شكر وتقدير إلى:
األستاذ الدكتور زكي سعدون عبد الصبيح
على ما أبداه من توجيهات قيمة وبالخصوص في الجانب اللغوي والفني.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ً
وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما

املقدمة:
البحث عبارة عن دراسة في مفهوم اإللوهة وظهوره وتطوره في العالم الخلقي حسب
ً
املراحل التاريخية التي مر بها اإلنسان ،مستندا إلى الكتب املقدسة وكتب التاريخ
والترجمات للمدونات األثرية ،إليجاد صورة ملفهوم اإللوهة في هذه املصادر ،التي نقلت
نصوصا تبين أصال عقائديا مهما في حياة اإلنسان هو مفهوم اإللوهة ،الذي يلعب دورا
ً
رئيسا في تقدمه وتحضره والحفاظ على وجوده ،فمفهوم اإللوهة يكاد يكون في هذه
ً
النصوص واحدا في جميع هذه املصادر ولكن يقع االختالف في بيان حدود هذه املفاهيم
وتحديد مصاديقها ،بسبب عدم مراعاة األسلوب العلمي الشرعي في بيان دالالتها ،بل
اعتمد في اغلبها على اآلراء واالجتهادات الشخصية للمفسرين واملترجمين لهذه النصوص في
الكتب املقدسة وكتب التاريخ واملدونات األثرية ،مما أدى إلى مجانبة الصواب والوقوع في
الشرك أو الكفر في كثير منها.
إن العقائد ال تقبل إال اليقيني والقطعي في أدلتها ،فاذا كان اليقيني والقطعي متوافرا
عند اإلنسان فانك ال تجد اختالفا وتفريقا بين البشر في عقائدهم ،فوجود الفرقة
واالختالف في الدين الواحد هو دليل على االنحراف.
إن املنقوالت سواء أكانت من الكتب املقدسة أم التاريخية أم ترجمات املكتشفات
األثرية فهي مصادر تنقل لنا إرثا حضاريا متراكما يمثل تجربة خاضتها تلك الشعوب
ملعرفة مفهوم اإللوهة الذي تميز فيه أمران:
األول :تنوع األسلوب في الخطاب من قبل اإلله؛ فمرة يستخدم أسلوب الترميز ،وأخرى
أسلوب التصريح.
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فمن أساليب التنوع في الخطاب استخدام الترميز واإلشارة في الداللة على معاني
اإللوهة ،فيقع االختالف في بيان الرموز فيكون االشتباه في البقاء واالقتصار على ذلك
الرمز دون االنصراف إلى املعنى الذي دلت عليه تلك الرموز فيكون التردد بين قدسية
الرمز وقدسية املعنى الذي دل عليه ذلك الرمز.
الثاني :التدرج في االحتجاج بمفهوم اإللوهة.
كل دعوة للتعريف بمفاهيم اإللوهة تأخذ منحى يتدرج فيه ظهور هذا املعنى
وانكشافه ،الن ملفهوم اإللوهة مراتب وجودية أشارت النصوص لها ،ولكن الخلط وقع في
فهم مداليل هذه النصوص فلم يتبين أصحاب تلك الحضارات هذه املراتب وبالتالي اثر
ذلك على فهم من أتى بعدهم وتتبع تاريخهم ،فوقع في االشتباه والخطأ في إعطاء تصور
واضح عن اعتقادهم بمفهوم اإللوهة النه لم يلحظ تلك املراتب الوجودية في الخطاب.
ً
املدونات األثرية سجلت لنا كثيرا من الشواهد التي تنأولها البحث ،إذ املشكل في كيفية
التوصل إلى فهم هذه الرموز كي ال تكون املعرفة مظنونة لهذه املصادر ،فما دام املفهوم
من هذه املدونات غير يقيني وقطعي في الغالب عندما يصل إلى أقوام آخرين في أزمنة
ً
متأخرة يقع فيها التحريف ،وعندما نتتبع مساره التاريخي نجد التغيير والتحريف واضحا
نسبة إلى مصدره األساس.
ً
ذكرت في هذا البحث بعض الترجمات للمكتشفات األثرية ،وأيضا ما يناسبها في الكتب
املقدسة ،لكي يتبين أن املفهوم اإللهي في كل الديانات أتى من اصل واحد ،وما االختالف
إال من جراء تدخل اإلنسان دون إذن أو تصريح في إعطاء تأويالت لهذه املفاهيم فيحصل
االنحراف.
هذه الدراسة تسلط الضوء على ش يء مهم في حياة اإلنسان منذ نشأته وإلى زماننا
الحاضر ،وهو اثر االعتقاد في ترسيخ املعاني اإلنسانية وتحضرها ،نلحظ أن املفاهيم
لاللوهة واحدة ولكن تنوع األسلوب والتدرج في الخطاب وعدم فهم املراد من ذلك من
قبل تلك الشعوب أدى إلى االنحراف ،والوقوع في غير املسلك الصحيح .إذ الرمزية والتنوع
في الخطاب كان الغرض منه تسهيل الفهم وتقريبه إليهم ولكن أس يء العمل به بعد أن
أس يء فهمه مما أدى إلى هذه النتيجة.
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أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث فيما يأتي:
تحديد املراتب الوجودية ملفهوم اإللوهة:
إن ملفهوم اإللوهة مراتب اقتضتها الضرورة ،الن هناك عوالم متعددة في عالم الخلق
ولكل عالم نظامه وقوانينه وهذه العوالم أوكل تدبيرها إلى أصحاب االختصاص االلوهي
والربوبي وهم الذين ظهرت فيهم تجليات االلوهة والربوبية ،لذلك تظهر في هذه العوالم
معاني اإللوهة والربوبية ،فعندما يسعى اإلنسان في طلب الكمال وما يحتاجه فانه يواجهه
هذه املعاني أو تلك الظهورات من اإللوهة في هذه العوالم ،فسيجد أن هناك تغايرا في
املعنى لذلك املفهوم بحسب كل عالم من تلك العوالم ،مثال طريقة التعبير وأيضا طبيعة
االعتقاد؛ هل هي من مراتب العالم النفس ي أو الروحي أو العقلي .فالدليل النفس ي خاضع
ملوازين الحس فهي تعتمد على الحواس في االستدالل ،وأما الروحي والعقلي يخضع ملوازين
العقل فهي تعتمد على البرهان واالستنتاج.
وبما أن لدينا عوالم منها:
 -1عالم امللك أو الدنيا أو السماء الدنيا أو عالم األجسام.
 -2عالم امللكوت أو املثال من السماء الثانية إلى السابعة.
 -3عالم العقل من السابعة إلى عالم الالهوت.
 -4عالم الالهوت املطلق (.)1
اإلنسان مختلف في سعيه؛ منهم من بلغ اعلى املراتب ،ومنهم من بقي في ادنى املراتب،
وكل له دليله الذي توصل له بحسب درجة مقامه وسعيه في مراتب الكمال.

 -1ينظر ،السيد احمد الحسن  -ش يء من تفسير سورة الفاتحة :ص .38 -35إصدارات انصار اإلمام املهدي (عليه السالم)،
الطبعة األولى 2010م 1431 ،هـ.
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إن انكشاف مظهر من مظاهر اإللوهة في عالم العقل يختلف جذريا عن انكشافه في
عالم النفس أو الدنيا ،وهنا يقع لبس أو خلط في هذه املفاهيم ،مفهوم اإللوهة في عالم
الخلق يكون التعبير عنه بدال لفظي يشابه التعابير اللفظية الدالة على اإلنسان؛ مثال
ً
ً
تذكر أن لإلله يدا أو له وجها أو تصف انه يأتي وهكذا ،فعندما نرى هذه األوصاف لإلله
إنما يقصد بها مظهر وتجل من تجلياته في عالم من عوالم الخلق ،وال يقصد بها الالهوت
املطلق.
في هذه الدراسة تبينت هذه املفاهيم ودالالتها والفصل بينها وبين دالالت مفهوم اإلله
املطلق.
اإلفادة من املكتشف الثري في توجيه املروي التاريخي:
في هذه الدراسة اعتمدت النصوص املنقولة من بعض الباحثين وعلماء اآلثار للداللة
والفصل بين مفهوم اإللوهة في عالم الخلق وبين مفهوم اإللوهة املطلقة ومحاولة إيجاد
تقاطعات بين املنقول التاريخي وما ورد في الكتب املقدسة وبين املكتشف األثري في
الداللة على مرتبة اإللوهة في العالم الخلقي .الن املنقول التاريخي نقل لنا وقائع تش ي
بوقوع التحريف والتزوير فيها أو الخطأ بسبب التأثير السياس ي من قبل الحكومات
ً
املتسلطة في تدوين التاريخ ،فينظر البحث في اصل الوقائع ،أما التفاصيل ربما تجد كثيرا
ً
منها مفقودا ،لذلك رجعنا إلى املكتشف األثري في اإلفادة والوقوف على التفاصيل املهمة
املفقودة في املنقول التاريخي؛ الن اللقى األثرية تقدم لنا أوضح توثيق يجعلنا نقف على
تفاصيل وحياة أولئك األقوام ،فحاولنا أن نطابق بين املنقول التاريخي واملكتشف األثري
إليجاد التقاطعات التي تكشف لنا التحريف والتزوير والخطأ الذي وقع به مدون التاريخ.
وأيضا أن هناك معاني متشابهة في املنقول التاريخي لم تحكم قطعية داللتها ،فعند
ً
الرجوع إلى املكتشف األثري الذي ينقل لنا آثارا تدل داللة واقعية على تفاصيل حياة تلك
األقوام ،ومعرفة تلك التفاصيل يعد خطوة مهمة في كشف كثير من الدالالت املتشابهة في
النص التاريخي وفي الكتب املقدسة.
بيان أسباب االنحراف في الديانات ملفهوم اإللوهة:
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الشك في أ َّن هناك من األمم َم ْن تغافلت عن التطور الحاصل في مفهوم اإللوهة لتبقى
على املفهوم البدائي لإللوهة من مراحل تطور البشرية التي كانت العبادة فيها عبادة
بدائية ،ولم تواكب ما حصل من تطور في مفهوم اإللوهة.
إن التكليف العقائدي تطور إلى مرتبة اعلى وارقى بسبب الرقي والتطور الحضاري
لإلنسان فواكب هذا التطور انكشاف مظاهر اإللوهة بالنسبة له ،فيكون من الالزم على
اإلنسان أن يرتقي بمستوى اعتقاده إلى مستوى درجة وتجلي وانكشاف مفهوم اإللوهة له.
من األخطاء التي وقع بها اإلنسان أنه أعطى تصورات لهذه املفاهيم بحسب فهمه
وإدراكه معتمدا على نفسه دون الرجوع إلى مصدر صحيح والتوثق منه ،الن االعتقادات
ً
الصحيحة تخضع ملوازين علمية شرعية ،فليس من حق اإلنسان أن يؤسس منهجا أو
ً
ميزانا يقيم به هذه املفاهيم واملعاني الناتجة منها برأيه واجتهاده الخاص ،وإنما يجب عليه
ً
إرجاعها مفهوما ومعن ًى إلى أصحاب االختصاص اإللهي والربوبي.
ً
ً
وقسم آخر من األمم وقع الخلط عنده في أن ملفهوم اإللوهة مظهرا واحدافي كل
العوالم ،عالم الخلق وعالم الالهوت ،وتصور أن اإلله بكل معانيه ومراتبه سواء كان
اإلله املطلق أو اإلله املقيد له صفات تشابه صفات البشر فوقعوا في التشبيه والتجسيم.
وقسم آخر أيضا اعتقد أن مظهر اإلله واحد فأعطى كل صفات اإللوهة املطلقة
وأسقطها على نفس اإلنسان وقال بألوهية اإلنسان املطلقة.
إعطاء التصور الصحيح ملفهوم اإللوهة:
البحث محاولة للوقوف على مفهوم اإللوهة في الكتب التاريخية واملقدسة واملدونات
واملكتشفات األثرية التي نقلت إلينا مفاهيم اإللوهة وإيجاد التقاطعات بين هذه املصادر،
فهذه الدراسة ال تعتمد على مصادر ديانة واحدة وإنما هي تجمع مختلف الديانات ،منها
القديمة والحديثة وتضم اهم الديانات على األرض منذ بدأ التاريخ الحضاري إلى اآلن،
وأيضا تحاول إيجاد نقاط اشتراك بين الديانات في هذا املفهوم ،لتكون سببا من أسباب
الحوار العقائدي العلمي ،وأيضا يكون دافعا في توحيد املنهج العقائدي الحقيقي ملفهوم
اإللوهة ،ال أن تبقى األمم منعزلة ومتناحرة تأكلها نيران التعصب األعمى في حين أن اصل
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الدين ومبدأه واحد ،وما االختالف الحاصل إال بسبب سوء الفهم من املتصدين للقيادة
الدينية.
خطة البحث:
انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وثالثة فصول ،حاولت من خاللها بيان مفهوم اإللوهة
ً
وآلية تطبيقه في مسيرة الحضارة البشرية من آدم (عليه السالم) مرورا بالشعوب واألقوام
التي تلته ،وهي على النحو اآلتي:
املقدمة :تناولت فيها بيان موضوع البحث وما دعاني إلى خوض غماره ،وأهميته في
الدراسات اإلنسانية ،ثم عرضت خطة البحث التي سرت عليها لبلوغ الهدف الذي ابتغيه
من وراء هذا البحث.
التمهيد :تناولت فيه بواعث االختالف في مفهوم االلوهية الراجع إلى قصور البشر
فضال عن تقصيرهم في تبين سبل املعرفة الحقيقية ،وكذلك تناولت األسباب الفاعلة في
االنحراف عن الفهم الصحيح في املنقول التاريخي وما لعبه هذا االنحراف من دور فيها،
وذكرت دور املكتشف األثري ومحاولته في تصحيح املسار ونقد ما خلفه املنقول التاريخي.
الفصل األول :بينت مفهوم اإللوهة حسب النص التاريخي واملدون األثري وبينت
سمات النص التاريخي وماهي معوقات االعتماد عليه التي أنتجت االنحراف العقائدي،
وأيضا سمات املكتشف األثري واثره في تصحيح املنقول التاريخي من حيث إيجاد
التقاطعات مع املنقول التاريخي ،وأيضا املشاكل التي تعترض طريق الباحث في اعتماده
على املكتشف األثري ،واثر علماء اآلثار الغربيين في ترجمات هذه املكتشفات ،وأيضا
الفائدة العظيمة التي قدمتها هذه املكتشفات األثرية ألنها تحكي واقع تلك األقوام التي
نحتاج أن نتبين واقعها الديني واالجتماعي ،فكانت رافدا أساسيا وشاهدا على نقل
الصورة الحية لألصول العقائدية التي رافقت البشرية منذ أن تفتقت جوارحها وبدأت
البحث عن إله.
الفصل الثاني :تطرقت فيه إلى تعريف مفهوم اإللوهة املراد به املفهوم الخاص الذي
يقصد به هللا سبحانه وتعالى ،وأحيانا يطلق ويراد به املعنى العام من خالل القرائن التي
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تدل على ذلك .وأيضا بينت مراتب هذا املفهوم وإنه متكون من مراتب -:اإللوهة املطلقة،
ومرتبة اإللوهة املخلوقة.
واإللوهة في الخلق لعبت دورا مباشرا وأساسيا في الخلق والتكوين ،وكذلك نقل
اإلنسان من مراتب بدائية إلى مراتب متحضرة راقية ،فكل التحضر الذي يتصف به
اإلنسان إنما مصدره اإلله.
وأيضا بحثت دور اإللوهة في عالم الخلق في اهم الديانات على األرض في مباشرة
الخلق ،وأيضا كيفية التمييز في هذه املرتبة بين آلهة مخلوقة وإله مطلق أعطى اآللهة
املخلوقة هذه الصالحيات.
فكان جل اهتمام البحث في مرتبة اآللهة املخلوقة وكيف نشأت وظهرت ،وما هي
عالقتها مع بعضها ،وكيف كانت تدير شؤون الخلق في مراحله األولى ،معتمدا على ما
اكتشف من قبل علماء اآلثار ،وأيضا إيجاد التطابقية بين هذه املكتشفات والنصوص
الشرعية في الديانات اإللهية.
وذكرت كيف كانت العالقة بين اآللهة واإلنسان ،ومحاولة إيجاد صلة معرفية بينهما
من خالل التجلي والظهور في رموز أعطت اإلنسان في ذلك الوقت درجة معرفية تتناسب
مع حاله ومقدار تقبله للجانب العقائدي ،كإعطاء رمز السماء ورمز األرض على اله من
اآللهة وهكذا ،ثم بينت كيف اخذ اإلنسان يعرف صالحيات هذه اآللهة ،وشيئا من
صفاتها واخذ ينسبها إلى نفسه من خالل رؤياه على أن هناك صفات لآللهة أخذت تظهر
في نفس اإلنسان ،ثم تطورت رؤياه العقائدية فاخذ يطلق على اإلنسان على انه هو اإلله،
كما في تأليه امللك الحاكم في حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل وبالد الشام،
بعد أن تطور مفهوم الرمزية وتجليه في عناصر الطبيعة ،إلى تجليه في تعيين إنسان يمتلك
مقومات وأخالق تلك اآللهة ليكون ممثال عنها ،وكيفية االنحراف عن هذا املسلك أو املنهج
التعييني إلى املنهج االختياري ،وجعل الحاكم أو امللك أو الكاهن هو املعني في هذه
النصوص.
الفصل الثالث :درس مفهوم اإللوهة في كل حضارة من الحضارات وأيضا في اهم
الديانات على األرض ودرجة التوافق والتشابه فيما بينها ،وكيف أنها تشترك في اصل
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واحد ،على أن هناك آلهة لها مراتب حسب املفاهيم في كل ديانة ،ولكن االختالف في
تشخيص مصاديق هذه املفاهيم ،نجد كل ديانة اختصت في تحديد هذه املفاهيم وجعلت
لها رموزا تدل عليها بل منهم من ذهب إلى تقديس الرمز وجعله هو املعني في توجه اإلنسان
نحو الهه الذي يعبد ربما ،فوقع في الوثنية.
وأيضا في هذا الفصل بينت التشخص الصحيح ملفهوم اإللوهة في الخلق ،وكيف،
وماهي مراتبه في عالم الخلق؛ من حيث وجودهم كأرواح مقدسة أوكل لها تدبير العالم
الخلقي إلى تجليهم في عالم األجسام ،وهم آل محمد صلوات هللا عليهم مستشهدا باآليات
من الكتب املقدسة واالحاديث الشريفة التي تبين منزلتهم العظيمة ودورهم في التدبير
والخلق.
وفي الختام ال يدعي الباحث أنه أعطى موضوع بحثه ما يستحقه من اإلحاطة والغوص
في أعماقه ،ولكن حسبه أنه جهد املقل الذي لم يدخر اجتهاده ومتابعته ملا يمكنه بلوغ
الهدف املراد من البحث ،سائال املولى سبحانه أن يوفقنا ملا يحب ويرض ى ،هو ولينا وهو
يتولى الصالحين.
ً
والحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم تسليما
كثيرا.

التمهيد:
َّ ْ َ َ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ
ُ ْ ُ
ض فانظ ُروا ك ْيف َب َدأ الخل َق ث َّم الل ُه ُين ِش ُئ النشأة اآل ِخ َرة
قال تعالى﴿ :قل ِسيروا ِفي األر ِ
َّ َ ُ َ َ
ِإ َّن الل َه َعل ٰى ك ِل ش ْيء ق ِدير﴾(.)1
على الرغم من قلة املصادر التي تنقل لنا األحداث التاريخية التي رافقت الخلق وتطوره
منذ نشأته ،وفقدان كثير من اآلثار التي خلفتها األقوام السالفة أو اندراسها ،وأيضا
الفترات الزمنية الطويلة التي تفصل بيننا وبينهم وحصول الكوارث البيئية وانزال العقاب
اإللهي نتيجة عصيان تلك األقوام وانحرافها قد يصل من الشدة أحيانا إلى اإلبادة
الجماعية لهذه األقوام ،بعد اليأس من رجوعها إلى الصالح وعمل الخير ،يدعونا القران
الكريم إلى تدبر أحوال األمم التي سبقتنا والنظر في سيرتها ،لكي نعرف كيف بدأ الخلق؟
فقد ورد (عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) قال« :لو علم الناس كيف كان ابتداء
الخلق ملا اختلف اثنان.)2( )...
لعل فضول اإلنسان دفعه إلى النظر في حاله وحال الكون وتلمس مكامن عجزه
ونقصه ،فراح يبحث عن السبل التي بها يكمل نفسه ،من دفع املتنافيات واستجالب
الضرورات ،فاحتاج إلى قوى تدفع عنه هذا الضعف والفقر ،وهذه ال تنال إال بالسعي
والتحصيل واالجتهاد ،وهذه ليست دائما متيسرة لإلنسان ،ألنه ال يستطيع أن يتوصل
بمفرده وقدرته الذاتية إلى االهتداء وتحصيل ذلك ،ونتيجة سعيه علمان هناك قوى
عظيمة تدير عامله ونفسه ،فحاول التقرب إليها بعد أن علم بها.
وبما أن هناك تجليا وظهورا لاللوهة في العوالم الخلقية ومنها عامله الذي يعيش فيه،
بدأ سعيه في التعرف والتقرب لظواهر اإللوهة ،فكان أول تلك املعارف التوجه إلى اقرب
ظهور لها بالنسبة إليه ،إذ يعتقد أن لها تعلقا مباشرا في توفير ضروراته الحياتية ،ثم بعد
ذلك تزداد سعة معرفته فيرتقي في املعرفة إلى مراتب بمساعدة تلك القوى وتأثيرها عليه،
 -1سورة العنكبوت آية.20 :
 -2العالمة املجلس ي  -بحار األنوار .252 /5 :مؤسسة الوفاء بيروت الطبعة الثانية املصححة 1403ه 1983 -م.
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وكما هو معلوم أن نظام الخلق نظام دقيق مرتب ترتيبا تصاعديا األكمل فاألكمل حتى
يصل إلى الكمال املطلق ،لذا فان سلوك اإلنسان يرتقي بحسب هذا النظام ويحتم عليه
السعي وفق هذه املراتب للوصول إلى اقص ى غاية الكمال.
وملا كان التطور سنة إلهية تجري على جميع الخلق ،فان اإلنسان خاضع لها إذ أن
اإلنسان بدأ من اصل خلقي بسيط ثم تطور إلى إنسان بدائي ثم إنسان عاقل وهكذا.
اختير اإلنسان لتميزه من بين املخلوقات ليكون املكلف باملعرفة والتعريف بصاحب
الكمال املطلق ،ملا يحمل من مميزات خلقية مركبة من عوالم العقل ،واألرواح ،واألنفس،
واألجسام فهذه تجعله متميزا على باقي خلق هللا ،فهو يطوي بسعيه الحثيث هذه املراتب
إلى مرتبة العقل ليكون بعد تحصليه املعرفة ،معرفا ومعلما وهاديا.
فاإلنسان في مراحل تطوره األولى يكون مستوى اإلدراك العقلي والروحي له متدنيا ،إذ
انه يحتاج إلى رعاية مكثفة من القوى املدبرة في عالم الخلق ليستمر في وجوده كي يصل
إلى مستوى من التطور الخلقي واإلدراك الحس ي والعقلي يكون بها مظهرا لصاحب الكمال،
وهذه القوى أوجدها هللا وأعطاها القدرة على اإلشراف وتنظيم هذا الكون الخلقي ولقد
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
وس ُعون﴾(.)1
أشار هللا في بعض آياته لذلك منها قوله تعالى﴿ :والس َماء بنيناها ِبأيد وِإنا مل ِ
إن هناك ظهورا لهذه القوى املدبرة ( )2رافقت اإلنسان منذ أن بدأت الحياة وهذا ما
بينته لنا اقدم النصوص التي وصلتنا عن الحضارات القديمة كالسومرية ،واألكادية
وغيرها ،من الحضارات التي اكتشفت في العصر الحديث من قبل علماء اآلثار.
كشفت هذه النصوص عن خصوصيات هذه القوى املدبرة وطرحتها على أنها آلهة
وهذه اآللهة مرت بمراحل لكي تظهر نفسها من خالل عالقتها فيما بينها ،وأيضا تكليفها في
الخلق واإليجاد واملحافظة على نظم الكون األساسية .إن هذا الكون في نشأته األولى كان
بسببهم ،لذلك قيل أن هذا العالم نشأ من إله وهذا اإلله له صفات املخلوقين كما في
 -1الذاريات.47 :
 -2ينظر ،محمد بن مسعود العياش ي  -تفسير العياش ي ،41 29 /2 :املكتبة العلمية اإلسالمية طهران .وعن أبى جعفر (عليه
السالم) قال( :إن فيما ناجى هللا موس ى أن قال "…… حيث قال موس ى أنت أبو الحكماء").
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ملحمة الخليقة البابلية كما أن خلق اإلنسان نتج من التضحية باله ومن دمه خلق
اإلنسان (.)1
وأيضا بينت النصوص السومرية أن مبدأ نشأة الكون كان من مادة أولية أو البحر
األزلي الذي منه خلقت السماء واألرض ،وأيضا دلت النصوص التي وردت في العقائد
اإلسالمية وبالخصوص آل البيت (عليهم السالم) أن الخلق بدأ من نور أولي خلق منه
النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) وعلي (عليه السالم) ومنهما خلق كل ش يء (.)2
أما في الديانة الهندوسية كما نصت الزيغ  -فيدا (ترى أن العالم في كليته هو إما بقرة
أو حصان أو إنسان كوني خضع منذ األزل لعملية التضحية والتقطيع التي أنتجت الجبال
واألنهار والتراب واملخلوقات الحية من كل األنواع وهكذا) (.)3
فيكون لدينا آلهة مخلوقة مدبرة تكليفها مباشرة العمل في الحفاظ على ما أبدعت،
فكان من أولويات عملها أن تضع البذرة األولى للخلق ليصل النمو والتطور لتلك البذرة
ً
أن تنتج مخلوقا يعكس إرادة اآللهة  ،ويعمل بمهام كانت اآللهة تقوم بها ،وهذا التكليف
يعكس إرادتها في أن تظهر نفسها كآلهة ،وأيضا تظهر ما هو فوقها من مراتب كمالية.
فتعتمد املعرفة على مراتب تطور اإلنسان حيث تكون املعرفة الحسية في مرتبة
متدنية من مراتب تطور اإلنسان ،إذ يعتمد اإلنسان في تلك الفترة من حياته على كل ما
تدركه حواسه ،بسبب مدركاته العقلية التي لم تصل إلى مراتب تطورية متقدمة ،الن
مرحلة ومستوى املعرفة العقلية تأتي بعد مراحل من التطور قطعتها البشرية ،فعندما
تريد اآللهة أن تعرف نفسها في املراحل األولى يجب أن تكون ضمن حدود مدركات
ً
الحواس ،ولهذا نجد نصوصا في الحضارات القديمة تظهر هذه املسألة ،حيث يتجلى اإلله
بمظاهر خاصة أمام حواس اإلنسان فتكون منظورة ومسموعة وحتى جعلوا لها املجالس
التي فيها تقرر مصير الكون:

 -1بنظر ،فراس السواح  -مغامرة العقل األول :ص.314
 -2ينظر ،السيد احمد الحسن  -املتشابهات .213/4 :جواب السؤال  ،138تحقيق اللجنة العلمية النصار اإلمام املهدي (مكن
هللا له في األرض) ،الطبعة األولى1431 ،هـ2010-م.
 -3فراس السواح  -موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الرابع :ص .14دار عالء الدين ،دمشق ،الطبعة األولى .2006
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(كان لآللهة مجالس تجتمع فيها وتقرر شؤون الكون باملداولة واملناقشة والتصويت،
وكان من بينها مجموعة من اآللهة الكبار ذات الرأي األكثر وزنا ،وكان يرأس املجلس أو أبو
اآللهة ،وهو اإلله انو ،اله السماء .ومع أن اآللهة في نظر القوم تشبه البشر في كل ش يء إال
إنها امتازت عليه بصفة الخلود) (.)1
وطبقا ملا تقدم نستطيع أن نقسم املعرفة إلى؛ حسية وعقلية .ولكل قسم من هذه
األقسام معرفة تمثل مرتبة من مراتب تطور البشرية:
األولى :تبدأ من تفتق حواس اإلنسان إلى بعثة ادم (عليه السالم).
الثانية :عقلية تبدأ من بعثة ادم إلى زماننا هذا.
مرحلة خلق ادم تمثل انعطافة مهمة في سير تطور اإلنسانية (( ،)2أن هذه القيم جاء
بها الدين أو آدم واألنبياء ،فنفس آدم (عليه السالم) ملا اتصلت بهذا الجسم املادي ذي
البيولوجيا األنانية دخلت هذه النفس في املعادلة ونقلت هذه النفس الطيبة من اإلله
القيم األخالقية العليا) (.)3
فبسبب التغيير الحاصل في خلق النفس اإلنسانية حيث خلقت من الطينة املرفوعة
وأودعت فيها الروح التي من عالم امللكوت ،لتمثل خلقا جديدا له اإلمكانية أن يحصل
على كل مظاهر التكامل التي تشمل املراتب الوجودية في السموات إلى السماء السابعة،
وهي تمثل مقام املعرفة العقلية لإلنسان ،وإنما كان بعث األنبياء واألولياء الصالحين
بسبب بلوغهم هذه الرتبة من املعرفة الكتمال عقولهم وال يكتمل العقل إال بعد أن يبلغ

 -1د .عامر سلمان  -العراق في التاريخ القديم (موجز التاريخ الحضاري ) :ص .117دار الكتب للطباعة والنشر في املوصل.
 -2ينظر ،السيد احمد الحسن  -وهم اإللحاد ،الطبعة األولى ،سنة  ،2013شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع .
قول السيد احمد الحسن( :إن هناك شيئا جديدا دخل في معادلة الهومو سابينس غيره بصورة جذرية من كائن بدائي بسيط
تسيطر عليه أنانية البقاء إلى إنسان مدرك ومفكر) ،ص،327
وأيضا قوله( :وهذه القفزة الحضارية والثقافية الواضحة للسومريين تمثل مؤشرا واضحا على دخول ش يء جديد في املعادلة
جعل هذا املوجود  -اإلنسان  -ينتقل من التعامل األناني الحيواني الظالم إلى الرغبة في التعامل األخالقي ،العادل ،اإليثاري،
اإلنساني) ،ص.333
 -3السيد احمد الحسن  -وهم اإللحاد :ص.334
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السماء السابعة الكلية ،وبعث النبوات بدأ بخلق ادم (عليه السالم) ( .)1فاملفهوم اإللهي
وظهوره وتجليه تحدده هذه املراحل ،فيكون تكليف اإلنسان في املرحلة األولى بضوابط
عقائدية تختلف عن املرحلة الثانية ،فاإلنسان اذا لم يميز بين هذه املراحل وما أوجب
عليه فيها من تكليف في معرفة مظاهر وتجليات اإللوهة فستكون سببا من األسباب
املؤدية إلى االنحراف في االعتقاد وذلك نتيجة الخلط بين هذه املفاهيم والفترة الزمنية
التي حصل التكليف بها .إذ كل فترة زمنية يتجلى مفهوم اإللوهة فيها بشكل يتناسب مع
حال اإلنسان وان التكليف يأخذ بنظر االعتبار مدى رقيه وتطوره في تلك الفترة التي
قضاها من حياته ،أحيانا اإلنسان يبقى على اعتقاد أو يدين بمنهج معرفي ملراحل زمانية
سابقة ،وهو بذلك يعتقد بمفاهيم منسوخة أو ال يعمل أو يعتقد بما استجد من معرفة
كمالية ملرتبة اعلى ملفهوم اإللوهة ،الذي كان قد عرفه واعتقده سابقا ،اذ لم يستجب ملا
استجد من خطاب في املنهج املعرفي بعد حصول التطور في املعرفة ملفهوم لاللوهة.
وبما أن هناك عالقة بين اإلنسان وبين اإلله وهي عالقة ربوبية وألوهية ،فالوقوف على
ً
تلك العالقة يظهر لنا شيئا من حقيقة اآللهة ،فجهة الربوبية هي إفاضة ما يحتاجه
اإلنسان من أسباب الحياة والرعاية ،أما جهة اإللوهة فهي السعي من قبل اإلنسان لسد
النقص من اإلله ملا علم انه مصدر كل كمال يحتاجه فاإلنسان يأله إلى هللا ليفيض عليه
بما يسد نقصه ويكمله ،لذا فالربوبية متقدمة على االلوهية في املعرفة بالنسبة لإلنسان،
الن اإلله يرعى ما خلق سواء طلب اإلنسان ذلك أو لم يطلب ،وسواء علم به أو لم يعلم.
ُيلحظ أن اإلنسان ينعم بالطاف اإلله وان لم يتوجه له وال يعرفه ،لذا فالربوبية متقدمة
على االلوهية في املعرفة بسبب حاجة اإلنسان؛ ذلك الن اإلنسان أول ما يثبت في نفسه
الحاجة والفقر فان كل ما يسد به فقره وحاجته ينسبها لصاحب الكمال الذي يرتبط به
بعالقة ربوبية.
فإذا قصرنا النظر على اإلنسان من جهة والدته في هذه الحياة فهو يعيش حالة
التطور في مدركاته الحسية والعقلية حيث يقض ي مراحل عمره منذ الوالدة والطفولة
والشباب والشيخوخة وتلك مراحل نضج اإلنسان من املستوى الحس ي إلى املستوى
العقلي ،ومن جهة أخرى نلحظ ذلك على مستوى مراحل التطور التي مرت بها اإلنسانية،
 -1ينظر ،السيد احمد الحسن  -املتشابهات ،115-114 /2 :جواب سؤال 63؛ وأيضا املتشابهات ،217-216 /4 :جواب سؤال
.142
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كنشأة الحياة فإذا علمنا شيئا من تلك املراحل األولى التي مر بها اإلنسان سينكشف لنا
امر مهم ،وهو عالقة اآللهة املدبرة باإلنسان ومقومات الحياة على األرض ،بما أن لآللهة
دورها الربوبي فهي من قامت بالدور األساس ي في تدبير شؤون الخلق ونشأة الحياة ،فإذا
علمنا شيئا من تلك العالقة ودورها زادت معارفنا عن حقيقة اآللهة التي ضل عنها
اإلنسان في العصر الحديث ،لذلك فمن اهم املسائل التي تصل باإلنسان إلى املعرفة
الحقيقة هي النظر في اصل مبدأ الخلق.
وملا كان اإلنسان مطالب في الوصول إلى معرفة اإللوهة ومراتبها وحقيقتها التي ضل
عنها ،فهو يحتاج إلى سبل معرفية للوصول إليها ونستطيع أن نتعرف على هذه السبل من
خالل عالقة اإلنسان باإلله ،هذه العالقة التي عرفها أصحاب الحضارات ودونوها في
الواح ونصوص أثرية وتاريخية ،نقلت لنا هذه األلواح واملدونات تصوراتهم املختلفة عن
عالقة اآللهة فيما بينها وأيضا عالقتها مع باقي الخلق.
إن املنقول التاريخي كالنصوص املقدسة تعد من اهم املصادر التاريخية التي حفظت
الحوادث التاريخية والحضارية ،على الرغم من وقوع التحريف وسوء النقل ووجود
النصوص املتشابهة ،التي يصعب فهم داللتها الواقعية ،فإنها تبقى من أولى املصادر التي
يعتمد عليها في الكشف عن الوقائع التاريخية التي تبين لنا ما نريد أن نصل إليه من
معرفة.
أما املكتشف األثري الذي يعتمد على ما توصل إليه علماء اآلثار ،فإنه يكشف ما
تركه أقوام الحضارات القديمة ،فعند القيام بدراسته ومطابقة داللة ترجمات هذه
املدونات واملكتشفات األثرية مع املنقول التاريخي ،حصلنا على عدد من املشتركات التي
تبين الحقائق التاريخية ومقدار واقعيتها فاملكتشفات األثرية هي أشبه باملقياس أو
الكاشف ملعرفة الحقيقة التاريخية.
املكتشف األثري يمثل لنا اليوم ثروة علمية ،ألنه يحكي واقع الفترات الزمنية التي
دونت بها هذه النصوص فمن خالله نستطيع أن نتبين واقع اإلنسان وكيف كان يعمل
وماهي اعتقاداته ويكاد يعطي تصورا وقعيا عن دور أصحاب االختصاص االلوهي والربوبي
أو القوة املدبرة له؛ الن اإلنسان القديم حظي برعاية اكبر من قبل أصحاب االختصاص
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الربوبي وااللوهي النهم هم املسؤولون عن تدبير الخلق ،لوجود التناسب بين درجة الرعاية
املباشرة ألصحاب االختصاص الربوبي وبين تطور اإلنسان وتخلقه بكماالت اإلله ،فكلما
كان اإلنسان عارفا ومتخلقا بصفات اإلله اصبح تكليف تدبير شؤونه ملقى على عاتقه،
وقلت الرعاية املباشرة من قبل أصحاب االختصاص الربوبي ،وهذه املسألة لم تغب عن
املدون السومري أو البابلي فسجل هذه على تلك الرقم الطينية التي بينت لنا تلك الصورة
عن تلك العالقة ورعاية اآللهة وتدبيرها الربوبي ،فوفرت لنا معرفة كثير من الحقائق التي
لم يبينها املنقول التاريخي.

الفصل األول
مفهوم األلوهية بني املنقول التارخيي واملكتشف األثري
مدخل للعالقة بني املنقول التارخيي واملكتشف األثري
إن املصادر األساسية التي يعتمد عليها في دراسات مفهوم اإللوهة هي الكتب التاريخية
بما فيها الكتب املقدسة ،وما توصل له علماء اآلثار من املكتشفات األثرية من لقى أثرية
والواح ،نقلت إلينا سيرة وواقع أصحاب الحضارات القديمة ،ومن املسائل املهمة التي
نقلتها تلك املكتشفات اعتقادات أقوام تلك الحضارات.
إن املقياس األساس ي في درجة التحضر والتطور األخالقي ألصحاب تلك الحضارات
يعتمد على صحة معتقداتهم ،الن كل تطور حضاري وأخالقي ينبعث من تمسك اإلنسان
بالقيم األخالقية الكمالية التي يستمدها من إلهه ،وتعد الكماالت هي الفيض الذي يتلقاه
منه ،وكل املساوئ والكوارث التي يتعرض لها إنما بسبب عدم تمسكه بتوصيات اإلله
الذي يعبد.
ونستطيع أن نستعرض نصوصا من املنقوالت التاريخية والكتب املقدسة تبين سبب
وقوع الكوارث والعقوبات التي تحل بهم عند حصول املخالفة لتوصيات اإلله في الكتاب
املقدس:
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َ ْ َ َّ َ َ ُ
َ ُ
ش َب ْرن َيع َقائ ًالُ ْ :
ْ َ َ
«َ 23و ِح َين َأ ْر َس َل ُك ُم َّ
ض ال ِتي أ ْعط ْي ُتك ْم،
اص َعدوا ْامت ِلكوا األر
ِ
الر ُّب ِمن قاد َ ِ
ُ
صد ُق ُ
ُ ََ ُ َ
َع َ
وه َو َل ْم َت ْس َم ُعوا ل َق ْولهَ 24.ق ْد ُك ْن ُت ْم َت ْع ُ
صو َن َّ
ص ْي ُت ْم َق ْو َل َّ
الر َّب ُم ْنذ
الر ِب ِإ ِلهك ْم ول ْم ت ِ
ِ ِِ
ْ ُ
َي ْو َم َع َرف ُتك ْم» (.)1
َ
الر ُّب ل َي ُش َ
«َ 10ف َق َ
وع"ُ :ق ْم! ملَ َاذا َأ ْن َت َسا ِقط َع َلى َو ْجه َك؟َ 11ق ْد َأ ْخ َط َأ إ ْس َرا ِئ ُ
يلَ ،ب ْل ت َع َّد ْوا
ال َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْهدي َّالذي َأ َم ْرُت ُه ْم بهَ ،ب ْل َأ َخ ُذوا م َن ْال َح َرامَ ،ب ْل َس َر ُقواَ ،ب ْل َأ ْن َك ُرواَ ،ب ْل َو َ
ض ُعوا ِفي
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ()2
أم ِتع ِت ِهم» .
أما في القرآن الكريم:
ُ َ َْ
َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ً
َ َْ
اس َية ُي َح ِرفون الك ِل َم َعن
قوله تعالى﴿ :ف ِب َما نق ِض ِهم ِميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ِ
ًّ
َ
ُ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ
َّ َ
اعف
اض ِع ِه َون ُسوا َحظا ِم َّما ذ ِك ُروا ِب ِه وال تزال تط ِلع على خا ِئنة ِمنهم ِإال ق ِليال ِمنهم ف
مو ِ
َّ
ُْ
َع ْن ُه ْم َو ْ
اص َف ْح ِإ َّن الل َه ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين﴾(.)3
إذن األساس في كل خير تتنعم به اإلنسانية ،كان بسبب عدم مخالفة وصايا اإلله
وااللتزام بالعهود واملواثيق بينهم وبين ربهم ،وما هالك واندثار تلك الحضارات على عظيم
ما شيد فيها وعظيم ما أسسه ملوكها إال دليل على اإلخالل بتلك العهود واملواثيق.
إن في بدء كل نشوء حضاري ورقي أخالقي يلحظ وراءه دعوة عقائدية إلهية تكون
السبب الرئيس ي في تطور األنظمة الحضارية ،أما االنهيار الحضاري فيكون سببه وجود
انهيار في البنية العقائدية واألخالقية لدى اإلنسان بسبب عدم تمسكه باألنظمة
العقائدية واألخالقية اإللهية ،فتكون النتيجة وقوع كوارث طبيعية واجتماعية.
إن انزال تلك الكوارث باي مجتمع الغاية منه تصحيح املسار اإلنساني له ،حتى يصل
ُ
إلى الغاية التي من أجلها خ ِل َق وهي أن يكون محال للقيم األخالقية اإللهية.

 -1الكتاب املقدس ،سفر التثنية.23/9 :
 -2الكتاب املقدس ،سفر يشوع.10/7 :
 -3سورة املائدة آية.13 :
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َ
ََ
َّ ُ
َ
َ
َّ
َ ُ
َ َ ََْ
ض َما ل ْم ن َم ِكن لك ْم
قال تعالى﴿ :أل ْم َي َر ْوا ك ْم أ ْهلكنا ِمن ق ْب ِل ِهم ِمن ق ْرن َّمك َّن ُاه ْم ِفي األ ْر
ِ
َ
ََ َ ْ
َ َ َْ
َ
ْ َ َ
ُُ
َو َأ ْر َس ْل َنا َّ
الس َماء َعل ْي ِهم ِم ْد َر ًارا َو َج َعل َنا األ ْن َه َار ت ْج ِري ِمن ت ْح ِت ِه ْم فأ ْهلك َن ُاهم ِبذن ِوب ِه ْم َوأنشأنا
َ ْ ْ َ ًْ َ
آخر َ
ين﴾(.)1
ِمن بع ِد ِهم قرنا ِ
ُُ
ض من َب ْعد َأ ْهل َها َأن َّل ْو َن َش ُاء َأ َ
َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ
ص ْب َن ُاهم ِبذن ِوب ِه ْم
ِ ِ
وقال تعالى﴿ :أولم ي ْه ِد ِلل ِذين ي ِرثون األ ْر ِ
َ َ
َ ْ َ ُُ
َ
َونط َب ُع َعل ٰى قل ِوب ِه ْم ف ُه ْم ال َي ْس َم ُعون﴾(.)2
وملا انحرف أصحاب هذه الحضارات جعلهم هللا آية ملن أتى بعدهم حتى يتعظ من
يأتي بعدهم وال يعملوا بأعمالهما ويسيروا بسيرتهم.
َ
َ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ين كانوا ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم
ض فينظروا كيف كان عا ِقبة ال ِذ
قوله تعالى﴿ :أول ْم َي ِس ُيروا ِفي األر
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
َّ
َك ُانوا ُه ْم َأ َش َّد ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو َآث ً
ان ل ُه ْم ِم َن الل ِه ِم ْن
ض فأخذهم الله ِبذن ِوب ِهم وما ك
األ
ي
ف
ا
ر
ار
ِ
ِ
َواق﴾(.)3
إن من املسائل العلمية التي يجب أن نتوقف عندها في تقييم حدث تاريخي ما ،هي أن
ً
نتحقق من املصادر التي يعتمد عليها في إثبات املسائل العقائدية ،إذ كان االعتماد متوقفا
في السابق على املنقول التاريخي والكتب املقدسة خالل الفترة الزمنية التي سبقت
املكتشفات األثرية.
أما تصحيح االنحراف والخطأ في النقل والتدوين فقد تكفل به أصحاب الدعوات
ً
اإللهية ،كما حصل في بعثة النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) إذ بين كثيرا من االنحراف
والتحريف في املنقول العقائدي واألخالقي عن طريق الوحي اإللهي ،مما أدى إلى اتهامه
بالكذب من قبل أصحاب تلك الديانات ،وكذلك املنقول التاريخي الذي نقل إلينا سيرة
النبي (صلى هللا عليه وآله) أيضا وقع فيه التحريف والتغيير مما أدى إلى اختالف األمة في
كثير من املسائل العقائدية ،أما الذين لم يؤمنوا بالنبي (صلوات هللا عليه وآله) من
أصحاب الديانات األخرى ،فهؤالء بقوا على تمسكهم باملنهج املحرف من عقائدهم حتى

 -1سورة األنعام :آية .6
 -2سورة األعراف آية.100 :
 -3سورة غافر.21 :
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جاء الزمن الذي بدأ املكتشف األثري يلعب دورا أساسيا في إثبات كثير من الحقائق التي
لم يقبلها أولئك من خالل التنزيل اإللهي على النبي (صلوات هللا عليه وآله).
لقد قامت املكتشفات األثرية بدور مهم في تحقيق وتقييم املنقول التاريخي ملواطن
الحضارات القديمة من خالل تتبع آثارهم ،إذ حقق املكتشف األثري نقلة علمية في تقييم
املنقول التاريخي مما ساعد الباحث في الوصول إلى حقائق ربما تكون مذهلة وال يمكن
الرد عليها عند إثبات التقاطع بين املنقول التاريخي واملكتشف األثري.

املبحث األول :مسات املنقول التارخيي العامة
عانى املنقول التاريخي جملة من املشاكل منها على سبيل املثال؛ وقوع التغيير والتبديل
والتحريف فيه ،سواء كان ذلك بقصد أم بغيره ،ويلحظ ذلك من خالل تضارب النصوص
في بعض املسائل املهمة على اختالف أزمانها ،مما دفع إلى الشك في النتائج املتحصلة
ً
باالعتماد على املنقول التاريخي ،مضافا إليها قلة املصادر التاريخية التي تحكي تاريخ تلك
الحضارات ،وأيضا لتداخل حضارات العالم القديم ،وقيام الحروب بينها ،فتعمل القوى
املنتصرة على نهب املوروث الثقافي والحضاري لألمة املغلوبة ونقله إلى غير مكانه فضال عن
العمل على إجراء تغييرات ديموغرافية وثقافية للمواقع واألماكن التي تسيطر عليها بما
يخدم مصالحها ،وهذا من سمات القوى املستعمرة للشعوب إذ تصبغها بصبغتها لتزيل
الفوارق االجتماعية بين شعوبها والشعوب املستعمرة ،إلحكام السيطرة عليها .وأيضا لكي
ال تجعل لتلك الشعوب املغلوبة أي قدرة تمكنها من املطالبة بحقوقها من خالل استعمال
أساليب التغيير الديموغرافي وتغييب الهوية الوطنية وتغيير اإلرث التاريخي والحضاري
واستبداله باإلرث الحضاري والتاريخي للقوى املستعمرة ،لذلك فقد الكثير من املدونات
التاريخية ،أو أنها كتبت بطريقة ال تعكس الرؤية الواقعية لألحداث التاريخية ،وإنما
بطريقة تخدم هذه القوى املسيطرة ،وسنلحظ أن من اهم الكتب التاريخية التي أصابها
هذا األمر هي الكتب املقدسة كالتوراة التي كانت تعد الكتاب األوثق ،الذي ال يقبل النقد
على الرغم من أنه كتب في مراحل متأخرة بحدود القرن السادس قبل امليالد ،واإلنجيل
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الذي كتب في مراحل متأخرة عن زمن بعثة السيد املسيح (عليه السالم) ،وهذا ما أشار
إليه كتاب النقد التاريخي للكتاب املقدس (.)1
وأيضا الكتب التاريخية القديمة غير الكتب املقدسة فهي أيضا تعتمد في دقة
معلوماتها على ما يعتقده الكاتب ،فهو ينظر إلى األحداث من خالل منظوره ،ويعكس رؤياه
فتجد هناك اختالفا في كثير من الحقائق التاريخية سواء كان في اصل الواقعة أو تاريخ
ومكان تلك الوقائع .وذلك االختالف وقع ألسباب منها على سبيل املثال:
 -1وقوع التحريف والتغيير
وهذه من اخطر املسائل التي تعرضت لها الكتب املقدسة واملصادر التأريخية بسبب
تدخل يد اإلنسان ،فمثال في الكتب املقدسة كالتوراة عندما تنقل لنا واقعة تاريخية،
نلحظ تدخل اإلنسان بشكل واضح ،ألسباب عنصرية أو قومية ،كحادثة رؤيا إبراهيم
(عليه السالم) وذبح ابنه الوحيد ،حيث رود في الكتاب املقدس أن الذي جرى عليه الذبح
هو إسحاق (عليه السالم) ،مع انه لم يكن االبن الوحيد إلبراهيم ،إذ وصفه باالبن
الوحيد ال ينطبق إال على االبن األكبر وهو إسماعيل (عليه السالم).
ََ َ ُ
يد َكَّ ،الذي ُتح ُّب ُه ،إ ْس َح َ
"خذ ْاب َن َك َوح َ
اقَ ،و ْاذ َه ْب إلى َأ ْرض ْاملُرَّياَ ،و َأ ْ
ص ِع ْد ُه
(فق
ِ
الِ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ
َ
()2
هناك محرقة على أح ِد ال ِجب ِال ال ِذي أقول لك". ).
إن إسماعيل (عليه السالم) هو االبن األكبر وهو موجود قبل والدة إسحاق (عليه
السالم) فال يصدق القول عليه انه االبن الوحيد ،إن إسحاق (عليه السالم) ولد بعد
أخيه إسماعيل (عليه السالم) حين ولد كان عمر إبراهيم (عليه السالم) مائة سنة.
ََ َ
يم ْاب َن م َئة َس َنة ح َين ُول َد َل ُه إ ْس َح ُ
ان إ ْب َراه ُ
اق ْاب ُن ُه.)3( ).
ِ
ِ
ِ ِ
(وك ِ ِ
ِ

 -1ينظر سبينوزا  -رسالة في الالهوت والسياسة :ص . 22ترجمة د .حسن حنفي ومراجعة د .فؤاد زكريا ،دار التنوير للطباعة
والنشر والتوزيع بيروت الطبعة األولى.
 -2الكتاب املقدس ،سفر التكوين أصحاح .2/22
 -3الكتاب املقدس ،سفر التكوين أصحاح .5 / 21
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بينما والدة إسماعيل (عليه السالم) تسبق والدة اسحق (عليه السالم) بأربعة عشر
سنة ،فعندما ولد إسماعيل (عليه السالم) كان عمر نبي هللا إبراهيم (عليه السالم) أربعة
وثمانون سنة.
َ َ َ َ َ َ ً َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
ْ َ
َ َ َْ
يل أل ْب َر َام.)1( ).
اع
(كان أب َر ُام ابن ِست وثما ِنين سنة ملا ولدت هاجر ِإسم ِ
هذا التحريف اثبته القران الكريم عند بعثة النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) إذ
كشف هذا التحريف الذي قام به اليهود سابقا ،واكد أن الذبيح هو إسماعيل (عليه
السالم) ،وبين أن من صفات اليهود التحريف ونقض العهود واملواثيق.
ُ َ َْ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ً
اس َية ُي َح ِرفون الك ِل َم َع ْن
قوله تعالى﴿ :ف ِبما نق ِض ِهم ِميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ق ِ
ًّ
َ
ُ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ
ََ
اض ِع ِه َون ُسوا َحظا ِم َّما ذ ِك ُروا ِب ِه وال تزال تط ِلع على خا ِئنة ِمنهم ِإال ق ِليال ِمنهم فاعف
مو ِ
َّ
ُْ
َع ْن ُه ْم َو ْ
اص َف ْح ِإ َّن الل َه ُي ِح ُّب امل ْح ِس ِن َين﴾(.)2
وأيضا نقرأ في الكتاب املقدس ما نسبه كتبة اليهود لخير الخلق من البشر وهم األنبياء
إذ يصفونهم بصفات العاصين ويتجاوزون القيم األخالقية ،وهذا من اعظم ما افتروا به
عليهم (.)3
 -2قلة املصادر التاريخية التي وصلت إلينا
املنقول التاريخي الواصل إلينا على مر تلك العصور القديمة الذي يحكي تاريخها قليل
جدا ،إذ كان يعتمد بالدرجة األساس على الكتب املقدسة ،فكانت اهم املصادر التي
ً ً
يستدل بها على تاريخ تلك العصور ،إذ اعتمدوا عليها اعتمادا كليا في توثيق أحداث التاريخ
القديم ،بسبب أنها موصوفة بالقداسة التي ال يمكن أن تناقش في مضامين مداليلها وانها
كتب موحى إلى أصحابها ،وانها دونت برعاية إلهية.
 -3األثر الذاتي لكاتب التاريخ
 -1الكتاب املقدس ،سفر التكوين أصحاح .16 / 16
 -2سورة املائدة.13 :
 -3ينظر ،الكتاب املقدس ،سفر التكوين.36-34/ 19 :
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في كثير من األحيان أن كاتب التاريخ يدون ما سمعه ونقل إليه ،وغالبا النقل ال يعطي
التصور لألحداث بجزئياتها ،فمدون التاريخ يحاول أن يعتمد على قدرته الذاتية في إعطاء
تصور للحدث بجزئياته ،وهذا األسلوب يمتاز به مدون التاريخ ذو مرجعية ثقافية أو فكرية
ً
أو عقائدية ما ،فضال على اعتماد الكاتب على نفسه في توثيق األحداث التاريخية ،لذا فهو
معرض للخطأ واالشتباه وهيمنة مرجعيته الفكرية عليه.
إن كاتب التاريخ يحاول أن ال يخرج من اطر اعتقاداته وهذا نلحظه في الكتب
ً
التاريخية ،فيكون سببا من أسباب االختالف في النقل ،حيث يروي مؤرخ حادثة تغاير ما
رواه مؤرخ آخر في كثير من املضامين التي تجعل املطلع على هذه الكتب سواء التاريخية
أو املقدسة ،يعاني كي يصل إلى حقيقة تاريخية ما ،كاالختالف الواقع في مرويات التوراة،
وكذلك االختالف الواضح في األناجيل األربعة من العهد الجديد.
ً
 -4كاتب التاريخ غالبا ما يعتمد في تدوينه على ما يسمع وينقل له
ً
نلحظ أن كثيرا من الحوادث التاريخية تنقل إلى الكاتب سماعا ،فهو يدون ما ينقل له،
ألنه ليس بالضرورة أن يكون حاضرا في كل واقعة تحدث ،واحيانا ال يلحظ الكاتب دقة
املنقول بالنسبة له فيكتفي بتدوين ما يسمع أو يروى له.
 -5البعد عن زمن وقوع الحدث وتأخر زمن التدوين
في الغالب أن املؤرخ يكتب األحداث لزمان سبق زمانه ،وهذا البعد الزماني ال يعطي
ً
تصورا دقيقا عن األحداث أو الوقائع التاريخية.
 -6التضارب في الكتب التاريخية في بعض األحداث مما تجعل املطلع يشكك في تلك
الوقائع.
ً
ربما تجد واقعة قد ذكرها اكثر من مؤرخ ولكن ال تجد تطابقا في النقل مما يؤدي إلى
التشكيك في اصل وقوع الحدث التاريخي.
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هذه جملة من األسباب التي تجعلنا نقف عند كثير من املنقوالت التاريخية موقف
الفحص والتدبر قبل الحكم ،لذلك نحتاج إلى مصادر أخرى اكثر واقعية ،لتكون لنا مؤيدا
في كشف دقة تلك املنقوالت التاريخية.
إن االعتماد على النصوص التاريخية في إثبات امر واقعي بحسب املنقول التاريخي تبدو
متعسرة ،خاصة في املسائل التي يراد منها اليقين والقطع كاالعتقادات ،كما هو امللحوظ في
الكتب املقدسة كالتوراة واإلنجيل التي هي من اهم الكتب التي ذكرت املسائل العقائدية،
ً
فنجد كثيرا من التعارض والتحريف فيها لتلك األسباب التي قدمناها كزمان التدوين فإنها
دونت في فترة متأخرة من حياة بني إسرائيل ،ووجود التعارض في اغلب املرويات
التاريخية ،وأيضا األخطاء والشبهات التي وقع بها كاتب التوراة ،واألسلوب املعتمد في
تدوين النصوص كان يؤخذ من الحفظة فكانت تنقل شفاها إلى زمان التدوين .فبعد أن
ادرك اإلنسان الحاجة إلى التوثيق بسبب إخفاق حافظته في نقل املعلومة ووقوع اختالف
كبير في دقة النقل نتيجة لتعرض اإلنسان للنسيان واالشتباه في النقل ،لذلك دعت
الحاجة للعمل على تدوين تلك األحداث واالخبارات فاغلبها دونت في وقت وقوع االختالف
وورود كثير من الشبهات على املنقوالت التاريخية.
ً
ولهذا تجد كثيرا من املسائل التي نقلتها الكتب فيها اختالف واضح في نقل واقعة
معينة ،فمن الضروري أن تخضع هذه الكتب للفحص والتمحيص ،لذا كان البد من
البحث عن مصادر أخرى تثبت األصل الصحيح لهذه املسائل التي وقع فيها االختالف ،إذ
تبين مما تقدم من سمات املنقول التأريخي:
 -1عدم الدقة في نقل األحداث بسبب تدخل مرجعية مدون التاريخ العقائدية أو
القومية أو السياسية أو االجتماعية عليه.
 -2قصوره في بيان الوقائع ووصفها وصفا دقيقا.
 -3لجوء كاتب التاريخ إلى صناعة سيناريوهات للواقع الذي وردت اإلشارة له في الكتب
املقدسة مللء الفراغات بأحداث تتجاوزها النصوص املقدسة.
 -4جهل كاتب التاريخ بمقاصد الشخصيات التي صنعت الحدث التاريخي.
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 -5يعمد كاتب التاريخ إلى (أسطرة) (*) الحدث التاريخي ليضيف له أبعادا تجعل
الجمهور يتفاعل مع الحدث عاطفيا بعيدا عن الهدف املراد من وقوع ذلك الحدث.

املبحث الثاني  :مسات املكتشف األثري
يعد ظهور املكتشف األثري حدثا مهما في عصرنا الحديث ملا له من تعلق في إثبات
صحة حدث تاريخي ماض ،مما أدى إلى إعادة النظر في املنقول التاريخي والعمل على
صياغته على وفق ما أظهرته املكتشفات األثرية .كذلك ساعدت املكتشفات األثرية في نقل
الصورة الحضارية لكثير من الشعوب ،وأيضا كانت دقيقة في تشخيص الفترة الزمنية
للحضارات القديمة ،وأيضا تحديد املواقع الجغرافية التي سكنتها هذه الشعوب .فمن
سماتها:
أوال .إن اآلثار تنقل لنا واقعية ما حصل لقربها من الحدث ،ألنها كتبت ألهلها أو بيد
قريبة من زمن الحدث.
ً
ً
ً
ثانيا .تمثل اآلثار نتاجا فكريا وحضاريا ،حيث تعكس لنا ما توصل إليه اإلنسان من
مستوى عال في الرقي الحضاري؛ لكون اإلنسان في تلك الحقب التاريخية حظي برعاية
خاصة من أصحاب االختصاص الربوبي وااللوهي ،فكان يصور آثارها ويجسدها برموز،
فعند البحث في معاني هذه الرموز تعطينا تصورا عن مفهوم اإلله وعالقته باإلنسان
لقلة استخدامه النص الكتبي فكان يستعيض عنها بالرموز التصويرية.
ثالثاـ تعتبر من املصادر الرئيسة التي تبين لنا ما وقع في املنقوالت التاريخية من خطأ،
منها على سبيل املثال معرفة زمان ومكان شعب من الشعوب القديمة.
وعلى الرغم مما وفرته املكتشفات األثرية من نقلة علمية في معرفة الواقع التاريخي ،إال
أن ما يعانيه الباحث هو معرفة الداللة القطعية لبعض النصوص املهمة في املكتشف
األثري.
(*)

تحويل الحدث التاريخي إلى حدث أسطوري.
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رابعا .إنها تجرد الحدث التاريخي من التصورات التي قد يكون ادخلها كاتب التاريخ في
املنقول التاريخي ،حيث تمتاز املدونات األثرية بأسلوب يختلف عن النصوص التي يغلب
عليها الطابع األدبي وذلك أسلوب الشعراء والكتبة ،والنصوص التي يغلب عليها الطابع
الفلسفي.
فمن مميزات أصحاب النصوص ذات الطابع األدبي انهم يدونون ما يرد إليهم من أخبار
دون البحث في صحتها ومعرفة حقائقها وبالخصوص فيما يتعلق بالخلق واملعتقدات.
(فأهل األساطير كانوا كتبة وشعراء شغلهم الشاغل تمجيد اآللهة وتعظيمهم واإلشادة
بأعمالهم ومآثرهم .وهم بخالف الفالسفة ،لم يهتموا باكتشاف الحقائق املتعلقة بأصل
األشياء والكون واإللهيات .بل إنهم سلموا باملعتقدات واآلراء الشائعة في مجتمعهم ولم
يشغلوا بالهم في البحث عن أصلها ونشوئها .كان هدف صانعي األساطير أن ينظموا
قصيدة قصصية ترمي إلى تفسير اآلراء واملعتقدات والشعائر الدينية بطريقة جذابة
وملهمة ،مسلية .إنهم لم يهتموا بسوق الدالئل والحجج املقنعة للعقل والفهم ،بل كان
همهم األول أن يرووا قصة تؤثر في العواطف) (.)1
في أحيان كثيرة كان كاتب النص األثري يستخدم املجاز والرمزية ،وأيضا يستخدم
األسلوب العاطفي ألنه يعلم أن األسلوب العاطفي من مميزاته سرعة التأثير في املتلقي،
هذا من جانب .ومن جانب آخر ،فانه يبقى مفتقرا إلى كثير من املعارف ،منها على سبيل
املثال :عدم معرفته بالحقائق العلمية ،وكذلك ينقصه عدد من الوسائل العقلية
األساسية ،مضافا إلى ذلك جهله بعمليات النمو والتطور.
َّ
َّ
(إذ الواقع أ َّن املفكر السومري الكثير التأ ُّمل كانت له القدرة العقلية على ان يفكر
ً
ً
ً
تفكيرا منطقيا مترابطا ومفهوما في أي قضايا فكرية ،بما في ذلك قضايا اصل الكون
ونظام سيره .ولكن العقبة التي كانت تقوم حجر عثرة في سبيله هي َّأنه كانت تعوزه
الحقائق العلمية املتيسرة لديه .وزيادة على ذلك كان ينقصه أيضا الوسائل العقلية

 -1صاموئيل كريمر ،من الواح سومر ،ترجمة طه باقر :ص .173-172الطبعة األولى بيت الوراق للنشر املحدودة 2010
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ً
األساسية كالتعريف والتعميم؛ ثم أ َّنه لم يكن يدرك مطلقا عمليات النمو والتطور ألن
َّ
مبدأ النشوء والتطور الذي هو من البديهيات اآلن كان غير معروف لديه باملرة) (.)1
إن الذي دفع الكاتب إلى اتباع األسلوب العاطفي هو إدراكه لقصور اللغة في بيان
الدالالت الحقيقية ،لذلك لجأ إلى التشبيهات والرموز ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى يريد
املحافظة على التأثير الروحي ملا دلت عليه تلك التشبيهات والرموز ،مثل تشبيه عالقة
اإلنسان بربه كالعالقة بين الراعي والخراف.
نرى ذلك في مسألة تدوين النصوص التي كتبها من عاصر أو نقلها عمن عاصر تلك
األحداث وشاهدها ،أمامه أحداث عظيمة ولكن قدراته في التعبير والوصف محدودة،
ولهذا نجد قصورا واضحا في التعبير عنها ،ولهذا يختار الكاتب الرمزية واالستعارات حتى
يسد النقص والتقصير في تعبيره في نقل حقيقة معينة ،هذا من جانب .ومن جانب آخر؛
يراعي مدون النص األثري كتابته بأسلوب خاص الغاية منه الحفاظ على داللته
املستقبلية لكي يصل إلى من يعنيهم ذلك الخطاب بأمانة ،وهذا األسلوب يؤدي إلى حفظ
هذه النصوص من ادعاءات املبطلين إلى أطول مدة زمنية .وهذه امليزة إنما تلحظها في
النصوص التي تثبت حق أصحاب املنهج اإللهي الذين لديهم ارتباط مباشر باإلله لكي
ً
تصل إليهم ،الن درجة تعقل اإلنسان متطورة ،وان هناك نصوصا قيلت لتثبت حقا
لشخص في زمن مستقبلي فهي بشارات تنقل من جيل إلى جيل ،الن فيها معاني ال تتوضح
في زمان صدورها حتى يأتي زمانها املعين فتتضح داللتها ،فيأخذ املدون بنظر االعتبار تأثير
التطور على مستوى عقل اإلنسان؛ الن هناك مالزمة بين دليلية الدليل ومستوى عقل
اإلنسان.
ولكن هناك مشاكل تواجه الباحث في علم اآلثار على صحة نقلها لواقع تلك األقوام
مما أدى إلى ظهور عقبات تتعلق بالباحثين في هذه اآلثار ،فأحيانا تؤدي إلى نتائج خاطئة
من دراسة هذه املدونات األثرية ،منها :اختالف علماء اآلثار في ترجمة وفهم معاني
النصوص األثرية ،وهذه النتائج ال تعطي تصورا عن واقع الحضارات القديمة.
يقول صاموئيل كريمر في ما يتعلق بالتقصير في فهم مقوالت األقدمين:
 -1صاموئيل كريمر ،من الواح سومر :ص.174-173
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(سيكتشف علماء عصرنا أننا مقصرون عن فهم املقوالت مقوالت أولئك األقدمين
انهم كانت لديهم قناعة كاملة بانهم يعرفون كيف يعمل الكون وكيف يمش ي وكيف مسيرة
الحياة) (.)1
لذلك فان املشكلة ليست فيمن كتب وخطت يده تلك املقوالت الن من كتبها كان عن
علم ودراية وواقعية بما يكتب ،ولكن الخطأ في كشف داللة كثير من النصوص منها ما هو
متعلق باأللواح نفسها.
السباب التي أدت إلى الفهم الخاطئ في النصوص الثرية:
منها ما يتعلق باأللواح وتدوينها ،ومنها ما يتعلق بشخص الباحث في املكتشف األثري،
ومنها ما يتعلق بمرجعية الكاتب وما يعتقد:
 -1إن بعض األلواح تعرضت للتلف لذلك لم تعط صورة كاملة عن موضوع ذلك
اللوح ،لذلك اعتمد على احتمالية فهم ما نص عليه ذلك اللوح.
 -2الفارق الثقافي والتاريخي بين من تولى الترجمة من الباحثين وبين من خط تلك
األلواح ،لذلك من الضروري أن يتخلى األنثروبولوجي عن الطريقة التي يرى فيها الدين من
خالل ثقافته الخاصة ليكون اقدر على فهم الثقافات واملعاني االعتقادية التي تغاير
اعتقاده وثقافته.
(لقد كان أول سؤال يطرحه االنتروبولوجيون على انفسهم وهم يشرعون في دراسة
دين شعب بدائي ما هو :ماهي اآللهة التي يعبدونها ؟ فان لم يجدوا آلهة باملعنى الذي
يفهمونه ابتكروا لهم آلهة تتفق مع مفاهيمهم الخاصة عن الدين واآللهة .من ذلك مثال ما
وجده الدارسون األوائل لدين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية من مفاهيم غريبة عليهم
مثل مفهوم الواكوندا وهي قوة كونية كبرى ال تتمثل في شخصية إلهية من أي نوع بل
تنبت في الكون وتفعل فيه من داخله فاطلقوا عليها مصطلح "الروح الكبرى" واعتبروها
بمثابة كبير اآللهة ومازال املصطلح مستعمال في حقل تاريخ األديان رغم ضالله وتقصيره
 -1ينظر املصدر نفسه :ص.159
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عن إيصال املضامين الحقيقية ملفهوم الواكوندا) (.)1
وأيضا اعتماد الباحثين األثريين على نتائج حتمية نتيجة ترجمة لوح معين يحكي جهة
ً
ً
أو تكليفا معينا لدور اإلله فخص بهذه الصفة مما أدى إلى حدوث تعارض في األدوار
ً
بالنسبة لإلله ،فنجد في لوح ترجم لفعل اله انه رحيم ومحب للخير وفي آخر نجد وصفا
آخر لنفس اإلله على انه مدمر وانه إله العواصف كما في وصف اإلله انليل (.)2
 -3االعتماد على لغة تختلف في عدد حروفها ومفرداتها عن اللغة التي كتب فيها اللوح
بسبب تغيير بناء الكلمة كإضافة حروف أو حذف حروف ،كما أن نقل نص من لغة إلى
أخرى تختلف في عدد حروفها يؤدي عادة إلى تغيير في بناء الكلمة مما يتعذر الوصول إلى
اللفظ الصحيح عن األصل املنقول منه الكلمة ،وبالتالي يؤثر على عدم إعطاء دقه في
املعنى.
 -4اللغة وما يجري عليها من تغيير بسبب الهجرة والتنقل والتفاعل مع أقوام املناطق
املجاورة ،أدت إلى حدوث تغيير وتحريف في بعض األلواح عن األصل ،من تغيير وتبديل في
األحرف والكلمات من خالل إحالل لغة محل األخرى كما حصل في فترة الحكم اآلشوري
ومن بعدهم الحكم االخميني في بالد ما بين النهرين؛ حيث كانت مشكلة االخمينيين تكمن
في التدوين؛ الن لديهم لغة ولكن لم يكن لديهم خط خاص بها فكان الخط اآلرامي هو
الواسطة في تدوين اللغة الفارسية ( ،)3أما في فترة الحكم اآلشوري فقد حلت اللغة
ً
اآلرامية تدريجيا محل اللغة األكادية في املراحل األخيرة من الحكم.
(اآلشوريون نفسهم اتخذوا في أيامهم األخيرة حروف الهجاء اآلرامية في كتابة الرقوق
عوضا عن خطهم املسماري املأثور الذي كان يرقمون به الواح الطين أو ينقشون به على
الحجر ،فبعد تدمير الدولة اآلشورية ثم تدمير اإلمبراطورية البابلية األخيرة القصيرة األمد
(إمبراطورية نبو خذ نصر) استطاع الهجاء اآلرامي واللغة اآلرامية االنتشار انتشارا قض ى
على اللغة االكدية والخط املسماري في موطنيهما في بالد ما بين النهرين جميعا في القرن
 -1فراس السواح ،دين اإلنسان 3 :دار عالء الطبعة الرابعة .2002
 -2ينظر ،صاموئيل كريمر ،من الواح سومر :ص.186
 -3ينظر ،ارنولد تويني ،بحث في التاريخ ترجمة وتعليق د .طه باقر 62/1 :الطبعة األولى الوراق للنشر .2014
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األخير ق.م) (.)1
ومن األمثلة على حصول التغيير في النصوص املنقولة في الحضارات القديمة قصة
كلكامش ،الذي نقلت قصته بمختلف اللغات ،ولهذا وجدت نسخ من هذه امللحمة كتبت
بلغات مختلفة ( .)2وعبر عن ذلك السيد احمد الحسن (عليه السالم) بالقول عن
كلكامش( :املنقذ الذي ذاع صيته منذ آالف السنين وانتقل خبره عبر القارات ،فوصل من
بالد ما بين النهرين إلى شمال أفريقيا ،فنجد صور رمزية له في اآلثار املصرية) ( ،)3نتيجة
تنوع اللغات ،األمر املهم الذي له مدخليه في تغيير املعنى وإن كانت ترجع إلى اصل واحد،
ً
ولكن نتيجة التداخل الثقافي واالجتماعي فإن عملية نقل هذه املدونات التي تعتبر موروثا
ً
ً
حضاريا مهما إلى أقوام أخرى يسبب تغييرا في مداليلها لالختالف الفكري والثقافي
والعقائدي بين أصحاب تلك الحضارات وبالخصوص اهم الحضارات التي نشأت في
منطقة الجزيرة العربية والعراق وبالد الشام ،فقد كانت شبه متداخلة لتقارب موقعها
الجغرافي ،وأيضا ألهميتها التجارية فكانت الطرق التجارية تمر بها ومن خاللها تنفتح على
جميع أنحاء العالم ،وعندما احتاج اإلنسان لوسائل التعبير في الخطاب مع هذه الشعوب
املختلفة في التحضر لعبت اللغة دورا مهما في إيصال التطور الحضاري لهذه الشعوب
مما أدى إلى انتقال كثير من القيم العقائدية واألخالقية من شعب إلى آخر.
(فاللغات السامية هي من جملة اللغات التي كانت شائعة منذ أزمان بعيدة في أسيا
وأفريقيا وما تفرع منها ،وتنقسم إلى ثالثة أقسام رئيسية :الشرقي (األكدى أو البابلي -
اآلشوري) الغربي (الكنعاني  -اآلرامي) والجنوبي (العربي  -الحبش ي) وتشمل اللغات
السامية الغربية اللهجات الشمالية والجنوبية وينقسم الفرع الشمالي إلى شعبتين:
الكنعانية واآلرامية .والعبرية واألوغاريتية) (.)4
على أن اللغة في هذه املنطقة من العالم مردها إلى األصل السامي ،وما التحول عن
اللغة األصل إال بسبب التبادل التجاري والصراع السياس ي والعسكري من خارج املنطقة
 -1ارنولد تويني  -بحث في التاريخ ترجمة وتعليق د .طه باقر ص.61/1:
 -2ينظر ،احمد الحسن  -وهم األلحاد :ص.378
 -3احمد الحسن  -وهم اإللحاد :ص.374
 -4ينظر ،كيت وايتالم  -اختالق إسرائيل القديمة :ص 18-17ترجمة سحر الهنيدي.
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ومن داخلها مما أدى إلى ظهور لهجات في الجزيرة العربية كالسريانية والفينيقية إلى جانب
اللغة العربية القديمة التي بقيت في الجزيرة العربية؛ السريانية في العراق ،والفينيقية في
الساحل الشرقي من بالد الشام ملوقعها الجغرافي على البحر املتوسط ،فهي املنفذ إلى
العالم الغربي ،إذ كان هؤالء يتناقلون األساطير بلغاتها السريانية والفينيقية إلى الغرب
ً
وبالخصوص إلى روما واليونان ،لهذا كان التأثير واضحا في تغيير بعض هذه املعاني
للمدونات فهي تختلف بحسب مصدرها ومكان اكتشافها في بعض معانيها لسبب تأثرها
بالنقل وإضافة الكثير من اعتقادات وأفهام األقوام التي نقلت إليهم.
 -5مكتشف املودنات األثرية لم يلحظ تكليف اإلنسان في مرحلة تدوين النص األثري
كيف كان اإلنسان في تلك الفترة ينظر إلى اإلله ،وما هو تكليفه اتجاهه ،وكيفية إثبات
الوحدانية لإلله .فبعد أن اثبت اإلنسان القديم أن لآللهة تجليات مختلفة بحسب
طبيعة أدوارها من جهة ،ومن جهة أخرى عالقتها مع اإلنسان ،وبعد أن ادرك تجليات
اآللهة عمل وتفاعل معها على وفق مفهوم التعددية .ثم في مرحلة أخرى انتقل اإلنسان
من التعددية إلى الوحدانية حسب الفترات الزمانية السابقة ،هذا ما بينته املدونات
األثرية القديمة وبعض النصوص التاريخية.
(وهذا ما حدث عندما عظم شأن مدينة بابل فارتفع نتيجة ذلك املركز إلهها الحامي
مردوخ وصار سيد اآللهة) (.)1
وأيضا كما هو في بالد اشور عندما ارتفع مركزها مما أدى إلى ارتفاع وتفضيل إله اشور
على بقية اآللهة ( ،)2لذلك كان اإلنسان حرا في التنقل بين العبادات املختلفة فيترك
اله ويلتحق بعبادة إله آخر وال يمنعه عن ذلك عرف ديني ،فهو يتصور أن الشريعة
أباحت له ذلك ،الن العلم بمفهوم اإللوهة يتناسب مع مقدار تطور مدركاته العقلية،
فيكون تكليفه على مقدار ذلك ،إذ نالحظ أن هناك تجليات اإلله متعددة وال يوجد
محذور ديني من التوجه لهذه التجليات ،واختيار اله منها يتناسب واحتياج اإلنسان.
(وقد عرف هذا املبدأ عند الباحثين بمبدأ التفضيل أو التفريد  ،henotheismأي
 -1د .عامر سليمان  -العراق في التاريخ القديم موجز التاريخ الحضاري :ص .116دار الكتب للطباعة والنشر موصل.
 -2ينظر ،املصدر نفسه :ص.116
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تفضيل أو أفراد احد اآللهة في العبادة وتمييزه عن غيره من اآللهة) (.)1
كما أن املدون للنص األثري اخذ بنظر االعتبار في كتاباته هذا املعتقد بحسب تكليفه
على أن هناك مظاهر متعددة لإلله وهو يسعى للتوجه إليها بحسب حاله ومتطلباته
ً
الحياتية ،فإذا لم تلحظ من قبل الذين اطلعوا على هذه املدونات تفهم فهما خاطئا بكل
تأكيد.
 -6نتيجة لتغيير مراكز املدن ونتيجة التأثير الجانب السياس ي وما يتعلق به من تغيير
البنية العقائدية لتلك املدن؛ الن النص الديني في الغالب يعكس وجهة نظر السلطة
الحاكمة ،وبالتالي يؤثر على صحة ما دون في هذه املنقوالت على مر العصور فيدخل فيه
التحريف والتغيير  ،وعند االطالع على هكذا مدونات فإنها ال تنقل الواقع التاريخي
الصحيح.
(وفقا للتغييرات التي قد تحدث في تغيير مراكز املدن السياسية صنوفا نتيجة لدخول
أقوام جديدة إلى املنطقة عن طريق الغزو أو الهجرة ومعها معتقداتها الدينية الخاصة بها
وما ينتج قد ينتج من ذلك من دخول تلك املعتقدات أو بعض منها وتأثيرها على املعتقدات
السائدة) (.)2
وأيضا هناك إجراء معهود قديما في الحروب وهوان بعض امللوك يحترمون عقائد تلك
الشعوب املحتلة،
(إن يقوم القائد الغالب بتقديم فروض الوالء آللهة الشعوب املغلوبة ،كما في أخبار
امللوك اآلشوريين فهي مليئة باإلشارات إلى مثل تلك الطقوس كما نص امللك اآلشوري
شلمنصر الثالث ( 824 - 858ق.ب) يصف حملته على غرب الفرات في سوريا ثم غادرت
الفرات نحو حلب التي خاف أهلها وخروا عند قدمي قتلقيت منهم الجزية فضة وذهبا
وقدمت قربانا إلى(هدد  -حلب) ومن حلب توجهت إلى مدن ارخوليني ملك حماة) (.)3

 -1د .عامر سليمان  -العراق في التاريخ القديم (موجز التاريخ الحضاري) :ص.117-116
 -2املصدر نفسه  :ص.111
 -3فراس السواح  -دين اإلنسان :ص.9
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أحيانا يراعي امللك الغالب معتقد الشعوب املغلوبة ،وهذه تلحظ عندما ينظر إلى ان
االحتالل لم يكن ناظرا إلى العقائد التي يعتقدون بها ،بل بسبب ظروف سياسية دعت
امللوك أصحاب القوى إلى احتاللها ،وغالبا ما يحصل أن يتسلط على تلك الشعوب بسبب
تخليهم عن االلتزام بالقيم العقائدية كنوع من أنواع العقوبات اإللهية كما فعل شلمنصر
الثالث في حملته على سوريا ،وأيضا في زمن الدولة اإلسالمية في العهد العباس ي عند
احتالل املغول مما أدى إلى تغيير اعتقادهم.
إن التداخل بين الشعوب ،كما يحصل لجنود الحرب ،انهم يحملون لقومهم عندما
يعودون ومعهم الهة الشعوب األخرى ،التي عاشوا فيها .وهذا ما يفعله أصحاب القوى
املستعمرة من تغيير في الرموز العقائدية للبلدان املحتلة مما يؤدي إلى فقدان كثير من
الحقائق التاريخية لهذه البلدان هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تتأثر هذه القوى املحتلة
بمعتقدات األقوام املستعمرة ،كما حصل في العالم الهليني وروما اعتبارا من القرن الثاني
قبل امليالد (واطلق في العام  135ق.م اسم اإلمبراطور ايليا ادريانوس على مدينة القدس
اسم ايليا كابيتوليا ،واستمر هذا االسم حتى الفتح اإلسالمي) (.)1
ونتيجة لتأثرهم باإلرث الحضاري في منطقة فلسطين وبالد الشام ومصر حيث
اتخذوها مقرا إلمبراطورياتهم.

املبحث الثالث :السياسة العاملية ومكتشفات اآلثاريني الرربيني
التفت املستكشفون الغربيون أواخر القرن التاسع عشر ،وبالخصوص خالل فترة
االحتالل الحديث للبالد العربية على اإلرث الحضاري األصيل لهذه البالد ،وملا علمت
الدول التي تريد الهيمنة على العالم أهمية هذا اإلرث الحضاري الذي يمثل مصدر قوة
لهذه الشعوب ،وضعوا سياسة تقوم على أساس فصل أصحاب التاريخ الحضاري عن
تاريخهم ،لعلمهم أن ذلك يكون مصدر قوة للبالد العربية واإلسالمية ،لذلك عملوا على
فصل الشعوب عن ارثهم الحضاري ،الن اإلرث الحضاري يعطي دافعا معنويا لهذه
 -1د .عفيف البهنس ي  -تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثار :ص .138منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة
الثقافة دمشق .2009
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الشعوب على التمسك بتلك القيم الحضارية األخالقية ،فعندما تفصل بين الشعوب
وبين هذه القيم تتجرد هذه الشعوب من مقومات التمسك بذلك اإلرث ،ومن السهل جدا
أن تملي عليهم إرادات القوى العاملية لتسهيل السيطرة عليها واحتاللها ،هذا من جانب،
ومن جانب آخر إن املستكشفين الغربيين لم يكن لديهم اإلدراك الكامل الذي يعينهم على
ً
ً
فهم النصوص واملدونات فهما سليما ،وكذلك صعوبة الربط بالنسبة لهم بين املدلول
اللفظي وطبيعة االعتقادات ألصحاب تلك الحضارات ،الن ذلك يعتمد على اإلملام بمعرفة
األصول العقائدية واللغوية للشعوب وأصحاب الحضارات القديمة من املصادر التاريخية
والكتب املقدسة ،وهم مفتقرون إليه في األغلب ،لذا عمدوا إلى مصادرة هذه النصوص
ونقلها إلى املتاحف الغربية وحفظت هناك ،ليعملوا على تغييب الوعي الحضاري للشعوب
التي قاموا باستعمارها ونهب موروثها الحضاري ،إما بسوء فهم لهذه النصوص ،أو بتغيب
هذه النصوص في املتاحف.
ومن جراء هذه األعمال ظهرت في العصر الحديث مافيات تتاجر بهذا املوروث
الحضاري حيث دفعت هذه الدول املافيات لسرقة هذه اآلثار من خالل عرض أثمان
باهضة لها لتعود وتشتريها منها بأثمان عالية في خطة  -باتت مكشوفة اليوم  -تستهدف في
منهجها السيطرة على تلك الشعوب ،والدليل على ذلك نقل اهم اآلثار العراقية إلى
ً
املتاحف العاملية في تلك الدول ،فهم يعلمون يقينا إنما في هذه املدونات واأللواح ما
يجعلها اغلى من كنوز األرض كلها.
ان املكتشف األثري يبين لنا واقعية املنقول النص ي ودقة تطابقه مع الحدث ،وكذلك
يبين التحريف والتزوير في النقل التاريخي ،ولكن تبقى مشكلة مهمة ،هي خضوع بعض
الباحثين اآلثاريين لواقعهم العقائدي فهم يحاولون أن يجعلوه الحاكم في نتائجهم
البحثية ،واحيانا سيطرة املؤسسات الدينية على القرار السياس ي أيضا يجبر الباحث على
عدم التصريح بتلك النتائج ،فالتصريح بها أو أي محاولة نقد للكتب التاريخية،
وبالخصوص املقدسة ،بحسب النتائج البحثية التي توصل لها الباحث خطرة جدا ربما
تعرض حياة من يفعل ذلك إلى الخطر.
وكذلك يلعب اإلرث الحضاري الذي يعتقد به الباحث واملنقول له عبر كل هذه الحقب
ً
التاريخية دورا في توجيه فكر الباحث باتجاه يبعده عن الحيادية العلمية ،إذ تراه ينحاز
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إلى ما يعتقد وال يستطيع أن يتنازل عنه بسهولة ،فمثال تأثير الكنيسة واملسجد وتاريخ
العلماء وتقديسهم ال ينكر ،فهو يؤثر من خالل وضع الكاتب أمام مفترق طرق ،بين ما
تبينه املكتشفات األثرية من حقيقة ،وبين النص التاريخي وقداسته .فتأثير املعلومات
ً
التاريخية التي حرفت وعمل عليها طيلة هذه العصور ،أصبحت جزءا من البنية العقائدية
لعلماء اآلثار ،فأحيانا يميل العالم ويرجح ما يعتقد به على ما توصل له من نتائج في
عمله اآلثاري .بل كانت القيود التي تم وضعها من قبل املؤسسات الدينية على مر العصور
ً
مهيمنة على البنية االجتماعية واألخالقية سابقا عند بدء تدوين األحداث التاريخية،
ً
والحقا بعد أن يتم اكتشاف هذا التأثير من قبل الباحثين في علم اآلثار في زماننا هذا.
ومما يدل على تأثير هذه املؤسسات الدينية  -حيث تسمح الحكومات السياسية للكهنة
ورجال الدين بتدوين هذه األحداث  -هو أن معظم النصوص األثرية املكتشفة محفوظة
في مكتبات تابعة للمعابد أو القصور امللكية ،وهذه املؤسسات ترفض أي منهج يعارض
فكرها وتوجهاتها العقائدية ،ومن يعارضها يكون عرضة للتسقيط واإلقصاء ،وهذا أحد
ً
األسباب املهمة التي جعلت الباحثين يقفون عندها كثيرا قبل الشروع بإعالن أي نتائج
بحثية.
اظهر بعض الباحثين واملتخصصين حقائق مدهشة ملن يعتقد بها ،ولكن سيطرة
املؤسسات الدينية على القرار ونتائج البحث العلمي منع من ظهور تلك النتائج بصورة
يطمئن لها من خالل إثارة التشويش على الباحث أو النتائج البحثية التي توصل لها.
("من اهم علماء اآلثار واملحققين الذي عملوا في هذا املجال في الكتب املقدسة على
ضوء املكتشفات اآلثارية :األول :اليهودي اإلسرائيلي الدكتور في علم اآلثار إسرائيل
فنكلشتاين  Israel Finkelsteinرئيس قسم اآلثار في جامعة تل أبيب ،ومدير بعثة التنقيب
في موقع مجدو ( Megiddoأرمجدون القديمة) والثاني اليهودي األمريكي "نيل إشرسيلبرمان
 ،Neil Asher Silbermanفي كتابهما التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها وكان الكتاب
عبارة عن دراسة نقدية الذعة لليهود حيث يكشف أن التوراة ليست كلمة هللا وإنما كتب
في فترة متأخرة من قبل كهنة اليهود في عهد امللك يوشيا ملك يهوذا في القرن السابع قبل
امليالد  ،وأيضا بينوا أن ال تطابق بين كثير من األماكن التوارتية مع املكتشفات األثرية ال
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من حيث الجغرافيا وال من حيث الفترة التاريخية") (.)1
إن املالحظة التي يمكن تسجيلها هنا من خالل ما قدمه علماء اآلثار هي :هل يوجد في
تلك املناطق مكتشف اثري يدل على جريان األحداث فيها كما وردت في التوراة ،بحيث
يطمئن الباحث إلى انه ال يوجد تقاطع بين الحدث التوراتي واألثر املكتشف ؟
إن ما توصل إليه علماء اآلثار في تحديد الفترات الزمنية التي وردت في التوراة ،ومدى
تقاطعها مع الفترة الزمنية للمكتشف األثري ،التي جرت في القرنين املاضيين لم تسفر عن
نتيجة واقعية في انتساب مسميات املدن التوراتية إلى فلسطين الحالية .لعل التوراة من
اهم املصادر التاريخية التي اثبت املكتشف األثري وقوع التالعب والتحريف فيها سواء على
املستوى اللفظي من خالل مطابقة املدون األثري مع النص التوراتي ،أو على مستوى
املوقع الجغرافي التوراتي الذي لم يكن مطابقا لآلثار في األماكن التي بحث فيها
املستكشفون اآلثاريون الذين ظنوا أنها هي املعنية في النص التوراتي.
(يعترف األثريون أن أعمال التنقيب التي ابتدأت في فلسطين منذ عام 1865م كانت
خاطئة ولم تستفد الصهيونية وال التوراتيين من بعثة األثري البريطاني وارين ( )1876أو
األثري الفرنس ي تيري 1890م في الكشف عن اثار توراتية بل إن البرايت الشهير لم يأت
باي كشف هام على الرغم من انه استفاد من تصنيف الفخار لتحديد األزمنة التي ربطها
عبثا باألزمنة التوراتية) (.)2
وأيضا النتائج التي توصلت لها العاملة البريطانية كينيون في بحثها في املناطق األثرية في
فلسطين عام  1961 - 1960واستطاعت أن تنقض جميع الفرضيات التي قامت على
املدلول التوراتي غير العلمي بنظرها ،مما أدى إلى استياء اليهود من هذه النتائج وطردها
من البحث ،وبعد أن أعيد البحث في املنطقة تبين صدق نتائج السيدة كينيون وانتصار

 -1ينظر ،د .فلنكشتاين وسيلبرمان  -التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها :ص .12ترجمة عن االنكليزية وعلق عليه سعد
رستم.
 -2د .عفيف البهنس ي  -تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثار ،30 :منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة
الثقافة  -دمشق .2009
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النتائج من البحث األثري على املدلول التوراتي (.)1
تبقى النتائج التي توصل إليها أي باحث في تلك املدونات واآلثار تخضع ألمور منها
سياسية ومنها عقائدية ،الن كثير من الدول معتمدة في استمرار وجودها واستدامته على
العمق الحضاري الذي تملكه ،فيلعب الجانب السياس ي دورا مهما في التحكم بإدارة
البلد ،فأي اكتشاف يتعارض مع تاريخ أمة يحارب أو يخفى حتى ال تبقى تلك األمة تمتلك
مقومات وجودها من خالل الحفاظ على ذلك اإلرث الحضاري.

 -1ينظر املصدر نفسه :ص.60-59

الفصل الثاني
مفهوم اإللوهة؛ مراتبها وجتلياتها
توطئة:
عمل البحث على بيان مفهوم اإللوهة في األمم السابقة بناء على الرؤية العقلية
املستندة إلى ما وصل إلينا من املنقول التاريخي وما كشفته املدونات األثرية التي تم
العثور عليها ،فبعد أن تعقل إنسان تلك الحضارات وما ظهر له من تجليات اإلله حاول
رسم العالقة بينه وبينها بأسلوب رمزي يدلل على معرفة ذلك اإلنسان بتلك التجليات
ومدى قربه منها.
صور املكتشف األثري األقوام في مرحلة ما قبل ادم على أنها محتاجة بسبب بداوتها
الفكرية إلى مباشرة اآللهة لها ،إذ لم تكن تمتلك القدرة على توفير ضروراتها الحياتية من
دون أن تباشر تلك اآللهة تعليمها وتربيتها ،وما الحضارات التي أتت من بعدهم إال امتداد
لتلك األقوام التي حظيت بهذه الرعاية لقربهم من زمان حضور اآللهة ومباشرتها لتدبير
الخلق ،الن املعرفة الناتجة من حضور اآللهة وتجليها يكون اكثر دقة من كونها مغيبة
وتخضع لتصورات اإلنسان.
إن تطور مدركات اإلنسان العقلية والفكرية في املراحل املتأخرة الناتج عن تعليم
اآللهة له جعل اآللهة تحتجب عن مباشرته وتترك الفرصة له ليمارس دوره في الحياة من
دون أن يكون لها تدخل مباشر في توجيهه وتربيته ،واحتجاب اآللهة لم يكن احتجابا
مطلقا ،بل هي تعود للظهور متى ما رأت احتياج اإلنسان لظهورها.
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ال شك في أن النصوص القديمة فيها بيان ملفهوم اإلله وتجلياته ،ألنها دونت تحت
رعاية خاصة من قبل أصحاب االختصاص االلوهي والربوبي ،فلو درسنا هذه النصوص
األثرية القديمة بدقة لوجدنا فيها اغلب املعارف التي نفتقدها ،الن أولئك األقوام كانت
عندهم نصوص تشير إلى اغلب املسائل التي تتعلق بالخلق والتكوين وغيرها مما منشأ
ُ
وفعل اإلله ،وهذه النصوص التي تحمل هذه املعرفة أخذت تـفقد وتندرس بالتدريج مع
تقادم الزمن عند األقوام في املراحل املتأخرة بسبب انتقال القدرات وامللكات من اآللهة
إلى اإلنسان بعد تطوره واكتمال بعض صفاته التي تؤهله ألخذ دور اآللهة ،فتكون معارفه
وما دون منها هي تجربته ونتاجه الذاتي ،فبسبب ذلك ُح ِجب اإلنسان عن حقائق كانت
ظاهرة في فترة تولي اآللهة مباشرة التدبير؛ أي الفترة التي سبقت قيام اإلنسان بدور
اإلله ،فالذي رأى وسمع غير الذي سمع واستدل واستنتج ،فاغلب هذه االستنتاجات
تكون ظنية وتفتقر إلى دقة التشخيص.
إن معرفة مراتب اإللوهة تختلف من زمان إلى زمان ،مثال :اإلنسان الذي عاش قبل
آالف السنين يختلف في درجة معرفته واعتقاده بمفهوم اإللوهة نسبة إلى إنسان آخر
عاش في زمان متأخر ،بسبب تأثير التطور العقلي واإلدراكي لإلنسان لوجود املالزمة بين
الدليل ومستوى كمال ورقي عقل اإلنسان.
إن اإلنسان األول بحسب النصوص واملدونات األثرية حظي برعاية مباشرة من قبل
أهل االختصاص الربوبي واإللهي ،لذلك كان الناتج مزيجا بين ما هو وحي وما هو ناتج من
التفاعل العقلي والعاطفي لإلنسان ،فنالت هذه النصوص القداسة عند أهل ذلك
الزمان ،واخذوا يتناقلونها ويتداولونها جيال بعد جيل في املعابد واألماكن املقدسة ،لتكون
لهم موروثا يمنع من االنحراف.
إن ادم (عليه السالم) في مبدأ وجوده واألنبياء من نسله أيضا حظوا بالرعاية الخاصة
ألصحاب االختصاص اإللهي والربوبي على الرغم من وجودهم في مرحلة تختلف عن
املراحل التي سبقتهم؛ الن أصحاب االختصاص اإللهي والربوبي بعد أن انتقلوا إلى مرحلة
الغيب عن اإلنسان لم ينقطعوا عنه متى ما اقتضت الضرورة إلى حضورهم ،فكان خلق
ادم مثال لهذه الرعاية .لينقل الخط التطوري اإلنساني إلى مرحلة أخرى من مراحل
العالقة بين نسله وبين اإلله ،إذ كان الخطاب بينه وبينها عن طريق الوحي والنبوة.
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َ ََ
َ ُ
َ ْ
َ َ
قوله تعالىَ ﴿ :ق َ
ال َيا إ ْب ِل ُ
يس َما َم َن َع َك أ ْن ت ْس ُج َد ِملا خل ْق ُت ِب َي َد َّي ۖ أ ْس َتك َب ْر َت أ ْم ك ْن َت ِم َن
ِ
ْ
ال َع ِال َين﴾(.)1
وهذا ما بينه آل البيت (عليهم السالم) في تفسير هذه اآلية على أن تولي خلق ادم من
قبل صاحب االختصاص الربوبي بيديه تمييزا عن غيره من الخلق لشرفية ادم (عليه
ً
السالم) ،ليكون مهيئا للقيام بدوره في األرض.
(عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال« :لو أن هللا خلق الخلق كلهم
ََ
َ َ
بيده ،لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده ،فيقول) :ما َم َن َع َك أ ْن ت ْس ُج َد ِملا خل ْق ُت ِب َي َد َّي(،
أفترى هللا يبعث األشياء بيده ؟) (.)2
إن آدم (عليه السالم) ومن بعده ذريته نتاج الخط التطوري التصاعدي ،ليكونوا
مهيئين الكتساب العلوم واملعارف عن طريق الوحي واملالئكة أو عن طريق األنبياء
واملرسلين بالنسبة لذريته من غير األنبياء ،وأيضا عزم اإلنسان وقابليته على اكتساب تلك
املعارف والعلوم ،كل ذلك أدى بالنتيجة إلى تطور اإلنسان إلى أن وصل إلى ما هو عليه
اليوم من رقي علمي وحضاري وأخالقي.
إن الرعاية الربوبية واإللهية املباشرة تتناسب عكسيا مع تطور اإلنسان ورقيه ،الن
هدف الرعاية الربوبية واإللهية هو إيصال اإلنسان إلى اعلى مراتب الكمال والتخلق بكل
أخالق اإلله ،فكانت اهم وأول مرحلة تجلت فيها هذه القيم األخالقية العلوية في نفس
اإلنسان ابتدأت بخلق ادم (عليه السالم) وذريته ،لذلك تمثل نقطة التحول من اإلنسان
قبل ادم (عليه السالم) إلى إنسان آخر له صفات خاصة بعد ادم (عليه السالم) له
صفات ومميزات لم تكن موجودة فيه سابقا.
الذي كان قبل ادم لم تكن فيه امليزات التي وجدت عند ادم ،بسبب نوعية النفس
التي أودعت فيه على أنها نفس علوية (.)3

 -1سورة ص.75 :
 -2علي بن إبراهيم القمي  -تفسير القمي.244/2 :مطبعة النجف  1387منشورات مكتبة الهدى.
 -3ينظر ،احمد الحسن  -وهم اإللحاد :ص.154
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يس ى َعن ْال َح َّجال َع ْن َث ْع َل َب َة َع ْن ُح ْم َر َ
ص َحاب َنا َع ْن َأ ْح َم َد ْبن ُم َح َّمد ْبن ع َ
(ع َّدة م ْن َأ ْ
ان
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ ْ َّ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
قال سألت أبا عب ِد الل ِه (عليه السالم) عن قو ِل الل ِه عز وجل وروح ِمنه قال ِهي روح الل ِه
ْ ُ َ َ َ َ َّ
َمخلوقة خلق َها الل ُه ِفي َآد َم َو ِع َيس ى»).
ولكن ال يعني أنها معدومة ،فهي ال توجد في ذات اإلنسان قبل ادم ،ولكن موجودة في
اآللهة التي تدبر شؤونهم ورعايتهم،
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
َّ
ال ِلي أ ُبو َج ْع َفر (عليه السالم)َ ( :يا َج ِاب ُر ِإ َّن الل َه أو َل َما خل َق
عن ج ِاب ِر ب ِن ي ِزيد قال ق
َ ْ ََ ُ ْ ُ َ َ ُْْ َ َ َ َ ُ َ
ََ
ً
َّ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
خل َق ُم َح َّمدا (صلى هللا عليه وآله) و ِعترته الهداة املهت ِدين فكانوا أشباح نور بين يد ِي الل ِه
ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُّ ُّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً
ان ُمؤ َّيدا ِب ُروح َو ِاح َدة َو ِه َي
ور أبدان نورا ِنية ِبال أرواح وك
قلت وما األشباح قال ِظل الن ِ
ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ نَ
روح القد ِس ف ِب ِه كان يعبد الله و ِعترته وِلذ ِلك خلقهم حلماء علماء بررة أص ِفياء يعبدو
َّ َ
َ ُ َ ُّ
َّ
َ َ ُ ُّ نَ
َ َّ
الت ْسبيح َو َّ
الص ْوم َو ُّ ُ
الص َالة َو َّ
الل َه ب َّ
صلو َن
ات ويحجو
الت ْه ِل ِيل وي
الصل َو ِ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ود و ِ ِ
ََ ُ ُ َ
ومون)(.)1
ويص
إن الهدف من خلق اإلنسان والحفاظ على السير التطوري الصحيح له هو قيامه بما
تريد اآللهة ،ليكون صورة لها ،بعد أن يأخذ صفات اآللهة ويقوم بأداء دورها ،يكون
مأمورا باتباع تلك املعارف وتسخير تلك القدرات واملعارف في أداء تكليفه في عالم الخلق،
أي يكون مسؤوال مباشرا عن نفسه وعن ما يحيط به من أحياء .وهذا ما بينته النصوص
التي دونت قديما اصل الكون ونشأته واصل اإلنسان وتطوره ،ولكن املشكلة تكمن في
ُ
صعب فهمها بدقة.
فهم معاني هذه النصوص ألنها كتبت بلغة قديمة وهذه َي
كان من الالزم أن يعرف اإلنسان مراتب مفهوم اإللوهة ،كي يسلك الطريقة
الصحيحة واملثلى في التوجه إلى كل مرتبة منها ،ويميز مقاصد اإلله في كل قسم من أقسام
هذه الخطابات اإللهية ،فإ َّن لكل مرتبة من هذه املراتب خصوصية يجب على اإلنسان أن
ً
يلحظها لكي يكون توجهه صحيحا ،وال يقع في املحذور وهو الخلط بين هذه املفاهيم.
لعل مما يبرر اقتصار البحث على املرتبة الثالثة من مراتب اإللوهة وهي اإللوهة في
العالم الخلقي وهي مرتبة من مراتب تجلي اإلله ،الن لها تعلقا مباشرا في حياة اإلنسان
 -1الشيخ الكليني ،الكافي  .442 /1دار الكتب اإلسالمية  -طهران ،الطبعة الخامسة.
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وتطوره مع بيان ش يء من خصوصيات املراتب األخرى.

املبحث األول :مفهوم اإللوهة
أوالً :اإللوهة لغة واصطالحا
تناولت املعاجم اللغوية مفردة اإللوهة وعرفتها تعريفات متعددة منها على سبيل املثال:
(أله :اإلله :هللا  -عز وجل  -وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه ،والجمع
آلهة .واآللهة :األصنام ،سموا بذلك العتقادهم أن العبادة تحق لها) (.)1
عن ابن سيدة :ينقل أقوال بعض النحويين منها( :قيل اإلله هو املستحق للعبادة وقيل
ُ
َ
َ
هو القادر على ما ت ِح ُّق به العبادة ولكنه عرفه بقوله (أن اإلله هو الذي ت ِح ُّق له العبادة
وتجب) ( .)2حيث ذهب ابن سيدة إلى هذا التعريف ليخرج األصنام حيث إنها تعبد ولكنها
ليست اإلله على الحقيقة.
أما التعريف االصطالحي:
(هللا :هذا االسم الذي يعرفه الناس اسما للذات اإللهية ،بل هو بالفعل يطلق عليها
فقط إذا كان يراد به األلوهية املطلقة) (.)3
ورد عن أمير املؤمنين (عليه السالم)( :هللا معناه :املعبود الذي يأله له الخلق يؤله
إليه ،وهللا هو املستور عن درك األبصار ،املحجوب عن األوهام والخطرات) (.)4

 -1ابن منظور ،لسان العرب  188/1 :مادة اله .الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي.
 -2ابن سيدة ،املخصص .135/17 :دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
 -3السيد احمد الحسن ،التوحيد :ص .113إصدارات انصار اإلمام املهدي ،الطبعة األولى.
 -4الشيخ الصدوق ،التوحيد :ص .98مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املقدسة.
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قال اإلمام الباقر (عليه السالم)( :هللا معناه :املعبود الذي اله الخلق عن درك ماهيته،
واإلحاطة بكيفيته  ،وتقول العرب  :أله الرجل اذا تحير في الش يء فلم يحط به علما ،ووله
اذا فرع إلى ش يء مما يحذره ويخافه فاإلله هو املستور عن حواس الخلق) (.)1
وهو املألوه وحده وال يوجد احد غيره تنسب له أسماؤه وصفاته التي سمى ووصف
نفسه بها على إطالقها ،وهذا التعريف باملعنى األخص الذي يختص به الالهوت املطلق.
أما في العموم فان لفظ اإلله يطلق ويراد به وصف آخر غير املخصوص باإلطالق كأن
يكون إنسانا معينا خصه هللا ببعض الخصوصيات التي يمتاز بها ،وألجل هذه
الخصوصيات اخذ صفة اإلله .وقد وردت شواهد كثيرة في الكتب املقدسة يستدل بها
على شرعية اطالق لفظ اإلله املقيد لوصف اإللوهة على اإلنسان .واحيانا تطلق ويراد بها
امر منكر وغير شرعي وال يوجد نص عليه في جواز وصفه باإللوهة ،وهذا نجده في منهج
الكافرين فانهم اخذوا يطلقون وصف اإلله على موجودات نسبوا لها هذه النسبة وهذه
الصفة من عند انفسهم فيكون دافعهم أما عن عمد كما ادعى الفراعنة والطواغيت
اإللوهة ،أو تكون ناتجة من شبهة يشتبه بها اإلنسان.
إذن ،لدينا اطالق لفظ اإلله على:
 -1الذات اإللهية املقدسة.
 -2إنسان معين ومنصوص عليه ،كما هو منهج خلفاء هللا واملصطفين من قبله
سبحانه وتعالى.
 -3مسميات ابتدعها اإلنسان ،وال يوجد دليل شرعي على صحة إطالقها كما هو منهج
الكافرين والفراعنة والطواغيت.
وبذلك يكون ملفهوم اإللوهة معنى واحد تشترك به جميع التعريفات هو إفراد هللا
بأفعال العباد أو إفراد هللا بالعبادة.

 -1املصدر نفسه :ص.89
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ثانيا :مراتب اإللوهة
إن عالم الخلق في مراتبه الكمالية من أدنى مرتبة وهي عالم األجسام ثم عالم املثال
ثم عالم العقل ،وان مقياس الكمال والرقي بحسب بلوغ تلك املراتب ،فبعد اعلى مرتبة
من كمال الخلق يدخل مرتبة عالم الالهوت ويشمل الذات وهي اعلى مرتبة من مراتب
الكمال وهو الكمال املطلق ،ومن بعدها مرتبة الكنه والحقيقة التي ال تعرف باسم وال
رسم فهي مرتبة العجز عن املعرفة ،وتقسم مراتب اإللوهة إلى ثالث مراتب:
 -1الكنه والحقيقة.
 -2الذات إللهية.
 -3اإلنسان (األرواح املقدسة).
عانى كثير من العلماء واملفسرين في إعطاء تصور واضح لكثير من املفاهيم العقائدية
كمفهوم اإللوهة الذي ورد في الكتب املقدسة وأقوال األنبياء ،فمثال في الكتاب املقدس
ً
فهمت كثير من النصوص العقائدية بشكل خاطئ ،مما جعل النصارى يبتدعون أصوال
وعقائد ال تتناسب مع الفهم الصحيح لإلنسان العاقل املدرك ،فهناك لوازم لهذه
االعتقادات تنسب إلى اإلله ال تتناسب مع وجوده املقدس النهم تصوروا أن مقام ومرتبة
اإللوهة واحدة فحصل خلط في الفهم ولبس بين هذه املراتب.
قال البابا شنوده في الفصل الثالث االستنتاج السابع من كتاب الهوت املسيح:
(إذا كان ال يوجد سوى إله واحد بشهادة الكتاب املقدس بعهديه .والسيد املسيح إله
بشهادة نفس الكتاب بعهديه ،إذن فاملسيح هو اإلله الواحد .هللا يقول في سفر اشعياء
"ال إله غيري" وفي نفس السفر يقول الوحي عن املسيح إنه إله قدير .فماذا يعني هذا،
سوى أن االثنين واحد) (.)1
ومن النصوص التي يستدل بها النصارى على الهوت املسيح املطلق:
(َ 30أ َنا َو ُ
اآلب َو ِاحد").
 -1البابا شنودة  ،كتاب الهوت املسيح رابط الكتابhttp://alkalema.net/pope/lahot.htm ،
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َ
ََ
َ َ َ َّ
ْ َ َ َّ ُ َ ُ
ُ ْ َ ََ
اآلب َواآلب ِف َّي ؟ الكال ُم ال ِذي أك ِل ُمك ْم ِب ِه ل ْس ُت أتكل ُم ِب ِه ِم ْن
(10أل ْس َت تؤ ِم ُن أني أنا ِفي
ِ
َّ َ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َ
األ ْع َم َ
ال).
ن ْف ِس يِ ،لكن اآلب الحال ِفي هو يعمل
حيث يستدل بهذه النصوص في إثبات وحدة الحقيقة لهذه األصول الثالثة اآلب وروح
اآلب (روح القدس) واالبن (املسيح) ،مما جعلهم ينسبون التركيب لإلله وجعل اإلنسان
يمثل الهوتا مطلقا.
واملفسرون اإلسالميون أيضا وقعوا في الفهم الخاطئ لبعض اآليات القرآنية واالحاديث
الشريفة للنبي وال بيته (صلوات هللا عليهم) التي تعرف باهلل ،وكان اكثر من بحث في هذه
املفاهيم الفالسفة فقسم منهم شرعوا في البحث وأرادوا أن يعطوا واقعية تمنع املطلع
على تفاسيرهم من ان يقع في لوازم هذه التفاسير التي ال تخلو من عثرات وشبهات،
فسببت خالفات عقائدية في الدين الواحد ففرقت األمة إلى طوائف يكفر بعضها بعضا.
والقسم اآلخر من الفقهاء رأى أن يرد هذه النصوص هروبا من هذه اللوازم العقائدية
فاخذ يضعف هذه االحاديث مدعيا أنها تخالف اصل اعتقاده ،كتفسيرهم لقول أمير
املؤمنين (عليه السالم) .....( :أول الدين معرفته ،وكمال معرفته التصديق به ،وكمال
التصديق به توحيده ،وكمال توحيده اإلخالص له ،وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه
لشهادة كل صفة أنها غير املوصوف ،وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة) ( .)1حيث احتار
كثير من الفقهاء في بيان مراد اإلمام (عليه السالم) من نفي الصفات ،مثل كمال الحيدري
ً
إذ قدم إشكاال ورد عليه ،وكان ملخص اإلشكال :إن الثابت عقائديا هو أن الصفات
الذاتية هي عين الذات ،فكيف يقول اإلمام (عليه السالم) كمال اإلخالص نفي الصفات.
وفي جوابه يقول:
(يتضح أن مراد اإلمام (عليه السالم) من نفي الصفات عنه هي الصفات الزائدة ال
الصفات الذاتية ،وذلك أن الصفات الذاتية عين ذاته وليست غيره فيمكن نفيها عنه) (.)2
ً
وأيضا ينقل عن صدر الدين الشيرازي في تفسير قول أمير املؤمنين (عليه السالم):
 -1العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.247/ 2 :
 -2كمال الحيدري ،دروس في التوحيد .72 :دار املرتض ى بيروت 1432هـ2011 -م
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(كمال اإلخالص نفي الصفات عنه ،أراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجود الذات،
واال ذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكمالية واألوصاف اإللهية من دون قيام امر زائد
بذاته تعالى فرض انه صفة كمالية له) (.)1
لذلك وقع هؤالء الفقهاء في الفهم الخاطئ ،النهم لم يعلموا ما يعنيه أمير املؤمنين
ً
فتكلفوا شيئا لم يكلفوا به ،فهم لم يفرقوا بين مراتب أسمائه تعالى ،فان اإلمام أراد
بكالمه بيانان للمعرفة مراتب هي :مرتبة اإلنسان ،مرتبة الذات ،ومرتبة الكنه والحقيقة،
وأمير املؤمنين (عليه السالم) أراد في حديثه مرتبة الكنه والحقيقة التي ال يتميز فيها اسم
وال صفة فهنا يظهر اإلنسان عجزه عن املعرفة.
وقد بين اإلمام احمد الحسن (عليه السالم) ما يعني أمير املؤمنين (عليه السالم) ورفع
ما وقع به الفقهاء من شبهات في تفسيراتهم ،قال:
(املرتبة األولى من أسمائه سبحانه هي :مرتبة الحقيقة أو الكنه .وهي مرتبة كلية ال يتميز
لنا منها اسم وال رسم ،سوى ما ورد في بعض الروايات من اإلشارة إليها بضمير الغائب
(هو)؛ وألنه يشير إلى املرتبة األعظم من أسمائه سبحانه وتعالى ،أطلق عليه االسم
األعظم ،األعظم ،األعظم.
املرتبة الثانية هي :مرتبة الذات وهي مرتبة تفصيلية منها الفيض وبها واجه خلقه
ً
سبحانه ،وأقول :خلقه وأعني :محمدا فقط؛ ألنه هو فقط من رأى آيات ربه الكبرى ،وفتح
له من حجاب الذات فظل يخفق.
واسم هللا يشير إلى هذه املرتبة فبها تحيرت العقول ،وبها هامت القلوب.
َّ
ُ
واسم الرحمن الرحيم باب الذات ،ومنه وبه يفاض على الخلق﴿ :ق ِل ْاد ُعوا الل َه أو
ََ َْ
ْ
َ ً َ
ْاد ُعوا َّ
الر ْح َم َن أيا َما ت ْد ُعوا فل ُه األ ْس َم ُاء ال ُح ْس َنى﴾.
املرتبة الثالثة :هي مرتبة اإلنسان .فالذات اإللهية تجلت وظهرت للخلق في اإلنسان
َ َّ
﴿و َعل َم
الكامل ،كما ورد في الحديث ما معناه( :خلق هللا آدم على صورته)  ،وقال تعالى:
 -1كمال الحيدري ،دروس في التوحيد.74 :
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َ َ َ
َ َْ َ َ
األ ْس َماء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َ
ض ُه ْم َعلى املال ِئك ِة﴾ والتعليم هنا يتجاوز اللفظ واملعنى إلى ش يء
آدم
من الحقيقة الخارجية والتأثير .واألسماء هي أسماؤه الذاتية .. :هللا ،الرحمن ،الرحيم،
العليم ،العزيز ،الحكيم) (.)1
نالحظ أن الديانات كانت تتحدث في املرتبة الثالثة من مراتب أسماء هللا سبحانه
وتعالى وهي مرتبة من مراتب اإلله وهو اله مخلوق ،فهو الحجاب والوجه الذي واجه به
هللا الخالق املطلق خلقه.
فاإللوهة في عالم الخلق ليست الوهة مطلقة وهذه املرتبة التي وقع كثير من الخلق
باالشتباه فيها ألنها يطلق عليها وصف اإللوهة وتوصف بأوصاف الخلق كأن تذكر أن هلل
ً
ً
يدا أو وجها وهكذا ،فوقع من اشتبه في فهم هذه املعاني في التجسيم ،ومنهم ذهب إلى
التعطيل الن هذه الصفات ال يمكن أن تكون إال لجسم فهي من لوازمه كالتركيب
والجزئية .فهم لم يعلموا أن هذه األوصاف تجليات ملراتب الكمال املطلق في عالم الخلق،
فاهلل جعلها برزخا بينه وبين خلقه ،وتمثل نقطة اتصال الفيض اإللهي في عالم الخلق،
وملا كان كل ش يء يؤله إليه في طلب كمال أو دفع نقص فهو اله بحسبه.
إن قراءة النصوص األثرية التي نقلت لنا معالم الحضارات القديمة ،كشفت عن
احتوائها على مداليل عميقة ومعان راقية من وصفها لإلله والتطور املفهومي له عند
اإلنسان ،إذ إن نشأة الكون وتطوره ،وخلق اإلنسان األول وتطوره من مبدأ حياته األولى،
ومصير حياته األخرى له الدور األساس ي في ترسيخ معرفة اإلنسان بأصل وجوده ،وهذه
املسائل الثالث؛ اإلله ،الكون ،اإلنسان هي أركان الوجود
إن جميع الحضارات يلحظ فيها تشابه كبير في املفاهيم العقائدية على الرغم من
اختالف التوجه الفكري ألفراد كل حضارة من هذه الحضارات ،الن اصل العقائد الدينية
واحد ،فاإلنسان وان اختلف في طريقة التعبير ودقته إال انه يشير إلى ش يء واحد ،فهو يعبر
عن ثابت من ثوابت الكون والثابت ال يتغير ،ولكن يحصل تغير وتطور في وصف وطريقة
التعبير عنه من إنسان إلى آخر بسبب تطور اإلنسان الذي يستدل عليه من خالل ناتجه
 -1السيد احمد الحسن ،ش يء من تفسير سورة الفاتحة ،29 :إصدارات انصار اإلمام املهدي عليه السالم ،الطبعة األولى،
1431هـ 2010-م.
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الفكري والحضاري لكل مرحلة من مراحله.
مر على اإلنسان في رحلته التطورية مراحل زمانية طويلة ومختلفة ونتج عن ذلك
نشوء حضارات متعددة ومختلفة في توجهاتها إال إنها جميعا تشترك في امر واحد هو
مفهوم اإللوهة العقائدي ،وهذا ما بينته النصوص األثرية التي تم اكتشافها وتدل على
أنها من اصل واحد ،وهذا األصل هو الحضارة السومرية ،فالنص الذي تجده ينقل
أسطورة من األساطير في حضارة معينة فانك تجده بنفس املضمون في حضارة أخرى كما
هو الحال في أسطورة امللك كلكامش (.)1
فاآللهة وظهورها ومقدار انكشافها وتشخيصها يدل على مستوى ادراك اإلنسان
وتعقله ،فنالحظ كماله من خالل ما استجلب من معرفة بها ،فاإلله موجود ،واإلنسان
موجود ،ولكن ما هو الرابط بينهما ؟ الرابط هو مقدار املعرفة الواقعية املتحققة بين
اإلنسان واإلله ،فهناك آلهة مشخصة وهناك آلهة غير مشخصة ،فعقل اإلنسان يسعى
للوصول إلى مبتغاه في معرفته لإلله والتمييز في مراتبه ليصح عنده التوجه بحسب ما
يتوفر له من إمكان املعرفة العقلية أو الحسية ،فإن لكل مرتبة من مراتب اإلله قانونا
خاصا بها وال يجوز أن يحصل الخلط بين هذه املراتب فيكون النظر إلى مرتبة الالهوت
املطلق من خالل الدليل العقلي ،في حين أن النظر في مرتبة الالهوت املقيد يتم من خالل
الدليل الحس ي والعقلي.
صورت النصوص األثرية اإلله في العالم الخلقي له ظهور وتجل يتساوق مع تطور
اإلنسان ونضجه الروحي والفكري ،فيكون أول تجل بالنسبة لإلنسان في بداية تطوره في
املاديات وعناصر الطبيعة كالرياح واملطر وغيرها.
فعندما يستشعر اإلنسان فقره إلى تشخيص اإللوهة ،يقوم بالبحث في ما يحيط به
من اآلثار التي ينسبها لهذا اإلله ،ويجعله رمزا وداللة عليه .فاذا تطور اإلنسان في رقيه إلى
مرتبة اعلى واشرف مخلوق في الطبيعة ،فان اإللوهة تتجلى فيه ،وهو اسمى من يجليها في
الطبيعة ،فعندما تتجلى في اإلنسان تكون محط نظر اإلنسان لها اكبر واعظم من تجليها

 -1ينظر ،السيد احمد الحسن ،وهم االلحاد.378 :
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في الطبيعة.
فهذه املرحلة تمثل مرتبة مهمة من مراتب املعرفة اإللهية ،فهي مقدمة لربط اإلنسان
بمرتبة اعلى من مرتبة الناسوت وهي مرتبة التجلي في املجردات ،ثم إلى مرتبة الغيب،
وهذا التطور في املفهوم اإللهي من عالم الرمزية إلى عالم التجلي الحس ي ،إلى عالم الغيب
والتجرد ،ثم إلى الغيب املطلق ،يبينها تطور اإلنسان الروحي والعقلي.
تتفق كثير من النصوص األثرية والتاريخية على أن مبدأ نشأة املوجودات من اصل
أولي يطلق عليه املياه األزلية ،وهذه الكتلة املائية التي كانت املنشأ األولي تتصف باإلبهام
وعدم التشخص .وان هذا املبدأ يشمل كل ما يمثل إرادة اإلله في الوجود الخلقي.
(تسمي األساطير السومرية أول أيام الخليقة (أوريا  )Uriaففي ذلك اليوم بدأ االنتقال
من مرحلة العماء ( )Chaosإلى مرحلة الكون ( )Cosmosوقد تم ذلك من خالل األنثى
الكونية املائية األولى نمو ( )Nammuوهي آلهة هيولية تحركت فيها إرادة الخلق وتصارعت
الحركة مع السكون ونتج عن ذلك تكون الكون (ان  -كي) ويعني (السماء  -األرض) وهو
جبل كوني يعوم وسط مياه نمو ،وبذلك تكون أيضا املكان األول) (.)1
نقرأ في قصة الخليقة البابلية:
"عندما في العلى لم تكن هناك سماء
"وفي األسفل لم يكن هناك ارض
"وابسوا األولى الذي منه سيولد اآللهة
"الوالدة تيامة هي التي ستلدهم جميعا
"كانا يمزجان مياههما معا

 -1خزعل املاجدي ،متون سومر .66 :الطبعة األولى ،منشورات األهلية.1998 ،
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"واذ لم تكن املراعي مجتمعة وال القصبات منظورة
"اذ لم يكن قد ظهر احد من اآللهة
"ولم يكن قد حظي احد بمصير (.)1
فهذه الثنائية التي هي منشأ الكون والحياة لم تكن متميزة ومتشخصة في وجودها أو
مسماة قبل أن تخلق السماء واألرض فوصفها النص على أنها ش يء ثنائي ممتزج وعبر عنه
انهما اله ،لذلك وصف النص انه ال سماء توجد وال ارض.
إن رؤية اإلنسان القديم لآللهة جعلته يحاول أن يعطي تصورا معرفيا لها ،فكان هذا
ً
التصور مستمدا من واقع اإلنسان وكيفية وجوده واستمرارية حياته ،وأيضا من عالقته
مع الطبيعة ،فاسقط هذه التصورات على مفهوم اآللهة ،فمن هذه التصورات أن اآللهة
أتت من توالد ،وان هناك مستويات لها بحسب أسبقية النشوء ،فقسمها إلى أجيال،
فمن البحر األولي نشأ الجيل األول ومن هذا الجيل نشأ الجيل الثاني ومنه نشأ الجيل
الثالث وهكذا .وهذا التصور في نشأة اآللهة مأخوذ أيضا من الطبيعة في بالد الرافدين،
أن هناك مياه عذبة (األنهار) ،ومياه مالحة (البحر) من اتحاد املياه العذبة بماء البحر
املالح نشأت الطمى والسحب من فوقها ،فهذا املشهد أسقطه السومريون على نشأة
اآللهة.
(فوض ى مياه الزمن األول يمتزج فيهما ابسو في تيامة ،كما يرى الطمى ممثال بأول اآللهة
لخمو ولخامو وهو ينفصل عن املاء ويظهر للعين ولخمو ولخامو يلدان انشار وكيشار ،أي
أن طمى الزمن األول بعد أن ولدته املياه العذبة واملالحة في فوض ى املياه األولى يستقر
ويتراكم في حلقة فسيحة هائلة األفق من انشار سطح الحلقة ومن كيشار اسفل الحلقة
نشأ بتراكم األيام والسنين انو (السماء) ثم نودمود-اينكي (االرض) .وبموجب الوصف
الذي نراه في االينوماايليش يتكون انو السماء أوال ثم يلد هذا نوديمود) (.)2

 -1د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم.14-13 :
 -2د .عدنان يحيى ،اآللهة في رؤيا اإلنسان العراقي القديم دراسة في أساطير.42 :
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إن هذا األصل في الداللة على مبدأ الخلق من مياه أزلية أولية أيضا انتقل إلى الديانة
اليهودية واملسيحية فنقرأ في سفر التكوين:
َ َ ْ َ ََْ ُ ْ َ ً َْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ7
ََ َ ُ َُ ْ ََ
هللا ال َجل َد،
اصال بين ِمياه و ِمياه" .فع ِمل
(وقال هللا"ِ :ليكن جلد ِفي وس ِط ِاملي ِاه .وليكن ف ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ 8
هللا ال َجل َد
ذلك .ودعا
وفصل بين ِاملي ِاه ال ِتي تحت الجل ِد و ِاملي ِاه ال ِتي فوق الجل ِد .وكان ك ِ
ََ
َ
ان َم َساء َو َك َ
َس َم ًاءَ .و َك َ
ال ُ
ان َ
هللا"ِ :ل َت ْج َتمع ْ ِامل َي ُاه َت ْحت َّ
ص َباح َي ْو ًما َثا ِن ًياَ 9.و َق َ
الس َم ِاء إلى مكان
َ َ ِِ
َواحدَ ،و ْل َت ْظ َهر ْال َياب َس ُة"َ .و َك َ
هللا ْال َياب َسة أ ْر ً
ان َكذل َكَ 10.و َد َعا ُ
ضا) (.)1
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ذكر الالهوتيون السومريون أن مبدأ الخلق من البحر األول ولكن من خلق هذا البحر؟
دلت السجالت األثرية على أن هناك مخلوقات خالدة هي املوكلة بتدبير مفاصل الكون كل
باختصاصه وأيضا يأخذون صفة اإلله.
(إن أهل الالهوت السومريين ،منذ اقدم ما تصل إليه سجالتنا املدونة ،افترضوا
مسلما بحقيقته وهو وجود مجموعة من اآللهة قوامها كائنات حية شبيهة في هيئاتها
باإلنسان ولكنها فوق اإلنسان وخالدة .وهي ،وان كانت ال يمكن رؤيتها بعين اإلنسان
الفاني ،تسير الوجود وتسيطر عليه بموجب خطط مضبوطة ونواميس معينة مقررة) (.)2
أما ما ذكرته بردية نيزي امسو في النصوص املصرية فهي تبين تدخل اآللهة في كيفية
نشوء نفسها وأيضا تدخلها في نشأة الخلق.
(لقد أنشأت نشوء الناشئات ،لقد أنشأت نفس ي على هيئة أطوار اإلله خبيرا الذي
كان تطوره في بداية األزمان .لقد نشأت بنشوء الناشئات ،أي إنني أنشأت نفس ي من
املادة .اسمي أوزارس؛ جرثومة املادة البدئية .لقد جعلت إرادتي كلها في هذه األرض؛
بسطتها إلى الخارج ومألتها وشددت أزرها بيدي .كنت وحيدا اذ لم يكن ثمة ش يء مخلوق،
في ذلك الوقت ما كنت أصدرت عن نفس ي شو وال طفنوت ،نطقت باسمي ،باعتباره كلمة
القوة ،من فمي وأنشأت نفس ي من املادة البدئية التي أنشأت عددا ال حصر له من
النشوءات منذ بداية األزمان .ما من ش يء كان على األرض حينئذ وانا صنعت كل ش يء.
 -1تكوين )9-7(/1 :التفسير التطبيقي.
 -2صموئيل كريمر ،من الواح سومر.169 :
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لقد خلقت الخلق بواسطة الروح اإللهي الذي ظل عاطال في الهاوية املائية ال يفعل شيئا.
ما وجدت مكانا اقف عليه ،ولكني كنت قويا في قلبي فصنعت قاعدة لنفس ي وصنعت كل
ما قد صنع .كنت وحيدا عملت أساسا لقلبي (أو إلرادتي) وخلقت حشودا من األشياء التي
تطورت بتطور اإلله خبيرا ،وجاءت ذريتها من أطوار والدتها .أصدرت عني اإللهين
شووطفنوت ،ومن كوني واحدا صرت ثالثة ،لقد انبثقا مني وجاءا إلى الوجود على هذه
األرض ،ومن شووطفنوت انبثق سب ونوت وايزيس وطفنيس في والدة واحدة) (.)1
تبين أن ملفهوم اإلله مراتب وجودية ال يمكن لإلنسان أن يتخطاها عندما يريد أن
يقف على الحقيقة الوجودية لإلنسان ولعالم الخلق وكذلك الحقيقة الوجودية لإلله .وما
الخطأ والشبهات التي وقع بها اإلنسان في األزمنة املاضية إال بسبب انه لم يميز بين هذه
املراتب وكان كل تصوره أن جميع املفاهيم التي تدل أو تصف اإلله في الكتب املقدسة أو
النصوص األثرية تشير إلى مرتبة اإلله املطلق أو الذات اإللهية ،أو فهمت من قبل رجال
الدين على أنها نصوص كتبها أهل الكفر والشرك من خالل إظهارها للتشبيهات أو
تصويرها لإلله برموز معينة يتصف بها اإلنسان ،فكان رفضهم بسبب ذلك وعدم
قناعتهم ،كيف تتوافق صفات اإلنسان مع صفات اإلله؟ فكانت النتيجة إنكار هذه
النصوص وحث الناس على االبتعاد عنها ألنها نصوص شركية.
املبحث الثاني :نشأة اآللهة حسب النصوص األثرية والتاريخية
ً
من أجل إعطاء صورة واضحة عن اهم مسالة عقائدية عد ْت أصال وأساسا لكل
املفاهيم العقائدية األخرى ،هي مسألة اإللوهة ،تواجهنا صعوبة لعدم وضوح صورة
البدايات التي ظهرت بها اإللوهة من غيبها وتجلت في الزمان وفي املكان ،وكان لتجليها اثر
فاعل في الخلق والتكوين.
يلحظ في النص الديني ترابطا جدليا بين اإلله من جهة ،واإلنسان والكون من جهة
أخرى ،إن كل العبادات تحكي هذه العالقة ،حتى الديانات الوثنية منها التي انحرفت عن
ديانات سماوية ،أو تلك التي بقي أهلها على العمل بأصول واعتقادات بدائية يتوارثونها
 -1فراس السواح ،دين االنسان.201 – 200:.
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عن أسالفهم ولم يخضعوا لحالة التطور في التكليف الذي يتناسب مع مقدار تطور
اإلنسان في مدركاته الحسية والعقلية ،فبقيت هذه االعتقادات على اصلها البدائي ،الن
الحقائق الناتجة من املفاهيم الدينية متطورة مع تطور عقل اإلنسان وإدراكه ،إذ إن
ً
هناك طقوسا وتكاليف تتغير أو تنسخ مع الزمن الذي يمر على اإلنسان ،الن الغاية من
هذه الطقوس تعريف اإلنسان باإلله والتقرب إليه .فبعد أن يرتقي اإلنسان في سلم
ً
الكمال والقرب نحو اإلله ينكشف له ما كان غائبا عنه وبذلك يطالب بما ظهر وانكشف
له من لوازم املرتبة األعلى من مراتب املعرفة وهكذا إلى أن يصل إلى مرتبة العجز عن
املعرفة.
يلحظ في سيرة األنبياء تكليفهم بأعمال لم يوجبها هللا على غيرهم نتيجة معرفتهم به،
مثل وجوب قيام الليل على النبي (صلى هللا عليه وآله) ولم يوجبه على غيره من البشر.
َ
َ ً
َ َ ُّ َ ْ ُ َّ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ ً
ص َف ُه أو ُ
يال * ن ْ
انق ْ
ص ِم ْن ُه ق ِليال * أو ِز ْد َعل ْي ِه
قال تعالى﴿ :يا أيها املز ِمل * ق ِم الليل ِإال ق ِل
ِ
ْ
َ َ ًَ
ََ ُْ ْ َ َ ً
ً ()1
آن ت ْرِتيال * ِإ َّنا َس ُنل ِقي َعل ْي َك ق ْوال ث ِقيال﴾ .
ور ِت ِل القر
فلكل فترة من حياة البشر على األرض التي مروا بها هناك تكاليف تتناسب مع حالهم
وظروفهم ومع متطلبات حياتهم التي يعيشونها ،ومن ال يواكب هذه املعارف املستجدة
ويبقى على أساسيات ومبادئ مراحل قديمة من تطور البشرية فهو قد تأخر عن مسايرة
السبيل الذي يوصله إلى الغاية التي من أجلها خلق ،فيكون مخالفا ملا كلف به.
إن التكاليف واألوامر اإللهية إنما تشرع ليبقى املسار اإلنساني يجري على وفق املخطط
اإللهي ،للحفاظ على النتائج والغايات املراد الوصول إليها وهي كمال اإلنسان الناتج من
تحصيل املعرفة اإللهية ،فالنتائج تحدد كيفيتها ونوعيتها على وفق تفاعل اإلنسان مع ما
يريده اإلله ،فكان من اهم نقاط التفاعل أن يرتبط اإلنسان بالجانب الغيبي الذي يمثل
املصدر األوسع واالهم في رقي اإلنسان وتطوره والحفاظ عليه ،فكان لنوع التكاليف
ً
ً
اإللهية األثر البالغ في رقيه الحضاري ،فعندما نلحظ مقدارا تطوريا ملرحلة معينة من
تاريخ البشرية فإننا نجد امرين:

 -1سورة املزمل ،آية . 5-1
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األول :كثرة التكليف واألوامر اإللهية لربط اإلنسان بالغيب.
الثاني :استمرارية التكليف ودوامه يبين لإلنسان حقيقة نقصه وحاجته ليعمل على
رفع ذلك النقص من خالل التوجه إلى جهة الكمال اإللهي.
إن سبب االنحراف في العقائد مرده إلى عدم فهم اإلنسان بآلية االرتباط باهلل على
الرغم من مراعاة الخطاب اإللهي لحال اإلنسان ومقدار معرفته ،فاإلنسان عندما ال
يعرف من أي مرتبة جاءه الخطاب اإللهي يقع في االشتباه ،وهذه املسألة وقع فيها جهابذة
العلماء وإلى االن هم واقعون في هذه الشبهة ،فمن املسائل املهمة التي يجب ان يالحظها
اإلنسان في خالل معرفته لاللوهة هي مراتبها.

أوال :ظهور اآلهلة وجتليها
إن اإلنسان هو الناتج التحضري لفعل القوى املدبرة لعالم الخلق وهو املدار الذي
ً
ً
ً
يدور حوله املشروع اإللهي في التعريف به على انه إلها ،خالقا ،وقادرا ،واتخاذه ربا
معبودا ،وان املنهج املعرفي الذي يجب على اإلنسان أن يسلكه تحدده املرتبة التطورية
لإلنسان .إن املعرفة ابتدأت بعد تفتق حواس اإلنسان وادرك أن هناك موجودات يشعر
بها واخذ يتعامل معها ليستكشف آثارها ،وأيضا ادرك أن هناك موجودات مؤثرة ال
يستطيع أن يدركها بواسطة حواسه املحدودة ،عند ذلك ادرك ضعفه وقصوره عن
معرفتها بطريقة مباشرة ،لذلك اخذ يبحث عن وسائل أخرى لكي تساعده في كشف هذه
املوجودات املؤثرة عليه ،من خالل سعيه لتحصيل الكمال واالرتقاء إلى مراتب كان يجهلها
أو غابت عنه ،فكان السبيل الوحيد الرتقائه يحدده نوع العالقة مع اآللهة ومقدار تجلي
قدرات اإلله فيه ،مما يعطيه دافعا لكي يحث السير في الوصول إلى املعرفة التي يريدها،
فيكون اإلنسان واقعا بين امرين :أن يبقى أسيرا لحواسها و يتحرر في املعرفة إلى ابعد من
ذلك ،وهذه تكون بمعونة من اإلله الن الدور التدبيري لإلله ال ينفك باي حال من
األحوال عن رعاية اإلنسان وهدايته ،فبين آن وآن يقدم اإلله مثابات مهمة ترسخ هذه
املعرفة ،وتجعل اإلنسان محافظا على سيره في الوصول إلى غاية املعرفة
غير أن اإلنسان يعمل على نسبة الصفات اإللهية ملوجود معين يختاره بنفسه ،كاتخاذ
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بعض األقوام من الحيوانات واألجحار ،أو يلجؤوا إلى تصور مخلوق غريب الشكل
يطلقون عليه صفة اإلله ،لكون التدبير في عالم الخلق املادي ال ينفك عن وجود اإلله
فمن الالزم بحسب تصوره أن يظهر أو يتجلى في أي موجود طبيعي ،واال كيف يكون له اثر
فيه ،وهذه في الحقيقة تظهر بحسب حاجة الخلق فإنها تتجلى بمظاهر طبيعية كان يتجلى
اإلله في النار أو يتجلى اإلله بصورة معينة للجبل .إن القوى اإللهية ال تظهر بحقيقتها في
العالم املادي لذلك تحتاج إلى وسائط تتجلى فيها.
لعل من الضرورات التي تدفع اإلله إلى التجلي باملحسوسات لتصحيح املسار العقائدي
لإلنسان ،فيتجلى اإلله لإلنسان بما يتالءم وحاله ،فمثال األرواح املقدسة املدبرة للخلق
تتجلى بهيئات بحسب الرموز املقدسة التي تكون قريبة من اإلنسان كما في قصة نبي هللا
موس ى (عليه السالم) عندما تجلى هللا له وكلمه من النار (.)1
لعب الالهوتيون السومريون دورا مهما في إعطاء تصور ملفهوم اإلله من خالل الربط
بين الظواهر الطبيعية وطبيعة مدخليتها في التأثير على حياة اإلنسان ،إذ كانوا ينسبون كل
ظاهرة إلى اصل غيبي ،وكانوا يستدلون على أن هناك اكثر من اله من خالل اختالف
العناصر الطبيعية املؤلفة للكون ،وبما أنها متغايرة فهذا التغاير يؤدي بدوره إلى التغاير في
القوى املدبرة لها.
(كانت العناصر األساسية التي يتألف منها النظام الكوني هي السماء واألرض والبحر
والجو (الهواء) ،وان كل ظاهرة أخرى من ظواهر الكون ال يمكن أن توجد إال ضمن احد
هذه العناصر املؤلفة للكون ،فكان من املعقول أن يستنتجوا أن اآللهة األربعة املسيطرة
على السماء واألرض والبحر والهواء كانت هي اآللهة الخالقة التي خلقت كل ظاهرة كونية
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بموجب خطط ونواميس وجدت ونشات مع تلك اآللهة األربعة) (.)1
إن تغيير الخطاب اإللهي ومفهوم اإلله يتوافق مع التطور اإلنساني ،لذلك كان تصور
األقوام السابقة في الحضارات عن اآللهة وعالقتها مع بعضها بحسب النظام والعالقات
اإلنسانية أن هناك اله اعظم أو ملك على اآللهة وان اآللهة اعترفت به ملكا عليها ،فكان
هناك مجمع لآللهة هم الذين يقدرون املصائر ،وهناك مستوى من اآللهة ربما يصل
عددها إلى الخمسين يسمون باآللهة العظام.
وهناك تقسيم آخر لآللهة بوصفها خالقة وأخرى غير خالقة ،أو أن هناك آلهة أربعة
مسيطرة على السماء واألرض والهواء والبحر .إن معتقد تعدد اآللهة أو الشخصيات
اإللهية الخالقة ،وان كان موجودا إلى اآلن في اغلب الديانات األرضية الوثنية ،ولكن له
بعد تاريخي قديم قدم اإلنسان ،لذلك من الخطأ القول إن ميثولوجيا تعدد اآللهة ظهر في
العصور املتأخرة من مراحل تطور اإلنسان ورقيه.
إن السومريين كانوا على دراية وعلم باآللهة بتفصيل كما نقلت لنا األلواح وشخصوا
اآللهة وصنفوها إلى مراتب منها آلهة اصل أو علوية تتكون من ثالثة أو أربعة أو خمسة
حسب اختالف النص املنقول ،وهناك آلهة ثانوية وقد تصل إلى اكثر من خمسين اله،
وأيضا اثبتوا أنها تتميز عن اإلنسان بوصفها خالدة على الرغم من مشابهتها له.
(إن أهل الالهوت السومريين ،منذ اقدم ما تصل إليه سجالتنا املدونة ،افترضوا
مسلما بحقيقة وجود مجموعة من اآللهة قوامها كائنات حية شبيهة في هيئاتها باإلنسان
ولكنها فوق اإلنسان وخالدة .وهي وان كانت ال يمكن رؤيتها بعين اإلنسان الفاني ،تسير
الوجود وتسيطر عليه بموجب خطط مضبوطة ونواميس معينة مقررة .واعتقدوا أن كل
واحد من هذه الكائنات الشبيهة باإلنسان ولكنها تتميز عنه بخلودها وانها فوق اإلنسان في
القدرة ،موكل بجزء خاص من هذا الكون ليسير شؤونه بموجب قواعد ونواميس مقررة.
فكان احد تلك الكائنات مسؤوال عن كل جزء هام من هذا الكون مثل السماء واألرض
والبحر والهواء ،أو مجموعة األجرام السماوية الرئيسية والشمس والقمر والكواكب وقوى
الجو وعناصر الريح والزوابع والعواصف .وفي دائرة األرض الظواهر الطبيعية كاألنهار
 -1صاموئيل كريمر ،من الواح سومر.156 :
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والجبال والسهول ،ومقومات الحضارة والعمران كاملدن والدولة والسدود والجداول
والحقول واملزارع حتى اآلالت واألدوات مثل الفأس وقالب اآلجر واملحراث .ومما الشك فيه
انه يكمن وراء هذا االفتراض الذي افترضه أهل الالهوت السومريون عن اآللهة استنتاج
منطقي :هو انه ،كانوا ملا لم يروا أيا من هذه الكائنات الشبيهة باإلنسان بأعينهم ،فانهم
اشتقوا صورتهم األولى التي تصوروا بها تلك الكائنات من املجتمع البشري كما عرفوا
واستدلوا من املعلوم إلى املجهول) (.)1
وكذلك نجد هذا الظهور لآللهة وتعددها لم يقتصر على حياة اإلنسان فقط وإنما
أيضا يكون بعد مماته فانه يخضع لها وهي مسؤولة عنه ،ليعلم على أن وجوده مستمر
وان اآللهة مسؤولة عنه أين ما يكون ،وعليه أن يؤدي ما تأمره به أو ما تطلب منه ،فنجد
ً
في العقائد املصرية أن هناك اثنين وأربعين إلها يحاسبون امليت:
ً
(حيث نجد القاض ي (أوزير) يساعده اثنان وأربعون إلها يجلسون معه ملحاسبة املتوفي
وهم (بصور مخيفة) يحمل كل منه اسما مرعبا يدعى املتوفي انه يعرف أسماءهم وكذلك
يخاطبهم واحدا واحدا باالسم) (.)2
فقد كانت العقيدة املصرية تؤمن بالبعث والحساب وكان للعقائد الجنائزية واالحتفال
باملوتى مكانة كبيرة عندهم ،إذ تصور األسطورة مشهد ما بعد املوت ألوزريس ورحلته إلى
دار األمن ومقدر األرواح وعالم املوتى حيث يقيم منتظر ذريته وشعبه لحسابهم ،ونقرأ فيها
توسال للسيد أوزوريس في يوم الحساب ،أوزريس هو بمثابة األب األول للبشرية.
وأوزريس (هو رب القضاء والقدر واملصائر املطلع على كل ش يء وال يخفى عليه ما في
السماء وما في األرض وإلى جانب لوح القدر فان أوزوريس يحتفظ بسجل آخر يدعى سجل
املصائر تدون فيه أعمال جميع البشر ويشرف عليه إلهان هما تحوث وسيشيتا اللذان
يحصيان األعمال الصالحة والطالحة لكل إنسان ويحفظانهما إلى يوم الحساب الذي يرى
فيه كل واحد أعمال عندما يقف في حضرة ربه أمام امليزان في قاعة العدالة) (.)3
 -1صموئيل كريمر ،من الواح سومر.170-169 :
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فبعد أن علم السومريون أن هناك أنظمة يخضع لها هذا العالم وبانتظام ،فإنهم
شرعوا ذلك بقانون يدل على انتظام الكون بحسب طبيعة كل ظاهرة سواء كانت طبيعية
أو من فعل اإلنسان ،فهم ادركوا قانون السببية الذي يحكم نظام العالم الكوني ،فاخذوا
يستدلون على اله معين من خالل ظهور تلك الظواهر الكونية الحسية ويعتبرونها نتائج
لفعل قوى غيبية منشؤها اله من اآللهة
(وقد اطلقوا على ذلك السبب أو املبدأ الكلمة السومرية (مي) التي ال يزال معناها
املضبوط غير معروف ولكنها تعني بوجه عام مجموعة من القواعد والنواميس املنظمة
واملخصصة لكل ظاهرة أو ماهية كونية وكل ظاهرة عمرانية من اجل أن تجعلها تسير
وتعمل إلى األبد بمقتض ى الخطط التي وضعتها اآللهة الذين أوجدوا تلك الظواهر) (.)1
توصل السومريون إلى الفصل بين اإلله وبين فعله ،إذ يلحظ في مبدأ معرفتهم لآللهة
فهم يسمونها بأعظم ش يء تدركه حواسهم فهم يطلقون على اآللهة اسم السماء (انو) أو
األرض (كي) وبعد تلك املرحلة ادركوا أن هناك قوى غيبية فوق هذه الظاهرة الكونية التي
كانوا يصفون بها آلهتهم ،يلحظ ذلك من خالل آلية التعبير التي يستعملونها لوصف
العالقة بين الخلق واآللهة ،فهم يقولون إن السماء واألرض إنما هي نتاج الصراع بين
ً
ً
مردوك وتيامة فعندما هزمها شطرها نصفين نصفا خلق منه السماء ونصفا خلق منه
األرض.
وهنا ربما يثار سؤال :فإذا كانت السماء واألرض موجودة فما الداعي أن يقوم مردوك
ً
بخلق سماء وارض من جسد تيامة ؟ إن النصوص تبين لنا ظاهرا أن هناك طريقتين
لخلق السماء :األولى هي اإلله نفسه املدعو انو ،والثانية إن السماء تكونت نتيجة ما
أودعته اآللهة من قدرات في مردوك وسلحته بالريح التي كانت سببا في شطر جسد تيامة
التي تمثل البحر كما في االينوما ايليش .ولعل هذا في الظاهر يمثل تناقضا عند النظر إليه
للوهلة األولى ،إال أن هذا التناقض يتالش ى عندما يتبين أن البابليين أدركوا َّ
أن هناك قوى
مدبرة فوق الظواهر التي تدركها حواسهم ( ،)2فهم ادركوا القوى اآلمرية التي تمتلكها اآللهة

 -1صاموئيل كريمر ،من الواح سومر.157 :
 -2ينظر ،د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير.125 :
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إضافة إلى القوى الخلقية (.)1

ثانيا :تعدد اآلهلة تصنيفها
يبدو أن السومريين كان لهم تصور واضح عن اآللهة وتعددها بسبب تجليها الظاهري
الذي يتناسب عكسيا مع تطور عقل اإلنسان ورقيه ،فتتجلى املعارف الباطنية ويقل
تجلي املعرفة الظاهرية لضعف الحاجة لها ،وهذا هو مراد اإلله أن يرتقي اإلنسان إلى
املعرفة الروحية ألنها اعلى واسمى من املعرفة الظاهرية املحددة بالظواهر الطبيعة ،لذلك
فان مراحل تطور اآللهة من حيث الظهور والتجلي دعاهم لتصنيفها إلى آلهة صغرى وآلهة
كبرى.
بينت األلواح والنصوص األثرية القديمة بشكل واضح أن هناك مستويين من اآللهة:
هناك آلهة كبرى أو اصل ،وهناك آلهة صغرى لها دور ثانوي أو فرعي ولكن ال يخرجها عن
كونها آلهة ،وملا كان العالم الخلقي هو ساحة ظهور بالنسبة للمستويين من اآللهة ،وان
الخلق هو الفعل الدال عليها ،وهذا الخلق خاضع لقانون التطور ،وتكليف اآللهة الحفاظ
على ثبات النظم الدقيقة للكون ،لذا كانت هناك مستويات لآللهة ومراتب ظهرت بالتدريج
مع تطور وتعقد البنية الكونية والحياتية ،حيث كانت هناك آلهة اصل وهم اآلباء ،وآلهة
بمستوى ادنى تمثل األبناء وهي التي تمارس تدبير الخلق باملباشرة.
كما نصت عليه أسطورة االينوما ايليش:
(عندما في االعالي لم يكن هناك سماء،
وفي األسفل لم يكن هناك ارض.
لم يكن من (اآللهة) سوى ابسو أبوهم،
وممو ،وتعامة التي حملت بهم جميعا.
 -1ينظر ،السيد احمد الحسن ،املتشابهات . 287-281 /4:جواب على سؤال .175
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ً
يمزجون امواههم معا.
قبل أن تظهر املراعي وتتشكل سبخات القصب
قبل أن يظهر للوجود اآللهة اآلخرون
قبل أن تمنح لهم اسماؤهم ،وترسم أقدارهم.
في ذلك الزمن خلق اآللهة (الثالثة) في أعماقهم
لخمو ولخامو ومنح لهما اسميهما
وقبل ان يكبر لخمو ولخامو ويشبا عن الطوق
جاء إلى الوجود انشار وكيشار وفاقاهما قامة وطوال
عاشا األيام املديدة ،يضيفانها للسنين الطويلة
ثم انجبا انو وريثهما ،وفخر آبائه
نعم كان انو بكر انشار وكان صنوا له.
ثم انجب انو ابنه نوديمود على شاكلته
فصار نوديمود سيد آبائه
كان واسع اإلدراك ،حكيما وعظيما في قوته
اعظم من جده انشار واكثر قوة وعتيا) (.)1
فهنا النص يبين بوضوح أن هناك آلهة قبل أن تكون هناك أرض وال سماء ،ومن ثم
 -1فراس السواح ،مغامرة العقل األولى.56 :
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ظهر للوجود آلهة آخرون ،وكأن النص يشير إلى أن وجود اآللهة سابق لوجود السماء
واألرض ،ثم يأتي توزيع األدوار على اآللهة كي تمارس وظيفتها في الوجود ،وذلك من خالل
(قيام اإلله األكبر بسكنى السماء بعد إنهائه فعل الخلق فقد جعله بعيدا جدا عما يجري
في األرض واخذ تدريجيا باالختفاء من الطقوس والعبادات مفسحا املجال إلله اصغر واقل
شانا في األصل ولكنها اكثر التصاقا بالناس وحياتهم وأمور معاشهم واكثر دينامية وفعالية
وقد وصل األمر في بعض الديانات البدائية الختفاء اله السماء تماما من املعابد وزوال
عبادته والطقوس املتعلقة بها فنجد لدى معظم القبائل األفريقية أن اله السماء هو اكثر
بعدا من أن يحتاج إلى أي عبادة واكثر طيبة من أن يحتاج ألي طقوس وأضاحي وتقدمات
فعند قبائل (اليوربا) قام اله السماء األكبر بايكال احد اآللهة الصغرى بمهمة إتمام ما
قام به من عمل الخلق ثم انسحب إلى سمائه تاركا األرض ومن عليها ونفس الش يء لدى
قبائل (توكومبا) و (نفش ي) فاإلله األكبر في السماء هو اعظم من التدخل في تفاصيل حياة
اإلنسان لذا فال نراهم يلجؤون إليه إال في امللمات الكبرى واألخطار العظيمة التي تحل بهم
كانتشار الطاعون واألوبئة وطغيان العواصف واألعاصير) (.)1
ويبدو أن فكرة تكوين اآللهة في ثواليث وتاسوعات قديما كان لضرورة أو اضطرار
للتوافق مع نظام العالم الكوني حيث يجعلون لها أعضاء أو أنها مركبة ،فتكون في الديانة
ً
املصرية تاسوعا عظيما أو التاسوعا الصغرى والتاسوعا الدنيا ،وكل هذه تجليات اإلله
األعظم واالسمى (رع) كما في الترتيلة مرفوعة إلى (رع) وجدت منقوشة على جدار في قبر
الفرعون (سيتي األولى) كيف يمثل أبو اآللهة (رع) كل اآللهة وكيف يمثل كل اله جانب
من جوانب (رع):
(الثناء لك يارع ،أنت القدرة املجيدة التي تسري في مساكن امنت ،هوذا جسدك فهو
طيمو .الثناء لك يارع ،أنت القدرة املجيدة التي تسري في مخبأ انوبيس ،هو ذا جسدك
فهو خبيرا .الثناء لك يارع ،أنت القدرة املجيدة الذي تدوم حياته اكثر من كل الكائنات
الخفية ،هو ذا جسدك فهو شو .الثناء لك يارع ،أنت القدرة املجيدة ،فهو ذا جسدك فهو
طفنوت .الثناء لك يا رع ،أنت القدرة املجيدة التي تطلع الخضرة في مواسمها) (.)2

 -1فراس السواح ،مغامرة العقل األولى.310-309 :
 -2فراس السواح ،دين اإلنسان.202 :
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تلك كانت تصورات اإلنسان ملا يحيط به من ظواهر طبيعية مختلفة ومتنوعة ،إذ كان
لها األثر الواضح عليه ،فمن هذه الظواهر ما يحصل في أوقات معينة ومنها ما يثير في
نفسه الخوف ،ومنها ما يثير في نفسه االطمئنان وهكذا ،فأخذ يبحث عن دوافع هذه
الظواهر وأسبابها لكي ال ُيفاجأ في تأثيرها عليه ،أو أحيانا هو يطلبها لشعوره بالحاجة إليها،
فاخذ ينسبها إلى القوى الغيبية ويسمي تلك القوى بأسماء تلك الظواهر ألنها فعلها
فتعددت اآللهة عنده لهذا السبب ،وأيضا صنفها حسب شدة تأثيرها عليه.

ثالثا :يسمى اإلله استناداً إىل الدور الذي يقوم به
إن فكرة تسمية اآللهة من قبل القدماء مستمدة من الدور األساس ي الذي يقوم به اإلله،
فنلحظ تعدد أسماء نفس اإلله في املدونات األثرية عائد إلى تعدد األدوار التي تقوم بها
تلك اآللهة.
(ومن الجدير باملالحظة أن احدى أسماء اإلله اينكي يرتبط بخلق الحيوانات إذ من
أسمائه دراديم أي خالق املاعز البري) (.)1
ومنذ علم اإلنسان انه واقع تحت تأثير الطبيعة ،كمعاناته من الفيضانات التي يصعب
السيطرة عليها أو دفع خطرها ،وما يرافق هذه الفيضانات من تغيير في األرض من تراكم
الطمى وظهور جزر في املاء عند امتزاج املاء العذب واملاء املالح ،اخذ يسقط هذه املسألة
على معتقده ،فأدرك القدماء أن ما يحصل في الطبيعة هو فعل من أفعال اإلله ،وهو
يعرفون اإلله بهذه التجليات ،فيكون هذا الفعل
تجل من تجلياته ،لذلك اخذ القدماء ِ
اسما أو صفة لإلله يعرف بها.
(إذ أن طغيان موسم الفيضان في نظر إنسان العصور القديمة هو انعكاس لغضب
آلهة املياه األزلية القديمة (ابسووتيامة) وان انحسار املياه كان دليال على اندحارها أمام
قوى اآللهة الحديثة) (.)2
 -1د .أسامة عدنان ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير :ص. 167
 -2املصدر نفسه :ص.54
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وأيضا نشاهد هذه اآللية في تسمية اإلله مأخوذة من أفعال اإلنسان نفسها وكذلك في
الحيوان والنبات فتنسب كل قوة طبيعية إلى إله فيعتقد به على انه املسبب لوجودها.
(كان االسم يختلف وفق املهمة التي يقوم بها اإلله ،فتحت اسم (ننتو) كانت آلهة
الوالدة واملخاض ،وتحت اسم ماما كانت تقوم بفعل خلق الكائنات البشرية ،وتحت اسم
ننماخ أو "ننخرساج" كانت تتبارى مع انكى في صنع نباتات ومخلوقات ....أما لدى
الكنعانيين فهي "عشيرة " زوجة اإلله األكبر "ايل" وأم الجميع في آسيا الصغرى (سيبيل)
أم اتيس الذي سيلعب دورا كبيرا في ديانات األسرار) (.)1
نقلت لنا األلواح األثرية أن هناك الهة خمسة قررت الطوفان في أسطورة الطوفان
البابلية الن هناك أعماال ال تمض ي إال بعد أن تقررها اآللهة في مجمعها:
(فقال اتونوبشتم لكلكامش :سأكشف لك عن امر كان مخبوءا ،وابوح لك بسر من
أسرار اآللهة .شوربياك مدينة أنت تعرفها .لقد شاخت املدينة واآللهة وسطها ،فحدثتهم
نفوسهم أن يرسلوا طوفانا .كان بينهم (آنو) ابوهم (وإنليل) مستشارهم و(ننورتا) ممثلتهم،
ً
و (اينوجي) وزيرهم .و(ننحيكوا) الذي هو (ايا) كان حاضرا أيضا .وفي النص السومري
املعروف بعنوان "هالك مدينة أور" يتخذ مجمع اإلله برئاسة انليل قرروا تدمير مدينة أور
وإهالك أهلها ،قدرا من السماء وأمرا مقضيا ..حتى إن اآللهة ننجال الهة مدينة أور تندب
فيها مدينتها ثم نجد اآللهة تسعى يائسة لدفع الكارثة عن أور وتستعطف مجمع اآللهة
الذي انعقد التخاذ القرار الحاسم) (.)2
ولقد ادرك السومريون أن الخلق واإليجاد ليس كافيا وحده ،وإنما يجب أن يخضع
لقانون يديم الروابط ويحقق استمرار انتظام املخلوقات ،وهذا يتضح من خالل قرار
اآللهة بتدمير مدينة من املدن بإرسال الطوفان وغيرها من الكوارث الطبيعية ،وأيضا
دفاع اإلله املسؤول عن تلك املدينة ،يبقى امر استدامة خلق من خلق اآللهة والحفاظ
عليه هو أيضا يخضع ملسؤولية اآللهة املوكل لها امر تدبيره.

 -1فراس السواح ،مغامرة العقل األول :ص.311
 -2فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.29
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رابعا :مبدأ توحيد اآلهلة
هذه املرحلة تتميز بظهور مبدأ نشوء معتقد (وحدانية العبادة) الذي يقوم على عبادة
اله واحد واإلخالص له ،من دون بقية اآللهة التي ال ينكر وجودها .وهي بمعنى وحدانية
تغليب لرب من األرباب على سائر األرباب ( .)1ونشأت وحدانية العبادة بدورها عن عبادة
تعددية اآللهة ،فبعد أن علم اإلنسان قدرته املحدودة وضعفه وانه ال يستطيع أن يقوم
باي فعل إال بمعونة اله من اآللهة فكان ينسب كل أفعاله لذلك اإلله.
(نقرأ عن اإلنسان وضرورة وجود اله شخص ي معه:
ليس بمقدور اإلنسان بال اله (شخص ي) أن يكسب خبزه
وال بمقدور الفتى أن يحرك ذراعه ببطولة في املعركة) (.)2
ً
فهناك اله شخص ي يكون قريبا من اإلنسان وهو بمرتبة ادنى من اآللهة الكبار ،فأوجد
التوسط بينه وبين اآللهة الكبار مستعدين لسماعه والتعاطف معه (.)3
فوحدانية العبادة مرتبة متطورة ملرحلة سابقة هي وجود تعددية في اآللهة التي يقوم
اإلنسان على عبادتها ،ولكن مع تطوره ادرك أن هناك هرمية في ترتيب اآللهة من حيث
الكمال فأخذ يتبلور عنده مفهوم وحدانية العبادة.
وهذا املبدأ استمد من عالقة اآللهة فيما بينها ،فكان يلحظ ذلك في توجه اآللهة إلى
اختيار اله يتميز بكل صفات اإللوهة ويكون ممثال عنها ،كما في الديانة البابلية القديمة
وكيفية تسامي اإلله ننورتا وأيضا اإلله مردوك واختيارهم ممثلين عن اآللهة ملا يملكون
من صفات ،كما ورد في انشودة موجهة إلى ننورتا:
(كيف أن مجلس اآللهة العظام مجده ،وإليه ُسلمت امللوكية على األسياد أي اآللهة.
 -1ينظر ،عباس محمود العقاد ،العقائد واملذاهب :ص . 124دار الكتاب اللبناني  -بيروت ،الطبعة األولى .1978
 -2د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤيا اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير :ص.260
 -3ينظر ،املصدر نفسه :ص.260
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وهذا ننورتا القوى غضبه طوفان مدمر ،وهو اكثر اآللهة بسالة ،ووجهه الشمس ،وقمة
اسه القمر ،وعيناه اينليل ونينليل ،وحدقتا عينيه هما كوال ( )Gulaوبيليت-ايلي وبؤبؤهما
التوأمان اإللهيان سين وشمس ،وان اجفان عينه هما الشمس املشرقة ،وفمه هي عشتار
الكواكب ،وان انو وانتو هما شفتاه ،وكالمه هو نسك والرسول اإللهي .)1( )....
وكذلك اإلله نركال الذي ظهر بشكل منافس لإلله ننورتا واإلله مردوك حيث تتجسد
به كل صفات اآللهة:
(فهو لم يكن الها عاديا .وإنما قد تم توحيد اآللهة في شخصه اإللهي ،وهو ما نقرأه في
نص يؤكد أن ايرا هو نركال مدينة كوثا ،ومسلمتاي هو نركال مدينة بابل ،ولوخش هو
نركال مدينة كيش) (.)2
فمبدأ التوحيد حسب املدونات األثرية إنما وجد في مجمع اآللهة قبل أن يكلف به
اإلنسان وحتى مبدأ تجسيد أعضاء اآللهة ونسبة كل عضو من أعضائها إلى إله من اآللهة
تمثله ،فقد اتخذها اإلنسان كنوع خاص من عالقته مع اإلله الذي يعبده ،أو هي نتيجة
يحصل عليها اإلنسان جراء عمله املخلص ،فيتجلى اإلله في كل حواسه التي تعد وسائط
رئيسية تعرفه باإلله ،كما في النص السابق الذي ذكر اإلله ننورتا كيف وصفه على أن
عينيه هما اينليل ونينليل وهما من اعظم اآللهة (.)3
يلحظ أن اإلله سين اخذ جميع أسماء اآللهة ،فهو تميز عن اإلله ننورتا واإلله نركال
(ان اإلله سين ،وذكر هنا باسم ناننار ،لقب بأمير اآللهة ،فهو األعظم في السماء واألرض،
وهو في الوقت ذاته اإلله انشار ،والسيد الكبير انو ،وسيد أور ،وسيد ايكيشيركال) (.)4

 -1د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤيا اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير :ص.144-143
 -2املصدر نفسه :ص.145
 -3ورد هذا املعنى في الحديث القدس ي( :إن هللا قال :من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ،وما تقرب إلي عبدي بش يء أحب إلي
مما افترضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته :كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي
يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمش ي بها ،وإن سألني ألعطينه ،ولئن استعاذني ألعيذنه ،وما ترددت عن ش يء أنا
فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا أكره مساءته) املحدث :محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري:
.190/7
 -4د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤيا اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير :ص.147
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فهذا املنهج الذي عمل به مجمع اآللهة يبين تطور العالقة فيما بينها من مبدأ
تخصص كل اله بتكليف معين إلى مبدأ قيام اله من اآللهة بكل األدوار التي كانت على
عاتق كل اله منها ،فهو كاشف عن الحالة التطورية لها .وهذا املبدأ اتخذه اإلنسان منهجا
عقائديا كاشفا عن مقدار تطوره ورقيه ،من خالل االعتماد على نفسه في تحصيل
ضروراته بعد أن يتصف بصفات اآللهة ومعارفها ،فكان اإلنسان في مبدأ وجوده يتكل في
كل ش يء على اآللهة املدبرة لقلة معرفته بتدبير شؤون حياته ،واإلنسان بهذا املستوى
تكون درجة تطوره متدنية اذا اخذ بلحاظ الغاية التي من أجلها خلق ،وهي أن يتخلق
بأخالق اآللهة ،ليؤدي دورها ويكون صورة لها لتتضح به كل املعارف التي تخص اآللهة،
ً
فما دام اإلنسان متدنيا في تطوره وإدراكه ،كان حقا على اآللهة الخالقة واملدبرة أن تباشر
حاجات ورعاية ما خلقت يدها ،حتى تحافظ عليه؛ الن اإلنسان في هذه املرحلة تكون
تصرفاته غير رشيدة ،ولو تخلت عنه ألدت تصرفاته وأفعاله إلى هالكه وإفشال املشروع
اإللهي ،وكان من الطبيعي أن تتجلى اآللهة العليا في املوجودات الطبيعية كالشمس والقمر
والشجر والنجوم والكواكب ،الن انس اإلنسان في تلك املرحلة من فترات تطوره كان بها،
لذا شكل هذا الظهور أمرا طبيعيا بالنسبة لإلنسان ،فما دام أن هناك الهة متعددة فان
هناك ظهورا وتجليا لها ،يكون بصيغ وصور متعددة ،متمثلة بأقرب املوجودات الطبيعية
لإلنسان ،وبسبب ذلك كان مفهوم التعددية لاللهة ،وان اإلنسان عليه أن يختار له إلها
منها ليتوجه له دون أن يلغي بقية اآللهة ،وهذا امر طبيعي ومقبول في تلك املرحلة حيث
نجد فعل اآللهة بالصيغ التي سطرتها النصوص األثرية على أنها تعمل بيدها وتعاني
وهكذا ،فأظهروها في وصفهم على أنها هي التي تتبنى بنفسها أصول التحضر على األرض.
إن من أعمال اآللهة التي ذكرتها النصوص األثرية خلق مقومات الحياة كاألنهار
والقنوات وخلق املدن وصناعة القنوات والسدود لتجري املياه في السواقي واألنهار (.)1
إن اآللهة هي من علمت اإلنسان صناعة الحضارة على األرض ،وكانت اآللهة في زمن
األصول األولى تكد وتعمل من اجل تدبير شأنها ،حتى بلغ التعب واإلرهاق بها حدا ال
يحتمل ،وطفح كيلها فتنادت لخلق اإلنسان ،ليحمل عنها عبء العمل وتركن هي إلى
الراحة .وهذه األوصاف التي تبناها الالهوتيون إنما هي بمثابة إسقاط الصفات البشرية
 -1ينظر ،املصدر نفسه :ص.148،153،156
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وما تعانيه عند أداء أي عمل على اآللهة ،لذا ال ينبغي عند قراءتها أن تفهم باملعنى
الحرفي ،إذ إن آلية أداء العمل بالنسبة لإلله تختلف عن اإلنسان ،ولدينا عدة نصوص
تروي أن السبب من خلق اإلنسان هو خدمة اآللهة منها على سبيل املثال:
ُ
وشكلتُ ،
وحددت مصائر األرض والسماء ،واستقرت شطآن
(بعد أن أخرجت األرض
دجلة والفرات .وعندها جلس اآللهة الكبار آنو وانليل وإيا وبقية اآللهة املبجلين ،جلسوا
جميعا في مجتمعهم املقدس واستعادوا ما قاموا به من أعمال .فقال انليل :أما وقد
حددنا مصائر األرض والسماء ،وجرت القنوات في مجاريها وتوضعت الخنادق ،واستقرت
شطآن دجلة والفرات .ماذا بقي علينا ان نفعل؟ ماذا نستطيع ُ
بعد ان نخلق؟ فأجاب
الحضور من اآللهة املبجلين ،بقسميهما االنوناكي وااليجيجي ،أجابوا انليل قائلين :لنذبح
بعض الهة الالمجا .ومن دمائهم فلنخلق اإلنسان نوكله بخدمة اآللهة على مر األزمان.
سنضع بيده السلة واملعول فيبني لاللهة العظام هياكل مقدسة تليق بهم .سيسقى األرض
بأقاليمها األربعة ويخرج من جوفها الخيرات ،جاعال حقول االنوناكي تنتج غالال وفيرة.
سينضح املاء العذب ويحتفل بأعياد اآللهة.)1( )...
إن الذي باشر الخلق في العالم الخلقي هو مخلوق له خصوصيات اله أو مخلوقات
تجلت فيها صفات اإلله املطلق ،فمادام اإلله في عالم الخلق يجب أن يظهر بهيئة إنسان
فيكون خلقه من نفس حقيقة اإلله ،فتكون املادة األولى له جسد إله من اآللهة:
(فاإلنسان لم يخلق ولم يأت إلى هذه الحياة إال عن طريق التضحية ببعض اآللهة
بقتلها واستعمال دمها ممزوجا بالتراب لصنعه كما في أسطورة التكوين البابلية كيف
قتل اإلله كنغو زوج تهامة ،وقصة دمه ثم مزج بالتراب ليصنع اإلنسان .وكما راينا في
أساطير أخرى كيف جرى قتل اثنين من اآللهة (اللغما) لنفس الغاية .واذا ارتفعنا إلى
مستوى كوني أن التكوين العام كله كان مشروطا بقتل اله بدئي واستعمل أجزاءه لغرض
التكوين ،كما حصل عندما استلب مردوخ حياة تعامة وصنع منها عاملنا الذي نعيش
فيه)(.)2

 -1فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.25
 -2فراس السواح ،مغامرة العقل األول :ص.314

االلوهية يف عامل اخللق ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــ 75

إن عقيدة التضحية والفداء باله من اآللهة من اجل إحياء البشرية ،يرجع إلى
األصل الذي شرع من أجله الفداء فكان الدافع األساس ي له .إن اإلنسان يعلم بقصوره
في دفع ضرر واقع به ويعلم أن ال مفر منه ،لذلك وجب عليه أن يقدم تضحية بش يء
ً
مما يملك تكون أهميته اقل من الضرر الواقع به ،فمثال يقدم شيئا من حيواناته التي
يملكها فداء له أو الحد أفراد عائلته ،بمفهوم دفع ضرر اكبر بضرر اقل ،وهذه
العقيدة رافقت اإلنسان منذ أن علم أن هناك قوى مدبرة ،وهو واقع تحت تأثيرها
الذي ال يمكن أن يدفعه إال بتقديم ش يء كقربان لإلله ،وأيضا هي مسألة تعبدية
يستشعر اإلنسان من خاللها مقدار رضا اإلله.
وهذه العقيدة نلحظها في العقائد املسيحية وأيضا في العقائد األخرى من الديانات
اإللهية وحتى اإلسالمية؛ تقديم املقدس من البشر الذي يمثل اإلله كقربان لكي يستمر
املشروع اإللهي وال يتوقف .مثال على ذلك قول السيد املسيح في العشاء األخير:
(26وفيما هم يأكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التالميذ وقال« :خذوا
كلوا .هذا هو جسدي» 27.واخذ الكاس وشكر وأعطاهم قائال« :اشربوا منها كلكم 28
الن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين ملغفرة الخطايا) (.)1
إذ اقتسم معهم الخبز الذي يرمز إلى جسده ،الذي كسر وصلب وسفك دمه من
أجلهم وما هي إال صورة ينقلها املسيح (عليه السالم) عن عالقته باإلله ،وعالقة
أنصاره واملؤمنين به من جهة أخرى ،فهو بالنسبة لهم يمثل صورة اإلله الذي يطلبون
رضاه .فالنص السومري السابق يبين ضرورة التضحية باله من اجل خلق إنسان
يحمل صفات اآللهة ،وكذلك املسيح أراد إخبارهم أن هناك تضحية ستقدم وان هذا
املضحى به يمثل اإلله من اجل حياة اإلنسان وصالحه ،فأراد أن يبين لهم هذا املفهوم،
فضرب لهم مثال بما قدم في العشاء األخير ،ألنه هناك ستتجسد التضحية أمام
أعينهم.

 -1انجيل متى.28-26 /26 :
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املبحث الثالث :عالقة اآلهلة باإلنسان
إن الغاية املنشودة من الخلق بمراتبه الوجودية أن يصل إلى مراحل من التطور لينتهي
إلى مخلوق ممكن أن تتجلى به كل مقومات اإلله من خلق وتدبير ،وملا كان الناتج من
جراء التطور هو خلق إنسان  -وهذا اإلنسان بحسب تخطيط اإلرادة اإللهية  -يأخذ
دورها في عالم الخلق ،وهذا العالم مترتب بحسب مستويات الكمال من عالم محسوس
إلى عوالم ملكوتية غير محسوسة ،لذا من الضروري أن يجمع اإلنسان في نشأته الخلقية
سمات العوالم امللكوتية وسمات العوالم امللكية الجسمانية .فعملت اآللهة على إيجاد
تسلسل تطوري لجسم اإلنسان ليكون مهيئا لالتصال بهيئة ملكوتية (النفس) ،لتتحقق
القدرة واإلمكان فيه على تحصيل تلك املعارف .وهنا يتضح دور اآللهة في هذه املراحل
التطورية التي مر بها اإلنسان من مبدأ خلقه إلى فترة اتصاله بالنفس العلوية التي تمثل
نقطة التحول في مسار اإلنسانية ،وهي خلق نفس ادم وإنزالها في العالم الجسماني لتمثل
الطفرة األخالقية واملعرفية له.
إن جميع النصوص ،سواء كانت في الكتب املقدسة ملختلف الديانات أو النصوص
األثرية ،أعطت تصورا عن خلق اإلنسان تكاد تكون جميعها متفقة على معنى واحد وهو
ابتداء خلق اإلنسان من طين ونفخ فيه الروح ،إذ ورد في التوراة:
(وجبل اإلله ادم ترابا من األرض ونفخ في انفه نسمة الحياة فصار ادم نفسا حية) (.)1
وفي القران الكريم:
َْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ ً َ ُ ََ
َ
ض خ ِل َيفة قالوا أت ْج َع ُل ِف َيها َمن
قال تعالى﴿ :وِإذ ق
اعل ِفي األ ْر
ال َرُّبك ِلل َمال ِئك ِة ِإ ِني ج ِ
ِ
َ َْ ُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُْ ُ
ََ ْ ُ
س ل َك ق َ
الد َم َاء َون ْح ُن ن َسب ُح ب َح ْم ِدك َونق ِد ُ
ال ِإ ِني أعلم ما ال
يف ِسد ِف َيها ويس ِفك ِ
ِ ِ
َ َ َ
ت ْعل ُمون﴾(.)2

 -1تكوين.7/2 :
 -2سورة البقرة ،آية.30 :
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وقال تعالىَ ﴿ :فإ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه من ُّروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجد َ
ين﴾(.)1
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
إن غاية اإلرادة اإللهية هي إيصال املعارف إلى اإلنسان ،فكان البد من تهيئة السبل
إليصال تلك املعرفة ،ومن هذه السبل خلق أسباب الحياة ومقوماتها الوجودية التي في
مقدمتها خلق السموات واألرض ،وقد بينتها املدونات األثرية والنصوص التاريخية
للحضارات القديمة التي كشفت عن آلية في الخلق عرضها الكتاب السومريون بوقائع
أسطورية لكي يقربوا املفاهيم التي كانوا يعتقدون بها عن بدء الحياة على هذا الكون.
وكانت اغلب األساطير تشير إلى كيفية واحدة في البدء فهي تجتمع على مفهوم الكلمة التي
هي أساس الخلق ،فهذا التصور الذي أعطاه أصحاب الحضارات القديمة مستمد من
مفهوم امللوكية ودور امللك في الحكم وتنفيذ أوامره التي يصدرها .وقد لعب هذا التصور
دورا أساسيا في إعطاء مفهوم العالقة بين اآللهة والخلق ،فاجتمعت تلك األساطير على
مفهوم الكلمة ،إذ يلحظ أن اإلله (انو) خلق بقوة الكلمة السماء واألرض:
(يا آنو إن أمرك سام يتقدم كل امر
من من شأنه أن يقول لك ال؟
يا أبا اآللهة إن كلمتك هي أساس السماء واألرض) (.)2
وأيضا للكلمة أثر في تقرير املصائر ظهر في دور اإلله انليل:
(انليل ذو األمر الواسع املدى الذي كلمته مقدسة
الرب الذي ال يبدل كالمه الذي يقرر املصائر إلى األبد) (.)3
كما ظهر للكلمة اثر واضح في الكتب املقدسة ،منه ما ورد في اإلنجيل والقران:
ْ
ََ َ َْ َ ُ َ َ 2
هذا َك َ
َْ َ َ ُ َْ َ ُ َْ َ َ َْْ 1
ان ِفي ال َب ْد ِء
هللا ،وكان الك ِلمة هللا.
( ِفي البد ِء كان الك ِل َمة ،والك ِل َمة كان ِعند ِ
 -1سورة الحجر ،آية.29 :
 -2د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم :ص.226
 -3د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم :ص.230
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انَ ،وب َغ ْيره َل ْم َي ُك ْن َش ْيء م َّما َك َ
ع ْن َد هللاُ 3 .ك ُّل َش ْيء به َك َ
ان) (.)1
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َ َ َ َ
َ
َ ُ َ ُ ُ
وفي القران الكريم قوله تعالىِ ﴿ :إ َّن َما أ ْم ُر ُه ِإذا أ َر َاد ش ْي ًئا أ ْن َي ُقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون﴾(.)2
لقد عكس النص السومري مدى التطور الفكري لدى الالهوتيين السومريين إذ أعطى
تصورا للكيفية التي خلقت السماء واألرض:
(بعد أن أبعدت السماء عن األرض
وبعد أن فصلت األرض عن السماء
وبعد أن عين اسم اإلنسان
وبعد أن أصبحت السماء بحوزة (آن)
وبعد أن أصبحت األرض بحوزة (انليل) ) (.)3
هذا النص يبين أن هناك مرحلة من الخلق لم تكن هناك ارض وال سماء ،وان هناك
خالقا لهما ،ومن هنا ابتدأ التصور الفكري عن اإلله ،تلك املرحلة كانت تمثل نقطة
جوهرية في املعرفة واالتصال بين اإلله واإلنسان ،ألنها كشفت عن الكيفية التي اخذ بها
املخلوق األولي سمات اإلله ،وهذا التصور يبين مستوى التعبير عند السومريين عن اإلله،
إذ ادركوا أن اإلله فوق مدركاتهم الحسية ،فلم يجدوا طريقة للتعريف به غير ما يصدر
عنه .والحظ السومريون أيضا عظم هذا الخلق فأسقطوا سمات التعظيم على اإلله
الخالق( .بعد انفصال السماء عن األرض كان اإلله (ان) اله السماء هو الذي اخذ السماء
واإلله (انليل) اله الهواء) (.)4
تبين النصوص السومرية أن خلق اإلنسان بدأ من طين ،وان روح اإلنسان هي من
 -1إنجيل يوحنا.3-1 /1 :
 -2سورة يس.82 :
 -3خزعل املاجدي ،متون سومر.72 :
 -4ينظر ،صاموئيل كريمر :من الواح سومر :ص.168
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روح اإلله ،فهم أعطوا تصورا أسطوريا ،ليتناغم مع قدرتهم على التعبير فيما توصلوا له
من معارف تتعلق بالخلق ،إذ لم يخرجوا عن املألوف في إعطاء التصور الصحيح عن
خلق اإلنسان ،وهذا ما أكدته الكتب اإللهية في الديانات التي أتت بعد الحضارة
السومرية:
(لتمزج اآللهة ننتو الطين ليجتمع اإلله واإلنسان معا في الطين لنسمع الطبل إلى آخر
األيام ولتكن الروح البشرية من جسد اإلله ولتعلمه أن الحياة أضحت رمزه ولتكن الروح
البشرية خالة .في االجتماع اآللهة االنوناكي مقرروا املصائر اجلبوا نعم في اليوم السابع وفي
اليوم الخامس عشر من الشهر جهزوا مكانا ظهورا ذبحوا اإلله دي  -ابال في اجتماعهم
وبلحمه ودماءه عجنت ننتو الطين آلخر األيام سمعوا الطبل وجدت الروح البشرية من
جسد اإلله وعلمته ان الحياة أضحت رمزه وجدت الروح البشرية إلى األبد) (.)1
وتبدأ األسطورة السومرية عن خلق اإلنسان ببيان فكرة تكوينه من طين وفكرة
تصويره على صورة اآللهة ،وعلى منوالها جرت األساطير.
يقول السومريون:
(إن الكائنات التي ارتأت خلقها ،ستظهر للوجود
لسوف تعلق عليها صورة اآللهة
امزجي حفنة الطين من فوق مياه األعماق
سيقوم الصناع اإللهيون املهرة بتكثيف الطين وعجنه) (.)2
ويقول البابليون:
(بمعونة انكى سوف يخلق اإلنسان (وانكى كما هو واضح هو احد أرباب املالئكة

 -1فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.35
 -2فراس السواح ،مغامرة العقل األولى :ص.46
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املسؤولة عن الحكمة واملاء العذب وهو من الكلمة العربية النقي)
الذي سيخش ى اآللهة ويعبدها (اإلنسان)
فليعطى انكى طينا اعجنه  ...ستقوم ننتو بعجن الطين
اله وإنسان معا سيتحدان في الطين) (.)1
وخلق اإلنسان من تربة األرض ممزوجة بدم اله قتيل هي تأسيس لفكرة الطبيعة
املزدوجة لإلنسان وتكوينه من عنصر مادي وآخر روحاني:
(نجد أن امه اآللهة التي تمثل (البحر األول) وهي األم األولى التي ولدت جميع اآللهة
تأتي بدموع اآللهة إلى (انكى) وتخاطبه قائلة:
(يابني قم من فراشك ومن  ....واعمل ما هو حكيم والئق
اصنع عبيدا لإلله وعساهم يضاعفون من عددهم
فتدبر اإلله (انكى) األمر وقاد جميع الصناع املهرة الالئقين وقال المه (نمو) (الهة البحر
األول)
أيا أماه إن املخلوق الذي نطقت باسمه موجود
فاربطي عليه صورة اآللهة
اعجني لب الطين املوجود فوق (مياه العمق)
(واجعلي) الصانعين املهرة يكثفون الطين
وعليك أنت أن توجدي له األعضاء والجوارح
 -1املصدر نفسه :ص.46
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وستعمل ننماخ (األم  -اآللهة) من فوق يدك
وستقوم بجانبك الهة (الوالدة)  ...في أثناء صنعك
ياماه قدري مصيره (أي مصير املولود الجديد)
وستربط (ننماخ)عليه صورة اآللهة
انه اإلنسان) (.)1
يلحظ في هذه النصوص التصور الدقيق آللية خلق اإلنسان ،إذ تشهد انه مر بمراحل
تطور وكانت اآللهة املوكلة في خلقه والحفاظ على استمرارية وجوده تتعامل معه بدرجة
ً
من القرب مكنت الالهوتيين السومريين أن يعطونا وصفا لتلك املراحل التي مر بها هذا
املخلوق حتى وصل إلى التكامل الخلقي على يد اآللهة.
وهناك نص يبين أن اإلنسان وخلقه كان على مراحل ،حيث يشير نص األسطورة إلى
حالة النقص عندما بدأت اآللهة بخلق اإلنسان ،وظهور حاالت شاذة في جنسه:
(لقد صنعت (ننماخ) ال  .....على هيئة امرأة ال تلد
وملا أن رأى (انكى) املرأة التي ال تلد
قدر لها مصيرها فقرر أن توضع في (بيت املرأة)
وضعت ننماخ ال  ......على هيئة مخلوق ليس له عضو الذكري* وال عضو األنثى
وملا أن رأى انكى املخلوق الذي ليس له عضو الذكر وال عضو األنثى
قرر مصير أن يقوم (بخدمة امللك) ) (.)2
 -1صاموئيل كريمر من الواح سومر :ص.199
 -2املصدر نفسه :ص.210
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تبين النصوص السابقة تدخل اآللهة ورعايتها لإلنسان ،وان كان خلقه يشوبه بعض
النقص ،إذ اخذ الجانب األكبر من عنايتها ،فهي املسؤولة عن خلقه لكي يظهر بصورة
مرضية خالية من العيوب والعاهات ،هذه العيوب والعاهات تعكس مدى قدرة اإلله
املكلف بهذا املخلوق ،وملا يعجز على إنجاز خلقه بالصورة التي تكون مرضية يستعين باله
له قدرة اكبر في املساعدة في إصالح العيوب التي حدثت في خلق اإلنسان ،كما فعل اإلله
انكى حين استعان بننماخ (.)1
(مثلما عينت مصير ما صنعت يدك
(وأعطيته الخبز ليأكل
(فاعملي على تقرير مصير ما صنعت يدي
(وزوديه بالخبز ليأكل) (.)2
كما في (أسطورة اشنان والنعجة) البشر األوائل لم يعرفوا اكل الخبز ولم يعرفوا ارتداء
املالبس بعد وكانوا يسيرون على أيديهم وأرجلهم من القنوات يشربون املاء (.)3
(لم يكونوا يعرفون اكل الخبز وال يعرفون تغطية أجسادهم بالكساء كانوا يمضون
ويعودون بكامل عريهم يتغذون باألعشاب كما تفعل الخراف وال يرتادون سوى مياه
املناقع) (.)4
أثبتت أبحاث علماء األحياء التي تهتم بتطور اإلنسان ،أن اإلنسان مر بمراحل تطورية
حتى بلغ مراحل متقدمة من اإلدراك العقلي ،فكان قبل وجود ادم وخلقه أسالف ،وهؤالء
األسالف لهم صفات ومميزات اقل تطورا وتعقال من ادم (عليه السالم) وان كانوا يعدون

 -1ينظر نفسه :ص.211
 -2صاموئيل كريمر من الواح سومر :ص.210
 -3ينظر  ،حضارة وادي الرافدين :ص.160
 -4قاسم الشواف ،ديوان األساطير ،النص  41السطر ( )25-20دار الساقي ،الطبعة األولى.
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آباءه ،وهذا ما اثبته علماء اإلحياء التطورية ،وهؤالء كان يطلق عليهم النسناس ( )1في
املروي عن آل البيت (عليهم السالم) ،فبعد أن تغيرت املنهجية في الخلق ونقل اإلنسان
من محدودية التقيد بالعالم األرض ي إلى أبواب امللكوت السماوي ،بحسب ما نقل إلينا عن
قصة الطينة املرفوعة وخلق نفس ادم (عليه السالم) منها (.)2
(والتاريخ األحفوري الذي يخص اإلنسان يسجل بداية أشباه اإلنسان أو اإلنسان ذو
الجسم املنتصب (الهومواركتس) بتاريخ يعود إلى الوراء ( )2مليون سنة تقريبا
والهومواركتس في األغلب تمكن من استخدام النار واألدوات البسيطة كالفؤوس الحجرية
ولديه حياة اجتماعية ،فقد سجل التاريخ األحفوري في جورجيا في القوقاز بقاء عجوز من
الهمواركتس حيا لسنتين بعد سقوط أسنانه وهذا ربما يعني انهم كانوا يطعمونه  -أو
يعدون له الطعام  -أي إن هذا يرجع ربما إلى أن لدى الهومواركتس الذين هاجروا من
أفريقيا حياة اجتماعية ولو بسيطة) (.)3
إذن فالقوى اإللهية كان لها دور مباشر في نقل اإلنسان من طور الحيوانية وصفاتها
الغرائزية إلى طور اإلنسانية وصفاتها العقالئية ،فبدأ يتحول من مخلوق تدفعه الطبيعة
الغرائزية في تعامله التي من سماتها كثرة سفكه للدماء إلى إنسان ذي عقل خالق ،وهذه
النقلة التحضرية أساسها وسببها التدخل الربوبي مباشرة ،وغرس األخالق الربوبية في
ً
كيان اإلنسان ليكون مهيئا الستقبال املعاني الروحية ،لكي يدرك ما غاب عنه بسبب
طغيان الطابع الغرائزي ودوافعه الحيوانية ،فاخذ يقف على ش يء من معاني الربوبية
الحقة بمستوى ملحوظ ،فبعد أن ادرك افتقاره لرعاية اآللهة ،وادرك حضور أهميتها ملا
( -1عن جابر ،عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :سئل أمير املؤمنين (عليه السالم) :هل كان في األرض خلق من خلق هللا تعالى
يعبدون هللا قبل آدم وذريته ،فقال :نعم ،قد كان في السماوات واألرض خلق من خلق هللا يقدسون هللا ويسبحونه ويعظمونه
بالليل والنهار ال يفترون ،فإن هللا عز وجل ملا خلق األرضين خلقها قبل السماوات ،ثم خلق املالئكة روحانيين لهم أجنحة
يطيرون بها حيث يشاء هللا ،فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدسونه الليل والنهار ،واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل
وجبرئيل ،ثم خلق عز وجل في األرض الجن روحانيين لهم أجنحة فخلقهم دون خلق املالئكة ،وحفظهم أن يبلغوا مبلغ املالئكة
في الطيران وغير ذلك ،فأسكنهم فيما بين أطباق األرضين السبع وفوقهن يقدسون هللا الليل والنهار ال يفترون ،ثم خلق خلقا
دونهم لهم أبدان وأرواح بغير أجنحة يأكلون ويشربون (نسناس) أشباه خلقهم ،وليسوا بإنس ،وأسكنهم أوساط األرض على
ظهر األرض مع الجن يقدسون هللا الليل والنهار ال يفترون) العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.323 /54 :
 -2ينظر ،احمد الحسن ،عقائد اإلسالم :ص .255شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى (-2016
1437هـ).
 -3السيد احمد الحسن ،وهم اإللحاد :ص.114
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توفره له ،فكان هذا دافعا لالستزادة لتحصيل فيوضاتها ،فبدأ يدرك الفائدة من االرتباط
ً
بها ،وكما هو معروف عندهم ،هذه املرحلة التطورية من حياة اإلنسان بدأت تعطيه شيئا
من الخصوصية والتميز ،ألنه وصل إلى مرحلة من التطور والرقي األخالقي التي بها يتمايز
إنسان عن آخر ويتفاضالن فيما بينهما فيكون هناك إنسان فاضل وآخر غير فاضل ،لتعلم
اآللهة انه وصل إلى مستوى من اإلدراك والتعقل ليكون هناك حق االختيار والتمييز في
استظهار الصفات التي تطلبها اآللهة وانتقاء املجموعات التي تملك قابلية للتحضر اكبر من
غيرها (.)1
(وكانت في تلك الفترة املياه منحسرة فتمكنت مجموعة من العبور وأخذت هذه
املجموعة املنتخبة من هوموسابينس أفريقيا تتقدم في جنوب شبه الجزيرة العربية
لوجود ينابيع املياه على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية) (.)2
بدأت عملية نقل السلطات اإللهية إلى اإلنسان بعد تطوره تمهيدا لتنصيبه خليفة هلل
في األرض ،وهذه املرحلة مثلها (ادم) هو وصف ملرحلة تطورية من حياة اإلنسان من خالل
القدرات العقلية التي تمكنه من امتالك قدرات فائقة يستطيع بها أن يمتلك صفات
اإللوهة في الحدود التي أهلته أن يمتلكها ،ليكون خليفة هلل في األرض ،ويلحظ ذلك من
خالل الطفرات الهائلة لإلنسان في شتى مجاالت الحياة ،بعد أن نقله هللا إلى مستوى عال
من األخالق التي لم توجد في أسالفه ،وكانه امتلك بعضا من قدرات الخالق ،وأودعت في
عقله فاصبح يتحكم في بعض جوانب الطبيعة ويسخرها ملصلحته.
ومن املجموعة املهاجرة املنتقاة التي سكنت الجزيرة العربية منذ ما يقارب ( )70الف
سنة ولد ادم (عليه السالم) ،ولعل لهذه املجموعة مميزات ما أهلها أن يصطفى منها ادم
(عليه السالم).
(إن تلك املجموعة األفريقية من هوموسابينس أفريقيا كانوا يحجون قبل مجيء ادم
بألفي عام أي انهم أقوام مكلفة يعبدون هللا بحسب وضعهم وحالهم وإمكاناتهم وإدراكهم.

 -1ينظر ،املصدر نفسه :ص.115
 -2املصدر نفسه :ص.116
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عن زرارة قال :قلت البي عبدهللا (عليه السالم) :جعلني هللا فداك أسألك في الحج منذ
أربعين عاما فتفتيني .فقال :يا زرارة بيت حج إليه قبل ادم بألفي عام تريد أن تفنى
مسائله في أربعين عاما.
إذن الحقيقة العلمية في هذا النص توصلنا إلى أن ادم ولد ألهل مكلفين من أولئك
املهاجرين ،ولكنهم كانوا من نوع نفس ي دون مستوى ادم وولده) (.)1
تلك املرحلة تمثل مرحلة متقدمة من الكمال بالنسبة ملا سبقها من مراحل تطورية
لإلنسان ،وبه فتحت مرحلة جديدة من عالقة اإلنسان باإلله ،حيث فتح باب النبوة
واصبح الخطاب اإللهي عن طريق الوحي.
(من املؤكد أن مسألة التطور بتفاصيلها ال يمكن أن تكون واردة في الروايات ،ولكن
هناك مؤشرات موجودة في الروايات تشير إلى مسالة التطور ،وتبين بوضوح أن ادم (عليه
السالم) لم يكن املخلوق األول ذو الجسم اإلنساني الحالي ،بل سبقه خلق يشبهون
اإلنسان اآلدمي في أجسامهم ولكنهم لم يكونوا من ولد ادم (عليه السالم) ،أي انهم سبقوا
ادم (عليه السالم) ،وقد سمتهم الروايات بالنسناس ،وهو اسم قريب لتسميات مراحل
التطور العلمية اليوم مثل :الهومواركتس والهوموسابينس وإنسان النيادرتال ،وبعض
علماء األحياء يسميهم أشباه الناس.
عن محمد بن علي الباقر (صلوات هللا عليه)( :لقد خلق هللا عز وجل في األرض منذ
خلقها سبعة عاملين ليس هم من ولد ادم خلقهم من أديم األرض فأسكنهم فيها واحدا
بعد واحد مع عامله ثم خلق هللا عز وجل أبا هذا البشر وخلق ذريته منه .)2( )...
وهذه الرواية تبين أن هللا خلق قبل ادم (عليه السالم) على األرض سبعة أنواع من
أشباه الناس على األقل وهم ليسوا من ولد ادم وسبقوا ادم (عليه السالم) على هذه
األرض) (.)3

 -1السيد احمد الحسن ،وهم اإللحاد :ص.127
 -2محمد بن مسعود العياش ي ،تفسير العياش ي .238/2 :املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران.
 -3السيد احمد الحسن ،وهم اإللحاد :ص.136
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كان مع الساللة التي أتى منها ادم (عليه السالم) سالالت أخرى وهي التي وصفها آل
البيت (عليهم السالم) على انهم من أشباه الناس.
ولم تنفك اإلرادة اإللهية عن رعاية ما خلقت يدها ،فبعد أن بلغ الخلق فترة كافية من
مراحل تطوره أراد هللا سبحانه وتعالى أن يربط ذلك الخلق األول املوصوف بأنه أرض ي
بالخلق العلوي وهو عالم أرواح فاخذ من أديم األرض فهيأ السبيل لنزول هذه األرواح في
األبدان ليظهر من خالل هذا الخلق قدرات وصفات خلقية لم تكن موجودة سابقا (.)1
النفس ومراحل تطورها:
النفس أيضا مرت بمراحل تطور حيث بين السيد احمد الحسن (عليه السالم) كيفية
خلق النفس وانها خلقت من طين مرفوع مع نفخ الروح فيه فتكونت النفس ،وان هذه
العملية بين رفع الطينة ونفخ الروح فيها استغرق أربعون عاما بحسب ما تذكره رواية
ينقلها اإلمام الباقر (عليه السالم) عن أمير املؤمنين:
(عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن أمير املؤمنين
(عليهم السالم)  ............قال أبو جعفر (عليه السالم)" :وجدنا هذا في كتاب علي (عليه
السالم) ،فخلق هللا آدم فبقي أربعين سنة مصورا ،فكان يمر به إبليس اللعين ،فيقول:
ألمر ما خلقت") (.)2
وانها مرت بمراحل تطورية كما بين أمير املؤمنين علي (عليه السالم) في حديثه لكميل،
إذ روي عن كميل بن زياد أنه (قال :سألت أمير املؤمنين (عليه السالم) قلت أريد أن
تعرفني نفس ي فقال (عليه السالم) :يا كميل فأي نفس تريد أن أعرفك؟ قلت يا موالي،
هل هي إال نفس واحدة .فقال (عليه السالم) يا كميل ،إنما هي أربعة ،النامية النباتية،
والحسية الحيوانية ،والناطقة القدسية ،والكلية اإللهية) (.)3
فهذه مراتب النفس األربعة (النامية النباتية ،والحسية الحيوانية ،والناطقة القدسية،
 -1ينظر ،نفسه :ص.322
 -2السيد هاشم البحراني ،البرهان في تفسير القران .173/1 :منشورات دار األعلمي ،الطبعة الثانية 1427هـ2006-م
 -3العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.85/58 :
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والكلية اإللهية) تبين التطور لخلق النفس.
(إذن فالنفس باعتبار أنها مخلوقة من الطين فان لها قابلية استيعاب القوى أو
األرواح املادية الجسمانية وهي الشهوة والقوة واملدرج أو حياة البدن ،والنفس باعتبار أنها
مخلوقة من نفخ الروح فهي مؤهلة لالرتقاء واستيعاب روحي اإليمان والقدس .ولهذا رفع
الطين وخلقت منه ومن نفخ الروح؛ ألنها في علم هللا ستعود إلى الطين أو عالم األجسام
املادي أو األرض بالخصوص ،وألنها مخلوقة منه فستكون مؤهلة للتفاعل مع ما هو ارض ي
واستيعابه واالندماج معه أي الجسم بحيث يمثل امتحانا مالئما لها ،وفي نفس الوقت
ألنها من نفخ الروح السماوي فستكون مؤهلة لالرتقاء واستيعاب ما هو سماوي أي روح
اإليمان وروح القدس.
فالنفس يمكن أن نتصورها عبارة عن مرآة لها جهتان :جهة سفلية فيها صورة وموضع
ألرواح أو قوى البدن الجسمانية (روح الشهوة والقوة والحياة) ،وجهة علوية فيها موضع
لروحي اإليمان والقدس ،فهي شاملة لألرواح الخمسة؛ أرواح أو قوى البدن وروحي
اإليمان والقدس ،وهي أصبحت هكذا شاملة لقوى وأرواح من عوالم مختلفة؛ ألنها
مخلوقة من عوالم مختلفة ،فالطين املرفوع من عالم املادة الجسماني ،ونفخ الروح من
العوالم السماوية) (.)1
الروح من عالم امللكوت وهو عالم مثالي ارقى من عالم األجسام أو عالم امللك ،وان
مراتب الوجود العالم الخلقي والخالق ،العالم الخلقي يتكون من ثالث مراتب امللك
وامللكوت والعقل ( ،)2ومرتبة الذات؛ الثالثة األولى عالم الخلق ،والرابعة هي االلوهية
املطلقة املتمثلة بالذات اإللهية ،وجرت سنة هللا في الخلق أن يمتحن عباده في عالم
الخلق عند اتصال النفس في األجساد في عالم الدنيا ،وهذا االمتحان ما هو إال إعادة
لالمتحان الذي جرى في عالم الذر في السماء األولى وقبلها كانت األرواح في السموات العلى
قبل أن تتصل بالطينة املرفوعة:
(عن عمارة ،قال :كنت جالسا عند أمير املؤمنين (عليه السالم) إذ أقبل رجل فسلم
 -1السيد احمد الحسن ،وهم اإللحاد :ص.322
 -2ينظر السيد احمد الحسن ،ش يء من تفسير سورة الفاتحة :ص.35،36
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عليه ،ثم قال :يا أمير املؤمنين وهللا إني الحبك ،فسأله ثم قال له إن األرواح خلقت قبل
األبدان بألفي عام ،ثم أسكنت الهواء ،فما تعارف منها ثم ائتلف ههنا ،وما تناكر منها ثم
اختلف ههنا ،وإن روحي أنكر روحك) (.)1
ً
يتبين أن هناك تكليفا في عالم األرواح ،وكانت األرواح املقدسة لها دور الحجية
والتدبير ،فاإلمام علي (عليه السالم) بين لهذا املدعي وهو يخاطبه عن تلك املرحلة التي
يتذكرها اإلمام ويقول له :إن روحك ما كانت معنا في ذلك العالم من الخلق لتكون صادقا
في ادعائك ،فلو كنت محبا لنا في هذا العالم الجسماني  -كما تدعي  -لكنت مؤمنا بنا في
عالم األرواح ،لعرفناك هناك وصدقناك هنا فيما تقول وتدعي معرفتنا وواليتنا هنا.
من املسائل التي يمكن أن نستدل بها على اإلمكان التدبيري لألرواح في العوالم العلوية
كما بينا انه لها صفات التدبير والربوبية ،فعندما نبحث في علة انزال تلك األرواح في
األبدان نجد أن األرواح لها خصوصيات التدبير والخلق ،وهذا ما بينه آل البيت (عليهم
السالم) في كثير من الشواهد ،وبما أن هللا فوض لها هذا األمر فاراد أن يعرفها حدود
قدرتها ،وأن تفويضها ليس مطلقا ،ألنها لو فوضت مطلقا لنزع أكثرها إلى ادعاء الربوبية
من دون هللا.
روي (عن عبد هللا بن الفضل الهاشمي ،قال :قلت البي عبدهللا (عليه السالم) :ألي
علة جعل هللا عز وجل األرواح في األبدان بعد كونها في ملكوته األعلى في أرفع محل؟ فقال
(عليه السالم) :إن هللا تبارك وتعالى علم أن األرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على
حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل فجعلها بقدرته في األبدان التي قدر لها
في ابتداء التقدير نظر لها ورحمة بها ،وأحوج بعضها إلى بعض ،وعلق بعضها على بعض،
ورفع بعضها على بعض ،ورفع بعضها فوق بعض درجات ،وكفى بعضها ببعض ،وبعث
إليهم رسله ،واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين ،يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع
ملعبودهم باألنواع التي تعبدهم بها ،ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في اآلجل،
ومثوبات في العاجل ومثوبات في اآلجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر ،وليذلهم
بطلب املعاش واملكاسب ،فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون وعباد مخلوقون ،ويقبلوا على

 -1العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.131 /53 :

االلوهية يف عامل اخللق ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 89

عبادته فيستحقوا بذلك نعيم األبد وجنة الخلد ،ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق.
ثم قال (عليه السالم) :يا ابن الفضل! إن هللا تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم
ألنفسهم ،أال ترى أنك ال ترى فيهم إال محبا للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم ملن قد نزع
إلى دعوى الربوبية ،ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها ،ومنهم من نزع إلى دعوى
اإلمامة بغير حقها ،وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف واملهانة
والحاجة والفقر واآلالم واملناوبة عليهم واملوت الغالب لهم والقاهر لجميعهم .يا ابن
الفضل إن هللا تبارك وتعالى ال يفعل بعباده إال األصلح لهم ،وال يظلم الناس شيئا ولكن
الناس أنفسهم يظلمون) (.)1
اإلنسان األول املخلوق من العلو (أو ادم األول) كان بمثابة إلها لشبيه اإلنسان
(النسناس) في ذلك الزمان ،الذي يعتمد على ما تجود به الطبيعة ،فهو في مبدأ وجوده
ووالدته على األرض كان يحصل على ضرورات حياته بشكل بسيط ،ألنه يعيش في وسط
اجتماعي لم تبدأ فيه مظاهر التحضر ،ومع الزمن يشعر اإلنسان بتعقد حياته لكثرة
الحاجات واملتطلبات ،فتزداد معاناته مما يتطلب منه إيجاد سبل لتخفيف العبء امللقى
على عاتقه ،وهذا يؤدي إلى تحضره ،لذلك ظهرت النقلة التحضرية بوضوح الدم
اإلنسان ،فتكونت لديه ملكات وقدرات يمتاز بها عن أقرانه وسلفه النسناس؛ ألنه من
نفس علوية ،وملا كانت هذه امليزات ظاهرة وتأثيرها كبير جدا على األسالف واألقران من
النسناس اخذ اإلنسان مفهوم اإلله ،ألنه اصبح مصدر الهام وتكامل لغيره من املخلوقات،
فيجب أن يكون دوره الذي يؤديه هو نقل كل املعارف التي اتصف بها إلى غيره من البشر،
ونتيجة للكثرة غير املألوفة من البشر كان عليه أن يؤدي دورا يستوعب جميع متطلباتها
ً
وحاجاتها ،لذلك كان عليه أن يوجد كثيرا مما هو مهم وضروري ،لكي يدفع عنه وعنهم
األخطار كالتأثير البيئي القاس ي الذي كان يسبب هالكا جماعيا ،إذ راح يبدع طرق الوقاية
وتوفير أسباب العيش األمن لهم .فبدأ يأخذ دور اآللهة العليا شيئا فشيئا ليقل التوجه
لآللهة العليا للكون الن مقتض ى تحصيل حاجات اإلنسان أصبحت بيد مخلوق قريب
منهم ولكن بمميزات فائقة عنهم ويسكن في بيئتهم فدور اآللهة العظمى أو كل إليه فمهماته
هي مهماتهم ورضاه رضاهم ،فأصبح التكليف يدور مدار هذا اإلنسان الفائق في صفاته
 -1الصدوق ،علل الشرائع .16/1 :منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف األشرف ()1966 – 1385
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الكمالية التي تحاكي صفات اإلله.
ً
يلحظ دور اآللهة واضحا في رعاية اإلنسان في مبدأ تطوره ،فهي املسؤولة عن رعايته
وتعليمه ليصل إلى مستوى يعتمد فيه على نفسه ليأخذ دور اآللهة ويقوم بمهامها،
ويعتمد على نفسه في تحصيل ضرورات حياته بدال عنها ،فبعد مرحلة تبني اآللهة املباشرة
في تهيئة ضرورات ما يحتاجه اإلنسان ،إذ قامت بتعليم اإلنسان كيفية تهيئة وإعداد
وتوفير طعامه ومشربه ومسكنه ،فنجد أوزريس اله وادي النيل هو املعلم ومصدر الثقافة:
(علمهم فنون الزراعة واألشغال املعدنية ،فحضارة وادي النيل بدأت بإدريس مع
ايزيس وازوريس ،وقد كان لهؤالء الثالثة فعال فضال على العالم باسره بنشر علوم
اإلنسانية ،فهم من أسس الحضارة في مصر في األلف الخامس قبل امليالد ،علموا الناس
الزراعة هناك واملالحة والكتابة والحساب والفلك واملهن الصناعية ،وعملوا على نبذ
الهمجية وتأسيس نظام األسرة واملدينة االجتماعية ،فزوجة أوزريس هي الربة ايزيس
شاركته حكم مصر وعاونته في نشاطاته الخيرة ،ويعد أوزريس كأب رباني لشعب مصر
النيل وهو بمثابة ادم األول املعلم لإلنسانية وتسجل األسطورة في جانب منها وصية األب
املعلم األخير ألبنائه (حورس) بإشعال الحرب بال هوادة مع الشيطان املسمى عندهم
(سيت) ،فحين يسأل األب ابنه (أبناءه) ما أ َ
نبل ما تنوون فعله مع الشيطان ؟ فيقولون
نحاربه بضراوة وننتقم منه جزاء ملا فعل في أبوينا ،وقد اصبح أوزريس سيد الحاكمين في
مملكة املوتى يتولى حساب املوتى حيث يجازي األخيار ويعاقب األشرار) (.)1
عند خلق ادم (عليه السالم) ينتهي زمن األسالف ويبدأ زمن اإلنسان ،ويلحظ ذلك من
خالل األساطير في بالد الرافدين حيث تبين عالقة اإلنسان بعالم اآللهة وترسخ دوره في
الحياة ،فقد خلق ألجل خدمة اآللهة ،بمعنى أن يقوم بدورها في عالم املادة كممثل لها
ويقوم بما كانت مكلفة به في تدبير العالم الجسماني ،لذلك تبقى العالقة بين اآللهة
واإلنسان عالقة السيد بالعبد ،اآللهة الخالدة والعبد الفاني الذي أعطته اآللهة األمل في
الخلود إن أدى ما عليه من تكليف يرتقي إلى مستوى إرادة اآللهة نفسها ،وخير ما يمثل
هذه العالقة في نص ملحمة كلكامش من خالل "فتاة الحان" التي قالت لكلكامش الباحث
 -1قسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافية ،األسطورة توثيق حضاري :ص .103سلسلة عندما نطق السراة
الطبعة األولى .2005
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عن الخلود:
(إلى أين تمض ي يا كلكامش؟ وإلى أين تسعى بك العزم؟ الحياة التي بحثت عنها لن
تجدها الن اآللهة ملا خلقت البشر جعلت املوت لهم نصيب وحبست في أبديتها الحياة وأما
أنت يا كلكامش فامأل بطنك وافرح ليلك ونهارك اجعل من كل يوم عيدا وارقص الهيا في
الليل والنهار احضر بثياب نظيفة زاهية اغسل راسك وتحمم باملياه ذلك صغيرك الذي
يمسك بيدك اسعد زوجك بين أحضانك هذا هو نصيب البشر) (.)1
أما ما بينه آل البيت (عليهم السالم) في السبب من خلق اإلنسان ،إضافة إلى ما تقدم،
إنه يقوم بمقام اآللهة في التدبير ليس لعجز أو لضعف كما هو الظاهر من بعض
النصوص ،ولكن الغاية هي رقي اإلنسان لتتجلى به كل الكماالت التي يتصف بها اإلله.
ورد (عن عبد هللا بن سالم مولى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) قال :في صحف
موس ى بن عمران (عليه السالم) :يا عبادي إني لم أخلق الخلق ألستكثر بهم من قلة ،وال
آلنس بهم من وحشة ،وال ألستعين بهم على ش يء عجزت عنه ،وال لجر منفعة وال لدفع
مضرة ،ولو أن جميع خلقي من أهل السماوات واألرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي ال
ً
ً
ً
يفترون عن ذلك ليال وال نهارا ما زاد ذلك في ملكي شيئا ،سبحاني وتعاليت) (.)2
روي (عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد هللا (عليه السالم) :ألي علة خلق
الخلق وهو غير محتاج إليهم وال مضطر إلى خلقهم ،وال يليق به العبث بنا؟ قال :خلقهم
إلظهار حكمته ،وإنفاذ علمه ،وإمضاء تدبيره؛ قال :وكيف ال يقتصر على هذه الدار
فيجعلها دار ثوابه ومحبس عقابه؟ قال :إن هذه دار بالء ،ومتجر الثواب( ،وفي نسخة:
ومنجز الثواب) ومكتسب الرحمة ،ملئت آفات وطبقت شهوات ليختبر فيها عباده
بالطاعة؛ فال يكون دار عمل دار جزاء) (.)3
َ
ُ َّ
َ ُ َّ َ َ َ َّ ُل َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اال ُ
مر َب َين ُه َّن ِل َتعل ُموا
رض ِمثلهن يتنز
وقال تعالى﴿ :هللا ال ِذى خلق سبع سمـوات و ِمن اال ِ

 -1فراس السواح ،الرحمن والشيطان.27 :
 -2الشيخ الصدوق ،علل الشرائع.13 /1 :
 -3الشيخ الطبرس ي ،االحتجاج .80 /2 :دار النعمان للطباعة والنشر  -النجف األشرف 1386هـ1966 -م.
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ً
َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ
َ َّ َ َ ُ
هللا قد أ َحاط ِبك ِل ش يء ِعلما﴾(.)1
هللا َعلى ك ِل ش يء ق ِدير وأن
أن
َ َْ
ُ ُ َ ُ
ُ َ َْ
ض في س َّتة َأ َّيام َو َك َ
﴿ َو ُه َو َّال ِذي َخ َل َق َّ
ان َع ْرش ُه َعلى امل ِاء ِل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم
الس َماو ِ
ات واأل ْر َ ِ ِ ِ
َ
ً
أ ْح َس ُن َع َمال﴾(.)2
وهنا تتحصل الغاية من وجوده وهي معرفة الخالق والتقرب إليه لينال اعلى ألطاف
اإلله وهو رضاه عنه.
َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ات َج َّنات
قال تعالى﴿ :وعد الله املؤ ِم ِنين واملؤ ِمن ِ
َّ َ ْ
َو َم َساك َن َطي َب ًة في َج َّنات َع ْدن َور ْ
ض َوان ِم َن الل ِه أك َب ُر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

َ ْ َ َْ
َ
األ ْن َه ُار َخالد َ
ين ِف َيها
ت ْج ِري ِمن تح ِتها
ِِ
َٰذ ِل َك ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع ِظ ُ
يم﴾(.)3

ورد (عن جعفر بن محمد بن عمارة ،عن أبيه قال :سألت الصادق جعفر بن محمد
(عليه السالم) فقلت له :لم خلق هللا الخلق ؟ فقال :إن هللا تبارك وتعالى لم يخلق خلقه
ً
ً
سدى ،بل خلقهم إلظهار قدرته ،وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك
عبثا ولم يتركهم
ً
ً
رضوانه ،وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ،وال ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم
ويوصلهم إلى نعيم األبد.
بسنده عن سلمة ابن عطا عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :خرج الحسين بن علي
(عليهما السالم) على أصحابه فقال :أيها الناس إن هللا جل ذكره ما خلق العباد إال
ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ،فقال له
رجل :يا بن رسول هللا بأبي أنت وأمي فما معرفة هللا ؟ قال :معرفة أهل كل زمان إمامهم
الذي يجب عليهم طاعته) (.)4
فاهلل سبحانه وتعالى قرن امر معرفته بمعرفة خليفته والحجة على األرض؛ ألنه خلق
من نور هللا وتنزل في العوالم األخرى لغرض نقل املعارف اإللهية إلى الناس جميعا.
(عن جابر أيضا قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) :أول ما خلق هللا نوري،
 -1سورة هود.119 :
 -2سورة هود.7 :
 -3سورة التوبة آية.72 :
 -4الشيخ الصدوق ،علل الشرائع.9 /1 :
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ابتدعه من نوره ،واشتقه من جالل عظمته) (.)1
فيكون لزاما إرجاع جميع املعارف إلى ذلك النور الذي خلق منه الخلق ،وأيضا إلى
تجلياته في العوالم األخرى إلى عالم األجسام ،ويلحظ ذلك بتأكيد من قبل هللا على طاعة
هذا الخليفة اإللهي وعدم مخالفته والخروج عن إرادته ،وكلنا يعلم أن الطاعة هلل
سبحانه وتعالى:
َ
ُ َ
قال تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
يع ْوا الل َه َو َأط ُ
ين َآم ُن ْوا َأط ُ
يع ْوا َّ
الر ُسو َل َوأو ِلي األ ْم ِر ِمنك ْم ف ِإن
ِ
ِ
ِ
الر ُسول إن ُك ُنت ْم ُت ْؤم ُنو َن بالله َو ْال َي ْوم اآلخر َذل َك َخيرْ
َت َن َاز ْع ُت ْم في َش ْيء َف ُر ُّد ُوه إلى الله وَ
َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ً ()2
َوأ ْح َس ُن تأويال﴾ .
وإنما أصبح العقاب والثواب من هللا بمقدار الطاعة لخليفة هللا في األرض بعد نزول
ْ ُ
ُ ْ َ ْ ُ َْ َ ً َ
َ َ
يعا ف ِإ َّما َيأ ِت َي َّنكم ِم ِني ُه ًدى ف َمن ت ِب َع
ادم إلى األرض ،قال تعالى﴿ :قلنا اه ِبطوا ِمنها ج ِم
َ
َ
ُ َ
ُ َ َ ََ َ
اي فال خ ْوف َعل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َي ْح َزنون﴾(.)3
هد
كان هذا في املرحلة األخيرة من مراحل تطور اإلنسان؛ مرحلة الخلق بآدم ،وفتح باب
النبوة وان الخطاب اإللهي يكون بواسطة الوحي ،فله حق خصه هللا به ،هو حق الربوبية
وااللوهية في العالم الخلقي.

إلوهية اإلنسان يف عامل اخللق:
إن بحث اإلنسان عن السبل التي تجعله يتصف بصفات الغنى كانت ترافق اإلنسان
ً
منذ أن علم أن هناك مصدرا للفيض والكمال ،فراح يسعى كي يصل إلى تلك املراتب كما
بينت ذلك ملحمة كلكامش التي تعد انعطافة حضارية تكشف عن رحلة اإلنسان إلى عالم
الكمال وكيف كان ثلثاه اله ويبحث عن إكمال الثلث املتبقي من ناسوته ليكمل.
إن ما تميزت به امللحمة أنها أعطت الدور لإلنسان بعد أن كانت اآللهة تلعب الدور
 -1العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.24/15 :
 -2سورة النساء ،آية.59 :
 -3سورة البقرة آية.38 :
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األساس ي في الخلق والتدبير ،فضال عما يلحظ من تطور في وصف اآللهة من الوصف
املشخص بصفات ناسوتية إلى وصف مجرد بعد أن كان ينظر إلى اآللهة بهيئات أشخاص
معينين.
(ملحمة كلكامش تعد من ناحية أهميتها اإلنسانية وواقعها الدراماتيكي قطعة فريدة
من األدب البابلي .ففي معظم التآليف البابلية األخرى يكون اآللهة هم الذين يحتلون
مركز املسرح ،وهم اآللهة الذين صاروا على األكثر يمثلون األشياء املجردة وليس أشخاصا
معينين) (.)1
لقد كشفت ملحمة كلكامش عالقة اإلنسان باآللهة من خالل منح اإلنسان الدور
األساس ي في التدبير والسلطة التي تتميز بها اآللهة ،وبدا هذا األمر واضحا خالل الصورة
التي أظهرتها امللحمة وما قام به كلكامش في حضور اآللهة ومرآها .إن هذا املسلك واملسعى
الذي يطلبه اإلنسان نجده في كل املناهج اإللهية التي خاطبته ووصفت حاله وأعطته
تصورا عن قدراته التي يستطيع استثمارها في الوصول إلى غاياته ،وأيضا بينت لإلنسان
حقيقته املركبة وأعطت صفات كل جزء من تلك الحقيقة املركبة وميزاته حتى تجعله ال
يخضع ألمر معين ويجعله معوقا في تحصيل مبتغاه ،فإن هناك مطالب ال يمكن تحصيلها
إال من خالل جنبته الروحية ،ولذلك أعطت اإلنسان كثيرا من اإلشارات واإلرشادات في
كيفية تسخير الجانب الروحي وهي تشير إلى صفات الكمال التي يتصف بها اإلله.
إن الصفات اإللهية تتجلى في اإلنسان كما أشارت لها النصوص املقدسة في الكتاب
املقدس وأيضا احاديث آل البيت (عليهم السالم) فاإلنسان مخلوق مركب من جسد
وروح ،وهناك إضافة قد يتميز بها اإلنسان عن غيره وهي روح القدس ،فهذه الروح كما
هو معروف عندما تحل على إنسان يكتسب صفة القداسة وتحدث فيه صفات كونية
أمرية لذلك تجده يفعل ما ال يفعله غيره ،إذ ورد:
(عن جابر بن يزيد الجعفي انه سال اإلمام زين العابدين قال :حديث طويل  .....قلت:
يا سيدي وما معرفة روحه؟ قال (عليه السالم) :أن يعرف كل من خصه هللا تعالى بالروح
فقد فوض إليه أمره يخلق بإذنه ويحيي بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائر ويعلم ما كان
 -1صاموئيل كريمر من الواح سومر :ص .305ترجمة د .طه باقر.
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وما يكون إلى يوم القيامة ،وذلك أن هذا الروح من أمر هللا تعالى ،فمن خصه هللا تعالى
بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن هللا ،يسير من املشرق إلى املغرب في
لحظة واحدة ،يعرج به إلى السماء وينزل به إلى األرض ويفعل ما شاء وأراد) (.)1
أما ما ورد في نفس داللة هذا املعنى في العهد الجديد:
(وليس احد يقدر أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس 4 .فأنواع مواهب موجودة
ولكن الروح واحد 5 .وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد 6 .وأنواع أعمال موجودة
ولكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل 7 .ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة.
 8فانه لواحد يعطى بالروح كالم حكمة .وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد 9 .وآلخر
إيمان بالروح الواحد .وآلخر مواهب شفاء بالروح الواحد 10 .وآلخر عمل قوات وآلخر نبوة
وآلخر تمييز األرواح .وآلخر أنواع السنة .وآلخر ترجمة السنة 11 .ولكن هذه كلها يعملها
الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء) (.)2
إن مباشرة اإلله وظهوره الخارجي لإلنسان يتناسب عكسيا مع تطور اإلنسان ورقيه،
يعني كلما ترسخت املعارف الروحية العقلية لإلنسان غيبت التجليات الظاهرية لإلله
وتعاظم املعنى الباطني والعقلي له ،لذلك من الضروري الرجوع إلى النصوص القديمة لكي
نستفيد منها في معرفة الصفات الظاهرية لإلله وعلى من تطلق صفة اإللوهة؛ الن فيها
فائدة لإلنسان في ترسيخ املعرفة الباطنية وتحديد طبيعتها الحقيقية حتى ال نضل في
غياهب وبواطن املعارف والحقائق عندما تتجلى في باطن اإلنسان ،فالخوف من التيه في
الباطن اعظم واشد من التيه في التجليات الظاهرية .ومن جهة أخرىَّ ،
إن املعنى الباطني
يأتي متأخرا بالنسبة لإلنسان ،الن اإلنسان يمر بمراحل متغيرة في حياته ويكون تعقله
بالظاهر في مبدأ حياته اكثر إلى أن يتعقل املعاني الباطنية ،لذلك اختلفت اإلنسانية
جمعاء في التعريف باإلله بسبب أن لكل أمة منها ثقافتها الخاصة وانها تكونت بطريق
يختلف عن األمم األخرى ،ولكن توجد أصول مشتركة لهذه األمم في االعتقاد باإلله،
وكيفية التعبير عنه في املنقول التاريخي واملكتشف األثري ،سنرى أنها جميعا تصب في

 -1العالمة املجلس ي ،بحار األنوار15-14/26 :
 -2العهد الجديد ،رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس.)11-5( /12 :
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مصب واحد ،ومن ذلك نستدل على أنها نشأت من مبدأ واصل واحد.
(إن كل ثقافة من ثقافات العالم تطورت بمعزل عن األخرى ضمن دائرتها الحضارية
الخاصة ،ولكن هذه الثقافات جميعا نشأت عن مستوى حضاري واحد مغرق في القدم
سادت عنده ديانة تؤمن باله واحد منها أخذت األديان التي استقلت فيما بعد بذور
التوحيد ،إن مثل هذه الديانة األصلية الواحدة ال يمكن تفسيرها إال بالقول بوحي بدئي
هبط على البشرية عند جذور تاريخها) (.)1
إن مفهوم اإلله خاضع للتطور كما هو الكون ونشأته واإلنسان وتطوره ،هذا يعتمد
على اإلدراك العقلي لإلنسان ،فهو من يشخص ،وهو املكلف بمعرفة املسؤول عن وجوده
وحياته وتطوره ،بدأ من محدودية تجليه في الخلق وانتهاء إلى مرتبة الغيب املطلق ،اقصد
بالغيب املطلق ليس انعدام معرفته املطلقة بالنسبة لإلنسان ،وإنما غيبته في الظاهر؛
املحدود بعامله ،وتجليه وظهوره في باطن اإلنسان غير املحدود في عامله.
إن اإلنسان األول اخذ على عاتقه التفكير الكامل في القوى التي تعلو مظاهر الطبيعة
من خالل رموز ودالئل تشير إلى القوى الالمرئية ،وتكون الوسيط بين السماء واألرض،
وهذا املوضوع الالمرئي ،له صفة القدسية ألنه جعل الغائب حاضرا واملجرد ملموسا،
ً
رغم أن هناك تمايزا ما بين اإلنسان واآللهة الختالف املراتب الوجودية ،إال إن هناك
روابط متداخلة فيما بينهما ال يمكن فصلها كاستشعار اإلنسان نقصه وافتقاره أمامها
ليستعطفها ويسترضيها ،وهي في املقابل لها الفضل واإلحسان عليه ،لذلك ملا استحضر
اإلنسان العلم باآللهة وعلم أنها بعيدة كل البعد عن الصفة املادية لكونها من مستوى
ً
وجودي آخر ال يمكن إدراكها بحواسه ،أخذ يعطيها مفهوما تصوريا شبيها باإلنسان ،لذلك
عمد إلى جعل رموز تمثلها من وسط عامله الطبيعي ،ألنه يميل ويستأنس بالرمزية املادية
التي تكون قريبة منه.
ً
(ملا كانوا لم يروا أيا من هذه الكائنات الشبيهة باإلنسان بأعينهم ،فإنهم اشتقوا
صورتهم األولى التي تصورا بها تلك الكائنات من املجتمع البشري كما عرفوه ،فاستدلوا

 -1فراس السواح ،دين اإلنسان :ص.222
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من املعلوم إلى املجهول) (.)1
إن امللك في نظر الشعب هو مثل اله بحسب أغلبية النصوص عن امللك ودوره في إدارة
شؤون من يملكهم ،إذ يدعي أن اآللهة هي التي منحته السلطة والقدرة في التصرف نيابة
عنها .فهم يعتقدون أن رضا امللك هو رض ى اآللهة لذلك يعملون جاهدين لدفع سخطها
واستجالب رضاها ملنع لعناتها ،وان سالمة الشعب مرتبطة بسالمة امللك ،وان التوارث في
الحكم هو األساس بحسب األصول الدينية القديمة ،فامللك يمثل اآللهة وزوجته هي
الكاهنة تمثل زوجة اإلله ،وهذا ما أشارت إليه النصوص القديمة ،إن اإلله يتزوج اآللهة
التي تنجب إلها ثالثا هو الوريث والحاكم من بعد أبيه.
يلحظ في النصوص السومرية واالكادية اقتران صفة امللوكية مع صفة االلوهية لكل
حاكم ،إذ يعطون القداسة للملك ،وهذا السلوك البشري إنما استمد من حقيقة عالقة
اإلنسان باإلله ،حيث ينظرون إلى اإلله على انه مالك كل ش يء ،إن النصوص األثرية
ً
أشارت إلى أن هناك ملوكا حقيقيين إذ أعطاهم اإلله هذا الحق وانهم منصبون منه،
وهناك ملوك مدعون وغاصبون ومضطهدون للملك املنصب من هللا (.)2
وأيضا في النصوص املصرية القديمة تصور لنا مسألة دور امللك ونسبته إلى اإلله ،من
خالل أداء دوره امللوكي ،فهو يؤدي دور اإلله في الحكم ،وهذه املسألة هي شأن الهي فاخذ
ينسب للملك على انه من ساللة اآللهة:
(قام املجتمع املصري على مفهوم امللوكية ،وكان امللك بمثابة رمز الحياة الدينية
والسياسية واالجتماعية لكل فعالياتها .فهو ابن اإلله حورس أو (رع بعد ذلك) من أم
ملكية هي الزوجة الرئيسية للملك ،حملت به من أشعة الشمس العلوية ال من زوجها
الشرعي .ونظرا لوضعه املتميز واالستثنائي هذا؛ فقد كان نسيجا لوحده مستقال عن بقية
أفراد البشر ،ولكنه في الوقت نفسه كان يسمح له بالتوسط بين السماء واألرض وبين
هللا والناس .لقد كان النقطة التي يتصل عندها اإلله بالبشري) (.)3
 -1صمؤئيل كريمر ،من الواح سومر :ص.170
 -2ينظر ،السيد احمد الحسن ،وهم اإللحاد :ص.397
 -3فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.68-67
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بعد أن ترسخ عند املجتمع نظام امللوكية وذلك أن يقبل مجموعة من البشر االنقياد
والخضوع إلنسان مثلهم فنظرتهم له تختلف عن غيره من البشر ،فهو في مستوى اعلى
منهم ،ولتمسكهم بهذا النظام الذي يرون انه الوسيلة الجيدة في تحقيق مطالبهم وتحقيق
ما ينقصهم ،أخذوا ينسبون املعاني املقدسة التي يؤمنون بها من عالم الطبيعة إلى عالم
اإلنسان ،ولهذا كانوا يظهرون في بعض الطقوس التي يجسدون من خاللها اعتقادهم
فيعملون لها ما يتناسب في عاملهم فاخذوا يشبهون امللك باله الشمس أو القمر حتى يتطور
هذا التشبيه إلى الوصف الحقيقي بعد ذلك.
(فكان مثل (أوزير) كمثل اله الشمس ،قد صار ملكا من ملوك مصر األقدمين بعد أن
ظهرت امللوك فوق األرض .وكان في العادة يسمى (وارث جب) اله األرض ،الذي أعطاه
قيادة البالد لفائدتها ،ووضع في قبضته هذه األرض وماءها وهواءها وخضرتها وماشيتها،
وكل ما يطير وكل ما يرف فوقها وحشراتها وحيوانات الصيد في صحاريها فصار كل ذلك
ً
مملوكا شرعا البن (نوت) (اله السماء) أي أوزير) (.)1
أيضا دليل آخر يثبت قيمة التحليل واالستنتاج الالهوتي السومري من خالل إرجاعه
الخلق إلى مبدأ "الكلمة" اإللهية والنظر من خالله إلى عالقة امللك بالبشر ووجوب تنفيذ
ما يتكلم به ،فصارت أوامر امللك نافذة بمجرد أن يتلفظ بها ،وبما أن اإلله اقدر واكثر
نفوذا في السيطرة من امللك فكان األولى أن ينفذ ما تتكلم به اآللهة ،فهنا ادخل مفهوم
الكلمة املقدسة.
(أما عن أساليب الخلق التي اتبعتها تلك اآللهة الخالقة فقد وضع الفالسفة
السومريون مبدأ صار عقيدة سائدة في جميع الشرق األدنى ،وهو مبدأ القوة الخالقة
(الكلمة) اإللهية ،فبموجب هذا املبدأ كان كل ما ينبغي لإلله الخالق أن يفعله هو أن
يصمم الخطط ويقول (الكلمة) وينطق باالسم (اسم الش يء املراد خلقه) .ومن املرجح أن
تكون هذه الفكرة الخاصة بالقوة الخالقة للكلمة اإللهية استنتاجا قياسيا مأخوذا من
مشاهدة املجتمع البشري أيضا .فاذا استطاع مثال امللك البشري أن ينجز كل ما يريد
تقريبا بإصدار أوامره  -أي ال ش يء غير الكلمات الصادرة من فمه  -فمن باب أولى بمقدور
 -1برستيد جميس هنري ،ترجمة :د سليم حسن ،فجر الضمير  :ص.114
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اآللهة الخالقة التي تسمو على البشر املوكلة بأجزاء الكون األربعة األساسية أن تنجز
اعظم من ذلك) (.)1
إن كل الحضارات التي تشكلت على األرض كان مدارها عالقة اإلنسان باإلله وان كل
صفات الكمال التي تخلق بها اإلنسان إنما علمها من الهه الذي استشعر نقصه وعجزه
أمامه ،لذلك كان عليه أن يسلك السبل التي تجعل اآللهة تفيض عليه بما تمتلك من
غنى فابتدأت عالقته منذ أن شعر بهذا النقص والعجز حسب املراحل التطورية التي مر
بها فتطورت عالقته من املراحل املادية في طلب املأكل واملشرب ودفع املخاطر التي كانت
تلم به إلى املعرفة الروحية املجردة ،بعد أن ادرك أن في هذا الوجود خلق ال يدرك
بحواسه وان اإلله من ضمن هذه املوجودات ،فاخذ يصف اآللهة التي ابتدأ التعرف عليها
حسب املراتب األعلى بحسب األنظمة والروابط التي يتصف بها نفس اإلنسان ،وكان
يصف هذه اآللهة بأوصاف آثار البيئة الطبيعية التي يستشعر بها بسبب تأثيرها الكبير على
حياته ،فكان يسمي اآللهة باله الهواء أو اله الشمس أو اله القمر ،وهكذا.
املالحظ إن اآللهة املدبرة لإلنسان ولهذا العالم تركت ما يدل عليها ويعرف اإلنسان بها
في مبدأ رعايتها لإلنسان ،والدليل على ذلك هو ما تركته تلك األقوام من رموز في موروثها
الحضاري إذ تدل بشكل واضح على أن الذي تولى تدبير هذا العالم وتولى تربية اإلنسان
ليصل إلى مراحل من التطور والتحضر هي مخلوقات سماوية اطلق عليها الهة ،وكانت
هناك عالقات تربط هذه اآللهة فيما بينها في أسلوب إدارتهم للخلق والتدبير ،ونالحظ في
ً
ً
النصوص أن هناك مجمعا خاصا بها تتشاور فيما بينها لغرض إكمال مشروعها وإنجاحه.
ً
يلحظ في النصوص أيضا بالنسبة ملن ال يعرف حال ومقصد الذين دونوا هذه النصوص
أنه يقع في االشتباه في فهمها وبالخصوص ملن ال يفهم أن لآللهة مراتب ،إذ ال محذور من
أن يطلق لفظ اإلله على مخلوق له صفة التدبير في عالم الخلق حيث بينت النصوص
األثرية ذلك بوضوح وكذلك أيدتها النصوص في الكتب املقدسة .فكان الخطأ من قبل
املفسرين لعدم تمييزهم بين مرتبة االلوهية املطلقة وااللوهية في عالم الخلق ،حيث
توجد نصوص لديهم تصف مخلوق انه اله ،فقسم منهم أخذ يعطى هذا اإلله كل صفات
الكمال املطلقة ،وآخرون يمنعون كل صفات االلوهية عنه ويتهمون من كتب هذه
 -1صاموئيل كريمر ،من الواح سومر :ص.156
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النصوص بالتحريف ،كل ذلك بسبب قصورهم في فهم معاني اإللوهة ومراتبها.
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الفصل الثالث
اآلهلة يف احلضارات القدمية والديانات اإلهلية
املبحث األول :مفهوم اإللوهة وفق التصورات العقائدية للحضارات
القدمية
دلت األلواح الواردة عن الحضارات القديمة على معان ومداليل ملفهوم اإللوهة
تتناسب والقفزة الحضارية لشعب سومر بعد بعثة ادم (عليه السالم) ،إذ لوحظ أن
الالهوتيين السومريين عرضوا مفهوم اإللوهة بصورة رمزية تعكس عالقة األقوام التي
كانت قبلهم وعالقتهم هم باآللهة ،وأيضا صوروا لنا عالقة اآللهة بعضها ببعض.

أوال :مفهوم اإللوهة عند السومريين واالكاديين والبابليين
عرضت ملحمة الخليقة مفهوم اإللوهة من خالل إعطائها تصورا مبدئيا عن كيفية
نشوء اآللهة وتطورها ،وأيضا عالقتها مع بعضها مما أدى إلى ظهور نوع من اآللهة يمتلك
من القدرات ما يواجه به املتغيرات التي تحصل نتيجة التفاعل ما بين اآللهة نفسها.
وهذا التصور الذي يعرضه السومريون لاللهة يتألف من ثنائي ذكر وأنثى ،وهو مبدأ
السكون األولي لآللهة ،إذ كانت في سكون في مبدأ نشأتها وهي تمثل مقام األبوة لجميع
اآللهة التي ستواجه في مرحلة أخرى اآللهة الشابة أو (األبناء) وهي مرحلة الحركة
والنشاط التي ستتكفل العمل بدال عن الهة السكون (اآلباء) .هذا الفهم استمده
السومريون من تداخل قوى الطبيعة فيما بينها ،فاسقط الالهوتيون السومريون هذه
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العالقة على اآللهة من خالل اطالق أسماء القوى الطبيعية عليها ،فصوروا التداخل في
قوى الطبيعة بصورة تعكس العالقة ما بين هذه اآللهة ،إذ يلحظ في النصوص هذا
التأثير  -أي التداخل في عمل الطبيعة  -على فهمهم العقائدي ونسبة هذا التداخل إلى
عالقة اآللهة فيما بينها ،فهم لم يفصلوا في تصورهم الطبيعة الخلقية عن اإللهية ففعل
الطبيعة ما هو إال انعكاس لغضب اآللهة أو رضاها.
لقد كانت املعرفة األولى للسومريين تستند إلى الحس ،وغاية ما توصلوا إليه هو التمييز
بين قوى الطبيعة ،ووصفوا كل قوة على أنها فعل اله أو تجل له ،فيكون املنظور عندهم
من جهتين :األولى :انهم يعلمون أن هناك الهة ولكن فوق إدراكهم الحس ي وان عناصر
الطبيعة ماهي إال تجلياتها ،والجهة األخرى :إن إدراكهم لاللهة يكون بهذه التجليات ،فلوال
هذا ملا عرفوها وأخذت القداسة والعبودية ،مثال يسمون اإلله قمر ليدل على العلو
واالرتفاع ( ،)1وأيضا القمر مقدس ألنه من فعل اإلله نفسه ،فهم يرون فيه الههم املقدس
بحسب املستوى الفكري لكل شخص منهم.
يلحظ أن هذه الرموز واملفاهيم الدالة على اإلله في هذه النصوص تشير إلى خلق من
خلق هللا (الغيب املطلق) أعطاهم هللا اإلذن بتدبير شؤون الخلق ،والنصوص األثرية تبين
العالقات فيما بينها من جهة ،ومن جهة أخرى ما سيالقون من معاناة من البشر
وبالخصوص ممن تعلق قلبه بهذه الدنيا ليقفوا بوجه هؤالء املقدسين من الخلق.
(قصة السومريين واالكاديين والبابليين في بالد ما بين النهرين مع الدين كبيرة جدا ربما
هي اكبر قصة دينية نقلها التاريخ القديم إضافة إلى كونها األقدم في التاريخ اإلنساني ،فهي
قصة تضم عددا كبيرا من اآللهة بل وتحتوي الديانة السومرية على الرمز العادل املنقذ
للنوع اإلنساني من حيوانيته ،الرمز الذي ال تكاد تخلو منه ديانة.
ومن يعتقد أن الديانة السومرية نوع مختلف من الديانات البدائية بسبب كثرة اآللهة
عليه أن يعيد النظر والبحث بدقة اكبر؛ الن الديانة السومرية ال تختلف عن الديانات
التي أتت بعدها أن لم نقل إن الديانات اإلنسانية بعدها مبنية على أساس الديانة
 -1ينظر ،د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤية اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير :ص .130الناشر اشور بانيبال
للكتاب الطبعة األولى .2015
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السومرية ،أما اآللهة الكثر كما يسميهم السومريون أحيانا فتجدهم في القصص واملالحم
والرقم الطينية السومرية يتصفون بانهم بشر أو ملوك أو حكماء؛ فهم يتزوجون ويلدون
ويقتلون ويظلمون ويبكي عليهم الناس ،أو انهم عبارة عن رموز فليس من الصعب أن نفهم
أن سيدة اآللهة عشتار هي الدنيا نفسها عندما نجدها تنوح على الهالكين في طوفان نوح
(أوتو-نبشتم).
"وصرخت عشتار كاملرأة في ساعة مخاضها وانتحبت سيدة اآللهة بصوتها الشجي نادبة:
واحسرتاه لقد عادت األيام القديمة إلى طين ألنني أنا نطقت بالشر في مجمع اآللهة فكيف
نطقت بالشر في مجمع اآللهة لقد سلطت الدمار على خلقي وانا التي ولدت خلقي هؤالء
لقد ملؤوا اليم كصغار السمك".
ربما من يطلع على قصة الدين السومري سيجد نفسه يقرأ قصة الدين كلها مرمزة،
وسيجد قصة الديانات الثالث واملخلص أو املنقذ أو املهدي ،وسيجد أن اآللهة السومريين
ما هم إال أشخاص ورموز لكل ش يء يمكن أن يؤله له بالحق أو الباطل كاألنبياء وخلفاء
هللا الصالحين من ولد ادم (عليه السالم) أو كالدنيا واالنا والجماعة) (.)1
إن نشأة اآللهة في العقائد السومرية أتت بترتيب من اصل البحر األولي ،ثم بعد ذلك
تطور إلى أن تكون منه عدد من اآللهة برتب معينة ،أي هناك اصل ثم جيل أولي من
اآللهة وهذا الجيل انتج جيال آخر:
(لقد ناقشت األساطير السومرية فكرة تسلسل املادة اإللهية ،إذ اعتقد السومريون انه
من مياه البحر األزلية ولد الجبل الكوني يمثل السماء واألرض متحدين في السومرية ()AN
وعد عنصر مذكرا و ( )KIاألرض وعد عنصرا مؤنثا ،ونتيجة التحاد ( )ANو( )KIولد اله
الهواء اينليل ( )Enlilوالهة الهواء نينليل ( ،)Ninlilوملا وجد اإلله اينليل نفسه في ظالم
تزوج نينليل فولدت له ناننا ( )Nannaاله القمر واآللهة نينكال ( )Ningalوباتحادهما ولد
اله الشمس أوتو .وفي نص يذكر ظهور اآللهة االنوناكي نقرأ فيه:
"على جبل السماء واألرض
 -1السيد احمد الحسن ،وهم االلحاد :ص.345
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"ولد آن زمالئه (االنوناكي)
إن اآللهة الرئيسية في املعتقدات السومرية هي مرتبة بحسب ترتيب الوجود من البحر
األولي إلى ظهور الهة متشخصة هي (ان) اله السماء و(انليل) اله الهواء و(انكى) اله املاء
واآللهة األم (ننخرساج) أو ننينا أو نونورتا (سيدة النور أو سيدة الزهر) ) (.)1
وهناك الهة ثانوية أخرى ،ولعل من خصوصيات ميثولوجيا السومريين انهم يصورون
هذه اآللهة على أنها مجموعة تعمل مع بعض وكأن لها مجال الصدارة في مجلس اآللهة
املقدسة.
فتصنيف اآللهة عند السومريين يدل على رسوخ املعرفة وقوة اعتقادهم فصنفوا
اآللهة إلى الهة اصل وهي التي تقدر املصائر الكبرى ،ثم بعد ذلك تشخص هذه اآللهة
بمرتبة ادنى إلى الهة خالقة ثم بعد ذلك إلى مرتبة التجلي في رموز يطلقها السومريون
كالقمر والكواكب وهكذا.
(كان مجلس الهة املصائر الكبرى هذا مجلسا سماويا مكانه األعلى العظيم أو (العلي)
وكانت قراراته أو كلماته نافذة ال يوقف سريانها ش يء ،وكان هذا املجلس يتكون من نوعين
من اآللهة هي:
 -1اآللهة الخالقة :وهي (آن ،كي "ننخرساج" ،انكي ،انليل) وهي تمثل عناصر الكون
األربعة (السماء ،األرض ،املاء ،الهواء).
 -2آلهة الكواكب الثالثة الكبرى وهم ننار أو نانا (القمر) ،أوتو (الشمس) ،انانا
(الزهرة) .ويرأس مجلس آلهة املصائر هذه اإلله (آن) ويتصرف اإلله آن كأنه ملك اآللهة
هذه ورئيسها) (.)2
ترتيلة سومرية لإلله إنليل (السيد العالي أو العلي أو اله العلو) الذي كان اهم اآللهة في
 -1جمعية التجديد الثقافية ،طوفان نوح بين الحقيقة واالوهام جمعية التجديد الثقافية االجتماعية .33 :سلسلة عندما
نطق السراة ،الطبعة االولى .2005
 -2خزعل املاجدي ،متون سومر :ص80،81
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مجموعة اآللهة السومرية حيث كان له الدور البارز السائد في جميع الشعائر واألساطير
ُ
والصلوات ،وهو اخذ لقب أبي اآللهة ،ول ِقب بملك السماء واألرض ،وأيضا ملك جميع
البلدان والجبل الكبير واإلله الذي ال رجعة لقراره ( ،)1ويمثل جذر كل اآللهة القوية في
الحضارات الالحقة مثل مردوخ البابلي واشور االشوري وبعل الكنعاني وزيوس اليوناني
وجوبتير الروماني بسبب هيمنته على الشؤون الدينية والدنيوية واستحواذه على اآللهة
ً
املقربين منه ،وبهذا يكون اساسا ملنهج التفرد والوحدانية في العبادة وهي التوجه لإلله
دون بقية اآللهة (.)2
(انليل من يصل أمره إلى أبعد مكان  -ومن كلمته مقدسة
الرب الذي ال يبدل كالمه ،والذي يقدر املصائر إلى األبد
الذي تبصر عينه النافذة األقطار كافة
ومن يدخل إشعاعه الوهاج في قلب األقطار كافة) (.)3
أما اإلله اآلخر انكي ،وهو اإلله الثالث من اآللهة التي تقدر املصائر ،فاإلله انكى عند
السومريين املاء العذب واله الحكمة ( ،)4وهو الذي يبعث الحياة في الكون وهو بحكمته
يدفع الحياة نحو غايتها ويحدد أغراضها ومراميها ،هو اإلله بوسيدون إله البحار عند
اإلغريق ،وهو نبتون ( )5عند الرومان.
عندما أطلق السومريون على هذا الثالوث من اآللهة أسماء تدل على مراتبها مثل اإلله
(آن) وهو اإلله األول أو اإلله األعلى وهو اإلله األكثر أهمية أو رئيس املجمع املوسع ،كان
ً
حقا عليهم أن يعطوه اسما يدل على علو شأنه لذلك اطلقوا عليه آن التي تعني السماء،
واإلله إنليل هو اإلله الفاعل وكان له حضور متميز لدى السومريين فاطلقوا عليه (إنليل)
 -1ينظر  ،املصدر نفسه.91،92 :
 -2ينظر نفسه :ص.92
 -3املصدر نفسه :ص.96
 -4ينظر فراس السواح ،مغامرة العقل االول :ص.43
 -5ينظر ،جفري بارندر ،ترجمة د .امام عبد الفتاح امام ،املعتقدات الدينية لدى الشعوب :ص ، ، 349 ،73، 70سلسة
كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب الكويت.
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والذي يعني اله الفضاء أو الجبل العالي أو اله العلو ،والثالث هو انكى وهو اإلله األرض ي
يمثل إله األساسات .وهذه كلها ترد إلى اصل واحد وهي اآللهة (نامو) التي تشير إلى البحر
األول أو البدئي ( )1التي تمثل األم التي تحتضن السماء واألرض ،وهذه تتماهى فيها فإنها
تمثل كتلة مائية تمثل األصل؛ تمثل األم التي ولدت ذاتيا السماء "آن" واألرض "كي"،
وهؤالء انبثق منهما "إنليل" ،وأن فصل السماء عن األرض كان بسبب إنليل حيث رفع
السماء إلى األعلى.
نلحظ أن االهتمام كان باإلله إنليل اكبر ،وهذا آت من فكرة أن االبن يكون اكثر
حضورا من أبيه ويأخذ سلطانه ،وهي فكرة شائعة في عقائد الشعوب ،فإنليل صار اإلله
األول في مجمع الهة سومر .حيث تبقى العالقة ما بين اآللهة القديمة (اآلباء) واآللهة
الحديثة (األبناء) في صراع دائم لتحقيق أهدافها والحفاظ على النظام الكوني
واستمراريته ،الن هناك قوى السكون والالنظام تعارض أهداف اآللهة الفتية ،فنالحظ
اإلله مردوخ تفوق فيما بعد على أبيه وصار سيد اآللهة في بابل ،وعند الكنعانيين نجد
اإلله األكبر (ايل) قد تجلى عن مكانه لإلله بعل الذي تفوق على أبيه (داجون) ،وفي
املعتقد املسيحي نجد اإلله االبن قد غدا اكثر أهمية لخالص اإلنسان من اإلله األب الن
هذا اإلله يكون له التأثير املباشر على اإلنسان فهو اإلله املنفذ إلرادة اإلله أبيه ،وكذلك
لعلو األب وتساميه عن ما دونه واخذ االبن دوره وعمله في إدارة شؤون الخلق.

ثانيا :مفهوم اإللوهة يف احلضارة املصرية
استمد املصريون عقائدهم في اإللوهة من العقائد السومرية والبابلية ،وهذا واضح في
اشتراك حضارتين باألصل الذي بين نشأة اآللهة وظهورها ،والن الحضارة السومرية
سابقة على الحضارة املصرية فهذا يعني أن الحضارة املتأخرة أخذت أصولها العقائدية
من الحضارة السومرية املتقدمة عليها ،فهي تشترك معها في أن اآللهة نشأت من مصدر
واحد وهو اإلله األم ،فاآللية نفسها ولكن االختالف يكون في كيفية التعبير عنها بسبب
اختالف األنظمة السلوكية والثقافية لكل شعب من تلك الشعوب ،لذا نجد أن هناك

 -1ينظر صاموئيل كريمر ،من الواح سومر :ص.199
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ً
تغييرا في مسميات اآللهة كما هو الحال في الحضارة املصرية:
(إن اتوم خرج من عماء املياه الذي يسمى نون ( )Nunوهو املحيط الذي خرجت منه
جميع الكائنات ثم ظهر فوق تل وانجب بغير زواج اإلله (شو) ( ) Shuالهواء .واآللهة نوت
أو تفنت ( )Tefenetالرطوبة ،وكان اله الهواء شو هو الذي زج بنفسه بين اله السماء
(نوت) وزوجها اله األرض جب ( ،)Gebوبذلك فصل السماء عن األرض) (.)1
وأيضا:
(كانت نوت وجب متحدين فعمل اإلله شو على فصلهما .وأيضا نتج من ذلك الهة من
الدرجة الثانية وهم بوصفهم أبناء لإلله نوت وجب وحيث اإلله أوزوريس وايزيس وست
ونفيس هم أوالد لجب ونوت لذلك تؤلف اآللهة من تسعة وهم( :اتوم  Atumوشو Shu
وتفنت  Tefenetونوت  Nutوجب  Gebوازوريس وايزيس وست ونفتيس) ،وهذا يؤلف
تاسوعاء العظيم (الهليو بوليس) عند املصريين حيث انجب اله األرض جب واله السماء
تفنت وانجب االخران أوزوريس وازيس وست ونفتيس ،ولقد حكم هؤالء العالم أول األمر
قبل أن تجتمع السلطة في يد حورس فكانوا اآللهة العظام .حيث كان يعتقد بالقوى
الخالقة لآللهة اتوم الذي يعني اسمه الواحد الكامل ظهر إلى الوجود بان أوجد ذاته) (.)2
في املعتقد املصري القديم أن هناك تال ظهر عليه اتوم هو التل املزدهر املوغل في
القدم ،كان أول ظهور على سطح املاء في العصور األولى أن اتوم وراع اله الشمس هو
هوية واحدة وبذلك يكون اإلله اتوم مع اإلله راع اله الشمس انبثقا من نون على التل
املزدهر .وهذه املسميات لاللهة كما بينا أنها وصف ملا قامت به اآللهة من خلق وإيجاد
ً
فلذلك اتسمت هذه اآللهة بهذه األوصاف من الخلق إشارة وداللة على أنها تشكل معتقدا
على درجة عالية من التجرد فان الديانة املصرية االتونية تعتمد (على أن هناك قوة الهية
غير مشخصة وطاقة صافية تأبى على التشكل في هيئة اله ذي مالمح محددة وشخصية
مرسومة أنها القدرة التي صدر عنها الكون بكل أجزائه وتفاصيله وأشكال الحياة املنبثة

 -1ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام و د .عبد الغفار مكاوي ،املعتقدات الدينية لدى الشعوب :ص.36
 -2املصدر نفسه :ص.37
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فيه ،والطاقة التي تتجلى في عالم الظواهر بقرص الشمس) (.)1
كما في الترتيلة:
( .كم هو شروقك في اآلفاق ،أي اتون الحي ،بادي الحياة.
 .عندما ترفع في األفق الشرقي يمأل بهاؤك كل البلدان.
 .تحيط أشعتك بكل ما خلقت من أصقاع ،والكل أسرى لك ،وأنت "رع" تطوقهم
بمجيئك) (.)2
إن الطبيعة املزدوجة لإلنسان لها تأثير واضح في صياغة مفهوم اآللهة في عقائدهم ،إذ
يلحظ انهم بمحاولتهم لتعريف اإلله لم يتوافر لهم أسباب الوصول إلى تلك الحقيقة
سوى أن ينظروا إلى اكمل مخلوق على األرض وهو اإلنسان ،ولذلك اخذوا يطلقون لإلله
صفتي األنثى والذكر ألنها أوجدته على هيأة ذكر وأنثى ،ويرجعون هذا كله إلى منشأ واحد
وهو نون كما في العقائد السومرية واملصرية القديمة:
(إن الخلق بدء مع ظهور التل األول من مياه العماء .وارتبط أربعة أزواج من اآللهة في
الصفات الكونية "نون" و "نونيت" بمياه العماء ،وحح  Huhوحوحيت  Huhetبالالنهاية
وكوك  Kukوكوكيت  kauketبالظالم وامون وامونيت باالختفاء ،وهذه اآللهة الثمانية
تتألف من أزواج ال تمايز بينها بين الذكر واألنثى من الناحية النظرية ،وربما كانت أربعة
آلهة ثنائية الجنس هي األشكال األصلية وكان امون هو راس الثمانية) (.)3
فاآللهة التي ال يمكن وصفها أثنى أو ذكرا ولكنها تكونت من زوجين من اآللهة ،والتل
الذي هو مبدأ الظهور فيكون خمسة.
أما املصريون يصورون لنا االلهة أنها متكونة من ثنائية سيت وحورس ،فحورس
ساكن األعلى وأما سيت هو ساكن األسفل ،إذ يربطون االله سيت باألراض ي الصخرية
 -1فراس السواح ،دين اإلنسان :ص.50
 -2فراس السواح ،دين اإلنسان :ص.50
ي
 -3ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام و د .عبد الغفار مكاو  ،املعتقدات الدينية لدى الشعوب :ص.38
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الجرداء وبالصحاري القاحلة وبالبوار والجفاف .وأيضا يصفونه بانه ينطوي على جميع
معاني القوة السالبة واملعطلة والكابحة واملخربة وهو سيد العماء والشواش الذي يعارض
نظام الطبيعة ويعمل على نشر الفوض ى (.)1
(لقد تأمل املصريون الكون وحياة الطبيعة من حولهم ،ورأوا فيها قوتين ساريتين
متعارضتين ومتعاونتين في الوقت نفسه ،ورأوا في جميع الظواهر نتاجا لتداخل هاتين
القوتين وفعلهما املشترك) (.)2
تصور لنا النصوص حالة الصراع بين آلهة الفوض ى أو العماء املتمثلة باإلله سيت
ويضادها آلهة التنظيم والتشخص التي يمثلها اإلله حورس ،وهذه نفس الصورة في
عقائد حضارات وادي الرافدين كصراع تيمات وصراع مردوخ ،إذ لوحظ أن تصورهم
ملفهوم اإللوهة من ظهورها ونشأتها وعالقتها فيما بينها يشابه نشأتها عند السومريين ،إال
إن االختالف في الوصف والتسمية ،ولكن عموما فإن الحضارات التي عاشت في فترات
زمنية متقاربة يبدو عليها التشابه واضحا في اغلب معتقداتها في اإللوهة ،وان أسباب
االنحراف تكمن في نسبة هذه املفاهيم إلى غير معانيها ،حيث اخذوا يرمزون إلى صفات
هللا برموز تختلف من مكان إلى اخر وانزلوا اآللهة ونسبوها إلى القوى الطبيعية ،مما جعل
عموم الناس تقتصر على تلك الرموز وتنس ى داللتها الواقعية ،وهذا بسبب تدخل رجال
الدين والكهنة ( .)3وأيضا علم اإلنسان في تلك املرحلة أن اآللهة في مقام اعلى فال يمكن
أن يتواصل معها مباشرة فأوجد الوسائط التي تربطه بها أو تجعله يتواصل معها ،فأخذ
يصور هذه الوسائط بصور طبيعية ويعطيها القداسة أيضا حيث أوجد املصريون مفهوم
البقرة السماوية (هاتور أو توت) كواسطة لرفع اإلنسان بعد موته ليصل إلى منازل
اآللهة(.)4

 -1ينظر ،فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص59-58
 -2فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.59
 -3ينظر ق.ي ،تاريخ توت عنخ امون محرر مصر العظيم :ص 230مكتبة مدبولي الطبعة األولى 1411هـ1991 -م.
 -4ينظر ،املصدر نفسه :ص.85
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ثالثا :مفهوم اإللوهة يف احلضارة الكنعانية
امليثولوجيا الكنعانية تكاد ال تختلف عما سبق من اعتقادات السومريين واالكاديين،
حيث صنفوا اآللهة إلى الهة اصل والهة من الدرجة الثانية ،فالكنعانيون يعتقدون أن
اآللهة األم (يم) أو (ممو) الهة املياه األولى واملحيطان السماوي واألرض ي انشطرا ونشأ منها
محيط السماء أو اله السماء (شم) واله الهة األرض (اديم أو ادمة) اإلله (ايل) وهو كبير
الهة الكنعانيين وعشيرة اآللهة األم التي تكون منهما جيال من اآللهة هم بعل واخوته (.)1
ً
إن مبدأ االمومة في العقائد الكنعانية تجده واضحا حيث كان يطلق (عشيرة) على األم
الكبرى وزوجة ايل ،وأيضا أخذت اسم ايالت نسبة إلى اإلله ايل وهي سيدة البحر ،ونجد
ً
اسقاطا آلثار الطبيعة على اآللهة كإطالق آلهة الخصوبة على اآللهة عناة التي تقابل اآللهة
عشتار عند البابليين ،وأيضا هناك تصنيف إلى اآللهة فهناك الهة من الدرجة الثانية
وأخذت اسم ووصف البحر األول (يم) (.)2
الكنعانيون بعد رحيلهم غربا باتجاه البحر املتوسط حيث أخذت األرض هذه التسمية
ارض الشام ومعناها ارض السماء بسبب أن اصل نشأة الكنعانيين في بالد وادي الرافدين
في حدود  3500ق .م ،وكان يطلق عليهم في العراق القديم (اليميون) أي البحريون نسبة
إلى اإلله (يم) وبالخصوص على القسم الذي يعيش على سواحل الخليج حيث كان يعيش
الشعب االموري وهو يشير إلى املياه املالحة (البحار) وهو يقابل (ابسو) البابلي والسومري،
وان تقارب (يم) و(تيامت) عند االكاديين كما في ملحمة الخليقة االكدية (االينوما ايليش)،
اذ كانت تمثل تيامت املياه املالحة األولى ومعها زوجها (ابسو) الذي يمثل املياه العذبة
األولى ومعها (ممو) يشير إلى عالقة مؤكدة بين الكنعانيين الشاميين والبابليين االموريين.
اآللهة األم (يم) وهي اآللهة الهيولية املائية األم األولى التي ظهر منها الكون حيث
املعروف أن أصل االسم لـ (يم) هو (يمو) أو (يوم) أو(يما) إذ إن هذه األسماء ما زالت
متداولة عند شعوب املنطقة لتسمية (األم) ،فان العالقة بين (يم) و(تيامت) قريبة جدا
 -1ينظر ،د .خزعل املاجدي ،الهة الشام دراسة في شجرة وأساطير اآللهة الكنعانية :ص ،16دار نون الطبعة األولى.2014
 -2ينظر ،فراس السواح ،مغامرة العقل األول :ص.111
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فهما يرمزان إلى املياه األولى (.)1

املبحث الثاني :مفهوم اإللوهة يف بعض الديانات احملرفة
إن جميع الديانات املحرفة التي تقر بوجود اله خالق ومدبر لهذا العالم الخلقي إنما
هي مترشحة من الديانات اإللهية ،ولكن حصل تغيير وتحريف للنصوص التي نقلت هذه
املفاهيم العقائدية فعندما تطلع على كتبهم املقدسة تجد أن هناك مشتركات واضحة
لهذه الديانات مع الديانات اإللهية الحقة ،فكان التحول إلى العبادة الوثنية بسبب انهم
ً
لم يلحظوا التطور ملفهوم اإللوهة ،حيث لعب دورا أساسيا في تحديد املعرفة بالتكليف
في العقائد وبالخصوص توحيد اإللوهة.
وملا كان التطور سنة الهية فهي تجري حتى في املفاهيم الن املفهوم اإللهي يتعلق
بمستوى وادراك اإلنسان ،إذ كانت اآللهة في املراحل البدائية لإلنسان تتجلى له بظهور
يتناسب مع ما يدركه الن درجة تعقله أو إدراكه للمفاهيم العقائدية ومحاولته إيجاد
تصورات عقلية لم تكن باملستوى املطلوب ،فكان التوجه في املعرفة يميل إلى الطريق
الحس ي ،إذ تتجسد اآللهة بظهورات يستطيع اإلنسان أن يدركها بحواسه ،وانها أخذت
تتجسد بأعلى املظاهر من معالم الطبيعية ثم يتطور إلى التجسد بمعالم اإلنسانية.
وهذه النتائج من التصورات العقائدية دونت على تصورها الرمزي في النصوص
العقائدية فنجد انهم يطلقون على اإلله األعلى اله السماء أو يطلقون على اله اخر القمر
وهكذا ،ملا لهذه الرموز من علو املكانة في عالم الخلق كاألفالك والكواكب ولها حضور
يتعلق بنفس اإلنسان وحياته ،فعند مرور فترة زمنية وابتعاد الناس عن زمن نزول
النصوص وغياب الراعي اإللهي ،يترك كثير من الناس التوجه إلى املدلول الرمزي
ويقتصرون فقط على الرمز املادي ،فهم يعبدون هذه الرموز مع أنها تشبيهات أو دالالت
على القوى الربوبية تطلق من الناس ملشابهتها لصفات اإلله من جهة معينة كصفة العلو
النورانية وغيرها ،أو أن األرواح املقدسة املسؤولة عن تدبير الخلق وشؤونه تتجلى بهذه
الرموز كالتجلي بالنور أو التجلي بالنار فيقتصر نظر اإلنسان على هذه الرمزية عن حقيقة
 -1ينظر ،د .خزعل املاجدي ،الهة الشام دراسة في شجرة وأساطير اآللهة الكنعانية :ص.18

 112ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ــ ـ ــــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

القوى املدبرة املتجلية للظواهر الطبيعية التي كان بسبب قهرها له يعدها مثاال رمزيا
يتعقله اإلنسان في الداللة على قدرة اآللهة في القهر والتدبير.
فمن هذه الديانات:

أوال :الديانة الزرادشتية
ظهرت في بالد فارس ،إذ تشترك الديانات في بالد فارس بمبدأ واحد وهو الثنوية ،إذ
يعتقد الزرادشتيون بوجود إله خير يزدان ،وإله شر أهريمن ،أو إله النور وإله الظلمة،
ويعتقدون أيضا أن هناك اإلله الواحد املهيمن ( )1على جميع اآللهة هو آهورامازدا أو
أورمزد .إذ يعتقدون أن اله الظلمة اهريمن جابه اله النور وهو العقل املقدس.
قام زرادشت بتبسيط مجمع اآللهة الفارس ي القديم إلى مثنوية كونية :العقلية
التقدمية وقوى الظالم أو الشر تحت إله واحد وهو خالق النور والظلمة وهو اهورامزدا،
وهو اله واحد ال شريك له وال ضد وال ند ،وال يجوز ان ينسب إليه وجود الظلمة ،حيث
تنص الحكمة املضيئة التي تقوم على وجود مبدأين متساويين في القيمة النسبية وفي
عالقتهما بالوجود ولكن هذين املبدأين ليسا أزليين بل حادثان ومتولدان عن اإلله األزلي
الواحد القديم هو زروان (الزمن الالمحدود أو الدهر) ( ،)2وهما في حالة صراع دائم منذ
صدورهما.
(يتميز املعتقد الزرادشتي بابتكاره ملفهوم الوحدانية الثنوية ،وصفة الثنوية هنا ال تلغي
صفة الواحدانية؛ الن مفهوم الزرداشتي يقف في تعارض مع مفهوم التعددية ولكنه ال
يتعارض مع الوحدانية بل يتالزم معها ،ذلك انه يقدم اكثر التفسيرات منطقية لوجود
الشر في العالم فاهوارامزدا واحد ال ثاني له في اإللوهة خالق كل ما هو طيب وحسن،
ولكنه ليس مسؤوال عن وجود الشر في العالم ولم يكن ليرتض ي وجوده منذ البداية ،بل
 -1أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،امللل والنحل .282 :دار املعرفة بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1993م-
1414هـ.
 -2ينظر د .احمد ايبش ،التلمود كتاب اليهود املقدس ،تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من نصوصه :ص .7دراسة وترجمة،
وتقديم األستاذ سهيل زكار ،دار قتيبة ،دمشق .2006
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لقد سعى إلى مكافحته بكل السبل والوسائل ولسوف ينتصر عليه في معركة تمتد على
مدى تاريخ الكون واإلنسان وستشهد نهاية التاريخ غلبة جند الحق على جند البهتان
واختفاء الشيطان وأعماله إلى األبد) (.)1
وأيضا الديانة الزراداشتية تنص على أن الروح القدس املدعو (فوهو مانا) تجلى
لزرادشت عندما كان على ضفة النهر وابلغه رسالة اهوارامزدا ،وتظهر التأثيرات
الزراداشتية في سفر طوبيا الذي يشير إلى وجود سبعة مالئكة تقف في حضرة الرب بشكل
دائم ،فهذه املالئكة السبعة هي نظيرة األرواح السماوية السبعة التي تحيط على الدوام
باهوارامزدا وتعكس مجده ويقول املالك للرجل الصالح طوبيا (.)2
ً
ً
إن إقرار الزرادشتية بالثنوية وأن هناك إلهين اثنين؛ الها للنور والها للظلمة يكشف
عن محاولتهم إيجاد فهم صحيح يستقيم مع ما يعتقدون بأن اإلله هو مصدر للخير وهو
خير محض ،ولكن واقعا أن هناك شرا وان هناك ظلما فمن أين أتى ذلك ؟ وهنا تدخل
اإلنسان إليجاد مخرج من محدودية فهمه للعالقة الواقعة بين فعل الخير ومصدره وفعل
الشر ومصدره ،فقالوا بلزوم وجود مصدر للشر كما أن للخير مصدره ،ويستحيل أن يكون
الخير املحض مصدرا للشر نفسه ،ولهذا قالوا باالثنين لزوما حتميا حسب فهمهم.
ومع ذلك لو رجعنا إلى فهم معنى اإلله وماهي عالقتنا به لتبين لهم بطالن نسبة وصف
اإلله للشر والقول بوجوده ،الن اإلله هو ما يؤله له لسد نقص أو دفع ضرر ،فهل يصح
أن يؤله للشر لكي يستجلب اإلنسان الشر لنفسه؟! لعل مرجع ذلك لفهمهم القاصر عن
الفارق بين فعل اإلله وبين فعل غيره أن اإلله هو مصدر الكمال أي ال يوجد في ساحته
ظلم وال في ساحته جهل الن مبدأ الشر يكون بسبب الظلم والجهل ،فإذا اتصف مخلوق
أن في ساحته جهل وظلمة فسوف تنعكس على عمله ويظهر اثر الجهل والظلمة في كل
عمل يؤديه ،فيكون الناتج من أعماله أن فيها نسبة من الضرر ،وهذا الضرر يسبب
خسارة مادية وروحية لإلنسان ،وخصوصا أن املنظور له في نتائج كل عمل هو األثر
 -1فراس السواح ،الرحمن والشيطان :ص.83-82
َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َّ ْ َ
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َ ْ َ َ َ ْ َ َْ
ُ
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يك و اخ ِلص سارة كنتك ِمن الشيط ِان  15فا ِني انا رافا ِئيل املالك احد
شف ِ
 -2طوبيا  14( / 12و االن فان ال َر ِب قد ْارسل ِن َي ال ِ
َ
َّ
َُ
َ
ُ َ َّ َ َّ ْ ْ َ َ
ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ
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السبع ِة الوا ِق ِفين امام ال ْر ِب) ،وأيضا في رؤيا َ يوحنا( 4 َ/1 :يوحناِ ،إلى السب ِع الكن ِائ ِ
َّ
ْال َكائن َو َّالذي َك َ
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اإليجابي للجانب الروحي ،فربما يتحمل جسد اإلنسان املادي ضرر أو خسارة من جراء
فعل معين يصدر من إنسان ،أو يقع عليه فعل من غيره وهذا ال يعني أن الذي حصل هو
ً
شر الن األثر الروحي هو املنظور له فيكون املكسب روحيا ،وهذا يمكن مالحظته في
القصاص الذي شرعه اإلله فإن ضرره يقع على الجسد ولكن النتيجة هي تطهير للنفس.
ً
فادعاؤهم أن للشر الها فهذا ليس صحيحا ،اللهم إال من جهة أن يتسافل مخلوق
ويتخلى عن كل صفات الكمال فيكون مصداقا للجهل والظلمة لغرض غواية الناس
وانصرافهم عن طريق العقل والحكمة.
إن من التعاليم التي أتى بها زرداشت؛ تصوره للعالم بمختلف مراتبه الكمالية من
أدناها إلى أعالها هو نتاج قوة الهية؛ وهي املسؤولة عن خلقه وتدبيره وتسمى هذه القوة
مشاسبند ،اذ يقول الشهرستاني ( :)1هي املدبر األقرب على لسان الصابئة ،وعلى لسان
الفالسفة :العقل الفعالي .ومنه الفيض اإللهي ،والعناية الربانية .وعلى لسان املانوية:
َ
األرواح الطيبة ،وعلى لسان العرب :املالئكة ،وعلى لسان الشرع والكتاب اإللهي َ(تن َّز ُل
الر ُ
ْامل َال ِئ َك ُة َو ُّ
وح ِف َيها) (.)2

ثانيا :الديانة املانوية
يرجع تأسيسها إلى ماني بعد نبي هللا عيس ى (عليه السالم) ( .)3ولد ماني من أسرة
إيرانية في منطقة "طيسفون" الواقعة في بابل في بالد وادي الرافدين عام  216م ،وتربى
على ملة أبيه وهي طائفة غنوصية تدعى "املغتسلة" نسبة لطقوس االغتسال باملاء وهي
خليط بين الزرادشتية والنصرانية ( )4حيث يعتقد ماني مجيء الوحي له وأمره باالعتزال
عن هذه امللة وأمره في الرابعة والعشرين من عمره بنشر دعوته ،حيث اعترف بقيمة
الديانات السابقة التي اعتبرها مؤقتة وغير كاملة وأعطى لنفسه لقب خاتم األنبياء ،وكان
مشروعه الكبير يقوم على صياغة ديانة شمولية تحتوي على األفكار الدينية القديمة
 -1ينظر ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،امللل والنحل :ص.289
 -2سورة القدر.4 :
 -3ينظر ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،امللل والنحل :ص.290
 -4ينظر ،املصدر نفسه :ص.290
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وتتجاوزها في تركيب جديد قادر على اكتساب الجميع إلى عقيدة موحدة تتأثر باألفكار
الثنوية اإليرانية ،واخذ من األفكار املهمة عن املسيحية واملثروية والهندوسية والرافدينية
القديمة فجاءت ديانته بحق مذهبا توفيقيا من الطراز األول يهدف في ذلك العصر القلق
إلى توحيد العالم بكامله تحت راية دينية واحدة.
وبالرغم من أ َّن ماني يزعم أن النور والظلمة قديمان أزليان ( )1وقد اعتمد في معتقده
هذا على الديانة الزراداشتية ،إال انه اختلف معها من حيث اعتبار الخير والشر قوتين
ً
متكافئتين ،كما ترفض اعتبار ممثل الشر إلها يقف على قدم املساواة مع هللا ،وهذه
نقطة الخالف الجذرية واألساسية بينهما (.)2
يقول ماني بوجود مبدأين رئيسين األول هو هللا ،والثاني هو املادة ،فمن هللا يأتي كل
خير ،ومن املادة يأتي كل شر ،وقد أنجبت املادة الشيطان اهريمان وهذا الشيطان ليس
الها رغم سلطته على النصف املظلم من الكون ،وهو يخسر حربه مع هللا ويجري القاؤه في
القيود وكف أذاه نهائيا في آخر األزمان.

ثالثا :الديانة اهلندية
إن اصل الحضارة الهندية إنما أتت من الشعوب املهاجرة اآلرية التي ترجع إلى سام بن
نوح ( )3التي ينسب لها التوحيد قبل أن يتدخل االنحراف في فهم العالقة بين الخالق
واملخلوق والواسطة فيما بينهما ،حيث شهدت املرحلة الثانية من الديانة البرهمية ظهور
الثالوث الذي بدأ بمرحلة تولى الرئاسة الدينية؛ الكهنة والبرهميون (برهما وفشنو
وسيفا) ،ولهذا تجد كثيرا من املفاهيم التي حرفت ،بسبب النقل والفهم الخاطئ وبسبب
التغاير في البنى الثقافية واالجتماعية للشعوب مما أدى إلى ظهور عقائد مغايرة لألصل
الذي نقل إليهم.

 -1ينظر ،نفسه :ص.290
 -2ينظر ،فراس السواح ،دين اإلنسان :ص.104-103
 -3ينظر ،د .مصطفى حلمي ،اإلسالم واألديان دراسة مقارنة :ص .41منشورات دار الكتب العلمية الطبعة األولى 1424هـ -
2004م.
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ونلحظ أن العقائد التي يعتقد بها الهنود قديما وحديثا إنما هي مستمدة من حضارة
وادي الرافدين ،حيث اطلق على ديانتهم البرهمية في القرن الثامن قبل امليالد ( )1نسبة إلى
براهما (اإلله الخالق) .ولعل وقوع االنحراف في الديانات سببه التدخل البشري في إعطاء
تصور للمفاهيم التي تناقلتها كتبهم املقدسة ،ثم بعد ذلك املرحلة األخرى التي تبدأ
بتدخل الكهنة ،إذ ظهرت تصورات متعددة ملفهوم اآللهة من خالل بعض الطقوس التي
جسدت الرموز املتصورة تجسدا ماديا ،فأخذوا ينسبون هذه املسميات الرمزية إلى
إنسان ،أو إلى حيوان ،وجعلوا له تماثيل ،فنشأت عبادة اإلنسان والحيوان ( )2في املراحل
املتأخرة من ظهور الثالوث (براهما اإلله الخالق ،وفشنو اإلله الحامي للخليقة وسائسها
املعمر ،وسيفا القوة التي تالش ي أو املفني املعيد) (.)3
يعتقد البراهمة بوجود كينونات ثالثة :براهما الخالق ،وفيشنو الحافظ ،وشيفا
املدمر ،وهي تمثل حقيقة كونية.
فبراهمان هو الخالق وهو بمثابة اإلله العالي عند باقي الشعوب ،ليس له دور آخر بعد
أن خلق العالم ،ومع ذلك فهو له قدسية عظيمة وهو سيد جميع اآللهة.
أما فشنو فهو اإلله الثاني في الثالوث الهندوس ي ،ويدعى الحافظ وهو املحسن والرحيم
وهو أيضا اله الحب ،وغالبا ما ينقلب إلى إنسان ليتقدم بالعون إلى البشر ،واعظم ما
يتجسد فيه فشنو هو كريشنا وهو من يأتي باملعاجز يشفي املرض ى ويحيي املوتى من
القبور.
أما شيفا أو سيفا أو (مهديفا) وهو يسمى اإلله العظيم حيث يوصف بانه املنتقم
واملدمر.
أما قصة الخلق فإنها تشابه في أطرها العامة ما جاء في أساطير حضارات وادي
الرافدين ،وعندما نطلع على الكيفية التي نشأ بها الكون وأيضا الكيفية التي نشأت بها
اآللهة ،نلحظ أن تصورهم مبني على أن هناك اله اآللهة (بير ميشور) أراد أن يخلق خلقا
 -1ينظر ،د .مصطفى حلمي ،اإلسالم واألديان دراسة مقارنة :ص. 39
 -2ينظر ،املصدر نفسه :ص.41
 -3ينظر ،املصدر نفسه :ص.42
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من ذاته فخلق املاء والقى فيه نطفة فصارت هذه النطفة بيضة فخرج منها برهما
الخالق ،وكسر البيضة نصفين فخلق من احدهما الجنة ومن الثاني األرض والسماء وما
بينهما والجهات الثمان والبحور الهادئة ( ،)1وهذا يذكرنا بقصة الخليقة في حضارات وادي
الرافدين والحضارة املصرية ،ولكن مع إدخال بعض التصورات في آلية الخلق ولكن في
اإلجمال تدل على أن النص في العقائد الهندوسية منشأه واصله واحد لوجود املشتركات
في املداليل الدالة على اصل الخلق وكيفية ظهور اآللهة ونشأتها.
(لوال التضحية  ..ملا كانت هذه األرض  ..وملا كان هذا العالم فمن جسد رجل عظيم
خلقت األرض .وكان هو رجال ضخما ..ضحى بجسده على مذبح اآللهة ..ورضيت اآللهة عنه
فحولت جسده إلى ذرات صغيرة عادت لتلتئم من جديد وتتحد جزيئاتها ..ومن هذا
االتحاد تكونت األرض وكل ما يحيط بها من يابس وماء ..
من اجل ذلك لم تكن األرض سوى جزء واحد من هذا الكون  ..قسم واحد من بين
واحد وعشرين قسما ينقسم إليها هذا الكون ذو الشكل البيضاوي الذي يسمى "بيضة
براهما") (.)2
إن مشكلة اإلنسان تبدأ عندما يريد أن يعطي تصورا ملبدأ الخلق ،كيف وجد ومن
أوجده؟ فهذه من أولى املسائل التي يبحث اإلنسان عن إجابة لها ،لذلك حاول أن يتوصل
إلى هذه الحقيقة من خالل ما تنقله الكتب املقدسة ،أو ما يحمله الكهنة والعلماء ،وتبدأ
املشكلة عندما تخضع هذه املفاهيم لتصوراته الشخصية ،فينشأ االنحراف والخطأ في
التصور العقائدي ،الن تصور اإلنسان مقيد بما يحيط به من موجودات ،فنلحظ تأثير
هذه املوجودات التي لها تعلق مباشر في حياته كبيرا في تحديد ورسم تصوراته العقائدية،
بحيث يصل به األمر أن ينسب القداسة إلى حيوان كالبقرة وغيرها ،وهذا أيضا ينشأ من
وجود الصيغ الرمزية التي تنقل إليهم من خالل موروثهم الثقافي ،وقد تطرقنا في الفصول
األولى إلى اثر الترميز في نقل تلك املفاهيم أو عندما تكون هناك حاجة إلظهار امر متعلق
باإلله ،فتكون من خالل العالقة بين األثر واملؤثر وهي مالزمة منطقية يستفاد منها كثيرا في

 -1ينظر ،د .مصطفى حلمي ،اإلسالم واألديان دراسة مقارنة :ص.47
 -2سليمان مظهر ،قصة الديانات :ص.93
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اإلشارة إلى حقيقة غائبة في كون األثر داال على املؤثر.
ونقلت الفيدا ،وهي من اقدس الكتب عندهم وهي ليست من كالم البشر ،وتضم
أربعة كتب منها الرجفيدا ،التي تنقل أن لاللهة مظاهر متعددة كالشمس والقمر والنجوم
والسماء واألرض والشجر وغيرها ،إنما ترجع في الحقيقة إلى اله واحد ،فكل ظهور من هذه
الظهورات هو اله بحسب زعمهم ( ،)1وبذلك تتوافق الرؤية العقائدية لهم مع الديانات
البرهمية.

رابعا :الديانة اهلندوسية
وهي ديانة بقيت محصورة ضمن القارة الهندية منذ األلف الثاني قبل امليالد .ويبدأ
التاريخ الهندوس ي بدخول األقوام الهندو  -ارية إلى شبه القارة الهندية بطوائفها املتعددة
وعباداتها املتنوعة التي لم تطمح إلى إقصاء الطوائف األخرى لتكون هي صاحبة الدين
الشمولي (.)2
(وكلمة هندو أو هندي مشتقة من مصادر إسالمية عندما ظهرت الحاجة إليجاد
تسمية للناس القاطنين على طول نهر اإلندوس وما وراءه) (.)3
فتسمية الهندوس لفظ يطلقونه على من اعتقد بالديانة الهندوسية ،عند املتحضرين
بالخصوص ولكن فيما بينهم يطلق على ديانتهم بحسب لغتهم "ذارما" ويقصد به طريقة في
العيش والتفكير (.)4
تظهر عندهم أن فكرة نشأة العالم إنما هي بسبب التضحية بالقربان الكوني وتتضح
هذه في عدة ترنيمات ،وهذه إنما استخرجت من ميثولوجيا اقدم عهدا وال تختلف في
مفاهيم الديانات التي سبقت الديانة الهندوسية كالديانة السومرية واالكادية والبابلية من

 -1ينظر ،املصدر نفسه :ص.46
 -2ينظر حبيب سعيد ،أديان العالم :ص .70دار التأليف والنشر للكنيسة األقفية بالقاهرة.
 -3فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الرابع :ص.7
 -4ينظر فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الرابع (الهامش) :ص.7
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تعدد اآللهة وترتيبها إلى أقسام منها الهة اصل والهة ثانوية.
أما ما ورد في كتابهم املقدس (الفيدا) وهو الكالم املوحى واألدب التفسيري لها هو
(البراهمانات واالوبانيشادات):
(عندما قسموا بوروشا كم جزء صنعوا؟
البراهما كان فمه ومن ذراعيه االثنين صنع الراجينا ()Rajianya
فخذهاه أصبحت الفايسيا ( (Vaisyaومن قدميه
خرج سودرا ((Susra
القمر تكون من عقله ومن عينيه ولدت الشمس
من سرته خرج الهواء املتوسط ومن راسه
تكونت السماء وصورت
والتراب من قدميه
وكانت الساتا باثا  -براهمانا )(SataPatha-Brahmana
اما الترنيمات التي تؤكد نشأة العالم من القربان الكوني في الزيغ  -فيدا تكرم فيشا
كرمان ( )Vishva Karmanباعتباره صانع العالم أو مهندس العالم.
وألنه لعب دور القربان األزلي الذي من العجيب انه كان فيه التضحية القربانية وفي
الوقت ذاته الحر في صنع هذا العالم حيث كانت ذراعاه ورجاله تصل إلى كل مكان.
وهناك ترنيمة أخرى تنص على نشأة العالم ولكن بطريق مختلف حيث يتكون من
بيضة أو املنبت الذهبي (أو رحم املاء العظيم  -البحر األزلي  -الذي حمل البيضة الذهبية)
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باعتباره املنشأ الذي خرج منه براجاباتي ( )Prajapatiالخالق صانع اآللهة والناس
والحيوانات الذي صنع مخلوقاته كما يبدو من البيضة أو املنبت ذاته ،وهكذا تكون
الطقوس قد فسحت املجال لنشأة أساطير مذهلة تصف اصل جميع األشياء) (.)1
ومن املسائل األساسية التي يعتقد بها أصحاب هذه الديانة ترنيمة تذكر حقيقة نشأة
الكون من مبدأ واحد وحقيقة واحدة:
(ما كان هناك وجود ( )Satوال عدم ()asat
لم يكن هناك هواء وال قبة سماوية وراءه
هل كان هناك هيجان؟ أين؟ وتحت أي غطاء ؟
هل كان هناك هوة سحيقة من املاء ال يسبر غورها ؟
لم يكن هناك موت وال خلود ألي ش يء
وال أية عالقة تفصل الليل عن النهار
ذلك الش يء الذي ال يتنفس الهواء الواحد كان يتنفس من ذاته
فلم يوجد أي ش يء اخر اطالقا
كانت الظلمة مخبأة داخل ظلمة اشد
وهذا الكل كان بحرا بدون أبعاد
كان الخالء ال يزال ممسكا باملمكن الذي لم يتشكل

 -1فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان.15-14/4 :
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إلى أن قامت قوة الدفئ ( )Tapasبإنتاج الواحد املتفرد
ثم تحولت الرغبة في ذلك الواحد لتتحول إلى كينونة
رغبة كانت البذرة األقدم للروح
اكتشف الحكماء وهم يسبرون قلوبهم صلة القرابة بين
الكينونة والعدم فكروا مليا وهم يمدون خطهم عبر الخالء
هل كان الالش ئ فوقه ام تحته ؟
مانحو البذرة كانوا هناك والقوى
الطاقة الحرة من تحت والفعل السريع من فوق
من يعرف الحقيقة ومن يستطيع إعالن ذلك هنا ؟
متى ولد وكيف تم تشكيل العالم بهذه الصورة ؟
إن وجود اآللهة كان الحقا لخلق األرض:
من يعرف اذا من أي ش يء صدر العالم
وما اذا كان العالم مصنوعا ام انه وجد بذاته
انه يعرف بثقة كاملة وحده هو الذي يحرس
ويراقب في اعلى السماء!
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هو يعرف حقا لكن عندئذ ربما هو ال يعرف) (.)1
وتطلق على الحقيقة الكلية برهمان وهي تنص على أن اإلنسان ال يتصور انفصاله عن
الحقيقة الخالدة شاملة ،حيث من خاللها يسعى لتحقق عتقه وتحرره ليس باالنفصال
وإنما باالتحاد مع تلك الحقيقة .وهي تصور كنوع من االلوهية املتشخصة:
(وفي البدء كان هذا العالم براهمان
الواحد الالمحدود  -المحدود بالنسبة للشرق
والمحدود بالنسبة للشمال  ..والمحدود بالنسبة
لكل الجهات غير قابلة لالستعاب تلك النفس
غير محدودة لم تولد وال يجوز التفكير بها وال تأملها
هو الذي روحه املكان! وعندما يتحلل العالم
هو وحده من يبقى مستقيضا .ومن ذلك املكان وبكل تأكيد
يوقظ هذا العالم الذي هو كتلة فكر .انه هو من يفكر فيه
وفيه يختفي انه ذلك الشكل املشع الذي يعطي
الحرارة في هاتيك الشمس وهو النور املتاللئ في نار بال دخان
ونار املعدة التي تطهو الطعام لهذا السبب
قيل :هو من هو في النار وهو من هو هنا في القلب

 -1فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان.24/ 4 :
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وهو من هو في هاتيك الشمس  -هو ش يء واحد) (.)1
إن الهندوس اعتقدوا بكثير من اآللهة ،فاصبح لكل ش يء روح قدسية معينة ،وكان
لكل الهة وظيفتها الخاصة تختلف باختالف تشخيصها ،إال إن اآللهة العليا أخذت
لنفسها ثالثة أقانيم :األول (براهما) ووظيفته الخلق واإليجاد ،والثاني (فشنوا) حيث يتولى
املحافظة على الخلق والوجود ،والثالث (سيفا) املخرب الجبار ،إال إن اآللهة وان تعددت
تستمد حياتها من اله واحد هي روح (براهما) أو اإلله األعظم (.)2
وأيضا يظهر مفهوم األفتار وهو يمثل اإلله املتجسد واملنقذ للعالم وهو اله له صور
وتجليات متعددة تصل إلى اثني عشرة صورة كما في التصوير الرمزي لإلله املقدس
(فشنو) ،وأيضا لإلله شيفا.
(شيفا ( )shivaالهندوس ي بصورته األقدم عهدا .ويتمثل هذا اإلله بكائن أقرن ثالثي
الوجوه (حيثان الوجه الرابع على الجانب البعيد بصورة ال مرئية) ورجاله في وضع
اليوغا)(.)3
وهو إعطاء تصور ألصل العقيدة في مفهوم اإللوهة ،على أنها ترد إلى اصل أو اله
واحد ،وما الظهورات املتعددة لإلله إال بسبب حال اإلنسان والفترة الزمنية التي مرت بها
الديانة.

املبحث الثالث :مفهوم اإللوهة يف الديانات اإلهلية
في هذا املبحث سنعطي التصور املفهومي لأللوهة وفق النصوص التي نقلتها الينا
الكتب املقدسة ،وأيضا إيجاد التقاطعات واملشتركات في هذه النصوص مع املفاهيم التي
نقلت الينا من أصحاب الحضارات القديمة ،وأيضا مطابقة النص مع املكتشفات األثرية
 -1املصدر نفسه.32 / 4 :
 -2ينظر ،سليمان مظهر قصة الديانات :ص. 95-94
 -3فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الرابع :ص.9
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لعلماء اآلثار.

أوال :اإللوهة يف العقائد العربانية اليهودية
يتفق اليهود في عقائدهم في مفهوم االلوهة مع أصحاب الحضارات ،وكانت لتلك
الحضارات تأثير واضح على اعتقادهم ،إذ اتخذ اليهود بعد دخول ارض امليعاد اله
الكنعانيين "بعل" اله املطر والصاعقة والرعود بعد ان كان اسم اإلله الذي يعبدونه
(يهو) رب الجنود ،وان الكنعانيين يشتركون في تسمية الههم مع العبرانيين الذي يدعى
(ايل) ( ،)1ومن هنا تتضح حالة االتفاق في العقيدة العبرانية مع الحضارات في وادي
الرافدين وأيضا الحضارة الكنعانية في أن اإلله بعل تغلب على املياه األولى "يم" وكذلك
اله الجنود (يهو) تسلط على البحر كما ورد في املزامير:
( 7اله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله  8يا رب اله
الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك  9أنت متسلط على كبرياء البحر .عند ارتفاع
لججه أنت تسكنها  10أنت سحقت رهب مثل القتيل .بذراع قوتك بددت أعداءك) (.)2
اإلله (يهو) ليس اإلله األعلى بل هو واحد من الهة بني إسرائيل وله منزلة الناصر لهم
في الحروب.
إن صفة اإللوهة كما وردت في الكتاب املقدس كانت تطلق على نبي هللا موس ى (عليه
السالم) وقد كان موس ى إلها لفرعون وأيضا إلها لهارون (عليه السالم):
( 1فقال الرب ملوس ى انظر .انا جعلتك الها لفرعون .وهرون اخوك يكون نبيك  2انت
تتكلم بكل ما امرك .وهرون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارضه  3ولكني
اقس ي قلب فرعون واكثر اياتي وعجائبي في ارض مصر) (.)3

 -1ينظر ،فراس السواح ،مغامرة العقل األولى :ص.137-136
 -2مزمور .89
 -3خروج.7 :
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وايضا:
(  15فتكلمه وتضع الكلمات في فمه .وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا
تصنعان  16وهو يكلم الشعب عنك .وهو يكون لك فما وانت تكون له الها  17وتاخذ في
يدك هذه العصا التي تصنع بها االيات) (.)1
( 5تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب اله اسرائيل  6في ايام
شمجر بن عناة في ايام ياعيل استراحت الطرق وعابرو السبل ساروا في مسالك
معوجة  7خذل الحكام في اسرائيل .خذلوا حتى قمت انا دبورة .قمت اما في
اسرائيل  8اختار الهة حديثة .حينئذ حرب االبواب .هل كان يرى مجن أو رمح في اربعين
الفا من اسرائيل) (.)2
مزمور 10 :58يفرح الصديق اذ رأى النقمة .يغسل خطواته بدم الشرير  11ويقول
اإلنسان ان للصديق ثمرا .انه يوجد اله قاض في االرض.
مزمور  1 ( :82مزمور الساف .هللا قائم في مجمع هللا.في وسط اآللهة يقض ي  2حتى متى
تقضون جورا وترفعون وجوه االشرار .ساله  . 3اقضوا للذليل ولليتيم .انصفوا املسكين
والبائس  .4نجوا املسكين والفقير .من يد االشرار انقذوا  5ال يعلمون وال يفهمون .في
الظلمة يتمشون .تتزعزع كل اسس االرض  . 6انا قلت انكم الهة وبنو العلي كلكم  . 7لكن
مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون  . 8قم يا هللا .دن االرض .النك انت تمتلك
كل االمم).
وقد بينا سابقا أن مفهوم اإلله متطور بتطور اإلنسان ومستوى تعقله ،إذ كان مفهوم
توحيد اإلله هو أن يختار اإلنسان له الها ويتوجه إليه دون إنكار باقي اآللهة من خالل
النصوص التي نقلت في تلك الحقبة الزمنية إذ ال إشكال فيمن يعتقد بتعدد اآللهة
املنصوص عليها أو اطالق صفة االلوهية على نبي من األنبياء ،كما كان يطلق على نبي هللا
موس ى (عليه السالم) وعلى نبي هللا عيس ى (عليه السالم) ونلحظ التغيير في كيفية التوجه
 -1خروج.4 :
 -2قضاء.5 :
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إلى اإلله بحسب الظرف الذي مر به اإلنسان فبعد أن رجع اليهود من السبي تغير توجههم
إلى اإلله الوهيم واستخدم كاسم إلله إسرائيل في الفترة املتأخرة عندما اعتبر اسم اإلله
القديم "ياه" أو "يهوه" أقدس من أن يتردد على الشفاه ،وهناك أدلة في التوراة تثبت على
وجود مفهوم تعدد اآللهة:
تكوين 11( 15من مثلك بين اآللهة يا رب .من مثلك معتزا في القداسة .مخوفا
بالتسابيح .صانعا عجائب).
مزمور  1( 82مزمور الساف .هللا قائم في مجمع هللا .في وسط اآللهة يقض ي).
مزمور  8 ( 86ال مثل لك بين اآللهة يا رب وال مثل أعمالك).
مزمور  3 ( 95الن الرب اله عظيم ملك كبير على كل اآللهة).
مزمور  4( 96الن الرب عظيم وحميد جدا مهوب هو على كل اآللهة).
مزمور  9( 97ألنك أنت يا رب علي على كل األرض .علوت جدا على كل اآللهة).
مزمور  5( 135ألني انا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع اآللهة).
مزمور  2( 136احمدوا اله اآللهة الن إلى األبد رحمته).
مزمور  1( 138لداود .احمدك من كل قلبي .قدام اآللهة ارنم لك).
إن يهو ليس اإلله األعلى بل هو واحد من الهة بني إسرائيل وله منزلة عظيمة ،ولهذا
تجده في مزمور على لسان داود:
مزمور 1 ( 110لداود .مزمور .قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك
موطئا لقدميك  . 2يرسل الرب قضيب عزك من صهيون .تسلط في وسط أعدائك).
فنالحظ التنزيه لإلله بدأ عند عودة اليهود من السبي وأعادوا صياغة التوراة من
جديد في القرن السادس قبل امليالد ،مع العلم أن موس ى (عليه السالم) بعث قبل امليالد
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بثالثة عشر قرنا حيث جعلوا يهوه مقدسا إلى درجة من القداسة انه ال يذكر على
شفاههم وجعلوه هو املقدم على جميع اآللهة األخرى أو أسماء اآللهة األخرى إلى زمان نبي
هللا اشعيا (عليه السالم) اخذوا يعتقدون أن جميع اآللهة ما هي إال أسماء لالله (يهو) رب
الجنود:
(هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود .انا األول وانا االخر وال اله
غيري)(.)1
في تلك الفترة نلحظ املخطط اإللهي يسير إلى مفهوم وحدانية العبادة تمهيدا ملرحلة
أخرى من حياة البشرية؛ إلى مفهوم املعبود الواحد أو اإلله الواحد الذي ليس له شريك
وال مثيل وال نظير.
(يظهر بان يهو لم يكن وحيدا عندما اكتمل خلق العالم وان املستوى املاورائي كان
مليئا منذ البداية بحشد من الكائنات اإللهية واملالئكية ولكن يهو هو احد اآللهة وظهر
دوره عليهم جميعا من خالل عملياته الخالقة عند جذور الزمن وها هو يراقب صيرورة
التاريخ الذي انطلق عقب التكوين) (.)2
إن مفهوم اإللوهة في الديانة اليهودية يكاد ال يختلف عن مفهوم اإللوهة في حضارات
وادي الرافدين حيث يظهر مما ورد في العهد القديم نصوص تؤكد التعددية ملفهوم
اإللوهة ،وهذه التعددية ترجع إلى دور اإلله ونوع العالقة بينه وبين اإلنسان كما في سفر
الخروج ( )3حيث تصف الذي ظهر في العليقة في األول انه مالك الرب ولكن املنادي له هو
هللا ،من ذلك يتبين أن تجلي مفهوم اإللوهة يحدده اإلنسان نفسه ومدى عالقته باهلل.

 -1العهد القديم ،اشعيا.6 /44 :
 -2فراس السواح ،الرحمن والشيطان.140:
ْ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ
الرب ب َلهيب َنار م ْن َو َسط ُع َّل ْي َقةَ .ف َن َظ َر َوإ َذا ْال ُع َّل ْي َق ُة َت َت َو َّق ُد ب َّ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ
الن ِارَ ،وال ُعل ْي َقة ل ْم تك ْن ت ْحت ِرق،.
ِ
ِ
 -3الخروج  2:3و َظهر له م َالك ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
َّ
َ َ َ ََ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
وس ىُ ،م َ
ال"ُ :م َ
ال ِل َينظ َر ،ناد ُاه هللا ِم ْن َو َس ِط ال ُعل ْيق ِة َوق َ
الر ُّب أ َّن ُه َم َ
الخروج َ 4:3ف َل َّما َرأى َّ
وس ى!" .فقال" :هأنذا".
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ثانيا :اإللوهة يف العقائد املسيحية
في الحقيقة انه ليس في الدين املسيحي أي جديد فهو مجرد إحياء لدين قديم كان ادم
من دعا إليه ثم موس ى (عليهم السالم) ومن بعده املسيح ،إن العقائد املسيحية في
الحقيقة هي مزيج ما بين التجسد التي أظهرته الديانات السابقة للحضارات القديمة وما
بين الحلولية ،أي إن هللا حل في الجسد ،وما بين تجزئة الحقيقة اإللهية والقول بتركيبها
من اقانيم ،فهذا املزيج ما بين هذه األقوال الثالثة إنما يبين التدخل الواضح من قبل
أصحاب الحضارات اليونانية والرومانية التي تأثرت باملوروث الحضاري السابق لها
كحضارة وادي الرافدين والحضارة الكنعانية واملصرية وغيرها ،حيث كان الرومان
يسيطرون على تلك املنطقة في ذلك التاريخ فنتيجة لعدم إحكام الفهم في األصول
العقائدية التي أتى بها السيد املسيح (عليه السالم) من قبل الذين امنوا به ،أو من قبل
الذين أتوا بعده ممن تقلد الرئاسة الدينية ،أدى ذلك إلى أن تتدخل القواعد التي كان
يستخدمها أصحاب الفكر الفلسفي وكانت سائدة في تلك الفترة في تفسير هذه النصوص،
فراحوا يعطون تفسيرات لهذه املفاهيم اإللهية بما يتوافق مع منهجهم العقلي الذي كان
هو املقياس في تحديد املسار الديني والسياس ي لتلك اإلمبراطوريات ،فأدخلت املفاهيم
األفالطونية لكي تعطي الصورة التي رسمت املعتقد املسيحي على وفق رؤى الفالسفة
اليونانيين والرومانيين.
في القرن الرابع امليالدي في مجمع نيقية  325م ،أقرت الكنيسة مبدأ التثليث في
ً
ً
املفهوم اإللهي القائم على أن هناك الها اصال أو اعظم ،وهناك الهة اقل رتبة منه هم من
يتولون تدبير هذا العالم وتشخيص معامله الكونية والحياتية ،إن هناك بشارات في
الديانات اإللهية السابقة للمسيحية حيث أدى هذا السلوك من تدخل املنهج الفلسفي
الوضعي إلى االختالف في فهم مدلول هذا البشارات ،وأيضا بسبب االجتهادات من قبل
علماء اليهود والنصارى ،حيث نجد االختالف في مفهوم ابن اإلنسان والبنوة أو االبوة وما
يقصد بها لورود عبارات كثيرة في العهدين تختلف من نص إلى آخر ،فهي مفاهيم كلية
تحتاج إلى إحكام في داللتها اللفظية ،وبيان حدود هذه املفاهيم وعلى من تطلق ،فهي من
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جانب تحمل صفات تنسب إلى اإلله كالقدرة على الخلق والكون في األولية ( )1في الخلق،
ومن جانب آخر إن الذي يحمل هذه الصفات هو إنسان يولد ويموت ويأكل ويشرب.
املسيحيون وقعوا بنفس ما وقعت به األمم السابقة في عدم ادراك الحدود الشرعية
ملراتب اإللوهة ،فحصل لديهم خلط في فهم النصوص التي تدل على االلوهية املطلقة
والنصوص التي تدل على االلوهية املقيدة على وضوح التعارض وعدم انطباق النصوص
في وصف االلوهية املطلقة على مخلوق ولد في هذا العالم ،فأعطوا تبريرات لدفع هذه
اإلشكاالت على فهمهم العقائدي فانقسمت الكنيسة على اثر ذلك إلى فرق ،من حيث
تحديد العالقة بين الخالق أو األصل أو املنشأ (اآلب) واملخلوق (االبن) الذي ولد في هذا
العلم ،وأيضا عالقتهما مع بقية الخلق ،وأيضا االحتياج إلى الواسطة فيما بينهما مع انهم
يقولون باالتحاد بين األصل (اآلب) واالبن ( ،)2فاملشكلة األساسية التي وقع بها جل
أصحاب الديانات هي :في فهم العالقة بين أركان الوجود الثالثة الكون واإلنسان واإلله
فعقيدة التثليث التي يؤمن بها املسيحيون إنما هي مستمدة من فهم النص الذي ورد
في الديانات السابقة في تعدد اآللهة ،مع انهم حاولوا إضفاء ميزة مختلفة عن باقي العقائد
السابقة عليها ،حيث قالوا إن الحقيقة واحدة ولكن هي مركبة من أقانيم ثالثة االب
واالبن وروح القدس ،على واقعية هذه املفاهيم ووجودها كأصول عقائدية ،ولكن اختلف
في تحديد األطر وحدود العالقة فيما بين هذه املسميات الثالثة وإعطاء فهم معاني
وصفات وأدوار كل واحد من هؤالء الثالثة ،وان اقتصار النظر على أن هذه األصول الثالثة
هي الحقيقة اإللهية لهو واضح البطالن ملن لديه دراية في فهم الحقيقة اإللهية البسيطة،
التي ال يمكن ان توصف بالتركيب من جهة واالحتياج من جهة أخرى ،فاالعتقاد بان
هناك ثالثة أصول مشخصة لم تختص بها الديانة املسيحية بل نجدها في كل الديانات،
ً
ً
ولكن االختالف في تعيين كل اصل وتحديد تكليفه ،بعد علم اإلنسان أن هناك الها مغيبا
ً
وهو األصل أو املنش ئ ،وان هناك خلقا ،ولضرورة أن يكون هناك اتصال ما بين الخالق
واملخلوق فيتعين أن تكون هناك واسطة بينهما ،فيتكون لدينا الثالثة اإلله في السماء وهو
َْ َ ُُ
َّ
ُ
َُ َ َ
َْ َُ
َ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ََْ
َ
وذا ،ف ِم ْن ِك َي ْخ ُر ُج ِلي ال ِذي َيكو ُن
وف يه
 -1أصحاح ميخا"(2/5 :أ َّما أن ِت يا بيت لحم أف َراتة ،وأن ِت ص ِغ َيرة أن تكو ِني بين أل ِ
ُ َ
َ
ُ ْ
َ
("اآلن َمجدني َ
َ
أنت ُّأيها ُ
ُم َت َس ِل ًطا َع َلى إ ْس َرا ِئ َ
اآلب
يلَ ،و َمخ ِار ُج ُه ُم ْنذ ال َق ِد ِيمُ ،م ْنذ أ َّي ِام األ َز ِل" ،).يوحنا األصحاح  17العدد 5
ِ
َ
كان لي ع َ
ند ذات َك باملَجد الذي َ
ع َ
ند َك َق َ
بل كو ِن العال ِم").
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
 -2يوحنا األصحاح( 30/10:أنا واآلب و ِاحد").

 130ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

الغيب وما ظهر منه وتجليه في عالم الخلق وهو خليفته أو املسمى صورته خلق اإلنسان
على صورته كشبهه (.)1
وهذه الحقيقة ترجعنا إلى أصول حضارة وادي الرافدين في اعتقاداتهم في وصف اآللهة
وظهوراتها وتكليف كل اله منها ،وان معرفة كل اله كانت تعتمد على ما يقوم به هذا اإلله
كما كان السومريون يطلقون على اإلله األعظم (انو) أي اسم للسماء واله األرض (كي)
وهو اسم لألرض والفاصل بين السماء واألرض الروح أو الرياح.
إن التأثير الواضح من قبل اإلمبراطورية الرومانية على العقائد املسيحية ينقله د .عبد
الرزاق عبد املجيد أالرو عن املستشار زكي شنودة إذ يقول( :كانت هذه املجامع في بداية
أمرها وسيلة للدفاع عن اإليمان املسيحي ،ثم لم تلبث أن أصبحت بعد ذلك أداة في يد
اإلمبراطور لتنفيذ أغراضه ،مستغال في ذلك مطامع بعض األساقفة وطموحهم إلى الجاه
والنفوذ والسلطان) (.)2
وهذه اإلمبراطوريات في الواقع أيضا تأثرت بعقائد الحضارات القديمة التي تعاقبت
تاريخيا في املنطقة ،وبذلك رسمت املعالم الرئيسية للديانة املسيحية حيث ترزح املنطقة
تحت تأثير الحكم الروماني الذي كان يعتقد بالتثليث :العقل والروح والكلمة ،بل قبله
كما الحظنا فيما تقدم في الحضارات السابقة ونظرتها ملفهوم اإللوهة ،ونتيجة الصراع
الذي دام طيلة ثالثة قرون أدخلت قانونيا عقيدة التثليث (أقرت قانونيا في املجمع
املسكوني األولو الثاني عام 325م وعام 381م) ( )3على أنها املعتقد األساس ي الذي أتى به
السيد املسيح (عليه السالم).
َّ
إن ما جرى على الديانة املسيحية نفسه الذي جرى على الديانات السابقة من تدخل
في تغيير املفاهيم العقائدية لألسباب التي ذكرناها في الفصل األول ،ألنه في الحقيقة ال
يوجد معتقد ليس له أصول سابقة فالدين واحد منذ أن علم اإلنسان على أن هناك
تكليفا على عاتقه اتجاه ربه الذي يعبده ،فعندما تضاف املفاهيم الجديدة إلى املفاهيم
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ
ور ِت َنا كش َب ِه َنا)،
اإلنسان على ص
 -1التكوين األصحاح( 26/1 :وقال هللا" :نعمل ِ
 -2د .عبد الرزاق عبد املجيد االرو ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا :ص.839
 -3ينظر املصدر نفسه :ص.837
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السابقة سوف ينتج عندنا مفاهيم متعددة وتحصل الفرقة والشقاق:
ََ َ َ
َ َ
َ
َ َ ً َْ َ َ َ َ َ ْ ً
َّ
ض ُع ُرق َعة ِم ْن ث ْوب َج ِديد َعلى ث ْوب َع ِتيقَ ،وِإال
ال ل ُه ْم أيضا مثال" :ليس أحد ي
(وق
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
َف ْال َجد ُيد َي ُش ُّق ُهَ ،وال َعت ُ
يق ال ُتوا ِف ُق ُه ُّ
الرق َعة ال ِتي ِم َن ال َج ِد ِيد.)1( ).
ِ
ِ
ونالحظ َّ
أن من اهم املفاهيم العقائدية التي ال تكاد تخلو منها أي ديانة هي التضحية
والفداء باله ،أو اإلنسان الذي نصفه إله ،ثم تطور عند املسيحيين وقالوا باأللوهية
الكاملة لإلنسان ،وهذا املفهوم كما تبين انه مستمد من أصول املفاهيم لحضارات وادي
الرافدين وحضارة وادي النيل ،لذلك انقسم املسيحيون إلى فرق كثيرة بحسب اعتقادهم
بطبيعة املسيح أهو نبي أم اله،ـ ومن هذه الفرق األرثوذكس الذين يعتقدون بان اإلله نزل
من علياء مجده وحل في بطن العذراء مريم ثم ولد ثم بعد ذلك وصلب ثم صعد إلى
السماء ،أي هو واحد في ثالث مراحل أو أقانيم ،فاالقانيم عندهم تمثل مراحل اإلله
الثالثة:
األولى :قبل تجسده وكونه هو االب.
الثانية :هي مرحلة االبن.
الثالثة :مرحلة الروح القدس.
كما بين القران الكريم معتقد األرثدوكس:
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ
اع ُب ُدوا
﴿لقد كفر ال ِذين قالوا ِإن الله هو امل ِسيح ابن مريم وقال امل ِسيح يا ب ِني ِإسرا ِئيل
َ َ َّ ُ ْ ()2
الل َه َرِبي وربكم﴾
أما الكاثوليك والبروتستانت الذين يقولون بان هللا غير االبن وغير روح القدس
واالقنوم عندهم ذو ميزة منفصلة ،وهذا ما بينه القران الكريم إذ ادعوا أن اإلله مكون
من ثالثة اقانيم:
 -1إنجيل لوقا.36 /5 :
 -2سورة املائدة.76-72 :

 132ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

َٰ َّ َٰ
َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ
َّ
َّ َ ُ َ َ َ
ين قالوا ِإ َّن الل َه ث ِالث ثالثة َو َما ِم ْن ِإله ِإال ِإله َو ِاحد َوِإن ل ْم َي َنت ُهوا َع َّما
﴿لقد كفر ال ِذ
َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
()1
يقولون ليمسن ال ِذين كفروا ِمنهم عذاب أ ِليم﴾ .
إن فكرة وجود اله يسير على األرض ليست مستحدثة في العقائد املسيحية.
ً
حذر الكثيرون من القول املباشر َّ
بأن هناك الها له دور في عالم الخلق ،وأيضا ممكن
أن يطلق عليه صفات اإلله خوفا من االتهام بالوثنية ،بسبب االنحراف الذي حصل في
االعتقاد نتيجة اإلسقاط الخاطئ ملفاهيم تلك النصوص على مصاديق ليست صحيحة
كما حصل في ادعاءات الكهنة وامللوك ،وكان متعارفا على ان امللك أو الحاكم يدعى ابن
اإلله في معظم حضارات وادي الرافدين والحيثيين والحضارة املصرية والصينية ،ففي
مصر كان الفراعنة أوالد اله الشمس امون راع.

بعض الفرق املسيحية ونظرتهم لاللوهة
لقد كان االختالف في فهم العقائد املسيحية سببا في ظهور بعض الفرق بالخصوص
من اليهود املتنصرين مثل فرقة االبيونية ،وهي على ثالثة أقسام:
األول :االبيونية الفريسية الذين اعتقدوا أن املسيح بشر وانكروا الوهيته فهو ال
يختلف عن موس ى وداود (عليهم السالم) ،وانه مجرد إنسان هبط عليه الروح القدس
عند املعمودية على هيئة حمامة ،وان الروح القدس تركه عند الصلب.
الثاني :االبيونية املعتدلة ،يعتقدون أن يسوع املسيح هو املنتظر وينكرون الهوته.
الثالث :ابيونية االيسينية (الغنوصية) ،هي جماعة ظهرت قبل املسيحية بنحو مائة
وخمسين عاما وهي تميل إلى الزهد والتقشف والتأمالت وكانت متشددة ،وانها رفضت
اإليمان بالعهد القديم باستثناء األسفار الخمسة التي يدعون أنها أوحيت إلى موس ى (عليه
السالم) ،وهم يرفضون اإليمان بمبدأ التثليث ولكن يؤمنون بنوع من الثنائية الغامضة
فذهبوا إلى وجود قوتين الهيتين تتمثل احدهما بمبدأ ذكر وهو ابن هللا الذي اعتقدوا انه
 -1سورة املائدة.73 :
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تجسد في ادم أول األمر ثم في يسوع في آخر األمر ،وتتمثل األخرى في الروح القدس (.)1
(قول الالهوت املسيحي بان االب واالبن هما واحد؛ فاألب هو املطلق السرمدي الذي ال
يتصل بالكون املخلوق إال من خالل قوته التي يمثلها اإلبن .فاإلبن هو الكلمة الذي كان
عند هللا منذ األزل ،والذي به تم خلق العالم .وهو الذي رسم في البدء دائرة على وجه
القمر فحدد معالم الكون وأخرجه من لجة العماء إلى طور النظام ،وهو الذي تجسد في
يسوع ليشفع للبشر وينقذهم من عبء الخطيئة إلى رحاب السماء ،فكان الشفيع
والوسيط بين هللا والناس .وليس التثليث املسيحي في الواقع ،إال صياغة الهوتية موفقه
للجمع بين التنزيه والتشخيص؛ فالواحد هو املطلق املنزه والثالثة هم املطلق املشخص.
وعندما نقول ثالثة في واحد ،فإننا ننطلق من اطراف الدائرة نحو املركزها .وعندما نقول
ألواحد في ثالثة ،فإننا نصدر عن النقطة املتالشية في املركز نحو محيطها) (.)2
ً
ً
على الرغم من أن هناك اختالفا واضحا في مناهج الفرق االبيونية واالبيونية
الغنوصية إال أنها في الواقع مرت بثالث مراحل:
مرحلة ما قبل املسيحية التي تأثرت باألفكار االغريقية واليهودية.
واملرحلة الثانية التي تأثرت باألفكار واملعتقدات املسيحية التي يتجلى فيها التأثير في
اإليمان باملسيح املخلص للبشر (.)3
واملرحلة الثالثة التي تأثرت بالفكر الوثني ،وتبين اثره بشكل واضح في تغير املسار
الصحيح ملا جاء به السيد املسيح (عليه السالم) ،وصار يتوافق مع ما كان يعتقد به
الوثنيون.
وعادة عندما يطلق مفهوم الوثنية في ديانة تدعو إلى اله معين ،إنما هي أتت من اصل
قديم وبقي من يتمسك به كعقيدة رافضا ما استجد من العقائد الدينية ،على يد رجل
بعثه هللا ،يقوم بنسخ املفاهيم العقائدية التي كان الناس في فترة زمانية سابقة مكلفين
 -1ينظر د .رمسيس عوض ،الهرطقة في الغرب ،20:سيناء للنشر الطبعة األولى .1997
 -2فراس السواح ،دين اإلنسان :ص.292
 -3ينظر د .رمسيس عوض ،الهرطقة في الغرب :ص.27
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بها ،ولحصول التطور املعرفي واألخالقي صارت تلك العقائد دون حاجة اإلنسان وال
تتوافق مع ما وصل إليه من مستوى كمالي ورقي حضاري ،أو قد يأتي لبيان اإلسقاط
القسري للمفاهيم العقائدية على غير مصاديقها.
ونالحظ هذا بصورة جلية في انقسام الديانة اإللهية إلى فرق وعندما نستقرئ أسباب
االختالف نجد أن لها أصوال منحولة سابقة يطالب بها مجموعة من الناس لسبب ما
ولكن الغالب َّ
أن دوافعها شخصية ودنيوية ،وان اإلنسان غير قادر على تقبل التغيير أو
يعيش حالة التغير ،فهو يريد إرجاع الناس إلى الوراء وال يقبل حالة التحضر والتطور.
إن الخطأ ليس في إعطاء صفة اإللوهة لإلنسان حيث الحظنا أن ذلك موجود في كل
ً
الديانات ،والحظنا أن هناك نصوصا في الكتب املقدسة تشير إلى أن وصف اإللوهة يطلق
على غير هللا ،ولكن االختالف يرجع إلى قصور اإلنسان عن فهم معاني النصوص التي
أنزلت في الكتب املقدسة ،وهذه النصوص ال تشير إلى معنى واحد بل تشير إلى معان
متعددة حسب مراتب وتجليات اإللوهة ،فبسبب عدم فهم املسيحيين لذلك وقع
االختالف في مفهوم اإللوهة وما يمثل ذلك في املسيح (عليه السالم) ،فمنهم من يعتقد (إن
املسيح مجرد إنسان وان هللا ارسل ابنه املسيح كي يحل فيه بصفة مؤقتة عند اعتماده
من يوحنا .ولكن هذا املسيح غادر جسد يسوع عند صلبه واستند الغنوسيون في ذلك إلى
صرخة يسوع على الصليب( :الهي الهي ملاذا تركتني؟) ) (.)1
وقسم من الغنوسيين أنكروا ناسوت املسيح يعرفون (بالدوسيتية  Docetismوهي
اشتقاق من كلمة  doKeoاالغريقية ومعناها يبدو أو يشبه لهم أو يقولون إن املسيح لم
يصلب وان سمعان القيرواني هو الذي صلب بدال منه) (.)2
نلحظ َّ
أن الختالف في املسيح أهو اله أو إنسان ،بمشيئة واحدة أو مشيئتين لم يتحرر،
فان الكنيسة مختلفة فيه ،إذ كان يعتقد أن للمسيح طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة
وهي اإللهية ،وهذا اقر في املجمع املسكوني الرابع ،أما في املجمع املسكوني السادس فقد

 -1د .رمسيس عوض ،الهرطقة في الغرب :ص.27
 -2املصدر نفسه :ص.28
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أقر أن للمسيح مشيئتين؛ اإللهية والناسوتية غير منفصلتين وال مختلطتين (.)1
يلحظ في الديانة املسيحة االختالف الواضح في اعتقادهم ملفهوم اإللوهة ،إذ يرجع
االختالف إلى نفس األسباب التي جعلت الديانات األخرى تنحرف عن املسار العقائدي
الصحيح التي منها :تدخل اإلنسان في إعطاء تفسير أو تأويل للنصوص املقدسة
وبالخصوص علماء الدين ،أو يكون بسبب الجانب السياس ي لسيطرة بعض القوى
العاملية على املنطقة التي تضم من يدين بهذا املعتقد إلزالة الفوارق بين القوى املحتلة
وأصحاب األرض لسهولة السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمها ،أو يكون بسبب النقل
الخاطئ لهذه النصوص أو الخطأ في ترجمتها إلى لغات أخرى ،أو تأخير تدوين النصوص
املقدسة عن زمن الحدث ،مما يؤدي إلى إضافة ما طرأ على فهم الكاتب إلى النص
واعتباره من النص املقدس.

املبحث الرابع :اإللوهة ومقام حممد وال حممد صلوات اهلل عليهم

ال مانع من اطالق لفظ اإلله على اإلنسان وقد بين السيد احمد الحسن (عليه
السالم) انه من املمكن أن يطلق لفظ اإلله على مخلوق من مخلوقات هللا يرتضيه هللا
ً
الن هذا االسم مشتق وليس جامدا:
(فاأللوهية غنى وكمال مقابل للفقر يدفع الفقراء أن يألهون إليه ليفيض عليهم
الكمال ،فيعرفونه باأللوهية وهم يألهون إليه ،ويعرفونه بالربوبية وهو يفيض عليهم
الكمال ،إن عدم التمييز بين األلوهية وبين الحقيقة جعل األمور تختلط على كثير ممن
ً
ً
يدعون العلم واملعرفة ،هذا فضال عن أن كثيرا من هؤالء ال يكادون يميزون بين األلوهية
والربوبية ،حتى نجد اليوم وبوضوح تام عجز من يدعون أنهم علماء اإلسالم طوال أكثر
َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ
َُ
ون ِإال أن َيأ ِت َي ُه ُم الل ُه ِفي ظلل ِم َن
من ألف عام عن بيان معنى لقوله تعالى﴿ :هل ينظر
ْ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ
()2
األم ُ
األ ْم ُر َوإلى الله ُت ْر َج ُع ُ
ور﴾. )..
الغم ِام واملآل ِئكة وق ِض ي
ِ

 -1ينظر د .عبد الرزاق عبد املجيد االرو ،مصادر النصرانية دراسة ونقدا :ص.843-842
 -2السيد احمد الحسن ،التوحيد :ص.9
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وذكر السيد احمد الحسن أن (املراد بكلمـة هللا هنا عبد هللا وليس أمر هللا ،أي أن
يكون املراد هو محمـد (صلى هللا عليه وآله) ) ( .)1فلمحمد (صلى هللا عليه وآله) األولية في
الخلق فال يقتصر وجوده في هذا العالم الجسماني فهو رسول قبل أن يخلق بقية
الخلق(.)2
ً
ً
إن الذي تؤكد عليه الروايات الواردة عن آل البيت (عليهم السالم) أن لهم دورا كونيا
في عالم الخلق ،فهم املوصوفون بعين هللا ،ويد هللا إلى آخر الصفات التي ذكرها هللا
سبحانه وتعالى وجعلها دالة عليهم ،فهم متقومون باهلل سبحانه وتعالى ،وليس دورهم
بنحو اإلطالق كما يظن بعض املعترضين على أننا نذهب إلى تأليه النبي واالئمة سالم هللا
عليهم بنحو اإلطالق .نقول انهم مظهر من مظاهر هللا وتجلى هللا فيهم ،وان التجلي كما هو
َ َ َ َّ
واضح ومعروف لكل مسلم امر مسلم به ودليله قراني ومنها قوله تعالى﴿ :فل َّما ت َجلى َرُّب ُه
وس ى َ
ل ْل َج َبل َج َع َل ُه َد ًّكا َو َخ َّر ُم َ
ص ِع ًقا﴾(.)3
ِ ِ
َ َ َّ َ َ ٰ ُ َ ْ َ
ُّ
س من َ
الطور َن ًارا َق َ
األ َج َل َو َس َار ب َأ ْه ِل ِه َآن َ
ال
ب
ن
ا
ج
وقوله تعالى﴿ :فلما قض ى موس ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََّ
َ َّ
ُ
َ
ُُ
َ
َ
ْ
ِأل ْه ِل ِه ْامكثوا ِإ ِني آن ْس ُت ن ًارا ل َع ِلي آ ِتيكم ِمن َها ِبخبر أو جذوة ِمن الن ِار لعلكم تصطلون * فلما
َْ َْ
َ َ َّ
َ
ََ َ ُ
األ ْي َمن في ْال ُب ْق َعة ْاملُ َب َار َكة م َن َأن َيا ُم َ
وس ٰى ِإ ِني أنا الل ُه َر ُّب
اط ِئ الو ِاد
أتاها ن ِ
ِ
ود َي ِمن ش ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْ َ
ال َع ِامل َين﴾(.)4
في اآليتين ينسب هللا الظهور له فيكون ظهوره على نحو معين يتناسب مع حال العبد
كما الظهور للجبل ،وكذلك الظهور في النار بالنسبة ملوس ى عليه ،حتى ذكره آل البيت
(عليهم السالم) (وطلعتك في ساعير ( )5وظهورك في فاران ( ))6كما في دعاء السمات.
َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ٰ ْ ََ ٰ َ ً َ َ َ َ
َ
ُُ
َ
ال ِأل ْه ِل ِه ْامكثوا ِإ ِني آن ْس ُت ن ًارا
وقوله تعالى﴿ :وهل أتاك ح ِديث موس ى * ِإذ رأى نارا فق
 -1ينظر ،السيد احمد الحسن ،كتاب التوحيد :ص.10
 -2ينظر السيد احمد الحسن ،التوحيد :ص.54
 -3األعراف.143 :
 -4القصص.30 :
 -5ينظر السيد احمد الحسن ،املتشابهات 124/2 :سؤال ( 69واما طلعتك في ساعير :أي طلعة هللا سبحانه في ساعير ،وهللا
سبحانه وتعالى طلع في ساعير بعيس ى بن مريم).
 -6ينظر املصدر نفسه 124/2 :سؤال ( 69واما املجد الذي ظهر على طور سيناء فكلم به هللا سبحانه وتعالى موس ى (عليه
السالم) فهو علي (عليه السالم) وهو باب الفيض في الخلق).
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َّ
ُ
ََ
يكم م ْن َها ب َق َبس أو َأج ُد َع َلى َّ
النار ُه ًدى * َف َل َّما َأ َت َاها ُنود َي َيا ُم َ
وس ٰى * ِإ ِني أنا َرُّب َك
ل َع ِلي آ ِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
اس َتم ْع ملَا ُي َ
َ ََ ْ َ ُْ َ َ ْ
ًُ
وحى * ِإ َّن ِني أنا الل ُه ال
فاخلع َنعليك ِإنك ِ َبالو ِاد املقد ِس طوى * وأنا اخترتك ف ِ ِ
َّ َ ْ
إ َل َه إ َّال أ َنا َف ْ
الصالة ِل ِذك ِري﴾(.)1
اع ُب ْد ِني َوأ ِق ِم
ِ ِ
َ
األ ْس َماء ْال ُح ْس َنى َف ْاد ُع ُ
وه ِب َها﴾( )2قال:
ورد عن أبي عبد هللا في قول هللا عز وجلَ ﴿ :وِلل ِه
ً
(نحن وهللا األسماء الحسنى التي ال يقبل هللا من العباد عمال إال بمعرفتنا) (.)3
وعن أبي جعفر أنه قال( :نحن وجه هللا نتقلب في األرض بين أظهركم ،ونحن عين هللا
في خلقه ،ويده املبسوطة بالرحمة على عباده ،عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا) (.)4
وعن أبي عبد هللا( :إن هللا خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ،ولسانه
الناطق في خلقه ،ويده املبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ،ووجهه الذي يؤتى منه،
وبابه الذي يدل عليه ،وخزانه في سمائه وأرضه ،بنا أثمرت األشجار وأينعت الثمار،
وجرت األنهار ،وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب األرض ،وبعبادتنا عبد هللا ولوالنا ما
ُعبد هللا) (.)5
وعن أبي هريرة أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قالَّ :
هللا قال :من َ
(إن َ
عادى لي ًّ
وليا
ُ
فقد ُ
افترضت عليه ،وما يز ُ
إلي َّ
إلي عبدي بش يء َّ
أحب َّ
تقرب َّ
آذنته بالحرب ،وما َّ
ال
مما
ِ
أحببتهُ :
ُ
بالنوافل َّ
إلي َّ
َ
سمعه َّالذي َ
حتى ُأ َّ
َ
يتقر ُب َّ
عبدي َّ
وبصره
يسم ُع به،
كنت
حبه ،فإذا
ِ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ش بها ،ورجله التي يمش ي بها ،وإن سألني أل َّ
َّ ُ
يبط ُ
عطينه ،ولئن
بص ُر به ،ويده التي ِ
الذي ي ِ
ِ
ُ
َ
استعاذني ُأل َّ
ترد ُ
فاعله َتر ُّددي عن نفس املؤمنُ ،
عيذنه ،وما َّ
املوت
يكره
دت عن ش يء أنا
ِ
ِ
َ
وأنا ُ
أكره ُمساءته) (.)6
وورد (عن جابر بن يزيد قال :قال لي أبو جعفر (عليه السالم) :يا جابر إن هللا أول ما
خلق خلق محمدا وعترته الهداة املهتدين ،فكانوا أشباح نور بين يدي ،قلت :وما األشباح؟
 -1سورة طه.14-9 :
 -2األعراف.180 :
 -3الشيخ الكلين ،الكافي.144/1 :
 -4املصدر نفسه.143/1 :
 -5املصدر نفسه143/1 :
ي
 -6محمد بن إسماعيل ،صحيح البخار كتاب الرقاق الرقاق باب التواضع رقم الحديث :ص.6137
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قال :ظل النور ،أبدان نورانية بال أرواح ،وكان مؤيدا بروح واحد وهي روح القدس ،فبه
كان يعبد هللا وعترته ،وذلك خلقهم حلماء علماء برة أصفياء ،يعبدون هللا بالصالة
والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ،ويصلون الصلوات ،ويحجون ويصومون) (.)1
ونقل (عن أبي عبدهللا (عليه السالم) قال :إن هللا خلقنا من عليين وخلق أرواحنا من
فوق ذلك ،وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك ،فمن أجل
ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا) (.)2
و(عن أبي عبدهللا (عليه السالم) قال :سمعته يقول :إن هللا خلقنا من نور عظمته ،ثم
صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة ،فأسكن ذلك النور فيه ،فكنا نحن خلقا وبشرا
نورانيين لم يجعل الحد في مثل الذي خلقنا نصيب ،وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا
وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ،ولم يجعل هللا الحد في مثل
الذي خلقهم منه نصيبا إال لألنبياء ،فلذلك صرنا نحن وهم الناس ،وسائر الناس همج،
للنار وإلى النار) (.)3
وروى جابر الجعفي (عن أبي جعفر (عليه السالم) قال :قال :يا جابر كان هللا وال ش يء
ً
غيره وال معلوم وال مجهول فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمدا (صلى هللا عليه
وآله وسلم) وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه
حيث ال سماء وال ارض وال مكان وال ليل وال نهار وال شمس وال قمر يفصل نورنا من نور
ربنا كشعاع الشمس من الشمس نسبح هلل ونقدسه ونحمده ونعبده حق عبادته ثم بدا
هلل أن يخلق املكان فخلقه.)4( ).....
وعن النبي (صلى هللا عليه وآله)( :أول ما خلق هللا نوري ،ففتق منه نور علي ،ثم خلق
العرش واللوح ،والشمس وضوء النهار ،ونور األبصار والعقل واملعرفة) (.)5

 -1العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.142 /58 :
 -2الشيخ الكليني ،الكافي .389 /1 :باب خلق أبدان األئمة وأرواحهم وقلوبهم (عليهم السالم).
 -3املصدر نفسه.389/1 :
 -4العالمة املجلس ي ،بحار األنوار.17/25 :
 -5املصدر نفسه 170 / 54 :ح .117
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وقال (صلى هللا عليه وآله)( :أول ما خلق هللا روحي) (.)1
وورد عن (أبي عبدهللا (عليه السالم) قال :قال هللا تبارك وتعالى :يا محمد إني خلقتك
وعليا نورا يعني روحا بال بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرض ي و عرش ي وبحري فلم تزل
تهللني وتمجدني ،ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة فكانت تمجدني وتقدسني ،وتهللني،
ثم قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة محمد واحد وعلي واحد والحسن
والحسين ثنتان ،ثم خلق هللا فاطمة من نور ابتدأها روحا بال بدن ،ثم مسحنا بيمينه
فأفض ى[فأضاء] نوره فينا) (.)2
في الروايات إشارة إلى الحكمة من هذا التدرج في الخلق ،فعن اإلمام الرضا (عليه
السالم) عندما سأله املأمون عن قول هللا عز وجل (وهو الذي خلق السموات واألرض في
ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم ايكم احسن عمال) [امللك ]2 :قال (عليه السالم):
ً
( ...وخلق السماوات واألرض في ستة أيام وهو مستول على عرشه وكان قادرا على أن
يخلقها في طرفة عين ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ليظهر للمالئكة ما يخلقه منها
ً
شيئا بعد ش يء وتستدل بحدوث ما يحدث على هللا تعالى ذكره مرة بعد مرة) ( ،)3وهذا له
عالقة بالنظام األتم.
بين السيد احمد الحسن (عليه السالم) أن (لكل أسم من أسمائه سبحانه وتعالى ظل
في خلقه ،فظل الذات أو مدينة الكماالت اإللهية ،أو اسم هللا هو محمد ،أو مدينة العلم.
وظل الرحمن  -الذي هو باب مدينة الكماالت اإللهية  -هو علي (عليه السالم) الذي هو
باب مدينة العلم ،وظل الرحيم  -الذي هو باب مدينة الكماالت اإللهية  -فاطمة ،أو باب
مدينة العلم .وهكذا بقية األركان االثني عشرة لهذه األسماء الثالثة .واالسم الوحيد الذي
ال ظل له في الخلق هو الحقيقة أو الكنه ،بل إن ظله الذات اإللهية؛ ولذلك فالعبادة
الحقيقية هي عبادة الكنه والحقيقة ،وال يعرفها في أعلى درجاتها إال محمد الذي فاز
بالسباق ،وأستحق أن يشهد له جميع الخلق بأنه عبده( (.)4
 -1مولى صالح املازندراني ،شرح أصول الكافي.11 / 12 :
 -2الكلين ،الكافي 440 /1 :ح  . 3أبواب التاريخ  ..باب مولد النبي (صلى هللا عليه وآله) ووفاته.
 -3الصدوق ،التوحيد.32 /2 :
 -4السيد احمد الحسن ،ش يء من تفسير سورة الفاتحة :ص.26
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فاملرتبة الثالثة من مراتب اإللوهة ،اإللوهة في الخلق اإلنسان (األرواح املقدسة)،
تمثل هذه املرحلة اإلنسان األكمل ،فهو الحجاب املواجه للكمال اإللهي املطلق؛ وهو
محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،ثم تتسلسل مراتب اإللوهة تنزال إلى أهل بيته األطهار
ثم األنبياء والرسل وامللوك املنصوص عليهم بنص الهي ،هذه املرحلة (اإللوهة في الخلق)
لها جنبتان في عالم الخلق ،أو قل ظهوران؛ الظهور باملعنى الروحي ،ظهورهم كأرواح
مقدسة تدير شؤون الخلق وتدبر أمرهم ،وظهورهم في عالم األجسام بوصفهم معرفين
بمراتب الكمال للبشرية.
ورد (عن ابن عباس قال :كنا عند رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) فأقبل على
(عليه السالم) ،فلما رآه النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) تبسم في وجهه فقال :مرحبا
بمن خلقه هللا قبل كل ش يء ،خلق نورا فقسمه نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليا
من النصف اآلخر قبل األشياء ،فنورها من نوري ونور على ،فسبحنا وسبحت املالئكة،
وكبرنا وكبر املالئكة ،وكان ذلك من تعليمي وتعليم على (عليه السالم) ) (.)1
و(عن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه السالم) :ياعلي ! إن هللا
تعالى قال لي :يامحمد بعثت عليا مع األنبياء باطنا ومعك ظاهرا) (.)2
(وقال (صلى هللا عليه وآله وسلم) :ما من نبي إال وبعث معه علي باطنا ومعي ظاهرا) (.)3
(وقال (صلى هللا عليه وآله وسلم) :بعث علي مع كل نبي سرا ومعي جهرا) (.)4
وورد (عن أبي عبدهللا (عليه السالم) قال :إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق
األول جعلهم هللا خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على أهل األرض لكفاهم ثم قال:
إن موس ى (عليه السالم) ملا سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين فتجلى للجبل
فجعله دكا) (.)5
 -1احمد الرحماني الهمداني ،اإلمام علي بن أبي طالب :ص.69
 -2املصدر نفسه.86 :
 -3املصدر نفسه.86 :
 -4نفسه86 :
 -5محمد بن الحسن الصفار ،بصائر الدرجات .89 :مطبعة األحمدي  -طهران ،الناشر :منشورات االعلمي طهران 1404هـ..
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هذه االحاديث الشريفة تبين دور آل البيت (عليهم السالم) ومقامهم في الربوبية النهم
مصدر العلم والتعريف بجميع الكماالت اإللهية ابتد ًاء من املالئكة وإلى ما دونهم من
الخلق ،فمن حديث الكروبيين املتقدم يتبين أن نبي هللا موس ى (عليه السالم) طلب أن
ينظر هلل ولكنه لم يتحمل النور فخر صعقا:
َ َ َّ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ال ل ْن ت َرا ِني
قال تعالى﴿ :وملا جاء موس ى ِ ِمليقا ِتنا وكلمه ربه قال ر ِب أ ِرِني أنظر ِإليك ق
َٰ
ْ
ْ ُ
َ
ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ٰ َ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ًّ َ ََّ
َول ِك ِن انظ ْر إلى ال َج َب ِل ف ِإ ِن استقر مكانه فسوف ترا ِني فلما تجلى ربه ِللجب ِل جعله دكا وخر
َ
ََ
ُْْ
َ ُ
صع ًق ۚا َف َل َّما َأ َف َ
ُ َ َ
اق َق َ
ال ُس ْب َحان َك ت ْب ُت ِإل ْي َك َوأنا أو ُل املؤ ِم ِن َين﴾(.)1
موس ٰى ِ
ً
واستنادا إلى ما ورد في الحديث أعاله يتبين أن الذي تجلى ملوس ى (عليه السالم) هو من
شيعة آل البيت (عليهم السالم) من الكروبيين ،والكروبيين هم سادة املالئكة ،إذ هم من
الخلق األول كما تقدم في الرواية سابقا.
ورد (عن ميسرة الفخر قال قلت لرسول هللا متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح
والجسد) (.)2
ً
هذه االحاديث تثبت تكليفا للنبي (صلوات هللا عليه واله) بوصفه روحا مقدسة في
ً
ً
عالم األرواح ،وكما هو معلوم أن لهذه األرواح تكليفا تدبيريا في عالم الخلق ،ولهذا يبعثون
معرفين وهادين في عالم األجسام ،وملا كان لها شان تدبيري فأكيد ينطبق عليها تعريف
اإللوهة ،فهي الهة بالنسبة ملن يقع تحت مسؤوليتها التدبيرية.
ذكر اإلمام احمد الحسن (عليه السالم) في جواب له عن سؤال في الخلق ،إن هناك
ً
ً
ً
خلقا وتدبيرا مباشرا وهناك غير مباشر ،وقال إن املدبر املباشر هو املخلوق األول وهو
(محمد صلى هللا عليه وآله):
(أما الخلق من العدم بالنسبة هلل فهو خلق من العدم في مرحلتي األمر (أو الوجود
َ َ
األ ْر َ
العلمي) واإليجاد الخارجي ،قال تعالى﴿ :إ َّن َرَّب ُك ُم الل ُه َّال ِذي َخ َل َق َّ
ض ِفي
ات و
الس َماو ِ
ِ
 -1األعراف آية.143 :
 -2الحاكم النيسابوري ،املستدرك60/2 :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
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َ ْ
ْ
َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َّ
س َو ْال َق َم َر َو ُّ
س َّتة َأ َّيام ُث َّم ْ
الن ُج َ
الش ْم َ
وم
اس َت َوى َعلى ال َع ْر ِش ُيغ ِش ي الليل النهار يطلبه ح ِثيثا و
ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ َ
َّ
َ
ُ َ ُّ ْ َ َ َ ()1
َ
َ
َ
ُم َسخرات ِبأم ِر ِه أال له الخلق واألمر تبارك الله رب الع ِاملين﴾  ،فاألمر والخلق معا له
سبحانه وتعالى ،وحتى لو كان املباشر إليجاد السماوات واألرض وبقية الخلق هو املخلوق
األول أو اإلنسان األول (اإلنسان البرزخ) فإنه إيجاد خارجي فقط وبقدرة هللا ،وبالتالي
فالخالق الحقيقي هو صاحب األمر صاحب الخريطة التي نفذت بقدرته ،نعم هناك فضل
لإلنسان األول أو الخالق املباشر في الخارج وهو انه قابل مؤهل بإخالصه الستقبال األمر
وانه وعاء عظيم للقدرة ،فسبحانه احسن الخالقين كما تبين الن خلقه حقيقي وخلق
غيره اعتباري) (.)2
فتبين أن للخالق صفات منها القدرة الذي يمتلك األمر والعلم وهي من مختصات هللا
سبحانه وتعالى ،وانه ال مانع من اتصاف مخلوق بها على نحو التفويض منه ،ملا علمنا أن
للخلق مراتب وجودية األكمل فاألكمل إلى أن تنتهي إلى الكمال املطلق وكل مرتبة عليا
تدبر شأن املرتبة األدنى ،إذ يقول السيد احمد الحسن (عليه السالم)( :فلوال محمد ملا
خلقت السموات واألرض؛ ألنها خلقت من نوره) (.)3
فبسبب وجود عمود النور الذي يمثله محمد واألئمة من بعده يتماسك الخلق ومن
دونهم يعود الخلق عدما:
(يمسك السماء بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ،فهو نور هللا سبحانه وتعالى ،ولواله
لساخت السموات بأهلها وعادت عدما ،أما األرض فيمسكها بخليفته فيها وحجته على
أهلها ،فلوال وجود اإلمام املهدي (عليه السالم) لساخت بأهلها ،أي لزالت وعادت عدما
هي ومن عليها) (.)4
وهم نور هللا في السموات واألرض وهم الخمسة من آل البيت ومن بعدهم األئمة

 -1األعراف.54 :
 -2السيد احمد الحسن ،جواب خاص للباحث عن سؤال معنى اآلية في قوله تعالى ( :تبارك هللا احسن الخالقين).
 -3السيد احمد الحسن ،املتشابهات .34 /1 :السؤال .8
 -4املصدر نفسه .112/2 :السؤال .61
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املعينين من قبل هللا (.)1
فالذي بسببه وألجله خلقت السموات واألرض ،والذي بوجوده يستقيم وجود العالم
الخلقي هو من له مقام اإللوهة ،كما دلت النصوص التاريخية واألثرية في الحضارات
القديمة وأصحاب الديانات األخرى التي ال زالت تحافظ على موروثها العقائدي الذي يبين
بوضوح دور اإللوهة في عالم الخلق من خالل الطقوس العبادية والتكاليف التي يؤدونها
فأنها تدل على هذه الرتبة من اإللوهة ،ولكن نالحظ أن طريقة التعبير عن هذه الرتبة
متغيرة بحسب املراحل التطورية التي مرت بها اإلنسانية ،فاملنهج التعريفي الذي بقي
ً
مالزما لإلرادة الحقة رغم حصول التطور بسبب تطور سلوكيات اإلنسان ،وأيضا تطور
طريقة التعبير عنده مما أدى إلى وضوح معالم اإللوهة املخلوقة وسلوكها الظاهر من
خالل عالقتها مع اإلنسان وتدبير شؤونه من دون أن يكون هناك لبس أو تقاطع في وصفها
املناسب مع حالها ومقامها .أما من لم يواكب املسار الصحيح كالديانات التي انحرفت عن
املسار الصحيح لإلرادة الحقة في املنهج التعريفي نجد التقاطعات والتذبذب في طريقة
التعبير النهم اخطأوا في وصفها وجعلوا لها سمات ال تليق بها فنسبوها إلى غير نسبتها
وأعطوا تشبيهات من الخلق ال تنطبق عليها كإسقاطهم لصفات املوجودات املقدسة على
امللوك والحكام أو ادعاء أصحاب السلطة لهذه النصوص ظلما وعدوانا.
وملا علمنا أن وجود محمد (صلوات هللا عليه) يستوعب املراتب من اعلى مرتبة خلقية
وهي سرادق العرش األعظم إلى ادنى مرتبة في عالم األجسام ،فهو بحق البرزخ بين الخلق
والخالق ،ولهذا املقام من عظيم شأنه وعلو مقامه ما جعل املالئكة يتوهمون به كما
توهم نبي هللا إبراهيم (عليه السالم) إذ ظنوا انه هللا سبحانه وتعالى ،وذلك ألنه تجلي
الذات اإللهية وصورته في عالم الخلق (.)2
إن توحيد اإلله يكون حسب مرتبة الالهوت وتجليه وحسب رقي وكمال اإلنسان،
فمرتبة التوحيد في الخلق تكون بتغليب اله على جميع اآللهة ،وهذا من خصوصيات
العالم الخلقي فيكون لدينا في عالم الخلق الهة اصل واله بالعرض ،أما اآللهة األصل فهم
املوصوفون بالخلق األول أو النور األول أو العقل األول وهذه ترمز إلى األرواح املقدسة آلل
 -1ينظر السيد احمد الحسن ،املتشابهات .102-101/2 :السؤال.49
 -2ينظر السيد احمد الحسن ،التوحيد :ص.52
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محمد (صلوات هللا عليهم) ،أما من نال مقام اإللوهة بالعرض هم األنبياء الن صفة
اإللوهة تنال عندما يتحد اإلنسان باإلله في عالم الخلق ،واالتحاد الذي نقول به هو
الروحي الذي أشارت إليه الكتب املقدسة والقران الكريم ( )1وهذه املسألة نراها في عقائد
الحضارات القديمة في وادي الرافدين والحضارة املصرية (.)2
ً
إن قول القائل (اله) يتبادر لنا على أن هناك مصدرا لكمال ما ،وهذا ما كشفت عنه
النصوص في الكتب املقدسة التي تصف األنبياء على انهم إلهة كما تقدم ،غير انهم غلبت
عليهم صفة النبوة بخالف صفة اإللوهة ألنها عارضة عليهم ،فااللوهة باألصل هي صفة
الكمال.
لعل هناك من يسأل :ملاذا غلبت صفة النبوة واإلمامة على محمد واله (صلوات هللا
عليهم) عند التوجه إليهم على الرغم من وصفهم باآللهة وهم موجودن في عالم األجسام ؟
أقول :إن االمتداد الوجودي لألرواح املقدسة من قمة الهرم الخلقي إلى قاعدته
يكشف عن وظيفتها بالتعريف والتدبير ،وتكون آخر مرحلة في ظهورها في عالم األجسام أو
الدنيا ولذلك يجري ما جرى على الخلق نتيجة وقوعهم تحت تأثير نظام هذا العالم ،ذلك
الن وظيفتهم هي إظهار كل صفات هللا في كل العوالم لكي يتم التعريف بها.
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َ َّ
ُّ
ِإ ْن َهـذا ِإال ِس ْحر م ِبين) املائدة آية .110
اإلنجيل لوقا( 22/3 :ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة وكان صوت من السماء قائال انت ابني الحبيب بك
سررت).
ي
 -2ينظر ،برستيد جميس هنر ترجمة د سليم حسن فجر الضمير.114 :
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اخلامتة
لعل من املشاكل املهمة التي وقفت بوجه التوحيد الحقيقي هو الخلل في فهم
النصوص الدينية التي نقلت الينا .لذا عمل البحث على كشف أسباب ذلك الخلل
ومقترحات للعالج من خالل بيان ش يء يسير من تلك الحقيقة اإللهية التي تاهت عقول
اإلنسانية في فهمها حيث اختبرت بها وعرفت طاعة هللا والتسليم له بها .وتمخض البحث
عن جملة من النتائج منها:
 -1تعد معرفة هللا هي الغاية التي سعى لها اإلنسان ومن أجلها كان خلقه ،ولذا كان
ً
البد من أن يكون تكليفه الوجودي مستندا إليها وهي هدفه ،ومن هنا الحظ البحث
انشغال إنسان الحضارات القديمة بمفهوم اإللوهة والتعبير عنها بطرق متعددة ناسبت
إدراكه املعرفي وزمن ذلك اإلدراك ومحيطه.
 -2إعطاء التصور الصحيح ملفهوم اإللوهة في الخلق بعد أن وقع من اعتمد على
املنقول التاريخي في االشتباه ،وهذا ما كشفت عنه النصوص األثرية عند مطابقتها مع
املنقول التاريخي الوارد خاصة في الكتب املقدسة ،إذ كشف حجم االجتهادات
واالنحرافات العقائدية التي مارسها من دون التاريخ لطمس املعالم الحضارية للشعوب .ال
شك في أن املكتشف األثري قدم نقلة معرفية كشفت االنحراف وأيضا له دور أساس ي في
تصحيح املسار العقائدي واألخالقي ،وان كان فيه بعض السلبيات كما تبين في البحث
ولكنها لم تؤثر تأثيرا كبيرا في التوصل إلى كثير من املعارف وكشف كثير من الحقائق التي
غابت عن املنقول التاريخي أو قام بتغييبها.
 -3اثبت البحث تطور مفهوم اإللوهة املواكب لتطور اإلنسانية ،إذ بين مراحل ظهور
اآللهة بدءا من املعرفة على مستوى الحس وانتقاال إلى مستوى الحدس والتصور العقلي،
فاملعرفة على مستوى الحس كانت على مرحلتين:
األولى :ظهور اآللهة وتجسدها في هذا العالم لتعليم اإلنسان كيفية إدارة شؤون حياته
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وتلبية مطلباته.
الثانية :في هذه املرحلة بلغ اإلنسان من التطور ما جعله مستغنيا عن مباشرة اآللهة
له بالتعليم ،واستنادا إلى ذلك راح ظهورها ينحسر شيئا فشيئا حتى ارتفعت عن تجليها في
املاديات عندما بلغ اإلنسان من التطور الخلقي واألخالقي مرحلة من الكمال أخذت تتستر
عن حواسه املباشرة نتيجة وصول اإلنسان إلى التكامل الذي يؤهله كي يرتبط باآللهة
غيبيا فيخلص لها من جانبه وهي ترعاه وتسدده من جانبها ،ومن هنا تبدأ املرحلة الثانية
من تكليف اآللهة اتجاه اإلنسان وحقها عليه في التعرف عليها بمقاييس العقل ،وهذه
املرحلة أيضا لها صفاتها من حيث عالقة اإلنسان باآللهة حسب الضوابط العقلية.
 -4بينت النصوص األثرية أن هناك مجمعا لاللهة وهؤالء من قام بالخلق والتدبير
لعالم الخلق وبالخصوص اإلنسان ،من اطلع على هذه النصوص قال إنها أساطير ولكن
عندما رجعنا إلى املوروث الشرعي كالكتب املقدسة وسنن األنبياء وجدنا كثيرا من
النصوص تؤيد ما ورد في املدونات األثرية وتبين أن مفهوم اإللوهة كان منظورا له بحسب
املراتب الوجودية من عالم األجسام إلى اعلى مرتبة وهي الكنه والحقيقة ،وظهور هذه
املراتب يعتمد على املراحل التطورية التي مرت بها اإلنسانية منذ النشأة األولى لإلنسان
وحتى زماننا هذا ،فكل مرحلة زمنية هناك ظهور معين لإلله تكلفت البشرية به حسب
درجة كمالها وقابليتاها املعرفية.
 -5الحظ البحث مفهوم اإللوهة في أصول الديانات املحرفة فوجده يتوافق مع
املكتشف األثري وفيه رشحات مما ورد في الكتب املقدسة ،مما يدل على أن اصل املفهوم
ومصدره واحد؛ ولكن االنحراف حصل بعد أن تدخل علماء الدين في تحديد مداليلها
اعتمادا على آرائهم فوقعوا في االشتباه والخطأ ،إذ إن االنحراف وقع في تحديد داللة
النصوص التي تعرف بمرتبة اإللوهة فتصور كثير من الفقهاء أنها تدل على مرتبة واحدة
وكلها ترمز إلى الذات اإللهية املطلقة وكانوا يعتقدون بامتناع اطالق صفة اإللوهة على غير
هللا سبحانه وتعالى مما أدى بهم إلى إعطاء تأويالت غير صحيحة كي يخرجوا من التناقض
الذي تصوروه في النصوص الدينية ،فمنهم من صرف هذه املعاني كلها إلى الذات اإللهية
املقدسة فوقع في التجسيم والتشبيه ،ومنهم من أعطى هذه الصفات إلى اإلنسان فوقع في
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الكفر والشرك باهلل تعالى.
 -6اثبت البحث أن االنحراف الذي حصل في الرتبة الثالثة من مراتب اإللوهة من
خالل صرف هذا الوصف إلى غير مصاديقه كان بدواع سياسية كي يحصل امللوك
والحكام على هذا املقام ويغتصبونه من أصحابه الشرعيين ،فوجدنا أن كل الديانات
مشتركة في نفس املفهوم على أن هناك رتبة من اإللوهة تتجسد وتتجلى في عالم الخلق
وهي تدبر وترعى اإلنسان ولكن االنحراف حصل في صرف داللة هذه النصوص التي ترمز
إلى اآللهة في عالم الخلق إلى أشخاص آخرين كامللوك أو رجال الدين مما أدى إلى االنحراف
وظهور الديانات الوثنية ،إذ أوجدوا رموزا جسدوها بأشكال صنمية واطلقوا عليها
مسميات بحسب موروثهم الحضاري ،فنجد أن جميع الديانات تشترك بان هناك آلهة
اصل أولية وهناك الهة ثانوية فهي من يخلق ويدبر العالم الخلقي ،ولكنها اختلفت في آلية
إسقاط وتطبيق هذه االعتقادات على مصاديقها مما أدى إلى االنحراف.
 -7مما ثبت في البحث أيضا أن وصف اآللهة الوارد في نصوص الحضارات القديمة هو
منطبق على أشخاص الهيين بعثهم هللا حججا له ليعرفوا به ،وكذلك في البحث ظهر جليا
مقام محمد وال محمد (صلوات هللا عليهم) في الخلق من حيث تدبيره وإدارة شؤونه ،فهم
املخصوصون بصفات هللا وأسمائه ومنها صفة اإللوهة.
 -8كشف البحث أن هناك نصوصا أثرية تحدثت عما يقع في املستقبل ،وكشف
املحاوالت التي قام بها بعض الحكام السابقين إلسقاط مداليل تلك النصوص عليهم
لالستفادة من ميزات تلك النصوص لترسيخ أهدافهم ،حيث أدى ذلك إلى صرف أنظار
الناس عن املعنى الواقعي ،لعدم تمامية انطباق تلك املعاني على من ادعى تلك النصوص.
والحمد هلل رب العاملين
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 .20البابا شنودة ،كتاب الهوت املسيح رابط الكتاب.
http://alkalema.net/pope/lahot.htm

 .21برستيد جميس هنري ،فجر الضمير ،ترجمة د سليم حسن.
 .22تشوجيامترونجبا ،ترجمة د .فوزي درويش ،الحكمة املجنونة (دراسة في الفلسفة
البوذية في الصين) ،مكتبة مدبولي الطبعة األولى .1996
 .23جفري بارندر ،ترجمة د .إمام عبد الفتاح إمام ،املعتقدات الدينية لدى الشعوب،
سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.
 .24جمعية التجديد الثقافة االجتماعية ،األسطورة توثيق حضاري ،سلسة عندما
نطق السراة ،الطبعة األولى .2005
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 .25جمعية التجديد الثقافة االجتماعية ،نداء السراة اختطاف جغرافيا األنبياء،
سلسلة عندما نطق السراة.
 .26جمعية التجديد الثقافية االجتماعية ،طوفان نوح بين الحقيقة واألوهام ،سلسلة
عندما نطق السراة .2005
 .27الحافظ رجب البرس ي ،مشارق أنوار اليقين ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات بيروت-
لبنان ،الطبعة األولى 1999م1419-هـ..
 .28أبي عبد هللا الحاكم النيسابوري ،املستدرك  -تحقيق :إشراف :يوسف عبد
الرحمن املرعشلي ،دار املعرفة بيروت لبنان.
 .29حبيب سعيد ،أديان العالم ،دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية بالقاهرة.
 .30د .احمد ايبش ،التلمود كتاب اليهود املقدس ،تاريخه وتعاليمه ومقتطفات من
نصوصه ،دراسة وترجمة وتقديم األستاذ سهيل زكار ،دار قتيبة ،دمشق .2006
 .31د .أسامة عدنان يحيى ،اآللهة في رؤيا اإلنسان العراقي القديم دراسة في األساطير،
الناشر اشور بانيبال ،الطبعة األولى 2015م.
 .32د .حسن مؤنس ،الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها ،الطبعة
الثانية.
 .33د .خزعل املاجدي ،الهة الشام دراسة في شجرة وأساطير اآللهة الكنعانية ،دار
نون ،الطبعة األولى .2014
 .34د .رمسيس عوض ،الهرطقة في الغرب ،االنتشارات العربي ،الطبعة األولى .1997
 .35د .عفيف البهنس ي ،تاريخ فلسطين القديم من خالل علم اآلثار  ،منشورات الهيئة
العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشق .2009
 .36د .فلنكشتاين ونيل اشر سيلبرمان ،التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها،
ترجمة عن اإلنكليزية وقدم له وعلق عليه سعد رستم ،صفحات للدراسات والنشر.
 .37د .كامل سعفان ،معتقدات آسيوية (العراق  -فارس  -الهند  -الصين  -اليابان)،
دار الندى ،الطبعة األولى 1419هـ1999-م.
 .38د .مصطفى حلمي ،اإلسالم واألديان دراسة مقارنة ،منشورات دار الكتب العلمية،
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الطبعة األولى 1424هـ 2004 -م.
 .39د .القس منيس عبد النور ،شبهات وهمية حول الكتاب املقدس.
 .40د .خزعل املاجدي ،متون سومر ،الطبعة األولى ،منشورات األهلية .1998
 .41د .شاكوانتاال راوا شاستري ،ترجمة رعد عبد الجليل جواد ،الباجافاد جيتا
الكتاب الهندي املقدس ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى .1993
 .42د .طه باقر ،مقدمة في أدب العراق القديم ،بيت الوراق ،الطبعة األولى.
 .43س ،ليفي ،كنوز التلمود ،ترجمة خليفة التونس ي ،مكتبة دار لبنان  -الكويت.
 .44سبتينو موسكاتي ،ترجمة د .السيد يعقوب شكر ،الحضارات السامية القديمة،
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر.
 .45سبينوزا ،ترجمة د .حسن حنفي ومراجعة د .فؤاد زكريا ،رسالة في الالهوت
والسياسة ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،الطبعة األولى.
 .46سليمان مظهر ،أساطير من الشرق ،دار الشروف ،الطبعة األولى 1420هـ2000 -م
 .47سليمان مظهر ،قصة الديانات  ،مكتبة مدبولي 1995م1415-هـ.
 .48السيد هاشم البحراني ،البرهان في تفسير القران .منشورات دار االعلمي ،الطبعة
الثانية 1427هـ2006-م.
 .49شارل جنيبير ،ترجمة د .عبد الحليم محمود ،املسيحية نشأتها وتطورها،
منشورات املكتبة العصرية  -بيروت.
 .50الشيخ الطبرس ي ،االحتجاج دار النعمان للطباعة والنشر  -النجف األشرف
1386هـ 1966 -م.
 .51صاموئيل بندكت ،ترجمة القس يعقوب قاقيش ،العقائد الكاثوليكية في الكتاب
املقدس.
 .52صاموئيل كريمر ،ترجمة طه باقر ،من الواح سومر ،الطبعة األولى لشركة الوراق
املحدودة 2010د.
 .53صاموئيل كريمر ،السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم ،مكتبة
الحضارات ،الطبعة األولى.
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 .54الصدوق ،علل الشرائع ،منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف األشرف
(.)1966 – 1385
 .55عارف باشا ،تاريخ القدس ،دار املعارف الطبعة الثانية.
 .56عباس محمود العقاد ،العقائد واملذاهب ،دار الكتاب اللبناني ،الطبعة األولى.
 .57العالمة املجلس ي ،بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء بيروت ،الطبعة الثانية املصححة
1403ه 1983 -م.
 .58عماد محمد بابكر حسن ،أذان األنعام ،دار عزة للنشر الطبعة األولى.
 .59ف.آ .بيالفسكي ترجمة .ا .د .رؤوف موس ى جعفر الكاظمي ،أسرار بابل ،سلسلة دار
املامون للترجمة والنشر ،الطبعة األولى.
 .60فراس السواح دين اإلنسان ،دار عالء الدين ،الطبعة الرابعة ،سورية دمشق
.2002
 .61فراس السواح ،مغامرة العقل األولى ،دار عالء الدين ،الطبعة الحادية عشر،
دمشق .1996
 .62فراس السواح ،آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي ،منشورات دار
عالء الدين ،الطبعة األولى .1995
 .63فراس السواح ،الحدث التوراتي والشرق األدنى القديم ،دار عالء الدين ،الطبعة
الثالثة.
 .64فراس السواح ،لغز عشتار.
 .65فراس السواح ،إنجيل الحكمة التاوية في الصين ،الو  -تسو ،كتاب التاوتي -
تشينغ، ،دار عالء الدين للنشر الطبعة األولى .1998
 .66فراس السواح ،لغز عشتار اإللوهة املؤنثة واصل الدين واألسطورة ،دار عالء
الدين ،الطبعة األولى .1985
 .67فراس السواح ،الرحمن والشيطان ،دار عالء الدين ،دمشق ،الطبعة األولى
.2000
 .68فراس السواح ،موسوعة تاريخ األديان ،دار عالء الدين ،دمشق ،الطبعة األولى
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.2006
 .69ق.ي ،تاريخ توت عنخ امون محرر مصر العظيم ،مكتبة مدبولي الطبعة األولى
1411ه ـ1991 -م.
 .70قاسم الشواف ،ديوان األساطير ،دار الساقي ،الطبعة األولى.
 .71كمال الحيدري ،دروس في التوحيد ،دار املرتض ى ،بيروت 1432هـ 2011 -م.
 .72كيت وايتالم ،اختالق إسرائيل القديمة  -ترجمة سحر الهنيدي ،ومراجعة د .فؤاد
زكريا ،سلسة كتب ثقافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب  -الكويت
.1978
 .73محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع1401 ،ه 1981 -م.
 .74محمد بن الحسن الصفار ،بصائر الدرجات ،مطبعة األحمدي  -طهران ،الناشر:
منشورات االعلمي طهران 1404هـ.
 .75محمد بن طاهر البيروتي ،العقائد الوثنية في الدينة النصرانية ،تحقيق د .محمد
بن عبدهللا الشرقاوي.
 .76محمد بن مسعود العياش ي ،تفسير العياش ي ،املكتبة العلمية اإلسالمية طهران،
د.ت.
 .77محمد بن يعقوب الكليني ،أصول الكافي ،الطبعة الثالثة مطبعة الحيدري ،الناشر
دار الكتب اإلسالمية.
 .78مولى صالح املازندراني ،شرح أصول الكافي ،الطبعة األولى دار إحياء التراث العربي
للطبعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان 1421هـ2000-م.
 .79نهاد خياطة ،الفرق واملذاهب املسيحية منذ البدايات حتى ظهور اإلسالم ،دار
األوائل.
 .80الهاجري ون ،باتريشا كرونة ،مايكل كوك ،ترجمة نبيل فياض ،الطبعة األولى
.1999

