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ويلخ�ص امل�ؤلف م�ضمون كتابه يف كونه حماولة لب�سط وو�صف
البيئة الثقافية واالجتماعية املعقدة التي متخ�ضت عنها ديانة
جديدة (الإ�سالم) ،حيث كانت تعي�ش منذ قرون خوالٍ اليهودية
والن�صرانية والوثنية .وه��ي حم��اول��ة ال تدين فقط �إىل �إعمال
منهجية واح���دة ،و�إمن��ا �إىل تقليد كال�سيكي د�شنه املفكر وعامل
ال�لاه��وت وال��ن��اق��د الن�صي الإجن��ل��ي��زي ريت�شارد بينتلي (-1662
 )1742ـ هو تقليد التفكري النقدي يف مواجهة ما مت تلقيه� ،أكان
�صحيحا �أم خاطئا ،باعتباره واقعة جرت بالفعل.
الف�صل الأول
مملكة �أبرهة يف �شبه اجلزيرة العربية
يحكي هذا الف�صل عن و�ضع املنطقة ع�شية قيام الدعوة املحمدية،
وعن �سيا�سة التحالفات التي كانت حتكمها ،وعن حكم �آل �أبرهة
وم�����ص�يره .وي��ذك��ر ك��ي��ف �أن����ه خ�ل�ال ح��ول�ين م��ن ال��زم��ن تقريبا
ن�ش�أت دولة ،يهودية �أوال ثم ن�صرانية �أعقبتها ،يف حمري (اليمن
احل��دي��ث) ،وك���ان حكامها يف خ�لال � 140سنة ق��ب��ل ح��ل��ول ال��ق��رن
ال�ساد�س امليالدي عربا حتولوا �إىل اليهودية ،وكيف �أنه لأ�سباب
غ�ير معلومة �إىل ال��ي��وم ح��م��ل احلب�شيون (وه���م ن�����ص��ارى) على
�شبه اجلزيرة العربية الوثنية من مدينة «�أك�سوم» �أواخر �سنوات
الت�سعينات م��ن ال��ق��رن اخلام�س امل��ي�لادي ،لكن �سرعان م��ا �أعيد
حكم العرب اليهود بعد تذبيح ن�صارى جنران؛ مما ت�سبب يف عودة
احلب�شيني م��ن جديد ع��ام 525م ،و�إق��ام��ة مملكة ن�صرانية حتت
�إم��رة �أبرهة احلب�شي حل��وايل �أربعني �سنة .لكن بعد وفاته� ،أعاد
الفر�س جمددا �سيطرتهم على �شبه اجلزيرة العربية بدعوة من
العرب �أنف�سهم.
ي��ب��د�أ الف�صل ب��احل��دي��ث ع��ن ال�����س��م��ات اجل��غ��راف��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،ل��ك��ن��ه ي��ق��ف ع��ن��د ال�����س��م��ة
ال�سيا�سية ـ وه��ي الأب���رز  .ذل��ك �أن املنطقة ملتقى ق��وى عظمى
ن��اف��ذة :البيزنطيون ك��ان��وا يف فل�سطني و���س��وري��ة ف���إىل ال�شمال،
والفر�س ال�سا�سانيون كانوا هيمنوا على بالد ما بني الرافدين �إىل
�إيران اليوم يف ال�شرق اجلنوبي ...دون �أن نن�سى التجارة العاملية
النابعة من البحر الأحمر �إىل الغرب واملنتهية �إليه ،وكان التجار
يبحرون من املحيط الهندي فبني اخلليج الفار�سي ف�إىل اجلهة
ال�شرقية من �شبه اجلزيرة العربية وموانئ م�صر واحلب�شة .وهذا
يعني �أن القوتني العظمتني ما كانتا لتجهال ال��دور االقت�صادي
ل�شبه اجلزيرة العربية منذ �أمد.
ول��ق��د ك��ان��ت املنطقة برمتها ح��اف��ل��ة بعبق ال��ت��اري��خ وب��ذاك��رة من
التقاليد :مملكة ال��ن��ب��ط ،م��دائ��ن ���ص��ال��ح ،ي�ث�رب ،مكة  ...وحتى
ق��ب��ل دخ���ول البيزنطيني وال��ف��ر���س ك��ان��ت ل��ل��روم��ان ع�ين ع��ل��ى ما
ي��ج��ري يف املنطقة وطرقها ال��ت��ج��اري��ة ،ث��م ح��دث ال��غ��زو احلب�شي
ب��دءا م��ن حمري  ...وحت��ول احلب�شيون م��ن وث��ن�ين �إىل ن�صارى.
وكانت ال�سيا�سة الغالبة على املنطقة �سيا�سة التحالفات� :سعى
ال��ب��ي��زن��ط��ي��ون �إىل ك�����س��ب ح��ل��ف��اء ع���رب ل�صاحلهم (ال��غ�����س��ا���س��ن��ة)،
وكذلك فعل الفر�س (اللخميون)  ...وملا �شرع ملوك حمري اليهود
با�ضطهاد الن�صارى� ،أثار ذلك حفيظة ن�صارى احلب�شة فعادوا �إىل
غزو املنطقة بعد �أن هجروها زمنا .وكانت غزوة اجلرنال �أبرهة

الذي توج نف�سه ملكا على ذي ريدان و�سب�أ وح�ضرموت ومينت ...
وعلى قبائل عربية �ش�أن تهامة  ...معلنا نهاية اليهودية باعتبارها
ديانة دولة من دون �أن يفر�ض ن�صرانية احلب�شة على املنطقة بل
بقيت ن�صرانيتها تابعة لبيزنطة ،م�ستعمال اللغة ال�سريانية ال
احلب�شية ،بانيا «البيت» «الكني�سة :كني�سة �صنعاء «القلي�س» التي
�صار يحج �إليها»؛ مما �شكل منها مناف�سة ملكة .ويكون عام الفيل،
وتبقى طري �أبابيل �سراً من الأ�سرار ،يف عرف امل�ؤرخ .لكن بعد وفات
�أبرهة وف�شل ابنه يف احلفاظ على ملكه ترك فرا ًغا مهوال ا�ستغله
الفر�س وع��ادوا �إىل البالد متحالفني مع �أه��ل احل�يرة ،لكنهم ما
فر�ضوا زراد�شتيتهم على قبائل العرب .على �أن احلدث امل�ؤمل كان
مذبحة ن�صارى اجلزيرة حلفاء البيزنطيني حوايل �سنة  560م ...
غري �أنه ال �إمرباطور بيزنطة وال �شاه بني �سا�سان كانا يتخيالن
�أدنى تخيل �إمكان بروز نبي يف مكة غري جمرى تاريخ العامل.
الف�صل الثاين
الوثنية العربية يف الع�صور القدمية املت�أخرة
ي��ف��ت��ت��ح ه���ذا ال��ف�����ص��ل ع��ل��ى خ�����ض��وع امل��ن��ط��ق��ة �إىل ���س��ل��ط��ة ال��ف��ر���س
م��ن بني ���س��ا���س��ان ،حيث انتهى عهد مملكة التوحيد (اليهودية
وال��ن�����ص��ران��ي��ة) .وق��د ت��رك ال��ي��ه��ود وال��ن�����ص��ارى ب�لا رع��اي��ة دول��ي��ة،
لكنهم ا�ستمروا على عباداتهم كما يف �صنعاء وظفار (الن�صارى)
ويف ظفار ويرثب (اليهود) .بيد �أن الأ�صل يف �سكان �شبه اجلزيرة
العربية كان الوثنية ،وكان حرمهم مبكة ،ف�ض ًال عن دومة اجلندل
والطائف .وعلى خالف ما يعتقد ،مل يق�ض التوحيد ،يف البداية،
على الوثنية الق�ضاء املربم؛ لأن يف �إطار وثنية العرب كان ثمة �إله
بينهم ا�سمه «اهلل»؛ مبا يوحي ب�ضرب من «الوحدانية الوثنية» �أو
«الوثنية املوحدة»  ...ويلح امل�ؤلف على �أن��ه ما كانت ثمة قطيعة
مطلقة بني الوثنية والتوحيد ،كما يُت�صور عادة ،و�أن ثمة ت�شابهاً
بني �آلهة العرب و�آل��ه��ة اليونان ،و�أن فكرة املالئكة مقتب�سة من
«الألوكة» التي تعني «الر�سالة» مبعناها الإغريقي.
ثم ي�ستعر�ض امل�ؤلف �آلهة العرب ووظائفها (الالت والعزة ومناة
 )...ويقارنها ب�آلهة الإغ��ري��ق ووظائفها (�أف��رودي��ت وزو���س .)...

وينتقل بعد ذلك �إىل احلديث عن مناف�سي النبي حممد من دعاة
النبوة ،وي�شري �إىل م�سيلمة ال��ذي ما ك��ان �أول نبي موحد ب�شبه
اجلزيرة العربية.
ويخل�ص �إىل �أن��ه م��ا ك��ان م��ن ال�سهل اق��ت�لاع ج��ذور الوثنية من
املنطقة بعد �أن هيمنت عليها الفر�س  ...و�أن��ه ك��ان على حممد
التعامل مع الوثنيني .لقد كانت للعرب �آلهة ،كل منها له دور ،وال
�أحد جعل الآخرين من الآفلني.
الف�صل الثالث ـ
مكة يف الع�صور القدمية املت�أخرة
ه��ذا ف�صل خ�ص�ص ل��و���ص��ف م��ك��ة :منطقة �آم��ن��ة ع���زالء ُم��اط��ة
باجلبال ،ومنطقة مقد�سة ،وملتقى التجارة متامًا كالبطحاء..
ال �أحد يعلم متى بنيت الكعبة حتى و�إن ُن�سب بنا�ؤها �إىل �إبراهيم.
وال �أحد ميكن �أن يقول ما �إذا كان «هبل» �أول �إله عُبد بها .لكن على
عهد حممد كان «اهلل» �إله املدينة الأ�سا�سي .هل ت�شوركت عبوديته
مع عبودية هبل؟ هذا �أمر ُمري ملغز .مل ت�ستقر قري�ش مبكة �إال
�أجياال قليلةِ .ول ا�ستقرت؟ �أمر حمري .كانت مكة جممع الآلهة:
اهلل ،هبل ،الالت ،مناة...
وي��راج��ع امل���ؤل��ف ال�����ص��ورة ال��ت��ي لطاملا ر�سمت ح��ول م��ك��ة :مدينة
جت����اري����ة ب��������الأوىل ،وي�����س��ت��ع��ر���ض �آراء امل�����س��ت�����ش��رق�ين امل����ؤي���دي���ن
وامل��ع��ار���ض�ين :الم��ن�����س ،وات� ،سريجنت ،ك���رون  ...ث��م ي��ع��رج على
احل��دي��ث ع��ن ال��ن��ب��ي حم��م��د وع��م��ن وج���دوا يف نف�س و���ض��ع��ه ممن
تنب�ؤوا .وي�شري �إىل الغمو�ض الذي يكتنف حياة ه�ؤالء ،لكن يرى
�أن��ه على �أي��ة حال من امل�ؤكد �أ َّن الوحي ال��ذي نزل عليه هو الذي
انت�صر يف النهاية .ف�لا مُ�سيلمة ال��ذي م��ا ك��ان جم��رد ك��اه��ن ،بل
�أك�ثر يدعي �أن��ه يتلقى الوحي ب��دوره من جربيل ،ويدعي �أن له
ق��ر�آن��ا م�ستقال (بقي منه � 33آي��ة ت�شبه ال��ق��ر�آن وال ت�شبهه) ،وال
الأ�سود العن�سي الذي �صنع بدوره قر�آنه اخلا�ص ،كالهما جوبها
من لدن �أول خليفة يف الإ�سالم �أيام ما �سُ مي «حروب الردة» ،وما
كانا ،يف ر�أي امل�ؤلف ،باملرتدين ،بل باملُناف�سني كانا �أ�شبه .وما �أنكر
م�سيلمة نبوة حممد و�إمنا طلب ال�شركة فيها (املدينة/اليمامة)،
وهذا ما �أ�شارت �إليه مرا�سلة م�سيلمة وحممد ـ التي ت�شي بتناف�س
الأنبياء ـ حتى و�إن حامت ال�شكوك حول �صدقيتها.
-----------------------------عــنــوان الــكــتــابThe Crucible of :
Islam
اسم المؤلفG.W. Bowersock :
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دار النشر  :هارفارد
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عدد الصفحات220 :
عدد الفصول :تسعة ،فضال عن مقدمة،
والئحة مصادر ومراجع ،وكشاف ..
* أكاديمي مغربي

15

رمضان  1439هـ  -مايو 2018م

بوتقة اإلسالم  ..لغلين وارن بوفرسوك
محمد الشيخ *
من مكان عن الغرب بمبعد ،انبثقت دعوة إيمانية وإمبراطورية امتدت من شبه الجزيرة اإليبيرية إلى الهند لكي تشمل اليوم
ربع قاطنة العالم .وقد أثارت هذه الظاهرة الفريدة غلين وارن بوفرسوك ( )1936ـ وهو أستاذ زائر للتاريخ القديم في عدة
جامعات ومعاهد آخرها معهد الدراسات العليا ببرينستون (تقاعد منه عام ( ، )2006ومؤلف حوالي  12كتابًا و 400مقالة حول
اليونان والرومان والشرق األدنى ،وعضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ،والجمعية الفلسفية األمريكية ،وحاصل على
الدكتوراه الفخرية من جامعات ستراسبورغ وباريس وأثينا ـ إذ سعى في هذا كتابه «بوتقة اإلسالم» ( )2017إلى تسليط الضوء
على هذه الحقبة األغمض واألكثر دينامية في تاريخ اإلسالم ـ من منتصف القرن السادس الميالدي إلى عهد حكم عبد الملك
بن مروان ـ مستكشفًا سر كيف استطاعت أرض يباب كشبه الجزيرة العربية أن تهيئ تربة خصبة لرسالة نبي اإلسالم ،ولماذا
انتشرت تلك الرسالة بمثل هذه السرعة.
والذي عنده �أن يف زمن النبي ،كانت �شبه اجلزيرة العربية تقف يف
ملتقى الإمرباطوريات الكربى ،حيث كانت تنت�شر بها الن�صرانية
واليهودية والوثنية ،وكانت مكة ـ م�سقط ر�أ�س حممد النبي ـ تابعة
�إىل ذاك الق�سم من �شبه اجلزيرة العربية الذي ما كان قد م�ضى
على احتالله من لدن �أبرهة احلب�شي �إال برهة .وك��ان �أن فقدت
احلب�شة ـ املتحالفة مع ن�صارى �شبه اجل��زي��رة ـ هيمنتها ل�صالح
ب�لاد ف��ار���س ـ املتحالفة م��ع يهود اجل��زي��رة ،يف ال��وق��ت ال��ذي تويف
فيه �إمرباطور بيزنطة عام 602م خملفا جوا من عدم اال�ستقرار
باملنطقة .يف و�سط ه��ذا العماء ،حيث ك��ان ال�سكان ممزقون بني
ال��ق��وى العظمى و�أن�����س��اق الإمي���ان ال��ك�برى املتناف�سة ،ب��د�أ حممد
يك�سب ثقة ال��ع��رب .ويف زم��ن م�ضطرب كهذا ،حت��ول �أتباعه �إىل
قوة قاهرة فتحت فل�سطني و�سورية وم�صر ،ممهدين الطريق �إىل
اخلالفة الأموية كي ت�ستكمل فتوحات الإ�سالم.
ي��ت��ك��ون ال��ك��ت��اب م��ن ت�سعة ف�����ص��ول ،ف�ضال ع��ن ت��وط��ئ��ة وه��وام�����ش
والئ��ح��ة م�����ص��ادر وم��راج��ع خم��ت��ارة وك��ل��م��ة �شكر وك�����ش��اف �أع�ل�ام.
وميكن �إيجاز م�ضامني الكتاب على النحو التايل:
توطئة الكتاب ـ
ي��ب��د�أ الكتاب با�ست�شكال �أم��ر كيف ق��اد الإمي���ان ق��وات ال��ع��رب �إىل
التمدد خارج �شبه اجلزيرة العربية (�إىل فل�سطني و�شمال �إفريقيا
و���س��وري��ة) يف ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن قليلة ،وذل���ك يف منت�صف القرن
ال�سابع امل��ي�لادي الأول .وي�شري امل���ؤل��ف �إىل �أن امل���ؤرخ�ين واقعني
يف ح�يرة من �أم��ره��م بهذا ال�ش�أن ،و�أن �أ�صحاب املعتقد اليهودي
وامل�سيحي منهم ال ي�سعون �إىل حل هذا اللغز عن �أهوائهم مببعد،
وذلك مثلما �أن امل�سلمني �أنف�سهم يع�سر عليهم تطبيق ال�صرامة
املنهجية يف التفتي�ش يف كلمة اهلل ـ الوحي ـ كما �صعب ذلك متاما
على امل�ؤرخني الأقدمني الذين مل ي�صاحبوا حدث الفتح.
على �أنه كان ثمة جيل الباحثني الرواد املتخ�ص�صني يف الإ�سالم،
���ش���أن نولدكه وفيلهاوزن وغولدزيهر ،طبقوا مناهج فقه اللغة
على النحو ال��ذي ا�ستمدت به بنجاح يف درا�سة العهدين اجلديد
وال��ق��دمي م��ن ل��دن احلكيم الهولندي �إرازم��و���س ()1536-1667
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وفقيه اللغة وامل�ست�شرق الأملاين جي�سينيو�س ( .)1842 -1768وقد
�أقروا ب�أن طريقة و�صول هذه الن�صو�ص �إلينا قابلة لكي تخ�ضع
�إىل منهج النقد التاريخي ،و�أنه ميكن ملء ما يعتورها من ثغرات
من خ�لال ما كتب على ال�صخور و�أوراق ال�بردي وم��ا نق�ش على
العمالت وم��ا ك�شفته احلفريات .وه��و املنهج ال��ذي طبقه امل�ؤلف
بحذافريه يف كتابه هذا.
لكن امل�ؤلف يرى �أن الإ�سالم ال زال يت�أبى عن القبول مبثل هذه
الطرائق ،وذلك بحكم �سلطان القر�آن ،مبا هو ُيعَد عند امل�سلمني
ك�لام اهلل ال��ذي �أوح��ى به �إىل نبيه ،وي��ق��اوم التحدي ال��ذي �أعلنه
�إرازمو�س .ومما طم الوادي على القرى ،الهوة املوجودة بني زمن
ن��زول ال��ق��ر�آن وزم��ن جم��يء املف�سرين .ويف �أث��ن��اء ه��ذه الهوة نفذ
املعلقون غ�ير امل�سلمني ،مف�سرون وم����ؤرخ���ون ،فا�شتغلوا بلغات
خمتلفة ـ يونانية و�آرام��ي��ة و�سريانية ـ على �أح��داث الإ�سالم وكل
يتكئ على غ�ي�ره ،لكن ب��ن��اء على �آف��اق��ه��م الفكرية ال��ت��ي مل تكن
بال�ضرورة متعاطفة مع الإ�سالم ،بل حتى متفهمة له.
ث��م يعرج امل���ؤل��ف للحديث ع��ن الكتب الثالثة الأخ�ي�رة ـ «حممد
و�أتباعه من امل�ؤمنني» ( )2010لفريد دونر ،و»�سبيل اهلل» ()2015
لروبرت هويلند ،و»ب��زوغ الإ�سالم يف الع�صور القدمية املت�أخرة»
( )2014ـ ال��ت��ي ت��ن��اول��ت امل�����ص��ه��ر �أو ال��ب��وت��ق��ة ال��ت��ي ان�����ص��ه��ر فيها
الإ�سالم و�صهر غريه من الثقافات وال�شعوب ،مقوما �إياها مبا لها
وما عليها ،مثنيا باخل�صو�ص على العمل الأخري الأطول نف�ساً ،يف
ر�أيه ،والأكرث تنقيبا ،والأ�شد توثيقا .وما كانت هذه البوتقة عنده
�سوى ما حدث من ات�صال بني �شمال غرب �شبه اجلزيرة العربية
وال��ث��ق��اف��ات امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ،ث��ق��اف��ات فل�سطني وح��م�ير واحل��ب�����ش��ة،
وم�ساهمة ب�لاد ف��ار���س ،ع��ل��ى الأرج����ح ،يف ه��ذه امل��زج��ة ال��وا���س��ع��ة،
وك��ذل��ك فعلت ال��ع��وائ��د الوثنية الأه��ل��ي��ة التي قامت هناك لأم��د
طويل؛ ف�ض ًال عن التطور الذي �شهدت عليه اجلماعات اليهودية
والن�صرانية باملنطقة..
وب��ع��د ت��ق��ومي ه���ذه الأع���م���ال ،يعلن امل���ؤل��ف �أن���ه م��ا ك��ان��ت نيته يف
ه���ذا ال��ع��م��ل �أن ي�����ض��ي��ف م��روي��ة ع��ن ب����زوغ الإ����س�ل�ام ت�����ض��اف �إىل

ه��ذه امل��روي��ات �أو تب ُّزها ،و�إمن��ا ق�صده توفري �إطاللة على البيئة
امل�ضطربة ال��ت��ي مكنت ل�ل�إ���س�لام؛ وم��ن ثمة ت��وف�ير �إم��ك��ان فهم
كيف ت�شكل هذا الدين وثقافته .وهو يقر ،نظري �سابقيه ،بالفراغ
احل��ا���ص��ل م��ا ب�ين ���س��ن��وات  560م و 610م ،لكنه ي���ؤك��د على �إم��ك��ان
جتاوزه باحلديث عن َهبَّة الفر�س ال�سا�سانيني التي بد�أت مع وفاة
الإمرباطور البيزنطي موري�س ( 602م) وتوجت باحتالل القد�س
( 614م) ،كما ا�ستغلت نهاية �أبرهة احلب�شي واجلهود غري املثمرة
التي بذلها �أخ�لاف��ه ال���س�ترج��اع �سلطانه على املنطقة  ...وه��ذه
حقبة غام�ضة من تاريخ املنطقة فيها ن�ش�أت الر�سالة املحمدية
وب��د�أت تتطور .كما يقر امل�ؤلف ب�صعوبة ثانية تتمثل يف احلقبة
من حكم اخللفاء الرا�شدين التي كانت حقبة قالقل عرب عنها
موت �أغلبهم قتال ،لكنها �أي�ضا كانت احلقبة التي �صري يف ما بعد
�إىل اعتبارها ع�صر الإ�سالم الذهبي ،وذلك لأنه على الرغم من
عدم اال�ستقرار فتح امل�سلمون فل�سطني و�سورية و�شمال �إفريقيا
وو�ضعوا حجر الت�أ�سي�س لأول �إم�براط��وري��ة �إ�سالمية ب��د�أت مع
الأمويني عام 661م.
على �أن امل�ؤلف يالحظ �أنه وعلى الرغم من كل جمهودات الإي�ضاح
املتعلقة ببوتقة الإ���س�لام ،ف���إن ه��ذه البوتقة تبقى �سفينة بعيدة
امل��ن��ال ،ي�ستحيل و�صفها يف ك��ل تفانينها ،ولكن ميكن ا�ستخراج
م��ع��امل��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة .ول��ف��ع��ل ذل����ك ،ي��ط��ل��ب م��ن��ا �إع���م���ال االع��ت��دال
امل��ن��ه��ج��ي :ال ن�����ص��دق ب��ك��ل م��روي��ات الأق���دم�ي�ن ،ع��ل��ى ع�لات��ه��ا؛ وال
ن�شكك فيها كل الت�شكيك ،على مزاعمها .كما يرى �أنه ينبغي �أن
ن�ضع حدا للنزاعات التي ق�سمت كبار امل�ست�شرقني الكال�سيكيني
حول هذه احلقبة ،وذلك بتجاوز منهج «ال �شيء غري الن�ص»؛ �إذ ما
كان هذا املنهج طريقا �سالكا بالتمام �إىل �إلقاء ال�ضوء على ع�صر
مدلهم .فال ميكن تف�سري القر�آن بالقر�آن وحده دون اال�ستعانة
بامل�صادر اخلارجية ،ال وال ميكن رف�ض اال�ستعانة بالقر�آن بتعالت
ع���دة واالك��ت��ف��اء ب��امل�����ص��ادر ال��ي��ه��ودي��ة وال��ن�����ص��ران��ي��ة ح���ول �أ���ص��ول
الإ�سالم ،ال وال ميكن الطعن جملة وتف�صيال يف كتابات امل�ؤرخني
امل�سلمني املت�أخرة.

