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أسبقية التمدن أم أسبقية الدين؟
�أجمد �سعيد

�إ َّن ال�س�ؤال املطروح على مر الع�صور والذي يناق�ش الن�ش�أة الدينية الزال قائماً �إىل الآن ،وما يزيد هذا الت�سا�ؤل اجلوهري هو ارتباطه بنهو�ض �آخر
يتزامن مع تف�شي الظاهرة الدينية ،وهذا ما ناق�شه الباحث التون�سي حممد حداد يف جملة الت�سامح يف مقالته :الدين والقومية وثقافة التفاهم،
ت�أمالت تاريخية .فاملحور الأ�سا�سي ي�ستند على ال�س�ؤال التايل :ما هو ال�سبب الذي دفع الإن�سان �إىل �إن�شاء املدن ،وممار�سة الأعمال املادية امل�صاحبة
لبقائه� ،أهو الدين؟ �أم الذي حدث هو العك�س متاما؟
يف �سبعينيات القرن الع�شرين �أ�صدر امل�ؤرخ جاك كوفن
كتابا بعنوان :ن�ش�أة الآلهة ،ن�ش�أة الزراعة .وافرت�ض فيه �أ َّن
الدين هو الذي دفع الب�شر �إىل �إن�شاء املدن وهو ما حقق
مطروحا،
ن�ش�أة الثورة النيوليتية ،ولكن مع بقاء ال�س�ؤال
ً
بقيت التف�سريات املناق�ضة جل��اك ك��وف��ن ح��ا���ض��رة .فما
قاله الأمل��اين كالو�س �شميدت يناق�ض متاماً ما ج��اء به
كوفن يف كتابه؛ �إذ ي��ق��ول« :ح��اج��ة الإن�����س��ان �إىل الإمي��ان
الديني هي التي دفعت الإن�سانية �إىل الثورة النيوليتية
ول��ي�����س ال��ع��ك�����س» ،وي�����س��ت��دل ب��ذل��ك ع��ل��ى احل��ف��ري��ات التي
تك�شفت عن �أق��دم املعابد على احل��دود ال�سورية الرتكية
مبنطقة تدعى بغوبكلي.
انطال ًقا من جممل ه��ذه الت�صورات واملعتقدات جند
�أ َّن ال��دي��ن ه��و ح��رك��ة التي�سري االج��ت��م��اع��ي للإن�سانية،
على �أ�س�س روح��ان��ي��ة واجتماعية ،ولكن الب��د م��ن توافر
الروحانية ب�شكل �أكرب من خالل انت�شار الدين وتثبيته
على املجتمع ككل.
�إن العالقة اجلدلية قامت على عاملني �أ�سا�سني وهما
تطور التمثالت الدينية وتطور االجتماع الإن�ساين ،فمن
املراحل الأوىل نرى �أن املدن تطورت من الناحية الدينية
مع االلتزام باملُحافظة على االجتماع الإن�ساين ،فمث ً
ال يف
الديانات امل�صرية القدمية نرى �أ َّن الإن�سان كون جتمعات
مائية ح��ول الأن��ه��ار وب��ذل��ك ج��اب��ه ب��ق��وة ق�سوة الطبيعة
ولكن يف اجلانب الآخ��ر من هذه احلياة الأولية نرى �أ َّن
ت�شييده للمعابد قد تطلب اجلهد والإت��ق��ان ،على عك�س
البيوت الطينية ال��ت��ي بناها الإن�����س��ان لنف�سه فقد �شيد
املعابد من خامات قد تعد نادرة وثمينة يف تلك الع�صور.
وباالنتقال �إىل ع�صر الأن���وار جن��د �أن ظهور امل��دار���س
ال��ف��ك��ري��ة يف ف��رن�����س��ا و�أمل��ان��ي��ا ق��د �أع���ادت���ا ���ص��ي��اغ��ة مفهوم
تواجد الدين يف املجتمع واحل��اج��ة �إل��ي��ه ،ف��الأوىل تن�ص

على �أن النظر �إىل املا�ضي مت�أثر بحا�ضرهم هم؛ �أي و�ضع
التجربة القومية الفرن�سية التي تطورت منذ ع�صر امللك
لوي�س الرابع ع�شر ،وكان من �أبرز �سماتها :قيام عالقة
ع�ضوية بني امل�ؤ�س�سة امللكية (الدولة) وامل�ؤ�س�سة الدينية
(ال��ك��ن��ي�����س��ة) ،ف��ب��دا ل���ه����ؤالء امل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن مل ت��ت��واف��ر
لهم املعطيات التاريخية والأركيولوجية املتوفرة اليوم
ف�ض ًال عن خلفيتهم الن�ضالية �ضد اال�ستبداد الديني
لع�صرهم� -أن املا�ضي كان �صورة حلا�ضرهم؛ �أي �أ َّن الدين
قد قام بوظيفة تهيئة الأذهان للخ�ضوع للأمر القائم يف
�أب��ع��اده ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية .وق��د جتذرت
ه��ذه الأط��روح��ة يف القرن امل��وايل -القرن التا�سع ع�شر-
مع فيورباخ ومارك�س (وهما �أملانيان) وج�سدتها املقولة
امل�شهورة« :الدين �أفيون ال�شعوب» ،وهذا وجه من امل�س�ألة
ال ي�ستوعبها كلها ،ف�إذا ما ح�صل �أن وظف الدين لتربير
الأو���ض��اع القائمة -خا�صة يف الع�صور القدمية التي ال
تتوافر فيها و�سائل �إع�لام وال تعليم عمومي -فذلك ال
يعني �أ َّن ه��ذه الوظيفة االجتماعية ه��ي ال��وح��ي��دة التي
ا�ضطلعت بها الأديان يف كل مكان وزمان.
�أم���ا ال��وج��ه الآخ����ر الأمل�����اين ،وم��ث��ال ع��ل��ي��ه الفيل�سوف
لي�سنغ ،ين�ص على �أ َّن الإن�سان مل ينجح يف اخل��روج من
ح��ال��ة ال��ت��وح�����ش وي��دخ��ل م��رح��ل��ة ال��ت��م��دن �إال بف�ضل ما
ا�ضطلعت به الأدي���ان من مهام تهذيب اجلن�س الب�شري
ع��ل��ى م���دى ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل .وم���ع �أن الأدي�����ان مل تكن
الوحيدة يف اال�ضطالع بهذه املهمة فقد تعا�ضد حولها
ال��ف��ن والفل�سفة وال��ف��ك��ر والأدب ،ف����إ َّن دور الأدي����ان كان
�أ���س��ا���س�� ًي��ا خا�صة يف مرحلة معينة م��ن ت��اري��خ الب�شرية؛
�أي املرحلة ال�سابقة النبثاق العقل ليوا�صل مهمة �إر�شاد
التمدن الب�شري .وعلى هذا الأ�سا�س ف���إ َّن تدخل الأدي��ان
يف االج��ت��م��اع الإن�����س��اين مل ينظر �إل��ي��ه �أ���ص��ح��اب ال��ط��رح

الثاين من نظرة قومية �ضيقة؛ بل هم غلبوا نظرة كونيه
اع��ت�برت��ه �أم���� ًرا حم��م��ودًا .وينبغي �أن ن���ؤك��د جم���ددًا �أن��ن��ا
نتحدث عن تف�سريين طرحا يف �إطار الفل�سفة نف�سه �أي
فل�سفة الأنوار ،يف عالقة بق�ضية التفاهم الإن�ساين ودور
الأدي���ان فيه ،ولكن � ً
أي�ضا يف �إط��ار مناخ �سيا�سي خمتلف
من جهة عالقته بالفكرة القومية ،فالأملان ال ميثلون يف
ذلك الع�صر وحدة قومية بل كانوا منق�سمني �سيا�سياً �إىل
عدة �إم��ارات ومنق�سمني دينياً �إىل كني�ستني الكاثوليكية
والربوت�ستانتية ،فرمبا ك��ان االنفتاح والتفاهم يف روح
التف�سري الأمل���اين يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر نتيجة �ضعف
ال�ضغط القومي على مفكريه �آنذاك.
ولكن ما يرجح الكفة الأوىل(الفرن�سية) على الثانية
(الأملانية) هو ال�شهرة التي و�صل لها االعتقاد الفرن�سي
ال��ذي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالنموذج ال�سيا�سي القومي
ال���ذي ان��ع��رج��ت ن��ح��وه فرن�سا و�أب��ه��ر ال��ع��امل ب��ع��د ال��ث��ورة
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ه��ك��ذا جت���ددت �أوروب�����ا ب�صفة ج��ذري��ة مت��ام��اً ،و�أع����ادت
ر�سم حدودها وت�أ�سي�س �أنظمتها ،بدون �أي تكلفة مُربكة
ومنهكة ك��احل��روب ال��ث��وري��ة ،وال��ت��ي ق��د ت��ع��رق��ل التطور
التقني والعلمي لديها ،وبهذه املحافظة واحلر�ص بهرت
�أوروبا العامل ،لي�س فقط يف املجال العلمي والتقني بل يف
امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية � ً
أي�ضا.
وقد �أغرى هذا النموذج الكوين الأوروب��ي العديد من
ال�����ش��ع��وب غ�ير الأوروب���ي���ة ،منها ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة التي
نا�ضلت وال زال��ت تنا�ضل م��ن �أج��ل خلق النظام الكوين
من الأ�سا�س لينت�شر حمدثا مناذج كونية عربية متقدمة،
وهذا ما يعيدنا للت�سا�ؤل املطروح :هل متدن العرب قبل
التدين �أم تدينوا قبل التمدن؟.
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