
١ 
 

 اإلنسان واألد�ان:
 تنبئ الفلسفة؟ مَ ماذا �خّبئ التار�خ و�ِ 

 (*)خل�فة عليّ لد�تور ا

 

 
ما �انت الد�انة األولى التي اهتدى إلیها اإلنسان؟ و��ف ظهرت فكرة اإلله وتظّهرت صورة 

�ح اإلله مذّ�ًرا �عد أن �انت اآللهة لماذا أصالتضح�ة وانعقد الخالص وأق�مت الصالة وترهبن المتعّبدون؟ 
ن مؤّسسو عبرنا من تعّدد اآللهة إلى التوحید �إله واحد؟ ولماذا یرت�ط العنف �المقّدس؟ ومَ  و��ف إناًثا؟

الد�انات الكبرى وما �انت رساالتهم وأین تقاطعت وأین اختلفت؟ عن هذه األسئلة وغیرها �جیب �تاب 
 .۱ر�ك لونواریفر�د خ والفیلسوف الفرنسيّ المؤرّ لمؤّلفه  نالمصّنف الوجیز في تار�خ األد�ا

كالسفر في حقب التار�خ السحیق وعلى منعطفات األسئلة القلقة تبدو قراءة هذا الكتاب الذي �قع في 
أر�ع مئة صفحة... ومع تقلیب صفحات هذا الكتاب، تطّل أحداث التار�خ �أسانیدها وموثوقّیتها وتترّقب 

 ر الصفحات ومغزى العبور وعبور المعنى.الفلسفة جر�ان نه
                                                   

دّ�ة، وُ�ُتٌب آخرها:  –أستاذ في الجامعة اللبنانّ�ة  (*) المطران والش�طان. قراءات �ّلّ�ة التر��ة. له أ�حاث ودراسات في المواطنّ�ة والتعدُّ
 .ومحّطات في تجر�ة غر�غوار حّداد
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قد تقّدم األد�ان (أو �ّل دین على حدة) إجا�ات متقّطعة عن أغلب األسئلة المطروحة أعاله، من 
صلة ات واألدوات المتّ ومقتض�ات ث�ات العقیدة وما انعقد عل�ه الوفاق �المنهج�ّ  ضمن السقف اإل�مانيّ 

كتاب تكمن في �ونه �جمع بین حقلین: تار�خ األد�ان وفلسفة إلى الالق�مة الُمضافة  �علوم �ّل دین. ولكنّ 
ى علم��ا خارًجا على إلزامات اإل�مان األد�ان. و��حث �التالي عن األد�ان، ال لألد�ان. ف�أخذ ال�حث منحً 

كرة ة للفو�َم تنبئ السیرورة التار�خ�ّ  والعقیدة ولكن من دون أن یدحضهما. فماذا �خّبئ المنهج التار�خيّ 
 ا؟ ة فلسف�� الدین�ّ 

 الموتفي نشغال �الح�اة والتفكیر ف عن اال من التوقّ  نشأة الشعور الدینيّ 
ات. لم �عد یترك المكان: فلسطین. هذا ما تثبته الحفر�ّ و كان ذلك منذ ما ین�ف على مئة ألف عام، 

ولة �اقتفاء أس�اب الح�اة ات المشغال�شر حینئٍذ أترابهم الموتى جثامین في العراء، شأنهم ��اقي الثدی�ّ 
ف عن من التوقّ  المراسم والطقوس. فنشأ الشعور الدینيّ  تحدیدوالع�ش. بل انشغلوا بدفن موتاهم و 

مظاهر  على مراسم الدفن وطقوسه، شمل الشعور الدینيّ  الموت. وعالوةً في نشغال �الح�اة والتفكیر اال
عرفها اإلنسان هي الطب�عة. و�قّدم لونوار حزمًة من  فكانت الد�انة األولى التي ،الطب�عة وقواها الخفّ�ة

مراسم الدفن وطقوسه لم تكن متواترة �حیث نقلها اإلنسان معه، ال عبر توالي  ة لیؤّ�د أنّ األسانید التار�خ�ّ 
ة على اختالف الفترات ما قبل التار�خ وعلى المجموعات ال�شر�ّ  الحقب وال اختالف األزمنة. بل إنّ 

ات الموت. ولم تكن جدار�ّ في الذي أ�قظه التفكیر  هذات ، اهتدت إلى الشعور الدینيّ اختالف موطنها
 ة والقوى الخارقة في الطب�عة.المغاور سوى الكتا�ات المقّدسة للد�انة الطب�ع�ّ 

 عندما �ان اإلله أنثى: مشوار الكهف نحو المدینة 
تزال جاثمة تحت الجلید، في حین �ان ا ال ألف سنة تقر�ً�ا. �انت أورو�ّ  عشرَ  ةَ كان ذلك منذ خمس

الشرق ُ�غري أهل الكهوف �الخروج إلى خصو�ة حوض النیل وسهول لبنان وحوران وأراضي دجلة 
وأنجب  اإللهة، خص�ًة ماطرًة معطاء �صورة أنثى. فحبل التار�خ الدینيّ  –والفرات... وتمّثلت الطب�عة 

ة وقامت عات ال�شر�ّ ، تنّظمت التجمّ ر ووفرة اإلنتاج الزراعيّ زدهان اآللهة اإلناث. ومع النماء واالأج�اًال م
ما في مدن أر�دو المدن. و�موازاة تجّمع الناس في السكن، تجّمعت اآللهة في األبراج وفي المعابد، ال س�ّ 

 تصارعت عالقاتٌ �ما وأوروك. وأص�ح مجتمع اآللهة مختلًطا من الجنسین، وتكاثرت اآللهة �ال�شر، 
ة، على قاعدة األهم�ّ  صطفاء الجندريّ  اال. و�الحظ لونوار أنّ وتحالفت وتعادت ونسجت نهاة بیتفاضل�ّ 

 وفي قتصاديّ ا في أدوات اإلنتاج االرً تغیُّ و في بالد الیونان، تزامن  مسواء أكان في بالد ما بین النهر�ن أ
 .أص�ح اإلله مذّ�ًرا �عد أن �انت اآللهة إناًثاهكذا و ة. جتماع�ّ األدوار اال

 ثالوث الحكمة وثالوث اآللهة ووجه الماء
ا من إسقاطات عیون الفكر نسب��  نشأ ثالوث الحكمة في الصین، یؤّ�د لونوار �عد مرافعة متحّررة

على تار�خ الشرق األقصى وقراءته المّتسمة بنزعة التجزئة. ف�ستعید �عد قراءة مقارنة  الغر�يّ  الدینيّ 
ل �الد�انات الثالث ة المتمثّ ة خ�ًطا را�ًطا لثالوث الحكمة الصین�ّ لبوذ�ّ ة واة والكنفوشیوس�ّ موّحدة للطاو�ّ 
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 كّونُ ثالث د�انات متكاملة متراّصة تهي منها ل�ست د�انة قائمة �حّد ذاتها، بل   �ال� المذ�ورة. و�ض�ف أنّ 
 اعتقاًدا واحًدا في ثالثة أقان�م.

تلك  ،ةالمتمّثل �الهندوس�ّ  في تار�خ الفكر الدینيّ  نعطاف الهامّ ا متمایًزا لالوُ�برز لونوار �المقابل خط� 
وجود مؤّسس  ة (أي الطب�عة)، ولم یثبت �السند التار�خيّ األصل�ّ اإلنسان الد�انة التي لم تنفصل عن د�انة 

بل جرت جر�اًنا �النهر في أنفس المتعّبدین وأفئدتهم، وخرجت آلهتها على وجه الماء وتكاثرت،  ،واحٍد لها
وف�شنو   Shivaة قّدمت فكرة ثالوث اآللهة: ش�فاالهندوس�ّ   أنّ وسها وتعّددت وتعّدلت... إالّ وفاضت طق
Vishnou و�راهماBrahma  ل بـ إلله المتمثّ ا... أشكالTrimurti  (الثالثة في الواحد). براهما الثالثة

ن وقبل أن �كون الوجود؛ الخالق، ذو الوجوه األر�عة والموجود في الر�اح األر�ع التي تهّب عند خلق الكو 
ذا انُتقص إة إلعادة الكون إلى نصا�ه ة أو �شر�ّ وف�شنو بتجّسده بین الناس على نحو عشر صور حیوان�ّ 
الغضب و ة، الكراه�ة والمح�ّ و الذعر والطمأنینة، و والوجود إلى نظامه إذا اختّل؛ وش�فا إله المفارقات، 

 ف. ة من ظرو ال�شر�ّ  تمّر �هوالسكینة... و�ّل ما 
 هم.وممارسات الماء من�ع طقوس حكماء الصین وآلهة الهند وشرق وجنوب آس�ا... �ّونتو 

 عندما سئم اإلنسان فصار إلًها ووّحد اآللهة
اته، حیث ال المرض �قترب وال األمیر سیدارتا غوتاما شاك�اموني سئم القصر وملذّ  �قول التار�خ إنّ 

ه مزروعة �اللقاءات ومحفوفًة ر القصر. و�انت در��طّل البؤس. فخرج �كتشف المدینة خارج أسوا
، على غرار من س�قوه من المعّلمین رؤ�ا الحقّ إلى كتشافات التي جعلت األمیر تائًها یتوق �اال

ین الذین هجروا الدن�ا والمتاع والمظاهر لعّلهم �قتر�ون من الحق�قة والمطلق والكوامن. و�عد السأم الهندوسیّ 
ة طر�قها جوع واأللم والكلم، أص�ح سیدارتا هو البوذا، إلًها �كّلم براهما. وشّقت البوذ�ّ والتشّرد والمرض وال

ا جعلها مختلفًة عن النسخة یبیت، فاكتسبت معقًال طب�ع�� ة و�موازاتها، وحّطت رحالها في التمن الهندوس�ّ 
 مها.ة جامحة للعودة إلى أواصر الطب�عة وتناغاألولى وتعّرفها الغرب بنسخة فلسف�ّ 

اإلله،  –وعوًدا على بدء، فقد شهدت بالد فارس و�الد ما بین النهر�ن صیرورًة مماثلة لإلنسان 
توحید اآللهة. فكان الرسول زرادشت النبّي المصطفى عن ة ت�اًعا اعتقاًدا ة والزرادشت�ّ �حیث أفرزت المان�ّ 

�شأن ة ة األسانید التار�خ�ّ ة حول موثوق�ّ وم�عوث اإلله الواحد إلى أبناء فارس. و�طرح لونوار تساؤالت جّد�ّ 
ة معنوّ�ة حاكتها األساطیر من أساطیر و�تا�ات سا�قة مماثلة ها شخص�ّ ة و�عتقد أنّ وجود هذه الشخص�ّ 
ة فلسف�ّ  التٍ تأمّ  إلى التراث اإلنسانيّ  بال شكّ  ةً ستها لبوس ال�عثة والرسالة، مض�فة وأل�اخترعت الشخص�ّ 

 وما �عد هذا الصراع.  ة وصراع الخیر والشرّ لطب�عة ال�شر�ّ ة وافي الطب�عة الخارج�ّ 
و�ذلك إله  ،ع تحت اسمهو�ان إیل اإلله الواحد الذي تحّركت حم�ة ملوك بالد ما بین النهر�ن للتوسّ 

 و�ذلك حروب جبل اآللهة في الیونان للتوحید. ،الشمس، �ارقة توحید مصر تحت لواء الفرعون المؤّله
 ن الس�اسيّ یْ �موازاة التار�خَ ة التكامل�ّ  لتار�خ الدینيّ ادة، �قّدم لونوار رؤ�ته لقراءة ثر هذه الجر أوعلى 

�حیث �ص�ح العبور من تعّدد اآللهة إلى توحید اآللهة مشروًعا في الس�اسة والمجتمع، قادته  جتماعيّ واال
 الیونان.اٌت أص�حت تجّسد في ذاتها اإلله الواحد في فارس وما بین النهر�ن ومصر و شخص�ّ 
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 ة      الد�انات اإلبراه�م�ّ 
ین وما قام �ه حمورابي لتشیید ف لونوار عند ال�ابلیّ في خضّم معارك توحید اإلله والدولة، یتوقّ 

. و�شیر إلى تفاصیل إخضاع مدینة أور وهروب �عض الق�ائل الذاتيّ المدن دة فوق حكم المملكة الموحّ 
براهام أبرعام (ط. �ان اسمه متوسّ في الة ر�ة نحو السواحل الشرق�ّ منها، حیث اّتجه أحد زعماء الق�ائل الها

ین القدماء ومالحم األّولین. و�شیر لونوار في هذا . و�ان �صطحب معه أساطیر ال�ابلیّ براه�م الحًقا)إأو 
ین براهام، مكث في حّران وعّرج على سیناء ونزل �أرض الكنعانیّ أبرعام، قبل أن �ص�ح  الصدد إلى أنّ 

�ان �قّدم األضاحي والقرابین مثلهم و�شید المعابد و�قّدس �عض األشجار. ولم �كن إله برعام  حیث
إله شعب إسرائیل  Yahve یهوه لكون واألنام والنور والظالم. بل �اناین �عد اإلله الواحد الخالق والعبرانیّ 

الرغم من رّدتهم دون غیرهم من آلهة الشعوب األخرى. وجمعهم على العهد، �من وحدهم �خّصهم 
ات ة محطّ على غیرهم. و�درس لونوار عدّ  إّ�اهموانتفاضاتهم وغضب اإلله وعودته عن غض�ه وتفضیله 

ة قرون، �عضها یرجعه إلى أساطیر ة ساهمت في اكتمال العهد القد�م وقصصه على امتداد عدّ تار�خ�ّ 
�تا�ات من ضفاف دجلة، و�عضها بالد ما بین النهر�ن �أسطورة خلق اإلنسان من الطین والعائدة إلى 

إلى مملكة  ه في بالد �نعان والسامرة، وصوًال براهام وأبنائأة َتَلت مكوث الالحق یر�طها �مراحل تار�خ�ّ 
 داوود وعرش سل�مان وخراب اله�كل واضطهاد الیهود.

الثین. ، حیث لم تكتب األناجیل األر�عة، أي �سوع ما قبل عمر الثو�كتب لونوار عن �سوع الناصريّ 
�ص�ح �سوع هو المس�ح، �ان  قبل أن :ف�ضع ح�اته في منتهى س�اق رسل العهد القد�م. و�قول لونوار

ة، بل استقى، بنت�جة سیرته ة معنو�ّ ا ثائًرا على التوراه والحاخامین. وهو ل�س �زرادشت، شخص�ّ یهود�� 
ین القادمین من الهند والصین ال اآلسیو�ّ  ة ولقاءاته �المعّلمینسة الدین�ّ الثائرة وخروجه على إلزامات المؤسّ 

ة وفكرة ة)، والتطّهر �الماء وثالوث الحكمة الصین�ّ ما یوحّنا، أفكاًرا عن الخالص من الخطیئة (البوذ�ّ س�ّ 
ة لسیرة �سوع المعّلم ة، �انت األناجیل شهادًة ح�ّ ة. وعلى عكس الیهود�ّ ثالوث اآللهة العائدة إلى الهندوس�ّ 

ة جمعاء (ال شعً�ا محّدًدا) �التضح�ة األكبر على الصلیب. لرمق األخیر، حیث فدى ال�شر�ّ ى اوالثائر حتّ 
، د�انة �ما فعلت الكن�سة الحًقاما �انت لتفضي إلى تأس�س هذه ة التار�خ�ّ �سوع سیرة  و�رى لونوار أنّ 

 ة.�ّ تة للبروتستانمقّدًما تبر�رات تار�خ�ّ 
الره�ان النساطرة ة، لإلضاءة على هرب �عض ن المس�ح�ّ �فرد مساحًة لصراعات القرون األولى مو 

د، �ما �تب ل�سوع، عن السیرة التي �قیت محجو�ة، أي ما قبل . ف�كتب لمحمّ الم�عدین إلى الجز�رة
د في �نف الره�ان النساطرة ة عن نشأة محمّ د. و�قّدم األسانید التار�خ�ّ محمّ عند ة األر�عین عاًما، سّن النبوّ 

ما �قّدمه اإلسالم في هذا الس�اق.  فية وتأثیر هذه التنشئة الحًقا ال�شر�ّ �سوع ؤمنون �طب�عة الذین �انوا ی
والعالقات التي یهود یثرب مع  ة التي �ان �ق�مها النبيّ ات التجار�ّ كما �عرض لونوار تفاصیل العمل�ّ 

الص�ام، واألشهر  ما في ما �خّص ال س�ّ  مشروع اإلسالمفي نسجها معهم والعادات التي دخلت الحًقا 
 الس�اسيّ إلسالم االقرآن وجمعه ومشروع  علىف لونوار ة والطهور. و�توقّ الحرم، و�عض العادات الغذائ�ّ 

د لنشر الدین. وقد نشأ عن هذا في المدینة وسیلة استخدمها محمّ  �اعت�ار الدولة التي أقامها النبيّ 
ة. و�ؤّرخ في هذا الصدد لنشوء ة الدین�ّ والحاكم�ّ ة ة الس�اس�ّ ة الحاكم�ّ د، جدل�ّ التماهي، �عد موت محمّ 

 .صراع الخالفة واإلمامة
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ة لتأخذ الم�ادرة �عدما أفضت ة �قوّ ة الفلسف�ّ ، ینتهي الكتاب وال ینتهي، �حیث تحضر المنهج�ّ أخیًرا
بل  تة،ة ومثبَّ ة إلى رسم خ�ط من األحداث واألسئلة التي ال ت�حث عن أجو�ة نهائ�ّ ة التار�خ�ّ المنهج�ّ 

ا وفرد��ا؟ �اإلضافة ا وس�اس�� ماذا تخدم األد�ان اجتماع��  تستن�ط أسئلة جدیدة أو تستعید أخرى مستجّدة.
ه: عوٌد على �تا�خ والفیلسوف فر�دیر�ك لونوار ینهي بها المؤرّ إلى أسئلة أخرى من م�احث فلسفة األد�ان 

ة؟ أصل�ّ  ادة اكتشاف اإلله؟ الطب�عة د�انةً على أنقاض الجدل�ة الماد�ة؟ إع بدء؟ عودة الشعور الدینيّ 
؟ هل لهذه األسئلة الكنائس الجدیدة؟ عودة اآللهة اإلناث؟ بدیًال  اوجود��  ة؟ الدین ظمأً ة والروحان�ّ الصوف�ّ 

 إجا�ات �قدر ما لتار�خ األد�ان معنى؟ 
ا�فید هیوم مثًال، حول وأفكار سا�قة لد ،نفسه ة أخرى في الس�اقفات مرجع�ّ من استعادة مؤلَّ  هنا ال بدّ 

ة تمایزها أو نسبّیتها، ة وقابل�ّ عن صفة الحق�قة الدین�ّ  اعقائد��  ارتقاء، وفّك توحید اآللهة إلزامً المعنى واال
ة بین األد�ان، بل �ما هي في صم�م وجود اإلنسان وتوقه إلى المجّرد، لتخّطي نزعة تفاضل�ّ  �عیًدا عن أيّ 

 . فقط اإلنسان ةَ إنسان�ّ  خادمةً لعّلها تكون  ،رأفصح عنها أ�ًضا ماكس فیبیة المقّدس والعنف التي ثنائ�ّ 


