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المقدمة
ٌهدؾ هذا الكتاب الى تعرٌؾ المارئ بالظروؾ األجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة الثً ادت لنشوء األدٌان
التوحٌدٌة الثبلثة الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسبلم فً منطمة واحدة ،وهً الشرق االوسط .وٌستخدم منهجا تحلٌلٌا
مبنً على المراءة الموضوعٌة للظروؾ التً أحاطت بنشوء هذه االدٌان .والكتاب لٌس بحثا فً تارٌخ األدٌان،
بل ٌطور منهجا تحلٌلٌا فً أهم عوامل نشبتها وممارساتها التً تنالض ما اتت به أوماأدعته من روحانٌات عند
نشؤتها .فعلى مدى التارٌخ لعبت هذه األدٌان  ،ذات الجذور والفرضٌات الواحدة  ،دورا بارزا فً أندالع
الحروب وألامة الحواجز بٌن البشر والشعوب،وحتى األفراد من شعب واحد ،ناهٌن عن تارٌخها الطوٌل فً
محاربة العمل والعلم والامة العوابك امام التمدم الحضاري والتفاعل األنسانً .والوالع أن العلم والمعرفة ساهمتا،
والزالت تساهم الٌوم فً عملنة هذه األدٌان وإزالة الخرافات عنها ،أوعلى األلل ،بلورة الجوانب العملٌة
والروحٌة المفٌدة فٌها ،وترشٌحها من هذا الكم الهابل المتراكم لتراث هذه االدٌان؛ وأكثره خرافً؛ بعضه مضاد
للعمل ،وبعضه مضاد لؤلنسان ،بل وللحٌاة نفسها  ،وهً اهم ثبلثة امور وهبها هللا لؤلنسان .وٌساهم العمل والعلم
باٌجاد بدٌل ٌساهم فً اؼناء الفرد روحانٌا بعٌدا عن التسلط والفرض باسم هللا بما الٌمت بصلة له  .ولد
شخصها المعتزلة بجرأة فً منهجٌتهم التً تمول «العمل من صنع هللا ؛ والتمالٌد الدٌنٌة من صنع البشر؛ فلنؤخذ
بالعمل فمط دون ماصنعه البشر »  ،وببلشن فالمعتزلة محمون  .فإن التمالٌد والفتاوى والتعالٌم الدٌنٌة لهذه
األدٌان الثبلثة تحمل فً طٌاتها خطرا كبٌرا على األنسانٌة والمجتمعات ، ،كونها تصدر ممن ٌدعً انه انما
ٌتكلم بؤسم هللا ووفك تعالٌمه وبالتالً فهً ذات صبؽة لدسٌة ألهٌة ،فً حٌن انها فً الوالع إجتهاد شخصً
متخلؾ ،ابعد ما تكون عن الحكمة األلهٌة والروحانٌة الربانٌة الملهمة .والؽرض من الكتاب هو التمهٌد لفتح
منالشة عملٌة ،وبشكل موضوعً ،للوصول الى عملنة ممكنة لفهم هذه األدٌان ،والمساهمة باصبلحها من خبلل
استنباط ما هو مفٌد فٌها ،وفرز ماهو ضار ومضر ،وتخلٌصها من شرٌعة بنً البشر ،فهً ماٌشكل خطرا
جسٌما على األنسان والمجتمعات  .والتارٌخ ٌنببنا  ،أن بعض ممارسات هذه األدٌان ٌتجاوز اي خطر اخر
عرفته البشرٌة ،فهً دون مبالؽة كانت أهم عابك واجهت المجتمعات فً بناء حضارة عمبلنٌة مزدهرة تموم
على أحبلل العمل والمعرفة  ،توفر لؤلنسان حرٌته وتطور لابلٌاته وتحفظ له كرامته فً أختٌار وسابل العٌش
واألنتاج والفكر ،بعٌدا عن السوط الفكري والخوؾ الذي زرعته هذه األدٌان بتصوٌرها الرب وكانه انتمامً
ومتعطش للثار والعماب ،بدل الرحمة والروحانٌة األلهٌة المتسامحة  .وربما كان هذا هو مابدأت به أٌضا
التعالٌم األولى للدٌانات التوحٌدٌة الثبلثة زمن نشوبها؛ ولكنها سرعان ما تخلت عنها عندما اضحت أداة
اٌدٌولوجٌة بٌد السلطة والمتلسطٌن بؤسم الرب وتضاربت ممارساتهم مع حرٌة البشر التً منحها هللا إٌاهم ،بما
فٌها حمهم بالتمتع بالحٌاة التً أهداها لهم ،وبحرٌة الفكر والكلمة التً أنعم بها علٌهم من خبلل العمل الذي وهبه
لهم .والؽرٌب ان الدٌانات التوحٌدٌة الثبلثة  ،لد عارضت وحاربت ولمعت بشدة ،وعلى مدى تارٌخها السلطوي
وللٌوم ،هذه الهبات األلهٌة الثبلث (العمل والتمتع بالحٌاة والعٌش بحرٌة) ،وهو تنالض عجٌب الٌمكن األجابة
علٌه اال من خبلل ممولة العلمانٌٌن أن ال وجود ألي سلطة بشرٌة تدعً الكبلم بؤسم هللا وتحل محله ،ألن هذا
هو الشرن بعٌنه؛ حٌث من ٌدعً انه أنما ٌتكلم وٌفتً باسم الرب هو فً الوالع مشاركة سلطان الرب على
عباده؛ وهو ٌنالض تماما ماأدعته الدٌانات التوحٌدٌة إنما هً اتت للمضاء على الشرن باهلل ،فً حٌن انها
صارت فً الوالع تمارس الشرن من خبلل وضع سلطانها على البشر ،أي مشاركة هللا سلطانه .أن الكتاب ٌضع
امامه العمل والتحلٌل لتناول أصعب الحمابك واألحداث ،وٌوضح ان الدٌن لٌس هو الحل  ،بل األخذ بالعمل والعلم
والتنظٌم وضمان الحرٌات (أي العلمانٌة) لبناء مجتمعات مزدهرة لادرة على النهوض والعمل واألبداع ,والتخلً
عن التعاوٌذ الدٌنٌة التً مبلت األرض صراخا وفشلت على مدى تارٌخها فً بناء دولة عادلة ،ومجتمع منظم
وانسان واع ومنتج وروحانً ( كالذي انتجته العلمانٌة) .نرجو أن ٌمؤل الكتاب فراؼا ملحوظا فً الفكر و المكتبة
العربٌة والمشرلٌة عموما .

الباب األول
قراءة عامة لتارٌخ وصٌرورة
األدٌان األبراهٌمٌة الثالثة

 .1خصوصية نشأة الديانات األبراىيمية
تختلؾ الدٌانات األبراهٌمٌة عن أألدٌان األخرى التً عرفها األنسان منذ المدم  ،فهً لم تولد لحاجات روحانٌة
بل ولدت ضمن حركة تمرد أجتماعً لؤلحتجاج وطلب العدل واألصبلح وسط ظروؾ صراع أجتماعً وسٌاسً
والتصادي تطلب التخلً عن تعدد األلهة واألستعانة بؤله أعلى واحد  ،جبار ولوي ،هو هللا ،ألحداث تؽٌٌر أو
ثورة داخل المجتمع تمٌم مبادئ العدل األلهً بٌن الناس ،بعدما ساد ظلم من تحالؾ السلطة والثروة والكهنوت.
كانت األبراهٌمٌة هً البادبة بدعوة التوحٌد ،ونشات بعد أن صادر الملن «نمرود» 1جمٌع السلطات المدنٌة
واأللهٌة ووضعها بٌد واحدة  ،هً ٌده  ،واعلن نفسه ألها أعلى من جمٌع الهة سومر وبابل .ولد خالؾ النمرود
أهم اسس دٌانات وادي الرافدٌن المتوارثة ،وهً توازن السلطة بٌن الملن من جهة ،واأللهة ممثلة بمجمع لكهنتها
 ،من حهة أخرى .لمد كان ابراهٌم أحد هإالء الكهنة ،وتمرد على النمرود رافعا شعاره العظٌم «هللا اكبر»  ،أي
ان هللا أكبر من اي ملن متجبر مهما عظمت لوته وسلطانه ،والذي كان لد مارس لمعا شدٌدا على الناس وفرض
الضرابب الباهضة ولام جنوده بمصادرة المحاصٌل والماشٌة  ،وماتمع علٌه اٌدٌهم ،وبشكل لم ٌؤلفه سكان وادي
الرافدٌن من لبل  .وكان البد ألبراهٌم من اللجوء لموة علٌا طلبا للرحمة بالبشر بعد ان الؽى نمرود بانمبلبه
األلهة العدٌدة والتً عجزت فً اٌمافه عن ؼٌٌه ،وخذلت سكان أور وبابل للولوؾ بوجهه .أن فكرة األله األعلى
الجبار لهً حما نملة فكرٌة عظٌمة للولوؾ بوجه الملون الطؽاة عندما ٌتوجون انفسهم الهة ،وهً الفكرة التً لجؤ
لها أبراهٌم لٌمول كلمته بوجه النمرود ،وٌرحل تاركا ببلد الرافدٌن هاربا من الظلم.
وتوالت الدعوات بعد أبراهٌم  ،جمٌعها تستنجد باهلل الموي األعلى العظٌم ،لمواجهة أي ملن متجبر  .فكان األمر
نفسه مع موسى الذي طلب عون الرب ألنماذ شعبه من بطش فرعون وجنده ،بعد اتهامهم لموسى واتباعه أنهم
ٌخططون ألنمبلب لؤلستٌبلء على السلطة،ومن خبلل فكر التوحٌد كؤداة ،لتؽٌٌر دٌانة مصر  ،تمهٌدا لؤلستٌبلء
على عرشها ،وكان موسى هو نفسه مرشحا للجلوس على ذلن العرش ،فمد كان لابدا بارزا للجٌش المصري .
ما تشٌر له األحداث زمن الملن أخناتون الذي أنملب على الدٌانة المصرٌة المدٌمة (لرابة  1326ق.م ).لصالح
التوحٌد ،ولرب الموحدٌن منه وانتمل لعاصمة جدٌدة تكون مركزا له ولهم بوجه كهنة مصر .وبعد بعد موت
أخناتون ،هرب موسى واتباعه من لمة هرم السلطة الى الٌهود العادٌٌن ،خوفا من انتمام الفرعون الجدٌد بتحرٌض
من كهنة دٌانة مصر المدٌمة ،لٌمودهم الى أرض ملٌبة باللبن والعسل أهداها له «هللا» مكافاة على صبره وصبر
أتباعه الموحدٌن ،الذٌن فً الوالع لم ٌصبروا ،بل لتلوا موسى( )2وهم فً طرٌمهم الى كنعان لجزعهم من الهه ،
وعلٌه لم نعلم للٌوم كٌؾ تسرع الرب وكافبهم  ،كما دون فً التوراة ،بما لم ٌصبروا علٌه ،وهو عالم الؽٌب.
وكان األمركذلن مع المسٌح «ٌسوع الناصري» الذي ثار تمردا على األستؽبلل الفاحش للفمراء ،الذي تم باسم
الرب واألله نفسه ،على ٌد تحالؾ األؼنٌاء مع كهنوت التوحٌد فً أرض كنعان .وأدخل ٌسوع وألول مرة،
اضافة الى الجبروت والموة واألنتمام «لٌهوا» أو «ألوهٌم» اي هللا ،مفهوم الرحمة والروحانٌة األلهٌة فً الدٌانة
األبراهٌمٌة والموسوٌة ،ووسع شمولٌة الرحمة األلهٌة لكل الناس ،ولٌس لموم بعٌنهم ،ولاد تمرد أجتماعٌا على
تحالؾ الدٌن والثروة طلبا لؤلصبلح والعدل األلهً ،وأتهم انه ٌسعى للسلطة والنفوذ والسٌطرة على عرش
أورشلٌم ،فصلب أمام مرأى الفمراء من مناصٌرٌه ،ولامت المسٌحٌة على اساس اتهام الموحدٌن لبلها بمصادرة
الرب تحرٌفا من لبل الكهنوت.ولم تكن دعوة دمحم تختلؾ كثٌرا عن حٌثٌات وظروؾ دعوات من سبمه ،حٌث ثار
بوجه الطؽمة الثرٌة الفاحشة لمرٌش والتً مسكت بٌدها السلطة والثروة معا فً مكة ،والدٌن ممثبل بالكعبة  ،ممر
جمٌع الهة المبابل فً الجزٌرة ،مدعٌن حماٌتها ،ولكن الوثنٌة كانت أداة أساسٌة لبناء ثروتهم وبسط سلطتهم على
مكة .لاد دمحم عام  610م ،ثورته التوحٌدٌة مستنجدا اٌضا بنفس الرب األعلى  ،استنبطه من أطبلعه على
الٌهودٌة والمسٌحٌة ،واستشهد بما ورد فً كتبهم ،ولاد ثورة ضد أثرٌاء مكة ونجح فً امره حٌث فشل موسى
======================================================
) (1نمرود اسم ملن سومري او اشوري ورد فً التوراة وكرره المسلمون وفً الوالع الٌوجد ملن فً ببلد الرافدٌن بهذا األسم بل
هو اسم مدٌنة اشورٌة  ،وعلٌه نستخدم نفس األسم «نمرود» بمعنى رمزي ،اي احد ملون السومرٌٌن .
) (2انظر فروٌد « موسى واتوحٌد» ،دار الطلٌعة  ،بٌروت .1982

وٌسوع ،والام دولة ومجتمعا ٌحكم باسم شرٌعة هللا الذي لال به موسى وٌسوع ،ولكنه كسابمٌه ،كان الها منحازا اكثر
لدمحم واتباعه ،رؼم أضطراراألخٌر باألعتراؾ بالٌهودٌة والمسٌحٌة بداٌة دعوته لحاجته لهم ،ولكنه حاربهم وطردهم
وسباهم من الجزٌرة عندما نجح فً الامة سلطته فً المدٌنة لرفض خضوعهم الٌه  ،أي رفضهم التخلً عن دٌاناتهم .
ومثل مالام به دمحم ،لامت به المسٌحٌة بطرد وتشرٌد المسلمٌن وذبح الٌهود و الٌعالبة المسٌحٌٌن الشرلٌٌن من اسبانٌا
منتصؾ المرن الخامس عشر بفتوى الهٌة صادرة من اعلى مجلس ربانً فً الفاتٌكان  .ومثلهما لام المستوطنون الٌهود
بتشرٌد وطرد المسلمٌن والمسٌحٌٌن من فلسطٌن فً المرن العشرٌن باسم وعد الرب لهم فً ناموس موسى.
من السرد الموجز جدا أعبله ٌ ،مكن ألي لارئ محاٌد ان ٌستنتج أن أهم ماٌمٌز الدٌانات األبراهٌمٌة عن بمٌة الدٌانات
لبلها  ،أنها ولدت جمٌعها فً خضم صراع على السلطة والثروة والنفوذ .بدات بدعوة التوحٌد أللامة مجتمع العدل
الربانً  ،ولكنها بعد تسنمها السلطة أتت بنوامس أدعت أنها ربانٌة «شرابع الهٌة» ٌتٌح لها باسم الرب لتال وتشرٌد
شعوب بكاملها  ،وأن تفرض العماب فً الحٌاة لمن ٌخالفها من األفراد ،وحتى ،من فلت منهم فً الدنٌا  ،فهو لن ٌفلت
فً األخرة ،والجنة الدابمة الخالدة لمن لام بما أمر به هللا واطاع ذوي األمرمن بعده ولام بالعبادات وسار وفك الشرابع
والعبادات التً ٌمال ان الرب بلؽها لرسله ،ومن بعدهم لمن سهر على الامتها ،وهم كثر  ،من الملون واألمراء والكهنة
واألتباع ورجال الدٌن والجاهزٌن للنطك بالحكم األلهً والامة الحد ،ومنه المتل  ،او الحرق ،أو النفً  ،لكل من أتهم
بالزندلة او الهرطفة من رجال العلم والفكر ،وجمٌعها تجري باسم هللا وشرابعه .وهكذا تحولت الدعوات األولى
لؤلصبلح األجتماعً والثورة باسم الرحمة والعدل الربانً ضد ملن طاغ ،مثل نمرود ،أو ضد تحالؾ السلطة
والكهنوت فً أورشلٌم  ،او تجبَر اثرٌاء مكة على شعبها  ،الى الامة سلطات ممدسة تحكم باسم هللا ،ولكنها أثبتت وعبر
تارٌخها المعروؾ أنها أكثر تجبرا وعدوانٌة ولمعا مما هً ثارت علٌه فً األصل.

 .2قراءة لمسيرة الديانات األبراىيمية وخطرىا على المجتمعات األنسانية

ٌمكن على األلل أستخبلص ثبلثة أخطار شكلت وستبمى تشكل خطرا وجودٌا كبٌرا على األنسان وعلى األنسانٌة
جمعاء نتجت عن الدٌانات األبراهٌمٌة:
 .1خطر التمٌٌز بٌن البشر ،وخلك الحواجز النفسٌة والفرلة والبؽضاء بٌنهم  ،والخوؾ من بعضهم  ،رؼم ألرارهذه
األدٌان الثبلثة جمٌعها ان هللا خالك للبشر جمٌعا ،ولكنها دوما أستخدمت وشرعت التمٌٌز بٌنهم ،وتكفٌر بعضهم
بعضا ،تعدتها حتى للتمٌٌز بٌن اتباع الدٌانة الواحدة التً انتجت طوابؾ منهم تماتلت بٌنها بمرارة على مدى
التارٌخ  ،وبعضها ٌتماتل للٌوم .الكل أدعى وٌدعً انه األلرب هلل وأنما ٌموم بما امره به هللا ووفك ماهو منصوص
فً الشرابع .وٌمكن الٌوم المول ،بثمة والى حد بعٌد من الموضوعٌة ،انه لم تعرؾ البشرٌة لط عامل مفرق بٌن
الناس والشعوب لدر مالامت وتموم به الدٌانات األبراهٌمٌة الثبلثة .واذا كانت النازٌة ،مثبل ،اٌدٌولوجٌة تفرق بٌن
الناس ومساواتهم كاجناس ،فهً زالت بزوال حكامها  ،أما األدٌان األبراهٌمٌة فهً تمثل كلمة هللا ولوانٌنه ،وهً
ستبمى لابمة ببماء هذه األدٌان.
 .2خطر تطبٌك الشرابع وفرضها على الفرد والمجتمع باسم هللا والرب األعلى  .بمعنى أخر  ،ان ماأتت به الٌهودٌة،
مثبل ،لبل ثبلثة الؾ سنة من نوامٌس ٌبمى لابما للٌوم ،وسٌبمى لؤلزل  ،حتى ولو كان بعضها ٌنالض لوانٌن
تطور األنسانٌة وحضارتها  :مثل التمٌٌزبٌن الشعوب و بٌن الرجل والمراة .ورؼم أن ٌسوع لام بؤضافاته
الروحانٌة لها من خبلل تعالٌمه الواردة فً األناجٌل  ،ولكنه أجبر المسٌحً الجدٌد ،األلتزام بما جاء فً الناموس
الٌهودي المدٌم  .وكذلن الشرابع فً األسبلم ،فما حلله دمحم ٌبمى حبلل لؤلخرة وماحرمه ٌكون محرما لحٌنها .
وعلٌه اضحى اي عمل ٌؤمر به األوصٌاء من ذوي األمر بعد األنبٌاء والمخولٌن منهم والمابمٌن على الدٌن هو
بمثابة امر الهً وواجب ؼٌر لابل للتؽٌٌر والمراجعة .سواء كانت فتوى بمتل عالم أو متصوؾ بتهمة الهرطمة ،
أو تزوٌج طفلة لاصرة على رجل بعمر جدها ان كان متمكنا  ،اوسبً النساء واستعبادهن كجواري أو رلٌك ألن
هللا اباح ذلن ،وهلمجرا مما ٌعرفه الناس الٌوم وعلى إمتداد تارٌخ طوٌل من ممارسات هذه األدٌان التً

التمتلن اٌة صفة من صفات هللا والتمت هلل باي صلة  ،ومورست باسم الرب من خبلل نوامٌس هذه األدٌان
الثبلثة أخطر الجرابم األنسانٌة و نسبت الى تعالٌم هللا  ،رؼم ما نعرفه ومن خبلل العمل الذي وهبنا اٌاه الخالك،
أنها أنما أجتهادات بشرٌة لمصالح دنٌوبة البست لباس الرب.

 .3خطر مصادرة العق ل وحرية الفكر والعلم بأسم محاربة اليرطقة

لم ٌشهد الفكر والعمل البشري فً تارٌخه أضطهادا لدر أضطهاد األدٌان األبراهٌمٌة لهما خبلل فترة سواد
هذه أألدٌان وسطوتهما فً السلطة ،ولم ٌشهد التطور األنسانً الحضاري واألنسانً والثمافً أزدهارا األ حٌنما
كانت هذه األدٌان منكفبة داخل معابدها ،تاركة المجتمع لٌمارس نوعا من الحرٌة الفكرٌة والعملٌة  .هذا مارأٌناه
فً الشرق من أزدهار للحضارة حٌن ٌسود العلم لفترات ،مثلما رأٌنا عند بعض الخلفاء المتنورٌن العباسٌٌن
واألمراء األندلسٌٌن ،ثم تنكص هذه الحضارة حٌنما ٌسلط خلٌفة شاعري أو أمٌر سلفً سٌفه على الفبلسفة
والعلماء  .وحدث نفس األمر فً الؽرب  ،فحٌنما حكمت الكنٌسة الؾ عام ماتت أوروبا الؾ عام  ،ولم تنهض
من جدٌد اال بعد تحجٌم الكنٌسة ،فازدهرت اوروبا بعد الطبلق معها وعزلها عن الدولة والمجتمع .

 .4قراءة في عق لنة الديانات األبراىيمية من خالل روحنتيا وتخليصيا من الشرائع

لدى الدٌانات األبراهٌمٌة تراث متراكم وكبٌر من األفكارالروحانٌة الرابعة تبلورت من خبلل الحركات الفكرٌة
واألصبلحٌة والروحانٌة من داخل هذه الدٌانات نفسها ،مما مكنها سابما وٌمكنها مستمببل من أؼناء الفكر األنسانً
بمفاهٌم روحانٌة عمٌمة ٌمكنها أن تساهم فً تطوٌر الفكر العمبلنً و الروحانً معا وجنبا الى جنب ،أو ماٌمكن
تسمٌته «الفلسفة الروحانٌة» اي علم تطوٌر الذات والسمو الروحً لؤلنسان ،وٌمكن لؤلدٌان األبراهٌمٌة ان
تساهم فً التطور الروحانً للبشرٌة من خبلل األصبلح الفكري واألجتماعً لها ،وأهمها التخلً عن الشرابع
المناهضة للمفهوم الروحانً التسامحً للخالك ،وكؾ التدخل فً حٌاة الناس وشإون المجتمع باسم الرب،
وحصر مهامها فً استكشاؾ وتطوٌر الروحانٌات األلهٌة ،مثلما فعلت الصوفٌة  ،وٌمكن لهذا األصبلح ان ٌتم من
خبلل أدوات العلمانٌة التً تموم على اساس العمل والمواطنة بعٌدا عن التمٌٌز الذي جاءت به األدٌان ،وٌإدي
بصورة موازٌة الى أصبلح المإسسات الدٌنٌة نفسها وعلى ٌد المتنورٌن فٌها  ،ولعل أهم مفاصل األصبلح هذه
الدٌانات :

.1
.2
.3

.4

التخلً عن الشرابع  ،وتحول هذه األدٌان الى طموس وممارسات روحانٌة
التخلً عن التدخل فً شإون الناس وحٌاة المجتمع وتحولها الى صٌاؼة تطوٌر الحٌاة الروحانٌة للفرد
ولٌس للجماعة ( كما لامت به المسٌحٌة مثبل فً الدول العلمانٌة)
تحولها من الدعوة لحٌاة أخرى فً األخرة ،تإدي الى العدمٌة ،لتركز على العٌش الٌوم وعلى حٌاة رافهة
للفرد وتعمل على صٌانة األرض والنبات والحٌوان ،ولٌس لفناء الحٌاة ،كما لالت دوما ومازالت تدعً
الٌوم.
تحولها من أداة تهدٌد ووعٌد لمن الٌتبع الفروض والطموس الى أداة لفهم روحانً للفروض الدٌنٌة مثل
الصبلة والصوم والزهد دون فرض أجتماعً لهذه الطموس الفردانٌة.

 .5قراءة عامة لتاريخ وحاضر ومستقبل الديانات األبراىيمية
ٌمكن تحدٌد ثبلثة مراحل فً تطور الدٌانات األبراهٌمٌة الثبلثة ،موضحة فً المخطط المرفك على الصفحة التالٌة:
 .1مرحلة النشوء  :وتتمٌز بالروحانٌة العالٌة الداعٌة ألصبلح أجتماعً وسٌاسً وفك مبادئ العدل األلهً والامة
مجتمع التكافإ والرحمة بٌن الناس حٌثما ساد التسلط والثراء الفاحش وأساءة استخدام النفوذ .ومرحلة النشوء هً
اؼنى مراحل هذه األدٌان واكثرها تمدمٌة من وجهة نظر تارٌخٌة.
 .2مرحلة الصٌرورة والممارسة  :وهً أكثر المراحل رجعٌة وأنؽبللا وتخلفا ،حٌث تشترن هذه األدٌان جمٌعها
بممارستها العنؾ وتشرٌع المتل والؽزو ولمع العمل والعلم والمعرفة ومصادرة الحرٌات وعمول األفراد تحت
ستار ألامة « الشرابع الربانٌة»  ،ولكنها فً الوالع ممارسات تخدم مصالح ملوكها وأمرابها واثرٌابها.
 .3مرحلة األنكفاء الدٌنً والتحول للعلمانٌة :بدأ دور األدٌان األبراهٌمٌة فً حٌاة الناس بالتراجع خبلل فترات
سٌادة العلم والعمل فً أدارة الدول و التً أنبرت افى تطوٌرحٌاة الناس والمجتمعات ،ونجحت فً ألامة أزدهار
حضاري واجتماعً بعد تحجٌم دور هذه األدٌان .والعكس بالعكس صحٌح اٌضا .فمرحلة التنوٌر األسبلمً،
مثبل ،والتً استمرت لرابة  700عام ،وبتؤثٌر ترجمة وتفسٌر ألعمال الفبلسفة الٌونان  ،انتجت فكرا علمٌا و
عملٌا وعملٌا زاخرا ،حٌث اعتكؾ الدٌن فً المساجد وسادت الفلسفة ،وتحول المجتمع الشرلً الى األزدهار.
ولكنه انملب الى النكوص واألنحطاط الحضاري عندما ساد التدٌن وؼاب العلم والعمل والبحث .ومنذ عزل
الكنٌسة عن الدولة فً أوروبا ،بفضل حركات األصبلح الفكري واألجتماعً ،تسٌر الحضارة األوربٌة والى
ٌومنا هذا الى األمام ودون تراجع  ،وربما ٌمكن أرجاع أمر أنتكاسة العصر التنوٌري فً المشرق انه لم ٌصل
لمصاؾ الامة دوال علمانٌة تعطٌه صٌرورة األستمرار ،كما فً اوروبا ،مما جعلها لممة سابؽة للسلفٌة وفتاوى
رجال الدٌن من اتباعها .لمد نجحت اوربا  ،واألمرٌكٌتٌن ومعظم اجزاء اسٌا الشرلٌة فً تحوٌل حركة
األصبلح الفكري الى سلطات علمانٌة ضمنت لها استمرارٌة النمو الفكري وأألزدهار الحضاري ،وتخلصت من
عبؤ تدخل الدٌانات األبراهٌمٌة فً شإونها  ،وحولتها الى كنابس ومعابد ومساجد تمارس فٌها الشعابر فمط دون
دور لها فً شإون الدولة والمجتمع.

 .6مستقبل التدين والديانات األبراىيمية

لو نظرنا الٌوم الى سكان العالم البالػ عددهم لرابة  7,5ملٌار انسان لوجدنا ان لرابة  %95منهم ٌعٌشون فً دول
علمانٌة التؤخذ باي دٌن رسمً والتهمها شرابع األدٌان األبراهٌمٌة ،وتعامل كافة مواطنٌها بالمساواة ووفك لانون
مدنًٌ .وهنان نسبة تصل الى  %90من البشر الٌوم الٌمومون باٌة شعابر دٌنٌة والٌعتبرون ان هذه األدٌان تلعب
دورا فً حٌاتهم  ،وإن كان فهو منحصرفً تنمٌة حٌاتهم الروحانٌة فمط وعلى مجال فردانً .وفمط  %18من سكان
الوالٌات المتحدة الٌوم تزور الكنابس ٌوم األحاد* ( كانت النسبة  %58عام  ، )1960و %10من سكان روسٌا
ومثلها فً المانٌا وفرنسا وبرٌطانٌا  ،وحتى فً أسرابٌل هم فمط  %11من الٌهود متدٌنون وٌتبعون الشرابع والعبادات
فً حٌاتهم .ولكن نسبة التدٌن تزداد فً المناطك التً تشهد تراجعا حضارٌا ،فما زالت منطمة الشرق األوسط وبعض
المناطك المتخلفة حضارٌا تمارس التدٌن فً دلابك حٌاتها (تمدر بنسبة  ،)%80وولدت حركات وأحزاب دٌنٌة تعتمد
ان الدٌن على راس السلطة طرٌما لنهوض دولها ،مثلل شعار «الدٌن هو الحل» كما تطرحه حركة األخوان المسلمٌن،
والذٌن ٌرون فً الدٌممراطٌة لطاراسرٌعا للوصول الى السلطة والسٌطرة على كٌنونة هذه المجتمعات .والجزء
المتطرؾ من الحركات الدٌنٌة ٌستخدم لوة السبلح لذلن  ،مستفٌدٌن من تراجع المنطمة الحضاري واأللتصادي ،وفشل
حكومات أؼلب الدول الكبٌرة فً المنظمة (مثل الجزابر ومصر والعراق) فً طرح نماذج تنمٌة تستوعب العاطلٌن
وتحد من الفساد السلطوي .وأمام هذا المؤزق التارٌخً الذي ولعت هذه الشعوب فٌه ( بٌن دول فاشلة وحركات ترجع
عجلة التارٌخ للوراء) تصبح مهمة تحول الشرق األوسط نحو العلمانٌة اللٌبرالٌة للحاق بركب األزدهار الحضاري
أصعب واعسر  ،ولكن بتحولها هذا ،والذي سٌتم حتما ،تكون هذه األدٌان لد خسرت اخر معاللها وتحولت الى تراث
شعبً،أو ثمافً فً المتاحؾ‘ وجمالٌات معمارٌة للكنابس والمساجد التً الامها البشر على مر العصور السابمة والى
الٌوم==================================================== .
)*( وفك أحصابٌات أجرتها لناة  ABCأألمرٌكٌة عام 2018

مخطط لمسٌرة الدٌانات األبراهٌمٌة
.1مرحلة النشوء والدعوة لألصالح

.2مرحلة سلطة الدٌن ورجاله

تمرد أبراهٌم على
نمرود
تمرد موسى على
فرعون

تشرٌد المسلمٌن وقتل الٌهود
فً اسبانٌا
تشرٌد الٌهود
والمسٌحٌٌن من الجزٌرة

ثورة المسٌح على
سلطة الكهنوت
ثورة دمحم على اثرٌاء
ثورة أجتماعٌة
قرٌش

أبارك لكم ثورتكم
و ماتدعون الٌه باسمً

تشرٌد المسٌحٌن والمسلمٌن
من فلسطٌن
قتل الفالسفة والعلماء
والمتصوفة باسم الهرطقة
تخلف أجتماعً وركود حضاري

مرحى لكم ألستخدامكم العقل
هدٌتً الكبرى لكم انكم التذكرون
أسمً ولكنكم تقومون بما أمرت به

.3مرحلة العلمانٌة وسٌادة العقل والعلم
حرٌة العقل والفكر
القضاء على الفقر
واألمٌة والجوع
تعمٌر األرض واقامة جنات
علٌها والحفاظ على البٌئة

التمتع بالحٌاة والطبٌعة والسفر
والتعارف األنسانً
تقدم أجتماعً وأزدهارحضاري

تنمٌة التأخً األنسانً ومنع
التمٌٌز

بروز العلمانٌة واألنتقال لحضارة
العقل والعلم والروحانٌة الفردٌة

الموقف
األلهً

تبا لكم تمارسون
عمل الشٌطان باسمً

 .7المنيج العق لي وأدوات التحليل لدراسة الديانات األبراىيمية

ٌتمٌز الكتاب انه ٌعتمد اسلوب المراءة العملٌة والتحلٌلٌة ألهم المفاصل التً شكلت األدٌان األبراهٌمٌة الثبلثة
وحٌاة مإسسٌها  ،ولراءة سٌكولوجٌة موازٌة لشخصٌاتهم ،وٌموم بمراءة الظروؾ التارٌخٌة التً اثرت مسٌرة
هذه األدٌان ( اجتماعٌا ،التصادٌا ،سٌاسٌا ،جؽرافٌا)  .وال ٌعتمد السرد التارٌخً  ،فالكتاب الٌندرج ضمن
دراسة تارٌخ هذه األدٌان ،رؼم انه ٌلتزم بدلة المكان والزمان والتسلسل الحدثً التارٌخً ،ولكنه ٌموم
باستمراءات ربما تختلؾ عما جاء فً علم تارٌخ األدٌان ،وهً التستطٌع دحضها ،كونها مبنٌة على اسس
منطمٌة متٌنة ،بعضها ٌنشر ألول مرة باللؽة العربٌة  ،وبعضها منثور فً كتب وبحوث لدٌمة أوجدٌدة ،لمنا
باألستفادة منها فً تكوٌن المادة األستمرابٌة للكتاب  .وسواء كان المارئ مإمنا ام علمانٌا ،متدٌنا أوؼٌر متدٌن،
فهو مطالب باستخدام عمله ومعرفته العملٌة فمط ( والعمل هو صناعة هللا وأعظم هبة من الرب له ) ،فالكتاب لم
ٌكتب لؽرض التدوٌن التارٌخً لهذه األدٌان ،بل لمراجعة تحلٌلٌة لها وما نتج عن ممارساتها من تخلؾ وفرلة
وحرب على العمل واألنسان والمجتمعات  ،والؽرض هو لدحض من ٌدعً من المتدٌنٌن «ان الدٌن هو الحل»
 ،فالكتاب ٌبرهن من خبلل مراجعاته « أن الدٌن هو المشكلة» ،وما التخلؾ الحاصل الٌوم فً المجتمعات
الشرق أوسطٌة والعربٌة خصوصا واألسبلمٌة عموما ،اال دلٌل على ذلن،وماالخبلص األ بالعلمانٌة  ،مالال به
العلماء والفبلسفة وأثبتته تجارب الشعوب  ،اي األخذ بالعمل والعلم فً بناء الدول والمجتمعات واألفراد ،وجعل
األدٌان ممارسة فردٌة العبللة لها بالدولة والمجتمع ،وتحترمها ضمن مجموع الحرٌات التً توفرها األنظمة
والدول العلمانٌة لمجتمعاتها ومواطنٌها.

الباب الثانً
ظهور التوحٌد األول وتكون الٌهودٌة

 .1والدة التوحيد االبراىيمي في بالد الرافدين
من ىو أبراىيم وقراءة لظروف ظيوره
التوجد مدونات أكدٌة أو بابلٌة تثبت وجود شخصٌة أبراهٌم  ،ولكن وردت لصة دعوته التوحٌدٌة فً
التوراة ،وكررها المران بعد الؾ عام بعد تدوٌنها وبنفس المحتوى تمرٌبا .واذا أخذنا المصدر التوراتً ،
فان النبً ابراهٌم لد ولد ،على اؼلب الظن ،فً مدٌنة اور السومرٌة  ،أو ربما فً بابل وذلن لرابة
ٓٓٓ ٢لبل المٌبلد) ، (1ألب ٌبدو انه من علٌاء الكهنوت ،وورث أبراهٌم الكهنوتٌة عنه .وكانت سومر
حٌنها لد ولعت بٌد االكدٌٌن  ،ثم عادت للسومرٌٌن من بعده ،ومن بعدهم ساد البابلٌٌن ،ولكن طابع الدٌانة
السومرٌة لم ٌتؽٌر فً هذه الحضارات الرافدٌة ،بل انتمل بسبلسة بٌنها .فالملن  ،فً هذه الحضارات،
كان ٌتوج من لبل مجمع لبللهة ٌمثلهم كهنوت ٌشكلون السلطة الثانٌة الموازٌة له .فهم وسطاء بٌن العامة
وااللهة  ،وبٌن الملن وااللهة من جهة أخرى  .ولكن ٌبدو ان ملكا متكبرا تبوأ العرش السومري ،وأساء
لرعاٌاه وفرض ضرابب باهضة علٌهم ولمع كل معترض علٌه ( ورد أسمه النمرود فً التوراة ولكن لم
ٌرد هذا األسم فً ألواح ملون ببلد الرافدٌن التً عثر علٌها وفٌها مدونة أسماء كل ملون السبلالت
الرافدٌة واأللرب لفظا هو الملن «أورنمو» ( حكم فً أور بٌن  2030-2047ق.م ،).ولكن سنستخدمه
بنفس األسم و المعنى أي «النمرود» .أن ؼرور النمرود وطموحه لسلطة مطلمة ،كاي ملن متجبر ،هو
أمر وارد ،فهو لٌس األول فً التارٌخ ،ولكن النملة النوعٌة التً لام بها  ،كما ٌبدو ،أن لام بتؽٌٌر التوازن
المابم بٌن األلهة والملوكٌة  ،إذ أعلن نفسه الها أكبر وحٌد أعلى من اجمٌع الهة وادي الرافدٌن  ،وامر
مجمعهم أن طاعته مباشرة ،اي بمعنى اخر ،شبه الؽاء لسلطة األلهة المابمة من خبلل الؽاء سلطة ممثلٌهم
من الكهنة؛ و بذلن ٌكون لد جمع األلوهٌة والملوكٌة بٌده .ولد هدد النمرود هإالء الكهنة بالمتل وبالحرق
امام العامة من الٌمبل تتوٌجه كؤله أعلى ،والٌمر له ألوهٌته  .وٌبدو ان إبراهٌم تمرد؛ وٌبدو اٌضا انه
ربما كان الوحٌد ،بٌن الكهنة من ممثلً االلهة الرافدٌة الشهٌرة ،ممن رفض أدعاء نمرود بجمع االلوهٌة
والملوكٌة معا .وهنا أطلك ابراهٌم شعاره البلٌػ " هللا اكبر" اي أن هللا اكبر وأعظم من اي حاكم متجبر
على االرض .ومنها كانت نمطة البداٌة لنشوء التوحٌد .وهاجر إبراهٌم مع زوجته الرافدٌة العرالٌة
أألصل سارة (وعلٌه بٌنً الرأي أن اصل الٌهود من نسل ابراهٌم هم عرالٌون الحاح كونهم من أب وأم
عرالٌٌن) .وٌعتمد أن ابراهٌم ،لد دبر اموره للهرب لبل أعبلن مولفه علنا ،واستطاع الهرب بمساعدة
بعض اتباعه من المحرلة العامة التً أمر النمرود بالامتها لحرله وتمكن تحت جنح الظبلم التسلل الى
طرٌك البادٌة المإدي الى الشام والجزٌرة ،ومن هنان الى مصر للماء الفرعون ملكها؛ العدو اللدود لبابل،
ألببلغ تظلمه ورفضه للملن المتجبر فً ببلد الرافدٌن.

==========================================
(ٌ )1رجح الكثٌر من المإرخٌن والدة النبً إبراهٌم الً الفترة ٌبن  1800الى  2300لبل المٌبلد والرلم األخٌر ٌشٌر الى
والدته لبل سموط السبللة السومرٌة على ٌد سرجون األكدي لرابة عام  2250ق.م .بٌنما التارٌخ األول لسنة والدته
1800ق.مٌ .شٌرالً فترة السبللة البابلٌة األولً والتً انجبت حمورابً أول مشرع لحٌاة التمدن فً التارٌخ لرابة 1750
ق.م .وعلٌه فمد تم أستخدام التارٌخ  2000ق.م .على أعتبار أن النبً إبراهٌم أما أن كان ولد فً بابل (بناها سرجون األكدي
لرابة  2200ق.م ، ).أو ٌكون ولد فً أور وصار كاهنا فٌها بعد استرجاع الملكٌة السومرٌة ألرثها ،وفً كلتا الحالتٌن بمٌت
دٌانة سومر هً دٌانة أكد و بابل وأشور .أن أنتمال الكهنة الً معابد الهتهم الى العاصمة الجدٌدة بابل أمر ممكن ووارد.

قراءة ألسباب التمرد أألبراىيمي

ربما ٌمكن إرجاع سبب تمرد إبراهٌم ،ولجوبه لفكرة التوحٌد ،ناجم عن رفضه لفمدان المنصب والمكانة
األجتماعٌة الهامة التً كان ٌتمتع بها الكهنة .وشتان ،بٌن أن ٌكون إبراهٌم ممثبل لؤللهة فً مجمعهم ،او أن
ٌعمل تابعا لملن ،حٌث سٌفمد المرابٌن والتضحٌات  ،أضافة للمركز األجتماعً والسلطوي المرموق الذي ٌتمتع
به مع بمٌة الكهنة .أن فمدان كل هذه األمتٌازات ٌشكل ،بدون شن ،ضربة لوٌة لمركز األلهة والكهنة معا وال
نستثنً هنا ربما الطبٌعة الشخصٌة ألبراهٌم  ،ومٌله كؤي أنسان ثابر؛ للدفاع عن حرٌته وذاته،أضافة لوظٌفته
الممٌزة فً تمثٌل األلهة ،وأعطابها األولوٌة على هبات الملون أوالتمرب من موابدهم؛ حٌث أن الملون
تعودت أن تؽدق على الكهنة المال والثروة لشراء ذممهم ووالبهم .وٌبدوأن أبراهٌم فضل العٌش فً الؽربة،
حتى ولوٌعٌش فمٌرا ،على الخضوع لحاكم ظالم متجبر ،فهو ٌعلم أن الملون لٌسوا خالدٌن كاأللهة .ووالعا،
فبذهاب النمرود بعد سنوات  ،رجعت الدٌانة السومرٌة الى سابك عهدها وتمالٌدها ،حٌث توج على رأس الهتها
أنلٌل ،وأستمرت كذلن فً بابل بتتوٌج مردوخ  ،ومساعدته عشتار الهة الحب والخصب؛ ورجع تماسم السلطة
بٌن الملوكٌة واأللوهٌة الى سابك عهدها وتمالٌدها.

نظرة على الرواية التوراتية-القرانية للتوحيد األبراىيمي

لم ٌتم طرح الدعوة االبراهٌمٌة ضمن اطار نشوبها السٌاسً األجتماعً الموضوعً ،كثورة فكرٌة على سلطة
الجبروت والطؽٌان لملن ظالم ،بل طرحت التوراة ،وردده من بعدها المران ،أن األمر كان رإٌا (حلم ) راود
ابراهٌم  ،ظهر له الرب فً المنام فجؤة  ،وٌدعوه لعبادته ،والتخلً عن تعددٌة األلهة ( فً المران وردت
األصنام وهو أستخدام رمزي كً ٌفهمه العرب البدو ،والوالع فهً لم تكن أصناما بل الهة رمزٌة متخصصة
كل منها بشان من شإون الحٌاة ولها مجمع ٌمثلها على األرض هم الكهنوت) .وأكتفت التوراة مبتصوٌر تمرد
ابراهٌم كؤنه تمردا على المنظومة الدٌنٌة المتعددة األلهة السابدة أنذان .والبد انه ٌوجد سبب ألخفاء جوهر
الحركة االبراهٌمٌة ،فهً لطعا لٌست نزوة أو حلم؛ بل تمردا على ملن متجبر ،والخٌار األبراهٌمً كان
األستعانة بموة أعظم وأكثر جبروتا من الملون ،هللا ،المجرد من الرإٌا ،ومنه ٌنتظر األلتصاص من الملون
وخاصة من كان منهم الظالم والمتكبر.والوالع ،أن بابل وأور وأكد أواٌشور لم تكن بتلن الحاجة الماسة للتوحٌد
االلهً ولت ظهور ابراهٌم؛ فمد انتمل توزع السلطة واألختصاص بٌن االلهة السومرٌة والملون بنفس السبلسة
الى األكدٌٌن ومن بعدهم الى البابلٌٌن واألشورٌٌن .أن السلطة موزعة عملٌا بٌن الملن؛ وهو الحاكم األرضً،
وبٌن الكهنوت ممثلً أأللهة (ٌمكن تشبٌهم بمجلس الشٌوخ الٌوم) .وكان الملن فً ببلد الرافدٌن ٌصبح بعد
تتوٌجه نصؾ اله ونصؾ أنسان ،وعلٌه تبمى األلهة أعلى شؤنا من الملون بصورة رمزٌة  .وٌبدو أن كل
شًء كان على ماٌرام؛ أوكما ٌمال فكل لوم بما لدٌهم فرحون؛ لوال تسنم ملن متجبر مثل النمرود الحكم (كما
ورد فً التوراة)  ،ومصادرته جمٌع السلطات ،بما فٌها األلهٌة .وٌبدو أن الكهنة لد ذعنوا لنمرود خوفا من
جبروته وأنتمامه  .وربما أمام هذا التنازل والذعن من الكهنوت لملن جابر؛ ولدت لدى ابراهٌم فكرة األله
األعلى التجرٌدٌىة  ،التً الٌستطٌع أي ملن ،أو كابن من كان ،أن ٌتجاوزها .وأدت بؤبراهٌم األستدالل الى
وجود لوة أعظم من الملون  ،اله واحد وجبار لادر على مجابهة أي ملن جابر ،الٌخضع ال لنمرود وال لؽٌر
نمرود .خصوصا ان األله أألعلى رمز مجرد الٌمكن لملن أن ٌراه أو ٌخضعه ،كما حدث مع كهنة أور أو بابل
الخاضعٌن.
وربما لجؤ مدونوا التوراة لمصة الحلم األبراهٌمً ( دونت التوراة وفك أؼلب المإرخٌن فً بابل بعد السبً
البابلً لرابة عام  589ق.م ).لتجنب األحتكان بملون البابلٌٌن ,اثارة حفٌظتهم وهم تحت رعاٌتهم فً األسر
انذان لتجنب ذكر دعوة ابراهٌم تمردا على ملن رافدي ،ومن هنا نستطٌع فهم لجوبهم الى رواٌة الحلم وظهور
األله األعلى ألبراهٌم .

قراءة للق اء أبراىيم بفرعون

ربما لم ٌجد أبراهٌم أتباعا له فً ببلد الرافدٌن لموة األلهة السومرٌة  ،وحاجة الناس لها ،وخصوصا عشتار كونها
اله الخصب واألنجاب والزرع والحصاد ،وهً أهم عوامل الحٌاة عند سكان وادي الرافدٌن .وكذلن الحال لم ٌجد
له اتباعا فً الجزٌرة العربٌة عند زٌارته لمكة ،ربما لبداوة وأنؽبلق المبابل على نفسها  ،وعدم حاجتهم ألله
تجرٌدي .ولكن ترحٌبا أعظم وجده إبراهٌم فً فراعنة مصر ،وٌعود ذلن ألسباب سٌاسٌة بحتة؛ حٌث أن لدوم
ابراهٌم من ببلد الرافدٌن ،العدو التارٌخً لبلمبراطورٌة الفرعونٌة ،متمردا وللشكوى على ملكها لد نال استحسانا
عند فرعونها  ،الذي لدر ابراهٌم ووهبه الفٌن أو ثبلثة االؾ من االبل (وفك الرواٌة التوراٌة)  .ونعتمد ان هذا
العطاء البذخ هو لدعم أبراهٌم عند الرجوع لبلستمرار بدعوته ،باعتبارها اضعافا للملن الرافدي وتنكٌبل به  .ولكن
الرواٌة التوراتٌة تمول ان فرعون لدم البراهٌم ثبلثة االؾ من االبل كمهر لزواجه من سارة التً لدمها ابراهٌم
لفرعون كؤخت له خوفا من لتله لبلستحواذ علٌها ،فتزوجها فرعون ،ولكن بعد علم األخٌر انها زوج ابراهٌم ،فسخ
زواجه منها ،وارجعها البراهٌم ولدم له هدٌة كبٌرة صار بعدها أبراهٌم ؼنٌا .وتبرر التوراة كذب ابراهٌم أن الرب
امره بذلن  ،وتدٌن فرعون ألنه اجبر ابراهٌم على الكذب  ،وهً مسالة ؼرٌبة ان ٌتهم فرعون وهو اخذ صادلا ما
اخبره ابراهٌم اٌاه ،فً حٌن تبرأ ساحة الكاذب ومن ٌمؾ وراه  ،وهو امر الرب له كما تذكر التوراة  .والمحلل
ٌمؾ حابرا هنا أهً براؼماتٌة ابراهٌم ام الرب  ،واذا كان الرب ٌجٌز ألتباعه الكذب للوصول ألهدافهم فهذا
ٌنالض اعجازه بؤنماذ انبٌاءه ( كما أنمذ ابراهٌم من نار نمرود)  ،وٌنالض أهم صفات وتعالٌم هللا للبشر بالصدق
واألتكال على عونه  ،وجملة معاٌٌر روحانٌة وأخبللٌة علٌا ٌبدو ان الرب األبراهٌمً –التوراتً كان مجردا
عنها.

معالم األلو األبراىيمي التوحيدي

ٌبدو ان مدونً التوراة لسٌرة ابراهٌم  ،ضمن تجمٌعهم للتراث الٌهودي وكتابته بعد لرابة  1500عام من دعوة
ابراهٌم ،كانوا ٌهدفون الى تكرٌس أهم أألسس لمفهوم األله األبراهٌمً الموحد:
 مفهوم عبادة األله الواحد دون ؼٌره وتحت اي ظروؾ او مستلزمات. أظهار جبروت الرب وأنتمامه ( تحدٌه سواء لنمرود أو للدٌانات الراسخة فً ارض الرافدٌن) أظهار معجزاته ألنماذ متبعٌه ( انماذ أبراهٌم من نار نمرود والتً اصبحت بردا وسبلما بامر الرب) وجوب الطاعة المطلمة للرب حتى لو أمر بذبح أحد أوالدن ( كما ورد فً أمتحان الرب ألٌمان ابراهٌموذلن بؤمره بذبح ولده اسحك حسب التوراة ،أو اسماعٌل حسب المران ،ثم بعد تٌمن الرب من اٌمان ابراهٌم،
امره باستبدال الذبح لشاة بدال من ولده) .
كما وأجاز مدونوا التوراة للمإمن الكذب واألحتٌال على ؼٌر المإمن للوصول الى أهدافه  ،من خبلل
سردهم لولابع زواج سارة بفرعون.

The Creation of Man by Ephraim Moses Lilien, 1903.

)Abram's Journey from Ur to Canaan (József Molnár, 1850
هجرة النبً إبراهٌم من مدٌنة أور ( جنوب العراق) الى أرض كنعان للفنان الفرنسً جوزٌؾ مونبلر ()1850

)Sarah Is Taken to Pharaoh's Palace by James Tissot (1903
سارة بعد زواجها بفرعون فً لصره  ،لوحة للفنان الفرنسً جٌمس تٌسوت ()1903
وكان ابراهٌم أخبرفرعون انها اخته ،فتزوجها الفرعون ،وأرجعها ألبراهٌم بعدما عرؾ أنها زوجته ،فاي
درس سٌا أعطاه ابراهٌم ألتباعه واي درس جٌد أعطاه فرعون ألتباع ابراهٌم

 .2قراءة للتوحيد في مصر بقيادة النبي موسى
قراءة ألنتق ال التوحيديين لمصر وبروز موسى

هنان فارق زمنً لرابة سبعمابة عام تفصل بٌن الدعوة االبراهٌمٌة المإسسة والدعوة الموسوٌة التوحٌدٌة
التً لامت فً مصر .والٌزال الجدل العلمً لابما عن شخصٌة موسى ،فبل ٌوجد ما ٌدلل او ٌدحض اٌة
فرضٌة عن كٌفٌة نشوبه وكٌؾ برز فً مصر ،ولكن الحد األدنى لتصور ممكن هو ربما أنتمابه لسبللة
ابراهٌم بعد هرب ذرٌته من كنعان الى مصر من جدٌد،نتٌجة لهجوم علٌهم من جنود حاكم محلً تابع
لمملكة اشور أو بابل طمعا بثروتهم الكبٌرة ،او أتهاما لهم بمواالة ملون مصر  .وربما لد أخفى مدونوا
التوراة فً بابل هذه الفرضٌة لدرء اثارة حفٌظة ملون بابل علٌهم وهم فً األسر من عداء لدٌم.
حٌث ٌصعب تصدٌك الرواٌة التوراتٌة حول وصول ذرٌة أبراهٌم لمصر من خبلل لصة ٌوسؾ  ،أو
لصة رمً موسى الطفل الرضٌع فً النهر ،فهً خٌال شرلً ،ومكرر عن اطفال تركتهم أمهاتهم فً
سبلت عابمة فً األنهر وانتمالهم من النهر الى بٌت الملوكٌة،كما هً لصة سرجون األكدي( ،)1واستخدمه
مدونوا التوراة كمثٌل رمزي بعد أطبلعهم علٌها فً بابل اثناء تجمٌع تراثهم فً التوراة او التلمود.
أن المصة التوراتٌة لوصول ٌوسؾ لمصر تحمل خٌاال ؼرٌبا وتنالضات عجٌبة .حٌث ترجع ؼٌرة أخوانه
من تمرٌب ومحبة أبٌه ٌعموب له ،فٌمومون بتدبٌر مإامرة تفضً الى رمٌه فً ببر بعد األعتداء علٌه
للتخلص منه .وتنمذه مصادفة احدى لوافل التجار المتجهة لمصر ،وتموم بنمله الى هنان  ،لتبٌعه ألمٌرة
مصرٌة اعجبت بجماله ،وٌنشؤ فً بٌت ملكً  ،ومنه ٌمكن التكهن أن موسى اتى من ذرٌته .واذ تصؾ
المصة ان ٌعموب النبً الصبور لد تعرض للعمى بعد فمدان ٌوسؾ  ،فمد نست ان تبرر كٌؾ ٌمكن لنبً
ٌرٌد اصبلح شؤن امة التوحٌد ،وهو لم ٌستطع ان ٌجعل من ابناءه ؼٌر متامرٌن ولتلة حتى على أخٌهم.
وعلى األرجح ان لدى المدونٌن كان هدؾ اخر :أظهار ان األنسان ؼادر وحاسد وفجور حتى ولو كان
ابن نبً  ،وان هللا وحده هو المادر على ردعه ومعالبته و باألنتمام منه ،والٌجوز األعتماد على ؼٌره حتى
ولو كان من عابلة نبً.

مخطط موسى لألستيالء على عرش مصر

أن لجوء ذرٌة أبراهٌم لمصر لد وفر لهم األمان من جدٌد تحت الرعاٌة والحماٌة المباشرة من فراعنتها،
وأصبحوا من الممربٌن منهم  ،واستفادوا من نفوذهم هذا لبناء الثروات وتبوءالمراكز ،وتدرٌجٌا وعلى
مدى لرابة  600عام بنوا لوة متماسكة فً مصر وأصبحوا من مبلن أكثراالراض خصوبة حول
النٌل؛واضحوا ذو ثروة هابلة ونفوذ كبٌر فً الدولة .ولد عبر هذا النفوذ عن نفسه بشكل واضح زمن
الملن اخناتون الذي بدأ األخذ بدٌانة التوحٌد األلهً شبه رسمٌا لرابة  1340ق.م ، .حٌث أصبح أتباع
التوحٌد فً زمنه الفبة االولى فً الدولة  ،فهم ماسكً الخراج والضرابب والخزانة ،و منهم لادة الجٌش ،
وكان موسى ابرزهم ،حٌث كان لد لاد حملة ناجحة لؽزو الحبشة زمن أخنوتب الثانً ( األب المباشر
ألخناتون أو أخنوتب الثالث) وأصبح بعدها أهم لادة الجٌش المصري ( .)2وتوطد مركزهم أكثر بعدما لام
اخناتون ببناء عاصمة جدٌدة له وللتوحٌدٌن  ،هً«العمارنة» لتحكم مصر ،بدال من مدٌنة طٌبة  ،المركز
التملٌدي للكهنوتٌة المصرٌة ،والهها الممدس «أمون رع» .أن أنتماله الى العاصمة الجدٌدة  ،وأنحٌازه
ألعتبار «أتون رع»  ،أو اله الشم ،هواألله الموحد فً الطرٌك أللؽاء بمبة أاللهة المصرٌة .ولٌامه
بتمرٌب الموحدٌن حوله ،لد أثار ،ببل شن ،حفٌظة العابلة الفرعونٌة وطبمة الكهنوت حولها ،وصار
هاجسهم األول ،كما ٌمكن األستدالل الٌه ،التخلص من اتباع التوحٌد ومن سار معهم من اتباع موسى ،
اي الٌهود ،الذٌن سٌصادرون السلطة المحالة بعد رحٌل أخناتون ،فهً مسؤلة ولت ال أكثر وٌستولً
موسى واتباعه على العرش الفرعونً ،وفك تصورهم ،وربما كانوا محمٌن .
===================================================
 1تركز الرواٌة الرافدٌة على ان سرجون ،المإسس ألول إمبراطورٌة فً التارٌخ ،لد انتشل من نهر الفرات وهو طفل من
لبل امٌرة سومرٌة ولبراعته أستطاع ان ٌتدرج فً البٌت الملكً وٌإسس أألمبراطورٌة األكدٌة.
 2أنظر بحث سٌؽموند فروٌد «موسى والتوحٌد» المترجم للعربٌة عن دار الطلٌعة فً بٌروت طبعة 1982

)إخناتون وزوجته نفرتٌتً وأسرته ٌتبركون بآتون (اله الشمس التوحٌدي
Ikhnaton and his wife Nefertiti with their children under the blessing of Aton, the
adopted Monotheist God in Egypt around 1340 B.C.

The Finding of Moses, painting by Sir Lawrence Alma-Tadema, 1904
لوحة تمثل العثور على موسى فً نهر النٌل وفك الرواٌة التوراتٌة ( للرسام األنكلٌزي لورنس الما
عام  )1904وهً نفس لصة العثور على سرجون األكدي فً نهر الفرات من لدن العابلة السومرٌة
المالكة والذي توج فٌما بعد ملكا على سومر لبل موسى لرابة الؾ عام  ،وٌمول فروٌد ان هذا النمط
من العثور على األطفال الذٌن اصبجوا أنبٌاء وملوكا هو خٌال شرلً صرؾ

The revelation of the Torah at Mount Sinai as depicted in Biblical illustrations
موسى ٌكلم الرب فً جبل سٌناء وفك الرواٌة التوراتٌة بعد أن تمرد علٌه لومه لعجز الرب عن نصرتهم
ولومه لخروجهم من ثراء النٌل الى الصحراء الخاوٌة

وٌمكن التكهن أن موسى ربما كان فعبل لد خطط لذلن  ،حٌث ان الموحدٌن كانوا ٌملكون الجٌش والثروة والسلطة
فً أٌدٌهم ،وهو ابرز لابد لهم ٌ, .بدو ان األمور فلتت ،فما أن توفً اخناتون (أو توت عنخ اتون) حتى
سارعت عابلته والكهنة بتسمٌة مباشرة وسرٌعة للملن الفرعونً الجدٌد (أخناتوب الرابع) ،وهو مناوئ للتوحٌد
وللٌهود من اتباع موسى .وبذلن تم أفشال مخطط موسى واتباعه لؤلستٌبلء على عرش مصر ،وبدأت مرحلة
انتمام الفرعون الجدٌد ومن خلفه الكهنة المصرٌٌن لتصفٌة الموحدٌن وأنهاء نفوذهم .وأعد موسى مخططا موازٌا
للهرب  ،وأمرأتباعه بمؽادرة مصر تحت لٌادته والعودة الى ارض كنعان مجددا .وببلشن لم ٌكن ذلن خٌارا
سهبل لهم ان تتخلى الفبة المتنفذة والثرٌة عن امتٌازاتها؛ ولكن الخطر المحدق دفع بؤؼلبٌتم لمبول دعوة موسى
للخروج و الهرب عن مضض ،ومن خرج مع موسى ظلوا ٌلومونه على فمدانهم الموالهم وأراضٌهم الخصبة ،
وأضحوا هابمٌن فً الصحارىٌ ،تذمرون من «الرب أألعلى» عما حل بهم؛ فهو لم ٌحمهم؛ عكس امون إله
المصرٌٌن ،الذي ارجع السلطة الى طٌبة والثروة للمصرٌٌن .وحاول موسى بشتى الوسابل ان ٌزرع الثمة
والصبر واالٌمان باهلل المنمذ ،ولكن عدد المتمردٌن كان بازدٌاد حتى وصل بهم االمر الى لتله( )1لٌتباكوا علٌه
بعد نجاتهم ووصولهم الرض كنعان .لصبح ،منذ وصولهم الى أرض كنعان ،لابدهم التارٌخً وأهم أنبٌابهم .
وٌبدو أن التطلع الى العرش والسلطة والثروة والهٌمنة كان سبب طرد التوحٌدٌٌن من مصر ولو بموا من الممربٌن
من فراعنتها دون منافسة لهم ولكهنوتهم لما أجبروا الى الهرب منها .ولصة تذمرهم من الرب بمدر ماهً مفهومة
لفمدانهم المراكز والثروة والممتلكات بمدر ماهً تنالض انماذ الرب لهم من خبلل عصا موسى السحرٌة التً
جففت مٌاه البحر األحمر كً ٌتم عبورهم الى صحراء سٌناء ومنها الى أرض كنعان (. )2
لمد دونت سٌرة موسى فً سفر الخروج فً العهد المدٌم «التوراة» بعد  800عام تمرٌبا فً بابل  ،ونسبوا الٌه
تكلٌمه الرب الذي سلمه الوصاٌا العشرة فً صحراء سٌناء أثناء نزوحه مع أتباعه من مصر .و ٌعتمد ان
الوصاٌا العشر لد الفت على األرجح فً بابل مماشاة لوالع األسر فٌها ،وضرورة األبتعاد عن صفات الجبروت
واألنتمام للرب من األلوام األخرى والملون  ،واصبؽت عل الرب األوحد ،وألول مرة صفة اللٌونة والواعظ
الروحانً بوصاٌاه األخبللٌة العشر ألظهار صفات لٌنة للرب و ألتباعه لتجنب اثارة ملون بابل ضدهم .و الدلٌل
العملً ٌشٌر الى ان الوصاٌا العشر دونت واضٌفت فً بابل ،ولٌس فً جبل سٌناء ،حٌث أن موسى لم ٌكن
ولتها مشؽوال بتربٌة أتباعه فً الصحراء من خبلل هذه الوصاٌا األخبللٌة ،بل كان ٌبحث عن وسابل ألنماذ
اتباعه من التٌه فً الصحراء ،ووسابل لمواجهة تمرد أتباعه علٌه ،وعلى ربه ،الذي لم ٌنمذهم من حالتهم
المزرٌة التً وضعوا اللوم فٌها على موسى بسبب اطماعه فً السلطة وعرش مصر ،وانتهوا لمتله وهم فً
الصحراء ،فبل توجد أهمٌة للوصاٌا العشر األخبللٌة عند كبلم الرب مع موسى فً هذه الظروؾ الماسٌة ،كما ترد
فً التوراة.
ومن جدٌد ٌمكن مبلحظة ان الصراع على السلطة والنفوذ فً مصر  ،بعد ببلد الرافدٌن ،هو من حدد مسار
التوحٌد وبرزت الموسوٌة كمرحلة هامة فً تارٌخ التوحٌد وصور انه أألب الروحً والمنتمذ لمبابل التوحٌد.

================================================
(ٌ )1طرح الكثٌر من محللً التارٌخ المدٌم أن ظاهرة المد والجزر هً التً أنمذت المبابل الٌهودٌة عند هربها
وعبور البحر األحمر من ألرب نمطة شماله لتختفً األثارأبتداء من بعد الظهٌرة حٌث ترتفع المٌاه لتؽطٌها .
وٌشار أن الدٌانات التوحٌدٌة أذ تحرم السحر ،ألنه محرم من هللا ( كونه ٌحمل فً طٌاته مشاركة الرب لواه
الخبللة) ،ولكنها تجٌزأستخدامه حتى من لبل أنبٌاءه مثل لصة عصا موسى السحرٌة ،او أسحار سلٌمان للحصول
على الكنوز كما وارد فً التوراة والمران .ولو صحت هذه الرواٌة التوراتٌة ألمكن التساإل:ألم ٌكن أسهل على
موسى أستخدام عصاه لذر العواصؾ الرملٌة ضد الجٌش الفرعونً ،من شك البحر األحمر.

 .3قراءة للسيرة التوحيدية الييودية في مرحلتيا الثالثة –سفر الملوك
ان المبابل التوحٌدٌة التً وصلت الى أرض كنعان أخذت بالتؤللم التدرٌجً ومجاراة محٌطها الكنعانً ،الذي ٌمتاز
بعدم تواجد دولة مركزٌة لوٌة فٌه  .فكنعان تتبع تارة لبابل عندما تكون بابل لوٌة  ،او تتبع لمصر عندما تضعؾ
بابل .و كانت كنعان تتمٌز اٌضا بمدن وأمارات صؽٌرة عدٌدةٌ ،دٌرها سكانها وأمراء محلٌون ،ولم تعرؾ أمارة
مركزٌة لوٌة فٌها تجمع اماراتها بوجه كنعانً واضح, .استؽرق األمر لرابة  600عام منذ وصول لبابل العبرانٌة
التوحٌدٌة المادمة من مصر لتتمكن أخٌرا من تاسٌس أول أمارة محلٌة لها على ٌد الملن شاإول ،تبله الملن داود
ووصلت األمارة لمتها اثناء حكم الملن سلٌمان لرابة عام  650ق.م ، .وهً فترة ضعؾ بابل بحروبها مع
األشورٌٌن ،لبل ان تنمسم من جدٌد الى أمارتٌن بعد سلٌمان –ٌهودا والسامرة ،ثم لٌمضى علٌهما نهابٌا عام 589
ق.م .عندما استعادت بابل لوتها زمن ملكهم نبوخذ نصر الذي لام باسر وأرجاع التوحٌدٌٌن الى وطنهم األصلً فً
بابل .
والمهم هنا ان نتعرؾ على معالم األله األعلى وتعالٌمه خبلل مرحلتٌن  :األستمرار األول لهذه المبابل  ،ثم اثناء
تاسٌسها لمملكتها وخبلل فترة حكم هذه المملكة التً دام عمرها لرابة  70عاما . .حٌث هدد األله بضرورة عبادته
وحده والامة المرابٌن والطموس لتبجٌله ،فً تنافسه مع اله الكنعانٌٌن «اٌل» وشعبه  ،وحدد والممارسات الٌومٌة
للمإمن والحرام والحبلل ،وؼٌرها من الفرابض ولواعد العبادة والسلون والتً بلػ عددها  600وفك شرابع الكتب
الممدسة ( التوراة والتلمود) ،وأمر بطلب عدم األختبلط والتزاوج بالمبابل والشعوب الكنعانٌة  ،حٌث سٌسمح ذلن
أللههم «اٌل» بالتمدد الٌهم ،كما وارد فً سفر ( العدد والتثنٌة)  ،ولكن عدوانٌته أزدادت بعد أستمرار هذه المبابل
فً كنعان ،حٌث بدأ بلعنة المبابل الكنعانٌة وبدأ بالتحرٌض على ؼزوها لتالها بل واستعباد سكانها ان استسلموا
واألستٌبلء على أرضهم  ،وأنزال ؼضب الرب وتشرٌع السبً ولتل البالؽٌن بل وأبادة لبابل بكاملها مثل
األدومٌون والعمونٌون و المابٌون األمورٌٌن وؼٌرهم  ،والبد من األطبلع على تعالٌم األله تلن المرحلة فً كتاب
الملون «افربٌٌم» وكذلن فً التوراة والتلمود  .فؤألله شرع لهم ذلن ،وكان أكثر لسوة من اي ملن ؼاز لهذه الببلد،
حٌث اباح من المظالم مالم ٌمم به ملون األشورٌٌن والبابلٌٌن والمصرٌٌن الذٌن كانوا ٌكتفون بفرض الوالء
والضرٌبة على هذه المبابل لتحصل ممابلها على األمان والبماء فً ارضها  .اما األله التوحٌدي األعلى فكان ٌصر
على سبٌٌهم وابادتهم واألستٌبلء على ارضهم وتشرٌدهم وانتمام الرب منهم باألبادة,،سبً نسابهم وأستعباد أوالدهم
 ،مثلما تورد أسفار ألملون.
وال بد للباحثٌن فً شإون التوراة التعجب من تناؼمها فً المران الذي مجد الملون الطؽاة مثل شاإول وداود
وسلٌمان واعتبارهم أنبٌاء هللا الصالحٌن واٌراد أعجازاتهم كما هً فً األسفار والكتب الٌهودٌة فً حٌن ان همجٌة
هإالء الملون واألنبٌاء الربانٌٌن أضحت معروفة من خبلل الكتب الممدسة نفسها من خبلل سفكهم لدماء السكان
المحلٌٌن لكنعان بحٌث ٌمكن تصنٌفهم من أعتى الجبلدٌن والسفاحٌن ،وهو مادفع بعض الباحثٌن ان التناؼم المرانً
مع التوراة فً اظهار النممة والتحرٌض على المتل باسم األله األعلى هو تؤكٌد على معالم األله التوحٌدي المشترن
بٌن الٌهودٌة واألسبلم ،حٌث ان األسبلم لد كرر واكد جمٌع الصفات والمعالم الربانٌة الٌهودٌة بتشرٌع الؽزو
والسبً والتهحٌر لؤلستٌبلء على أراضً الؽٌر وحب أألنتمام وفك شرابع األله األعلى ولام النبً دمحم بتطبٌك هذه
الشرابع المنسوبة هلل على الٌهود انفسهم ولام تهجٌرهم وابادتهم من الجزٌرة  ،كما لام باستخدامها أٌضا ألخافة
لرٌش من مصٌر األمم السابمة وما حل بهم من انتمام الرب على ٌد ملون وانبٌاء اسرابٌل.
البد من األشارة ان صفات األله الموحد فً الدٌانة التوحٌدٌة الٌهودٌة تختلؾ كثٌرا عما نفهمه الٌوم  ,فهو ٌفتمر
الى أهم صفتٌن نعرفهما الٌوم  :الروحانٌة و «العالمٌة» أي «الشمولٌة لكل البشر»  ،فكما ان لكل شعب اله ولكل
لبٌلة اله  ,فاألله التوحٌدي خاص بهم فمط ,والدٌانة االٌهودٌة كانت شبه خالٌة من اٌة صفات روحانٌة للرب ،
الذي على العكس تمٌز بروح األنتمام والبطش من األعداءوهذه الصفات التً مٌزت»ٌهوا» او « أالهٌم» أو
«هللا» لد ثبتها الفكر التوحٌدي الٌهودي األول واكتفى بها تمرٌبا منذ نشؤته الى مرحلة السبً البابلً حٌث بدات
مرحلة تجمٌع وتدوٌن التراث التوحٌدي الٌهودي .

 .4تدوين التوراة وأستخدام االساطير الرافدية -الخليقة والطوف ان -وتكرارىا في القران
ٌرجع معظم المإرخٌن ان الكتاب الممدس « التوراة» باسفاره الخمسة وكتاب التلمود لد تم تدوٌنهما فً بابل بعد
ترحٌل معظم ٌهود أورشلٌم من لبل نبوخذ نصر إلٌها ،وٌعتمد ان ثبلثة اسفار ( الخروج والبلوٌٌن والعدد ) تم تكوٌنها
وتداولها شفوٌا زمن الملون ،أي زمن شاإول و داود وسلٌمان ( 700-750ق.م ).وأما أسفار الخلٌمة والتثنٌة و
الملون فتمت اضافتهما بالكامل فً بابل( لرابة  450ق.م)  .فسفر الخلٌمة أضٌؾ لسد نمص لصة الخلك ،باعتبار ان
هللا هو خالك لؤلرض والبشر ،مجاراة لمصة الخلٌمة البابلٌة التً اطلع علٌها مدونوا التوراة فً بابل ،وعلى رأسهم
الكاهن عزرا .وفً سفر التثنٌة تدوٌن الوصاٌا العشرة للرب الى موسى ألعطاء البعد األخبللً-الروحانً للٌهودٌة،
اي بعد لرابة  800عام من رحٌل موسى ،والتً لسبب ما ،لم ٌحتاج الٌها لومه األ بعد وصولهم الى بابل  .لمد وجد
النبً دانٌال والكاهن عزرا ،الذي لام بتدوبن التوراة  ،ان الدٌانة البابلٌة ملٌبة بالروحانٌات والتعلٌمات األخبللٌة
 Codes of Conductمن األلهة لرعاٌاها ،وهً مدونة بموانٌن منذ زمن حمورابً ( 1750ق.م .).ولام بالتباس
لصة سرجون األكدي (لرابة  2300ق.م ).حرفٌا لتدوٌن لصة التماط موسى من النهر ( حٌث ٌبدو ان الجواب لدى
عزرا من اٌن اتى موسى الى مصر) ،وكذلن أستخدم اسطورة الطوفان السومري  ،حٌث تم تبدٌل األله السومري ،
أنلٌل ،الى ٌهوا ،الذي لاد نوح ابونشتم الى النجاة  ،وتم تحوٌر وتؽٌٌرمجرٌات األسطورة ألظهار نممة وؼضب
الرب وجبروته لموم لم ٌطٌعوه فاؼرلهم .والطوفان فً األساس ظاهرة مالوفة سنوٌا فً ببلد الرافدٌن ،وتم تناولها فً
األساطٌر السومرٌة ،لمعالجة أشكالٌة الموت والخلود الذي اعطته األلهة ألبونشتم  ،كما فً ملحمة كلكامش الشهٌرة ،
واجابت علٌه ان الخلود لؤللهة فمط ,ولٌس للبشر .ولد اورد الباحثون األكادٌمٌون كٌؾ واٌن استمى مدونوا العهد المدٌم
«التوراة» من التراث وأألساطٌر السومرٌة والبابلٌة لصصهم وكٌؾ لاموا بالتصرؾ بها وتؽٌٌرها ألظهار جبروت
الرب وأنتمامه كما فً لصة الطوفان( أنظر مثبل أعمال األساتذة فراس السواح والسٌد الممنً فً المراجع المرفمة) .
ولنؤخذ مثبل التحوٌرات الهامة التً لام بها التدوٌن الٌهودي ألسطورة الخلٌمة السومرٌة ،والتً عثر على ثبلثة نسخ
منها منتصؾ المرن الماضً ،جنوب العراق وبابل ونٌنوى باللؽة األكدٌة ،وهً تمرٌبا متطابمة فٌما بٌنها ،ومكتوبة
باشعار جمٌلة تروي خلك األرض من خبلل النور الذي نشره أنلٌل (مردوخ فً البابلٌة) لٌحل محل الظبلم بعد فصل
السماء عن األرض ،ولام بخلك أدم من الطٌن وعجنه بدم األلهة «اي نفخ الحٌاة والروح من األلهة فٌه» ،ولٌام الرب
بؤهداء األرض الخبلبة ألدم ( فهً هدٌة من الرب ولٌست منفى ألدم ولحواء كما ٌرد فً سفر الخلٌمة) ،وجعلها
الرب أمانة عند أدم (األنسان) ،علٌه األعتناء بها والمحافظة علٌها كؤمانة الهٌة  .وتحتوي الرواٌة السومرٌة على
رومانسٌات ،فتمول :ومع شكر أدم للرب على األرض ،هذه الهدٌة الجمٌلة الخبلبة ،األ انه ،بمً ٌشكو من وحدته .
وبٌنما كان ٌتمتع بالتطلع الى الجمال حوله ،أنزلك وولع فً هاوٌة وأدت لكسر أحدى أضبلعه .عندها أخذ أدم ٌدعو
الرب ألعانته كونه وحٌدا  ،فؤستجاب األله لدعوته وخلك له حواء  ،وأخبره انها هً كفإ لن وهً من ٌواسٌن فً
وحدتن وٌسعفن عند مرضن ولتحبا بعضكما بعضا ،وتنجبان لتعمرا األرض بٌتكما الجدٌد والدابم .لارن هذا النص
الرافدي األصٌل بالمصة التوراتٌة التً جعلت من حواء ؼاوٌة (أنتماما من عشتار األله األهم واأللوى فً بابل وعلٌه
كان البد من تسوٌد صفحة المرأة فً التوراة نكاٌة بها ) ،وأنها ورطت أدم بعدم إطاعة أمر الرب الذي نفاهما الى
األرض  ،وكؤن األرض منفى ولٌست هدٌة وأمانة ربانٌة عند األنسان .الحظ أن خلك الرب لحواء كان ألسعاؾ أدم
فً وحدته ،فً حٌن ٌمول النص التوراتً أن هللا أخذ ضلع أدم المكسور وأستخدمه لخلك حواء (اي تكرٌس التبعٌة
ولٌس التكافإ كما ورد فً النص السومري –البابلً)  ،وكؤن الخالك كان ٌنمصه ضلع «لطعة ؼٌار» فؤخذه من أدم.
أن أألشارة ألعادة تدوٌن األساطٌر السومرٌة-البابلٌة وفك نظرة وحاجة مدونً «التوراة» او العهد المدٌم ،ألضفاء
«العالمٌة علٌها» مثل خلك الكون واألنسان  ،كانت لمعالجة نمص فً األله المبلً المؽلك لهم  ،ربما عند محاججتهم
للبابلٌٌن ،أو ألظهار لدرة الههم اٌضا ومجاراته بما سمعوه من لدرات الهة ببلد الرافدٌن ،ولد تبنتها الٌهودٌة
وكررتها من بعدها المسٌحٌة واألسبلم كاملة وأصبحت هً السابدة الٌوم .ولو تجرأ باحث على ان أنلٌل او انو أو
مردوخ لد لاموا بهذا العمل لبل اله العبرانٌٌن ألتهموه بالكفر والهرطمة والتهدٌد بالمتل ،رؼم الوثابك المدونة لهذه
أألساطٌرالرافدٌة.التً سبمت هذه األدٌان بفترة طوٌلة.

 .5قراءة في صف ات الرب التوحيدي األول قبل ظيور المسيحية
ٌمكن األستدالل ان الٌهودٌة ،كؤول دٌن توحٌدي  ،وورثته عنها المسٌحٌة واألسبلم لد رسمت معالم الرب التوحٌدي
«ألوهٌم» أو «ٌهوا» أو «هللا»:
 إنه الملن الجبار لهم الذي الٌجارٌه الجاه والموة والبطش اي ملن او اٌة لوة أخرى على األرض ٌفضل شعب على أخر ،بؤسم األٌمان والتوحٌد به ،وٌمكن نعت من خالؾ ذلن بالفاسك او النجس او األمً زكى الؽزو واألنتمام والمتل والسبً لمن ال ٌخضع له من الشعوب والمبابل واألفراد ٌسٌطرعلى حٌاة من ٌتبعه من خبلل شرابع محددة عبادته فً كل دلٌمة وذكره فً كل تفاصٌل حٌاته وما ٌمومبه
 ٌثٌب بجنته فً األخرة لمن خضع له  ،وٌحرق فً جهنم لمن ٌتهمون انهم ؼٌر خاضعٌن له وخارجون أوخرجوا عن عبادته وطاعته
أن هذا ٌنالض تماما ماٌملٌه العمل من مبادئ الرحمة والروحانٌة والعدل األلهً والدعوة للتاخً األنسانً من حٌث
ان هللا خالك البشر والشعوب جمٌعا ،فهم أبناءه  ،وهو رحٌم بهم دون تمٌٌز ،هو لٌس بحاجة لما ٌدعٌه
التوحٌدٌون من الٌهود والمسٌحٌٌن والمسلمٌن  ،من عبادات  ،فهو لٌس بحاجة لهم ,بل هم فً حاجة الٌه ،وان هللا
خلك األنسان لٌعمر األرض وٌتمتع بخٌراتها ،وٌستمتع بها  ،وأكرمه حرٌته فً األرض ،ال لٌستعبد فٌها.

 .6قراءة لحال الديانة الييودية اليوم
تشكل الٌهودٌة الٌوم الدٌن السماوي الثالث انتشارا فً األرض ومعتنمٌها منتشرون فً كل بماع األرض تمرٌبا.
ونتٌجة للعادات والتمالٌد الٌهودٌة المتشددة  ،انمسم الٌهود الى لسمٌن  :علمانٌٌن ٌاخذون بثمافتهم مع ثمافة المحٌط
والعبللة لهم بطموس الٌهودٌة المتزمتة ،ومتدٌنون متزمتون ومتمسكون بالشرابع والطموس والعبادات  ،فهً اهم
أهداؾ حٌاتهم  ،حالهم حال المسلمٌن المتدٌنٌن  ،رؼم انهم مواطنون كبمٌة المواطنٌن فً الدول التً ٌتواجدون
فٌها .ولم ٌشكل الٌهود لومٌة كاألمم التً تمتلن اوطانا  ،بل عاشوا فً الؽربة طوال األربعة األؾ سنة الماضٌة.
فمنذ نشوء التوحٌد األول على ٌد ابراهٌم فً وادي الرافدٌن عاشوا ؼرباء دوما ( عدا بلدان الشرق األوسط وعن
بلدهم األصلً العراق حٌث بشر ابراهٌم بوحدانٌة الرب) .وفً الؽربة كانت األمور صعبة علٌهم ،فكانوا دوما
كبش فداء للحركات المومٌة والدٌنٌة المتطرفة على مدى التارٌخ  ،وخصوصا فً أوروبا  .أنهم الحلمة األضعؾ،
كونهم اللٌة ،ودون حماٌة ،وبالتالً ٌسهل تلبٌس اي تهمة للهجوم علٌهم لتحمٌك مصالح مالٌة أوسٌاسٌة أو لومٌة،
فهم دوما كانوا متهمٌن كؽرباء رؼم انهم ٌتواجدون فً اوروٌا لمرابة الؾ عام .وتجاه هذا الوضع كان الٌهود؛
وضمن مبدأ صٌانة النفس؛ ٌلجإون للتوفٌر وحجز مبلػ خاص « للٌوم األسود» ٌشترون به حٌاتهم عند الشدابد.
وضمن نفس المبدأ كان علٌهم ان ٌمارسوا مهنا حرة ،ألن توظٌفهم ؼٌر موثوق به ضمن التمٌٌز ضدهم .وعموما
لو المٌنا نظرة الى تعامل المجتمعات مع الٌهود عبر التؤرٌخ لوجدنا أن المجتمعات األوربٌة المسٌحٌة كانت األكثر
تمٌٌزا وعنصرٌة ضد الٌهود ،ألن الكنٌسة لم تبرأهم من دم المسٌح اال مإخرا(فمط عام  ،)1986وهم كؤناس
شرلًٌ الدٌن واألصول ،بموا مهددٌن بالنفً حتى ولو عاشوا مبات السنٌن فً اي بلد أوربً .عكس الحال فً
المجتمعات األسبلمٌة وخصوصا فً الشرق األوسط  ،فهم لٌسوا ؼرباء  ،بل كانوا دوما جزءا ً من النسٌج
األجتماعً والثمافً األصٌل للمنطمة  ،بل وكانوا محل الثمة عند السكان المحلٌٌن كما فً العراق او مصر او
المؽرب ،ولم تعرؾ هنان مذابح او تشرٌد او تمٌٌز عنصري ضدهم ،بل واحٌانا كثٌرة ماكان الٌهود فً موالع
هامة فً السلطة و األدارة.
ان الٌهودٌة الٌوم ،كدٌانة ،هً فً أضعؾ حاالتها عبر التارٌخ ،حٌث تشكل نسبة المتدٌنٌن حتى داخل أسرابٌل
 %11فمط  ،اي هإالء الذٌن ٌلتصمون بالتمالٌد الدٌنٌة الٌومٌة للٌهودٌة  ،فً حٌن ٌشكل المومٌون الٌهود النسبة
األكبر داخل اسرابٌل وفً أرجاء العالم  ،وهم ٌإمنون فمط انهم لومٌة متمٌزة  ،وٌاخذون بالعلمانٌة فً حٌاتهم ،
اي انهم لومٌون ٌهود ولكنهم علمانٌون .وتشكل اللٌبرالٌة تٌارا واسعا بٌن المثمفٌن الٌهود وهم ٌمفون ضد التٌار

المومً والدٌنً فً ان واحد  ،فهم ٌعون ان التٌارات األٌدٌولوجٌة المومٌة او الدٌنٌة هً داء للشعوب ولٌست دواء
لمشاكلها  .وال بد من األشارة هنا ان اكثر من  %85من الٌهود فً أسرابٌل ٌمفون مع علمانٌة الدولة ال لسبب سوى
معرفتهم التارٌخٌة ان العلمانٌة تعنً بناء دولة لوٌة وألتصاد مزدهر كونها تموم بتفعٌل العلم والعمل وتنظٌم المجتمع –
فهً عنصر لوة  ،ولوال ذلن ،اي لو اخذت أسرابٌل بؤٌدٌولوجٌة وشرابع موسى او التلمود  ،لوجدت حالها مثل كثٌر
من الدول العربٌة الٌوم.
والٌوم ولع العرب والٌهود معا فً مؤزق لٌام أسرابٌل  ،وتبنً األخٌرة لسٌاسة لومٌة عنصرٌة ذات أصول أوربٌة،
اي الصهٌونٌة  .فبدل العٌش الطبٌعً مع سكان هذه المنطمة ،انبرى الٌهود األوربٌون المومٌون الذٌن نزحوا الى
فلسطٌن فً المرن العشرٌن بممارسة عمدة التمٌٌز المومً ،التً كانت تمارس ضدهم أساسا ،ضد السكان المحلٌٌن فً
فلسطٌن ،وهو ماٌذكر بالمول المؤثور «ؼالبا ما ٌستخدم الضحٌة اسالٌب الجبلد» .والوالع ان التطرؾ األوربً فً
المرن التاسع عشر والعشرٌن ولد تٌارٌن عند الٌهود  :التٌار األممً والذي كان ٌرى ان انهاء التمٌٌز لن ٌتم األ على
اساس فكر اممً الطابع كالفكر الماركسً واللٌبرالً ،ولهذا نرى اؼلب رواد الفكر األنسانً المتحرر كانوا من
الٌهود؛ والتٌار الثانً ولد التطرؾ المومً الٌهودي الذي أسس الحركة الصهٌونٌة المومٌة المتطرفة ،على ؼرار
مثٌبلتها األوربٌة فً النصؾ األول من المرن العشرٌن ،وهكذا خلك لٌام اسرابٌل عمدة نفسٌة حدٌثة العهد بٌن الٌهود
الذٌن عاشوا مواطنٌن عادٌٌن على مدى االؾ السنٌن مع العرب والمسلمٌن لتصبح واحدة من اكثر العمد تعمٌدا الٌوم
 .والمستمبل لن ٌجد حبل لهذه المشكلة األ ان تتخلى اسرابٌل عن عمدتها وعمٌدتها المومٌة الصهٌونٌة وتبنى اللٌبرالٌة
وتعترؾ بالشعب الفلسطٌنً ودولته وحموله وتعتذر لهم وللشعوب العربٌة عن ممارساتها العنصرٌة التً ورثتها من
الفكر المومً األوربً المتطرؾ ،ومعها لٌام انظمة عربٌة لٌبرالٌة تتمبل منطك التعاٌش بٌن العرب والٌهود ضمن
أهداؾ انسانٌة علٌا ؛ وٌبدوا أن ال هذا وال ذان سٌتحمك فً المرٌب المنظور .

)First Day of Creation (from the 1493 Nuremberg Chronicle
الٌوم األول للخلٌمة -فصل الرض عن السماء  -لوحة مإرخة عام  1493فً متحؾ مدٌنة
نورمبرج –المانٌا

The Creation of Man by Ephraim Moses Lilien, 1903.
الٌوم السادس –خلك األنسان ( لوحة مإرخة عام  1903للفنان الفرنسً موسٌه لٌلٌان)

Ancient Assyrian statue currently in the Louvre, possibly representing Gilgamesh
 محفوظ فً متحؾ اللوفر فً بارٌس، تمثال وجد فً نٌنوى ٌعتمد انه ٌمثل كلكامش

The Queen of the Night relief. The figure could be an aspect of the goddess Ishtar,
Babylonian goddess of sex and love, 19th-18th century BCE (Room 56, British
)Museum, London

نصب فً المتحؾ البرٌطانً ٌعتمد انه ٌمثل عشتار الهة الحب والجنس والخصوبة والوالدات
والمحاصٌل الزراعٌة ولد حاربتها الٌهودٌة ومن بعدها الدٌانات التوحٌدٌة من خبلل تصوٌر
المرأة الل منزلة من الرجل ،وبالتالً الٌمكن أن تكون المرأة الها وال حتى كاهنا  ،فعشتار هً
الوى الهة بابل والربهم الى الناس فً حٌاتهم

Adam and Eve Driven From Paradise by James Tissot
(French), c. 1896-1902, Google Art Project.jpg
طرد أدم وحواء من الجنة الى أألرض وفك الرواٌة التوراتٌة ،للفنان الفرنسً جٌمس تٌسوت.عكسه تمول
به المصة البابلٌة ان الرب لد أهدى األرض ألدم ووضعها امانة عنده ولم تكن عمابا له  ،وان حواء خلمت
بعدما شكى للرب وحدانٌته .الجظ الفرق بٌن الرواٌتٌن وأٌهما المرب للخالك.

Noah's Ark (1846), by the American folk painter, Edward Hicks.
لصة نوح التوراتٌة كما ٌصورها الرسام الشعبً األمرٌكً أدوارد هٌكس

A woodcut of Noah's Ark from Anton Koberger's German Bible
سفٌنة نوح وفك الرواٌة التوراتٌة مجسمة على الخشب مصورة من أحد نسخ التوراة باأللمانٌة للفنان
أنتون كوبٌركر-الحظ زوجة نوح وولده ٌؽرلان وفك عماب الرب وهو عماب توراتً لمن الٌنصاع
لؤلب

Neo-Assyrian clay tablet. Epic of Gilgamesh, Tablet 11: Story of the Flood. Known as
the "Flood Tablet" From the Library of Ashurbanipal, Nainava (today Mosul in Iraq)
)لوح طٌنً ٌدون ملحمة كلكامش عثر علٌه فً مكتبة أشور بانٌبال –نٌنوى ( الموصل حالٌا

الباب الثالث
التوحٌد المسٌحً ومعضلة تزاوج الروحانٌات
بالسلطة

 .1قراءة في ظيور المسيحية
ظهرت المسٌحٌة لملا فراؼٌن كبٌرٌن فً الدٌن التوحٌدي األول ،الٌهودٌة ،وهما  :افتمارها للجانب الروحانً
التسامحً ؛ واألنؽبلق على الذات .حٌث صورت األله األعلى كموة جبارة تبطش بالملون والملل األخرى (بابل
وكنعان ومصر)  ،وتفتن بالبشر خارج المبابل التوحٌدٌة الٌهودٌة؛ ولم تمبل فكرة تعمٌم األلوهٌة والرحمة الربانٌٌة
على كل البشر  .جاءت دعوة ٌسوع المسٌح لتمؤل هذٌن الفراؼٌن ،فجعل ٌسوع الرب األعلى عالمٌا ،اي اله كل
البشر ،وسن الروحانٌة والرحمة الربانٌة كاحدى أهم الصفات األلهٌة ،بعد ان كانت فً الٌهودٌة ممتصرة على الموة
أالنتمامٌة والعماب الربانً لكل من الٌطٌعه وٌموم بالطموس طوال الٌوم وفً كل تفاصٌل حٌاة الفرد .وعلٌه فاهلل الذي
نعرفه الٌوم بروحانٌته وحكمته ورحمته وؼفرانه التً تلهم األنسان تعود لؤلضافات التً لام بها المسٌح لمفهوم الرب
البهودي األول ،المابم على الموة والجبروت واألنتمام؛ حٌث ٌنسب للنبً موسى لوله « الرب رجل حرب» (.)1
لم ٌدخل المسٌح فً أي صراع سلطوي ولم ٌسع أللامة دولة أو سلطة أو إمارة ،وال أللامة جٌش بل اكتفى بضرب
المثل األعلى فً السلون الروحانً الذي ٌرٌده هللا من البشر والذي ٌموم على التسامح ولبول األخر ونصرة ومساعدة
الضعٌؾ وؼٌرها من المٌم األخبللٌة التً نسبها المسٌح لٌما الهٌة علٌا .وٌمكن فهم اصل ونشوء لٌم الروحانٌة العالٌة
و الرحمة للمسٌح عند مراجعة الطفولة الماسٌة التً عاشها فً وسط شرلً محافظ كان معادٌا له ( كونه متهم بانه
أبن ؼٌر شرعً)  ،وألمه مرٌم العذراء ،حٌث ٌحرم األنجاب من ؼٌر زواج شرعً ،حتى ولو كان ربانٌا ،كما
تمول به المسٌحٌة واألسبلم .ولد ساهم هذا العداء والنبذ األجتماعً له وألمه فً تنمٌة بذرات الحاجة للرحمة
والتسامح واعتبارها صفات ألهٌة ٌجب ان تضاؾ لتعالٌم الرب الذي ٌجب ان ٌكون رحٌما بكل البشر .والٌمكن،
كذلن ،تجاهل دور الراهب ٌوحنا المعمدان ،أحد الرباء والدته ،فً تطوٌر األفكار األصبلحٌة والروحانٌة للمسٌح،
فهو لد سبك المسٌح فً التمرد على الكهنوت الٌهودي الحاكم ،وهو من فتح الدٌن لكل سكان كنعان لٌشملوا برحمة
هللا من خبلل تعمٌده لهم فً نهر األردن ،رؼم انهم لٌسوا ٌهودا ،وهذا تمرد واضح على تعالٌم الدٌن وكهنته ،وهو
نفسه الذي لام باعبلن وتتوٌج ٌسوع انه هوالمسٌح المنتظر والمخلص الذي كان ٌنتظره الفمراء والمحرومٌن فً
اورشلٌم حٌث تم تزاوج سلطة الكهنوت و سلطة الثروة فٌها .وجرى وباسم الرب ممارسة الجشع وتبرٌره دٌنٌا
باعتباره رزلا من هللا .وخبلل خمسة سنوات فمط بٌن تتوٌج ٌسوع مسٌحا مخلصابعمر  28عاما ،وصلبه بعمر 33
عاما بتحرٌض من الكهنوت الٌهودي ،استطاع المسٌح ان ٌحدث انمبلبا جوهرٌا فً الدٌانة الٌهودٌة السابدة فً
كنعان -حٌث اضاؾ لها ماكانت تنتمصه :الروحانٌة والعالمٌة (اي شمول رحمة الرب لكل البشر ) ،وابطل الكثٌر من
الشرابع السابدة فً الٌهودٌة.ولاد اٌضا حركة اصبلحٌة أجتماعٌة صاغ محتواها المسٌح :أن هللا ٌنبذ الثراء وٌرٌد من
األؼنٌاء التنازل بكل او جزء من ثرواتهم للمعوزٌن والفمراء وسٌعوضهم الرب عنها فً الملكوت الدابم.ولال ممولته
الخالدة الواردة فً انجٌل متً « ألن ٌدخل الجمل من سم األبرة ،أسهل من دخول الؽنً ملكوت السماء» و« تعالوا
الً ٌاجمٌع المتعبٌن والمثملٌن باألحمال وانا ارٌحكم أحملوا نٌري علٌكم وتعلموا منً ألنً ودٌع ومتواضع الملب
فتجدوا راحة نفوسكم» .وممولته األخرى فً انجٌل لولا « الوٌل لكم أٌها األؼنٌاء فمد نلتم عزابكم الطوٌل باأٌها
الشباع سوؾ تجوعون» .لمد كانت رسالة ٌسوع موجهة بالدرجة األولى الى الشرابح األجتماعٌة المظلومة
والمضطهدة والى المعذبٌن فً األرض  .وكانت الشرابح الدنٌا من المجتمع هً التً استحوذت على أهتمامه .
هكذا نشؤت المسٌحٌة واللت رواجا عظٌما بعد صلبه  .وتطورت الروحانٌات المسٌحٌة خبلل فترة  300عام من
دعوة المسٌح من األرهاب الرومانً علٌها ،وبالرؼم منه أنتشرت فً معظم اجزاء األمبراطورٌة و أنشات األدٌرة
الروحانٌة فً ربوع ببلد الشام وببلد الرافدٌن ومصر واسٌا الصؽرى والٌونان ,أي اؼلب بلدان حوض البحر
المتوسط والمناطك المحٌطة بها  ،بٌنما بمٌت الٌهودٌة التملٌدٌة منكفبة على نفسها فً لبابل كنعان .أنها المرحلة
الروحانٌة من تطور المسٌحٌة التً استطاعت ان تروج لدٌن ٌشمل برحمة الرب كل األجناس وكل األلوام وتطالب
بالعدل الربانً الذي نادى به المسٌح واألخذ بالرحمة والروحانٌة األلهٌة.
===============================================
( )1أنظر «لصة الحضارة»  ،وول دٌورانت  ،ج 2ص.240

 .2تجديد المسيح للفكر التوحيدي لم يصل حد الطالق مع التوحيدالييودي
لامت تعالٌم ودعوة وسٌرة المسٌح نفسه على خمسة ركابزأصبلحٌة:
 .1أن هللا لكل البشر ولهم بركته ورحمته وؼفرانه مهما كان جنسهم ولبٌلتهم ولٌس ألتباع التوحٌد
الٌهودي فمط
 .2نمض التصار مفهوم األله على الجبروت والموة واألنتمام
 .3هللا رمز روحانً للمحبة والرحمة والتسامح األنسانً ألنه وضعها فً لبنة األنسان نفسه
 .4انتماد الكهنوت الحاكم والشرابع المتشددة التً ألاموها باسم األله الموحد
 .5هللا ٌنبذ تراكم الثراء الفاحش وٌنبذ أستؽبلل األنسان ألخٌه األنسان .
والوالع ان هذه الركابز الخمسة هً نسؾ حمٌمً لركابز التوحٌد وشرابع األله فً الٌهودٌة  ،فالمسٌحٌة
دٌن جدٌد تماما لابم بذاته من خبلل دعوات المسٌح هذه  .ولكن المؤزق ،الذي ٌبدو ان المسٌح لم ٌكن
ٌدركه ولتها ،او ربما خطؤ بما نسب الٌه ،انه لال بؤتباع الكتب و النوامٌس السابمة  ،فهو لم ٌؤت
لٌنمضها  ،فً حٌن انه نفسه لد لام بنمضها  ،والؽى تعالٌم كثٌرة فً هذه النوامٌس.
ان ممولة المسٌح األخٌرة ،رؼم التشكٌن فً صحتها ،ربما لد أسا تؤوٌلها و تم أعتمادها كامبل ،واصبح
التناخ الٌهودي ،وهً األسفار الخمسة للتوراة ٌ ،دعى فً المسٌحٌة بالعهد المدٌم  ،ومادونه تبلمٌذه او
اتباعه فً فترة الحمة من سٌرة المسٌح وألواله فً أناجٌل «بالعهد الجدٌد»  ،وهو تنالض فاضح حما،
فكٌؾ ٌمكن الجمع بتصور اله توحٌدي واحد ٌدعو للحرب ولؤلنتمام من األعداء فً العهد المدٌم ،وهو
نفسه األله ٌدعو للعفو والتسامح والرحمة بنفس الولت لكل البشر ،هل ؼٌر الرب رأٌه؟  .أن هذا هو
ماجعل من المسٌحٌة مطاة بٌد الملون والؽزاة فهم ٌجدون فً العهد المدٌم ماٌشفً ؼلٌلهم  ،وٌمارسون
األضطهاد دون أتهام بالعودة او الردة عن المسٌحٌة ،وهذا ماحصل طوال تارٌخ المسٌحٌة على
مدار 1300عام حتى الوصول الى عصر النهضة األوربٌة.

 .3زواج روما األنتيازي بالمسيحية وتراجع أوربا الى النوم العميق أللف ومئتي عام
أمام انتشار المسٌحٌة الواسع خبلل أول  300عام من تتوٌج المسٌح والذي وصل ألرجاء واسعة من
األمبراطورٌة الرومانٌة حول حوض البحر المتوسط وأسٌا الصؽرى وكذلن فً ببلد الرافدٌن التً كانت تحت
سٌطرة فارس ،أضطراألمبراطور لسطنطٌن عام  306بعد المٌبلد الى أعبلن تبنً روما للمسٌحٌة  ،وكان
ذلن اضطرارا ألنتشارها الهابل بٌن رعاٌا األمبراطورٌة ،ولٌس هبة ضمٌرٌة للمٌصر ولادته ،وهو ماٌعده
المإرخون اكبر زواجا انتهازي فً التارٌخ ٌتم بٌن أكثر التعالٌم أخبللٌة ودعوة للتسامح واكبر لوة عسكرٌة
تمثلها روما التً بنت مجدها األمبراطوري بموتها العسكرٌة وفتوحاتها التً سٌطرت على كل بلدان البحر
المتوسط اي كل العالم المدٌم المعروؾ انذان .
على ان تبنً روما للمسٌحٌة لم ٌحولها الى امبراطورٌة أخبللٌة بل ولعت روما والمسٌحٌة معا فً الفخ
بمزج الدٌن والدولة معا  ،حٌث تم ارتكاب أبشع الجرابم باسم هللا وباسم ٌسوع .ومع تبوء المسٌحٌة لصرح
السلطة فً روما لم تعد أمٌنة لتعالٌم المسٌحٌة الروحانٌة واألخبللٌة  ،بل صارت أداة بٌد الملون والبابوات
والكهنة لتمرٌر ماٌرمون من حروب وصراع على الثروة والنفوذ بؤسم هللا وأألبن ٌسوع والروح المدس  .وتم
نشر المسٌحٌة بالسٌؾ على أتباع الدٌانات الرومانٌة والٌونانٌة المدٌمة .

فهاهو مثبل لمسم الوالء الذي ٌجب ان ٌردده السكان ممن مسكوا بتهمة عدم األنتماء للمسٌحة فً زمن مبكر
وهو زمن لسطنطٌن ،الذي هو نفسه تحول للتو للمسٌحٌة  ،حٌث عملت عساكره بالسكان الؽٌر مسٌحٌٌن بحد
السٌؾ أذا لم ٌرددوا لسم الوالء له وهلل ولٌسوع «نمسم ونعترؾ بؤنن اإلله الواحد ونعترؾ بؤنن انت ملكنا ,
ونلتمس معونتن  ,وبنعمتن أنتصرنا  ,وبن نحن ألوي من أعدابنا  .نمدم لن الشكر من أجل نعمن الماضٌة ,
ونتكل علٌن من أجل البركات المستمبلٌة  .نتضرع إلٌن ونتوسل طوٌبلً أن تحفظ لنا إمبراطورنا لسطنطٌن
وأنجاله األتمٌاء سالمٌن منتصرٌن».
,خبلل لرابة الؾ ومابتً عام بٌن تبنً روما للمسٌحٌة حتى بداٌة حركات األصبلح الفكري فً المرن السادس
عشر هٌمنت الكنٌسة على ممالٌد األمور فً اوروبا وسٌطرت على تفاصٌل حٌاة الناس ،فلها ٌخضع الملن
واألمٌر والفارس والفبلح بولت واحد .وأضحى الكهنوت ٌنصبون الملون  ,وٌصدرون الفتاوى بشن الحروب ،
وحرق او معالبة الفبلسفة والعلماء و المفكرٌن تحت تهمة الهرطمة «الكفر» بالتعالٌم األلهٌة.
ومن أوابل الفتاوى التً اصدرها الكهنوت كانت زمن لسطنطٌن نفسه الذي اصدر أمرا بحرق أرٌوس ،وهو
المدٌس أألسكندرانً المصري الذي صرح بإٌمانه بؤن المسٌح نبً ورسول ومخلوق ولٌس إله ،فحتى الكلمة
مخلولة ،ولٌست أزلٌة كؤزلٌة هللا  .حٌث اصدر األمبراطور المتحول للتو للمسٌحٌة تعمٌما سنة 332م " إذا
اكتشفت رسالة كاتبها أرٌوس فلٌكن مصٌرها النار  ..وإذا لُبض على أي شخص ٌخفً كتابا ً ألرٌوس وال
ٌظهره وٌحرله على الفور  ,فعمابه الموت  ,وتنفذ فٌه العموبة فور ثبوت الجرٌمة " *.
وكان اول هجوم للمتهوسٌن المتدٌنٌن الجدد بالمسٌحٌة لد انصب على الفبلسفة الٌونان وتبلمذتهم باسم محاربة
الهرطمة وكل ماٌخالؾ تعالٌم الرب من خلك وعلم من وضع العمل  .واكبر هجوم شنوه كان على مركزهم
الجدٌد  ،األكادٌمٌة العلمٌة والفلسفٌة فً األسكندرٌة ،ولجؤ الٌها الفبلسفة الٌونان وتبلمذتهم هربا من الرومان ،
وتم حرق األكادٌمٌة و بعض طلبتها  ,بٌنما استطاع األخرون الهرب مع مااستطاعوا حمله من كتبهم واللجوء
لملن فارس  ،نكاٌة بالرومان أعداءه  ،الذي وفر لهم األمان وجو الحرٌة لؤلستمرار بالبحث والعلم وجعل مدٌنة
«نٌسابور»  ،المرٌبة من البصرة وعبادان الٌوم ،مركزا لحرٌة الفكر والعمٌدة .وفً نٌسابور نفسها تم ترجمة
أعمال الفبلسفة العظام مثل افبلطون وارسطو وعلوم الهندسة ألللٌدس وعلوم الطبٌعة الى األرامٌة-السرٌانٌة،
التً كانت لؽة العلم والتدوٌن فً ببلد الرافدٌن وفارس .وهكذا تم إنماذ األعمال الفلسفٌة الٌونانٌة ولو تم حرق
الكتب الٌونانٌة على ٌد المتدٌنٌن المهوسٌن وبتحرٌض من الكهنوت المسٌحً الجدٌد فً روما ،لخسرت البشرٌة
أعظم كنز معرفً ساهم فً تطورها البلحك فً المشرق بعد خمسة لرون ،والمؽرب ،واوروبا عصر النهضة
بعد اكثر من  1200عام.
و بؤسم الدٌن والروح المدس تم شن الحروب الصلٌبٌة بفتاوى من البابا تلن الحروب التً لتل فٌها مبات األالؾ
من البشر باسم المسٌح  .ولعل مالام به فردناند واٌزابٌبل فً األندلس فً المرن السادس عشر ٌعتبر من اكثر
الموجات شهرة فً األرهاب الدٌنً والعرلً وذلن بعد طرد العرب والمسلمٌن منها ،حٌث انتمم فردناند من
الٌعالبة المسٌحٌٌن الشرلٌٌن بابادتهم وكان ذلن بفتوى من البابا بوجوب حرلهم ولتلهم بالجملة ،وبنفس هذه
الفتاوى تم ممارسة نفس الفعل مع الٌهود و تم ابادة أعداد كبٌرة منهم فً األندلس حتى توصلوا مع فردناند
ألتفاق ٌمضً بشراء حٌاة من استطاع منهم دفع الفضة والذهب ممابل السماح لهم بالهجرة من األندلس باتجاه
شمال اوروبا  ،او باتجاه العرب والمسلمٌن فً شمال افرٌمٌا الى المؽرب وتونس ( وبعدها اصبح تملٌدا أن
ٌحرص الٌهودي أٌنما تواجد فً ببلد اوروبا أن ٌحتفظ بمروش بٌضاء لشراء حٌاته من الموت فً أٌام
سوداء) .
ومن اواخر المذابح الكبٌرة المعروفة باسم نشر المسٌحٌة كانت بٌن لبابل الهنود الحمر فً امرٌكا الجنوبٌة حٌث
تم ابادة لبابل الماٌا بالكامل باسم ٌسوع رمز المحبة والرحمة واألخاء األنسانً.
========================================================
(*) أنظر تارٌخ الكنٌسة  ،جون لورٌمر ،ج ، 5-1دار الثمافة 2001 ،

ولعل الدرس الكبٌر الذي تعلمته البشرٌة من األرهاب الدٌنً الذي ارتكب باسم اكثر التعالٌم الدٌنٌة تسامحا،
ان الدٌن أذا تداخل بالسلطة حل األرهاب وٌتم باسم هللا ولدٌسٌه والمتحدثٌن بؤسمه من الكهنوت ورجال الدٌن
ممارسة ابشع الجرابم األنسانٌة .وإذ لالها المسٌح واضحا « ما هلل هو هلل وما لمٌصر هو لمٌصر» أصبح ما
هلل وما لمٌصر معا بٌد الكهنة وماتت أوروبا سرٌرٌا بدمج الدٌن والدولة ومنها حلت نكبات وجرابم حرلت
البشر واألرض والحرث والنسل ولوضت حضارة هذه المارة أللفً ومابتً عام.

 .4عصر النيضة و بدايات فصل الدين عن الدولة
بدأ األصبلح الدٌنً للمسٌحٌة فً المرن الخامس عشر على ٌد كهنة متنورٌن وفبلسفة وشعراء ورسامٌن
وتجار ورحالة نادوا بحرٌة الفكر وتحرٌر عمل األنسان واألخذ بفردانٌة الدٌن والحد من سطوة مإسسة
الكهنوت على الناس باسم هللا ،التً احتكرت األله لها ،وتنطك باسمه ،وحتى تشرع المتل لمن ٌخالفها بدعوى
الهرطمة والكفروالسجن لمن ٌخالفها الراي.
كان الؽزو الثمافً ألوروبا لد بدأ من األندلس بعد ترجمة أعمال الفبلسفة الٌونان من العربٌة الى البلتٌنٌة
التً جرت فٌها  ،ومعها ترجمات ألعمال عصر التنوٌر األسبلمً ألبن رشد وأبن سٌنا والخوارزمً وجابر
ابن حٌان والفردوسً وأبن الهٌثم وؼٌرهم الى البلتٌنٌة  .إن هذا البذر بدأ ٌعطً ثماره  ،حٌث انبهر دارسً
البلهوت أألوربٌٌن فً اٌطالٌا والمانٌا وفرنسا ،وخاصة الفبة المتنورة منهم ،بموة الفكر العمبلنً فً
األندلس وبؤعمال أرسطو وافبلطون وأبن رشد وأبن سٌنا ممارنة مع الجامد من العمابد الدٌنٌة البحتة وما
ٌلحمها من خرافات مبنٌة على الؽٌب ،وعلى شرابع وفتاوى الكهنوت وماٌستصدرونه باسم هللا من تعلٌمات
ولوانٌن جابرة  ،وعلم خرافً .ولعل هذه الفبة من الكهنة المتنورٌن لد أدلو بدلوهم وبدإا بالتمرد وطلب
األصبلح ،سواء إصبلح المفاهٌم فً الفكر األٌمانً ،او اصبلح وتمٌٌد السلطة الكهنوتٌة نفسها المتمثلة
بسلطة روما الكنسٌة على كل اوروبا  .لمد أنطلك اإلصبلح أوال من داخل الكنٌسة نفسها  ،ذلن ّ
أن
المصلحٌن الدٌنٌٌن كانوا رهبان متنورٌن ،أضافة الى البلهوت ،فهم تابعوا دراسات جامعٌة التً بدأ تؤسٌسها
تاثرا باألندلس وبؽداد ،وتلموا تكوٌنًا جدٌدًا ٌموم على ماأطلعوا علٌه من المانون والفلسفة والطبٌعٌات
والرٌاضٌات .من الكتب المترجمة الى البلتٌنٌة  ،وهذا ما أ َّهلهم لتفسٌر البلهوت برإٌة جدٌدة ودعوة إلى
المراجعة واإلصبلح .وساهمت الجامعات التً تاسست فً البلدان التً كان ملوكها ٌمٌلون لؤلنفصال عن
الكنٌسة مثل انكلترا والمانٌا وسوٌسرا وحتى فرنسا فً هذه النهضةٌ .ذكر من بٌن هإالء الكهنة
األصبلحٌٌن اإلنجلٌزي جون فٌكلٌؾ (ت  )1384الذي كان أستاذًا بجامعة أكسفورد ،والتشٌكً جون هوس
(ت  )1415الذي شؽل منصب عمٌد كلٌة البلهوت بجامعة براغ ،واأللمانً مارتن لوثر (ت  )1546الذي
درس بجامعة فٌتنبورغ ،والفرنسً جون كالفن (ت  )1564مإسس جامعة جنٌؾ (.)1
َّ
ومعلوم ّ
أن هإالء المثمفٌن والمصلحٌن كان لهم تؤثٌر بالػ فً الكثٌر من الطبلب والرهبان فً كلٌات
البلهوت التً اشتؽلوا فٌها ،وكان محور تعالٌمهم األصبلحٌة؛ وخصوصا المذهب اللوثري الذي ٌموم على
ثبلثة مبادئ:
 فردانٌة العبللة بٌن الرب واألنسان وال توجد حاجة لوسٌط مثل الكهنة وسلطة مثل كنٌسة روما حك الفرد فً تؤوٌل النصوص الممدسة وفهمها والٌحتكر أحد الحمٌمة األلهٌة ( ولهذا فمد تمت ترجمةاألناجٌل من البلتٌنٌة الى األلمانٌة وأألنكلٌزٌة والهولندٌة)
 الكهنة مسإولون فمط على تدبٌر شإون الكنسٌة والٌحك للكنسٌة التدخل فً حٌاة و شإون العوام.وأمام هذه األفكار الثورٌة لرواد األصبلح الدٌنً لامت الكنٌسة بؤصدار فتوى بحرق الكاهن جون هوس،
ونجا الفرنسً جون كالفٌن بهربه الى سوٌسرا ،واحتماءه بؤمٌرها الذي كان ٌرٌد التحرر من سلطة الكنٌسة،
كما ونجا مارتن لوثر باحتماءه واحتضانه من األمراء األلمان الذٌن كانوا ٌرون فً تعالٌمه تحررهم من
سٌطرة البابا .وكانت برٌطانٌا لد استملت فعلٌا عن كنٌسة روما زمن هنري الثامن منتصؾ المرن الخامس
عشر .أن تؤسٌس الدول المومٌة فً اوربا وتكرٌس الفردانٌة للمإمن مع الرب كمبدأ تعود بجذورها لحركة
أألصبلح الدٌنً والفكري الذي لام به هإالء الرواد األوابل.
============================================
(*) أنظر كتاب د .حبٌدة (دمحم) ،تارٌخ أوروبا :من الفٌودالٌة إلى األنوار ،،الرباط.2010 ،

وكان العامل الثالث الذي ساعد حركة األصبلح الدٌنً هو أختراع المطابع ونشر الصحؾ والملصمات المبشرة
باألصبلح الفكري والدٌنً والتً شكلت بداٌة ألنتشار التعلٌم والجامعات خارج جدران الكهنوتٌة ،حٌث تم
التعرؾ الى علوم الحساب والفلسفة والطبٌعة والطب التً كانت من لبل تحت سٌطرة الكهنوت .وبدأ تحرٌر
العلم والتعلٌم وفصله عن الدٌن والكهنوتٌة ،وبها بعٌدا عن السحر والشعوذة .ولعل كتب مثل المانون فً الطب
للشٌخ الربٌس ابو علً ابن سٌنا والجبر والممابلة للخوارزمً وصناعة الكٌمٌاء لجابر ابن حٌان التً ترجمت فً
األندلس من العربٌة؛ وطبعت ونشرت بالبلتٌنٌة ؛ كانت لد مهدت جمٌعها لعملنة العلوم تزامنا مع حركة
األصبلح الدٌنً التً مافتبت ووجدت توسعا لها حتى انتشرت خبلل المرنٌن الخامس والسادس عشر بشكل واسع
فً اجزاء هامة من أوروبا  ،وتم تبنً اللوثرٌة البروتستانتٌة المتحررة من لبل ملون كل من انكلترا وألمانٌا
وهولندا وسوٌسرا والدانٌمارن وأعلنوا شك عصا الطاعة على بابا الفاتٌكان وخروج بلدانهم من تحت سٌطرة
الكنٌسة ؛ أما فرنسا فمد بمٌت مطٌعة لعرش الكاثولٌكٌة وطبك ملكها فتوى البابا بجوازحرق و لتل اي
بروتستانتً ،وتم بالفعل تصفٌة االالؾ منهم فً بارٌس ومدن فرنسا وأٌطالٌا األخرى بفتاوى من البابا.
أن األعتراؾ بفردانٌة العبادة وبحرٌة الفرد فً الـتؤوٌل العملً وفهم ماٌرٌده هللا ومحتوى النصوص الممدسة دون
سلطة الكهنوت على الفكر هً ثورة حمٌمٌة فتحت الباب واسعا فً المرون التالٌة لدخول عصر النهضة ؛ فبدأ
الرسامون ٌرسمون صورا للناس والطبٌعة بدل تصوٌرهم الكهنة والمدٌسٌن والملون؛ ونسج الشعراء
والمسرحٌون أعماال ٌمجدون فٌها الحب وحٌاةاألنسان العادي بعد ان كان محصورا على سٌر األنبٌاء واألتمٌاء .
وأنتمل األصبلح الدٌنً الى األصبلح السٌاسً والمناداة علنا بفصل الدٌن عن الدولة فً المرن الثامن عشر ولد
مهد له ثبلثة من رواد الفلسفة  :سبٌنوزا الذي مهد لوضع الموانٌن العملٌة بدل الكنسٌة لتنظٌم المجتمع ومونتسٌكو
الذ نادى بتمسٌم السلطات الى ثبلث مستملة ال تجمع بٌد واحدة؛ وجان جان روسو الذي مهد لتحوٌل السلطة الى
متعالد مع المواطنٌن لتمدٌم الخدمات لهم وفك « العمد األجتماعً»  ،وفولتٌر الذي لام بالضربة الماضٌة للفكر
الدٌنً باتباعه اسلوبا ساخرا فً نشر أفكاره التهكمٌة والتً احبها العامة وأظهر سخؾ المداسة وفساد البابوات
والكهنة  .وأثمر عصر النهضة والتنوٌر وافكار الفبلسفة بفصل الدٌن عن الدولة ومنها شهدت اوروبا صعودا
كالذي نراه باضطراد على السلم الحضاري بعد ان كانت مرتعا للركود والشعوذة والتخلؾ بسبب السٌطرة الدٌنٌة
على السلطة وتجمٌد العمل على مدى اكثر من الؾ عام *.
أن التحول للعلمانٌة لد جرى على ٌد جٌل جدٌد من الفبلسفة ولادة الحركات األجتماعٌة وكان إصبلحا رادٌكالٌا
ادى الى الثورة الفرنسٌة عام  1789والذي اسس الجمهورٌة كبدٌل لٌس لسطة الكنٌسة فمط ،بل حتى لسلطة
الملون ،واسس اول دولة علمانٌة فً التارٌخ  ،وفً نفس الفترة تمرٌبا تم تاسٌس دستور علمانً على ؼراره فً
العالم الجدٌد ،أمرٌكا  ،وبدات العلمانٌة تؽزو اوروبا لتمٌم دوال حدٌثة اخذت بالعلم والعمل وفصل الدٌن عن الدولة
لتزدهر الحضارة والمواطنة والحموق والصناعة والعلوم ،وكل ذلن جرى بعدما تم حجر الكنٌسة فً معابدها
لٌصلً بها من ٌشاء ولكن حك لهم بالتدخل فً شإون المجتمع.
======
*أنظر :وٌل دٌورانت «لصة الفلسفة» من أفبلطون الى جون دٌواي –بٌروت وبؽداد .2005

Brooklyn Museum, John the Paptist call for the Messaya
ٌوحنا المعمدان "الصوت الصارخ فً البرٌّة ألستدعاء المسٌح -متحؾ بروكلٌن-نٌوٌورن

John the Baptist summons villagers , Boughily , 16th Cnetury
 المرن السادس عشر،ً برٌشة بوؼٌل،ٌوحنا ٌعظ الجموع

John the Baptist Shrine in Ummaya Mosque , Damascus, Syria
 دمشك،ممام النبً ٌحٌى فً المسجد األموي

Christ healing an infirm woman on the Sabbath, By James Tissot, 1886-1896

شفاء المرأة العاجزة

شفاء المشلول فً بٌت صٌدا

Christ healing a bleeding woman Photo from Catacombes of Rome- 1500 years old

 عام1500 شفاء امرأة تنزؾ دما – لوحة عمرها

Mihaly Munkacsy - Le Christ devant Pilate - 1881
ٌسوع فً جلسة أولى أمام بٌبلطس البنطً ،الحاكم الرومانً .برٌشة مونكاسً.1881 ،

Jesús en casa de Anás Museo del Prado José de Madrazo
ٌسوع أمام المجلس األعلى للٌهود  -السنهدرٌن ،حٌث تمت جلسة
المحاكمة الثانٌة .برٌشة جوزٌه دي مادرازو.1803 ،

Theophanes the Cretan - Holy Monastery of Stavronikita
أٌمونة روسٌة أرثوذكسٌة ،تظهر جانبًا من درب اآلالم :الجلد على العمود وإعانة سمعان فً حمل الصلٌب

Jesucristo crucificado, y es una de las obras religiosas más
conocidas del pintor sevillano Diego Velázquez.
أٌمونة «موت المسٌح» ،وٌشٌر الشعر المنسدل على نصؾ وجه ٌسوع ،إلى طبٌعته اإللهٌة التً لم
تتؤثر بالموت حسب العمابد المسٌحٌة .برٌشة فٌلزاكٌز .1603

Henryk Siemiradzki - www.abcgallery.com
لوحة مشاعل نٌرون ،وفمًا لتاسٌتوس ،إستخدم نٌرون المسٌحٌٌن كمشاعل بشرٌّة

Orthodox icon of Constantine and St. Helena
رمز األرثوذكس لئلمبراطور لسطنطٌن وأمه المدٌسة هٌبلنة

)15th Century Orthodox icon in Constantinople ( Istanbul now
أٌمونة أرثذوكسٌة من المرن الخامس عشر فً المسنطٌنة ( اسطنبول حالٌا)

The trial of Giordano Bruno by the Roman Inquisition. Bronze relief by Ettore Ferrari,
Campo de' Fiori, Rome
Campo de' Fiori لوحة برونزٌة لمحكامة برونو فً المكان الذي أحرق فٌه فً روما فً ساحة

This monument of Campo de' Fiori was erected in 1889 in the site where he was
burned alive for opposing the Catholic church authority.

Campo de' Fiori تمثال برونو فً المكان الذي أحرق فٌه فً روما فً ساحة

Artistic Rendering of the Academy of Alexandria, based on some
archaeological evidence
رسم تخطٌطً ألكادٌمٌة األسكندرٌة للفلسفة والبحث العلمً التً تم أحرالها على ٌد المتهوسٌن من المسٌحٌن لرابة
 400م ألتهامها بالكفر والهرطمة ومخالفة تعالٌم الرب واستطاع فبلسفتها وتبلمٌذهم الهرب الى جنوب فارس
والعراق (نٌسابور)حاملٌن معهم أعمال الفبلسفة العظام سمراط وأفبلطون وارسطو وأبٌمور ،ولوال ترجمتها الى
األرامٌة ومن بعدها الى العربٌة لضاعت هذه األعمال وماعرفت بها األنسانٌة  ،ولما لام عصر التنوٌر األسبلمً
وال األوربً من بعده.

الباب الثالث
نشأة التوحٌد األسالمً
بروز عصر التنوٌر كان بفضل الفلسفة ولٌس
بفضل الدٌن

 .1قراءة عامة لنشأة و تاريخ األسالم
ظهراألسبلم كدعوة توحٌدٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة ،وهً بمعة لم تكن باي حال من األحوال مرشحة ان تنتج فكرا أو
دٌنا توحٌدٌا ،او المٌام بؤصبلح إجتماعً ،نظرا ألنعزالها عن مراكز الحضارة الكبرى فً ببلد الرافدٌن ومصر
وسورٌا  .ارضها صحراوٌة لاسٌة ،وسكانها بالدرجة األولى هم من لبابل البدو الرحل تعودوا على تمالٌد الصحراء
مثل العٌش من الؽزو ،والعصبٌة المبلٌة ،وكونوا لؽة جمٌلة تعتنً بالشعر ولٌس بالفكر .إن دعوة األصبلح التً بدأها
النبً دمحم فً المرن السابع المٌبلدي لد جاءت أساسا للمضاء على التسلط المالً والدٌنً على مكة من لبل اثرٌاءها.
وكانت مكة هً المركز الدٌنً والتجاري لهذه المبابل ،فالمضاء على الوثنٌة سٌمكنه من المضاء على اهم مصادر نفوذهم
وثروتهم .وركزت دعوته بداٌة خبلل الفترة المكٌة على مدى  12عاماعلى الروحانٌات  ،كما ٌمكن تشخٌصه من السور
المكٌة فً المران .وأستخدم وسابل سلمٌة مثل النماش والجدل بالتً هً أحسن مع المشركٌن ،والتهدٌد بعذاب الرب
للمشركٌن وللذٌن ٌكنزون الذهب والفضة ،واألشادة باهل الكتاب من الٌهود والنصارى .ولكن الحال تؽٌرت من بعد
هجرته الى المدٌنة واخذت السور المدنٌة تدعو للؽزو والمتال لتوطٌد السلطة ،وتم طرد أهل الكتاب من الجزٌرة.
وتحولت الدعوة من سلمٌة فً مكة الى صراع عنٌؾ وحروب أدت الى تنازل اثرٌاء مكة عن السلطة الى دمحم بعد 11
عاما من هجرته ،ممابل الحفاظ على ثرواتهم وامتٌازاتهم ،وهو حل وسط ٌ ،كرس انتصار األسبلم ممابل الحفاظ على
الثروة والنفوذ ألؼنٌاء لرٌش .واألسبلم كدٌن ،من الناحٌة الفعلٌة  ،لم ٌات بجدٌد  ،فهو أؼلبه من الٌهودٌة ،حٌث أخذ
منها الكثٌر من شرابعها ،وكل صفات األله من جبروت ولوة وتخوٌؾ وانتمام من أألعداء،وردد سٌر انبٌاء بنً اسرابٌل
وأعتبرهم داعٌن هلل وخصوصا موسى الذي ورد ذكره لرابة  300مرة فً المران ،وأخذ للٌبل من المسٌحٌة كون
شخصٌة المسٌح التناسب مجتمعا بدوبا ٌإمن العٌن بالعٌن والسن بالسن ،فالمسٌح نادى بالعفو وأعطاء الخد األٌمن اذا
ضرب األٌسر ،وهو أمر ؼٌر وارد فً الجزٌرة .ولمد أنتشراألسبلم بعد وفاة النبً ولت أنحبلل الوى امبراطورٌتٌن
فً العالم انذان  :الفارسٌة والرومانٌة ،اللتان مزلتهما وأستهلكتهما الحروب بٌنهما ،مما مكن الخلفاء بعد النبً دمحم
التؽلب علٌهما بسهولة على ٌد لبابل تعودت على الؽزو للحصول على الؽنابم  ،فكٌؾ الحال بثروات وكنوز فارس وببلد
الرافدٌن والشام ومصر .وأمتد األسبلم لٌبسط سلطانه علٌها بسهولة وٌتوسع لٌصل المحٌط األطلسً ؼربا والى الهند
شرلافً الل من خمسٌن عاما من دعوة دمحم لؤلسبلم.
وبمدر ماكانت تدور حروب  ،ظاهرها نشر األسبلم ،وجوهرها التوسع والحصول على الؽنابم واألثراء والتوسع
الجؽرافً لجمع الخراج الؽزٌر ،لشحة موارد الجزٌرة ،كانت المناطك التً ؼزتها المبابل البدوٌة تزخربالحضارة
وأألزدهار الفكري ،خصوصا فً ببلد الرافدٌن وفارس ،فمد كانت تجري فٌها أعادة الوالدة للفلسفة الٌونانٌةعلى لدم
وساق ،حٌث جرت ترجمة أعمال الفبلسفة الٌونان لبل الفتح األسبلمً الى األرامٌة ،وتحدٌدا فً نٌسابور ( لرب
البصرة وعبادان الٌوم) ،ومن هنان تمت ترجمة الفلسفة الٌونانٌة للعربٌة فً دار الحكمة فً بؽداد مركز سلطة الخبلفة
العباسٌة زمن الرشٌد ومن بعده المؤمون .وبفضل اعادة والدة الفلسفة الٌونانٌة ،ولدت حركة التنوٌر الفكري وتطور
العلوم والتً ٌمكن تسمٌتها«حمبة التنوٌر األسبلمً» التً استمرت لرابة  7لرون .لمد اسس عصر التنوٌر ألؼلب
العلوم الحدٌثة مثل الطب والجبر والكٌمٌاء والفلسفة والموسٌمى والجؽرافٌة  .والفترة التنوٌرٌة هذه الٌمكن ان تنسب باي
حال من األحوال الى األسبلم كدٌن ،كما ٌدعً بعض المإرخٌن األسبلموٌٌن الٌوم ،بل الى جهود المبات من الفبلسفة
والعلماء المتؤثرٌن بالفلسفة األؼرٌمٌة العملٌة ،الذٌن ؼالبا ماأتهموا أنهم مبلحدة او زنادٌك  ،وكان األرهاب الدٌنً
ٌطالهم بٌن الحٌن واألخر ،حٌنما ٌرى امٌر المإمنٌن أو وزرابه ،او المفتٌن من أولٌاءه ،ان الفبلسفة والعلماء ٌشكلون
خطرا على سلطته .وانتهى عصر التنوٌر بسموط بؽداد على ٌد المؽول عام 1258م ،وسموط األندلس على ٌد
فردٌناند وجٌش البابا الفاتٌكانً عام 1453م .ومن ذلن التارٌخ لم تمم لؤلسبلم ومناطك أنتشاره لابمة  ،ولم تشهد نهوضا
رؼم كثرة المساجد والمعابد والمإمنٌن والوعاظ ،واألالؾ من كتب التفسٌر وتدوٌن السٌرة وكتب الوعظ الدٌنً ،مما
ٌإكد ان ؼٌاب العلم والعمل هو سبب التخلؾ والشلل ،ولٌس باألبتعاد عن الدٌن  ،كما ٌحلو لرجال الدٌن واتباع األسبلم
السٌاسً أدعاءه  ،فها هو األسبلم موجود ،ولكن الحضارة والتمدم ؼاببان  ،وعصر التنوٌر األسبلمً الذي لام على
العلم والعمل والفلسفة أنتج حضارة رالٌة وفٌرة األنتاج ،وجمٌعها الٌوم ؼاببة ،ولو اعٌد العمل بالعمل مجددا ،بعٌدا عن
الخرافات واألنؽبلق الدٌنً ،لتؽٌرت حال المنطمة  ،ولتؽٌر حال شعوبها ببلشن ،لؤلحسن.

 .2قراءة لنشوء التوحيد في مكة

ولد األسبلم على ٌد النبً دمحم فً مكة عام  610م ،و كان عمره أربعون عاما  .لمد ولد دمحم ٌتٌما ونشا فمٌرا فٌها
حتى بلوؼه سن الشباب وعاٌش هٌمنة وجشع الطبمة الثرٌة على مكة بزعامة أثرٌاء لرٌش وعلى رأسهم ابً
سفٌان ،اؼنى أؼنٌاء لرٌش ،المبٌلة التً ٌنتسب ألحد بطونها النبً دمحم نفسه ،وهم لبٌلة بنً هاشم ،الذٌن كانوا
تارٌخٌا سدنة للكعبة متوارثة لهم عن جدهم األعلى ،ولكنهم فمدوا السلطة تدرٌجٌا بتراكم الثروة عند بطون لرٌش
الؽنٌة األخرى ،مثل بنً امٌة وبنً مخزوم .وكان ممابل الفمر المفرط لبنً هاشم ( حٌث نشا النبً فٌها ٌتٌما
وكفله جده ومن بعده عمه) تجد الثراء المفرط لتجار مكة ،ممن كنزوا الذهب والفضة و لهم السلطة العلٌا على
مكة وكل لبابل الجزٌرة .كانت لوافل لرٌش المحملة بمبات األالؾ من الدنانٌر والدراهم الفضٌة والذهبٌة ال
تتعرض للؽزو من لبابل البدو،،وذلن كون لرٌش تحتضن وتحمً الهتهم فً الكعبة ،وبالتالً كانت الوثنٌة
ومركزها الكعبة ،أحد أهم أسباب ثراءهم .والؼرابة ان تكون أول دعوات دمحم بعد أدعابه النبوة محاربة الذٌن
ٌكنزون الذهب والفضة ومحاربة الجشع والتفاوت األجتماعً الصارخ فً مكة والدعوة ألنصاؾ الفمراء
والمحرومٌن والٌتامى .
ان طفولة دمحم الماسٌة ن والفمر الذي ترعرع فٌه ،مع حمله للمٌم األخبللٌة العالٌة  ،كونه ترعرع فً لبٌلة معروفة
بروحانٌتها العالٌة كسدنة للكعبة ،لد تركتا ببلشن اثرها فً تكوٌن طٌات شخصٌته كثابر أصبلحً على المٌم
السابدة على الجشع والفرولات األجتماعٌة المابمة فً مكة .والشن أن الحرمان فً طفولته (التٌتم والفمر) لعب
دورا هاما فً بلورة ذلن الوعً والمٌل للثورة ولؤلصبلح .وكانت نمطة بداٌة عمله عند خدٌجة  ،وهو فً سن
العشرٌن ،وهً المراة المسٌحٌة الثرٌة  ،ولماإه أبن عمها المس ورلة بن نوفل ،لد تركا ببلشن أثرا هاما فً
تكوٌن الوعً التوحٌدي للنبً دمحم ،خصوصا دور األخٌرفً بلورة ثمافته ومعرفته باألدٌان التوحٌدٌة ،فورلة
كان ٌجٌد اللؽات العبرٌة واألرامٌة والعربٌة ،وهو المعروؾ فً مكة بالحكٌم والمترجم للكتاب الممدس«التوراة»
الى العربٌة .وتبلورت ثمافة النبً اكثر عند عمله بالتجارة عند خدٌجة* ،وسفره و أطبلعه فً الشام على مدن
مسٌحٌة مزدهرة اثناء ارتحاله الٌها مع لوافل خدٌجة ،وربما من خبلل رإٌة له لدورٌمكن ان ٌلعبه التوحٌد فً
المضاء على الوثنٌة  ،وبه ٌمكن تموٌض سلطة وثروة لرٌش ،لد راودته منذ سفراته األولى تلن .
أن هذه العوامل جمٌعها لعبت دورا هاما فً بلورة شخصٌة النبً دمحم وهو الزال فً بداٌة العشرٌن من عمره.
ولعب زواجه بالسٌدة الثرٌة خدٌجة وهً تزٌد على األربعة وأألربعٌن ،وهو بعمر أربعة وعشرٌن ( وببلشن
كان زواجهما مسٌحٌا لام بطموسه ابن عمها المس ورلة بن نوفل كما تشٌر المصادر) ،لد شكل النملة الثانٌة فً
نشؤة شخصٌته  ،حٌث وجد فً خدٌجة دور الشرٌن الذي معه ٌستطٌع ان ٌضاهً أثرٌاء لرٌش وٌمارعهم ،
وبابن عمها المس ورلة دور المعلم والمسند له فً حٌاته الروحٌة والفكرٌة  ،وعمه ابو طالب الذي ٌوفر له
الرعاٌة األبوٌة والحماٌة المبلٌة.
==============================================
*مركز خدٌجة هذا ٌإكد ان للمرأة فً الجزٌرة كانت مكانة هامة ؼٌر ماٌدعٌه البعض عكس ذلن؛ وربما ماأشٌر
له فً المران بوأد المولودة األنثى كان ٌشٌر الى لبابل بدوٌة للٌلة جدا وشبه متوحشة خشٌة ولوع البنات فً
السبً مما ٌسسب للعشٌرة اهانتها بشرفها؛ ولهذا فهم فضلوا وأد بناتهم للحٌلولة دون ولوعهن فً األسر
وأألذالل .وأألسبلمٌون الٌوم ٌدعون ان وأد الفتٌات كان تملٌدا منتشرا عند العرب  ،ولو صح ذلن فكٌؾ نفسر ان
جمٌع الصحابة بدون أستثناء كانوا متزوجٌن باربعة او ستة من النساء  ،فمن اٌن اتوا بهن؟

 .3المرحلة المكية – دعوة سلمية وجادليم بالتي ىي أحسن
بدأ دمحم دعوته األصبلحٌة مؽلفة بالروحانٌات بؤسم هللا الواحد الموحد ،الرحمن والرحٌم ،لتموٌض الوثنٌة ومن
خبللها تموٌض سلطة أثرٌاء لرٌش فً مكة  ،حٌث ان تواجد الكعبة فً مكة لد منع المبابل من مهاجمة لوافل تجار
مكة كونهم حماة للكعبة حٌث تمبع الهتهم .وكان أول من اسنده وعاضده هً زوجه خدٌجة  ،وأبن عمها المس ورلة
بن نوفل والذي كان على أٌمان ودراٌة بما ورد فً الكتب الممدسة ؛ وخصوصا التوراة ،بان ال بد من ظهور
مخلص ومنمذ لهذه األمة من جشع مكة ،فكان له سند لوي وبمثابة ٌوحنا المعمدان الذي بشر بظهور المسٌح .ولم تعر
لرٌش أهمٌة لما ٌصل الٌها من تراتٌل المران واٌاته مع جماعته األولى،وأعتبرت أن دمحما أضحى شاعرا أو
مجنونا والٌشكل خطرا علٌها بتراتٌله السجعٌة .ولكن األٌات المرأنٌة بدأت تدرٌجٌا تحرض على الثراء الفاحش
والجشع فً مكة « والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة بشرهم بعذاب الٌما» «،وللسابل والمحروم فً أموالكم حك
معلوم»  ،ومنها بدأت لرٌش وزعامتها الثرٌة تشم رابحة التحرٌض علٌها وأهانتها ،وربما شمت رابحة التمهٌد
لؤلنمضاض على سلطانها ،خاصة وأن أدعاء دمحم بان ماٌوحى له هو من هللا مباشرة ،مما سٌعطٌه منزلة أجتماعٌة
ممٌزة ربما تإدي ان ٌصبح دمحما هو السٌد على الكعبة والحامً لها بدٌبل عنهم .واضحى اكثر وضوحا بؤن ماٌطلبه
دمحم هو السلطة على مكة ،ولٌس مجرد دعوة مثل بمٌة الدعوات كالٌهودٌة والمسٌحٌة التً كانت تتؽلؽل ببطء فً
مجتمع الجزٌرة ولكن دون اثارة لحفٌظة لرٌش .ولكون النبً دمحم رجل ذو مشروع طوٌل األمد ،فمد كان ٌطمؤنهم ان
دعوته لٌست للسٌطرة  ،بل للنذر والتبشٌر األلهً فمط وأنه لٌس طامعا فً سلطة « وما ارسلنان األ مبشرا ونذٌرا
ولست علٌهم بمسٌطر» .وكان ذلن ٌهدءهم لبعض الولت ،ولكن سرعان ما تنزل اٌة اخرى تهاجم العبادات الوثنٌة
ً
والعزى .وأزدادت األمور حدة عندما أمر النبً أصحابه الذهاب للكعبة
بكل ح َدة وتهٌن أكثر ألهتهم منزلة مثل البلَت
موسم الحج ورفع شعار التوحٌد األبراهٌمً «ال اله األ هللا» علنا بٌن المبابل وتهدٌدهم أن أألشران باهلل كفر عمابه
جهنم فً األخرة وببس المصٌر .ومع تعاظم هذا الخطر الكبٌر المادم على لرٌش وامتٌازاتها بنسؾ التعبد لؤللهة
الصنمٌة فً الكعبة؛ نملت لرٌش محاربتها لدمحم من المعارضة اللفظٌة الى فرض الحصار على الدعاة الجدد ومنعهم
من دخول الكعبة  ،بل وتعداه الى األعتداء المباشر على اضعؾ فبة منهم الؽٌر محمٌة من المبابل مثلما حدث مع أم
عمار أبن ٌاسر التً ماتت بعد أجبارها على الولوؾ فً الشمس لفترة طوٌلة وفٌه تهدٌد واضح لمناصري دمحم ،ولكن
األٌات الروحانٌة استمرت بالنزول واألصرار على أستخدام الوشابل السلمٌة « وجادلهم بالتً هً أحسن» .
وفرضت لرٌش مماطعة وحصارا التصادٌا وأجتماعٌا على لبٌلة بنً هاشم بؤجمعها (مثل منع التزواج معهم ) بعد
رفض األخٌرة مطالبتهم بالتخلً عن دمحم والتبرإمنه كً ٌتسنى لمرٌش بوضع حد السٌؾ علٌه دون حماٌة لبلٌة.
وأمام هذا التصعٌد ،أمر دمحم صحابته بالهجرة الى الحبشة فً السنة الخامسة بعد الدعوة ( لرابة  615مٌبلدٌة).
وخبلل األلامة الحبشٌة كانت األٌات المرانٌة الروحانٌة تتوالى وتدعو الى الصبر من خبلل سرد لصص مكرسة
لصبر وصمود أنبٌاء بنً اسرابٌل السابمٌن الواردة فً العهد المدٌم «اي التوراة» مثل لصص أبراهٌم وٌعموب
وموسى ولممن وما تعرضوا له من مصاعب ولد صبروا علٌها حتى انجدهم هللا وأنجاهم .وعاد تدرٌجٌا معظم
المهاجرٌن من الحبشة وعلى رأسهم النبً دمحم؛ وبرجوعه شهدت الدعوة انبعاثا جدٌدا .ولكن بحلول عام  619م فمد
النبً اهم حامٌٌن ومساندٌن له وهم :زوجه خدٌجة ،وبعدها بؤٌام عمه ابو وطالب ،وبذلن فمد دمحم اكبر ركٌزتٌن
له.ومما زاد الطٌن بلة ،ان عمه ابو لهب ،عدو النبً اللدود ،ا كانت له عبللات ومصالح مع تجار مكة  ،وتبوأ
رباسة بنً هاشم بعد ابً طالب، ،وبذلن فمد دمحم حماٌة لبٌلته بنً هاشم؛ واصبح الخطر باؼتٌاله واردا فً اٌة لحظة
 ،مما إضطر النبً لتملٌص نشاط دعوته من جدٌد .ولكن مفاوضات سرٌة كانت تجري مع لبابل من ٌثرب من
األوس والخزرج كانوا ٌعانون من مباهاة الٌهود علٌهم بان لهم انبٌاء وإله أعلى من بمٌة العرب وهللا نفسه هو من
ٌموم بحماٌتهم ورعاٌة شإونهم  ،ولرر مالنبً مع لرابة  150من اتباعه الهجرة الى المدٌنة.
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ًمن كتاب «تارٌخ نامة» ٌظهر التدخل المبلبكً لنصرة المسلمٌن (ف14 رسم من المرن
األعلى) فً معركة بدر

 .4المرحلة المدنية -األنتق ال من الروحانيات الى تشريع الغزوات والسبي والقتال
وجد األوس والخزرج فً دعوة دمحم ساندا لهم فً تنافسهم مع ٌهود المدٌنة كونه نبٌا ألله موحد ورب لوي ،لٌس
الل منزلة من أنبٌاء الٌهود؛ فهو نبً عربً لرٌب منهم .وتم ترتٌٌب هجرته وأصحابه الى المدٌنة «ٌثرب» عام
 622م  ،التً ستصبح معمل الدعوة الصاعدة لؤلنمضاض على لرٌش وزعمابها الثراة الجشعٌن والهة مكة .ولكن
أول مشكلة واجهت النبً فً ٌثرب هً عدم مباٌعة الٌهود له كالنبً المخلص المنتظر ،كما ورد فً كتبهم الممدسة
«التوراة» ،وكما بٌشر به فً األٌات المكٌة  ،بحجة انه لٌس من نسل داود ،مما خلك تشكٌكا بمصدالٌة النبً
وزعزع مولفه فً ٌثرب أمام األوس والخزرج .ففً اكثر من مكان كان ٌشٌر فً السور المكٌة «واسؤلوا أهل
الكتاب إن كنتم التصدلون»  ،وهاهم أهل الكتاب ٌرفضون دعوته .وشكل ذلن تحدٌا معنوٌا كبٌرا له وخطرا على
مشروعه المستمبلً الذي بدأه للتو فً المدٌنة ،وعلٌه بدات األٌات تنزل بذم أهل الكتاب،أي الٌهود ،بعدما كانت
فً مكة تشٌد بهم وان هللا فضلهم على العالمٌن .
والمشكلة الثانٌة التً واجهت النبً هً ضعؾ الحالة األلتصادٌة للمهاجرٌن ولٌثرب نفسها .،وهنا وظفَت الوسٌلة
األلهٌة بشكل براؼماتً ولدمت الذرابع والممدمات لتشرٌع الهً ٌسمح بالؽزو والهجوم على لوافل لرٌش
بؤعتبارهم اعداء هللا وكونهم من المشركٌن به ،ونزلت األٌة المرانٌة « أُذن للذٌن ٌماتلون بؤنهم ظلموا وإن هللا على
نصرتهم بمدٌر .الذٌن أخرجوا من دٌارهم بؽٌر حك حتى ٌمولوا ربنا هللا» ،واٌة اخرى تشجع األنصار لؤلنخراط
فً الؽزوات بعدما ترددوا خوفا من انتمام لرٌش« ٌا اٌها الذٌن امنوا اتموا هللا وابتؽوا الٌه الوسٌلة وجاهدوا فً
سبٌله» .وكلمة جاهدوا ٌفسرها اؼلب المفسرٌن «الذٌن ٌشاركون فً الؽزوات من األنصار».
وبفضل هذه التشرٌعات األلهٌة ،لام المسلمون بمرابة  68ؼزوة على الموافل المتوجهة الى مكة أو على لبابل
مجاورة للمدٌنة ألخضاعها  ،وٌشكل هذا أول ابتعاد عن الروحانٌات لنشر الدٌن الجدٌد ,واللجوء ألسالٌب المتال و
الؽزو والتهدٌد بالمتل .
و لام دمحم بالتخلص من المبابل الٌهودٌة الثبلثة ،ألنهم رفضوا األعتراؾ به نبٌا منمذا  ،باستخدام حجج واهٌة
ألصداراألمر لمهاجمتهم  ،وجرى ذلن مباشرة بعد كل مولعة ٌخوضها وٌنتصر فٌها مع لرٌش .حٌث تسنى أوال
التخلص من بنً المٌنماع ،بعد مولعة بدر مباشرة ،وهً أصؽر واضعؾ المبابل الٌهودٌة فً ٌثرب ،بعد حصار
فرضه علٌهم دام ٌ 15وما أثر حادثة مسٌبة ولعت ألمراة مسلمة فً سولها الكبٌر اٌستؽلت ألجبارهم على لبول
أحد شرطٌن :أما تسلٌم الجناة للمصاص ،او مؽادرة المدٌنة .ولد اختار بنً المٌنماع األخٌرة،والهجرة باتجاه الشام.
وبعد معركة أٌحد،تم تهجٌر بنً النضٌر .حٌث جهزت لرٌش نفسها ألخذ الثار ،ولكنها لم تحمك هدفها :المضاء
على تمرد ٌثرب وارجاع دمحم الى مكة أسٌرا او ممتوال ،بل تعدى فشلها الى أكثر من ذلن :الى إعتراؾ ؼٌر معلن
منها باستمبلل ٌثرب وسٌطرة النبً علٌها كحاكم عندما وافمت على األنسحاب من المعركة ومن ارض ٌثرب
كلها دون حصار او شروط ،و هو ببلشن أنتصار للمسلمٌن* .وبعد كل معركة ٌنتصر فٌها النبً على لرٌش،
وٌشعر ان نفوذه ٌكبر على ٌثربٌ،موم بتهجٌر أحدى لبابل الٌهود والتخلص منها  .وهذه المرة كان دور بنً
النضٌر ،إذ أتهمهم النبً بتدبٌر مإامرة لتسمٌمه من خبلل دعوته الى مؤدبة الاموها له ،وهولم ٌحضرها اساسا
،وأمام هذا األتهام الحدسً ولٌس المادي ،بدأ دمحم فً الٌوم التالً حصارا علٌهم لمؽادرة المدٌنة الى أألبد .أستمر
الحصار لمدة عشرة اٌام ،تم خبلله حرق نخٌلهم ،وخاصة أهم مزارعهم فً فدن .وكانت بنً النضٌر لبٌلة
زراعٌة تعتمد فً معٌشتها على محاصٌل النخٌل ،فلم ٌبك لهم شٌبا ٌستحك البماء لٌماتلوا من أجله  ،بعد حرق
نخٌلهم ،فوافموا ورحلوا الى ممتلكات لهم فً خٌبر .وبذلن تسنى للنبً التخلص من ثانً لبٌلة ٌهودٌة فً ٌثرب.
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* أنظر مونتؽمري واط «دمحم النبً ورجل الدولة»  -ط– 2014.دمشك وبٌروت

ولكن حرق نخٌل بنً النضٌر ومصادرة أراضٌهم خلك مشكلة معنوٌة وروحانٌة أثارت األصحاب واألعداء
سواسٌة للتشكٌن بروحانٌة دمحم الذي امربنفسه بحرق أشجار النخٌل ،والنخلة هً شجرة مباركة وممدسة تارٌخٌا
فً المنطمة ،وكان ٌحرم لطعها أو حرلها حتى فً الشرابع المدٌمة ( على سبٌل المثال تنص لوابح شرٌعة
حمورابً العابدة لعام  1750ق.م ، .أي أكثر من الفً عام لبل الدعوة الربانٌة المباركة ،بعماب من ٌمطع نخلة
بنفٌه الى خارج مدٌنته لمدة  3سنوات لٌزرع نخلة جدٌدة وٌنتظر حتى مرحلة اثمارها لكً ٌسمح له بالعودة من
جدٌد لمدٌنته)*.
وجرى بعد مولعة األحزاب (الخندق) مباشرة التوجه ألبادة بنً لرٌظة عن بكرة ابٌها .حٌث اتهمهم النبً بخذالنه
والخروج على العهد معه للولوؾ على الحٌاد عند تمدم لرٌش الى ٌثرب .،والوالع ان بنً لرٌضة بموا فعبل
محاٌدٌن ،ولكن دمحم لد علم من أحد مخبرٌه السرٌٌن «جاسوسا» أنهم سٌمفون مع المنتصر .ورؼم انهم لم
ٌنصروا لرٌشا ،ولم ٌشاركوا باٌة معركة التزاما منهم بالحٌاد ،األ ان مولفهم الذي سٌنحاز للمنتصرلد أُعتبر
بمثابة خٌانة للعهد واألتفاق مع النبً ،وهذا امر مفروغ منه فبللدرة لهم على لتال لرٌش لو انتصرت  ،كما
الٌعتبر ذلن خروجا عن الحٌاد .وهكذا تمت محاصرتهم مدة ٌ 25وما  ،رضخوا بعدها واستسلموا دون لٌد وال
شرط ،على أمل أن ٌسمح لهم بمؽادرة المدٌنة كما حصل مع بنً النضٌر ،ولكن دمحم رفض ذلن وفرض المصاص
علٌهم باألبادة الجماعٌة لرجالهم مافوق  12عاما والبالػ عددهم لرابة  700الى  800رجل ،وسبً نسابهم وأخذ
اطفالهم عبٌدا .وهذا اٌضا سبب تشكٌكا روحٌا ومعنوٌا فً المدٌنة  ،خصوصا أن لبٌلة األوس كانت على عهد
متبادل معهم لنصرة بعضهم ،و توسطت لدى دمحم للسماح برحٌلهم  ,معتبرة أن لها منزلة خاصة عند النبً حٌث
احتضنته واصحابه فً ٌثرب عند هجرتهم من مكة  ،ولكن وساطتها رفضت ،ولم تنفع توسبلت األوس فمد
ابٌدت المبٌلة بكاملها .أن الكثٌر من المإرخٌن ٌعتبرون أن األسبلم الروحانً لد انتهى فً المدٌنة المنورة بهذه
الوالعة بالذات  ،وكذلن من لبلها بحرق نخٌل فدن تحدٌدا .فالبراؼماتٌة تجاه السلطة والنفوذ أصبحت هً السابدة
فً ٌثرب ،وأختفت الروحانٌات فً المران أٌضا ،وحلت محلها اٌات تدعو للمتال والجهاد لنشر الدٌن ،وبدأ
األسبلم ٌتحول من دعوة «وجادلهم بالتً هً أحسن» الى «ولاتلوهم حتى تمتلونهم»  .واصبحت الشرابع تجٌز
فرض األسبلم بالموة و بالمتال بعد ان كانت مكتفٌة فً مكة بالمجادلة اللفظٌة «وال اكراه فً الدٌن» .
أن الكثٌر من مإرخً ودارسً األدٌان السماوٌة ٌجمعون أن موسى ودمحم ،هم لادة سٌاسٌون .فهم عملوا على
تحوٌل الدعوة التوحٌدٌة الى أداة أللامة سلطة على األرض .ولد سار على سٌرتهم  ،الملون والخلفاء والمبللً ،
وماعلٌهم سوى وضع أسم هللا وسٌرة نبٌه لتبرٌر اي عمل ٌمومون سواء كان لمعا أم لتبل ام ؼزوا ام سبٌا او
حرلا أومصادرة – لؽرض تثبٌت السلطة والنفوذ .هذا مافعلع ملون بنً اسرابٌل فً كنعان ( واألسبلم ٌدوهم
أنبٌاء)  ،وهنا ٌكمن الخطر الكبٌر فً استخدام أسم هللا لتحمٌك ماَرب سٌاسٌة وسلطوٌة ونفوذ للحكام والملون ،
واألنسانٌة الٌوم  ،ومن خبلل العلم والتمدن منعت استخدام الدٌن فً الحٌاة العامة تجنبا ألستخدام أسم الرب فً
أعمال تنافً الروحانٌة الربانٌة تستخدم لتمرٌر او تبرٌر جرابم للوصول لمنافع شخصٌة أومصالح السلطوٌة.
================================
* أنظر شرٌعة حمورابً .ترجمة محمود األمٌن .شركة دار الوراق للنشر المحدودة (الطبعة األولى-)2007 :
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The only other surviving large image from the time: top part of the Code
of Hammurabi, c. 1760 BCE. Hammurabi before the sun-god Shamash.
Note the four-tiered, horned headdress, the rod-and-ring symbol and the
mountain-range pattern beneath Shamash' feet) Louvre(.
م) ٌتلمى شرٌعته من األله شمش ( اول لانون مدنً فً العالم. ق1760 مسلة حمورابً ( لرابة
 سنوات لٌزرع فسٌلة وتنمو3 ًٌنظم الحٌاة العامة) وفً احد بنودها معالبة لاطع النخٌل بالنف
حتى تثمر لٌسمح له بالعودة لمدٌنته من جدٌد ومنها أزدهر النخٌل فً العراق

 .5األسالم بعد فتح مكة – ميادنة أصحاب الثروة والنفوذ
كانت مكة ،فً نظر النبً ،أهم محطة للسٌطرة على كامل الجزٌرة؛ فمن ٌحكم مكة سٌحكم الجزٌرة بكل أطرافها.
وتزاٌدت الثمة بؤمكانٌة أحتبلل مكة ،خصوصا بعدما أعترفت لرٌش بالنبً لابداعلى المدٌنة «ٌثرب» فً وثٌمة
صلح الحدٌبٌة(6هج 627-م) والذي ٌنص على ولؾ المتال واألعمال العدابٌة بٌن الطرفٌن لمدة عشر سنوات .وفٌها
اعترفت لرٌش كذلن بضمان حموق وأمان كل من ٌرٌد األنتساب لدٌن دمحم؛ وهذا ببلشن ٌشكل أكبر انتصار ٌحممه
دمحم للوصول الى الامة السلطة على كامل الجزٌرة .ولم تكن مسؤلة فتح مكة االٌ مسؤلة ولت ،وخلك عذر مناسب
لتجنب خرق صلح الحدٌبٌة .وتهٌؤ هذا العذر عام 10هجرٌة (  630م) عندما أُستؽل نزاع نشب بٌن لبٌلتٌن
أحداهما باٌعت النبً (خزاعة) واألخرى كانت على عهدها مع المكٌٌن ( بنً بكر مناؾ) وكانت األخٌرة هً
المعتدٌة .وتوفر للنبً معلومات عن لٌام المكٌٌن من بنً مخزوم بتجهٌز بنً بكر بالعتاد والمإونة فاعتبر ذلن أعتداء
على أتباعه من المبابل ،وخروج على الحدٌبٌة  .وأٌمن علٌة الموم فً مكة أنهم أو بعضهم لد خرق األتفاق  ،ولم ٌكن
بوسعهم مماتلة النبً ،ألن مكة لد وهنت كثٌرا وضعفت ولم تستطع تجنٌد لبابل كانت موالٌة لها فً السابك .عكس
لوة المسلمٌن ،فمد تنامت خبلل سنوات الهدنة من خبلل ممارسة السٌاسة الناعمة ( الدٌبلومسٌة) ،وسٌاسة الموة (
الؽزوات) ،وكسب المسلمون المبابل شمال المدٌنة وجنوبها وحول مكة  ،وعلٌه فالنتٌجة كانت شبه محسومة للمسلمٌن
أذا ماجرى المتال .وفعبل ،فمد اختارت لرٌش التسوٌة كونها فً مولع الضعؾ ،وكان النبً ٌعرؾ ذلن جٌدا ،
فرفض ،مثبل ،إستمبال ابو سفٌان عندما حضر للتفاوض .ولم ٌبك لمرٌش من خٌار سوى األستسبلم حفاظا على
مركزها التجاري ،وكانت كل الذي تسعى الٌه هو الحفاظ على المركز العبادي للكعبة ،والتجاري لمكة ،وتحت اي
صٌؽة كانت ،وثنٌة أم توحٌدٌة ،لضمان مصالحها التجارٌة فً للجزٌرة  ,وعلٌه ،فمد دخل المسلمون مكة دون لتال ،
وجرى أعبلن الكعبة بٌت هلل رب العالمٌن ،واعبلن من دخل بٌت ابً سفٌان فهو امن  ،وهكذااستوت األموربالتصالح
مع تجار وزعماء مكة،بعد ان كانوا أعداء لدودٌن لدمحم .وحمك الطرفان أهدافهما :فالنبً لد حمك ماأراده بحكم مكة ،
والتجار حافظوا على مكانة مكة ومعها المحافظة على كافة مكاسبهم وثرواتهم .فبالنسبة لهم ببلشن األله األنسب
هوالذي ٌدر ربحا اكبر ،وثروة أكثر ،ونفوذ أعظم  ،ولٌست المسالة توحٌدا ام وثنٌة .ورؼم تسلٌمهم لسلطة مكة
السلمً لبنً هاشم  ،اال أنه لم تمض  30عاما على وفاة النبً دمحم (11هج632-م) ،حتى استطاعوا استرجاع
السلطة من بنً هاشم  ،بعد ممتل الخلٌفة علً أبن ابً طالب عام  40هج661-م ،وتبوأ تجار مكة من بنً امٌة من
جدٌد الزعامة التملٌدٌة للسلطة والخبلفة وعلى رأسهم ابً سفٌان ممثبل بولده معاوٌة الذي نصب نفسه خلٌفة للمسلمٌن
(عام 41هج – 662م) ،مسترجعا بذلن مجد اباهء ،لٌحكم تجارمكة باسم األسبلم ،بعد ان حكموا سابما بؤسم األصنام.
والوالع ان دمحم لم ٌترن بعد وفاته وصٌة مكتوبة ٌسمً بها الخلٌفة الحاكم من بعده ،وترن هذا األمرللمهاجرٌن
واألنصار لٌبتوا فٌه « وأمركم شورى بٌنكم» كما جاء فً المران .ولد خلك هذا الفراغ  ،بانعدام وصٌة مكتوبة،
أشكالٌة كبٌرة الزالت للٌوم تمسم المسلمٌن الى فرلتٌن :شٌعة وسنة .فالشٌعة تعتبر ان علٌا اجدر بالخبلفة ،
خصوصا وانه اوصى به فً خطبة له بعد حجة الوداع فً ؼدٌر خم .ولكن المهم من الناحٌة المانونٌة والعملٌة :أن
النبً لم ٌترن وصٌة وكتابا مخطوطا ،حتى بعد ما دعا الٌه فً خطبته شفوٌا  .وٌعلل المإرخون ذلن ربما لؤلحراج
الذي واجه النبً امام صحابته األكبرسنا ،مثل أبً بكر ،وذلن لحداثة سن علً ( 24عاما)  ،ولكونه من نفس لبٌلة
النبً بنً هاشم مما سٌعطً أنطباعا أن افضلٌة علً للحكم كانت بسبب ذات المربى ،ولٌس لعلمه وحكمته
وروحانٌته العالٌة ،واراد النبً بذلن تجنب التشبه بالوراثٌة المبلٌة او الملكٌة .ولكن متنفذي لرٌش أجمعوا على منع
علً من الوصول للسلطة ألفكاره الروحانٌة التً تكرس األسبلم لمحاربة تكدٌس الثروة والجشع ،وكان النبً ٌعرؾ
ذلن وٌعرؾ ان حربا داخلٌة ستنشب المحالة ان ترن وصٌة مكتوبة بتتوٌج علً  .وٌعتبر ترشٌح ابو بكر حبل وسطا
بٌن صحابً لدٌم ومتمرس فً الحٌاة التجارٌة لمكة ،وهو ماٌرضً الشرٌحة االمتنفذة من تجار مكة .فالصراع
الخفً فً الوالع هو لٌس بٌن علً وأبو بكر ،بل بٌن نموذج الروحانٌة الذي ٌنوي علً أعطاءه لؤلسبلم ،وبٌن نموذج
دولة التوسع والؽزوات التً تبلبم تجار وزعامة مكة األثرٌاء ،و مصالحهم ببلشن ال تتطابك مع شخص مثل علً
ذو التوجهات التً تتمسن بالحد من الثروة والجاه كما وردت فً اٌات األسبلم األولى .فهنان ثؤر لدٌم بٌن زعامة
مكة التجارٌة ممثلة بؤبً سفٌان ،والزعامة الروحانٌة لبنً هاشم ممثلة بدمحم وابن عمه علً ابن ابً طالب.

 .6األسالم يقيم امبراطورية الخراج بعد سقوط مدينة علي الف اضلة
كان تجار وأثرٌاء لرٌش فً حالة أنتظار لؤلنمضاض على السلطة وأألستٌبلء على الزعامة من جدٌد خبلل فترة
أول ثبلثة خلفاء حٌث كان التهادن بٌن الطرفٌن هو السابد. ،وفعبل تمكن تجار مكة استرجاع الزعامة ممثلة ببٌت
ابً سفٌان بعد إنتهاء خبلفة علً بممتله عام  40هج ،وبوفاته ٌكون حلم الامة دولة روحانٌة’ فاضلة  ،على ؼرار
ماتصوره افبلطون لد تبخر  ،فعلً اراد الامة المدٌنة الروحانٌة الفاضلة  ،على ؼرار تعالٌم األسبلم الروحانٌة
األولى ،بما فٌها من زهد ،وتوزٌع أموال الدولة على الفمراء ،ومحاربة الجشع  ،ولكنها لم تصمد أمام طمع
األعراب بالؽنابم وامام سلطة التجار المكٌٌن وثرواتهم الطابلة من الفتوحات  .و أنتمل الحكم الى زعامة لرٌش
الثرٌة من جدٌد ،وجعل معاوٌة الحكم وراثٌا ملكٌا وباسم األسبلم هذه المرة ،ولامت ماٌدعى بالدولة األموٌة
التً توسعت بالؽزو والفتوحات باسم نشر األسبلم  ،ولكنه فً الوالع التوسع للحصول على الملٌارات من خراج
البلدان المفتوحة واستخدام المبابل البدوٌة الطامعة بالؽنابم لنشر األسبلم وهً التعرؾ منه سوى الؽنابم وتوزٌع
السباٌا «ما ملكت اٌدٌكم» اضافة ألربعة زوجات حبلل ،بٌنما لام األموٌون بادارة امبراطورٌة لتؽٌب عنها الشمس
وتمثل اؼنى دولة فً العالم وثروة وبذخ لم ٌحلم بهما تجار مكة.
و ال ٌمكن ،بؤي حال من األحوال  ،أعتبار ان المبابل البدوٌة التً ؼزت العراق ومصر انما اتت لنشر األسبلم ،
فهً كانت باألساس مرتدة علٌه،ولت ؼزو هذه البلدان  ،انما هً ؼزت ألجل الؽنابم والسباٌا والصباٌا والكنوز،
ولٌس لنشر دٌن هللا وكلمته ،كما تدعً الكتب الدٌنٌة والكتب الرسمٌة لتارٌخ األسبلم.
وال بد من التولؾ هنا لتصوٌر أحوال مكة والجزٌرة بعد هذه الفتوحات الواسعة ،وما أدرته من ثروات خٌالٌة الى
مكة والمدٌنة ،وجعلت أعداد كبٌرة من زعماء وأعضاء المبابل ،الذٌن شاركوا فً هذه الفتوحات ،من اكابر
أؼنٌاء المنطمة بعد ان كانوا باألمس المرٌب سكان صحراوٌٌن .وٌكفً ان نشٌر أن رجبلن أعرابٌان تماتبل على من
ٌستحوذ على بنات كسرى أخر ملون الفرس؛ عدا النهب والسلب الذي نال لصور أؼنى الملكٌات فً العالم أنذان.
ولد أجزل عمر العطاء حسب النسب من لرٌش والمدم فً األسبلم من الصحابة سواسٌة ب  100الؾ دٌنار ذهبً
وزعٌم المبٌلة  50الؾ دٌنار والمماتل البسٌط الؾ دٌنار وهو الذي الٌعرؾ حتى شكل الدٌنار ولونه .وعلٌه فبل بد
من تصور التحوالت التً طرأت بٌن لٌلة وضحاها على المبابل البدوبة – فـؤزدادت أعداد األثرٌاء وزاد معهم البذخ
بصورة مفاجبة وولد ماٌمكن أن ٌشبه بالكمٌن والفخ للروحانٌة األسبلمٌة األولى التً حاربت الذهب والفضة بداٌة.
 .وبوفاة علً حرم المإرخٌن والفبلسفة من رإٌة أول نموذج ٌجمع روحانٌة عٌسى وجمهورٌة افبلطون
الفاضلة فً دولة ٌمؾ على راسها حاكم مثالً كعلً ٌإمن وٌسعى لٌطبك مبادئ العدالة األلهٌة على األرض ،كما
لرإوها فً الكتب الممدسة وكتب الفلسفة و بشربها الدعاة الى هللا  .أن تجربة علً فً الحكم لد أظهرت وبشكل
لاطع ان دافع الثروة والنفوذ كان الوى من دافع الروحانٌات والعدالة الربانٌة ،وهذا ما حاول علً اٌمافه  ،وجرى
ما جرى فً زمنه من حروب لمنعه من ذلن ،ولكنه نجح فً ترن بصمة روحانٌة خالدة فً الدٌن الجدٌد انجبت
المتصوفة والمعتزلة والفبلسفة والثوار على النظم األجتماعٌة الفاسدة  .وٌمكن المول ،وبصورة أدق ،أن علٌا كان
علمانً المنهج روحانً الفكر ،وبؤعماله وخطبه التً جمعت تحت اسم «نهج الببلؼة» كان لد وضع أول اللبنات
فً تـاسٌس ولٌام حركة التنوٌر األسبلمً التً دامت  600عام بعده وأتخذت من العمل منهجا لها ومن الروحانٌات
أؼناء لمحتواها  .ومن الملفت أن رجال الدٌن الرسمً ٌعمدون الى تملٌل دور علً ،واعتباره واحدا من الخلفاء
ألأربعة بعد النبً وفمط ،وبعضهم ربما ٌتهمه ان فترة حكمه أدت ألنمسام األمة  ،والذكر له بانه األمام العملً
والروحانً لؤلسبلم كله .ومثلهم موالؾ رجال الدٌن المتشٌعٌن لعلً فهم من ترن التراث الروحانً الفلسفً العظٌم
لعلً ،وتصوٌره انه األحك بالخبلفة وكانه كان طالب سلطة ولد ظلم دونها ،تاركٌن جوهر الموضوع :وهو صراع
علً ضد أستؽبلل الدٌن لتمرٌر مصالح النخبة والثروة والنفوذ ،وألامة العدالة األجتماعٌة األلهٌة التً من أجلها
أساسا أتى األسبلم كدٌن جدٌد ،كما أدعاه دمحم بداٌة فً مكة  ،واصر علً على تطبٌمه  ،وربما كانت تلن أول
تجربة أنسانٌة ٌحلم بها البشر.بالامة المدٌنة الفاضلة.

 .7قراءة لنشاة عصر التنوير األسالمي بفضل الف لسفة األغريقية
ألامت فتوحات المبابل من الجزٌرة،وتحت راٌة نشر األسبلم  ،أمبراطورٌة جدٌدة على ارض شعوب ذات
حضارات عرٌمة ( شعوب ببلد الرافدٌن وفارس والشام ومصر)  ،وفٌها حواضر ومدن كبٌرة كانت تضم جٌشا
كبٌرا من المثمفٌن والكتٌاب والفبلسفة والحرفٌٌن متوارثة عن امبراطورٌات سابمة منذ فجر التارٌخ ( تعد ارض
الرافدٌن مثبل خمسة أمبراطورٌات عظٌمة انشؤها السومرٌون واألكدٌون والبابلٌون واألشورٌون
والفرس).والشٌا الحسن الذي لامت به المبابل البدوٌة الؽازٌة  ،أنها أستمرت خارج المدن  ،مكتفٌة بما كسبت
من الؽنابم والسباٌا ومدخول جند من بٌت المال ،وتركت امور العلم والثمافة والحرؾ والعمران ألهلها.
وباستمرار األمور السلطوٌة ،خصوصا زمن العباسٌٌن شهدت الحركة الفكرٌة خبلل سبعة لرون نهضة شاملة
فً كل مجاالت المعرفة و الفن والعلوم والعمارة والهندسة والرٌاضٌات والطب والجؽرافٌا ،لام بها سكان البلد
المتحضرة المفتوحة بدء من الهند الى فارس واسٌا الوسطى وببلد الرافدٌن وسورٌا ومصر والمؽرب واألندلس.
حٌث كان من اهم معالمها أحبلل العمل والمعرفة وتحرٌرهما من خرافات الدٌن ،وجرت تحدٌدا بتاثٌر مباشر
من الفكر والفلسفة الٌونانٌة  . ،وهً ،كمثٌلتها األوربٌة ( التً تلتها بعد  7لروبعد ذلن وللٌوم) إنما أنطلمت
بتاثٌر من الفكر والفلسفة الٌونانٌة واألبداع العملً العظٌم لروادها مثل سمراط زأفبلطون وأرسطو ودٌممرٌطس
واللٌدس وؼٌرهم من الفبلسفةوالعلماء العمبلنٌٌن األؼرٌك.
لمد أنطلمت شرارة الحركة التنوٌرٌة الفكرٌة من البصرة تحدٌدا وكانت تدعى نٌسابور ولحد الٌوم توجد هذه
المدٌنة التً تبعد لرابة  30كلم عن البصرة حالٌا (لرب عبادان جنوب اٌران)  ،كونها كانت ملجؤ للفبلسفة
الٌونانٌٌن وتبلمذتهم بعد مطاردتهم من الرومان وانتملوا من أثٌنا الى األسكندرٌة فً مصر ،ومن هنان طردهم
مسٌحٌو روما الجدد ،فٌما ٌعرؾ تارٌخٌا بحرٌك أكادٌمٌة األسكندرٌة الكبٌر الذي الامه المسٌحٌون المتشددون
لحرلهم مع كتبهم و اتهام الفبلسفة بالهرطمة ضد تعالٌم الرب وٌسوع المسٌح .وهرب الفبلسفة وتبلمٌذهم  ،مع
ماأستطاعوا أنماذه من كتبهم ،ولجؤوا الى ملن فارس الذي خصهم بحرٌة الفكر وخصص نٌسابور مركزا لهم .
وانضم الٌهم علماء بابل ومعمارٌٌها  ،مما ساعد على استمرار الفكر والفلسفة والعلم فً نٌسابور على ؼرار
«أكادٌمٌة أفبلطون»  ،وأنتجت اسماء مشهورة مثل بطلٌموس واللٌدس وفٌثاؼورس فً العلم الهندسً  .ولكن
األهم ،ان فً هذه «المرٌة الفكرٌة» جرى ترجمة ماأمكن أنماذه من األعمال الفلسفٌة الهٌلٌنٌة لسمراط و
أرسطو وافبلطون من األؼرٌمٌة الى اللؽة أألرامٌة البابلٌة والتً كانت لؽة العلم والتدوٌن الرسمٌة فً مملكة
الفرس الحاكمة لبابل ذلن الولت .وكان البلجبون الى نٌسابور  ،ومن كل األطٌاؾ ٌ ،ستفٌدون من التسامح
الفكري الذي وفره لهم ملون الفرس بعدما حرمت علٌهم روما المسٌحٌة تعاطً ونشر تعالٌم الفلسفة الٌونانٌة
باعتبارها هرطمة مضادة للفكر األلهً المجسد فً العهدٌن المدٌم والجدٌد  .واعتبر ملون فارس أن نٌسابور
(أوالبصرة فٌما بعد) منطمة فكرٌة حرة تنتج الفكر والمعرفة دون رلٌب على ؼرار ما توجد الٌوم مناطك
تجارٌة حرة من دون ضرابب.
ولد استمرت البصرة وجنوب فارس بتمالٌدهما تلن بعد الفتح األسبلمً ،حٌث انجبت المعتزلة ،أهم فرلة علمانٌة
عملٌة فً األسبلم لبل نهاٌة المرن الهجري األول (لرابة  700م) .تموم على اعتزال النظرٌات الدٌنٌة والسلطوٌة
السابدة فً تفسٌرتعالٌم ومفاهٌم الدٌن والخلك و األخذ بالعمل والمنطك والوالع لفهم األنسان والخالك والمجتمع .
وكان شعارا المعتزلة ومنهجهم األساس ٌموم على «ان « العمل من صنع هللا وعلٌه وجب أتباعه ألنه من صنع
هللا والتمالٌد الدٌنٌة من صنع البشر فهً ؼٌر واجبة اال بمدر ما تتناسك مع ماٌمبله العمل والحكمة والمنطك
والوالع » ،وهو منهج علمً واضح وعلمانً كما ٌدعى الٌوم.
لمد كانت أهم محاور اهتمام المعتزلة اٌجاد دالبل عملٌة لتفسٌر الوجود ،والوحً  ،وهل أن المران مخلولا ام
كان ازلٌا ،وتعلٌل النبوة واسبابها وؼٌرها من المسابل الفلسفٌة والفكرٌة التً كانت جدٌدة على الفكر العربً .ان
والدة الفكر العمبلنً المعتزلً ومدارسه المختلفة لد خلك الظروؾ ألنتشار الفكر العمبلنً «اي العلمانً» فً
صفوؾ أعالً السلطة ،ووصل أألمر ان اصبح الخلٌفة العباسً الساٌع  ،المؤمون ،معتزلٌا واسس دار الحكمة
لتعنى بشإون ترجمة الفكر الٌونانً من األرامٌة الى العربٌة  ،وكان ٌكٌل وزن الكتب ذهبا لمترجمٌها.

مما خلك الجوالفكري المبلبم لتطور الفلسفة والعلوم بعٌدا عن التمالٌد والمٌود الدٌنٌة .وأضحت حرٌة الفكر
والبحث مكفولتان ،بل ومكافبتان من مركز األمبراطورٌة األسبلمٌة فً بؽداد ،حٌث وصلت فٌها مكافاة الكتاب بما
ٌعادل وزنه ذهبا؛ بل والسماح بترأس دار الحكمة فً بؽداد لفبلسفة مسٌحٌن ،ومنهم حنٌن بن اسحك ،وٌعموب ابن
اسحاق الكندي الذي ولد وترعرع فً البصرة .وأنتمل الفكر من مرحلة الترجمة والتعرٌؾ بالفلسفة الهٌلٌنٌة  ،الى
مرحلة التفسٌر  ،لتنطلك من بعدها حركة األنتاج والـتؤلٌؾ الفكري والفلسفً ،اي دورة فكرٌة متكاملة أستطاع
العلماء والفبلسفة فً المنطمة من انتاج فكر فلسفً ورٌاضً كالذي كان فً أثٌنا نفسها اٌام مجدها .وخبلل مرحلة
التفسٌر ،لام العشرات من المفكرٌن والفبلسفة بمنالشة أطروحات سمراط وارسطو وافبلطون وانتجت أعماال مثل
اعمال الفارابً « المدٌنة الفاضلة» على ؼرارعمل أفبلطون «الجمهورٌة الفاضلة»  ،ثم الى مرحلة التؤلٌؾ
وظهرت أعمال الشٌخ الربٌس ابو علً ابن سٌنا مثل « الفلسفة المشرلٌة» التً اسست لفرع جدٌد فً الفلسفة تجمع
الهٌلٌنٌة العملٌة بالروحانٌة المشرلٌة .وبتحرٌر العمل  ،ظهرت األعمال والمإلفات من الفبلسفة والعلماء فً فنون
الرٌاضٌات والموسٌمى والكٌمٌاء والجؽرافٌة والطب والتً أسست لفصل العلم الحدٌث عن الدٌن.
لمد نجحت حركة التنوٌر ي فً فصل العلم عن الدٌن  ،ولكنها لم تنجح فً فصل الدٌن عن السلطة والدولة مثلما
لامت به حركة النهضة والتنوٌر األوربٌة التً تلتها مباشرة وكؤمتداد طبٌعً لها .لمد تم التعرض لرواد الحركة
النهضوٌة األسبلمٌة من الفبلسفة والعلماء من لبل الملون ورجال الدٌن حٌثما وجدوا ان العلم والفلسفة تهددان
السلطة ،كما حدث زمن المتوكل و الواثك ،حٌث طاردا المعتزلة والمفكرٌن تحت اسم محاربة الزنادلة والملحدٌن،
حٌن شعر ان تطور العلم والمعرفة باتا ٌشكبلن تهدٌدا للسلطة ،خصوصا أن الخلٌفة الذي سبمهما  ،المؤمون ،لد
أصبح نفسه معتزلٌا (اي ٌاخذ بالمنهج العملً ولٌس الدٌنً) .والوالع ان المتوكل ومن بعده الواثك كانا أول لامع
رسمً زمن العباسٌٌن للفكر والفلسفة ،وللمعتزلة والتشٌع ،والواثك هو الذي امر بتبنً المذاهب األجتهادٌة األربعة
وسماها مذاهب اهل السنة والجماعة  ،لتحل محل الفكر ،علما انه رفض المذهب الشٌعً الجعفري بعد ان كانت
جمٌع المذاهب تشكل جبهة واحدة أمام الملون ٌمكن ان تسمى مدارس الفمه األمامٌة ،والتً نشات منذ زمن
األموٌٌن للولوؾ بوجه الحكام األموٌٌن ولامت بتفهٌم الناس تعالٌم دٌنهم خارج مدرسة الحكم والسلطة األموٌة.
أن حركة التنوٌر الفكري التً ظهرت منذ المرن أألول الهجري(الثامن المٌبلدي) واستمرت  700عام ؼطت جمٌع
اجزاء و الاصً الدولة األسبلمٌة ،حٌث شارن فٌها رواد الفكر من الفرس من خراسان واألتران من اسٌا الوسطى
والعرب والكلدان فً العراق والسرٌان فً حلب والشام واأللباط فً مصر والبربر من شمال افرٌمٌا والعرب
والبلتٌن فً اسبانٌا ،ووضعت مناهج حدٌثة للعلوم والموسٌمى والرٌاضٌات والفلن والطب والفلسفة وعلم األجتماع
 ،جمٌعها خارج اطار الدٌن وماألصك به من خرافات .وأسست لكل العلوم الحدٌثة التً نعرفها الٌوم  .وانتهت هذه
الحركة التنوٌرٌة فً المنطمة بسموط الدولة العباسٌة على ٌد المؽول بمٌادة هوالكو فً المرن الثالث عشر (عام
 1258م)؛ وفً األندلس حتى اواسط المرن الخامس عشر ( ٌسموط ؼرناطة عام  ، )1453ولكن دٌنامٌتها
أستمرت وأنتملت الى اوروبا البلتٌنٌة المسٌحٌة ،حٌث كانت جسرا لنمل العلوم والفلسفة من الٌها ،وهو ما مهد
لوالدة عصر التنوٌر والنهضة األوربٌة .وتحدٌدا فً األندلس بدأ ت نفس الدورة التً بدأتها البصرة  ،حٌث تم
ترجمة أعمال الفبلسفة الٌونان من العربٌة الى البلتٌنٌة ،ومنها بدات حركة التفسٌر ثم التالٌؾ واألنتاج .وٌمكننا
موضوعٌا المول ان حركة البشرٌة الصاعدة بدأت من فبلسفة الٌونان الى المعتزلة الى الفبلسفة والعلماء المسلمٌن
فً بؽداد واألندلس ثم الى فبلسفة عصر التنوٌر فً اوروبا بعد نهوضها من المرون الوسطى وانهاء حكم الكهنوت،
فجمٌعها تنتمً لحركة ومدرسة واحدة  ،تتبع لوة العمل والعلم وتطوٌر المعرفة بعٌدا عن تسلط األدٌان التوحٌدٌة
الثبلثة وسلطانها الممعً للفكر والتطور أألنسانً و الحضاري.

ناخذ ثبلثة نماذج ولفترات مختلفة لتتبع حركة السلطة ورجال الدٌن ضد الفبلسفة ورواد العلم زمن الخبلفة
العباسٌة  .فرؼم أن الكندي ،مثبل ،أوضح فابدة الفلسفة فً اإلجابة على األسبلة ذات الطابع الدٌنً ،إال أن
العدٌد من رجال الدٌن عارضوا أفكاره الفلسفٌة تلن تلن ،باعتبارها "عل ًما أجنبًٌا" .و االستنتاجات التً توصل
إلٌها من الفبلسفة الٌونان والتً أتهم أنها تتعارض مع الدٌن كان أهمها خطؤ االعتماد فً خلود الكون مع هللا،
وإنكار بعث الجسد ،والمول بؤن هللا على علم بالمسلمات المجردة فمط ،ولٌس باألمور الخاصة  ،ومثلها من
الفكار لد عرضته لؤلضطهاد فً نهاٌة حٌاته ،خصوصا عندما تولى المتوكل على هللا الخبلفة ،الذي كان
عكس المامون والمعتصم ،متدٌنا وٌؤخذ بفكر األشاعرة .والمتوكل بدأ فً اضطهاد المدارس الفكرٌة وحارب
المعتزلة والفبلسفة وأؼلك دار الحكمة  ،وتعرض الكندي لبلنتماد ثم لؤلبعاد ثم العزل التام بتهمة انه أفسد
الذمم وأعتبر"العمل" جوهر التمرب هلل.
مثال أخر على الممع الدٌنً لد نال الحبلج  ،ابو الحسٌن بن علً  ،وهو متصوؾ وعلى جهاد مع النفس
واعتبر التصوؾ لٌس مسلكا ً فردٌا ً بٌن المتصوؾ والخالك فمط ،بل منهجا حٌاتٌا  .لمد طور الحبلج النظرة
العامة إلى التصوؾ ،فجعله جهادا ً ضد الظلم والطؽٌان فً النفس والمجتمع  .ونظرا ً لما لتلن الدعوة من
تؤثٌر على السلطة السٌاسٌة الحاكمة فً حٌنه فمد جرى اتهامه بالزندلة وجرى أعدامه على صلٌب وسط بؽداد
زمن الممتدر باهلل ،ألنه حاول نمل التصوؾ الى حالة جهادٌة ضد التسلط واألنتمال الى الحرٌة  .ولد لال به
ُ
ابن تٌمٌة « َم ِن ا ْعتَمَ َد َما ٌَ ْعت َ ِم ُدهُ ْال َحبل ُج ِمنَ ْال َممَاال ِ
ق ْال ُم ْس ِل ِمٌنَ ; إنَّ َما لَتَلوهُ
ت الَّتًِ لُتِ َل َ
علَ ٌْ َها فَ ُه َو َكافِ ٌر ُم ْرت َ ٌّد بِاتِّفَا ِ
ت أ َ ْه ِل َّ
اء َوإِلَهٌ
علَى ْال ُحلُو ِل َواالتِ ّ َحا ِد َونَحْ ِو َذلِنَ ِم ْن َممَاال ِ
س َم ِ
اإل ْل َحا ِد َكمَ ْو ِل ِه :أنا هللاَ .ولَ ْو ِل ِه  :إلَهٌ فًِ ال َّ
َ
الز ْن َدلَ ِة َو ِ
ٌ
َ
َ
ض...و َكان ْ
سوبَة إلَ ٌْ ِه فًِ
َت لَهُ مخارٌك َوأ ْن َواعٌ ِمنَ ال ِسّحْ ِر ( اي الفلسفة والتصوؾ) َولَهُ ُكتُبٌ َم ْن ُ
فًِ األ ْر ِ
ُ
ش َر ٌَ ُك ُ
بلؾ َبٌ ِْن األ َّم ِة أ َ َّن َم ْن لَا َل ِب ُحلُو ِل َّ ِ
ون إلَ ًها َو َه َذا
َّللا فًِ ْال َبش َِر َواتِ ّ َحا ِد ِه ِب ِه َوأ َ َّن ْال َب َ
ال ِسّحْ ِرَ .و ِب ْال ُج ْملَ ِة فَبل ِخ َ
علَى َه َذا لُتِ َل ْال َحبل ُج.
ِمنَ اآل ِل َه ِة :فَ ُه َو َكافِ ٌر ُمبَا ُح الد َِّمَ ،و َ
الممربٌن من رجال الدٌن لؤلمٌر ،ضد ابن رشد ،
وخبلل فترة حكم األمٌر المنصور الموحدي كاد له بعض
َّ
منشورا إلى المسلمٌن كافَّة ٌنهاهم عن لراءة كتب الفلسفة ،أو التفكٌر أو
فؤمر بنفٌه ،وأحراق كتبه ،وأصدر
ً
االهتمام بها ،و َهدَّد َم ْن ٌُخَا ِلؾ أمره بالعموبة

 .8قراءة في حال األسالم المعاصر
ما ان انتهى عصر التنوٌر العلمً فً المرن الثالث عشر المٌبلدي فً بؽداد ،وأمتداده حتى المرن الخامس
عشر فً األندلس ،حتى دخلت المنطمة ومعها األسبلم فً عهد العصور المظلمة التً مازالت الى الٌوم،
فبل علم ظهر؛ وال فكر برز؛ وال عمل أجتهد طوال ستة لرون ،بل حلت محلهما الخرافات الدٌنٌة
،والجهل ،وسلطات دٌنٌة متزمتة تفتً بما تشاء وتممع الفكر حتى وإن لم ٌكن لد اعترض أو اجتهد.
ببلشن كانت مرحلة التنوٌر فرصة نادرة فً التارٌخ األسبلمً ،كاد المجتمع األسبلمً ان ٌدخل بعدها
الى عصر المدنٌة الزاهرة ،لو لم تسمط بؽداد وبعدها األندلس .وبسبب انخماد حركة التنوٌر وصلت
المنطمة الى المرن العشرٌن ومجتمعاتها كجثث خامدة مخدرة .وللٌوم تإمن انها تعٌش لتعبد ،والتعٌش
لتعمل وتجتهد بالعمل الذي اكرمه هللا لؤلنسان لٌستخدمه فً البناء واعمار األرض التً ابتمنه علٌها.
وتملصت المدن الحضرٌة واضحت مبعثرة ،ومحاصرة  ،وٌعمها الجهل ،وتحكم من لبل رإساء المبابل
ومن رجال الدٌن الذي مازالو ٌحرضون على التجهٌل ومحاربة الحرٌات والعمل والتحدٌث .ورؼم بروز
شخصٌات بداٌة المرن العشرٌن تطالب باألصبلح وانهاء األستبداد مثل جمال الدٌن األفؽانً والشٌخ دمحم
عبدة و عبد الرحمن الكواكبً ولكنهم فشلوا بتحوٌلها الى حركات دابمة ذات اهداؾ واضحة بالامة
مجتمعات العمل والعلم والعمل.
وكانت الفرصة الضابعة األخرى بعد هً فشل التٌارات العلمانٌة فً المنطمة منتصؾ المرن العشرٌن
من المٌام بثورة تنوٌرٌة فكرٌة عندما اتٌحت لها الفرصة بعد لٌام دول مستملة ،وإدخال المستعمرٌن
األوربٌٌن مفاهٌم الدولة والمإسسات و الجامعات والمدارس الحكومٌة الٌها ،وهً التً ساعدت فً خلك
طبمة مثمفة جدٌدة كانت لادرة على وضع المجتمع على سكة التمدم والحضارة خصوصا فً العراق
ومصر وسورٌا واٌران .ولعل سبب فشلها هو نمل التٌارات األٌدٌولوجٌة السابدة فً اوروبا اواسط المرن
العشرٌن نمبل مٌكانٌكٌا الى المجتمعات العربٌة واألسبلمٌة سواء الٌسارٌة الماركسٌة منها أو المومٌة ،
ولم تبرز أحزاب وحركات لٌبرالٌة تإمن بحرٌة الفرد كما فً المجتمعات العلمانٌة الؽربٌة  ،وادت
التوجهات األٌدٌولوجٌة ألحبلل أألنمبلبات العسكرٌة وألامة انظمة دٌكتاتورٌة لامعة للحرٌات ولؤلصبلح
المدنً والفكري ومنعته من الامة مإسسات تمثٌلٌة مستملة كالبرلمانات واألحزاب ،بل برز لادة واحزاب
حكمت على طرٌمة المرون الوسطى ،فالحاكم هو كل السلطة .وبفشل ما ٌسمى بالعلمانٌة العربٌة
واألسبلمٌة  ،خرج المممم أخٌرا من كهفه وطرح البدٌل األسبلمً الذي إدعا ان «األسبلم هو الحل »
على اعتبار ان المجتمعات العربٌة واألسبلمٌة لد جربت األشتراكٌة والمومٌة وانتجت الدٌكتاتورٌات،
وهاهً الٌوم تطرح األسبلم بدٌبل وحجتها بٌدها  :لمد نجح األسبلم فً السابك ،وٌمكنه الٌوم ان ٌموم بذلن
اذا اتبع األسبلم الصحٌح .أنهم بتناسون ان عصر التنوٌر األسبلمً مدٌن فمط للعلماء الذٌن عملوا على
احٌاء أعمال الفبلسفة األؼرٌك  ،ولٌس على ٌد علماء الحفٌظ  .وعموما فاألسبلم األٌدٌولوجً ال ٌختلؾ
عن األتجاهات السٌاسٌة المإدلجة  ،فهً تممع الشعوب والفكر باسم مصالح الطبمة العاملة (كما حال
األحزاب الماركسٌة) ،أو باسم مصالح األمة العربٌة ( كما هو حال األحزاب المومٌة العربٌة)  ،وأخرها
باسم هللا ومصالح الدٌن ( كما هو حال األحزاب األسبلمٌة) ،فجمٌعها تإدي لسلطات لامعة وال تإمن
بحرٌة األنسان وبصٌرورته وحموله وهوٌته الخاصة به والتً هً جوهر األنظمة العلمانٌة اللٌبرالٌة التً
وضعت الفرد ومصالحه فوق األٌدٌولوجٌات التً تحكم باسم الجماعة سواء كانت طبمة أواألمة أوالدٌن .
والوالع ان ماٌشٌرون له من نجاح األسبلم فً المرون السالفة لم ٌكن على ٌد خلفاء وحكام ورجال دٌن ،
بل أنها حركة التنوٌر التً اعتمدت العمل والعلم والامت صروح الحضارة التً سمٌت أسبلمٌة فً فارس
وبؽداد وبخارى واألندلس ،وهً لم تكن كذلن  ،بل كانت حركة تنوٌر علمً بفضل العمل والتعرؾ على
الفلسفات األنسانٌة  ،وخصوصا األؼرٌمٌة.

الننسى ان من رحم حركات البدٌل األسبلمً ،خرجت حركات رادٌكالٌة متطرفة مثل التكفٌر والهجرة ،
والماعدة وداعش ،و مارست ارهابا ؼٌر مشهودا حتى فً المرون األولى باسم هللا ورسوله ،وٌستشهدون
بنفس األٌات المرأنٌة وسٌرة النبً لتبرٌر ارهابهم الدموي .أن البدٌل األسبلمً ٌسفه الفكر والعمل األنسانً
بحجة ان هنان شرٌعة الهٌة جاهزة  ،ولم علٌنا األخذ بشرابع وضعٌة  ،أو أجنبٌة من أعداء األسبلم فً
امرٌكا وأوروبا ،مادمنا نمتلن شرٌعة الهٌة وكؤن امرٌكا واوروبا وثنٌتان وال تعرؾ الشرابع السماوٌة
واأللهٌة ،ولم ٌجربوها سابما .إنهم ٌرٌدون اٌماؾ عجلة التارٌخ والعودة الى الوراء ،وكؤن البشرٌة لم تتمدم
منذ الفً عام  ،ولم تتعلم دروسها من تجارب مرٌرة لتصل الى نتابج ان فصل الدٌن عن الدولة ٌشكل
بالضبط نمطة البداٌة أللامة مجتمعات أخبللٌة وعمبلنٌة ،لادرة على التطور ،كما كان الحال ابان عصر
التنوٌر األسبلمً فً المنطمة سابما .ان اي فكر مإدلج سواء كان باسم الرب واألنبٌاء الصالحٌن او باسم
المادة الثورٌٌن والمومٌٌن سواء بسواءٌ ،إدي الى دٌكتاتورٌة وتخلؾ ،فالحضارة والتمدم تموم على اساس
المإسسات المنفتحة  ،المحاٌدة بٌن األطراؾ السٌاسٌة ،ؼٌر المإدلجة  ،وتاخذ بالعلم والعمل والتنظٌم ،
وال تدٌن بدٌن او اٌدٌولوجٌة وضعٌة متطرفة كالمومٌة او الدٌنٌة  .وللوصول لهذا الهدؾ ،البد من
العلمانٌة واللٌبرالٌة أن تؤخذا طرٌمهما فً المجتمع كً ٌبدأ األصبلح الدٌنً واأللتصادي واألجتماعً
المرتمب.
والمسؤلة األكثر الحاحا الٌوم ،هً بناء دولة كفوءة للمواطنة تموم على فصل الدٌن عن الدولة وتطوٌر
العلم والمعرفة واألنتاج وتحوٌل الحكومة من جهاز حاكم الى جهاز خدمً لابل للمحاسبة والتؽٌٌر .وبدون
ذلن التوجد فرصة للمجتمعات العربٌة واألسبلمٌة للنهوض من جدٌد وستبمى محكومة باألرهاب الدٌنً
وبالركود والتخلؾ عن الركب الحضاري واألنسانً.

رسم ٌُظهر تنفٌذ اإلعدام بحك منصور الحبلج
التصوؾ عند الحبلج جهاد فً سبٌل إحماق الحك ،ولٌس مسلكا ً فردٌا ً بٌن المتصوؾ والخالك فمط.
لمد طور الحبلج النظرة العامة إلى التصوؾ ،فجعله جهادا ً ضد الظلم والطؽٌان فً النفس
والمجتمع ونظرا ً لما لتلن الدعوة من تؤثٌر على السلطة السٌاسٌة الحاكمة فً حٌنه وبؤسم هللا اعدم
الحبلج

أبو ٌوسؾ ٌعموب بن إسحك الكندي ،المسٌحً التدٌن ،و الفٌلسوؾ الكوفً األصل (بالبلتٌنٌة(Alkindus :
كان الشاؼل الذي شؽل الكندي فً أعماله الفلسفٌة ،هو إٌجاد التوافك بٌن الفلسفة الٌونانٌة و العلوم الدٌنٌة .تناول
الكندي فً الكثٌر من أعماله مسابل فلسفٌة دٌنٌة مثل طبٌعة هللا والروح والوحً ولام باألشراؾ على ترجمة اعمال
افبلطون وارسطو للعربٌة عندما أعتمده األمامون مشرفا على بٌت الحكمة
أول من أدخل بنجاح الفكر األرسطً واألفبلطونً المحدث إلى الفكر الفلسفً اإلسبلمً ،فكان ذلن عامبلً مه ًما فً إدخال
تعمٌم الفلسفة الٌونانٌة إلى الفكر الفلسفً اإلسبلمً زومن خبلل ترجمته للعدٌد من النصوص الفلسفٌة الهامة ،أدخل الكندي
الكثٌر من المفردات الفلسفٌة إلى اللؽة العربٌة .لطعًا ،لوال أعمال الكندي الفلسفٌة ،لما تمكن الفبلسفة مثل الفارابً وابن سٌنا
والؽزالً من التوصل إلى ما توصلوا إلٌه
فرق بٌنهما فً أربعة أوجه .أوالً ،فً الولت الذي
رأى الكندي أن النبوة والفلسفة طرٌمتان مختلفتان للوصول إلى الحمٌمة ،ولد ّ
ٌتوجب على الشخص أن ٌخضع لفترة طوٌلة من التدرٌب والدراسة لٌصبح فٌلسوؾ ،فإن النبوة ٌسبؽها هللا على أحد البشر .ثانًٌا،
أن الفٌلسوؾ ٌصل إلى الحمٌمة بتفكٌره وبصعوبة بالؽة ،بٌنما النبً ٌهدٌه هللا إلى الحمٌمة .ثالثا ،فهم النبً للحمٌمة أوضح وأشمل
من فهم الفٌلسوؾ .رابعا ،لدرة النبً على شرح الحمٌمة للناس العادٌٌن ،أفضل من لدرة الفٌلسوؾ .لذا استخلص الكندي أن النبً
ٌتفوق على الفٌلسوؾ فً أمرٌن السهولة والدلة التً ٌتوصل بها للحمٌمة ،والطرٌمة التً كان ٌمدم بها الحمٌمة للعوام .ومع ذلن،
فكبلهما ٌسعى لهدؾ واحد .لذاٌ ،رى الباحثون الؽربٌون ،أن الكندي وضع فوارق بسٌطة بٌن النبوة والفلسفة]50[]49[.
إضافة إلى ذلن ،نظر الكندي للرإى النبوٌة من وجهة نظر والعٌة ،فمال أن هنان بعض النفوس "النمٌة" المعدة إعدادًا جٌدًا،
لادرة على رإٌة أحداث المستمبل .لم ٌربط الكندي تلن الرإى أو األحبلم بوحً من هللا ،لكن بدالً من ذلن لال أن التخٌل ٌجعل
لادرا على إدران "هٌبة" األشٌاء دون الحاجة إلى لمس الكٌان المادي لتلن األشٌاء .لذلن ،فإن أي شخص نمً النفس
اإلنسان ً
لادرا على رإٌة مثل تلن الرإى .هذه الفكرة على وجه التحدٌد ،من بٌن كل التفسٌرات األخرى للمعجزات النبوٌة التً
سٌكون ً
هاجمها الؽزالً فً كتابه "تهافت الفبلسفة"]51[.

The Christian physician Hunayn ibn Ishaq led the House of Wisdom
أول من تراس دار الحكمة هو الطبٌب المسٌحً حنٌن بن أسحك وتبله الكندي

The eye, according to Hunain ibn Ishaq. From a manuscript dated circa 1200.

Old picture of Al-Farabi, great philosopher and musician
سمً الفارابً "المعلم الثانً" نسبة للمعلم األول أرسطو حٌث هو شارح مإلفات أرسطو المنطمٌة
التمٌٌز الذي لام به الفارابً بٌن النبً من ناحٌة والفٌلسوؾ من ناحٌة :المعرفة تكون بتجرٌد
المعانً الكلٌة من المحسوسات ،النبً والفٌلسوؾ كبلهما ٌتلمى حمابك وٌنملها لآلخرٌنٌ .مول
الفارابً أن معرفة الحمابك المصوى كلها مصدرها هللا لكن فرق بٌن حمابك النبً وحمابك
الفٌلسوؾ فالفٌلسوؾ ٌتلمى الحمابك بواسطة العمل الفعال فتكون طبٌعتها عملٌه ولٌس حسٌة،
الرسول تؤتٌه المعارؾ منزلة من عند هللا بتوسط الملن جبرٌل وٌتلمى الوحً بالمخٌلة ثم ٌتم
تحوٌل الصور المتخٌلة إلى صور ومعانً تنمل للناس .المعارؾ النبوٌة هً معارؾ المخٌلة
أساس فٌها.

Latin manuscript of Al-Farabi book “ Encyclopida of Sciences”
made by Girardo Krimoni around mid 15th Century
ًترجمه التٌنٌة لـ كتاب الفارابً "إحصاء العلوم" ترجمة جٌراردو الكرٌمون
.15 منتصؾ المرن

An Arabic manuscript from the 13th century depicting Socrates (Soqrāt) in
discussion with his pupils
لوحة تمثل الهام تبلمذة الفلسفة العرب بمنالشة بسمراط وأفكاره

Ibin Sina, founder of the modern school of medicine, was
influential in the rise of medical sciences and secular thoughts
in Western Europe in the period 11 to 18 centuries
سمً ابن سٌنا بالشٌخ الربٌس ألنه أول من وضع اسس الفلسفة المشرلٌة التً تجمع
العمل والروح معا لٌاسا بالفلسفة الهٌلٌنٌة التً تاخذ بالعمل والفكرة فً جوهر
صٌاؼاتها

copy of Ibin-Sina famous book Al- kanoon in Medicine ( the
Bible of Mediciane) in Arabic around 1015 B.C. that lasts as
the main source for medical education till the 19 th Century
 م واستمرت1015 نسخة من كتاب المانون فً الطب ألبن سٌنا تعود لعام
لرابة المرن التاسع عشر كمصدر اساس فً اوروبا للمعررفة الطبٌة

Averroesٍ Statue in Ankara, Turkey
 تركٌا،نصب ابن سٌنا فً جامعة انمرة

Statue of al-Khwarizmi in front of the Faculty of Mathematics of
Amirkabir University of Technology in Tehran,]IRAN
، نصب للخوارزمً امام كلٌة الرٌاضٌات لجامعة أمٌر كبٌر التكنولوجٌة –طهران
اٌران

طابع برٌدي أصدره االتحاد السوفٌٌتً عام 1983م
فً الذكرى  1200لمٌبلد الخوارزمً.

صفحة من كتاب المختصر فً حساب الجبر والممابلة

”A page of Latin translation manuscript started with “Algorizmi dixit
means “Said.

صفحة من كتاب الخوارزمً مترجمة الى البلتٌنٌة تبدأ بعبارة «لال الخوارزمً»

صفحة من الترجمة البلتٌنٌة ،والتً تبدأ بـ"( "algorizmi dixitتعنی "لال الخوارزمً”

The Alhambra, constructed by the orders of the first
Nasrid emir Ibn al-Ahmar in the 13th century

Introductory summary overview map from al-Idrisi's 1154 world atlas (note
that South is at the top of the map).
 م1154 خارطة العالم لؤلدرٌسً األندلسً تعود لعام

Averroes, ( Ibin Rushd) founder of the Averroism school of philosophy,
was influential in the rise of secular thought in Western Europe. Detail
from Triunfo de Santo Tomás by Andrea Bonaiuto, 14th century
على الرؼم من ردود الفعل السلبٌة من رجال الدٌن الٌهودي والمسٌحً إال أن كتابات ابن رشد كانت تدرس فً جامعة بارٌس
وجامعات العصور الوسطى األخرى ،وظلت المدرسة الرشدٌة الفكر المهٌمن فً أوروبا حتى المرن السادس عشر المٌبلدٌولد
لدم كتاب «فصل الممال فٌما بٌن الحكمة والشرٌعة من االتصال» تبرٌراً للتحرر من البلهوت األشعري تجاه العلم والفلسفة،
وبالتالً اعتبرت الرشدٌة تمهٌداً للعلمانٌة الحدٌثة.
كان العدٌد من البلهوتٌٌن المسٌحٌٌن ٌخشون فلسفته حتى أنهم إتهموه بالدعوة إلى "الحمٌمة المزدوجة" ورفضه المذاهب
التملٌدٌة التً تإمن بالخلود الفردي ،وبدأت تنشؤ ألاوٌل وأساطٌر واصفة اٌاه بالكفر واإللحاد فً نهاٌة المطاؾ ،فمد ذَ ُّموه بكل
شفة ولسان ،وطعنوا علٌه ألبح طعن؛ فمد لال عنه بترارن« :إنه ذلن الكلب الك ِلب الذي هاجه ؼٌظ ممموت؛ فؤخذ ٌنبح على
ٌتبوأ ممعده فً الجحٌم جزاء له على كفره
سٌده ومواله المسٌح والدٌانة الكاثولٌكٌة» .وأما دانتً فمد جعله فً هدوء وولار َّ
واعتزاله.

French Manuscript (mid 13th century) of Averroes “Ibn
Rushd” interpretation of Socrates concepts,
 الربع الثالث، مخطوطة فرنسٌة،"شروح ابن رشد لكتاب أرسطو "عن الروح
من المرن الثالث عشر المٌبلدي

Averroes( Ibn Rushd) seminar , Rafaeel 1509 , Pontofitchi
Palace, Vatican, Italy
ابن رشد ،جزء من لوحة مدرسة أثٌنا ،الفنان رافاٌٌل 1509 ،م،
ؼرفة التولٌعات ،لصر بونتفٌتشً ،الفاتٌكان ،روما ،إٌطالٌا.

Averroes ( Ibn Rushd) statue in Gordoba, Spain
 إسبانٌا،تمثال لـ ابن رشد فً لرطبة

مناظرة بٌن ابن رشد والحجر السمالً ،المرن الرابع عشر.

A Christian and a Muslim playing chess in 13th-century al-Andalus
مسلم ومسٌحً ٌلعبان الشطرنج فً المرن الثالث عشر فً األندلس

Image of a Jewish cantor reading the Passover story in al-Andalus,
from a 14th-century Spanish Haggadah
لوحة تمثل كناس ٌهودي فً األندلس من المرن الرابع عشر تمثل التعاٌش لبل تشرٌدهم
من لبل فردٌناند واٌزابٌبل بعد سموط األندلس منتصؾ المرن الخامس عشر

الباب الرابع
الروحانٌة الفردٌة بدٌل أقرب الى هللا من التدٌن

 .1الروحانية والتدين مفيومان مختلف ان بل ومتناقضان
ٌفضل الكثٌر من الناس الٌوم أن ٌصنفوا أنفسهم روحانٌٌن  Spiritualو لٌسوا متدٌنٌن  Religiousألنهم
ٌمارسون الروحانٌة فً حٌاتهم الٌومٌة ممارسة عملٌة  ،وللبٌة وأخبللٌة .فالروحانٌون متجانسون مع
الربانٌة ومع أنفسهم ،وٌعملون وفك ماٌعتمدونه أو وفك ماٌرتاحون الٌه نفسٌا وعملٌا وضمٌرٌا « فؤهلل كامن
فً ضمٌر األنسان» كما ٌمول الكاتب المصري محمود عباس العماد  ،دون الحاجة لطموس وشرابع
ولصص األدٌان الثبلث .أما التدٌن ،فهو إلتزام بطموس وعبادات وفك لواعد وضعتها األدٌان على
معتنمٌها فالمتدٌن المسلم والمسٌحً والٌهودي ٌتبع طموس وشرابع دٌنه وٌموم بها كفروض واجبة خوفا من
العماب األلٌم ،ولٌس بالضرورة عن فهم لهذه الطموس .والسإال هو :هل ٌمكن إعتبار كل المتدٌنٌن أناسا
روحانٌٌن ؟ والجواب هو كبلَ  ،ببلشن ؛ وأذا كان نعم  ،فهوعلى درجة محدودة جدا ،فبعض المتدٌنٌن
روحانٌٌن حما  ،حٌث فهموا الربانٌة بالتسامح  ،والمعرفة من خبلل العمل ولٌس الوعظ الدٌنً  .وهذا
عكس ما ٌتولع أن تكون علٌه الحال؛ حبث أن المتدٌن وفك تعرٌفه وجب أن ٌكون روحانٌا أوال ولبل كل
شٌا ؛ ألن األساس فً عبادة هللا هو التطبع بالروحانٌة الربانٌة وتطبٌمها فً السلون الٌومً لؤلنسان؛ وهو
أمر ٌبدو أن األدٌان فشلت ولم تنجح به لحد الٌوم؛ رؼم إنها وجدت وبمٌت فاعلة منذ األؾ السنٌن ومؤلت
الدنٌا خبللها ضجٌجا بؤنها حاملة رسالة الرب لؤلنسان؛ ولكنها فشلت فً مهمتها؛ ربما ألن األدٌان خاطبت
ؼرابز األنسان ولٌس عمله كما فعلت الحضارة والعلمانٌة ونجحت فٌه.
نمت الروحانٌة بشكل واسع فً الؽرب مإخرا نتٌجة للتطور العلمً والتكنولوجً الذي فرض على األنسان
الوحدانٌة (أي التؽرب)  ،وكذلن لحاجة الناس الى موازنة الملب والعمل ،وصار ملحا ان ٌشعر الناس باهمٌة
العٌش وفك الملب  ،أضافة الى العمل والمنطك ،فً التعامل الٌومً واألجتماعً .والروحانً الٌلزم نفسه
بتعالٌم وطموس لدٌن بعٌنه ،وال ٌنحاز ألي منها ،فهو ٌعتمد أن كل الطرق تإدي الى هللا ؛ وعلٌه ٌمكن ان
تجد بٌن الروحانٌٌن أناسا من مختلؾ األجناس والثمافات واألدٌان ،وتجد بٌنهم تفاهما روحٌا سهبل
ومتسامحا ،متجاوزا عسر تفاهم المتدٌنٌن الذي أثبت الوالع أستحالته؛ خصوصا إذا كانوا من دٌانات مختلفة،
بل و حتى من دٌانة واحدة ولكن ٌنتمون لفرق مختلفة فٌه .والسبب ان الروحانً ٌحاول اؼناء نفسه داخلٌا
دون أن ٌطلب من هللا ان ٌسكنه جناته او ٌجنبه ناره ،أي إنه عملٌا ٌإمن وٌموم بما ٌرٌده الرب كونه ممتنع
به  .ولد لال علً ابن ابً طالب  ،إمام العلمانٌٌن ،ممولة روحانٌة شهٌرة « لم أعبدن طمعا بجنتن وال
خوفا من نارن»  ،وعلً هنا لد استخدم مفهوم العبادة باعتبارها لٌست طموسا  ،كما نراها الٌوم  ،بل عرفانا
بالروحانٌة الربانٌة العلٌا التً ألهمها هللا لؤلنسان.
والروحانٌة مفهوم فلسفً حول الحٌاة الهانبة على األرض ،وطرٌمة للعٌش ٌصفاء ذهنًٌ ،كتسبها الفرد من
خبلل تطوٌر وإؼناء ثمافته الشخصٌة ،العملٌة والروحانٌة والنفسٌة معا؛ وممارسة موازٌة لها ،وٌمكن
وصفها بالزهد والعٌش ببساطة دون إستهبلن مفرط؛ والتصرؾ مع الناس بالفطرة و بصورة للبٌة ،أو
ماٌدعى ) (Living by Intuitionوفك ما ٌملٌه الملب ،أو ألشراق الروحانً لدى المتصوفة ،ولٌس وفك
االمنطك المصلحً او البراؼماتً ،مثلما تراه عند المتدٌنٌن خصوصا .وهً كذلن ممابلة الناس بؤبتسامة
متفابلة ومتسامحة ،و مهما حدث؛ وحب التداهن مع الطبٌعة والتواجد معها ,واألعتناء بالبٌبة  ،وتكٌٌؾ
الذات للعٌش بالكفاء ،والتوافك بٌن الؽرابز والسلون  ،فهً حالة سبلم داخلً للفرد مع نفسه وتوازن بٌن
النفس والروح والعمل للعٌش بتصالحهما ولٌس بصراعهما؛ وكل ذلن ٌجري بخٌار الفرد دون عماب او
ثواب او تجاهر أجتماعً؛ فهً عبللة إؼناء داخلً للفرد ،بٌنه وبٌن نفسه فمط ،و هً نفسها عبللة بٌنه
وبٌن المجتمع ،ومع هللا اٌضا  ،دون رلٌب أو توعد أو منكر أونكٌر كما هً بدون وعود بالمكافبة أو العماب
 ،فهً مممارسة عملٌة والعمل من صنع هللا وأعظم هبة منه لؤلنسان.

أن ماٌساعد نمو الروحانٌة الفردانٌة فً العالم المتحضر الٌوم هو سٌادة الموانٌن والعلم والمعرفة فً تنظٌم
الحٌاة وأمور المجتمع ،الذي أصبح عمبلنٌا ،اي علمانٌا ٌ،إمن بالعلم والعمل والتسامح .ومع األزدهار
األلتصادي  ،الذي توفر نتٌجة للسٌر وفك العمل والمعرفة والعلم لتطوٌر األعمال واألنتاج؛ فاألنسان
أتٌحت له الفرصة أن ٌنصرؾ لتطوٌر روحانٌاته مطمبنا أن هنان لانونا ٌحمٌه ،ومستشفى توفر له عبلج
جٌد  ،ومإسسات حكومٌة تمدم له الخدمات ،ودولة تحمٌه من الكوارث الطبٌعٌة وتحافظ على بٌته وعلى
بٌبته ،وتعتنً به عند الشٌخوخة.
وبالممابل؛ ٌبدو إن مشكلة األنسان المتدٌن تكمن فً أعتماده إن المٌام بالطموس واأللتزام الصارم بتفاصٌل
التعالٌم الدٌنٌة فً حٌاته سٌضمن له مكافؤة ربانٌة ،إن لم تكن دنٌوٌة ،فهو ضامن لها فً األخرة  .ولو سؤلت
،على سبٌل المثال ،متدٌنا :هل الصبلة ألتً ٌموم بها هً للرب أم هً مفٌدة لجسمه وعمله؟ فٌؤتٌن جوابه
على األؼلب بؤنه بموم بها ألنها فرض دٌنً وواجب ربانً ،وٌردد بعضهم مافتؤ ٌردده رجال الدٌن علٌه :
فإن لم تمبل فلن ٌمبل منه سواها.
ولو سؤلت روحانٌا رأٌته ٌصلً نفس السإال ألجابن ربما بؤنه ٌعشك الصبلة ألنها ترٌحه نفسٌا وعملٌا.
والوالع أن مبلٌٌن الناس الٌوم ٌمارسون طموسا مشابهة للصبلة مثل التماهً الروحانً أو ماٌدعى
 Meditationحٌث ٌجلسون ربما ساعة أو ساعتٌن دون حران فً إجازة للعمل وإطبللة فٌض للملب
ومتعة للروح .وشتان بٌن المتدٌن الذي ٌعتمد أن أهلل بحاجة لصبلة األنسان ،و فرضها علٌه فرضا  ،وبٌن
روحانً ٌعً أن الصبلة هً ألؼناء الذات نفسها ولٌست منَة منه على هللا لٌكافبه علٌها ،بل هً هبة من هللا
لٌرٌح بها جسمه وعمله معا.
أن الروحانٌة موجودة فً األنسان بخلمه وطبعه ولٌمه وتنمو فً مجتمع عادل ومزدهر .فالسارق للخبز
مثبل ،لٌس بالضرورة عدٌم الضمٌر ،بل ألنه جابع .و ٌوجد الكثٌر من البشر من ٌمارس األعمال الموبمة
ثم ٌذهب للصبلة طمعا بالؽفران وألٌداع صورة عند الناس انه تمً بار  .والوالع ان الروحانٌة تبمى حاجة
لؤلنسان حتى ولو تمكن من اٌجاد تفسٌر علمً لما حوله أو حتى عند السٌطرة على الكوارث الطبٌعة ،فهً
جزء هام من حٌاة أألنسان ،كونها مجبولة فٌه وما علٌه األ تطوٌرها لتضفً علٌه ؼنى وسعادة وارتٌاح
داخلً  .و الكثٌر من المتدٌنٌن الٌعً ذلن ،فهو ربما بعد طمس روحانً  ،مثل الصبلة ،التً ٌعتبرها واجبا،
ربما ٌنصرؾ لممارسة مصلحة له على حساب األخر ،أخٌه األنسان ،خصوصا إذا أطمؤن أن هللا سٌؽفر
له ذلن ،بزٌارة لمكة  ،أو أحد المدٌسٌن ،كما ٌخبره رجال الدٌن ،أو وجد نصا دٌنٌا لاببل للتإوٌل ٌجاري
مصلحته -فالمهم لدٌه أنه ٌموم بعباداته التً فرضها الدٌن علٌه ،وأما نماء األعمال التً ٌموم بها فهً أمر
اخر  ،مترون لؽفران هللا فٌما بعد وبكثرة الصبلة والتعبد ٌمكن تجاوزه .عكسه الروحانً ،فهو ال ٌنتظر
ؼفرانا وال ثوابا بل ٌموم بما تملٌه علٌه روحانٌته المتجانسة مع عمله ومع تعالٌم الرب ،فهو بطبعه ٌشعر
الهامها بالصدق والتجانس والتسامح والبشاشة مع الناس وصدق التعامل ،فهً تصبح ثمافة مؽروزة فً
ضمٌره وللبه وعمله ؛ والمران مثبل ٌمول «ونفخنا فٌه من روحنا» أي روح هللا –والسوال الذي ٌطرح نفسه
هنا  :اٌهما ألرب الى هللا الروحانً أم المتدٌن ؟ ودون شن إنه الروحانً ،ألنه ٌمارس مانفخ هللا فً روحه
دون لٌد والشرط وال طلبا للنجاة وال طمعا فً الجنة  ،وال خوفا من عماب واللؾ وال دوران ،خصوصا مع
الخالك األعظم.

 .2التصوف والروحانية في األسالم
لم ٌظهر التصوؾ فً األسبلم كحركة أنعزالٌة لؽرض التفرغ للتعبد األلهً  ،كما هو شابع ،أو كما ٌرٌد أن
ٌصنفه بعض المإرخٌن  .فهو ممارسة روحانٌة وعملٌة فلسفٌة بان واحد؛ ولو كان األمر ؼٌرذلن ألمكن أعتبار
المتصوفة رهبانا ،دون أن تكون لمدرستهم الروحانٌة أي محتوى فلسفٌا أومنحى إجتماعٌا .ولوكان الحبلج راهبا
متصوفا فمط لكان لد نجا من شنمه على الصلٌب فً بؽداد (عام 858م  309-هج) على ٌد الممتدر باهلل؛ وكذلن ما
تم صلب المسٌح لوأكتفى بطموسه الروحانٌة دون محتوا ٌ أجتماعٌا ؛ فهما لم ٌمتبل ألنهم كانوا رهبانا أو روحانٌٌن
َ
أو أنبٌاء؛ بل ألنهم ٌحملون فكرا ٌشكل خطراعلى التمالٌد الدٌنٌة واألجتماعٌة والسلطوٌة السابدة.
لنتصور التحدي الذي مثله الحبلج لسلطة ألممتدر باهلل ،أو لؽٌره من أمراء المإمنٌن ذلن الولت؛ فلو سؤلت فرضا
الناس ،ولتذان فً بؽداد ،من هو األلرب الى هلل الحبلج أم الممتدر؟ ومن منهما األجدر بلمب أمٌر المإمنٌن؟ فعلى
األؼلب سٌجٌب معظم الناس إنه الحبلج ،وهنا الخطر فهو ٌحمل فً مخٌلة الممتدر ووزٌره ومفتٌه الدٌنً حامد
بن العباس ،صورة لعلً أبن ابً طالب لزهده وروحانٌته؛ وعلٌه فهو تحد واضح ألمٌر المإمنٌن الؽارق
بالجواري والترؾ السلطوي ،وإال لترن الحبلج ٌسطر أشعاره فً العشك األلهً .
ربما ٌمثل المتصوفة الجانب الروحانً المشرق  ،وربما الوحٌد فً األسبلم ،مثلما مثلت المعتزلة الجانب العملً
فٌه  ،وعداهما ٌصعب تصنٌؾ الفرق واألتجاهات العدٌدة فً األسبلم ،حٌث تعددت أألجتهادات فٌه بمدر تعدد
فرله السٌاسٌة الحاكمة أو الطامعة بالحكم أو المعارضة؛ فالكل ٌدعً األسبلم  ،والكل ٌضع السلطة والنفوذ نصب
عٌنٌه؛ ومن فاز بؤحداها فاز باألخرى .وهنا برز المتصوفة كحركة روحانٌة تستكشؾ األله الروحانً الملهم ،
ولٌس السلطوي ،وتعمموا بمفاهٌمه الروحانٌة و الجمالٌة ،وتجلٌاتها سواء فً جمال الطبٌعٌة أوجمال الكلمة
أوجمال العشك الوجدانً ،والحب األنسانً والروحانً ،وهً جمٌعها من أشتمالات العشك والجمال واأللهام األلهً
والذي منه ٌؽدق المتصوفة ماٌلزمهم كالسابح فً فضاء ال نهاٌة له للتمتع بالحٌاة ،والبحث عن الحكمة وألستكشاؾ
الجمال األلهً وللتسلك الى درجات أعلى على سلَم األعالً لفهم ووعً أعمك للذات نفسها عند التمرب أكثر فً
فهم الروحانٌة األلهٌة وتجلٌاتها وفما لما جاء فً المرأن « ونرٌد أن نهدٌنكم إلى سبٌلنا»  .ولعل الروحانٌون اٌنما
وجدوا فً العالم الٌوم هم األلرب للمتصوفة منحى وسلوكا.
وبرز فً المرن الثالث عشر جدال وسجال بٌن المتصوفة والفبلسفة  ،مثل الذي حصل بٌن الؽزالً فً الشام
وفٌلسوؾ األندلس أبن رشد ولخصاه فً كتابٌهما «تهافت الفلسفة» و «تهافت التهافت» وهو ما ٌذكرنا بما جرى
بداٌة المرن  20من سجال حاد بٌن من ٌعطً األولوٌة للعلم أو من ٌرفض أطبللٌته وٌضع للروح الكفة العلٌا دون
أنكار األخر ،وكؤنما عادت موضوعات أبن عربً والؽزالً وأبن رشد الى المرن العشرٌن –والوالع أن الحضارة
الٌوم لد أثبتت أن للعلم والعمل مكانه األول ببناء الدول والمجتمعات ،وهوبدوره ٌسهل نموالروحانٌات عند األفراد
لتشكل الكفة الموازٌة للبراؼماتٌة العملٌة التً ستركز على المصالح لو تركت لشؤنها دون موازنة روحانٌة تجمع
الحكمة والؽاٌات العلٌا للحٌاة والوجود األنسانً .فالعلمانٌة أداة لبناء وتطوٌر الدول والمجتمعات ،
وتطوٌرالروحانٌة لؤلفراد نتٌجة لهذه المجتمعات المابمة على العمل والعلم  ،فالروحانٌة والعمل سٌتواجدان سوٌة
وفك تناؼم وسبلم داخلً ٌعٌشه األنسان وٌضحى ثمافة عامة فً المجتمع.

 .3نمو الروحانية الجديدة في ألغرب العلماني
تنموالروحانٌة العملٌة فً الؽرب بؤضطراد ،وهً لٌست من جذور دٌنٌة ،بل ذات أبعاد ثمافٌة وعملٌة ،وحتى من
ظهر بمبلبس البوذٌٌن أو الهندوس أو الكرٌشنا أو مارس التماهً الروحً « »Meditationأوأنضم الى جماعة
صوفٌة  ،فهذا ال ٌعنً إنه لد أصبح متدٌنا منهم؛ إنما ٌموم ،ومن خبلل عمله ،برحلة استكشافٌة فً عالم
الروحانٌات ألؼناء الذات والوصول الى حالة من التجانس والتصالح والتناؼم بٌن العمل والروح « Living in
 .»harmony of mind and spiritوخٌر دلٌل على أنتشار الروحانٌة الواسع بٌن الناس فً العالم المتحضر
الٌوم  ،أن عدد الذٌن ٌزورن ٌومٌا مراكز ممارسة تمارٌن الٌوؼا «  »Yougaربما ٌزٌد بمبات اضعاؾ أولبن
الذٌن ٌزورون الكنابس والمساجد ودور العبادة األخرى  .وتكفً األشارة أن عدد الكتب التً بٌعت لمإلؾ روحانً
مثل أوشو «  »Oshoلد فاق  100ملٌون كتاب خبلل ألل من  20عاما الماضٌة  ،وهو رلم ربما ٌفوق كل
ماباعته مكتبات الكتب الممدسة للدٌانات التوحٌدٌة الثبلث مجتمعة  .وال شن أن هإالء المراء لم ٌجدوا فً الكتب
الممدسة ما ٌشفً ؼلٌلهم للنمو الروحانً الذي هم بحاجة الٌه ألؼناء الذات وللوصول الى حالة التوازن والتناؼم بٌن
العمل والروح .وهنان إحصابٌات تشٌر أن فمط  %18من العوابل األمرٌكٌة الٌوم تذهب للكنٌسة ٌوم األحد،
ضاربة عرض الحابط تملٌدا أمرٌكٌا عرٌما حٌث أن عددهم فً الخمسٌنات كان ٌتجاوز  . %58وعندما سإالهم
عن سبب عزوفهم عن زٌارة الكنابس  ،أتى على رأس األجابات «إنهم الٌرٌدون التواجد وسط من ٌعتبر نفسه
خٌرا منهم  ،اومرالبا علٌهم أوٌعتبر نفسه األلرب الى هلل منهم»؛ وكان السبب الثانً من أعتبر الدٌن «كؤنما خدمة
الزامٌة كالخدمة العسكرٌة لممارسة طموسهم الروحانٌة التً ٌستطٌعون المٌام بها بممارسة ذاتٌة  ،أو بسفرة عابلٌة
الى جبل أو بحٌرة أو ؼابة لرٌبة والتمتع بالجمال الربانً والروحانً من خبلل الطبٌعة» .
والملفت للنظر أنه ومنذ منتصؾ السبعٌنات نمت حركات الخضر وكونت أحزابا كبٌرة كما فً المانٌا ودول أوروبا
الشمالٌة ونمت حركات الحفاظ على البٌبة وصارت تفرض على الحكومات وزنها األجتماعً الكبٌر بالحفاظ على
األرض والنبات ورعاٌة الحٌوان واألنسان ،وهذه جمٌعا حركات ٌمكن تصنٌفها روحانٌة بشكل من األشكال ‘ فهً
لامت ونمت بعٌدا عن األدٌان والكهنوت ورجال الدٌن ،وهً األلرب هلل ألنها تإدي واجب األمانة له بالحفاظ على
األرض المإتمنة من هللا لدى األنسان كما ورد فً لصة الخلٌمة السومرٌة وكلن فً التوراة* و فً المراَن** .فً
حٌن تسمع ٌومٌا رجال الدٌن والمتدٌنٌن ٌتحدثون عن الفناء والعماب وتدمٌر األرض عمابا للبشر ،مثلما روي لهم
فً لصة الطوفان .والعمل ٌدلنا ان الحكمة الربانٌة ابعد ماتكون عن العدمٌة ،اي ان هللا ٌخلك ثم لٌدمر  ،بل لٌدٌم
ماخلمه ،وٌحافظ على من خلمه .
===============================
* أنظر كتاب فالح مهدي « البحث عن جذور األله الواحد» بٌروت .2014
** أنظر بهذا الصدد البحث المٌم للسٌد دمحم بالر الصدر بعنوان « وراثة األرض وخبلفة األنبٌاء» المنشور فً
سبعٌنٌات المرن الماضً  .والؽرٌب فً األمر انه فً حٌن أن المرأن ٌنص على أبتمان األرض لؤلنسان؛ لكننا لم
نسمع ٌوما أحدا من رجال الدٌن لال لمستمعٌه بؤن أول األٌمان سٌكون عندها هو الحفاظ على أمانة هللا ،اي الحفاظ
على األرض وما علٌها من أنسان ونبات وحٌوان وأنهر ،بل تجد العكس أن الكثٌر من رجال الدٌن ٌنظر بازدراء
للكلب والحمار وؼٌرها من المخلولات بل وٌزدري حتى المرأة شرٌكته فً الحٌاة والمصٌر.

 .5قراءة تقييمية للروحانية والتدين
بتطور العلم والمعرفة والعمبلنٌة تطورت الروحانٌىة بصورة موازٌة لهما ،لٌمارس من خبللها األنسان
األلهام األلهً المؽروس فٌه فً خلمه .وحصل هذا التطور كنتٌجة ألطبلق الطالات العملٌة لؤلنسان وتحرٌرها
من سوط التكلس الدٌنً الذي وضع طموس العبادات فوق الحكمة من ممارستها ،وحتى فوق األلهام األلهً
الذي نفخ هللا منه (أي من روحه) فً روح األنسان .ولد وعى الناس هذه الحمٌمة الٌوم فً العالم
المتحضرلبل ؼٌرهم من العالم األسبلمً ،اوفً بلدان فمٌرة مثل أمرٌكا البلتٌنٌة  ،كون العلم والمعرفة لد
أودت لبناء مجتمعات مزدهرة إلتصادٌا وثمافٌا ،والامت دوال تحمً األنسان وتحافظ على بٌبته ،وحكومات
تمام لتمدٌم الخدمات له ال لممعه .أن كل ذلن تحمك بفضل العمل والعلم  ،ولٌس بالدٌن والتدٌن .ولد خلك العمل
والمعرفة البٌبة المناسبة لؤلفراد لتنمٌة الروحانٌة الشخصٌة لتحل محل الشخصٌة الدٌنٌة  ،ألن األخٌرة
عجزت عن تلبٌة مطالب األنسان الروحٌة وركزت على العبادات كؽاٌات فً حد ذاتها  ،وعلى أساسها ٌتم
العماب والثواب (أي خاطبت ؼرابز األنسان ،العمله) ،فً حٌن أن الروحانٌة العمبلنٌة أطلمت العنان للعمل
ألستكشاؾ األلهام األلهً فً األنسان للتمتع فً الحٌاة التً وهبه هللا اٌاها ،ولٌس باألخرة ،بابداع سواء
باألدب أو الفن أو بالتمرب من الطبٌعة والتمتع بها أو فً الموسٌمى أو من خبلل األؼناء الداخلً لؤلنسان
للوصول الى حالة التجانس والتناؼم بٌن العمل والروح ،او كما ٌإمن المتصوفة  :للتواجد األلرب الى هللا.

الباب الخامس
العلمانٌة هً الحل

.1العلمانية منيج لتطوير المجتمع وبناء حضارة مزدىرة
تشكل العلمانٌة الٌوم ،اي فصل الدٌن عن الدولة ،أحد أهم ركابز التطور الحضاري للمجتمعات التً
اخذت بها ابتداء من المرن الثامن عشر  ،او تحدٌدا منذ انبثاق الثورة الفرنسٌة عام  1789م  ،بمبادبها
المعروفة « الحرٌة  ،األخاء ،المساواة»  .ولد نجحت فرنسا فً وضع وأعبلن دستور اول دولة تختفً فٌه
جمٌع سلطات الكنٌسة من التؤثٌر فً الحٌاة والدولة والمجتمع  ،وٌنص بصراحة بفصل الدٌن عن الدولة فً
كل مناحً نشاط الدولة وحٌاة الناس بدء من التعلٌم والى تنظٌم معامبلت المواطنٌن وأحوالهم الشخصٌة
والى الحرٌات العامة والفردٌة بما فٌها حرٌة التعبٌر عن الرأي والنشر والمعتمد .وجاء دستور الوالٌات
المتحدة بنفس الفترة تمرٌبا ،وتحت تؤثٌر نفس مبادئ الجمهورٌة الفرنسٌة ودستورها ومفكرٌها ،وأعاد فٌه
نفس المبادئ التً تمنح الفرد حصانة وحمولا كونه مواطنا ولٌس رعٌة لملن او كنٌسة او مذهب دٌنً او
أصل لومً  ،فالمواطن ( ولٌس الجماعة او المومٌة او العرق او الدٌن) هو الشخصٌة المعنوٌة والمانونٌة
التً تسهر الدولة على خدماته وحماٌته واٌجاد سبل تطوره .
بذرت البذرات األولى للعلمانٌة لرابة  200عام لبل الثورة الفرنسٌة واستمرت طبختها الفكرٌة على نار
هادبة حتى بلوؼها سن الرشد  ،شارن فٌها الفبلسفة والفنانٌن ،الشعراء ورجال المانون  ،التجار والحرفٌٌن
 ،المثمفٌن واألمٌٌن  ،الرجال والنساء  ،فً صراع مع الملكٌة المطلمة المستبدة على الناس،من جهة،
وسلطة الكنٌسة على الفكر والمعرفة ،من جهة أخرى .ثاروا أجٌاال متعالبة من أجل حموق الفرد والمواطنة
والعدل والمساواة والحرٌة والعٌش الكرٌم  .وترأسهم مفكرون عظام كان جوهر أعمالهم تمجٌد العمل
وأألنسان والحٌاة ،وجمٌعها منبوذة فً الكتب أألبراهٌمٌة الممدسة  ،فالعمل شٌطان كامن فً األنسان،
واألنسان ذلٌل ألهواءه ،والحٌاة مرحلة زابفة وزابلة  ،أنها محطة ترانزٌت للحساب ،فهنان أما الخلود
(الحٌاة الحمٌمٌة) او الى الجحٌم  .وها هو فٌلسوؾ التنوٌر العملً دٌكارت (ٌ )1596-1650ضع الصٌؽة
األساس  :انا افكر فؤنا كابن وموجود ،اي ربط وجود الفرد واألعتراؾ بكٌانه بمابلٌته على أستخدام عمله،
ولٌس اٌمانه كما ٌدعً رجال الدٌن  .تبله باراخ سبٌنوزا (  )1677-1632الذي وحد العمل والطبٌعة
واثبت وحدة العمل واألخبلق فالعمل العارؾ الصالح ٌولد أخبلق فاضلة ولٌس الخوؾ والرعب من العماب
األلهً سٌولد األخبلق والمجتمع الفاضل .أي بمعنى اخر ،اننا نستطٌع معرفة األله والسٌر وفك روحانٌته
بؤستخدلم عمولنا ( مثله لال ابن الراوندي ( )1بخمسة لرون واسهب به أبن رشد ( )2بثبلثمابة عام)  ،والتتم
المعرفة باهلل فمط من خبلل الخٌال التصوٌري لمصص األنتمام والعماب والثواب والجنة والجحٌم الواردة
فً الكتب الممدسة ،فالعمل الواعً الفاضل بالمعرفة هو اداة لممارسة الفضٌلة نفسها والتطور األنسانً وفك
ماٌرٌده هلل من البشر ،ولٌس الخوؾ من الحرق فً جهنم او من خبلل الامة الطموس له.
تبل هإالء الفبلسفة الكبار  ،عمالمة فً الفكر السٌاسً واألجتماعً  :أولهما جان جان روسو ( -1712
)1778الذي صاغ شكل الدولة العلمانٌة بشكل عمد أجتماعً بٌن المواطنٌن من جهة ،والسلطة هً الجهة
األخرى ،بحٌث ان من حك المواطنٌن سحب البساط من السلطة أن هً اخلت بواجباتها األجتماعٌة المتعالد
علٌها  ،فالسلطة التملن حك الحكم إن خالفت او تخلفت عن األلتزام بعمد ٌضمن حرٌة المواطن وامنه
وكرامته وعمله وتعلٌمه  ،وبالتالً رفع روسو البساط من انظمة الحكم المطلمة المتوارثة من المرون
الوسطى لتستبدل بسلطات تخدم المواطنٌن ،ال لتحكمهم .
========================================
) (1أنظر عبد الرحمن البدوي «تارٌخ األلحاد فً األسبلم» طبعة دار مصر . 1948
) (2انظر كتاب ابن رشد «تهافت التهافت» فً جوابه على كتٌب الؽزالً «تهافت الفلسفة».

وفً نفس الفترة تمرٌبا  ،اي أوسط المرن الثامن عشر ،أتت طروحات مونتسٌكٌو( ) 1755-1689بنموذج متمم
للدولة العلمانٌة الحدٌثة ٌتضمن فصل السلطات الثبلثة بحٌث التوضع بٌد واحدة سلطة التشرٌع والمضاء والتنفٌذ كما
فً األنظمة الملكٌة المطلمة والدٌكتاتورٌات المستبدة .وبنفس الفترة برزت أعمال فولتٌر ( ) 1778 -1694المكرسة
للدفاع عن الحرٌات المدنٌة ،وخاصة حرٌة العمٌدة والمساواة وكرامة اإلنسان.ان جمع طروحات روسو ومونتسٌكٌو
وفولتٌر مع بعض هو فً والع الحال لد كون شكل واركان الدول العلمانٌة المعاصرة التً نرى إنجازاتها الكبٌرة
الٌوم فً مجال األستمرار األجتماعً والتطور الحضاري والبٌبً والصحً والعلمً والتعلٌمً والعناٌة بالطفل
واألسرة ،بل وحتى فً المجال الروحانً ،فهً جمٌعها بازدهار مادام العمل والمنطك والعلم والمانون والتنظٌم وصٌانة
الحرٌات والحموق تحكم هذه المجتمعات .

 .2قراءة في عالقة العلمانية و الليبرالية

ترعرعت العلمانٌة فً اوروبا خبلل المرن التاسع عشر وما ان حل المرن العشرٌن حتى أضحت كل دول المارة
تمرٌبا تاخذ بالمنهج العلمانً فً بناء دولها وتطوٌر مإسساتها ومجتمعاتها  .األ أن بروز التٌارات األٌدٌولوجٌة فً
النصؾ األول من المرن العشرٌن ( الماركسٌة فً روسٌا السوفٌاتٌة  ،المومٌة فً المانٌا النازٌة والفاشٌة المومٌة فً
أٌطالٌا وفرنسا وؼٌرهما) لد أظهر انه رؼم ان علمانٌة هذه الدول األٌدٌولوجٌة ،ولكنها أضحت دٌكتاتورٌات شرسة
تمارس الحروب والتوسع واألستعمار والتمٌٌز بٌن مواطنٌها سواء على اساس طبمً او عرلً أو دٌنً .وأواسط المرن
العشرٌن صار واضحا أن العلمانٌة لوحدها ؼٌر كافٌة لبناء مجتمعات مدنٌة تموم على نفً التمٌٌز بٌن المواطنٌن
وتحترم جرٌات الفرد العامة والخاصة .فكل من ستالٌن وهتلر وموسولٌنً واتاتورن وصدام حسٌن حكموا دوال
علمانٌة ( اي تموم على فصل الدٌن عن الدولة)  ،ولكنهم جمٌعا لوضوا وصادروا الحرٌات العامة والخاصة ،و
مارسوا األرهاب ضد من الٌصطؾ مع اٌدٌولوجٌاتهم  ،والاموا دٌكتاتورٌات شرسة تعتمد العنؾ والتنكٌل وصبػ
المجتمع بلون واحد.
وهنا برزت اللٌبرالٌة  ،اي الفكر المضاد لؤلٌدٌوولجٌا او التعصب الفكري او العرلً او الدٌنً ،كمنمذ للعلمانٌة وصنو
لها  ،فهً فلسفة ومنهج ٌضع مصالح وحرٌات الفرد والمواطن فوق السلطة ومن ٌراسها  ،فهً لد للبت الطاولة على
المادة المإدلجٌن ومنعتهم من الامة دٌكتتورٌات لهم فً دول علمانٌة  .فاللٌبرالٌة لد اعادت التوازن وأكملت ماتنمصه
العلمانٌة وأضحت معادلة الدول المتحضرة الٌوم تموم على العلمانٌة اللٌبرالٌة اي فصل الدٌن عن الدولة ( العلمانٌة)
مع فصل األٌدٌولوجٌا عن الدولة ومإسساتها واحترام حموق وحرٌات المواطن العامة والخاصة ومنع التمٌٌز بٌن
المواطنٌن على اساس فكري او عمابدي او دٌنً او لومً او بٌن الرجل والمراة  ،ووضع مصلحة الفرد فوق السلطة
( اللٌبرالٌة) .

 .3قراءة في علمانية المجتمع والفرد

المجتمع العلمانً هو نتاج للدولة العلمانٌة فتسود فٌه ثمافة منع التمٌٌز واحترام التنوع الثمافً والعرلً والدٌنً واحترام
حرٌة الراي والعمٌدة والنشر وذلن ضمن لوانٌن تضعها السلطة العلمانٌة وٌسٌر علٌها المجتمع وتصبح جزء من ثمافته
وحٌاته وتمالٌده الٌومٌة  .فبدون دولة وسلطة علمانٌة الٌمكن الحدٌث عن مجتمع علمانً فهو نتٌجة ولٌس ممدمات لها.
األنسان العلمانً هو من ٌؤخذ بمبدأ العمل والعلم فً فهم الحٌاة والطبٌعة  ،ومن ٌحترم حرٌات األخرٌن وٌعتبرها جزء
من حرٌته ،كما الٌمٌز بٌن البشر بسبب لونهم او عرلهم  ،بل ٌبحث عما فً عمولهم وثمافتهم لٌؽنً نفسه وثمافته ،
وٌإمن بتاخً البشر وتناؼم الحضارات واكتشاؾ جمالٌاتها دون التفرٌط بثمافته وثمافة شعبه  ،فهو متفتح على العالم
وٌبحث عن الجمٌل والجمال فً حضارة األنسان .والفرد العلمانً ٌمكن ان ٌكون مإمنا او روحانٌا او ؼٌر منتمً او
حتى ملحدا  ،فهذا شانه الخاص .و ٌحاول رجال الدٌن تصنٌؾ العلمانٌٌن أنهم ملحدٌن ( اي أنهم ٌنكرون وجود هللا
الخالك) وهو امر ٌنم عن حمد على العمل وعلى من سار علٌه من الناس  ،ولو صح كبلمهم لكان األمام علً ابن ابً
طالب ملحدا  ,فهو صاحب المدرستٌن العمبلنٌة والروحانٌة فً األسبلم  ،العمبلنٌة مارسها األمام فً كل لول لاله ،
والروحانٌة هو ماواجه به أثراء لرٌش بنبذه الترؾ والمصور وزهو السلطة  ،وظل فً جزٌته الصوفٌة ٌنام فٌها على
التراب ألخر ٌوم من حٌاته ،فهو أمام العلمانٌٌن والروحانٌٌن بان واحد.
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