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ف��روي��د ق��د ت��ن��اول امل�����س���أل��ة م��ن م��ن��ظ��ور ت��اري��خ��ي
و���س��ي��ك��ول��وج��ي يف ك��ت��اب��ه «م���و����س���ى وال���ت���وح���ي���د».
وافرت�ض �أن النبي مو�سى عليه ال�سالم كان على
ع�لاق��ة وط��ي��دة ب���أخ��ن��ات��ون دينيا و�سيا�سيا ،حيث
كان �أحد قادته الع�سكريني .وبناء على هذا جرت
حم��اوالت ل�ضبط نقاط االختالف واالت��ف��اق بني
الدينني ،حتى قيل �إنّ دي��ن مو�سى الالحق لي�س
�سوى تقليد لدين �أخناتون ال�سابق .ولكن تت�ضح
فروقات دقيقة بني الدينني ال ميكن ح�صرها �إال
بالتمعن والتدقيق و�إن كانت ال تخرج عن امل�شرتك
اجلامع بني الديانات التوحيدية.
ي�ضرب جان �آ�سمان مث ً
ال على م�شكلة املقارنة بني
الأديان ،فعلى �سبيل املثال ن�صادف معتقد التوحيد
لدى قبائل بدائية ت�شرتك فيه مع ديانات راقية،
ولكن هذا التوحيد الذي جنده عند بع�ض القبائل
ّ
لي�س باملعنى العقدي ال�صرف امل��ت��ع��ارف عليه يف
الديانات ال�سماوية ،و�إمن��ا هو توحيد قبلي ينبع
م���ن تف�ضيل �أح����د الآل���ه���ة ع��ل��ى �أخ�����رى .وه���و ما
ُي��ع��رف ب��ال��واح��دي��ة (� ،)enotheismeأي
واح��د من جملة �آخ��ري��ن ولي�س الوحيد يف معنى
( ،)monotheismeوه���و م��ا ام��ت��ازت به
اليهودية والإ�سالم وامل�سيحية يف مرحلة ُمبكرة.
فاملعروف �أنَّ م�صر قد عرفت التوحيد ال�صارم،
الفجئي واحل���ازم ،مع ارتقاء الفرعون �أمنوحتب
ال��راب��ع العر�ش �سنة  1375ق.م .فعلى �إث���ر تبنيه
املعتقد اجل��دي��د ت�س ّمى ب���أخ��ن��ات��ون ،و���ش ّ��ن حملة
����ش���ع���واء ع��ل��ى ك���اف���ة م��ظ��اه��ر ال���دي���ان���ة امل�����ص��ري��ة
التعددية ال�سائدة يف ذل��ك الع�صر� .أت��ى �أخناتون
ولكن �سلطانه
بنقي�ض لها يف العقائد وال�شرائع
ّ
مل يع ّمر �سوى �سبع ع�شرة �سنة فح�سب .يذهب
�سيغموند فرويد يف تف�سريه للحدث �إىل �أنَّ الدولة
امل�صرية التي كانت ترنو للعاملية كانت يف حاجة
توحد بني رعاياها وهو ما مثل حافزا
�إىل ديانة ّ
للظهور الفجئي للديانة التوحيدية يف م�صر حيث
«انعك�ست الإمربيالية يف الديانة ف�صارت ديانة
عاملية توحيدية» على حد قوله يف كتاب «مو�سى
وال��ت��وح��ي��د» (����ص .)29 :واجل��ل��ي �أنَّ ب����وادر ن�ش�أة
التوحيد امل�صري تعود �إىل زم��ن �سابق عن ع�صر
�أخ��ن��ات��ون ،ففي مدر�سة الكهنة يف معبد ال�شم�س
يف �أون (هيلوبولي�س) الح نهج الهوتي ي�سري نحو
تطوير فكرة �إل��ه وحيد وع��امل��ي يف ال��وق��ت نف�سه.
وي��ذه��ب ف��روي��د يف �شرح العامل ال�سيا�سي املولد
لهذا املعتقد ق��ائ�لاً« :فما دام نفوذ الفرعون قد
جت��اوز الآن م�صر �إىل النوبة و���س��وري��ا ف���إن فكرة
حتددها القومي
الألوهية كان عليها �أن تتخلى عن ّ

وكان على �إله امل�صريني اجلديد �أن يغدو كفرعون
ال�سيد الفريد غري املحدود� ،سيد العامل املعروف
لدى امل�صريني» (�ص.)29 :
ونالحظ �أنَّ ه��ذه الأف��ك��ار التي يتعر�ض لها جان
�آ�سمان ب�ش�أن الديانة الأخناتونية والتي �أخذ بها
عامل النف�س �سيغموند قد القت �صدى �أي�ضاً لدى
بع�ض ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ف�ثري��ا م��ن��ق��و���ش يف كتابها
«التوحيد يف ت��ط��وره التاريخي :التوحيد مي��ان»
(����ص .)115 :ر�أت �أن ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر قبل
امليالد ،الذي ميثّل بداية التو�سعات الع�سكرية يف
تاريخ �شعوب املنطقة ،قد �ساد فيه عمل د�ؤوب على
مركزة ال�سلطة ال�سيا�سية وجتميعها ،وهو ما تولد
منه توحد للآلهة العديدة يف �إله واحد كوين ولكن
ال�صراع املتواجد داخل اجلهاز الديني �أبط�أ هذه
العملية �إىل القرنني التاليني حتى وج��د الأم��ر
معينا يف اجلهاز ال�سيا�سي مع الفرعون �أمنوحتب
الثالث� ،أي �أخ��ن��ات��ون ،ال��ذي ب��د�أ يف �إم�ل�اء �سلطة
الإله الواحد ا�ستجابة ملتطلبات مركزة ال�سلط.
ي��ت�����س��اءل ج���ان �آ���س��م��ان ع��ن ال���دواع���ي ال��ت��ي دفعت
بفرويد للقول �إن �إل��ه �أخناتون لي�س �سوى الإل��ه
امل��و���س��وي .ل��ق��د مت��ث��ل �أخ��ن��ات��ون �إل��ه��ه ال��وح��ي��د يف
قر�ص ال�شم�س ،وك�أن العقلية الب�شرية حتى ذلك
ال��ع��ه��د م��ا زال����ت مل تتخل�ص م��ن جت�سيم الإل���ه
وت�شبيهه ب��ع ُ��د ،ح��ي��ث �إنّ ال�����ش��م�����س ال��ت��ي عبدها
ميا ال تزال حا�ضرة يف الوعي الب�شري
الإن�سان قد ً
كرمز للعطاء واخلري رغم �أن �أخناتون كان يقول
�إن هذه ال�شم�س هي مبثابة ظل اهلل يف هذا الكون
ولي�ست هي اهلل ،واختار لإلهه ا�سم الإله املعروف
�آتون الذي يرجع ت�أليهه �إىل ع�صر حتتم�س الرابع.

واملعروف عن هذا الإل��ه �أ ّن��ه كان يعي�ش يف عالقة
ودي���ة م��ع غ�ي�ره يف جم��م��ع الآل���ه���ة ،ول��ك��ن ب��ع��د �أن
احتد ال�صراع بني كهنة املعبد �صعد هذا الإله حتى
اتّخذ املكانة املعروفة .ومما �أوحى لفرويد �أنّ الإله
الأخناتوين قد تبناه مو�سى ،الت�شابه يف الت�سميات
ب�ين الإل���ه ال��ع�بري �أدون����اي والإل���ه امل�صري �آت��ون.
يلح على
حيث جند فرويد يف «مو�سى والتوحيد» ّ
�أنَّ الكلمتني تنبعان من م�صدر واحد� .إذ ي�ص ّر على
ربط العبارتني ،مرتئياً �أنهما تتحدران من م�صدر
واح��د عن طريق �أدوني�س الإل��ه ال�سامي املتواجد
يف �شمايل �سوريا وبابل .ولتقريب الأمر للأذهان
يرتجم الفاحتة العربية «ا�سمع يا �إ�سرائيل الرب
�إلهنا رب واحد» (التثنية )4 :6بـ«ا�سمع يا �إ�سرائيل
�إنه �إلهنا �آتون هو الإله الوحيد» .وجند من الكتاب
ال��ع��رب املهتمني ب��ت��اري��خ الأدي����ان م��ن انتقد ذلك
اخللط الذي وقع فيه فرويد .يقول �سهيل ديب يف
كتابه «التوراة بني الوثنية والتوحيد» (�ص:)44 :
«�إنّ ت�شابه ت�سمية الرب �آتون لدى الفراعنة و�آدون
و�آدون��اي لدى العربانيني لي�ست حجة كافية ،ولو
توقف عندها الكثري من العلماء املرموقني مثل
فرويد وغريه ،وكلمة �آدون بالعربية هي ما ُيقابل
كلمة ال�سيد �أو �سيدي �إال �أن ف��روي��د ي�ص ّر على
ال��رب��ط ب�ين العبارتني ب����أن يجعلهما م��ن م�صدر
واحد».
لقد قيل الكثري يف ديانة �أخناتون من حيث تف�سري
�أ�صولها العقدية والت�شريعية ،لكن يبقى ال�شيء
امل��ت��ف��ق عليه ب�ين جم��م��ل ال��دار���س�ين وه���و �أ���ص��ال��ة
التوحيد يف ه��ذه ال��دي��ان��ة .ول��ع��ل اجل���دل ال��دائ��ر
ب�ش�أن �أخناتون يجليه قوله تعاىل« :ولقد �أر�سلنا
ر�س ً
ال من قبلك منهم من ق�ص�صنا عليك ومنهم
من مل نق�ص�ص عليك» ،نظ ًرا للتماثل الكبري له
مع تراث الديانات ال�سماوية .فهناك اعتبارات عدة
تدفع �إىل �إحلاق �أخناتون بالعائلة التوحيدية ،وهو
الدور الذي ينبغي �أن يتواله تاريخ الأدي��ان بعيداً
عن النزعات املادية التي تتجاذبه.
ال��ك��ت��اب� :إل��ه واح��د و�أرب����اب م��ت��ف�� ّرق��ون ..التوحيد
والتعدد يف م�صر القدمية.
ت�أليف :جان �آ�سمان.
النا�شر :من�شورات ديهونيان (مدينة بولونيا-
�إيطاليا) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات�161 :ص.
* �أكادميي تون�سي مقيم ب�إيطاليا
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والتعدد
متفرقون :التوحيد
ّ
�إله واحد و�أرباب ّ
عز الدين عناية *

يف م�صر القدمية

ال تزال م�س�ألة التوحيد يف الديانة الأخناتونية (�أواخر القرن الرابع ع�شر قبل امليالد) مثار ت�سا�ؤالت عدة يف �أو�ساط م�ؤرخي الأديان ،وذلك خلروجها ع ّما هو م�ألوف يف
التقاليد الدينية امل�صرية القدمية املحكومة بالتَّعدد والتج�سيم يف ق�ضية الألوهية ،ما جعل العديد من الدرا�سات احلديثة ت�سلّط ال�ضوء جمد ًدا على هذه الديانة بق�صد
املوحدة ديانة ُمتفردة �ضمن التقليد التَّعددي للرتاث الديني امل�صري ،دفعت البع�ض �إىل ربطها بالرتاث الإبراهيمي
تف�سري ذلك احلدث .وبهذا املفهوم ُت ّ
عد الأخناتونية ِّ
و�إن مل يف�صح الرتاث الكتابي عن ذلك .كتاب امل�ؤرخ جان �آ�سمان املتخ�ص�ص يف علم امل�صريات هو من الأعمال اجلديدة ال�صادرة يف املجال .وامل�ؤلف من املهت ّمني باحل�ضارة
امل�صرية القدمية وقد د ّر�س يف العديد من اجلامعات الغربية ،يف هايدلربغ وباري�س و�شيكاغو وهو�سنت ،و�صدرت له جمموعة من الأعمال يف ال�ش�أن منها« :اهلل والأرباب :م�صر
و�إ�سرائيل ون�ش�أة التوحيد» ()2009؛ «التميز املو�سوي �أو ثمن التوحيد» (« )2011الدين الكلّي� :أ�صول العنف الديني وطبيعته» (.)2015



يعالج الكتاب الذي نتوىل عر�ضه م�س�ألتني �أ�سا�سيتني:
الأ�صالة اجلوهرية للتوحيد والبنية العقدية للتّعدد
يف م�صر ال��ق��دمي��ة .م��ق��درا ج��ان �آ���س��م��ان �أن امل���رور من
التعدد �إىل التوحيد ال��ذي ه ّ��ل م��ع الأدي���ان الثالثة:
اليهودية وامل�سيحية والإ���س�لام ،بعد رحلة طويلة يف
ال��ع��امل ال��ق��دمي ه��و �أح��د ال��ت��ح��والت املهمة ال��ت��ي جرت
ع��ل��ى غ���رار ال��ت��ح���ّ��ض��ر وب��ن��اء ال���دول���ة و�إب�����داع ال��ك��ت��اب��ة.
وال���ب���ادئ���ت���ان ال��ل��ت��ان ت�����س��ب��ق��ان امل�����ص��ط��ل��ح��ات ال��غ��رب��ي��ة
()monoو ( ،)poliوال�����واردت�����ان يف م��ق��دم��ت��ي
ا���ص��ط�لاح��ي ال��ت��وح��ي��د ()monotheisme
والتعدد ( ،)politheismeللتمييز بني الوحدة
وال���ك�ث�رة ،امل��ف��رد واجل��م��ع ،ال ت��ق��دِ ر ك��ل��ت��اه��م��ا ،وب�شكل
كاف ،على تو�صيف تلك الرحلة� .إذ اجللي �أن ن�صو�ص
م�صر القدمية الدينية تطفح بالثناء على «ال��واح��د
والأوح���د» ،لكن الأم��ر ما كان يعني تواجد �إل��ه واحد،
ب��ل ال��ك��ل� ،أي ال��ك��ون وم��ا ح���واه م��ن �آل��ه��ة ،ه��ي جمي ًعا
مت�أتية من �إله �أوحد ،من �أ�صلٍ ين َبع منه ّ
الكل ويخ�ضع
له اجلميع.
وع��ل��ى ال��ع��م��وم ينبني احل��دي��ث ع��ن ال��واح��د يف �أدي���ان
العامل القدمي ،كما يالحظ جان �آ�سمان ،على معطيني
خمتلفني :من جانب جند تلك التي ترفع �شعار «ال �إله
�إ ّال الواحد» ومن اجلانب الآخر تلك التي تتبنى «كافة
الآل��ه��ة ه��ي واح���د» .ومي��ك��ن اع��ت��ب��ار ال�شكلني �أحدهما
يعب عن «الوحدانية املانعة» والآخ��ر عن «الوحدانية
ّ
اجل��ام��ع��ة» .و�ضمن نطاق الوحدانية املانعة يتمحور
املعتقد القائل ب�أنّه «ثمة �أرباب متفرقون ،لكن بالن�سبة
�إ ّ
يل� ،أو بالن�سبة �إلينا� ،أو بالن�سبة �إليكم ال ميكن �أن
يكون �إال واح���دا!»؛ وق��د �أطلق �آ�سمان على ه��ذا النوع
«توحيد الإخ�لا���ص» ،وه��و م��ا ي�ش ّكل م��ن وجهة نظره
امل�ستجد البارز الذي �أدخلته الديانة اليهودية يف تاريخ
الأديان ،وما مل يح�ضر يف م�صادر م�صر القدمية �إال يف
حالة طارئة وحيدة مع الأخناتونية.

ودائماً يف نطاق ُمعاجلة م�س�ألة الأ�صالة اجلوهرية
للتوحيد يتعر�ض �آ�سمان �إىل نظرية ويلهامل �شميدت
ب�ش�أن فكرة �أ�صالة التوحيد ال��واردة يف م�ؤلفه «من�ش�أ
فكرة اهلل» ،ال�صادر �سنة  .1912م��ق�� ًرا �آ�سمان بقدرة
�شميدت على الإحاطة التاريخية والثقافية باملو�ضوع
وتوفيقه يف موقعة الظواهر ال ّدينية �ضمن �سياقاتها
ال��ت��اري��خ��ي��ة� ،أي ���ض��م��ن ن��ظ��ري��ة ال����دوائ����ر ال��ث��ق��اف��ي��ة
وتداخالتها .فمع �شميدت لي�ست الآلهة املعبودة �سوى
انعكا�س ل��واق��ع ب�شري حم��دد� .إذ ي��ذه��ب ،م��ن خالل
اعتماد منهج ���ص��ارم� ،إىل �أنَّ خمتلف �أ�صناف ال ّدين
ت��ت�لاءم م��ع �أط���وار ثقافية ،ويف ك��ل ط��ور ثقايف ي�سود
املعتقد نف�سه ب���إل��ه ج��وه��ري��� ،س��واء ل���دى الأج��ن��ا���س
ال��ه��ن��دو�-أوروب��ي��ة �أو ل���دى ه��ن��ود �أم��ري��ك��ا ال�شمالية
وكاليفورنيا الو�سطى �أو لدى غريهم من ال�شعوب.
وتب ًعا للتق�صي الذي قام به �شميدت حول من�ش�أ فكرة
اهلل ،ح ّدد ثالثة �أ�سباب �أ�سا�سية لذلك ،ت�أتّت جميعها
من معاينات �إثنوغرافية :احلاجة �إىل الع ّلية والك ّلية
والت�شخي�صية .وقد �أكد �شميدت �ضمن ذلك ال�سياق
�أن البدائيني �أنا�س يتمتعون بتفكري منطقي وقادرون
ع��ل��ى �إ���ض��ف��اء �صبغة عملية ع��ل��ى الأم�����ور ،وبو�سعهم
الإق���رار بوجود إ�ل��ه �أوح��د .فهل ُيكن القول بوجود
ح�ضارة بدائية ،خالل مرحلة الطفولة الب�شرية ،هي
منبع جامع لكل الأدي���ان وك��ل احل�����ض��ارات؟ ويلهامل
�شميدت ي�ؤكد �أنّ ب�إمكاننا القول �إنّ التوحيد الإلهي
م��ت���أ�ّ��ص��ل ل��دى الإن�����س��ان ،ومل يتم �إال الح��قً��ا ،بت�شكّل
ع�لاق��ات مغايرة وظ��ه��ور تعقدات معي�شية� ،أن عرف
التوحيد �شيئاً من الطم�س.
ربا
لكن ويلهامل �شميدت ،بو�صفه رجل دين ،كان جم ً
ع��ل��ى ت��ق��دمي ف��ك��رة ال��وح��ي الإل��ه��ي ك�لازم��ة ،وه���و ما
عار�ضه فيها كل من �إدوارد بورنت تيلور و�أندرو النغ.
و�ضمن ه��ذا ال�سياق ت��ب��دو ن��ظ��رة �شميدت مت�ضمنة
يف الآن نف�سه نفياً للدين الطبيعي ال�صرف ،باملعنى

ال��ذي تعنيه الأرواح���ي���ة ،وان��ح�لاال متوا�صال للدين
م��ن��ذ احل�������ض���ارة الأ����ص���ل���ي���ة .ذل����ك �أنَّ ال��ت��ق��دم امل����ادي
وال��ت��ق��ن��ي للب�شرية ق��د �صحبه ت��راج��ع ج��ل��ي للفكرة
ال ّدينية .واجل��ل��ي م��ع ط��روح��ات �شميدت �أ ّن��ه ي�صعب
ال��ق��ب��ول بالنتائج ال��ت��ي ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا ،وم��ا مي��ك��ن �أن
يتبقى باملح�صلة من عمله� ،أن فكرة �أ�صالة التوحيد
لي�ست جمرد نتاج تطور تاريخي ولكنها تبدو حا�ضرة
وم��ع��ي�����ش��ة يف ع��دي��د الأ����ش���ك���ال الأ���س��ا���س��ي��ة يف احل��ي��اة
ال ّدينية .وك��ل امل�س�ألة تتلخ�ص يف معرفة ما �إذا كان
التوحيد فطر ًيا �أم هو جمرد فكرة ته َّي�أَ لعقل الإن�سان
املت�أمل �أن ي�صوغها من جمموع �إدراك��ات��ه للمق ّد�س؟
وب��ه��ذا املعنى ف����إنَّ ف��ك��رة اهلل ت��ب��دو م�لازم��ة للإنا�سة
ال ّدينية كما باملثل للتاريخ الب�شري.
ويف ال�سياق نف�سه ي�ستدعي �آ�سمان امل����ؤرخ الإي��ط��ايل
رفائيلي بتّازوين الذي يعترب �أال �سبيل للحديث عن
التوحيد مبعناه ال�صائب �إال باالنطالق من التجربة
التي تتيحها الأديان التوحيدية احلالية .فمن الثابت
�أنَّ تلك الديانات قد ن�ش�أت عقب �إ�صالح ديني ُيعار�ض
ال��ت��ع��دد ال�����س��ائ��د .وم��ن ه��ذا ال��ب��اب ،فالتوحيد ال��ذي
ُيعترب نفياً للتعددية التي ثار �ضدها ونازعها الدور
ب��ا���س��م مطلب روح���ي �أرق����ى ،ال ُي��ك��ن �أن ي��ك��ون �شكل
ال��دي��ن الأول كما ي���ؤك��د ذل��ك �أن�����ص��ار نظرية �أ�صالة
التوحيد� .إذ لي�س التوحيد الذي جنده لدى ال�شعوب
غ�ير املتح�ضرة توحيدا خال�صاً ،ول��ك��ن جم��رد فكرة
هالمية تفتقر �إىل ال�صياغة يف قالب مفهومي �ضمن
منظومة عقدية لكائن �أعلى .ذلك �أنَّ التوحيد باملعنى
التاريخي للم�صطلح لي�س نتاج تطور ديني و�إمنا هو
نتاج ثورة دينية.
ويف املحور الثاين من الكتاب ،املعنون بالبنية العقدية
للتوحيد يف م�صر القدمية ،يتناول �آ�سمان مظاهر
االت�صال واالنف�صال بني الأخناتونية واليهودية� .إذ
اجللي يف ه��ذا ال�سياق �أنَّ ع��امل النف�س �سيغموند

