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املعبود بني الطوطم وال�سماء والروح
ب�سام الكلباين

�إ َّن املت�أمل يف تاريخ العبادات الإن�سان ّية يعل ُم �أن تعدّد �أ�شكال العبادات وطقو�سها عرب التاريخ ،من مظاهر عبادة الطبيعة و�أرواح الأ�سالف واحليوانات يعلم �أن َ
تلك
العبادات لي�ست نزوة �أو انحرافاً عابراً بقد ِر ما هي تعبري عن جتربة �إن�سانية و�إح�سا�س قدمي بوجود ق ّوة عاقلة خلف هذه املظاهر قادرة على حماية الإن�سان وم ِّد يد
العون له عندما جتتاحه م�شاعر اخلوف وال�ضعف ،و�أمناط العبادة هذه مل يكن �أتباعها يق�صدون بها الإ�ساءة �إىل �أحدٍ بقدر ما كانوا يبحثون عن ملج�أ يلوذون �إليه
على قدر و�سعهم الب�شري.
يذكر الكاتب والباحث الأردين عامر احل��ايف يف مقالته مبجلة
ال �ت �ف��اه��م وامل �ع �ن � َون��ة ب �ـ«ال �ع �ب ��ادات يف الأدي� � ��ان ال�ط��وط�م�ي��ة �إىل
ُ
ينطلق
التوحيد» �أن الإن�سان احتاج �إىل �صور ٍة مادي ٍة ملمو�سة
توج َه �إليها يف عبادته ،ظ ّناً منه
منها ،فكانت ال�سماء اجلهة التي ّ
�أ َّنها مق ُّر ع��امل الآلهة التي �أوج��دت العامل .يقول دراز« :لي�س
هناك دي��ن قد وق��ف عند ظاهرة احل�س ،واتخذ امل��ادة امل�شاهدة
م�ع�ب��ودة ل��ذات�ه��ا ،و�إ َّن ��ه لي�س �أح ��د م��ن ع� ّب��اد الأ��ص�ن��ام والأوث ��ان
ك��ان ه � َ
�دف ع�ب��ادت� ِه يف احلقيقة هياكلها امللمو�سة ،وال ر�أى يف
مادتها من العظمة الذاتية ما ي�ستوجب لها منه هذا التبجيل
والتكرمي ،وكل �أمرهم هو �أ ّنهم كانوا يزعمون �أن هذه الأ�شياء
مهبط لق ّو ٍة غيبية� ،أو رمز ل�سر غام�ض ،ي�ستوجب منهم هذا
التقدي�س البليغ».
لقد قدّمت العبادة الغذاء الروحي والعزاء النف�سي للإن�سان منذ
القدم ،وع ّمقت لدي ِه الإح�سا�س بال�ضمري والرقابة الإلهية ،مما
دفعه �إىل تقومي �سلوكه وتهذيب �أخ�لاق��ه ،وق��د �أ�سهمت العبادات
اجلماعية يف تنمية ال�شعور بقيمة امل���س��اواة ب�ين ال�ن��ا���س جميعاً،
فهم يف �شوقهم و�ضعفهم و�ضراعتهم ،ودعائهم وابتهاالتهم �إمنا
يعربون عن امل�شرتك اجلمعي فيما بينهم ،ولهذا فقد و ّثقت العبادة
ال�ع�لاق��ة ب�ين ع��واط��ف ال�ع��اب��دي��ن وم�شاعرهم وعمقت الإح�سا�س
باملحبة والرحمة ،فالعبادة هي و�سيلة تطهري نف�س الإن�سان من
البغ�ضاء والعداء ،وهي التي ت�ؤدي بالب�شرية �إىل الوحدة ال�شاملة،
وال ينبغي الإغ �ف ��ال ع��ن حقيقة �أث� � ِر ال �ع �ب��ادات يف ت �ط �وّر ال�ع�ل��وم
وامل�ع��ارف الإن�سانية ،فعلم الفلك  -على �سبيل املثال  -ما ك��ان له
�أن ين�ش�أ دون مراقبة ال�سماء والت�أمُّ لِ فيها ،فالبابليون هم الذين
و�ضعوا التقومي ال�سنوي ،والأ�شهر االثني ع�شر.
العبادات الطوطمية:
تعد ال�ع�ب��ادات الطوطمية م��ن �أق��دم �أ�شكال ال�ع�ب��ادات وع��ادة ما
يكون الطوطم حيواناً ،اعتقد الإن�سان القدمي ب�أنه �أ�صل القبيلة
وحاميها ومنقذها من الأخطار ،وقد كانت تعك�س اخلوف الذي
كان ينتابُ الإن�سان من احليوانات الوح�شية ،فالفهد « مث ً
ال »
يحظى بعبادة خا�صة ل��دى �شعوب �أفريقيا ،كما تنت�ش ُر عبادة
الأفعى على نطاق وا�سع.
عبادة املظاهر الطبيعية:
اعتقد الهندو�س �أن الآلهة تتج ّلى يف مظاهر الطبيعة ،كما ميكن
تتج�سد �أحياناً يف �أ�شكال حيوانية �أو ب�شرية وهم يرون
لها �أن
ّ
البقرة ّ ً
حمل حللول الآلهة عندهم ،ورمز ّية املقد�س املعبود غري
�بر مريت�شيا �إل �ي��اده ع��ن هذه
مقبولة ل��دى غ�ير معتنقيه ،وي�ع ّ ُ

امل�شكلة بقوله :ي�صعب على بع�ض النا�س �أن يقبل جت ّلي املقد�س
يف احلجر �أو يف ال�شجر ،مع �أن الأمر ال يتعلق بتقدي�س احلجر �أو
ربان مبا
ال�شجرة بحد ذاتها ،احلجر وال�شجرة املقد�ستان ال تع ِّ
هما كذلك ،بل لأنهما ظاهرات �إليه ،فهما تظهران �شيئاً مل يعد
حجراً وال �شجراً بل �شيئاً خمتلفاً كل ّياً.
عبادة الزعماء:
�ش ّكلت عبادة الزعماء وامللوك  -الأحياء والأم��وات� -أهم �صيغة
من �أ�شكال العبادة القبلية لدى العديد من ال�شعوب القدمية،
ففي الديانة امل�صرية القدمية اعترب امللوك الفراعنة �أنف�سهم
�أنهم �أبناء �إله ال�شم�س (رع) وكانت العبادات امل�صرية تدور حول
الفرعون ،كما �أ َّن كهنة بابل كانوا ي�ؤكدون عبادة امللوك ،خا�صة
و�أ ّنها حققت لهم ا�ستقراراً يف و�ضعهم ال�سلطوي ،وعند الرومان،
فقد ن��ال �أول �إم�براط��ور لهم مرا�سيم التبجيل الت�أليهي عند
وفاته ،وه��و يوليو�س قي�صر ،كذلك احل��ال عند من خلفه وهو
�أوكتافيان ال��ذي ن��ال لقب �أغ�سط�س� ،أي املقد�س ،و�ص ّن َف بعد
وفات ِه يف عداد الآلهة.
عبادة القرابني:
ال�ق��راب�ين ه��ي الو�سيلة الرئي�سية يف ال�ع�لاق��ة ب�ين الهندو�سي
و�آلهته ،وكانت لهم قرابني غري دموية :ال�شراب املقدّ�س ،حليب
ال�ب�ق��ر ،زب��د وع���س��ل� ،أرغ �ف��ة م��ن اخل�ب��ز ،وك ��ان ت�ق��دمي القرابني
يعدُّ �إطعاماً للآلهة ،وك��ان الهندو�سي ينتظ ُر مقاب ً
ال لقربانه:
«�إليك بالزبدة ،ف�أين هداياك ،جئناك بالكثري من �شراب ال�سوما
(حليب البقر) �أيها البطل ،ويدعوك ال�شاعر مرات كثرية فال
تطل بقاءك بعيداً ع ّنا� ،أَ ْو ِه �أيها الكرمي».
عبادة الكواكب:
ع�ب� َد ال�ه�ن��دو���س ال���ش�م����س ،واع �ت �ق��دوا �أ َّن جم�م��وع��ة م��ن الآل�ه��ة
تتج�سد فيها ،كما هو احلال مع الآلهة (�سوريا ،ميرثا� ،سافيرتا،
ّ
بو�شان) ،وكان البو�شميون ميار�سون نوعاً من العبادة املهن ّية� ،إذ
يتوجهون لل�صالة من �أج��ل التوفيق يف احل�صول على ال�صيد،
ّ
ن�صه « �أوه �أيها القمر ،هناك يف الأعايل،
فقد جاء يف �صالتهم ما ّ
�ساعدين لأق�ت��ل غ��زا ًال يف ال�غ��د� ،أعطني حل��م غ��زالٍ �آك�ل��ه� ،أعني
لأرمي غزا ًال بهذا ال�سهم� ،أعطني حلم غزالٍ حتى ال�شبع.
ميثل الإله ميرثا جت�سيداً لعبادة ال�شم�س يف الع�صور القدمية،
فقد انت�شرت عبادته يف ظل الإمرباطورية الرومانية انت�شاراً
وا��س�ع�اً جت��اوز ح��دود �إي ��ران ،كما ي��ؤم��ن الكنفو�شيو�سيون ب�إله
ال�سماء ،و�آلهة ال�شم�س والقمر والكواكب وال�سحب واجلبال ،كما
عبد العرب القدماء قدمياً ال�شم�س (عرب حِ ْم َي) وت�س ّموا بها،

كعبد �شم�س ،وام��رئ ال�شم�س ،وعبد ال�شارق ،كما عبدوا �أي�ضاً
كوكب الزهرة ،وهي التي عبدها الهنود با�سم (مايا) والفر�س
با�سم (م �ي�ثرا) والفينيقيون با�سم (ع���ش�تروت) والآ� �ش��وري��ون
با�سم (انايتي�س) ،وتعد الزهرة من �أ�شهر املعبودات و�أقدمها؛
لأنها  -بح�سب اعتقادهم� -إلهة احلب واجلمال.
عبادة الأ�سالف
ن�ش�أت عبادة الأ�سالف على �أ�سا�س النظام الأب��وي /الع�شائري،
فعند ال�شعوب الأف��ري�ق�ي��ة ال�ق��دمي��ة ك��ان ي�ج��ري ت�صوير �أرواح
الأ��س�لاف كمخلوقات ،تقوم بحماية العائلة والع�شرية ،وه��ذه
الأرواح هي التي تطل ُِب القرابني و إ�ب��داء اخل�ضوع ،وهي قادرة
على معاقبة ال�ن��ا���س م��ن خ�لال الأم��را���ض وامل�صائب الأخ ��رى،
وقد ع َب َد قدماء الأملان �أرواح املوتى ،واتخذت عبادة املوتى �شكل
عبادة عائلية ع�شائرية للأ�سالف ،وكان كهنة هذه العبادة من
ر�ؤ� �س��اء الع�شائر وال�ع��ائ�لات ،وت�ع��د ع�ب��ادة الأ� �س�لاف يف ال�صني
مبثابة املحتوى الأ�سا�سي للعبادة الكنفو�شيو�سية ،و�أ�صبحت
املك ّون الرئي�س للمعتقدات والطقو�س الدينية ،وكان لكل عائلة
معبدها العائلي اخلا�ص �أو ّ
م�صلها.
العبادة بني الرمزية والوثنية:
ال �ع �ب��ادة يف ج��وه��ره��ا ه��ي ت��وج � ٌه �إىل م �ب��د�أ روح ��ي غ�ير م ��ادي،
فهي و�إن كانت تبد�أ من رمز �أو جهة �أو كائن طبيعي ما ،ف�إ ّنها
تنتهي �إىل ذلك املبد�أ الروحي ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إ َّن الأ�صنام
وال�صور التي قدّ�سها معظم �أتباع الأدي��ان مل يعبدوها لذاتها،
بل ا�ستخدموها كو�سائل فكرية للت�أمُّ لِ والرتكيز ،فلقد � َ
أدرك
الإن�سان منذ القدم �أن اهلل لي�س �صورة ير�سمها فنان بري�شته،
وال متثا ًال ي�صنع ُه بيديه ،رغم �أ ّن��ه �أطلق عليه ا�سم الإل��ه ،و�أ ّن��ه
لي�س حم���ص��وراً ب�ج��دران معبد ،رغ��م �أن ��ه بيت الإل ��ه ،فالرموز
لي�ست مو�ضوعاً للعبادة بحد ذات�ه��ا ،فالهندو�س ال يق�صدون
عبادة متثال الإله اندرا �أو �شيفا �أو و�شنو عندما يتلون �أمامها
ال�صلوات والت�ضرعات ،وامل�سيحيون ال يقولون بعبادة ال�صليب
�أو ال�صور والأقانيمَّ � ،إن��ا و�سيلة للت�أمل وللو�صول �إىل املعاين
ال��روح �ي��ة ال���س��ام�ي��ة ،وك��ذل��ك ه��و الإ� �س�ل�ام ب��رم��وزه احل��ا��ض��رة،
فالقبلة والكعبة واحلجر الأ�سود هي و�سائل يتع َّب ُد من خاللها
يق�صدها لذاتها ،م�صداقاً لقوله تعاىل «لي�س الرب
امل�سلم وال ِ
�أن تو ّلوا وجوهم قبل امل�شرق واملغرب ولكن الرب من �آمن باهلل
واليوم الآخ��ر واملالئكة والكتاب والنبيني و�آت��ى امل��ال على حبه
ذوي القربى واليتامى وامل�ساكني».
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