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منهجية تنقيحية أم أرثوذكسّية؟

اقية في دراسة بواكير اإلسالم)1) في بعض اإلشكالت الستشر

حّمود حّمود)2)

مقدمة

)ماذا	 	)1874  -  1810  A.	Geiger غايغر	 )أبراهام	 الحاخام	 طرحه	 الذي	 الشهير	 السؤال	 ينتمي	
التي	كانت	تعد	اإلسالم	بدعة	 إلى	تلك	األسئلة	القروسطية	 	1833)3( اليهودية؟(	سنة	 أخذ	محمد	من	
بعض	 )باستثناء	 اليوم	 الغربيين	 العلماء	 من	 كثيرين	 اعتبار	 من	 الرغم	 وعلى	 يهودية.	 أو	 مسيحية	
الكتابات	الشعبوية(	هذا	النمط	من	األسئلة	والبحث	فيها	عفا	عليه	الزمن،	ما	تزال	استحقاقاتها	غير	
النقدية	مستمرة	في	كثير	من	ميادين	الدرس	اإلسالمي،	وإْن	بأشكال	عدة	وألغراض	مختلفة.	إّن	تعبيًرا	
إشكالًيا	مثل	العصر	القديم	املتأخر	الذي	سنأتي	عليه	الحًقا	ُيعد	اليوم	من	تعبيرات	”البريستيج”	التي	
التاريخية	 املدة	 هذه	 بين	 املطابقة	 من	خالله	 ويحاولون	 اإلسالميات،	 علماء	 من	 كثير	 وراءها	 يتخفى	
واملسيحية	)أو	وفًقا	للكليشهات	الحديثة	التراث	املسيحي-اليهودي(،	ال	بل	املطابقة	بين	هذين	وأوروبا	
وبتعابير	 األحوال	 بأحسن	 أو	 التراث،	 ا	عن	هذا	

ً
منحرف بكونه	 يظهر	سوى	 اإلسالم	فال	 أما	 املعاصرة.	

اليهودي.	 املسيحي-	 التراث	 عمق	 من	 تناص	 عمليات	 نتيجة	 أنه	صعد	 لو	 كما	 يعامل	 أكاديمية،	 أكثر	
نتيجة	 توفيقية	 تناصية	 عمليات	 من	وسط	 بكونه	خرج	 القرآن	 إلى	 ظر	

ُ
ن ما	 إذا	 نستغرب	 ال	 هنا	 من	

وبمساعدته.	 املسيحي	 التوراتي	 التراث	 هذا	 من	 تطور	 أنه	 يعني	 وهذا	 ويهودية)4(.	 مسيحية	 جداالت	

)1(		هذه	الدراسة	خالصة	موجزة	لرسالة	املاجستير	التي	قدمها	الباحث	في	جامعة	برلين	الحرة	)Berlin	Universität	Freie(	عام	2020	بعنوان:	

))Methodologie	oder	Orthodoxie:	Das	Unbehagen	an	der	Forschung	des	spätantiken	Paleo-Islam((

)2(  باحث في الفكر اإلسالمي.

)3(  Abraham	Geiger,	Was	hat	Mohammed	aus	dem	Judenthum	aufgenommen?	)Nabu	Press,	2012(.

)4(	Angelika  Neuwirth,	Der	Koran	 als	 Text	der	 Spätantike.	 Ein	 europäischer	Zugang,	 )Berlin,	Verlag	der	Weltreligion,	 2010(.	
p.15.	
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قترح	مرة	أخرى	مقاربة	مسيحية	يهودية	أو	
ُ
	من	االنطالق	من	مقاربة	تاريخية	لدراسة	القرآن،	ت

ً
فبدال

 Ein	europäischer :A. Neuwirth نويفيرت	لدراسة	الفرعي	العنوان	باملناسبة	)وهو	أوروبية(	مقاربة(
ا؛	إذا	ما	نظرنا	بنيوًيا،	أين	يكمن	االختالف	في	التعامل	مع	أصول	اإلسالم	املزعومة	بين	

ً
Zugang(.	إذ

درس	 في	 االنطالق	 نقطة	 دامت	 ما	 غايغر،	 أبراهام	 الحاخام	 ومنطق	 الدرس	 في	 الجديد	 املنطق	 هذا	
صعود	اإلسالم	هي	التراث	اليهودي	أو	املسيحي	أو	كالهما؟

بالطبع،	سنبقى	ندور	في	الدائرة	نفسها	حتى	لو	كنا	مجهزين	بمصطلحات	مرموقة	جديدة	وتعابير	
غامضة	)مثل:	العصر	القديم	املتأخر	فضاًء	للتفكير	Denkraum	als	Spätantike(.	إّن	مجرد	ادعاء	
أّن	)قيمنا(	األوروبية	املسيحية	تكمن	هناك	في	هذه	املدة	التاريخية،	وأّن	دراسة	اإلسالم	الباكر	يجب	أن	
تجري	وفًقا	لهذه	املعايير؛	لهو	مثال	على	مدى	إشكالية	فهم	هذه	املدة	ودراستها.	أحد	أهم	االستحقاقات	
الكتاب	املقدس	 ثقافة	 في	 الوثني	املتجذر	 التراث	 التوحيد،	وتجاهل	 لهذا	هو	مساواتها	مع	 اإلشكالية	
والقرآن،	كما	لو	أنه	ليس	هناك	وثنية	عربية،	وأّن	شبه	الجزيرة	العربية	كانت	إمبراطورية	من	املزامير	
لهذا	 ورسالته.	 يتوافق	 بما	 إنتاجها	 أعاد	 أو	 عليها	 وأجاب	 محمد	 تلقفها	 إنجيلية	 وكتابات	 التلمودية	
ال	نستغرب	اعتبار	الوثنية	والتعددية	اإللهية	بمنزلة	تراث	ميت،	وذلك	بخالف	التوحيد	الذي	أعلن	
انتصاره.	وهذه	في	الواقع	نظرة	جد	كالسيكية	يعاد	إنتاجها	اليوم	في	كثير	من	الخطابات	التي	تجهد	في	

البحث	عن	أي	مصدر	لإلسالم	خارج	بيئته	الوثنية	التاريخية.

وبما	أّن	سياقنا	ال	يمكن	له	تغطية	هذه	اإلشكاالت	كلها،	فإننا	سنقتصر	في	ما	يلي	فقط	على	بعضها.	
سيركز	البحث	تحديًدا	بصورة	نقدية	على	بعض	االتجاهات	البحثية	الغربية	التي	تتظلل	بمظلة	املناهج	
أو	 	،)Revisionismus بـ)التنقيحية	 بعضهم	 عليها	 اصطلح	 التي	 والتفكيكية،	 االستشراقية	 املابعدية	
تحسب	نفسها	كذلك.	والحال،	ال	�سيء	قد	أضر	بالتفكير	التاريخي	وباملنهجية	املطلوبة	في	درس	صعود	
،	عّد	

ً
اإلسالم	أكثر	من	هذا	االتجاه	التنقيحي.	ثمة	ثالث	نقاط	رئيسة	تلخص	هذا	االتجاه	البحثي:	أوال

	من	ذلك	من	املصادر	
ً
املصادر	اإلسالمية	زائفة	وغير	موثوقة،	ومن	ثم	ينبغي	رفضها	واالستفادة	بدال

غير	اإلسالمية	في	دراسة	اإلسالم	الباكر.	وهنا	سنسأل	ما	إذا	كان	هذا	اإلنكار	على	املصادر	اإلسالمية	
ينطلق	من	سبب	تاريخي	ما،	أم	إّن	األمر	يتعلق	بالبحث	فقط	عن	أصول	ما	توحيدية	)يهودية	كانت	أو	
مسيحية(.	ثانًيا،	فرضية	أن	املصادر	اإلسالمية	ال	تجسد	مصادر	تاريخية،	بل	آداًبا	إسالمية	)باملعنى	
عد	من	أشهر	علماء	القرآن	الغربيين	اليوم	أًن	القرآن	يشكل	جزًءا	من	اإلرث	التاريخي	ألوروبا	في	العصر	

ُ
لهذا	ترى	أنغيليكا	نويفيرت	Neuwirth	A.	التي	ت

القديم	املتأخر،	ما	دام	أنه	اندرج	في	الجداالت	املسيحية	اليهودية	)تراث	أوروبا(	في	هذه	املدة،	وخرج	منها.	تعرضت	نويفيرت	لكثير	من	االنتقادات،	
	من	تيلمان	ناغل	Nagel	T.		الذي	رأى	في	هذا	الخطاب	بأنه	))تناسب	بشكل	رائع	مع	رسالة	الرئيس	االتحادي	األملاني	بأن	اإلسالم	ينتمي	بال	شك	

ً
مثال

إلى	أملاني((:	انظر:

 Tilman	Nagel,	”Ewige	Wahrheiten	und	historische	Kontexte.	Zwei	neue	Übersetzungen	und	eine	)europäische(	Deutung	des	
Korans“, Neue	Zürcher	Zeitung,	)22.	Januar,	2011(.
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ا	يتناول	اإلسالم	
ً
الضيق	للكلمة(	تتحدث	عن	املسلمين	أنفسهم	الذين	كتبوها	أكثر	مما	تنطق	تاريخ

ا،	عدم	البحث	عن	أصول	اإلسالم	في	شبه	الجزيرة	العربية	بل	خارجها،	وتحديًدا	وسط	
ً
ثالث الباكر.	

	في	سورية	أو	بالد	ما	بين	النهرين	أو	حتى	آسيا	الوسطى،	
ً

املجتمعات	الطائفية	اليهودية	واملسيحية	)مثال
القوقاز(.

واجه	بها	
ُ
كيف	ُيدرس	صعود	اإلسالم	في	ضوء	هذه	النقاط؟	وما	املشكالت	املنهجية	األساس	التي	ن

في	ظل	هذه	التنقيحية	التي	كانت	ما	بعد	الحداثة	أحد	أهم	الفضاءات	التي	تشكلت	في	ظلها؟	سنرى	هنا	
أن	الخضوع	املحدد	مسبًقا	لبعض	األيديولوجيات	األرثوذكسية	واألحكام	املسبقة	الضيقة	سيهيمن	

على	هذا	النظر	إلى	املصادر	اإلسالمية	حتى	قبل	قراءتها	ونقدها	منهجًيا.

يفتقر	 بيد	أن	معظمها	 تتناول	صعود	اإلسالم،	 التي	 الدراسات	 	من	
ً

ثمة	كًما	هائال أن	 في	 ال	شك	
البيئة	 تناول	 في	 وتحديًدا	 غربية(،	 أم	 عربية	 مسلمة	 بأياٍد	 كتبت	 )سواء	 التاريخي	 النظر	 إلى	 لألسف	
)وهنا	نستثني	دراسة	عزيز	 ت	ملصلحة	عقائد	مسيحية	ويهودية	وإسالمية	

َ
ْسك

ُ
ت التي	 العربية	 الوثنية	

مع	 بالتعاون	 العربية	 إلى	 نقلتها	 التي	 املتأخر((	 القديم	 العصر	 في	 اإلسالم	 ))نشوء	 	:2014 العظمة	
ا	حين	

ً
مبالغ 	)G.	Bowersock )بورسوك	 الكبير	 األميركي	 املؤرخ	 يكن	 ولم	 املؤلف،	وستصدر	الحًقا)5(.	

وصف	كتاب	العظمة	في	مجال	درسه	الواسع	وعمقه	بأّن	))ليس	له	نظير	في	الدراسات	الحديثة)6(((.	
وإذا	كان	هذا	البحث	ال	يهدف	على	اإلطالق	إلى	تقديم	نظرية	ما	حول	اإلسالم	الباكر	وصعوده	التاريخي،	
وال	حتى	الدفاع	عن	أي	دين،	وال	النقد	فقط	من	أجل	النقد،	فإّن	ما	يبغيه	ليس	فقط	إظهار	بعض	
	قدر	اإلمكان،	بل	كذلك	الدفاع	

ً
الخلل	املنهجي	عند	أوساط	بحثية	غربية	لكي	يجري	تفاديها	مستقبال

التاريخية	)من	مثل	 تناول	الظواهر	 في	 النقدية	 التاريخي	ضد	الالتاريخي،	عن	املقاربات	املنهجية	 عن	
الظاهرة	املحمدية	في	العصر	القديم	املتأخر(	ضد	بعض	االتجاهات	العبثية	األرثوذكسية.

: اإلسالم وإشكالية مفهوم العصر القديم املتأخر
ً

أول

لقد	سبق	للمؤرخ	البلجيكي	)هنري	بيرين	Pirenne	H.(	أْن	رأى	أّن	قدوم	اإلسالم	قد	))دمر	وحدة	

)5(	Aziz	Al-Azmeh,  The	Emergence	of	Islam	in	Late	Antiquity:	Allāh	and	His	People,	)Cambridge:	Cambridge	University	Press,	
2014(.	

خر،	هللا	والتاريخ	واإلمبراطورية،	مجلة حوليات،	ع19 
ٔ
شكلة	صعود	اإلسالم	في	العصر	القديم	املتا

ٔ
ويمكن	للقارئ	االطالع	على	بحثي	عن	الكتاب:	في	ا

، )د.م: جامعة بلمند،	2020(.

)6(  G.	W.Bowersock,	The	Crucible	of	Islam,	)Harvard	University	Press,	2017(,	P.	6.
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التاريخ	 مسار	 في	 أهمية	 األحداث	 أشد	 من	 يعد	 الحدث	 هذا	 أّن	 على	 مشدًدا	 املتوسط((،	 البحر	
املتأخر	 القديم	 العصر	 حقبة	 أنهت	 مدمرة	 قوة	 بكونه	 اإلسالم	 إلى	 النظر	 فإّن	 والحال،	 األوروبي)7(.	
قد	استبطن	عميًقا	خطاًبا	كان	يشدد	على	أّن	هذا	الدين	يشكل	بنية	متمايزة	وغريبة	عن	ثقافات	هذه	
املرحلة.	وعموًما،	فإّن	ميدان	البحث	في	هذه	الحقبة	مثل	فضاء	مغرًيا	لكثير	من	الدارسين	الغربيين،	
درجة	االستسهال	النقدي	والتاريخي	في	البحث	والكتابة	به،	طبًعا	هذا	إذا	غضضنا	الطرف	اآلْن	عن	
تسييسه	وأدلجته،	وتحوله	إلى	أرض	معارك	بين	هؤالء	الدراسين،	لنغدو	بالفعل	أمام	عنوان	يمكن	أْن	
نطلق	عليه	الصراع	على	العصر	القديم	املتأخر	)األمر	الذي	يقارب	مماحكاٍت	ومعارك	لبعض	الغربيين	
ل	نقاط	البدء،	وتتجاوز	التاريخ	

ّ
مث
ُ
سجل	به	أيقونات	مخيالية	غائية	ت

ُ
في	صراعهم	على	اإلسالم(؛	حيث	ت

وعملياته،	ويمكن	من	خاللها	أْن	نقرأ	ونفسر	هيام	ثنائيات	اليوم،	مثل	تلك	التي	تسبح	في	عدمية	ثنائية	
الشرق	والغرب	أو	املسيحية	واإلسالم	إلى	ما	هنالك،	فتخضع	بمعظمها	إلى	استطاالت	تفسيرية	تعتمد	
أساًسا	على	النص	والتناص	مع	إهمال	متعمد	للحوامل	التاريخية	لهما،	كما	سيأتي.	من	هنا	فإّن	تعابير	
مثل	اإلسالم	}و{	العصر	القديم	املتأخر	)وليس	}في{	العصر	القديم	املتأخر(	أو	العصر	القديم	املتأخر	
}حتى{	اإلسالم ال	معنى	لها	تاريخًيا،	وال	سيما	أنها	تعطي	االنطباع	أن	اإلسالم	وهذه	الحقبة	التاريخية	

يجسدان	كيانين	مستقلين	منفصلين.

لنحت	اصطالح	العصر	القديم	املتأخر	قصة	طويلة	ومعقدة	ال	نستطيع	هنا	الخوض	بها.	بيد	أنه	
	يمكن	القول	إنه	عندما	بدأت	معامله	تظهر	في	القرن	التاسع	عشر	في	أملانيا)8(،	ثم	بعد	الحرب	

ً
إجماال

املعالم	 متمايزة	ومحددة	 تاريخية	 إلى	حقبة	 يشير	 تاريخًيا	 ُبعًدا	 يحمل	 َبْعُد	 يكن	 لم	 الثانية،	 العاملية	
كتلك	التي	نعلمها	عن	العصور	الوسطى	التي	تمايزت	عن	غيرها	السابقة	والالحقة.	لقد	كان	االصطالح	
ُيستخدم	أساًسا	باملعنى	الفني	والجمالي	حينما	يشار	إلى	الفن	البيزنطي	في	املشرق	واختالطاته	الالحقة	
بالفنون	املسيحية)9(.	وضمن	هذا	السياق	كانت	دالة	اإلسالم	تشير	إلى	فضاءات	أخرى	غير	هذه،	بل	

ستبَعد،	وال	يشار	إليها	سوى	بأنها	قضت	على	هذه	الحقبة.	
ُ
ت

وهنا	نشير	سريًعا	إلى	نقطة	مهمة	وهي	أّن	)كارل	بيكر	Becker	C.(	يعد	أول	مستشرق	أملاني	نظر	
إلى	اإلسالم	نظرة	أكثر	شمولية	وتاريخية	في	تضمينه	هذا	الدين	في	تلك	الحقبة.	وهذا	ليس	فقط	من	

)7(  Henri	Pirenne,	Mohammed	and	Charlemagne,	)London1939	:(,	p.	164,	185	f.	

)8(	انظر	حول	هذا:

R.	Herzog,	”Wir	 leben	 in	der	Spätantike	-	Eine	Zeiterfahrung	und	ihre	 Impulse	für	die	Forschung,“	 in	Spätantike:	Studien	zur	
römischen	und	lateinisch-christlichen	Literatur,	)Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	2002(.

الوجوه  على  التركيز  بقي  فقد   )H.	Marrou	 )1904-1977 مارو	 الفرن�سي	 املؤرخ	 مع	 متمايزة	 مرحلة	 إلى	 يشير	 االصطالح	 بدأ	 حينما	 وحتى	 	)9(
الجمالية واألدبية والفنية.
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خالل	ربطه	البنيوي	بين	الهلنستية	واإلسالم،	إنه	هو	القائل:	))ليس	هناك	حضارة	إسالمية	من	دون	
وراًء	 ننظر	 حينما	 فيه،	 ندرك	 وقت	 ))سيأتي	 تشديده:	 من	خالل	 كذلك	 بل	 العظيم(()10(،	 ألكسندر	
كانت	تقف	 النظرة	 املتأخرة(()11(.	مثل	هذه	 الهلنستية	 املرء	 يفهم	 التراث	اإلسالمي،	كيف	 من	خالل	
ودين	 ثقافة	 فهو	 مختلف؛	 عالم	 بأنه	 اإلسالم	 إلى	 نظر	 الذي	 التاريخي	 الخلف	 من	 الضد	 على	 تماًما	
في	املشرق.	فإذا	 الرومانية	 تدمير	اإلمبراطورية	 القديمة،	ومسؤول	عن	 العصور	 أجنبيان،	كارثة	على	
كان	انحدار	روما	قد	عّجله	هجرة	شعوب	األطراف	والبرابرة	)الجرمان	ومن	ثم	العرب(	وصعودهما	ضد	
املدينة	واملركز،	مثل	ما	هي	النظرة	التقليدية	للمؤرخ	إدوارد	غيبونGibbon	E.		)1737-1794(	في	عمله	
الكالسيكي:	تاريخ	اضمحالل	اإلمبراطورية	الرومانية	وسقوطها)12(،	فإّن	هذا	السقوط	اكتمل	))بظهور	
في	 الثقافية	 لبيزنطة	وكسر	الوحدة	السياسية	وحتى	 تابعة	 إلى	دولة	 اإلسالم،	الذي	حول	شرق	روما	

البحر	األبيض	املتوسط	  في	نهاية	املطاف(()13(.	

إلى	اإلسالم	هو	عده	ظاهرة	دينية	خرجت	 الالتاريخي	 النظر	 والحال،	فإن	أحد	أهم	أسباب	هذا	
عن	مألوف	تاريخ	األديان	أو	بكونه	يتمتع	بالغرابة	والفرادة،	sui generis.	وفي	هذا	السياق	يمكن	عّد	
كتاب	)بيتر	براون	Brown	P.(		)عالم	العصر	القديم	املتأخر()14(	الخطوة	التأسيسية	األهم	التي	بدأت	
بتأسيس	معالم	درسية	تاريخية	مهمة	للخروج	من	هذا	النظر	الالتاريخي،	بل	النظر	من	اآلن	فصاعًدا	
الصعيدين	 على	 تاريخًيا	سواء	 امتداًدا	 املستقل،	عصًرا	شهد	 تمايزه	 له	 بكونها	عصًرا	 املدة	 هذه	 إلى	
الجغرافي	والسيا�سي	)من	روما	إلى	بيزنطة،	ثم	الحًقا	إلى	دمشق	وبغداد(	أم	على	الصعيد	الزماني	)من	
منتصف	القرن	الثاني	أو	الثالث	حتى	سقوط	بني	أمية	سنة	750م(.	وهذا	ما	يعنيه	أن	تطورات	الشرق	
دِرجت	بوصفها	مكونات	تاريخية	من	العصر	القديم	املتأخر،	حيث	لعب	

ُ
األوسط	في	القرن	السابع	قد	أ

فيها	صعود	اإلسالم	الدور	املركزي	األكبر.	لكن	حتى	عمل	)براون(،	على	الرغم	من	أهميته	التاريخية،	
لم	يخل	من	مثالب	النظر	الهوياتي،	وربط	أوروبا	املعاصرة	عنوة	بتلك	املرحلة	التاريخية،	كما	لو	كانت	
ا	بأن	هوية	هذا	

ً
هذه	القارة	اليوم	موجودة	هناك	عضوًيا	بتفاصيلها	كلها)15(.	)براون(	لم	يزل	متمسك

)10(	Becker,	C.H.,	Islamstudien,	)Leipzig:1924(,	B.	1,	p.	16.	

)11(	Becker	1924,	Bd.	1,	p.	201.	

)12(	Edward	Gibbon,	The	History	of	the	Decline	and	Fall	of	the	Roman	Empire,	)New	York:	Penguin	Verlag,	1994(.

)13(	Peter	J.	Heather,	Empires	and	Barbarians.	The	Fall	of	Rome	and	the	Birth	of	Europe,	)New	York:	2010(,	p.	385.	

)14(	Peter	Brown,	The	World	of	Late	Antiquity:	AD	150-750,	)London:	1971,	1976(.

	.Brown,	p.	9 	قارن		)(	15((

ربما	يكون	من	املفيد	هنا	التشديد	بأن	أوروبا	بوصفها	مفهوًما	جغرافًيا	لم	يصعد	إال	الحًقا	مع	تداعيات	الحروب	الصليبية،	ولم	يكن	بأي	حال	من	
الذي	استخدم	دالًا	 	،)Al-Azmeh,	The	Emergence	of	 Islam,	P.	5( العظمة	 أوروبا،	كما	يشدد	عزيز	 األحوال	كياًنا	حضارًيا	موحًدا.	اصطالح	
على	األعمال	املالحية	في	بحر	إيجة	))لم	يكن	يتوافق	مع	التقسيم	الشرقي/	الغربي	الذي	نشأ	بسبب	النزاعات	السياسية،	]...[	وال	مع	استخدامه	من	
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أوروبا	مسيحية	والشرق	 ملاذا	أصبحت	 املدة{	 }في	هذه	 ))إننا	سنكتشف	 العصر	هي	هوية	مسيحية:	
تدين	 محمد	 رسالة	 انتشار	 حتى	 بل	 ال	 الغرابة،	 بعين	 إليه	 ينظر	 بقي	 اإلسالم	 مسلًما(()16(.	 األدنى	

للمسيحية،	وفًقا	لدرسه)17(.

:	استبعاد	اإلسالم،	مثل	ما	يؤكد	بعض	املؤرخين،	من	السردية	
ً
من	هنا	ال	نستغرب	ناحيتين:	أوال

مروًرا	 القديم،	 العصر	 أواخر	 من	 مباشر	 خط	 رسم	 في	 املتحمسين	 املؤرخين	 من	 لكثير	 التقليدية	
بالعصور	الوسطى	األوروبية،	وانتهاء	بعصر	النهضة	والحداثة)18(؛	وثانًيا،	انتزاع	هذه	املدة	التاريخية	
املهمة	من	أبعادها	التاريخية،	وتجييرها	ملصلحة	نزاعات	آنية	مصطنعة	كتلك	التي	تحوم	في	كليشيهات	
خيالية	لصراع	الحضارات،	وهو	األمر	الذي	دفع	بعدد	من	املؤرخين	إلى	إعادة	درس	العصر	القديم	
املتأخر	بمناهج	علمية	زائفة	بما	يتوافق	واملصالح	السياسية	املعاصرة	التي	تصر	على	تديين	هذه	املدة	
الغرب	 إلى	كونه	املسؤول	عن	صراع	 بل	تحويله	 تاريخًيا،	 مسيحًيا،	وقطع	تراث	صعود	اإلسالم	عنها	

والشرق	منذ	))صعوده	من	الصحاري	العربية	في	القرن	السابع(()19(.

ا،	نحن	أمام	إشكاليات	نقدية	وتاريخية	كبرى:	أمام	رسم	مفهوم	العصر	القديم	املتأخر،	وعنونته،	
ً
إذ

وضبطه.	كيف	يمكن	من	ثم	أْن	نقرأ	اإلسالم	بوصفه	ظاهرة	تاريخية	صعدت	من	عمق	شروط	العصر	
	)-post(	الـ	مثاليات	إغواء	وراء	السير	غير	من	والهلنستي،	الوثني	بعدها	في	وتحديًدا	املتأخر،	القديم
أو	من	ينتمي	إلى	ِشَيِعها،	وبغض	النظر	كذلك	عن	املماحكات	التي	لم	تنته	في	ميدان	العصر	القديم	

املتأخر،	وال	يبدو	أنها	ستنتهي؟

الدولة	اإلمبراطورية	الرومانية	ضمن	املصطلحات	اإلدارية((.	من	هنا	عدم	تالؤم	االصطالح	على	اإلطالق	مع	العصر	القديم	املتأخر.	ثم	ال	نن�سى	أن	
 Aristotle,	Politics,	C.D.C.	Reeve	trans.,(	يؤكد	كما	وآسيا،	أوروبا	بين	ا

ً
أرسطو	نفسه	لم	يقل	أبًدا	إن	اإلغريق	كانوا	أوروبيين،	بل	احتلوا	بعًدا	وسط

p.202	7,	Book	1998,	Publishing,	Hackett(.	وعموًما،	كما	تؤكد	إحدى	الباحثات:	))نادًرا	ما	استخدم	اصطالح	أوروبا	وأوروبا	الغرب	في	العصور	
القديمة	كمفاهيم	ثقافية	متطورة.	]...[	فالذي	تطور	بال	شك	كان	خطاب	الشرق	وآسيا.	فبالنسبة	إلى	اليونانيين،	كان	جيرانهم	من	مناطق	الغرب	

برابرة	مثل	أولئك	املوجودين	في	الشرق،	إن	لم	يكن	األمر	أكثر	من	ذلك((.	

Nancy	Bisaha,	Creating	East	and	West.	Renaissance	Humanists	and	the	Ottoman	Turks,	Philadelphia,	)University	of	Pennsylva-
nia	Press,	2006(,	P.	84.

وال	نن�سى	أن	الجزء	الثاني	من	اإلمبراطورية	الرومانية	أو	اإلمبراطورية	البيزنطية	وتراثها	الثقافي	الضخم	الذي	صعد	اإلسالم	من	عمقه،	كان	جزًءا	ال	
يتجزأ	مما	نسميه	الشرق،	الذي	خضع	لتغييرات	وتحوالت	هائلة،	ولم	يجسد	بعًدا	جغرافًيا	وثقافًيا	موحًدا.

)16(	Brown,	p.	7.

)17(	Brown,	p.	191	f.

)18(	Garth	Fowden,	Before	and	After	Muhammad,	The	First	Millenium	Refocused	)Princeton	University	Press	2013(,	P.	3.

)19(	Niall	Ferguson,	Civilization:	The	West	and	the	Rest,	)New	York:	Penguin	2011(,	P.	50.
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ثانًيا: في بعض جوانب تجريد صعود اإلسالم من التاريخ

الستشراق وبعض اإلشكالت األولية

إحدى	مميزات	االستشراق	الكالسيكي	في	القرنين	الثامن	عشر	والتاسع	عشر	في	منهاجياته	التاريخية	
كان	 فأحياًنا	 اتخذ	صوًرا	مختلفة.	 للرواية	اإلسالمية	خضوًعا	 باختالف	مشاربها	خضوُعه	 الوضعية	
اللجوء	إلى	املصادر	اإلسالمية	بصورة	انتقائية	في	دعم	مواقف	أيديولوجية	أو	سياسية	للمستشرق،	
وفي	أحيان	أخرى	ُيعاد	تفسير	املصادر	وفًقا	لبراديمات	توراتية	أو	مسيحية،	وأحياًنا	ال	هذا	وال	ذاك،	
بل	يكون	الخضوع	فقط	ألن	املستوى	التاريخي	النقدي	حينئذ	لم	يكن	متقدًما	بدرجة	كافية	في	درس	
اإلسالم.	لكن	على	الرغم	من	ذلك،	يجب	االعتراف	أننا	ما	زلنا	ندين	في	درسنا	اإلسالمي	املعاصر	إلى	هذا	
االستشراق	الذي	افتتح	نوافذ	نقدية	مهمة،	ووضع	اللبنات	املهمة	في	الدراسات	اإلسالمية	املعاصرة،	

بل	كشف	الكم	الهائل	من	املخطوطات	اإلسالمية	التي	غدت	مراجع	مهمة	لنا	ونشرها.

هناك	ثالثة	أسماء	مهمة،	من	وجهة	نظري،	كانت	تقف	في	رأس	هذا	االستشراق	)ثيودور	نولدكه	
اإلسالمية	 الدراسات	 ومؤسس	 	،)Julius	 Wellhausen فلهاوزن	 و)يوليوس	 	،)Theodor	 Nöldeke
	لنؤكد	أّن	هذه	األسماء	انتقدت	املصادر	اإلسالمية،	

ً
)إيغناس	غولدتسيهر	Goldziher	Ignaz(.	بداية

بصورة	أو	بأخرى،	وتعاملت	معها	بحذر	نقدي،	وتحديًدا	)غولدتسيهر(	في	عمله	دراسات	محمدية)20( 
القرن	 أنه	مع	منتصف	 بيد	 النبوي	بصورة	خاصة.	 الرواية	اإلسالمية،	والحديث	 لنقد	 به	 الذي	مهد	
شاخت	 )جوزيف	 به	 قام	 ما	 وهذا	 جذرية،	 أكثر	 باتجاه	 ينحو	 اإلسالمية	 الرواية	 نقد	 أخذ	 العشرين	
أصل	 في	 يشكك	 لم	 النبوي.	شاخت	 والحديث	 اإلسالمي	 الفقه	 دراساته	حول	 في	 	)Joseph Schacht
السنة	النبوية	في	املدينة	فحسب،	بل	شكك	كذلك	في	جوهر	“الداتا”	اإلسالمية	وإمكان	عودتها	إلى	زمن	
محمد)21(.	بيد	أن	هذا	النقد	لم	يشكل	ظاهرة	أو	اتجاًها	واضح	املعالم،	بل	اقتصر	على	بعض	أصوات	
فردية	غربية،	وذلك	في	سياق	كانت	فيه	مناهج	العلوم	السوسيولوجّية	مهيمنة	على	الساحة	الغربّية.

األصوات	 أهم	 من	 	)W.	 M.	 Watt وات	 )مونتغمري	 بعده	 ومن	 	)H.	 Gibb جب	 )هاملتون	 يعد	
ميزت	 وفيلولوجّية	 وضعانّية	 معرفة	 أمام	 باًبا	 وأغلقت	 املناهج،	 تلك	 من	 نهلت	 التي	 االستشراقية	
االستشراق	الكالسيكي.	وفي	الحقيقة،	ُيعد	)وات(	آخر	من	أغلق	أبواب	ذلك	االستشراق،	ومّهد	تالًيا	

)20(  	Ignaz	Goldziher,	Muhammedanische	Studien,	2	vol.	)Halle:1889-1890 (.

)21(	Joseph	Schacht,	”A	Revaluation	of	Islamic	Tradition“,	Journal	of	the	Royal	Asiatic	Society,	)1949(, P.	146-47.
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توصيف	 املمكن	 والحال،	من	 الحديث(.	 بـ)االستشراق	 الغرب،	سندعوه	 في	 استشراقّي	 لنمط	معرفي	
ه	)الجسر(	الواصل	بين	نمطين	من	املعرفة	بما	يخص	تناول	اإلسالم.	فهو	من	جهة،	استوعب	

ّ
)وات(	بأن

املستشرقين،	 شيخ	 نولدكه(	 )ثيودور	 تزعمه	 الذي	 التاريخّي	 والنقدّي	 الفيلولوجّي	 الدرس	 تام	 بنحو	
Richard Bell(	و)آرثر	جفري	Jeffery	Arthur(...	إلخ،	وتجاوز	 و)بالشير	Blachère	R.(	و)ريتشارد	بل	
ه	من	جهة	أخرى،	فتح	الباب	على	مصراعيه	

ّ
من	ثّم	ذلك،	مبّيًنا	في	أحيان	كثيرة	عيوبها	وغلوها.	إال	أن

إلعادة	مللمة	التراث	اإلسالمي	أو	بمعنى	أدق	هيكلته،	لكن	بأدوات	سوسيولوجّية.	والسيرة	النبوّية	كانت	
عنده	البداية	في	ذلك)22(.

عد	محاولة	)وات(	النقدّية	األولى	تقريًبا	في	شّق	طريق	جديدة	تختلف	عن	املنهجين	اللذين	كانا	
ُ
وت

يسودان	في	مجال	الدراسات	اإلسالمية:	املنهج	اإلسالمّي	التراثّي،	واملنهج	االستشراقّي	الكالسيكّي.

	من	قيام	باحثين	غربيين	)أو	حتى	عرب	ومسلمين(	بتطوير	
ً
لألسف،	لم	يكتب	لـ	)وات(	النجاح.	فبدال

ما	قّدمه	الرجل،	والدفع	به	قدًما	إلى	األمام	بنحو	نقدّي،	جاءت	ما	بعد	البنيوّية	وتفريعاتها	النقدية	
لتلقي	بثقلها	على	الباحثين	املستشرقين.	وما	هو	ُمهمل	إلى	اآلن	في	تناول	االستشراق	هو	هذه	النقطة:	
إلى	أّي	مدى	أثرت	مناهج	وكتابات	مثل	)روالن	بارت(	و)ميشكيل	فوكو(	ومن	ثم	)جاك	دريدا(...	إلخ،	
وما	قدموه	من	قراءات	جديدة	في	نقد	النص	في	مناهج	املستشرقين	في	التعامل	مع	النص	اإلسالمّي	
التراثّي؟	ألول	مرة	تسود	نزعة	عدائّية	بنحو	كبير	ضد	التاريخ	عند	جْمع	من	املستشرقين	بتأثير	تلك	
	مثل	)موت	املؤلف(	التي	ستترك	أثرها	في	املستشرقين	املشككين	تعني	بكل	بساطة	في	

ً
املناهج؛	إّن	رؤية

نهاية	املطاف	)موت	السياق(	الذي	أنتج	النص؛	وموت	السياق	يعني	موت	مجتمعه	وموت	أّي	معرفة	
نقدية	تاريخانّية	تحاول	أن	تتعرف	إليه...إلخ.	السلطة	من	اآلن	فصاعًدا	هي	لـ	)القارئ(	فقط،	وسرقة	

النص	من	تاريخه	وتعليقه	بين	قوسين.

يقول	)جون	وانسبروا	Wansbrough	J. 1928- 2002(	عام	1977	مملوًءا	بهذا	العبث	املا	بعدّي	
ه	ال	مكان	للقرآن	في	منطقة	الحجاز	سوى	أن	نبحث	عن	ذلك	في	أرا�سي	سورية	وبالد	ما	بين	الرافدين	

ّ
إن

ا	سوى	أن	نموضعه	بدًءا	من	القرن	الثامن	أو	التاسع	امليالدي	 ه	ال	تاريخ	له	زمانيًّ
ّ
)وبخاصة	األخيرة(،	وإن

)الثالث	الهجري(	فما	فوق...	إلخ)23(.	

)22( وتحديًدا	في	أعماله:

Montgomery,	W.	Watt,	Muhammad	at	Mecca,	)Oxford	University	Press,	1953(.	Muhammad	at	Medina	)Oxford	University	Press,	
1956(,	Muhammad:	Prophet	And	Statesman,	)Oxford	University	Press,	1961(.	

والعمل	األخير:	محمد	النبي	ورجل	الدولة،	حمود	حمود	)مترجًما(،	)د.م:	دار	التكوين،	2014.(

)23(	انظر	حول	وجهات	النظر	هذه:	
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افتتح	)وانسبروا(	في	حقيقة	األمر	مرحلة	أخرى	من	االستشراق	هي	مرحلة	العبث	والفو�سى	)وهو	
استند	باملناسبة	في	منهجيته	إلى	البنيوية	الفرنسية	والتأويالت	في	دراسات	العهد	القديم	األملانية)24((،	
التي	ستنتج	لنا	باحثين	متحّمسين	في	العداء	للتاريخ،	من	بين	هؤالء	)أندرو	ريبن	Rippin	A.(،	و)باتريشا	
كرون	Crone	P.(	و)مايكل	كوك		Cook	M.(	و)هاوتينغ	Hawting	G.(...	وغيرهم.	)وللعلم،	فإّن	فريد	
	الدراسات	

ً
دونرDonner	F.	،	املستشرق	األميركي،	قد	استخدم	مفردة	)الفو�سى(	حينما	وصف	بها	مرة

غير	 من	 كان	 وإذا	 ما،	 حد	 إلى	 بتفصيل	 األسماء	 هذه	 بعض	 رسالتي	 في	 درست	 الحالية)25((.	 القرآنية	
املمكن	هنا	تناول	هذا،	فإنه	سيتم	تالًيا	االقتصار	باقتضاب	على	)هاوتينغ(.

في	الواقع	بمقدار	ما	كانت	أنظار	هؤالء	تتجه	في	كتاباتهم	معظمها	إلى	البحث	عن	أصول	اإلسالم	
اإلسالم.	 أرجل	 تحت	 من	 التاريخّي	 البساط	 هو	سحب	 األساس	 محّركهم	 كان	 ما	 بمقدار	 التاريخ،	 في	
من	هنا	ال	نستغرب	الجهد	الحثيث	لهذه	الفرضيات	التي	تسعى	إلى	قطع	أي	ارتباط	تاريخي	بين	محمد	
ه	غالًبا	

ّ
والقرآن،	أو	بمعنى	أدق	بين	السياق	الحجازي	العربي	ونصه	املقدس.	وعموًما،	فنحن	نعلم	أن

ما	تكون	نتائج	املنهج	النقدّي	متضّمنة	في	املنهج	ذاته؛	لكن	ماذا	لو	كان	ثمة	انعدام	أّي	رؤية	منهجّية	
تناول	 الالمنهجّي،	ورفض	 العبث	 الفو�سى	هو	 في	هذه	 بالفعل	 القائم	 الحال؟	 باألصل،	كيف	ستكون	
ا،	وسيطرة	بدائل	أرثوذكسية	قائمة	على	)إدمان	الشك	Zweifelsucht(. حتى  الرواية	اإلسالمّية	نقديًّ
اإلسالمّية،	 الرواية	 تناول	 في	 نقدّية	 رؤى	 من	 أّسسه	 ما	 شأن	 في	 غولدتسيهر(	 )إيغناس  قدمه  الذي 
ِسف	بواسطة	هذا	العبث	املابعدي. املالحظة	األشد	بروًزا	في	هذا	التطرف	االستشراقّي	الحديث	أنهم	

ُ
ن

أنتجتها	 ها(	مواد	)ذهنية(	)مخيالية(	
ّ
)كل أنها	 يتعاملون	مع	النصوص	اإلسالمّية	سوى	 البداية	ال	 منذ	

كانوا	 التي	 واملسيحية	 اليهودية	 الشعوب	 أمام	 أم	 بينهم،	 ما	 في	 جداالتهم	 في	 سواء	 املسلمين	 طوائف	
يغزون	أراضيها	)لغاية	خلق	تراث	و)أبطال(	لهم	ملماثلة	أبطال	اآلخرين	وتراثهم	الربانّي	اليهو-مسيحّي(.

ما التنقيحية؟

	صغيًرا	من	باحث	في	العلوم	اإلسالمية	ينتمي	إلى	ما	يصطلح	
ً
لنخصص	الحديث	أكثر	ونأخذ	مثاال

	John	Wansbrough,	Quranic	Studies:	Sources	and	Methods	of	Scriptural	Interpretation	)Oxford	University	Press,	1977(,	p.	47	f.,	
49,	50,	74	and	passim.

)24(	Josef	Van	Ess,	”Text	and	Context	in	Islamic	Societies:	A	Few	Casual	Remarks	on	the	Topic“,	ders.	Kleine	Schriften,	3.	Bde.	
Hrsg.	von	Hinrich	Biesterfeldt,	vol.1	)Leiden:	Brill,	2018(,	p.	140.

)25(	F.	Donner,	The	Quran	In	Recent	Scholarship,	Challenges	and	Desiderata,	In	The	Quran	In	Its	Historical	Context,	ed.	
Gabriel	Said	Reynolds,	)Routledge:	2008(,	p.	29.
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عليه	غربًيا	)املدرسة	التنقيحية(	)جيرالد	هاوتينغ	Hawting	G.(،	الذي	كان	قد	وجه	نقًدا	ناعًما	لكتاب	
العظمة	السابق	ذكره)26(.	و)هاوتينغ(،	هو	من	بين	التالميذ	النجباء	للمعلم	التنقيحي	األول	)وانسبرو(،	
ويعد	من	األضلع	الضالعة	في	بنينة	رؤى	هذه	املدرسة	في	الدرس	اإلسالمي.	وعلى	الرغم	من	أّن	أفراد	
األمر	 نهاية	 في	 ينتمون	 أنهم	 إال	 الدرسية،	 مقاراباتهم	 في	 األحيان	 من	 كثير	 في	 يختلفون	 املدرسة	 هذه	
إلى	مدرسة	واحدة،	إلى	بارادايم	ذهني	واحد	في	ما	يخص	التعاطي	مع	األصول	اإلسالمية	ومع	الرواية	
	ببنية	هذه	املدرسة	يستطيع	أْن	يدرك	بسهولة	الجهة	 التراثية.	املطلع	على	)العصب	الرئيس(	الذي	َيشدُّ
التي	تهب	إليها	رياحها.	يمكن	للمرء	أْن	يسأل	هنا:	ما	البديل	النقدي	والتاريخي	الذي	يمكن	أْن	تقدمه	
التاريخ،	 من	 والتحلل	 املطلق	 العدمي	 الصفر	 بساطة:	 بكل	 الجواب	 فيه؟	 تشكك	 مما	 املدرسة	 هذه	
وباملحصلة	سنكون	في	حضرة	الغياب	أو	الالتاريخ.	سنوضح	سريًعا	هذه	النقطة	بمثال	بسيط	يوضح	

لنا	كيف	يقوم	هذا	التشكيك	العدمي،	وعلى	ماذا	يقوم.

)هاوتينغ(	هو	صاحب	الرؤية	التي	تقول	إّن	الوثنية	العربية	قبل	اإلسالم	التي	أخبر	عنها	التراثيون	
ال	محل	لها	في	التاريخ،	وإن	كل	ما	رووه	ال	يعبر	إال	عن	مماحكات	جدلية	بين	موحدين؛	وحتى	حينما	
ترد	أسماء	بعض	اآللهة	الوثنية	في	القرآن،	فإنه	يلجأ	إلى	رياضات	التأويل	والتشكيك،	كما	هي	العادة.	
ه	كان	سعيًدا	في	اختياره	العنوان	الفرعي	

ّ
هذه	الرؤية	كان	قد	عبر	عنها	في	كتابه	فكرة	الوثنية.	ويبدو	أن

الكالسيكي	 في	االستشراق	 يتصدى	ملدارس	 أنه	 التاريخ)27((،	وهو	يظن	 إلى	 الجدل	 )من	 الكتاب:	 لهذا	
)وفي	رأسهم	فلهاوزن	ونولدكه(	سيطرت	عقوًدا	طويلة	على	ميادين	النقد	الغربي.	لكْن	بمحض	أْن	يقرأ	
	من	الروايات	

ً
القارئ	هذا	العنوان	فقط،	سيظن	أنه	على	موعد	مع	رؤية،	أو	قل	مع	بديل	تاريخي،	بدال

اإلسالمية	الجدلية.	بيد	أّن	القارئ	سيكتشف	في	العمق	أنه	ال	التاريخ	كان	حاضًرا،	وفي	الوقت	نفسه	
ذهبت	الروايات	اإلسالمية	ومعها	الحوامل	التاريخية	لإلسالم	إلى	الباب	الخلفي	لألسطورة،	ولم	يعد	
بإمكاننا	قول	كلمة	واحدة	عن	مصطلحين	تاريخيين	هما	اإلسالم	والعصر	القديم	املتأخر.	أما	تساؤالت	
؟	وأين	عاش	)عرُب	محمد(	

ً
ا	قبل	أْن	يغدوا	)موحدين(؟	ومن	هم	أصال

ً
تتعلق	بـ:	ماذا	كان	يعبد	العرب	إذ

إذا	لم	يكونوا	قد	عاشوا	في	مكة	)طبًعا	مكة	التي	اختفت	بقدرة	املنقحين	من	على	الخارطة(؟	ما	دينهم؟	
	من	

ً
ما	تصوراتهم	الالهوتية	والعبادية؟...	إلخ؛	لهي	تساؤالت	يتركها	)هاوتينغ(	نفسه	معلقة	طليقة	حرة

التاريخ.

مدارس	 أعداء	 ألد	 من	 هي	 نقدية،	 استحقاقات	 من	 تحمله	 ما	 بكل	 )التاريخ(،	 لفظة	 الواقع،	 في	
الـ)post(	وممن	يتفرع	منهم	من	املنقحين.	املنقح	)هاوتينغ(	يمكن	درجه	في	هذا	اإلطار.	وربما	كان	من	

)26(	G.R.	Hawting,	The	Emergence	of	Islam	in	Late	Antiquity,	Journal	of	Qur’anic	Studies,	,	Vol.17	)1(,	)2015(,	p.114-118.

)27(	G.	R.	Hawting,	The	Idea	of	Idolatry	And	The	Emergence	Of	Islam,	From	Polemic	To	History, )Cambridge	University	Press,	
1999(.



361

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021األكاديميون السوريون في جامعات العالم

الالتاريخ(،	طبًعا	على	األقل	لكيال	 إلى	 التاريخ	 الكتاب	هكذا،	)من	 العنوان،	وحال	 أْن	يغدو	 األفضل	
	منهجه	في	طريقة	من	طرق	تشكيكه	في	نقش	

ً
	من	التاريخ	ينتظره.	لنالحظ	مثال

ً
ُيفاجئ	القارئ	أّن	تحلال

صابئي	)توحيدي(	موجود	في	املتحف	البريطاني.	حيث	ينطق	النقش	صراحة	بداللة	ما	توحي	به	اللفظة	
على	 أيًضا	 )هاوتينغ(	 الشرك.	 بخصوص	 القرآن	 في	 ورد	 بما	 الكلمة	 ُربطت	 وقد	 )الشرك()28(.	 العربية	
الرغم	من	هذا،	فإنه	يغطي	على	 بالنقش	كذلك)29(.	لكن	على	 )آرثر	جفري(	واستشهاده	 بإيراد	 دراية	
ذلك،	ويذكر	فقط	ورود	النقش	ويشكك	كالعادة	في	قراءة	النقش،	ال	بل	يقول	بالحرف	الواحد:	))لقد	
	بأنه	يعتقد	أنه	هناك	شكوك	حول	قراءة	النص	

ً
قدم	لي	الدكتور	آرثر	إييفين،	في	محادثة	معه،	مالحظة

ا،	بناء	على	)مالحظة(	يبني	عليها	التنقيحي	شكوكه.	طبًعا،	هذا	مثال	واحد	فقط	من	
ً
]النقش[)30(((.	إذ

نقده	 أساسهما	 على	 يبني	 اللذين	 الالتاريخيين	 واألساس	 الشكل	 لنا	 تظهر	 الشكاكة	 )هاوتينغ(	 أمثلة	
)املهم	عنده	أن	ألفاظ	الشرك	التي	وردت	في	القرآن	هي	محض	ألفاظ	جدالية	مجازية(.	ومثل	ما	عبر	
وليد	صالح	في	تعليق	على	هذا	الشكل	في	دحض	األعمال	بأنه	يمثل	إشكالية	كبرى:	))يجب	أن	يوضح	
املرء	كيف	وملاذا	أن	القراءة	األصلية،	التي	قام	بها	كبار	العلماء	في	عملهم	العلمي،	خاطئة)31(((.	لكن	أْن	
ينشغل	التنقيحي	بمثل	هذه	األسئلة	النقدية،	لهو	أمر	مستبعد	جًدا،	ما	دام	أّن	العدمية	تغلف	الشك	

والنقد.

ومثل	ما	علمنا	)غادامير(	في	درسه	الهرمنوتيكي	في	تحليالته	عن	الدور	الذي	تلعبه	األحكام	املسبقة	
Vorurteile	على	عملية	الفهم،	وكيف	أّن	هذه	األحكام	تجد	انتماءها	إلى	خطاب	كلي	فاعل	في	التاريخ	
أو	ما	يدرسه	ضمن	قالب	)Wirkungsgeschichtshorizont)32،	ومن	ثم	تأثيرها	في	بناء	حكم	ما،	فإّن	
أْن	يقرأ	أي	 التي	تدفع	به	وبشكه	قبل	 	ما	لألحكام	املسبقة	على	)هاوتينغ(،	ومعه	زمالؤه،	هي	

ً
سيطرة

رواية	إسالمية	سواء	كانت	تاريخية	أم	أسطورية.	املسألة	ال	تتمثل	عنده	في	نقد	الرواية	من	داخلها	أو	
نقد	سلسلة	رواتها،	بل	من	مسافة	تحيزية	خطابية	مسبقة.	الخضوع	لأليديولوجية	والتحيز	الضيق	
هما	ما	يسيطران	على	بناء	الحكم.	)هاوتيغ(،	كما	يتبدى	في	الالمنهاجية	التي	يستند	إليها،	معاٍد	لكل	ما	
 D.	H.	Müller 	 )مولر	 النمساوي	 املستشرق	 مع	 	)1852-1932  J.	H.	Mordtmann	مورتمان( األملاني	 املستشرق	 هما	 النقش	 نشر	 من	 أول	 	)28(

:)1846-1912

Eine	monotheistische	sabäische	Inschrift,	in	Wiener	Zeitschriftfür	die	Kunde	des	Morgenlandes,	10	)1896(,	p.	285–292.

ّسر	على	أنه	نقش	توحيدي	يرد	فيه	اسم	الرحمن	إلًها	توحيدًيا	في	جنوب	شبه	جزيرة	العرب،	وال	يجوز	أْن	”ُيشرك”	معه	إله	آخر.
ُ
وقد	ف

)29(	Arthur	Jeffrey,	Foreign	Vocabulary	of	the	Qur’an.	)Oriental	Institute	Baroda,	1938(,	p.186.

)30(	Idolatry	Hawting,		p.	70.

)31(	Walid	Saleh,	”In	the	Fog	of	History“,	H-Mideast-Medieval,	)February,	2005(,	p.	3.

)32(	Hans	Georg	Gadamer,	Wahrheit	und	Methode,	Grundzüge	einer	philosophischen	Hermeneutik,	)Tübingen:	Mohr,	1990(,	
)Esp.	„Grundzüge	einer	Theorie	der	hersmeneutischen	Erfahrung”,	pp.	270-312(.
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يصطدم	به	في	ما	يخص	أي	دليل	ح�سي	تاريخي	يمكن	أْن	يجرح	فوضاه	التشكيكية.	فإذا	ما	اصطدم	
،	فإنه	يلجأ،	ال	إلى	تشويه	الدليل	التاريخي	وحرف	اإلشارات	التاريخية	له	عن	مسارها	

ً
بدليل	تاريخي	مثال

الداللي	فحسب،	بل	يلجأ	كذلك،	بكل	بساطة،	إلى	ممارسة	رياضة	التأويل	والتأويل	املضاد،	وهلم	جرا،	
من	غير	انضباط	منهاجي.

يتجاهل	)هاوتينغ(	عمًدا	عشرات	األدلة	النقشية	واألركيولوجية	السابقة	واملعاصرة	تقريًبا	لصعود	
الديانة	املحمدية،	أي	أدلة	حتى	من	خارج	دائرة	)التراثيين(	)ما	دام	يحتج	بموثوقية	الدليل	)الخارجي(	
املسيحي	على	)الداخلي(	اإلسالمي(.	نعم	يمكن	للمرء	نقد	الرواية	اإلسالمية	التي	لها	إشكاالتها	التاريخية	
لكن	هذا	 معها.	 التعامل	 في	 بديلة	 تاريخية	حقيقية	 رؤية	 تقديم	 بهدف	 نقدها،	 عليه	 الكبيرة،	ويجب	
ُيتخذ	موقف	عدمي	متحيز	مسبق	على	طول	الخط	من	الرواية	اإلسالمية	لهو	�سيء	آخر	 �سيء،	وأْن	

تماًما.

ال	يفيد	حقيقة	املوقف	اإلطالقي	في	التعامل	مع	الرواية	التراثية	اإلسالمية	إما	كل	�سيء	أو	ال	�سيء!	
all-or-nothing.	وإضافة	إلى	ذلك،	فإّن	إحدى	أهم	املشكالت	النقدية	الغربية	التي	ُيعّبر	عنها	كثير	من	
التي	 الدوغما	 هي	 األولى،	 بواكيره	 في	 وبخاصة	 اإلسالمي،	 التاريخ	 قراءة	 في	 املنخرطة	 النقدية	 املدارس	
	بقراءة	تاريخ	اإلسالم	من	خارج	

ّ
ما	زالت	مسيطرة	عند	وسط	واسع	من	الباحثين	الغربيين	في	التشبث

َفٍس	في	الكتابة	عن	هذا	التاريخ	من	غير	فكر	تاريخي،	
َ
اإلسالم	ومن	مصادر	غير	إسالمية.	طبًعا	هذا	مع	ن

أو	قل	من	غير	انضباط	أو	ربما	انفالت	من	أي	وعي	نقدي	فيه.	اإلصرار	على	رمي	كل	املصادر	اإلسالمية	
التي	تتناول	صعود	اإلسالم	في	سلة	املخيال	اإلسالمي	وبكونها	تعبر	)كلها(	عن	نزعات	الحقة	أراد	مؤلفوها	
	اإلغريقية	املسيحية	وتلك	

ً
إسقاط	رؤاهم	على	الالتاريخي	من	جهة،	وعّد	املصادر	غير	اإلسالمية	)مثال

السريانية(	املعيار	األوحد	لقراءة	صعود	اإلسالم	من	جهة	أخرى،	لهو	غيض	من	فيض	هذا	االنفالت.

لكن	لنشدد	على	نقطة	صغيرة:	املسألة	في	العمق	عند	)هاوتينغ(	ال	تتعلق	بإشكال	إسناد	صعود	
اإلسالم	بأدلة	تاريخية.	النقطة	الرئيسة	هنا	هي	الهيام	بالتشكيك	للتشكيك	فقط	من	جهة،	وإزاحة	
التراث	اإلسالمي،	والقرآن	من	ضمنه،	عن	سياقه	التاريخي	الزمكاني	من	جهة	أخرى.	إّن	املشرق	ليس	
أْن	يمارس	من	 	،

ً
)املنّقح	الجديد(،	)هاوتينغ(	مثال تاريخًيا،	بمقدار	ما	هو	نص	مخيالي	يستطيع	 نًصا	

الحال	هكذا،	 كان	 وإذا	 التاريخية.	 املعرفة	 أو	االستشراقية	املجردة	من	 الهرمنوتيكية	 خالله	غوايته	
دون	 من	 التشريق	 غواية	 ممارسة	 بإمكانه	 املخيالي،	 النص	 هذا	 في	 نظره	 وجهة	 إبداء	 الكل	 فبإمكان	

شرق،	ما	دامت	ليست	هناك	أي	ميثودولوجية	يمكن	أْن	تقّيد	تلك	الغواية	وتضبطها.

	من	املهم	التشديد	على	أن	)محورية	ما	بعد	الحداثة(،	بحسب	ما	يؤكد	أحد	الباحثين:	))هي	سعيها	في	
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العداء	ضد	التاريخ	]...[،	إنكار	سردياته	واكتشافاته	وادعاءات	الحقيقة)33(((.	وقد	بين	املؤرخ	البريطاني	
املعايير	 ))اتجاه	عدائي	تجاه	 أنه	يحكمه	 للتاريخ	 املعادي	 في	هذا	االتجاه	 	)R.	Evans	إيفانز )ريتشارد	
كتابة	 عندهم	 تنتفي	 الذين	 التنقيحيين	 على	 أيًضا	 ينطبق	 هذا	 التاريخية)34(((.	 لألحكام	 التقليدية	
التاريخ	)كما	هو	عند	ما	بعد	الحداثة(،	حيث	ال	يمكن	للمؤرخ	سوى	كتابة	مماحكات	جدلية،	وليس	
حقائق	تاريخية.	لذلك	ال	يمكن	معرفة	ما	الذي	حدث	في	هذه	املرحلة	التي	صعد	فيها	اإلسالم؛	فالذي	
يمكن	معرفته	هو	اعتقاد	املسلمين	أنفسهم	ما	اعتقدوه	هم	بنبيهم،	وليس	النبي	نفسه.	فاملؤرخ	املسلم	
ا	بل	عن	ذاته	ورؤاه)35(،	وهذا	على	

ً
حينما	كان	يروي	ما	حدث	في	املرحلة	النبوية،	لم	يكن	يتحدث	تاريخ

األقل	ألن	التراث	اإلسالمي	)بما	في	ذلك	القرآن(	له	طبيعة	أدبية	مكثفة	وليس	له	قيمة	تاريخية:	))فما	
نعرفه	عن	الحجاز	في	القرن	السابع	هو	فقط	ما	تم	إنتاجه	من	نشاط	أدبي	مكثف(()36(.	لقد	فصلت	
في	سياق	رسالتي	هذه	النقطة:	كيف	تتحول	العملية	التاريخية	إلى	عملية	نصية	)بحسب	النقد	ما	بعد	
الحداثي(،	ميدانها	األساس	هو	األدب	واللغة	أو	قل	سجن	اللغة)37(	بحسب	األدبيات	املابعدية.	ملاذا؟	
ألن	))اللغات	البشرية	هي	مخلوقات	بشرية((	كما	عبر	حتى	الفيلسوف	األمريكي	)ريتشارد	رورتي()38(.	
فما	نرويه	عن	املا�سي	هو	اختراعنا	فقط.	اللغة	نفسها	هي	التاريخ	أو	باألحرى	تخترع	التاريخ.	ال	يوجد	
اللغة)39(.	ومن	هنا	 اللغة،	كل	�سيء	هو	نص،	هو	)خطاب(.	ومن	ثم	ال	يوجد	تاريخ	خارج	 �سيء	خارج	
تأتي	مالحظة	املؤرخ	البريطاني	)لورانس	ستون(:	))إذا	لم	يكن	هناك	�سيء	خارج	النص،	فإن	التاريخ	كما	
من	 أيًضا	 ثم	 ومن	 العمل(()41(	 عن	 ))عاطلين	 سيكونون	 أنفسهم	 املؤرخون	 تماًما(()40(.	 ينهار	 عرفناه	

الشرق	التاريخي.

)33(	Robert	A.	Rosenstone,	”The	Future	of	the	Past:	Film	and	the	Beginnings	of	Postmodern	History,“	in	Vivian	Sobchack:	The	
persistence	of	history:	cinema,	television	and	the	modern	event,	)Routledge;	1996(,	p.	202.

)34(	Richard	J.	Evans,	In	defence	of	history	)London:	Granta	Books,	1997(,	p.	81.

)35(	Andrew	Rippin,	”Literary	Analysis	of	Qur’ān,	Tafsīr,	and	Sīra:	The	Methodologies	of	John	Wansbrough“,	R.	C.	Martin	)ed.(,	
Approaches	to	Islam	in	Religious	Studies,	Tucson,	AZ,	)1985(,	p.	157.

)36(	John	Wansbrough,	”Res	Ipsa	Loquitur:	History	and	Mimesis“.	In:	Herbert	Berg	)ed.(,	Method	and	Theory	in	the	Study	of	
Islamic	Origins,	)Leiden:	2003(,	p.	10.

)37(	Ansgar	Nünning,	Grundbegriffe	der	Literaturtheorie,	)Stuttgart/Weimar:	2004(,	p.	53.

)38(	Stephen	R.	C.	Hicks,	Explaining	Postmodernism:	Skepticism	and	Socialism	from	Rousseau	to	Foucault,	)Cholargy	Publish-
ing,	New	Berlin	Milwaukee,	2004(,	p.	177.

)39(	Evans,	p.	95-96.

)40(	Evans,	p.	96.

)41(	Evans,	p.	4.
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ا	من	غير	شرق،	ما	
ً
	إننا	نقارب	بالفعل،	والحال	هذا	context	without	Text،	وفي	سياقنا	استشراق

زعت	عنه	املعرفة	التاريخية.	هكذا،	بإمكان	املنقح	بكل	سهولة	وإطالق	وبجرة	قلم	إنكار	
ُ
دام	الشرق	ن

الحجاز،	 غير	 أخرى	 بيئة	 إلى	 التأسيسية	 ونقل	مصادرها	 الحجاز،	 لبيئة	 كلها	 الدينية	 االستحقاقات	
هوية	جغرافية	 أي	 ما(	 الـ)مكان	 هذا	 إعطاء	 عدم	 )طبًعا	 الرافدين	 بالد	 إلى	 	

ً
مثال ما(،	 )مكان	 إلى	 ربما	

يريح	الذات	املنقحة	من	أي	التزام	نقدي(.	بالطبع	يحدث	هذا	من	غير	أْن	يشعر	هذا	املنقح	بأي	حرج	
نقدي)42(.	بتعبير	أدق:	نزع	عن	القرآن	أي	بعد	تاريخي	وأحيل	إلى	فضاءات	الالمكان،	فضاءات	هوائية	

من	التشكيك،	وبتعبير	العظمة:	))إلى	أي	مكان	إل	شبه	الجزيرة	العربية)43(((.

ا: موثوقية املصادر اإلسالمية في سؤال صعود اإلسالم
ً
ثالث

املصادر اإلسالمية وغير اإلسالمية

أمامنا	وهي	 )التراثية(،	وثمة	فرص	 أبًدا	من	االستغناء	عن	املصادر	األدبية	 ))بالطبع،	لن	نتمكن	
أن	معظم	ما	يخبرنا	به	التراث	اإلسالمي	عن	حياة	النبي	هو	صحيح	بشكل	أو	بآخر)44(((.	لقد	ورد	هذا	
الكالم	على	لسان	)باتريشا	كرون(	نفسها،	وأتى	بعد	حوالى	ثالثين	سنة	من	إعالنها	أنه	يتوجب	علينا	
الخروج	دائرة	املصادر	اإلسالمية	بسبب	عدم	موثوقيتها)45(،	وذلك	في	سياق	تزعمت	به	هذه	السيدة	
املدرسة	التنقيحية	بعد	أستاذها	)وانسبرو(.	وعموًما،	ال	يمكن	تفسير	هذا	التغير	الجذري	في	املوقف	
واالكتشافات	 العقود	 مر	 على	 اإلسالمية	 الدراسات	 تقدم	 بسبب	 اإلسالمي	 املصدر	 موثوقية	 من	
أيًضا	 بل	 فحسب،	 اإلسالمية	 املرويات	 من	 كثيًرا	 تدعم	 التي	 الهائلة	 والنصية	 واألركيولوجية	 األثرية	

)42(		حتى	)دونر(	نفسه،	الذي	أتينا	على	ذكره	سابًقا	قد	انتقد	هذه	اإلشكالية	عند	هذه	املدرسة:

))Despite	Hawting’s	)and	Wansbrough’s(	repeated	hints	that	the	Quran	crystallized	somewhere	other	than	Arabia,	neither	
seems	confident	enough	of	where	this	”somewhere	else“	might	have	been	to	propose	a	definite	alternative	venue((,	F.	M.	
Donner,	‘’Review	of	G.	Hawting,	The	idea	of	idolatry	and	the	emergence	of	Islam’’,	Journal	of	the	American	Oriental	Society	
121,	)2001(,	pp.	336–8.

)43(	Aziz	Al-Azmeh,		”Islamic	Origins	for	Neo-Conservatives“:	https://www.academia.edu/42997605/ISLAMIC_ORIGINS_
FOR_NEOCONSERVATIVES		)2020(.

)44(	Patricia	Crone,	”What	do	we	actually	know	about	Mohammed?“	Online:	https://www.opendemocracy.net/en/moham-
med_3866jsp/	)2008(.	

)45(	Patricia	Crone	and	Michael	Cook,	Hagarism.	The	Making	of	the	Islamic	World,	)Cambridge:	1977(,	p.	3.

https://www.opendemocracy.net/en/mohammed_3866jsp/
https://www.opendemocracy.net/en/mohammed_3866jsp/
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بسبب	اإلفالس	النقدي	لهذه	املدرسة	الذي	وجدت	نفسها	به.	لكن	هذا	ال	يجب	أن	يعني	أّن	املصادر	
اإلسالمية	جميعها	تتسم	باملوثوقية	التاريخية،	وتحديًدا	في	ما	يخص	صعود	الديانة	املحمدية.	فهي	
أيًضا	لها	إشكاالتها	التاريخية،	ليس	أقله	أنها	كتبت	جنًبا	إلى	جنب	دعًما	للعقائد	األرثوذكسية	املتنوعة	
	)all-or-nothing(	مطلًقا	

ً
	رافًضا	مطلًقا	أو	قبوال

ً
التي	تطورت	الحًقا.	ما	يهم	أن	تناول	املصادر	تناوال

ال	يفيد	الدرس	التاريخي.	وهذا	من	أشد	األخطاء	النقدية	التي	وقعت	بها	التنقيحية.	وبالفعل،	فهناك	
الكم	الهائل	من	الدراسات	االستشراقية	والغربية	الجدية	التي	قامت	بهذه	املهمات	التاريخية،	ويجب	

اإلفادة	منها)46(.

وال	جدل	في	أن	كثيًرا	مما	ورد	في	املصادر	اإلسالمية	يتسم	باألسطوري،	كما	هو	الحال	مع	املصادر	
التاريخي	من	 في	استنطاق	 للمؤرخ	 املهمة	الصعبة	 اإلغريقية	والسريانية	والعبرية	وغيرها.	وهنا	تكمن	
التراث	أو	الرواية	اإلسالمية	هي	))تقرير	حقيقي	 إلى	أن	 تحت	طبقات	األسطوري.	يشير	أحد	العلماء	
نظر	 خالل	 من	 كلًيا	 أو	 جزئًيا	 إبطالها	 يتم	 أو	 خاطئة،	 أنها	 دقيق	 بشكل	 يثبت	 حتى	 ”حقيقة”	 عن	
ملموس)47(((.	ونشير	سريًعا	إلى	أن	كثيًرا	من	املصادر	غير	العربية	تدعم	كثيًرا	مما	أوردته	هذه	في	كثير	
ذلك:	 على	 	

ً
مثاال نأخذ	 أن	 يمكن	 ربما	 لها.	 الجدالية	 الطبائع	 عن	 النظر	 بصرف	 التفاصيل)48(،	 من	

	اسمه	محمد	ظهر	كواعظ	لكلمة	هللا،	وكان	في	األصل	تاجًرا	)بحسب	ما	
ً

إن	أسًسا	إسالمية	أن	رجال
يعتقد	التراث	اإلسالمي(،	وأنه	عرف	العرب	بإله	إبراهيم،	وأنه	أمر	أتباعه	أال	يأكلوا	امليتة،	وال	يشربوا	
الخمر،	وال	يتكلموا	بالكذب،	وال	يفسدوا،	لهي	أسس	قد	رويت	في	عمل	منسوب	إلى	األسقف	األرمني	
)سيبيوس		Sebeos(	تاريخ	هرقل)49(	)يعود	ربما	إلى	ستينيات	القرن	السابع(.	وربما	تعد	أقدم	إشارة	إلى	
 Doctrina	املسلمين	ضد	جدلي	اعتذاري	عمل	في	وردت	التي	تلك	)املسلمين(	)السراسنة(	بين	ظهر	نبي
Jacobi،	ُيفترض	أنه	كتب	في	أفريقيا	في	تموز/	يوليو	634	)أي	بعد	سنتين	من	وفاة	محمد،	632	بحسب	

)46(	نذكر	هنا	على	سبيل	املثال:

Marco	Schöller,	Exegetisches	Denken	und	Prophetenbiographie.	Eine	quellenkritische	Analyse	der	Sīra-Ueberlieferung	zu	
Muhammads	Konflikt	mit	den	Juden,	Wiesbaden,	Otto	Harrassowitz,	)Diskurse	der	Arabistik,	Bd.	3.	1998(;	Gregor	Schoeler,		
Charakter	und	Authentie	der	muslimischen	Überlieferung	über	das	Leben	Mohammeds	)Walter	de	Gruyter:	Berlin/New	York:	
1996(	and	Aziz	Al-Azmeh,	The	Arabs	and	Islam	in	Late	Antiquity	)Berlin:	Gerlach	Press,	2014(.

)47(		Serjeant,	R.	B.,	”Meccan	Trade	and	the	Rise	of	Islam:	Misconceptions	and	Flawed	Polemics“,	Journal	of	the	American	
Oriental	Society,	B.	110,	N.	3	)1990(,	p.	472-473.

)48(	تبقى	دراسة	)هويالند(	هي	األهم	في	هذا	املضمار:

Robert	Hoyland,	Seeing	Islam	as	others	saw	it:	a	survey	and	evaluation	of	Christian,	Jewish,	and	Zoroastrian	writings	on	early	
Islam	)Princeton,	NJ:	Darwin	Press,	1997(.

)49(	Robert	W.	Sebeos,	Thomson	)trans.(,	The	Armenian	History	Attributed	to	Sebeos	)Liverpool	University	Press,	1999(,	§	
135.	K.	42.	P.	95-96.
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إلى	أحداث	 بالنظر	 أنه	 إلى	 نبًيا	كاذًبا)50(.	نشير	كذلك	 التراث	اإلسالمي(،	وإن	كان	املؤلف	عد	محمًدا	
القرن	السابع	املهمة،	وال	سيما	غزو	املسلمين	أرا�سي	غيرهم،	فقد	بدأت	اإلشارات	الكثيرة	تتوالى	عند	
	تلك	اإلشارة	إلى	)عرب	

ً
الكتاب	غير	املسلمين	إلى	دين	محمد،	وهو	أمر	ال	يمكننا	الخوض	فيه	هنا،	مثال

)الجابية	 جابيثا	 معركة	 أحداث	 روايته	 سياق	 في	 راهب	سوري	 عند	 ترد	 التي	 طّي(	 )عرب	 أو	 محمد(	
636	م(،	وهي	املعركة	التي	وقعت	شمالي	نهر	اليرموك	)بالقرب	من	الجوالن	ومدينة	القنيطرة	السورية	
لـ	)توماس	 الحالية(،	وألحق	العرب	فيها	هزيمة	ساحقة	بالبيزنطيين)51(.	وفي	نص	سرياني	آخر	ينسب	
القسيس	Presbyter	the	Thomas(	نجد	كذلك	إشارة	إلى	عرب	محمد	الذين	أشير	إليهم	بـ	)طي	محمد(	
)بالسريانية:	)d-Mḥmt)52	tayyāyē،	وهي	إشارة	أخرى	إلى	العرب.	وباملناسبة	من	التسميات	السريانية	
التي	كانت	تطلق	على	العرب	واملسلمين	هي	mhggarāyē	هاجريون،	مهاجرون،	إضافة	إلى	نعوت	أخرى(.

،	ضد	من	يدعي	من	
ً

ال	أهدف	بهذا	إلى	إيراد	أدلة	تاريخية	مضادة	)على	وجود	محمد	التاريخي،	مثال
التشديد	 بمقدار	 وتدقيًقا،	 ا	

ً
بحث الغرب	 في	 اآلن	 أشبعت	 قد	 مهمة	 فهذه	 التنقيحيين	عدم	وجوده(،	

الرواية	 أو	عدم	موثوقية	 التاريخية	 األدلة	 في	نقص	 ليست	 املنقحين	 العمق	عند	 في	 املسألة	 أن	 على	
اإلسالمية،	بل	املوقف	األرثوذك�سي	املسبق	املجرد	من	املادة	التاريخية	ومن	التاريخ	نفسه.	أضف	إلى	
الدينية	اإلسالمية	 والسوسيولوجيا	 العربية	 باللغة	 التيارات	هذه	 كثير	من	 املطبق	عند	 الجهل	 ذلك	

وحساسياتها	األنثروبولوجية،	وما	إلى	ذلك	من	ألف	وباء	أسس	البحث	العلمي.

السؤال الشفاهي والكتابي

املعاصرة	 املباشرة	عن	األحداث	 األدلة	اإلسالمية	 في	 ملاذا	يوجد	نقص	هائل	 	من	مثل:	
ً
إن	سؤاال

ملحمد،	لهو	سؤال	صعب،	وال	يمكن	تناوله	في	هذا	اإلطار	هنا	)وعموًما	فقد	عولج	في	سياقات	أخرى،	
	عند	العظمة)53((.	يرى	)هويالند(	أن	إحجام	الدولة	اإلسالمية	املبكرة	عن	تسجيل	مواقفها	الدينية	

ً
مثال

)50(	انظر	ترجمة	هذه	اإلشارة	كاملة	عند:

Robert	Hoyland,	Seeing	Islam,	p.	57-58.

	في	رسالة	املاجستير.	وانظر	كذلك:
ً

)51(	أوردت	النص	كامال

Hoyland,	Seeing	Islam,	p.	116-117;	Palmer,	Andrew,	The	Seventh	Century	In	The	West-Syrian	Chronicles	Including	Two	Sev-
enth-Century	Syriac	Apocalyptic	Texts	)University	Press:	Liverpool,	1993(,	p.	2-3.

)52(	Hoyland,	Seeing	Islam,	p.	118-120.

)53(	Al-Azmeh,	The	Arabs.
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)باستثناء	القرآن(،	يعكس	حقيقة	أن	الحكام	املسلمين	األوائل	لم	يشعروا	أنهم	ملزمون	بإعالن	مبادئ	
دينهم	في	السياقات	العامة)54(.	ما	يهم	أن	لدينا	عدًدا	كبيًرا	من	األدلة	التاريخية	)بما	في	ذلك	األدلة	غير	
اإلسالمية	مثل	النقوش	والبرديات	واالكتشافات...	إلخ(	على	صعود	بواكير	اإلسالم،	ويتوافق	كثير	منها	
التي	 الدينية	واالعتذارية	 النظر	عن	بعض	االختالفات	واملرامي	 التراث	اإلسالمي	الالحق،	بصرف	 مع	

كتبت	ألجلها.

ثم	إن	الرأي	السائد	الذي	يستخدمه	التنقيحيون	ذريعة	بأن	التراث	اإلسالمي	قد	شرع	في	تدوينه	
بعد	قرن	أو	قرنين	على	األقل	من	أحداث	القرن	السابع،	لهو	أيًضا	اليوم	موضع	شك	ونقد	في	مجاالت	
الدرس	اإلسالمي	الغربي.	يمكن	للمرء	االفتراض،	كما	أشار	)غريغور	شولر	Schoeler	G.(،	أن	الفجوة	
الزبير	 632	م(	وأول	مصدر	إسالمي	)وفي	سياقنا:	عروة	بن	 بين	آخر	لحظة	محمدية	)حوالى	 الزمنية	

الذي	يعد	أول	من	شرع	في	السيرة	النبوية(	ال	تتراوح	أكثر	من	40	إلى	50	سنة))55().

إن	سوء	الفهم	عند	كثير	من	القطاعات	التنقيحية	للغة	العربية	وأبعادها	الثقافية	والتاريخية،	
القدرة	على	فهم	 في	عدم	 الكثيرة	 أيًضا	أحد	األسباب	 القديمة	هو	 العصور	 أواخر	 في	 وكيف	تطورت	
بالتطورات	 املعرفة	 تماًما	نقص	 التراث	اإلسالمي.	أقصد	هنا	 املراحل	األولى	من	 في	 الشفاهي	 السؤال	
األولية	األنثروبولوجية	للغة	العربية.	وهذا	هو	سبب	أن	التنقيحيين	قد	جعلوا	من	مسألة	أن	التراث	
من	 بالكامل	 الباكر	 اإلسالم	 أسس	 استئصال	 إلى	 بهم	 أدى	 كبيًرا	 	

ً
إشكاال شفاهًيا	 روي	 قد	 اإلسالمي	

التاريخ.	لكن	لنكن	واضحين،	ولنكرر	ما	يقوله	علماء	البحث	التاريخي:	النص	املكتوب	بحد	ذاته	ليس	
ضمانة	على	صدقية	ما	يرويه،	فكما	أّن	التزييف	يمكن	أن	يطال	النص	الشفهي،	فكذلك	األمر	يمكن	

أن	يطال	الكتابي)56(.

	وقد	بحث	)عزيز	العظمة(	في	هذا	املوضوع	في	ما	يخص	مشكلة	الشفاهية	املخترعة	التي	ُيتعاَمل	
وسم	الثقافة	اإلسالمية	بأنها	تتمتع	بعقل	شفاهي	تفصله	فجوة	حضارية	

ُ
معها	على	نحو	ثقافوي،	حيث	ت

عن	العقل	الكتابي.	لكن	تاريخًيا	ال	توجد	فجوة	باملعنى	الدقيق	للكلمة	بين	الشفاهية	والكتابة)57(.	ثم	

)54(	Robert	Hoyland,	”New	Documentary	Texts	and	the	Early	Islamic	State“,	Bulletin	of	the	School	of	Oriental	and	African	
Studies,	University	of	London	69,	No.	3.	)2006(,	p.	410.

)55(	Schoeler,	Charakter	und	Authentie,	p.	21.

عند	العظمة	)100	P.	Arabs,	The	Al-Azmeh,(	املدة	ال	تتجاوز	من	50	إلى	75	سنة.	أما	سؤال	أن	تأخذ	الكتابة	عند	املسلمين	شكل	ظاهرة	مستقرة،	
فهذا	استمر	إلى	قرن	بعد	وفاة	محمد.

)56(	Schoeler	1996,	p.	9.

)57(	Al-Azmeh,	The	Arabs,	p.	98.
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إن	الشفاهية	هي	كذلك	نوع	من	التواصل	البشري	ووسيلة	للنشر)58(،	يشكل	املجاالن	كالهما	نظاًما	
مًعا،	ومن	ثم،	ال	يوجد	سبب	لالعتقاد	أن	الثقافة	الشفاهية	تهيمن	على	الثقافة	العربية	في	بواكيرها	
يتبع	اآلخر	على	 في	املمارسات	االجتماعية.	فكالهما	 بينهما	 اإلسالمية.	وليس	هناك	أي	سبب	للفصل	
نحو	تشابكي.	أما	ملاذا	يطغى	هذا	الشكل	على	اآلخر	في	هذه	املرحلة	الزمنية	أو	تلك،	فهذا	يعود	بالدرجة	
العوامل	 	على	عومل	االستقرار	السيا�سي	واالجتماعي،	وهي	

ً
الكتابة،	فضال إلى	توافر	أدوات	 األساس	

التي	افتقدها	املسلمون	األوائل	)قبل	سيطرة	بني	أمية(،	عندما	كانوا	منشغلين	بالحروب	األهلية	في	ما	
بينهم	بسبب	أسئلة	السلطة	وما	إليها،	كما	يسجل	التاريخ	اإلسالمي.

هل القرآن مصدر تاريخي؟

برأيي،	ال	يمكن	اإلجابة	عن	هذا	السؤال	بـ	نعم	أو	ال	جواًبا	مطلًقا،	والسيما	في	سياقنا	الضيق	هنا.	
لكني	أود	أن	أقدم	تعليًقا	صغيًرا	ختامًيا	على	هذا	في	ما	يرتبط	بسياقنا.

محمد	 عهد	 إلى	 بيقين	 نسبتها	 يمكن	 التي	 الوحيدة	 األصلية	 الوثيقة	 هو	 القرآن	 أّن	 حقيقة	 إّن	
اإلسالم.	 بواكير	 حول	 معارفنا	 في	 الزاوية	 حجر	 النص	 هذا	 عد	 إلى	 العلماء	 بعض	 دفعت	 نفسه)59(	
ذلك	أن	القرآن	ال	يعد	فقط	الشهادة	األقدم	واألكثر	قيمة	تاريخية	على	معتقدات	محمد	الدينية،	بل	
أيًضا	على	بيئته	الوثنية	التي	صعد	اإلسالم	من	عمقها.	ومثل	ما	نعلم	هناك	كثير	من	اآليات	القرآنية	
	الالت	ومناة	

ً
حول	الوثنية	العربية	وآلهتها.	فمعظم	ما	أتى	عليه	القرآن	من	أسماء	اآللهة	العربية	)مثال

النقوش	 من	 كثير	 عنه	 قد	كشفت	 	)23 	:71 أخرى:	 وأسماء	 	20-19 	:53 القرآن	 	
ً

مثال انظر	 والعزى،	
واالكتشافات	األركيولوجية.	يحتوي	القرآن	كذلك	على	إشارات	ألحداث	معينة	في	بيئته	الحجازية	وما	
	هزيمة	البيزنطيين	وفقدانهم	القدس	سنة	614	)انظر:	30:	2	وما	بعدها.	لكن	ال	يشير	

ً
يتجاوزها،	مثال

القرآن	إلى	التاريخ(.	ويشير	كذلك	إلى	بعض	الحروب	الحاسمة	بين	محمد	وخصومه	)على	سبيل	املثال	
معركة	بدر:	3:	123-124؛	22:	19	وما	بعدها؛	54:	45؛	8:	43-44؛	فتح	مكة:	48:	11- 12	وطرد	القبيلة	
اليهودية	بني	النضير	من	املدينة:	59:	1	وما	بعدها(،	ال	بل	يتناول	بعض	الشؤون	الشخصية	ملحمد	التي	
قللت	من	منزلته	بين	قومه	نبًيا	)على	سبيل	املثال	زواجه	من	امرأة	تدعى	زينب:	33:	37-40(.	إضافة	إلى	
ذلك،	يمنحنا	النص	صورة	واضحة	للتصورات	اإلثنولوجية	والدينية	للعرب	قبل	اإلسالم.	وأخيًرا	وليس	
آخًرا،	ُيعد	استخدامه	النثر	املقفى	)بخاصة	في	السور	املكية	املبكرة(	مؤشًرا	مهًما	على	النمط	األدبي	

)58(	Al-Azmeh,	The	Arabs,	p.	90.

)59(	Heinz	Halm,	Der	Islam,	Geschichte	und	Gegenwart,	)München:	C.	H.	Beck,	2000(,	p.	14.
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والديني	الكهاني	الوثني	الذي	تكون	خالله	النص،	ويبين	لنا	كيف	تداخل	مع	هذه	األساليب	الوثنية،	
وتطور	منها.

وعموًما،	هناك	كم	هائل	من	املعلومات	التاريخية	التي	يقدمها	القرآن،	حتى	لو	اختلطت	بالبعد	
األسطوري،	ونقلت	وفًقا	ألسلوبه	الجدلي	وأغراضه.	إن	الرأي	القائل	بعدم	وجود	نص	بريء	محايد	هو	
رأي	ينطبق	أيًضا	على	القرآن.		فهو	ليس	نًصا	بريًئا	في	أي	حال	من	األحوال،	وال	يجب	أن	يكون	كذلك.	
بعيًدا	عن	اإلسالمات	 النصية	 املادة	 أنه	يجب	درس	هذه	 إليه،	هو	 التنبه	 ينبغي	 ما	 ومن	جهة	أخرى	
منها	 كل	 لجهتها،	 النص	 جيرت	 التي	 تح�سى	 وال	 تعد	 ال	 التي	 والتفاسير	 الالحقة،	 املتعددة	 العقائدية	
بحسب	مطامحها	العقائدية	والسياسية،	وما	إلى	ذلك.	لذلك	يجب	قراءة	القرآن	وفًقا	لبعده	الزمكاني	
وشروطه	التاريخية.	وهذا	يعني	موضعة	القرآن	في	فضائه	التاريخي،	ودرسه	وفق	مرآة	العصر	القديم	

املتأخر	الذي	أنتجه.

الخاتمة

ا	
ً
إذ يمكن	 ماذا	 الفو�سى،	 في	اإلسالم	تسودها	أجواء	من	 الغربية	 الدراسات	 كانت	حالة	 إذا	 لكن	
	في	موضع	آخر،	فإّن	الحال	مؤسفة	

ً
قوله	في	السياق	العربي	وفي	امليادين	الدرسية	فيه؟	وكما	عبرت	مرة

بكل	املقاييس.

وعموًما،	إحدى	النتائج	التي	يمكن	أْن	نخلص	إليها	أن	نقد	املصادر	اإلسالمية	املبكرة	من	قبل	هذا	
االتجاه	االستشراقي	ال	يتعلق	بنيوًيا	باالنعدام	املزعوم	لألصالة	التاريخية	لهذه	املصادر،	بل	بالتحيزات	
النزعة	 بهذه	 يدفع	 التاريخ	 ضد	 مبطن	 عداء	 يغلفها	 تحيزات	 التاريخي،	 اإلسالم	 موقع	 تجاه	 املسبقة	
التشكيكية،	بصرف	النظر	عما	إذا	كانت	هناك	مصادر	حقيقية	لدراسة	اإلسالم	أم	ال.	وكما	شددنا،	
هذا	ال	يعني	أن	املصادر	اإلسالمية	ال	يجب	انتقادها	تاريخًيا،	كما	قام	بهذا	بعض	علماء	اإلسالميات	
الغربيين.	لكن	اهتمام	التنقيحيين	يختلف	تماًما	عن	هذا	النقد	املطلوب.	همهم	األساس	هو	تصحير	
الفكر	التاريخي	فيما	يخص	أسس	ظهور	اإلسالم	لنزع	الطابع	التاريخي	عن	اإلسالم	وتعليقه	في	الهواء.	
وهذا	ما	رأيناه،	سواء	بين	أولئك	الذين	حاولوا	انتزاع	اإلسالم	من	موضعه	التاريخي	في	العصر	القديم	
بين	 أم	 املتوسط،	 ملناطق	 التاريخية	 الوحدة	 دمر	 قد	 غريب	 كائن	 أنه	 لو	 كما	 إليه	 ونظروا	 املتأخر،	

التنقيحيين	الذين	جسدوا	ذروة	هذا	العبث	التاريخي.
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