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האם בצורת עתיקה תרמה
להתפשטות האיסלאם? רמז

לתשובה נמצא בעומאן
קריסת ממלכת חימייר במאה השישית נחשבת לאחד האירועים

שהובילו לעליית האיסלאם כעבור מאה שנים. אולם מה גרם
להתמוטטות הממלכה אחרי תקופת שגשוג ממושכת מאוד?
אחד הגורמים לכך, לפי מחקר חדש, הוא בצורת אזורית קשה

קריאת זןשמרו9

בר-אילןשלום, חיפושניווט
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במשך כ-600 שנים, החל במאה השנייה לפני הספירה, שלטה בדרום חצי האי ערב

ממלכת ִחמְיַר. הממלכה המשגשגת ישבה על דרך הבשמים העתיקה וכבשה לאורך

השנים שטחים באפריקה, מאתיופיה ועד טנזניה. השלטון המרכזי - שיש סברה

שהוחזק בידי יהודים החל במאה הרביעית לספירה - הביא לשגשוג ולשפע, ועד

היום ניתן למצוא בשטחי הממלכה שרידים ממערכות השקיה מתוחכמות וסכרים

שהפכו את האזורים הסמי-מדבריים לשדות פוריים.

אך בתחילת המאה השישית החלה חימייר לאבד מכוחה ובשנת 525 נכבשה על ידי

ממלכת אקסום האתיופית. להתרחשות זו נודעת חשיבות רבה, שכן הדבר איפשר

בהמשך לדת חדשה שהתפתחה בצפון חצי האי ערב להתפשט ולצבור עוצמה.

אלמלא דעכה ממלכת חימייר, סבורים חוקרים רבים, ייתכן שהאיסלאם לא היה הופך

לכוח כה משמעותי, וההיסטוריה של העולם היתה נראית אחרת לגמרי.

במשך שנים רבות תלו היסטוריונים את דעיכת חימייר בעיקר בנסיבות פוליטיות

חדש מחקר אולם הבשמים בדרך המסחר וצמצום שכנותיה עם סכסוכים פנימיות

Christian Flierl/University of Basel :צילום פרופ' דומיניק פלייטמן (משמאל) שהוביל את המחקר, באוניברסיטת בזל. "כמו במקרה רצח - היתה לנו ממלכה מתה וחיפשנו אחר האשם"
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פנימיות, סכסוכים עם שכנותיה וצמצום המסחר בדרך הבשמים. אולם מחקר חדש

מציע גורם אחר, או נוסף, לירידת קרנה של הממלכה. החוקרים זיהו כי בראשית

המאה השישית שררו בדרום חצי האי ערב תנאי בצורת קיצוניים, שלטענתם ערערו

.Science את המצב הפוליטי באזור. הממצאים פורסמו ביום חמישי בכתב העת

הזקיף שעומד במרכז המחקר. אותר ב-1997 אך רק כעבור עשור, סיפר פלייטמן, הוא הבין שהממצא שייך לתקופת זמן מעניינת
Timon Kipfer /University of Basel :צילום והחליט לערוך לו בדיקות מקיפות

רוצים סיכום? קבלו את "היומית" כל ערב ישירות למייל

להרשמה*דוא"ל 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg4044
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מוביל המחקר החדש, הגיאולוג והפאלאוקלימטולוג פרופ' דומיניק פלייטמן

מאוניברסיטת בזל, אמר ל"הארץ" כי "דעיכת ממלכת חימייר יצרה ואקום

סוציו-פוליטי בחצי האי ערב. הדבר הביא למעורבות רבה יותר באזור של מעצמות

העל של התקופה, האימפריות הביזנטית והסאסאנית, וכן יצר קונפליקטים בין

השבטים בחצי האי. בנוסף, ירידת קרנה של חימייר הפכה את מכה למרכז חשוב

בחצי האי, דבר שסייע למוחמד, שהגיע ממשפחה אמידה בעיר".

החוקרים זיהו את הבצורת באמצעות ניתוח שכבות של זִָקיף (סטלגמיט) ממערת

אל-הוטה (כיום בשטחה של עומאן). הזקיף אותר ב-1997 אך רק כעבור עשור,

סיפר פלייטמן, הוא הבין שהממצא שייך לתקופת זמן מעניינת והחליט לערוך לו

בדיקות מקיפות. "זה היה תהליך ממושך מאוד והיינו חייבים להבטיח שהשתמשנו

בכל הנתונים האקלימיים, הארכיאולוגיים וההיסטוריים הקיימים כדי לוודא

שההשערה שלנו היא בעלת תוקף מדעי, שכן מדובר בנושא רגיש".

קצב גידול הזקיף וההרכב הכימי של שכבותיו תלויים בכמות המשקעים שירדו על

השטח שמעל המערה. פלייטמן אמר שגם בעין בלתי מזוינת ניתן לראות על

הסטלגמיט שבמהלך צמיחתו היתה תקופה יבשה מאוד שארכה כמה עשורים, שכן

קוטר הזקיף באותן שנים צר במיוחד.

אנא הזינו כתובת אימייל

כתובות עתיקות מלמדות על הממלכה היהודית שהתקיימה בחצי האי ערב
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ניתוח של שכיחות איזוטופים של חמצן בזקיף איפשר לחוקרים להעריך את כמות

המשקעים שירדו לפני מאות שנים. ידוע שככל שיורד גשם רב יותר, כך היחס בין

איזוטופ חמצן קל (O16) ואיזוטופ כבד (O18) נוטה לכיוונו של הקל. הניתוח שביצעו

החוקרים אכן מצא תקופה שבה שררה בצורת קיצונית. תארוך אורניום אפשר להם

לקבוע, במידת דיוק של 30 שנים, שהתקופה היבשה הזו היתה בתחילת המאה

השישית.

כדי לצמצם את טווח הזמן בו התרחשה הבצורת השתמשו החוקרים בנתוני אקלים

ידועים אחרים, כולל נתונים על גובה פני ים המלח, וכן שיתפו פעולה עם

היסטוריונים. "זה היה קצת כמו מקרה רצח", אמר פלייטמן. "היתה לנו ממלכה

מתה, וחיפשנו אחר האשם. צעד אחר צעד, העדויות קירבו אותנו לתשובה".

רצף ארוך של שנים בהן היה צמצום משמעותי בכמות המשקעים יכול לערער

שלטון באזור סמי-מדברי ולגרום לרעב ולחוסר שקט. "האוכלוסייה בחימייר חוותה

ימים קשים, ופירוש הדבר היה שהאיסלאם הגיע לאנשים שחיפשו תקווה חדשה,

שהבצורת הדבר פירוש אין פלייטמן. אמר כחברה", מחדש אותם לאגד שיוכל משהו
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רוש הדבר שהבצורת ן פ טמן. א , אמר פל וכל לאגד אותם מחדש כחברה משהו ש

גרמה לעליית האיסלאם, הדגיש החוקר, אולם היא היתה עשויה להיות גורם חשוב

ביצירת ההקשר שבו הוא התפשט.

פרופ' מירי שפר-מוסנזון, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וראשת בית

הספר להיסטוריה על שם צבי יעבץ באוניברסיטת תל אביב, אמרה כי "המחקר

מציע כיוון מחשבה חדש, שקושר בין מציאות סביבתית בחצי האי ערב לעליית

הסטלגמיט שנחקר. "האוכלוסייה בחימייר חוותה ימים קשים, ופירוש הדבר היה שהאיסלאם הגיע לאנשים שחיפשו תקווה
Timon Kipfer /University of Basel :צילום חדשה"



9:32 ,19.6.2022 האם בצורת עתיקה תרמה להתפשטות האיסלאם? רמז לתשובה נמצא בעומאן מדע - הארץ - הארץ

https://www.haaretz.co.il/science/2022-06-18/ty-article-magazine/.premium/00000181-7739-d541-a9ad-ff3d573c0000 7/13

ת ע ת   ע  ת ת ס ן  ק   , ן   ע כ

האיסלאם. המחקר מציג עדויות אקלימיות מחצי האי עצמו שזה דבר שלא היה לנו

עד עתה. זה משתלב בגל של מחקרים שמקשרים בין נסיבות אקלימיות ותהליכים

היסטוריים ידועים".

לדבריה, לאורך מאות שנים היה דרום חצי האי ערב החלק המשגשג והתרבותי,

בהשוואה לצפון חצי האי. "אבל בסופו של דבר, מי שניצח הם השבטים מהצפון.

השפה הערבית שיש לנו היום היא שלהם, ואין כמעט שרידים של הערבית

הדרומית. מה גרם לשינוי הדרמטי הזה? המחקר החדש מציע שבצורות או משברים

אקלימיים שיחקו כאן תפקיד".

משרטטים שינוי היסטורי
פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי ברשות העתיקות וחוקר מהחוג לארכיאולוגיה

באוניברסיטה העברית, הסביר שהתפשטות האיסלאם הוסברה באופן מסורתי

במישור הפוליטי. אולם בשנים האחרונות מתחזקת תפיסה לפיה להשפעות

סביבתיות במאה השנים שקדמו להתפשטות היה תפקיד חשוב בהתרחשות. בנוסף

לבצורת שזוהתה כעת, אבני ציין שמקורות היסטוריים וכן בדיקות של גלעיני קרח

באזור גרינלנד הראו שבשנת 536 היתה אנומליה אקלימית גלובלית, ולאורך

חודשים רבים שרר כנראה ערפל כבד בחצי הכדור הצפוני. "שנת 536 מכונה

'השנה ללא שמש'", אמר אבני. "לצד זאת, המחקר הנוכחי מראה רצף של שנות

בצורת בחצי האי ערב באותה תקופה. ידוע גם שחלוצה, שהיתה מהערים המרכזיות

בנגב, ננטשה במחצית המאה השישית, אז יש הצטברות של מידע על אירועים

אקלימיים באותה תקופה".

אירוע מערער אחר במאה השישית היה מגפת הדבר היוסטיניאנית, שפרצה ב-541

ומשם בסין כנראה התחילה זו מגפה הראשונה העולמית הדבר למגפת ונחשבת
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ונחשבת למגפת הדבר העולמית הראשונה. מגפה זו התחילה כנראה בסין ומשם

התפשטה לאפריקה, למזרח התיכון ולבירת האימפריה הביזנטית, קונסטנטינופול.

"זה אירוע מתועד שיש לו ממדים גלובליים, יש מקורות שמדברים על שליש

מאוכלוסיית העולם שנמחקה", אמר אבני.

אירוע טבע שלישי באותה מאה הוא הפריצה של הסכר הגדול במאריב, בהרי צפון

תימן של ימינו, בשנת 575 בקירוב. לפריצה גרמו כנראה רעידת אדמה או שיטפון

אדיר, ולפי שפר-מוסנזון האירוע נתפס על ידי בני התקופה כבעל "ממדים אפיים"

והוא אף מוזכר בקוראן. "עוד יהיה צריך לקשר את הסיפור שהחוקרים מדברים עליו

השינוי את דבר של בסופו שיצרו הסכר ולפריצת למגפה הבצורת של כעת

SAUDI PRESS :צילום תפילת צהריים במכה, בחודש שעבר. ירידת קרנה של חימייר הפכה את העיר למרכז חשוב בחצי האי
AGENCY/רויטרס
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כעת, של הבצורת, למגפה ולפריצת הסכר, שיצרו בסופו של דבר את השינוי

ההיסטורי", אמרה החוקרת.

אבני ציין שמחקרים חדשים מתחום מדעי הטבע מאפשרים להיסטוריונים רזולוציה

מדויקת יותר בנוגע להתרחשויות העבר. "זה משהו חדש, שהיסטוריונים משתמשים

במדעים מדויקים". עם זאת, הוא אמר שיש מקום הן לתהליכים פוליטיים והן לאירועי

טבע בהבנת ההיסטוריה. "חברה חזקה תדע להתגבר גם על תקופות כאלה, של

עשר שנות בצורת, ואילו חברות פחות עמידות יתמוטטו. אם מסתכלים על תולדות

המחקר, אז בתחילת המאה ה-20 רווחה הגישה שאמרה שהאקלים קובע הכל. היא

התחלפה בגישה לפיה אין דטרמיניזם אקלימי והכוח נתון בידי האדם. והיום שוב

אומרים שצריך לשים לב יותר למערכות סביבתיות ולהשפעתן על החברה האנושית.

זה קשור גם לכך שהאקלים בימינו הוא במרכז השיח".

פלייטמן אמר שגישות עכשוויות מייחסות לאקלים תרומה לעלייתן ולנפילתן של

אימפריות וציביליזציות. הוא ציין את קריסת האימפריה האכדית לפני כ-4,200 שנים,

קריסת ציביליזציית המאיה בדרום אמריקה, התפשטות האימפריה המונגולית בימי

הביניים וקריסתן של כמה שושלות בסין. "עם זאת, מדענים לעתים קרובות חלוקים

בדעתם בנוגע לשאלה מה היתה מידת ההשפעה של האקלים על חלק מהאירועים

הללו", הוסיף.

שני החוקרים הישראלים הצביעו על כמה בעיות במחקר החדש. שפר-מוסנזון ציינה

את העובדה שהמחקר מדבר על טווח רחב של שנים, דבר שמקשה על יצירת קשר

סיבתי. "אי-אפשר להתחייב כאן על שנה או אפילו על עשור מסוים", אמרה. אבני

מצדו התייחס לכך שהמחקר מספק נתוני משקעים של אזור ספציפי מאוד. "אנחנו

צריכים עוד מחקרים דומים כדי שתהיה תמונה יותר שלמה. כאן יש תוצאות רק

ממקום יחיד".
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בהקשר זה אמר פלייטמן שצוות המחקר מנסה כעת לאתר זקיפים נוספים מהאזור

כדי לבחון את היקף הבצורת, משכה וזמנה המדויק. "יש לנו ממצאים חדשים

מטורקיה, כורדיסטן ואיראן, ועוד נמשיך במחקר", אמר.

אבני הדגיש שהקשר בין הבצורת לעליית האיסלאם הוא נסיבתי בלבד. "יכול להיות

שגם בלי האירועים האקלימיים האלה האיסלאם היה צומח, אבל אנחנו יכולים

לדעת במידה די גבוהה של ודאות שתהליכים פוליטיים בחצי האי ערב הושפעו

מהאקלים. מתגבשת תמונה לפיה בצורת הניעה את התהליך, עשר שנים אחרי כן

באה מגפה, והשילוב של הדברים יצר ערעור של הסדר החברתי, שבהקשר שלו

צמח האיסלאם. זה אפקט דומינו ששינה את העולם באופן מוחלט, וחוקרים רוצים

לדעת מתי התהליך הזה התחיל. עכשיו אומרים שנקודת ההתחלה לא היתה

כשמוחמד הופיע אלא מאה שנה קודם, בבצורת".
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