــادة االنص ــن عب ب

ــوه ” . ــدون ان يبايع ــاعدة يري س

ـ النــص الثالــث : ذكـــره البــاذري ايضًا 
عــى لســان ايب بكــر عنــد مبايعــة عــي لــه 
باخلافــة قــال )) ســمع العبــاس وعلـــي 
مــن  يفرغــوا  ومل  املســجد  يف  التكبــر 
غســل رســول اهلل ، فخـــرج عــي يقــول 
يـــا أبــا بكــر أمل تــر لنــا حقــًا يف هــذا األمر 
ــة ،  ــيت الفتن ــي خش ــا ولكنـ ــال ـ ب ؟ ق
ــترش  ــق ومل نس ــا ح ــي ـ كان لن ــال ع فق

ــه . ــك (( وبايع ــر ل واهلل يغف

ـ النــص الرابــع : يتعـــلق بموقــف عمــر 
بــن اخلطــاب مــن ســعد بــن عبــادة بعــد 
ان بويــع ابــو بكــر وفســد مــرشوع ســعد 
الســلطوي . جــاء يف )انســاب االرشاف( 
ان ابــا بكــر ملــا انتهــى مــن القــاء خطبتــه 
ــع  ــر وباي ــة عم ــقيفة بايع ــاع الس يف اجت
ــت  ــر فقال ــى ايب بك ــوا ع ــاس وازدمح الن
االنصــار )) قتلتــم ســعدًا وقــد كادوا 
ــه  ــوه فان ــر ” اقتل ــال عم ــه ، فق يطرحون

ــة ” . ــب فتن صاح

* جعيط وكتابه الفتنـة

يـــعد كتــاب هشــام جعيــط مــن اهــم مــا 
ــد  ــرض . فقـ ــذا الغ ــًا يف ه ــب حديث كت
تنــاول مســألة مهمــة يف تاريــخ االســام 
واملسلميـــن ، وهــي مســألة الفتنة الكرى 
ــألة  ــدة يف مس ــر جدي ــة نظ ــي وجه ، وهـ
وظــروف  تتناســب  الكبـــرى  الفتنــة 
ــا نفهــم ماضينــا بصــورة  العــر ، فلعلن
تســمح لنـــا باالعجــاب بــه ، فنحــن 
معجبــون باملــايض اىل النخــاع حتـــى 
اننــا ال نســتطيع ان نتجــاوزه كــا لــو 
ان مســتقبلنا ال يـــوجد اال يف ماضينــا 
ــا بتفهمـــه وتفحصــه للمــي قدمــًا  وان
يف صنــع التاريــخ واملســامهة يف بنـــاء 
 احلضارة االنســانية مثلا ســاهم االوائـــل
وقـــد ســاعد تكويــن جعيــط االكاديمــي 
مــن ناحيــة وختصصــه فيمـــا يعــرف 
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العـــربية  للدولــة  الوســيط  بالتاريــخ 
واالســامية مــن ناحيــة ثانيــة عى دراســة 
ــة  ــة معمق ــة علمي ــرى دراس ــة الك الفتن
ومــن حــر اهــم خصائصهــا وابعادهـــا 
ــكن  ــة . ولـ ــة والفكري ــية والديني السياس
جعيــط اغــرق يف نظرنــا يف التفاصيــل 
ــن  ــة م ــة خاص ــرجها بصف ــي استخـ الت
ــن  ــاذري( وم ــاب االرشاف ـ للبـ )انس
)تاريــخ االمــم وامللــوك للطبـــري( زيادة 
عــى كونـــه ربــط الفتنــة عــى عكــس مــا 
ــل  ــن مقت ــذًا م ــدم متخـ ــة ال ــرى بأراق ن
ــة لظهورهــا بــن املســلمن . ــان بداي عث

ــيعقب  ــا س ــان وم ــل عث ــن كان مقت ولئـ
ــرًا يف  ــًا خط ــزات منعرج ــن ه ــك م ذل
تاريــخ الدولــة االســامية الفتيـــة ، فانه مل 
يكــن منطلقــًا للفتنــة بقــدر مــا كان نتيجة 
مــن نتائــج ظهورهـــا بــن املســلمن 
االوائــل عقــب وفــاة الرســـول يف اجتاع 
النفــوس  يف  خلــف  الــذي  الســقيفة 
ــة  ــن بداي ــن ع ــن ، واعل ــد والضغائ احلق
الفرقــة . وهـــي ضغائــن واحقــاد ســتظل 
تنمــو وتتجــذر يف النفـــوس اىل ان آلــت 
ــاع  ــرت االوض ــه فتفج ــت الي ــا آل اىل م
بمجــرد اهتــام اخلليفــة الثالــث بـــاعراضه 

ــيخن . ــة الش ــن طريق ع

لقـــد قصــد جعيــط يف كتابه ، كمـــا يقول 
: هــو وضــع كتــاب رجــل تربــى يف كنف 

التقليــد االســامي ، عليــه ان يكـــافح يف 
ــة  ــة التقليديـ ــد الرؤي ــد ض ــت واح وقـ
ــد  ــيطية . لقـ ــة تبس ــد حداث ــور وض لألم
ــح  ــخ الصحي ــاريخ ، التاري ــاعدين التـ س
والتقويــم يف هــذا املــرشوع الصعــب 
ــة  ــذه املرحل ــع ه ــم م ــي أقي ــن جعلن ح
ــة االســامية ، عامــة  ــة للهوي التأسيسيـ
معرفيــة خيرتقهــا التعـــاطف والتــوادد يف 
اعاقهــا حيــث يتــازج املعــريف واملعــاش 
، العـــلم واحليــاة ، ان احيــاء جانــب مــن 
التاريــخ االســامي يف حقيقتــه وكثافتــه ، 
انــا هــو جـــزء مــن مســرت الوجوديــة 
ــرة  ــًا الن ــدت دائ ــل وج ــة . فهـ الطويل
ــائل  ــت املس ــل اوضح ــة ، وه الصحيح
ــًا  ــلحت دائ ــل تس ــدوام ، وهـ ــى ال ع

ــديد . ــم ش بحك

ــريب  ــر الع ــؤرخ واملفك ــه امل ــام ب ــا ق ان مـ
التونــي هشــام جعيــط فـــي كتابــه 
ــية اوالً  ــادر بالفرنس ــايف)1( الص االخت
ــة  ــن طبيع ــف ع ــاليًا ، يكش ــة تـ وبالعربي
ــي .  ــث التارخي ــي البح ــات ويغن الروايـ
وقــد اعتمدنــا يف دراســتنا هـــذه للكتــاب 
عــى الطبعــة الفرنســية دون العربيــة ، 
ــة  ــة حتليلي ــة منهجي ــوي مقدم ــا حت كوهنـ
ملــادة الكتـــاب ابترسهتــا الطبعــة العربيــة 

وقــت  أثــار   ، هــذا  جعيــط  كتـــاب 
ــدة كأي  ــلة عدي ــا زال اسئـ ــدوره وم ص
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ــه  ــه بحــد ذاتـ ــاب هــام يقــاس بأمهيت كت
اوالً وبضخامــة االســئلة التــي يثرهــا يف 
ــًا . مــن هــذه االســئلة  ــه املعــريف ثاني جمال
مــا يتعلــق بمنهجيــة كتابــة التاريـــخ 
ايثـــاره   ، املؤلــف  لــدن  مــن  املتبعــة 
ــة املشــبعة بالتســاؤالت  ــة احلكائي الرسدي
والتحليــات واملتـــوفرة عــى جاذبيــة 
للكتابــة ، منهـــا ايضــًا مــا يتعلــق بتقييمه 
اخلــاص للوقائــع وبعــض الشــخصيات .

ــوع  ــر بموض ــط التفك ــدأ جعي ــد ب لقـ
الكتــاب والتهيئــة لــه منــذ عــام 1962-

1963 . فمنــذ تلــك الفــرتة والقـــرن 
اهلجــري االول وفتنتــه تشــغان تفكــره ، 
يطـــرح اســئلته االوىل عــى وعيــه كمفكر 

ــاب . ــؤرخ ش وم

وملـــا ال . املوضــوع كبــر )الفتنـــة( بــا 
نعــت وال صفــة او مــا اساهـــــا املرحوم 
طــه حسيـــن بـــ الفتنـــة الكــرى . تلــك 
التــي ادخلــت امــة حممــد اليافعــة يف 
دوامــة مــن االزمــات واحلــروب الضاربة 

ــية . ــة ـ السياس ــقاقات الديني واالنش

هـــذه الفتنــة الزالــت حــارضة يف الوعــي 
ــن  ــامة م ــة ، كعـ ــامي كمرجعي االس
كــرى عامــات التارخييــة االســامية 
ــا  ــًا يف آلياهت ــة حق ــر معروف ــا غ ، لكنهـ
يف  جــرت  قــد  فهــي   ، وتطوراهتــا 
ــا  ــي يعتره ــدة الت ــة الراشـ ــرتة اخلاف ف

معنــى  ذات  رحــم  كفــرتة  املســلمون 
للحكــم  اعــى  وكمثــل   ، ســامي 
اخلليفــــي احلــق والعــادل ، انمـــا توجــد 
ــر ،  ــام املبك ــن االس ــارات تدي ــًا تي ايض
ــة  ــذه الفتن ــب ه ــول ، بسبـ ــام االص اس
ذاهتــا ، وتشــر ببنـــاه اىل كل هــذا اخلضم 
مــن التناحــر والتقاتــل حتــى يصــل 
هبــا القـــول : ان هــذا االســام انــا هــو 
اســـام ســيايس حســب ، بــل هــو عهــد 
احلكــم  عــى  والتنـــافس  املحســوبية 

والعنــف املريــر .

ان اهـــم مــا ركــز عليــه جعيــط يف كتابــه 
االوىل  اخلافـــة  هــو  خــاص  بوجــه 
ــرى(  ــتنة الك ــرة )الفـ ــا االخ ومرحلته
التــي شــهدت طيلة مخســة اعـــوام وحتى 
ــاول  ــا ح ــذا م ــة . وه ــزق االم ــر ، مت اكث
دراســته ومعــاودة قراءتـــه يف خمتلــف 
تطوراتــه وشــتى اشــكاله ، فهـــذه احلقبــة 
ــة  ــروب االهلي ــة اوالً واحل ــة االزم حقب
ثانيـــًا التــي دارت يف النصــف الثــاين 
مــن خافــة عثــان حتــى اغتيــــال عــي 
ــل اىل  ــك بقلي ــد ذل ــة بع ــاء معاوي وارتق
ســدة اخلافــة االســامية وبـــالتايل حتــى 
تأســيس الدولــة االمويــة .. إنمـــا كانــت 
حقبــة أْمــاَّ الهنــا اثــارت انقســامات 
ــنة  ــب الس ــن مذاه ــرى ب ــام الكبـ االس
والشــيعة واخلــوارج مباشـــرة او عــى 
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او بعيــد حتــى ان فـــي  امــد قريــب 
احلقبــة  تلــك  اىل  تُعــزى  ان  االمــكان 
ــيايس  ــام الس ــورات االس االم ، كل تط
واالســام الدينــي تقريبــًا وامتداداهتـــا يف 
ــام  ــل .. قيـ ــيكي الطوي ــر الكاس الع
ــية  ــات السياس ــة ، النزاع ــة االموي الدول
االول  اهلجــري  القــرن  يف  الدينيــة   –
، إطـــاحة العباســين بتلــك الدولــة ، 
وبالتــايل تصــور جـــديد لتــوازن القــوى 
ــرن  ــة ، ادى يف الق ــديولوجية واالثني االيـ
ــادي اىل  ــع املي ــري /التاس ــث اهلج الثال
ــاحة  ــن س ــتبعادهم م ــرب واس ــرد الع ط

ــة . ــادة التارخيي السيـ

هـــنا يقــف املــؤرخ ليــدرس احلقائــق يف 
ــا الــذي كان يــرسي حتــت  األعــاق ، مـ
ــا  ــا ان نتفهمه ــن لنـ ــل يمك ــة ؟ هـ الفتن
بتحليــل دقيــق ونقــدي للمصــادر ؟ مـــا 
هــي التغــرات االجتاعيــة ، وتصــورات 
القــوى السياسيـــة والقــوى الدينيــة عــى 

ــواء ؟ الس

قــد  التارخييــة  الفتنــة  دراســة  لعـــل 
فتنــة  اىل  األحيــان  بعــض  يف  حتولــت 
باحثــن وقــراء الهنــا مــن املـــواضيع التي 
تعيــد اىل الوعــي كثــرًا مــن املشــاعر 
ــوس ،  ــن النف ــة يف باط ــكار الكامن واألف
والهنــا مســألة مركزيــة يف تـــاريخ العرب 

واملســلمن .

هـــل منها ولدت االنقسامـــات املعارصة 
؟

هـــل حســم مســألة انتقــال السلطـــة من 
ســقيفة بنــي ســاعدة كان هــو الســبب يف 

تكــدر اخلواطــر واندفــان الضغائــن ؟

االخبـــار عــن الفتنــة الكرى التــي هزت 
ــا  ــي يف اوج قوهت ــامية وهـ ــة االس الدول
ــا  ــدًا توزعته ــرة ج ــؤددها كثيـ ــز س وع
كتــب التاريــخ والطبقــات والرتاجــم 
وقـــد تلونــت بشــتى االلــوان الختــاف 
الروايــات وتصــارع امليــول والـــوالءات 
يف  معلومــات  املــؤرخ  ُيعــدم  فــا   ..
وال  للبــاذري  االرشاف(  )انســاب 
فــــي )تاريــخ االمـــم وامللــوك( للطري 
ــية  ــادر االساس ــن املص ــا م وال يف غره
ــة  ــان اخلليف ــن عف ــان ب ــل عث ــن مقت ع
الراشــدي الثالــث وعــا نتــج عــن ذلــك 
مــن تكـــريس لاغتيــال الســيايس يف 
ــل  ــل الفض ــن اه ــلمن م ــوف املس صف
ــات  ــور للعصبي ــن ظه ــابقة ، ومـ والس
ــا  ــي منه ــة الت ــض اجلاهلي ــة ولبع القديم
االخــذ بالثــأر حتــت غطــاء الرشعيــة 
ــور  ــن تبل ــدود وم ــة احل ــدعوى اقام وبـ
ملفهــوم املعارضــة فـــي صفــوف القــراء 
املتصلبــن الذيــن صــاروا عــى حــد قول 
ــص  ــة بالن ــة متين ــى عاقـ ــط )) ع جعي
ــن  ــًا م ــم انطاق ــول هل ــذي ّخ ــرآين ال الق
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فهــم خمصــوص جتــاوز الدولــة بـــاعتبار 
ــة االوىل  ــة الديني امتاكهــم هلــذه املرجعي

ــات (( . ــوق كل املرجعي ــي تف الت

وقـــد اعتمد الدارســون املحدثــون الذين 
أكبــوا عــى دراســة الفتنــة الكــرى عــى 
ــن يف  ــاسية منطلق ــادر االسـ ــذه املص ه
التاريــخ هلــا بمقتــل عثــان غاضــن 
النظــر يف اغلــب االحيــان عــا ســبق 
ــداث ،  ــن اح ــنة )35هـــ/656م( م س
وكـــأن مقتــل ذي النوريــن مل متهــد لــه ومل 
ُتعــن عليــه ســوى ترفاتــه يف الســنوات 
ــي  ــه . وهـ ــن خافت ــرة م ــت االخ الس
اقــوال وافعــال عاهبــا عليــه مجهــور 
ــة  ــكوفة بصف ــراء الـ ــة وق ــلمن عام املس
ــة  ــن طريقـ ــًا ع ــا زيغ ــة ورأوا فيه خاص

ــر . ــر وعم ــي بك ــيخن أبـ الش

وعـــن ذلــك تقــول بعــض املصــادر 
ــان  ــل عث ــادرة )) .. فعمـ ــة الن اخلارجي
ــو  ــن وه ــت سنيـ ــاء اهلل س ــا ش ــق م باحل
ــه  ــلمون لـ ــه واملس ــك دون صاحبي يف ذل
جمامعــون ومــؤازرون يعلمــون ان طاعتــه 
عليهــم واجبــة حتــى بســطت لــه الـــدنيا 
ــدث  ــن االرض فاح ــه خزائ ــت ل وفتح
ــا  ــلمون ومل يعرفوه ــا املس ــًا انكره احداث
مــن ســرة نبــي اهلل وال مــن ســرة ابـــي 
بكــر وعمــر مــن تعطيــل احلــدود وادالــة 
املال بــن االغنيــاء واستعمـــال الســفهاء 

مــن قرابتـــه وحتريــف كتــاب اهلل ، ونفــي 
بــن  الربــذة ، ورضب عــار  ايب ذر اىل 
ــد  ــه ، ورضب عب ــق بطن ــارس اىل ان فت ي
ــه  ــر اضاع ــعود اىل ان كسـ ــن مس اهلل ب
ــان  ــم كـ ــن ث ــه . وم ــن رضب ــات م وم
تآلبهــم عليــه والفتــك بـــه يف وقعــة الدار 

.  )2())

املصـــادر تقــدم لنــا مــادة خامــًا فحســب 
مــن  بأكثــر  متأخــرة  املــادة  وهــذه   ،
قــرن عــن اإلحــداث . فـــاملؤرخ يغربــل 
ويصفــي ، لكــن دون أن يبتعــد عــن 
ــم  ــاول التفه ــو حي ــور . هـ ــق األم دقائ
ــم  ــذي حك ــق ال ــر املنطـ ــط وس والرب
ــده  ــك نج ــنجة ، ولذل ــرتة املتش ــذه الف ه
يبتعــد عــن التـــأويل املجحــف بقــدر مــا 
يبتعــد عــن الــرسد الرتيــب ، إنمـــا حياول 
ــا  ــدس فيه ــداث ان ي ــه لإلح ــر روايت ع

حتلياتــه وتأوياتــه .

ــياء  ــًا اش ــرف مجيع ــط : نع ــقول جعي يـ
ــذا  ــدين ، فه ــاء الراش ــن اخللفـ ــرة ع كث
ــلبية  ــة والس ــه االجيابي ــخ بمعطيات التاري
قـــد غذانــا ، اال انه كلــا تقــدم يف البحث 
كان يكتشــف احلاجــة اىل اعــادة النظــر يف 
ــع ،  ــا اجلمي ــق عليه ــار يتف ــياء وأفكـ أش
ــذا  ــدة إىل ه ــة وجام ــة مثبت ــي مكرس فهـ
ــراجعة  ــى مـ ــد ع ــم العه ــم القدي التعمي
ــرشوع  ــدى ال ــت لـ ــرن األول انضاف الق
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ــرى . ــة أخ ــارص للرغب ــة عن بالكتاب

هنـــاك أوالً الرغبــة بــأن يقــدم للجمهــور 
رؤيــة  ومســتوياته  فئاتــه  خمتلــف  يف 
ــي  ــدة والت ــة املعق ــك احلقب ــة لتل واضح
هـــي بالنســبة إىل املســلمن حقبة اساسية 
مـــا فتئــوا يرجعــون اليهــا باعتبارهــا 
مرحلــة تأسيســية . وهنــاك ايضًا الرغبـــة 
ــامي . ــال اإلس ــة يف املج ــراء املعرف  بإث

ولـــكن هنــاك ايضــًا قــراءة لعهــد اخلافة 
ــة  ــًا حلظ ــا مع ــى حركته ــة االولـ القديم
الفتنــة الداميــة التــي اقتـــادت اهل الســنة 
ــى كل  ــية ع ــاء القدس ــد اىل اضف ــا بع في
ــة  ــاء االربع ــوا اخللف ــن اعلن ــة ح املرحل
ــن  ــًا م ــوا قس ــدين وجعلـ ــاء راش كخلف
عقيدهتــم هــذه االعــرتاف بــه مجيعــًا فـــي 
ســياق تعاقبهــم عــى اخلافــة ـ ابــو بكــر 

، عمــر وعثــان ثـــم عــي .

قــادة  التــي  هــي  الظاهــرة  تـــلك  ان 
التشــيع للتكــون للتطــور ثــم لاســتقرار 
ــذي  ــع ال ــه ، التشيـ ــف فروع ــي خمتل فـ
ال يعــرتف اال بـــ عــي كخليفــة حقيقـــي 
مســقطًا االخريــن يف الرفــض واالنــكار .

اخـــرًا مذهــب اخلــوارج ال يعــرتف 
خافًا ألهل الشــيعة والســنة اال بخافـــة 
الشــيخن اخلليفتــن ما قبـــل الفتنــة ، أي 

ــر . ــر وعم ايب بك

ــر  ــامي ع ــدان االس ــتقر الوج ــد اس لقـ
العصــور عى تلــك املرحلــة االستثنائيـــة 
لينهــل منهــا معنــى مــا معتــرًا اهنـــا 
ــوي  ــخ النب ــا تاري ــدادًا للميت ــت امت كان
املحــاط هبالــة روحانيــة واهنــا مثلــت 
ــق  ــة احلـ ــم اخلاف ــي حك ــم احلقيق احلك

والرشعيــة .

ــذه  ــام هب ــديد االهت ــط ، ش ــان جعي كـ
الفتنــة يف االســام االول ، فـــي حركتهــا 
الصاعــدة منــذ االزمــة فـــي عهــد عثــان 
ــي دارت يف  ــة الت ــارك امللحمي ــى املع حت
ــر  ــت اكث ــد كان ــن . فق ــرة وصف الب
من حــرب اهليـــة او حــرب دينية . اهنـــا 
مركــب قــوي راح هيــز عنــارص ال متناهية 
ويشء مـــا تطــور وطــور ُبنــي وتراكيــب 
بـــالغة التنــوع تــكاد تكــون حديثــة مثــل 
 . التحكيــم  والدة االحــزاب ومؤمتـــر 
ومثلهـــا مثــل الثــورات الكــرى كان 
ــرشف  ــت ت ــث وكان ــاع اله ــة ايقـ للفتن
ــت يف  ــد اقحم ــكار وق ــاء االف ــا س عليه
ــرش  ــن الب ــة م ــداد اهلائل ــا االع مرشوعه

ــيايس . ــوم الس ــعت مفه ــالتايل وس وبـ

ــًا  ــارس تارخي ــط ان ي ــاول جعي ــد ح لقـ
تفهميــًا اىل حــد بعيــد ، وان يغـــوص 
ــي  ــي والعقـ ــاخ الذهن ــب املن ــى قل حت
كيفيــة  لفهــم  يســعى  وان   ، للعــر 
تفكــر اهلــه ومــا كانــت عليــه اصنافهــم 
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ومقوالهتــم وقيمهــم ، وحتى انه حـــاول 
الــكام بلغتهــم ، ومــن ناحيــة ثانيــة فــان 
جعيــط حــن حــاول ان يــدرك بوضــوح 
كثــرة املعطيــات ، وان حيلـــل البنــى ، وان 
يكتــب تارخيــًا شــموليًا ، انمـــا اراد ايضــًا 
ــال  ــن خ ــه م ــر واكتن ــروي ان خي ان ي
الروايــة هـــذه املرحلــة الغنيــة بالرجاالت 
ــاف  ــاية املط ــل يف هنـ ــداث وتوص واالح
اىل ان يعيــش مــع هــؤالء النــاس وهاتــه 

ــداث . االح

ــن  ــام كثري ــن لاس ــد مؤرخ ــنا نج انـ
ســواء يف الغــرب او يف العــامل االســامي 
ــره  ــاملؤرخ ال خيام ــذا فـ ــع ه ــه ، وم نفس
االنطبـــاع بــأن احلقبــة املعنيــة قد درســت 
جيــدًا . فقــد اكــد جعيــط ، انــه ال يعــرف 
يف اللغــات االوروبيــة كتـــابًا واحــدًا ُعنى 
ــود  ــي يع ــة الت ــذه املرحل ــة هب ــة كافي عناي
ــي  ــامية والت ــة االس ــور االم ــا تص اليه
غــذت املتخيــل اجلاعــي . وقـــد ذهــب 
االعتقــاد ، اىل ان بعــض املســترشقن ممــن 
اهتــم باملوضــوع قــد توصــل فـــي بحثــه 
ــط  ــرى اىل ضب ــة الك ــخ الفتن ــن تاري ع
منطلقاهتــا االوىل وتبــن اســباهبا الظاهــرة 
واخلفيــة .. ولكنهــم مل يتجــاوزوا النظـــر 
ــة  ــا لفظ ــرت فيه ــي ظه ــياقات الت يف الس
فتنــة دون حماولــة جــادة لفهــم االســباب 
التـــي ادت اىل تصــدع كيــان الدولــة 

االســامية وهـــي يف عــز ســؤددها . 
فلـــم يرجعــوا بالفتنــة اىل مــا قبــل مقتــل 
عثــان وقرهــا عــى معناهــا املتـــداول 
ــرى .  ــات ك ــة واضطراب ــرب اهلي : ح
وهـــو فهــم قــارص يف نظرنــا الن جــذور 
الفتنـــة الكــرى وارهاصاهتــا االوىل ـ 
كــا اســلفت ـ قـــد ســبقت مقتــل عثــان 

بحــوايل مخســة وعشـــرين عامــًا .

ــخصية  ــت يف ش ــدة وضع ــبًا عدي ان كتـ
ــام ،  ــرة لاس ــخ كث ــول ، وتواري الرس
لكــن ليــس ثمة عــن الراشــــدين دراســة 
ــن  ــه حس ــده ط ــدة . وح ــة واح جامع
ــي  ــرتة فـ ــذه الف ــراءة ه ــى ق ــف ع عك
كتابــة ” الفتنــة الكــرى ” )3( وعدنــان 
املؤرخــون   ” حممــد ملحــم يف كتابــه 
ــث  ــرى ” )4( حي ــة الك ــرب والفتن الع
ــاول دراســة مواقــف اربعــة مؤرخــن  تن
والرابــع  الثالــث  القرنــن  عاشــوا 
اهلجريــن . ودرس خلفياهتــم االجتاعيــة 
والثقافيــة والسياســية ، وبحــث فـــي 
 ” الفتنــة   ” عــن  رواياهتــم  مصــادر 
وميــول رواهتــا واجتاهاهتــم ، واثــر ذلــك 
عــى مواقفهــم منهــا . واوضــح مفهوم ” 
الفتنـــة ” عندهــم ، واكــد وجــود ترابــط 
ــري  ــن الفك ــراث املؤرخ ــن ت ــق ب وثي
 . واجتاهاهتــم  السياســية  وعاقاهتــم 
وكـــذلك كتــب حممــد املختــار العبيــدي 
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ــرى “)5(  ــة الك ــدة للفتن ــراءة جدي ” ق
ــوم  ــرى اىل ي ــة الكبـ ــع الفتن ــذي ارج ال
ــان  ــل عث ــوم مقت ــس اىل ي ــقيفة ولي الس

ــي . ــل ع ــا اىل مقت واوصله

يقــول جعيــط ، عــن كتــاب طــه حســن 
ــاد  ــا اع ــه عندمـ ــرى ” ان ــة الك ” الفتن
ــه ،  ــع كتاب ــه بوض ــدى رشوع ــه ل قراءت
لفـــت انتباهــه مــرة اخــرى طابعــه االديب 
العاملـــي ، والحــظ فيــه ايضًا تقدمــًا كبرًا 
بالقيــاس اىل املعرفــة التارخييــة . ومــع 
ــًا ــاء حق ــعر ازاءه باالكتف ــم يش ــذا فل  هـ
ان كلمـــات : كاالكتفــاء او االرتــواء 
ــًا  ــا متام ــا يف مكاهن ــي هنـ ــبع .. ه او الش
 ، بجــوع  يتعلـــق  االمــر  كان  فقــد   .
تاريــخ   .. التـــاريخ  بفهــم   ، بعطــش 
بموقفــن  فيــــه  جماهبــن  نجدنــا   ،
ــن يف  ــا ، متكامل ــن يف قصورمه متكامل
الغــرب  ازدراء  ســلبيتها . هنــاك اوالً 
ــه  ــم من ــا القدي ــانًا لتارخين ــح احيـ الري
واحلـــديث . وثانيــًا النرجســية املضخمــة 
متجيــد  يف  ومغاالهتــم  العــرب  لــدى 
ــه  ــه بدقائق ــة حق ــن دون معرف ــايض م امل
ــف  ــع املؤل ــه دف ــذا كل ــه . هـ وتفاصيل
 ، علمــي  بحــث  جتريــب  اىل  جعيــط 
تارخييــة  دراســة  ان وضــع   ، واثبــات 
للقـــرن اهلجــري االول ممكنــة متامــًا .

الديــن  بــن  الروابــط  اشكـــالية  ان 

ــة  ــة الفتن ــال دينامي ــن خ ــة م والسياس
كانــت عــى امتــداد هــذا الكتاب مـــركز 
جتعلنــا   ، وشــواغله  املؤلــف  اهتــام 
نطــرح االســئلة : هــل كان األمــر متعلقــًا 
براعــات سياســية ام براعــات دينيــة 
؟ هـــل كان يتعلــق بسلســلة مطامــح 
مــن هنــا وهنــاك ، بغيــة االســتياء عــى 
احلكـــم ، أم انــه كان متعلقــًا بـــأهواء 

وانفعــاالت دينيــة خالصــة ؟

ــور  ــل تط ــى مراح ــف ع ــر يتوق إن األمـ
عــى  ايضــًا  يتوقــف  كــا   ، الفتنــة 
املتنازعــن مــن ابطــال القضية وحمركيهـــا 
القارئــون  ـ  املقاتلــون  او  فالقــراء   .
للقــرآن ـ املســببون االوائــل للفتنــة ، 
ــق  ــبيل تطبي ــع يف س ــون بول ــوا يقاتل كان
ــلمن .  ــؤون املس ــم يف ش ــراآن الكري الق
ــد  ــة كان ق ــر املرحل ــة يف اخ ــن معاوي لك
ــول اىل  ــي الوص ــه فـ ــن مطاحم ــف ع كش
الســدة العليــا للحكــم . كـــذلك كان 
عــي يدافــع عــن رشعيــة خافتــه بأســم 
ــح  ــام ، أي كان يناف ــي االس ــابقته فـ س
ــوالت  ــم مق ــية بأس ــة سياس ــن سلطـ ع

ــة . ــم ديني وقي

ــي والســيايس  ــة األمــر ، ان الدين وحقيقـ
ــان او مــن الطبيعــي ان ترجــع اىل  ممتزجـ
ــامت عــى اســاس  ــي اوالً ، امــة قـ الدين
دعــوة دينيــة يف البدايــة ، عــى ميتاتاريــخ 
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نبـــوي ، عــى كتــاب مقــدس ، وان يظهر 
هلــا دينيــًا كل شـــيء بــا يف ذلك وبشــكل 
خــاص الســيايس . لكــن كل واحــد مــن 
املتنازعــن لــه تأويلــه اخلاص هلــذا الديني 
املوظـــف يف الســيايس . فقــد كان القــراء 
ــهيد  ــة الش ــان ، اخلليف ــوا عث ــن قتل الذي
ــة  ــكون بحرفي ــن ، يتمس ــر اآلخري يف نظ
الكتـــاب وال زمنيتــه ، ليـــنهلوا من معينه 
الثوريــة ويتخطــوا قيــم  كل طاقتهــم 
ــم  ــون لدهي ــة دون ان يك ــادة التارخيي القي
ــر  ــكل آخ ــن أي ش ــة ع ــكرة واضح فـ
للقيــادة والزعامــة . فبعدمــا قتلــوا عثــان 
سيقـــفون اىل جانــب عــي لينتهــوا اىل 
اعــان وقوفهــم ضــده ، حيـــن شــكلوا 
ــام  ــي يف االس ــيايس ـ دين ــزب س اول ح

ــوارج ـ . ــزب اخل ـ ح

القــراء يمثلــون قــوة جديــدة  كـــان 
االنطبــاع  شديـــدة   ، جــدًا  مؤدجلــة 
بالقرآنيــة ، ويمثلون يف آن واحد اجلـــانب 
ــة . امــا  الثــوري والوجــه االرهــايب للفتن
القـــوى االخــرى يف التارخييــة االســامية 
، فكانــت جمســدة بشــخص االمــوي 
ــد كان  ــوريه . فقـ ــه يف س ــة واتباع معاوي
فكــرة  ايضــًا حيــارب يف ســبيل  هــو 
ُمقنَّعــة بحجــاب الـــدين ، اذ مل يكــن 
ــة دون  ــال الفتن ــاتل يف خ ــن يقـ ــة م ثم
معتقــد او قناعــة ، كـــان معاويــة حيــارب 

يف ســبيل رفــع الظـــلم عــن عثــان وفقــًا 
ــه اهلل . ــر ب ــذي يأم ــاص ال للقص

ــدم  ــدار ع ــدًا بمق ــًا جدي ــد كان طارئ لقـ
اشــرتاكه ومســامهته يف املأثــرة النبويــة 
، وبقــدر مــا كانــت أرستــه بالــذات 
ــوة  ــك ق ــه كان يمتل ــا ، لكن ــد حاربته ق
ضاربــة كبــرة ، وكان ممتلــكًا لقضيــة هلــا 
مــا يررها وحلس اســرتاتيجي مرمـــوق . 
وخافــًا للقــراء وملعاويــة كانــت عائشــة 
ام املؤمنيـــن وطلحــة والزبــر مــن جهة ، 
وعــي بــن ابـــي طالــب مــن جهــة ثانيــة ، 
هــم بالــذات رمــوز االســام التارخيــي ، 

ــر . ــب واملفاخ ــن باملناق املجللَّ

ــك  ــو ان تل ــزه ، ه ــن متي ــمة يشء يتع ثـ
قــوى  فـــي  االساســية  االنقســامات 
الفتنــة املتنازعــة ، لـــن تبنــي وفـــقًا ملنطق 
اجلديــد والقديــم بــل وفقــًا لديناميــة 
ادق ، بحيــث يكــون امامنــا تسلســل 
االحــداث التــايل : القــراء يقتـــلون عثان 
، اخلليفــة الثالث ، بأســم بعض االفـــكار 
، يقــع اعــان عــي خليفــة ، والقــراء 
مثــل اكثريـــة االمــة ينضــون حتـــت رايته 
ــع  ــتثور م ــول س ــة الرس ــة ارمل ، عائش
ــر ،  ــة والزب ــن طلح ــن البارزي الصحاب
ــا ايضــا لاســام التارخيــي  املمثلــن مهـ
ــان  ــأر لـــ عث ــان بالث ــي ، يطالب ــد ع ض
ــة يف  ــل معاوي ــم ، يدخ ــد هزيمته ، بعـ
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ــدم  ــه ، ويق ــب عين ــأسم املطل ــة بـ اللعب
ــعي ،  ــم لـ ــل كخص ــد طوي ــه ألم نفس
اتبــاع عــي ينقســمون عــى انفســهم 
، ومــن هــذا االنقســام تتولــد حركــة 
ــى  ــي ع ــل ع ــة يقت ــوارج ، ويف النهاي اخل
ايــدي هــذه احلركــة اخلارجيــة بالــذات . 
واالمــة يف حــال مــن االنقســام ال خمــرج 

ــه . ل

اخيـــرًاً ، ينتقــل احلكــم اىل معاويــة ، ممــا 
ــازت يف  ــد ف ــان ق ــة عثمـ ــي ان قضي يعن
ــى  ــو اده ــا ه ــكن م ــاف ، ولـ ــة املط هناي
واشــد هــو اهنــا انتــرت بمفارقــة لـــم 
تتوقــف عــن هــز الوجــدان عى حســاب 
ــى  ــض ، وعلـ ــام املح ــن االس ــي ، اب ع
حســاب القــراء ايضــًا الذيــن كانــوا 
ــًا  ــون حك ــم سيصلحـ ــدوا اهن ــد اعتق ق
ــاب  ــام الكت ــوء اىل احكـ ــًا باللج منحرف
وتعاليمــه . االمــر الــذي يعنــي ان بــذور 
املطالــب واملنازعــات املقبلــة كامنــة هنــا 
واهنـــا تنتظــر الظهــور والــروز بموجات 
ــة  تشــنجية ، ومــع ذلــك ، قـــامت الدول
يف  االمراطوريــة  بأعبــاء  األمويــة 
صفائهـــا األثنــي ووســعتها يف غضــون ما 
يناهــز القــرن ، كمـــا اهنــا ارســت قواعد 

ــا . ــامية ومرتكزاهت ــارة االس احلض

ــن  ــاذا ع ــرح ، ف ــث الط ــن حي ــذا م هـ
املنهــج ؟

ــي  ــاره البحث ــط يف مس ــه جعي ــد اجت لقـ
نحــو اجتاهــن :

ــج  ــفي يعال ــري وفلس ــاه فك االول ـ اجتـ
ــى  ــة ع ــرى املطروح ــا الك ــه القضاي في
ــع  ــة واملجتم ــريب يف السياس ــر الع الضم

ــن . والدي

والثــاين ـ اجتـــاه نحــى فيــه منحــى املؤرخ 
الصــارم لاســام املبكــر .

مـــنهج جعيــط يدخــل يف االجتــاه الثــاين 
، أي اجتــاه الباحــث واملــؤرخ اال انــه 
بالرغــم مــن الرامــة النقديــة للمصــادر 
ــة  ــع العربي ــى املراج ــاع ع ــعة االط وس
واأللتــزام   ، الســواء  عــى  والغربيــة 
بمنهجيــة تارخييــة صميميــة فهــو كتــاب 
ــل  ــرض والتحلي ــات الع ــه يف طي يداخل
فكــر وتفكــر ونظــرة ، بقــدر مــا يبتعــد 
ــة ،  عــن االدجلــة واملواقــف االيديولوجي

ــة . ــة الواهي ــات العريض والتأوي

هـــذه الطريقــة هــي التــي تواخاها هشــام 
واالسامـــي  العــريب  بحســه  جعيــط 
ــم ،  ــي الصمي ــه التارخيـ ــق وتكوين العمي
ــرح  ــذا الط ــاب هب ــراج كت ــل الخ مؤه
عــن  البعــد  كل  بعيـــد   ، والتنــاول 
التقليديــة كــا عــن أي فكــر حتديثــي 

. تبســيطي 

ــًا  يـــقول جعيــط هبــذا الصــدد : إن باحث
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ــًا  ، خصوصــًا يف التاريــخ ال يضــع اهداف
لدراســته بــادىء بــدء ، بــل يتبــع اذا 
جــاز التعبــر روحــه ، ويــرى اىل النتائــج 
وهــي تتجــى اثنــاء العمــل . املنهــج 
هــو اعــدادك انــت الــدارس ـ يقــول 
جعيــط ـ انــه جتربتــك ، توجهاتــك . مــع 
ــارص  ــض العن ــاك بع ــد كان هن ــذا ، فق ه
الواعيــة . يذكــر منهــا ، التشــبث بقــراءة 
منصتــة للمصــادر ، قــراءة للقــراءة ، 
ــة  ــا ، متفحص ــر هب ــة ، مفك ــراءة نقدي ق
، تقييميــة . وكذلــك التصميـــم عــى 
ــخ  ــى تاري ــامل . بمعن ــخ ش ــم تاري تقدي
ــيايس  ــوط الس ــه خيـ ــع في ــع جتتم جمتم
ــي  ــي واالجتاع ــي واالنرتبولوج والدين

. واالقتصــادي 

هـــذا هــو مــا يدعــى بالتاريــخ الشـــامل 
، والتعبــر ليــس مــن املؤلــف كــا ذكــر 
بــه هــو نفســـه وانــا هـــو صيغــة قائمــة 
ــا ملتقــى  ومتعــارف عليهــا . يـــكون هن
ان  املــؤرخ  وعــى   . عديــدة  روافــد 
يشــغلها دون ان نشــعر بـــذلك . بمعنــى 
ــه  ــة ان ــة معين ــا يف حلظ ــول لن ــه ال يقـ ان
اآلن بصــدد تنــاول اجلانــب الدينــي ، ويف 
ــيايس ، ويف  ــانب الس ــرى اجلـ ــة أخ حلظ
ســواها البعــد االنرتبولوجــي ، بـــل يدفع 
مجيــع هــذه اخليــوط اىل اللعــب مــن دون 
ــن دون ان  ــارىء ، ومـ ــى الق ــل ع ان يثق

ــرة . ــة يف كل م ــًا منبه ــه اجراس ــز ل هي

للطريقــة  جعيــط  أيثــار   ، هنــا  مـــن 
 . التاريــخ  روايــة  لتقنيــة  او  الرسديــة 
ــة  ــذه الطريق ــدد : ان ه ــذا الص ــال هب ق
ــض  ــابقة بع ــود الس ــي العق ــهدت فـ ش
االنحســار ثــم عــادت بقـــوة منــذ اكثــر 
مــن عقديــن . يتعلــق االمــر ضـــمن 
هــذا التنــاول او االســرتجاع الــرسدي او 
احلكائــي بتجميــع هــذا العــامل الدينامــي 
، والتعريــف هبــذا الوجــه مــن وجوهــه ، 
وحتـــديد ذاك ، والدخــول بــل العيــش يف 

ــة . ــن الدراس ــارخيي ره ــور التـ الط

اراد جعيــط هنــا ، ان يمنــح القــراء خيطــًا 
ــة . مهــا  ــة املعني يقودهــم يف قــراءة احلقب
كان هــؤالء القـــراء ، علــاء عارفــن 
باملوضــوع املعالــج او جـــاهلن هبــذا 
كلــه ، ال يتمتعــون اال بثقافــة عامــة . 
وكان يتعــن تنــاول احلقبـــة منــذ بدايــات 
االســام ، فقــد كان مــن املتعــذر توضيح 
مـــا هــي ـ الفتنــة ـ مــن دون عــرض مـــا 
ــن  ــا م ــل وراءه ــا كان يعم ــبقها وم س
وإذا   ، مــن جديـــد  اجتاعيــة  بنيــات 
ــر  ــي نظ ــوا فـ ــد أخفق ــون ق كان املؤرخ
ــة  ــة ـ الفتنـ ــى اآلن يف معاجل ــف حت املؤل
ــم مل  ــي ، فاهن ــا احلقيق ــن حجمه ـ ضم
يأخــذوا بنظــر االعتبـــار الكامــل املســرة 
االســامية ومجيــع عنارصهــا املكونــة 



رواقات / » جملَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م164

ــة  ــف اىل مراجع ــع املؤل ــه دف ــذا كل . هـ
ــارات  ــابتة واالعتب ــكار الثـ ــض االف بع

ــه . ــاء بحث ــا اثن ــي واجهه ــدة الت العني

ــرتح  ــا يق ــدم م ــرًا ان يق ــط اخ أراد جعي
ــم  ــوم ـ تقدي ــخ املفهـ ــه بـــ ـ التاري دعوت
مسيـــرة قابلــة للفهـــم والتعقــل باملعنــى 
اهلــورسيل ، الفلســفي ، للكلمة . يقصـــد 
ــة  ــة املعاجل ــاح اىل احلقب ــم ، االنفت بالفه
ــن يف  ــا يكم ــة . وهن ــة الدراسـ موضوع
رأيــه احلــس اخلاص باملــؤرخ . االنفتـــاح 
اىل احلقبــة ال انطاقــًا مــن آرائـــنا وســلم 
ــا  ــارصة وان ــا املع ــا وإيديولوجياتن قيمن
التطلــع اىل العنــارص الفاعلــة فيها وهـــي 
ــة  ــات احلقبـ ــن قناع ــًا م ــرك انطاق تتح
ومعايرهــا وقيمهــا اخلاصــة . لكـــن 
باملقابــل ، فــان اهلمــوم املعاصـــرة ، مهــوم 
احلاضـــر ، تظــل حــارضة ايضــًا ، ومـــن 
ــم .  ــدان او عل ــخ كمي ــة التاري ــا امهي هن
ــة  ــون احلقب ــا تك ــًا عندم ــذا خصوص ه
ــا هــي  ــة أنموذجــًا ، كمـ املدروســة حقب
عليــه احلقبــة املدروســة يف كتــاب جعيــط 
. حقبــة مــا فتئــت تســتوقفنا وتســتنطقنا ، 

ــرة . ــود االخ ــًا يف العق خصوص

يعــن هنــا  مل  بأنــه   ، ويشيـــر جعيــط 
ــه  ــارض ولكن ــارشة للح ــرة مب ــم ع بتقدي
ــلميحات  ــة تـ ــة والفين ــن الفين ــدم ب يق
ــتخدمها  ــن ان يس ــرة يمك ــارات ح واش

ــا يشــاؤون كل مــن يريــدون قــراءة  كمـ
حارضهــم . وفـــي أســاس هذا احلاضـــر 
يقــوم يف االجيــاب كــا يف الســلب تاريــخ 

ــام االوىل . ــود االس عقـ

ــف  ــاب مؤس ــا اىل غي ــط هن ــبه جعي وينـ
ــض ويف  ــامي العري ــاريخ االس . ان التـ
مجيــع اندفاعاتــه احلضـــارية وانتكاســاته 
االمــوي  العــر  مــن  واســتعاداته 
والعبــايس حتـــى االمراطوريــة العثانيــة 
، ليــس حـــارضًا يف اذهــان الكثريــن منــا 
حضــور هـــذا القــرن اهلجــري االول 
ــن االوىل  ــنوات اخلمس ــص الس وباالخ

ــه . من

ــن  ــفه م ــن أس ــط ع ــرب جعي ــكذا يع هـ
غيــاب هــذا التاريـــخ الطويــل وغموضه 
الـــدراسات  كثــرة  عــى  األذهــان  يف 
املوضوعــة حولــه ، وفـــي الوقــت نفســه 
ــدًا  ــه اب ــه مل يغــب عــن بال فهــو يؤكــد ان
وهــو يعالــج موضــوع بحثــه ، انـــه انــا 
يعالــج حقبــة وذات حضــور قــوي يف 

ــع . ــرة اجلمي ذاك

التــي  التوجهــات  ابــرز  هــي  هـــذه 
قــادت مؤلــف الفتنــة يف عمــــله ، الــذي 
قــال يف خامتــة كتابــه : إن مـــا طمــح 
اليــه هــو تقديــم قــراءة نقديــة هلــذا 
ــري او  ــراءة الط ــك ان ق ــخ . ذلـ التاري
ــيء  ــي شـ ــن ه ــرة او مرت ــر م ــن األث اب



165 نقـدية املـــؤرخ وإشكالية التناول يف الكتابـة التارخيية                                   الباحث  وليد خالد امحد

الفاحصــة  النقديــة  القــراءة  وممارســة 
ــط  ــو جعي ــا يرج ــر . وهنـ ــي يشء آخ ه
ــذا  ــاريخ ه ــراءة التـ ــه لق ــن يتوج كل م
اال يكتفــي بقــراءة خـــارجية بــل وحتــى 
دينيـــة ، وإنــا يقــرأة يف عبقريتــه اخلاصــة 
ــوم  ــارس الي ــا ي ــد الن مـ ــارس النق وي
ــون  ــدو ان يك ــخ ال يع ــذا التاري ــإزاء ه ب
تـــاعبًا بالتاريــخ وباخلطابــات . اهنــا 
ــع  اخــرًا دعـــوة يوجههــا جعيــط لترسي
والدة جديــدة او هنضــة هلـــذا الوعــي 

التارخيــي األصيــل .

ــؤاال  ــرح س ــط تط ــروحات جعي ان اطـ
ان  يمكــن  كيــف  وهــو  اال   ، عميقــا 
يكــون املــرء مؤرخــًا فـــي املجتمــع 
ــك  ــن ؟ ذل ــامي الراه ــي ـ اإلس العربـ
 ، جعيــط  درســها  التــي  احلقبــة  ان   ،
وهــذا مــا أشــار اليــه بنفســه ، هـــي مــن 
ــدر ان  ــث ال نق ــية بحي ــة التأسيس االمهي
نغفـــل الوشــائج املبــارشة التــي تربطهــا 

ــش . ــذي نعي ــرك ال ــخ املتح بالتاريـ

أننـــا مــن خــال قراءتنــا لكتــاب جعيــط 
وافتتاننــا بــه ، نطـــرح ماحظــة منهجيــة 
انطاقــًا مــن اســتخدامه مفردة ـ القـــراءة 
باعتبارهــا  ـ   Lecture بالفرنســية   /
احلركــة االساســية لكتابــه . حيــث ان 
هــذه املفــردة تنطلــق مـــن تــراث فرنــي 
يف الصميــم منــه . وان هـــذه املفــردة غــر 

قابلــة للرتمجــة العربيــة هبــذا املعنــى ، 
وقـــد اعتــاد الفكــر العــريب ان يســتخدم 
حملهــا مفــردة اخــرى هــي ” التـــأويل ” 
كل قــراءة هــي تأويل ، مســرة متناسقـــة 
متألقــة يتأمــل فيهــا القــارىء ، وهـــو هنا 
ــا  ــه وعليه ــي إمام ــع الت ــؤرخ ، الوقائ امل

ــم . حيك

إذا سلمنـــا هبــذه احلقيقــة ، فـــاملشكلة يف 
نظرنــا تتعقــد اكثــر يف حالــة القــراءة 
ــرى  ــلفتنة الك ــط لـ ــا جعي ــي يقدمه الت
وملجمــل القــرن االســامي االول . فهــو 
ــب  ــخ فحس ــذا التاري ــه هل ــدم قراءت ال يق
وإنــا قراءتــه متأخرة هلـــذا التاريــخ . الن 
الوثائــق املتوفــرة لدينــا عــن تـــلك احلقبة 
 ، لبحثــه  كمصــادر  يعتمدهــا  والتــي 
ليســت شهـــادات مبارشة ألناس عاشــوا 
ــخ  ــا تواري ــا ، وإنمـ ــع وعارصوه الوقائ
وضعهــا أنــاس الحقون ، الطــري وغره 
. وهنـــا ، ينبغــي األخــذ بنظــر االعتبـــار 
قراءاهتــم  يقدمــون  كوهنــم  بحقيقــة 
ــواريخ  ــن تـ ــم م ــا وصله ــخصية مل الش
ــات  ــرى بص ــي االخ ــل ه ــفهية حتم ش
ــا  ــخصية مل ــم الش ــار قراءاهت ــا وأث رواهت
ــل  ــفهية حتم ــخ ش ــن تواري ــم م وصله
ــار  ــا و وأث ــات رواهت ــرى بص ــي االخ ه

قراءاهتــم وأهوائهــم الشــخصية .

قـــراءة لقــراءات . اذن ، مــع كل مــا 
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ــات  ــق وصعوب ــن مزال ــذا م ــه ه يتضمن
ومفارقــات . ويف أوهلــا مفـــارقة الروايــة 
 ، مبــارشة  باعتبارهــا  تتقــدم  التــي 
وهــي ليســت يف الواقــع كذلـــك . يــورد 
الطــري مثا : قالت عائشــة … ولـــكن 
ــذي  ــا ال ــة يف زمنه ــت ان عائش ــن يثب م
ــك  ــت ذل ــري قال ــن الط ــس زم ــو لي ه
ــة  ــه خليف ــا بأن ــر مثـ ــا بك ــون أب ؟ ينعت
ــي  ــة الت ــود األموي ــن النق ــول ، لك الرس
بقيــت لنـــا ال تــورد للخلفــاء مثــل هــذه 
ــي  ــودة فـ ــت موج ــو كان ــة ، ول الصيغ
ــذ  ــم مل يؤخ ــدين فل ــاء الراش ــد اخللف عه

ــم ؟ ــا بعده هب

هـــذا كل هــو الــذي يف نظرنــا اىل حتبيــذ 
وهــي   ، والروائيــة  األدبيــة  الصيغـــة 
موجــودة ، قبــل جعيــط ، لـــدى الطــري 
فيلهــاوزن  لــدى  بــل حتــى   ، نفســه 
ــاب  ــح الكت ــة متن ــة أدبي ــا . صيغ معارصن
وثائقــه ، النــه لــو حلــل مجيــع الوثـــائق 
 ، الكتــاب  لكــرس ســحر  بالتفاصيــل 
وعطـــل فعــل القــراءة ، واعــاق مســامهة 
القــارىء . لكـــن عــى الرغــم مــن ممـــا 
ســبق ذكــره … فــإن املــؤرخ فـــي عملــه 
ــائع  ــوال والوقـ ــن األق ــر م ــقط الكث يس
التــي ال يراهــا منســجمة مــع منطــق 
احلقبـــة ، مــع خطاهبــا ، ومــع معنــى 
ــه .  ــدد معاجلت ــو بص ــذي ه ــدث ال احل

ــى  ــتنباط املعن ــو اس ــؤرخ هـ ــم امل ــا هي م
والعنايــة بالتشــكيات الكــرى للتاريــخ 
املــدروس ومنطقــه العميــق . والوقــوف 
ــج  ــا ينت ــذا ان ــة هـ ــاب احلقب ــى خط ع
معــارشة طويلــة للنصــوص ، وقـــــراءة 
مرهفــة للعنــارص جتعــل املــؤرخ ال يأخــذ 

بالكثــر ويتمســك بالقليــل … 

ــر  ــت باألم ــوص ليس ــراءة النص ألن قـ
ــي  ــياء وخيف ــول اش ــص يق ــن ، فالن اهل

ــياء . اش

ــًا  ــارس تارخي ــط ان ي ــاول جعي ــد ح لقـ
تفهميــًا اىل حــد بعيـــد ، وان يغوص حتى 
قلــب املنــاخ الذهنــي والعقلـــي للعر ، 
وان يسعـــى لفهــم كيفيــة تفكــر أهلــه ، 
ومـــا كانت عليــه أصنافهــــم ومقوالهتم 
وقيمهـــم . وحتــى انــه حــاول ـ كــا 
ــة  ــن ناحي ــم . وم ــكام بلغته ــار ـ ال أشـ
ــاول  ــذي ح ــت ال ــأنه يف الوق ــة ، فـ ثاني
ــات ،  ــرة املعطي ــوح كثـ ــدرك بوض أن ي
وان حيلــل البنــى ، وان يكتــب تارخيــًا 
ــروي ،  ــًا ان ي ــا أراد ايض ــموليًاً ، أنمـ ش
ــة  ــال الرواي ــن خ ــًا م ــر ، مكتنه ان خي
بالرجــاالت  الغنيــة  املرحلــة  هـــذه   ،
هنايــة  يف  يتوصــل  وأن   ، واإلحــداث 
املطـــاف اىل ان يعيــش مــع هــؤالء الناس 

ــداث  ــه اإلح وهات
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*خـاتمة 
ان البـــحث الذي جتشــم جعيــط اخلوض 
فيــه ليــس مــن ســهل املواضيــع وال مــن 
ــع  ــل م ــوضوع يظ ــه مـ ــا ، ولكن جديده
ــرًا  ــيظل بك ــا س ــرًا وكل تارخين ــك بك ذل
بــا خــوف وال  القلــم  نجــرد  مل  مــا 
مواربــة لنبشــة والرسيــان يف شـــرايينه كا 
يــرسي هــو يف رشايــن وجداننـــا . وليس 
املهــم ان نتفــق وانــا املهــم ان نسعـــى اىل 
ــا يف املناهــج .  االتفــاق ال يف النتائــج وان

ـ فهـــل نكتــب التاريخ العريب االســامي 
؟ بقداسة 

اىل  القداســة  فينــا  تتحكــم  هـــل  ـ 
درجــة ترجيــح مـــا يدعــم القداســة 
حتــى وان كان ضعيفــًا ام نتجــرد مــن 
ذواتـــنا لنكتــب تارخيــًا او نعيــد تـــركيب 
االحــداث وتفهمهــا عــى اقــرب صــورة 

ممــا حــدث يف املــايض فعــًا ؟

اهلــن  باليســر  االمــر  ليـــس 
شــجاعة  مغامــرة  البحــث  ولكــن 
. مهــزوم  او  عاجــز  اال  هياهبــا   ال 

ولـــعل دراســة الفتنــة التارخييــة قــد 
فتنــة  اىل  االحيــان  بعــض  يف  حتولــت 
باحثــن وقــراء الهنــا مــن املواضيع التـــي 
تعيــد اىل الوعــي كثــرًا مــن املشــاعر 
ــوس ،  ــن النف ــة يف باط ــكار الكامن واالفـ

والهنــا مســألة مـــركزية يف تاريــخ العرب 
واملســلمن .

التــي  االنقســامات  تولــدت  هـــل  ـ 
؟ بعــد  فيــا  ســتحدث 

ـ هـــل هــي املســؤولة عــن االنقســامات 
ــارصة ؟ املع

ـ هـــل حســم مســألة انتقــال الســلطة يف 
ســقيفة بنــي ســاعدة كان هــو الســبب يف 

ــان الضغائــن ؟ تكــدر اخلواطــر واندف

*االحاالت
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