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هالل احلجري

ال�صفحة الأوىل...

hilalalhajri@hotmail.com

من امل�شادر الأجنبية املُهمة لُعمان كتاب »�شفارة اإىل الدول ال�شرقية: 

الأعمال  ورجل  للدبلوما�شي  وم�شقط«،  و�شيام،  اإندوني�شيا، 

اإدموند روبرت�س. وهو يوميات بعثة دبلوما�شية قام بها  الأمريكي 

الأمريكية،  للحكومة  خا�شاً  ممثاًل  ب�شفته   ،1832 �شنة  روبرت�س 

�شمن وفد دبلوما�شي ليتفاو�س يف اتفاقيات جتارة وتفاهم مع كل 

ا�شتغرقت الرحلة  من زجنبار، وم�شقط، و�شيام، واإندوني�شيا. وقد 

ثالث �شنوات، توقف خاللها يف م�شقط �شنة 1833.

و�شط  يف  تقع  اإّنها  ويقول  م�شقط،  مدينة  موقع  روبرت�س  ي�شف 

يرى  اأن  ُيكن  الذي  الأر�س  من  الوحيد  امل�شتوى  على  امليناء، 

اجلنوبي  اجلزء  يف  ال�شخور  من  عالية  �شل�شلة  بني  املنطقة  من 

امليناء، ولها  الغـربي. وهي حماطة ب�شور، عدا اجلزء الذي يواجه 

داخل  يقطن  اأّنه  ويذكر  الرئي�شـية.  الزوايا  على  ُم�شـتديرة  اأبراج 

اأ�شوارها حوايل اثني ع�شر األف ن�شمة، ويوؤكد باأنَّ اجلزء الأكرب من 

ال�شكان هم من العرب، اأما البقية فهم من ُمتلف الأجنا�س؛ من 

الهندو�س، والفر�س، وال�شند، والأحبا�س، والعبيد الزنوج من �شاحل 

عادلة  ُمعتدلة  حكومة  ظل  حتت  اأمن  يف  ُيقيمون  و«الكل  زجنبار، 

لأمري جدير بالتَّقدير«. 

ث روبرت�س عن املهن يف م�شقط، ويقول اإنِّه ُيكن اأن َترى يف  ويتحدَّ

املدينة ن�شـاجني ين�شـجون بعـ�س الأقم�شـة اجلميلة، باأطراف حـمراء 

كل  عموماً،  يلب�شها،  العـمامة،  تكون  التي  احلرير،  مـن  و�شفـراء 

الُعمانيني، �شواء ال�شلطان اأو الرعايا من ال�شعـب. ويقول: »يحفـر 

بارتفاع  مقـعـداً  ويكونون  لأقـدامهم،  الأر�س  يف  حفـرة  الن�شاجون 

خطوة اإىل اأعلى، ليجل�شوا عليه، وهـم ي�شتخدمون َنْوًل بدائياً جداً، 

وي�شتخدمون  قليلة،  بو�شات  بنحو  الأر�س  فوق  ال�شبكة  ويدون 

ظاًل من �شعـف النخيل حلمايتهم من اأ�شعـة ال�شم�س«. وي�شيف باأّنه 

ناع الف�شة والنحا�س واحلبال والنجارين و�شناع  يوجد قليل من �شُ

الرائجة يف جتارة م�شقط  ال�شلع  الغالب،  هـي، يف  وهـذه  الأحذية، 

اإىل حد ما. كما اأنَّ حرفة ميكانيكا الآلت ُتار�س يف ال�شوارع، حتت 

بدائية جداً،  ظالل مفـتوحة. ومنفاخ احلدادين م�شنوع بطريقة 

وهـو عبارة عن قربتني �شممتا بطريقة بحيث اإذا امتالأت اإحداهـما 

وهكذا  منهما،  كل  على  مو�شوعة  بيد  بالأخرى  ينفخ  بالهواء 

الأر�س  يف  حفرة  وت�شتخدم  القربتان.  وتفرغ  ت�شغط  بالتناوب 

لو�شع النَّار، وحفرة اأخرى لو�شع املاء، وي�شتخدم حجر لل�شندان، 

ومبطرقة غري متقنة ال�شنع، وهم يجل�شون على ركبهم يار�شون 

روبرت�س،  يوؤكد  كما  الهـنود،  احلالقون  اأما  ببطء.  �شنعتهم 

فيقومون بعملهم عموماً يف ال�شوارع. وبعـد حالقة ال�شعـر يقومون 

وي�شذبون  والأذن،  الأنف  حول  الوجه  يف  �شعـرة  كل  با�شتخال�س 

ال�شارب واللحية، ويقلمون الأظافر. 

باأنَّ  ويوؤكد  م�شقط،  يف  الديني  الت�شامح  عن  روبرت�س  ث  ويتحدَّ

بت�شامح  اأتباعها  ُيعامل  ال�شلطان،  نفوذ  مناطق  يف  الديانات  »كل 

�شديد، ولي�س هـذا فح�شب، بل تقدم لهم احلماية الكافية باأمر من 

لطان، ول توجد اأية عقبات تنع الن�شارى واليهود اأو غريهم  ال�شُّ

اإنَّ  ويقول  معابدهـم«.  بناء  اأو  الدينية،  �شـعائرهـم  مُمار�شة  من 

اأتباع ال�شلطان هم على املذهـب الإبا�شي، »وهـم  اجلزء الأكرب من 

اأنواع الأبهة  اأّي نوع من  التَّبغ واخلمر، ومن  يتنعون عن تعاطي 

والتفاخـر يف ملب�شـهم ويف منازلهم ويف م�شـاجدهـم«. 

• »اأر�ض كافكا«
•  مني�سا �سيتهي

• »الكني�سة فـي العراق«
•  فرناندو فيلوين

• »ثقافة النمو«
•  جويل موكر 

• »اإله واحد واأرباب متفّرقون«
•  جان اآ�سمان

• »املغامرة الغربية«
•  بول كالفال

• »انحناء اأمام املرايا«
•  مارتني ر. دين

• »تدخالت حمفوفة باملخاطر«
•  هارديب �سينغ بوري

• »اقت�ساد ال�سالح العام«
•  جان تريول

• » الأخالق فـي العامل الواقعي«
•  بيرت �سينجر

• »املحتوى املتعدد«
•   اإد يونغ

• »ت�سريح الهند�سة املعمارية«
•  �سريغي كافتارادزي
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�إله و�حد و�أرباب متفّرقون �لتوحيد و�لتعّدد يف 

م�رص �لقدمية .. جان �آ�سمان

عز الدين عناية*

ل تزال م�ساألة التوحيد يف الديانة الأخناتونية )اأواخر القرن الرابع ع�سر قبل امليالد( مثار ت�ساوؤلت عدة يف اأو�ساط موؤرخي الأديان، وذلك خلروجها عّما هو ماألوف يف 

التقاليد الدينية امل�سرية القدمية املحكومة بالتَّعدد والتج�سيم يف ق�سية الألوهية، ما جعل العديد من الدرا�سات احلديثة ت�سّلط ال�سوء جمدًدا على هذه الديانة بق�سد 

اإىل ربطها بالرتاث الإبراهيمي  التَّعددي للرتاث الديني امل�سري، دفعت البع�ض  دة ديانة ُمتفردة �سمن التقليد  ُتعّد الأخناتونية املوحِّ تف�سري ذلك احلدث. وبهذا املفهوم 

اآ�سمان املتخ�س�ض يف علم امل�سريات هو من الأعمال اجلديدة ال�سادرة يف املجال. واملوؤلف من املهتّمني باحل�سارة  واإن مل يف�سح الرتاث الكتابي عن ذلك. كتاب املوؤرخ جان 

امل�سرية القدمية وقد دّر�ض يف العديد من اجلامعات الغربية، يف هايدلربغ وباري�ض و�سيكاغو وهو�سنت، و�سدرت له جمموعة من الأعمال يف ال�ساأن منها: »اهلل والأرباب: م�سر 

واإ�سرائيل ون�ساأة التوحيد« )2009(؛ »التميز املو�سوي اأو ثمن التوحيد« )2011( »الدين الكّلي: اأ�سول العنف الديني وطبيعته« )2015(.

يعالج الكتاب الذي نتوىل عر�شه م�شاألتني اأ�شا�شيتني: 

للّتعدد  العقدية  والبنية  للتوحيد  الأ�شالة اجلوهرية 

من  املــرور  اأن  اآ�شمان  جــان  مقدرا  القدية.  م�شر  يف 

الثالثة:  الأديـــان  مع  هــّل  الــذي  التوحيد  اإىل  التعدد 

يف  طويلة  رحلة  بعد  والإ�ــشــالم،  وامل�شيحية  اليهودية 

جرت  التي  املهمة  التحولت  اأحــد  هو  القدمي  العامل 

الكتابة.  واإبــــداع  الــدولــة  وبــنــاء  ر  التح�شّ غـــرار  عــلــى 

والــبــادئــتــان الــلــتــان تــ�ــشــبــقــان املــ�ــشــطــلــحــات الــغــربــيــة 

مــقــدمــتــي  يف  والــــواردتــــان   ،)poli( )mono(و 

 )monotheisme( الــتــوحــيــد  ا�ــشــطــالحــي 

بــني  لــلــتــمــيــيــز   ،)politheisme( والـــتـــعـــدد 

الــوحــدة والــكــرثة، املــفــرد واجلــمــع، ل تــقــِدر كلتاهما، 

اأن  اإذ اجللي  وب�شكل كاف، على تو�شيف تلك الرحلة. 

على  بالثناء  تطفح  الدينية  القدية  م�شر  ن�شو�س 

كــان يعني تواجد  الأمــر ما  »الــواحــد والأوحـــد«، لكن 

اإله واحد، بل الكل، اأي الكون وما حواه من اآلهة، هي 

جميًعا متاأتية من اإله اأوحد، من اأ�شٍل ينَبع منه الكّل 

ويخ�شع له اجلميع.

اأديـــان  وعــلــى الــعــمــوم ينبني احلــديــث عــن الــواحــد يف 

ــقــــدمي، كــمــا يـــالحـــظ جــــان اآ�ـــشـــمـــان، عــلــى  الـــعـــامل الــ

ترفع  التي  تلك  جند  جانب  من  متلفني:  معطيني 

الآخـــر تلك  الــواحــد« ومــن اجلــانــب  اإّل  اإلـــه  �شعار »ل 

اعتبار  ويكن  واحــد«.  هي  الآلــهــة  »كافة  تتبنى  التي 

الــ�ــشــكــلــني اأحــدهــمــا يــعــرّب عـــن »الـــوحـــدانـــيـــة املــانــعــة« 

والآخــــر عــن »الــوحــدانــيــة اجلــامــعــة«. و�ــشــمــن نطاق 

»ثمة  باأّنه  القائل  املعتقد  يتمحور  املانعة  الوحدانية 

اإلينا،  بالن�شبة  اأو  اإيّل،  بالن�شبة  لكن  متفرقون،  اأرباب 

اإل واحدا!«؛ وقد  اأن يكون  اإليكم ل يكن  اأو بالن�شبة 

اأطلق اآ�شمان على هذا النوع »توحيد الإخال�س«، وهو 

ما ي�شّكل من وجهة نظره امل�شتجد البارز الذي اأدخلته 

الديانة اليهودية يف تاريخ الأديان، وما مل يح�شر يف 

اإل يف حالة طارئة وحيدة مع  القدية  م�شادر م�شر 

الأخناتونية.

اجلوهرية  الأ�شالة  م�شاألة  ُمعاجلة  نطاق  يف  ودائماً 

اآ�شمان اإىل نظرية ويلهامل �شميدت  للتوحيد يتعر�س 

»من�شاأ  موؤلفه  يف  الــواردة  التوحيد  اأ�شالة  فكرة  ب�شاأن 

بقدرة  اآ�شمان  مــقــًرا   .1912 �شنة  ال�شادر  اهلل«،  فكرة 

باملو�شوع  والثقافية  التاريخية  الإحاطة  �شميدت على 

�شياقاتها  الّدينية �شمن  الظواهر  وتوفيقه يف موقعة 

ــر الــثــقــافــيــة  الــتــاريــخــيــة، اأي �ــشــمــن نــظــريــة الــــدوائــ

وتداخالتها. فمع �شميدت لي�شت الآلهة املعبودة �شوى 

خالل  مــن  يــذهــب،  اإذ  حمــدد.  ب�شري  لــواقــع  انعكا�س 

الّدين  اأ�شناف  متلف  اأنَّ  اإىل  �ــشــارم،  منهج  اعتماد 

ي�شود  ثقايف  كــل طــور  ثقافية، ويف  اأطـــوار  مــع  تــتــالءم 

الأجــنــا�ــس  لـــدى  �ــشــواء  جــوهــري،  بــاإلــه  نف�شه  املعتقد 

ال�شمالية  اأمــريــكــا  هــنــود  لـــدى  اأو  الــهــنــدو-اأوروبــيــة 

ال�شعوب.  من  غريهم  لدى  اأو  الو�شطى  وكاليفورنيا 

وتبًعا للتق�شي الذي قام به �شميدت حول من�شاأ فكرة 

تاأّتت جميعها  اأ�شا�شية لذلك،  اأ�شباب  اهلل، حّدد ثالثة 

من معاينات اإثنوغرافية: احلاجة اإىل العّلية والكّلية 

ال�شياق  ذلك  �شمن  �شميدت  اأكد  وقد  والت�شخي�شية. 

اأن البدائيني اأنا�س يتمتعون بتفكري منطقي وقادرون 

وبو�شعهم  ــور،  ــ الأمـ عــلــى  عملية  �شبغة  اإ�ــشــفــاء  عــلــى 

بوجود  القول  ُيكن  فهل  اأوحــد.  اإلــه  بوجود  الإقـــرار 

ح�شارة بدائية، خالل مرحلة الطفولة الب�شرية، هي 

ويلهامل  احلــ�ــشــارات؟  وكــل  الأديـــان  لكل  جامع  منبع 

الإلهي  التوحيد  اإّن  القول  باإمكاننا  اأّن  يوؤكد  �شميدت 

بت�شّكل  لحــًقــا،  اإل  يتم  ومل  الإنــ�ــشــان،  لــدى  ــل  مــتــاأ�ــشّ

عرف  اأن  معي�شية،  تعقدات  وظــهــور  مغايرة  عــالقــات 

التوحيد �شيئاً من الطم�س.

لكن ويلهامل �شميدت، بو�شفه رجل دين، كان جمرًبا 

عــلــى تــقــدمي فــكــرة الــوحــي الإلــهــي كــالزمــة، وهـــو ما 

عار�شه فيها كل من اإدوارد بورنت تيلور واأندرو لنغ. 

مت�شمنة  �شميدت  نــظــرة  تــبــدو  ال�شياق  هــذا  و�شمن 

باملعنى  ال�شرف،  الطبيعي  للدين  نفياً  نف�شه  الآن  يف 

للدين  متوا�شال  وانــحــالل  الأرواحـــيـــة،  تعنيه  الــذي 

ــادي  املــ اأنَّ الــتــقــدم  مــنــذ احلـــ�ـــشـــارة الأ�ـــشـــلـــيـــة. ذلــــك 

للفكرة  جــلــي  تــراجــع  �شحبه  قــد  للب�شرية  والــتــقــنــي 

ي�شعب  اأّنــه  �شميدت  طــروحــات  مــع  واجلــلــي  الّدينية. 

اأن  اإلــيــهــا، ومــا يــكــن  تــو�ــشــل  الــتــي  بالنتائج  الــقــبــول 

التوحيد  اأ�شالة  فكرة  اأن  عمله،  من  باملح�شلة  يتبقى 

لي�شت جمرد نتاج تطور تاريخي ولكنها تبدو حا�شرة 

ومــعــيــ�ــشــة يف عــديــد الأ�ـــشـــكـــال الأ�ــشــا�ــشــيــة يف احلــيــاة 

كان  اإذا  ما  معرفة  يف  تتلخ�س  امل�شاألة  وكــل  الّدينية. 

 لعقل الإن�شان 
َ
اأ التوحيد فطرًيا اأم هو جمرد فكرة تهيَّ

للمقّد�س؟  اإدراكــاتــه  جمموع  من  ي�شوغها  اأن  املتاأمل 

لالإنا�شة  مــالزمــة  تــبــدو  اهلل  فــكــرة  فـــاإنَّ  املعنى  وبــهــذا 

الّدينية كما باملثل للتاريخ الب�شري.

الإيــطــايل  املـــوؤرخ  اآ�شمان  ي�شتدعي  نف�شه  ال�شياق  ويف 

عن  للحديث  �شبيل  األ  يعترب  الذي  بّتازوين  رفائيلي 

التجربة  اإل بالنطالق من  ال�شائب  التوحيد مبعناه 

التي تتيحها الأديان التوحيدية احلالية. فمن الثابت 

اأنَّ تلك الديانات قد ن�شاأت عقب اإ�شالح ديني ُيعار�س 

الــذي  الــبــاب، فالتوحيد  الــ�ــشــائــد. ومــن هــذا  الــتــعــدد 

الدور  ونازعها  �شدها  ثار  التي  للتعددية  نفياً  ُيعترب 

�شكل  يــكــون  اأن  ُيــكــن  ــى، ل  اأرقــ روحـــي  بــا�ــشــم مطلب 

اأ�شالة  نظرية  اأنــ�ــشــار  ذلــك  يــوؤكــد  كما  الأول  الــديــن 

التوحيد. اإذ لي�س التوحيد الذي جنده لدى ال�شعوب 

فكرة  جمــرد  ولــكــن  خال�شاً،  توحيدا  املتح�شرة  غــري 

هالمية تفتقر اإىل ال�شياغة يف قالب مفهومي �شمن 

منظومة عقدية لكائن اأعلى. ذلك اأنَّ التوحيد باملعنى 

واإمنا هو  ديني  نتاج تطور  لي�س  للم�شطلح  التاريخي 

نتاج ثورة دينية.

ويف املحور الثاين من الكتاب، املعنون بالبنية العقدية 

مظاهر  اآ�شمان  يتناول  القدية،  م�شر  يف  للتوحيد 

اإذ  واليهودية.  الأخناتونية  بني  والنف�شال  الت�شال 
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�شيغموند  النف�س  عــامل  اأنَّ  ال�شياق  هــذا  يف  اجللي 

فــرويــد قــد تــنــاول املــ�ــشــاألــة مــن مــنــظــور تــاريــخــي 

و�ــشــيــكــولــوجــي يف كــتــابــه »مـــو�ـــشـــى والـــتـــوحـــيـــد«. 

على  كان  ال�شالم  عليه  مو�شى  النبي  اأن  وافر�س 

حيث  و�شيا�شيا،  دينيا  بــاأخــنــاتــون  وطــيــدة  عــالقــة 

الع�شكريني. وبناء على هذا جرت  اأحد قادته  كان 

حمــاولت ل�شبط نقاط الختالف والتــفــاق بني 

لي�س  الالحق  مو�شى  ديــن  اإّن  قيل  حتى  الدينني، 

تت�شح  ولكن  ال�شابق.  اأخناتون  لدين  تقليد  �شوى 

اإل  فروقات دقيقة بني الدينني ل يكن ح�شرها 

بالتمعن والتدقيق واإن كانت ل تخرج عن امل�شرك 

اجلامع بني الديانات التوحيدية.

ي�شرب جان اآ�شمان مثاًل على م�شكلة املقارنة بني 

الأديان، فعلى �شبيل املثال ن�شادف معتقد التوحيد 

لدى قبائل بدائية ت�شرك فيه مع ديانات راقية، 

ولكّن هذا التوحيد الذي جنده عند بع�س القبائل 

يف  عليه  املــتــعــارف  ال�شرف  العقدي  باملعنى  لي�س 

ينبع  قبلي  توحيد  هو  واإمنــا  ال�شماوية،  الديانات 

ــو ما  اأخـــــرى. وهـ ــد الآلـــهـــة عــلــى  اأحــ مـــن تف�شيل 

اأي   ،)enotheisme( بــالــواحــديــة  ــعــرف  ُي

الوحيد يف معنى  ولي�س  اآخــريــن  واحــد من جملة 

به  امــتــازت  مــا  وهـــو   ،)monotheisme(

اليهودية والإ�شالم وامل�شيحية يف مرحلة ُمبكرة.

ال�شارم،  التوحيد  عرفت  قد  م�شر  اأنَّ  فاملعروف 

اأمنوحتب  الفرعون  ارتقاء  مع  واحلـــازم،  الفجئي 

تبنيه  اإثـــر  فعلى  ق.م.   1375 �شنة  العر�س  الــرابــع 

حملة  و�ــشــّن  بــاأخــنــاتــون،  ت�شّمى  اجلــديــد  املعتقد 

ــة املــ�ــشــريــة  ــانـ ــديـ ــافـــة مــظــاهــر الـ �ـــشـــعـــواء عــلــى كـ

اأخناتون  اأتــى  الع�شر.  ذلــك  يف  ال�شائدة  التعددية 

�شلطانه  ولكّن  وال�شرائع  العقائد  يف  لها  بنقي�س 

يذهب  فح�شب.  �شنة  ع�شرة  �شبع  �شوى  يعّمر  مل 

�شيغموند فرويد يف تف�شريه للحدث اإىل اأنَّ الدولة 

حاجة  يف  كانت  للعاملية  ترنو  كانت  التي  امل�شرية 

حافزا  مثل  ما  وهو  رعاياها  بني  توّحد  ديانة  اإىل 

للظهور الفجئي للديانة التوحيدية يف م�شر حيث 

ديانة  ف�شارت  الديانة  يف  الإمربيالية  »انعك�شت 

»مو�شى  كتاب  يف  قوله  حد  على  توحيدية«  عاملية 

ن�شاأة  بــــوادر  اأنَّ  واجلــلــي   .)29 ــس:  )�ـ والــتــوحــيــد« 

ع�شر  عن  �شابق  زمــن  اإىل  تعود  امل�شري  التوحيد 

ال�شم�س  معبد  يف  الكهنة  مدر�شة  ففي  اأخــنــاتــون، 

يف اأون )هيلوبولي�س( لح نهج لهوتي ي�شري نحو 

نف�شه.  الــوقــت  يف  وعــاملــي  وحيد  اإلــه  فكرة  تطوير 

املولد  ال�شيا�شي  العامل  �شرح  يف  فــرويــد  ويــذهــب 

قد  الفرعون  نفوذ  دام  »فما  قــائــاًل:  املعتقد  لهذا 

فكرة  فــاإن  و�ــشــوريــا  النوبة  اإىل  م�شر  الآن  جتــاوز 

الألوهية كان عليها اأن تتخلى عن حتّددها القومي 

وكان على اإله امل�شريني اجلديد اأن يغدو كفرعون 

املعروف  العامل  �شيد  املحدود،  الفريد غري  ال�شيد 

لدى امل�شريني« )�س: 29(.

لها جان  يتعر�س  التي  الأفــكــار  هــذه  اأنَّ  ونالحظ 

بها  اأخذ  والتي  الأخناتونية  الديانة  ب�شاأن  اآ�شمان 

عامل النف�س �شيغموند قد لقت �شدى اأي�شاً لدى 

كتابها  مــنــقــو�ــس يف  فــرثيــا  الــعــرب  الــكــتــاب  بع�س 

يــان«  التوحيد  التاريخي:  تــطــوره  يف  »التوحيد 

قبل  ع�شر  ال�شاد�س  الــقــرن  اأن  راأت   .)115 )�ـــس: 

الع�شكرية يف  التو�شعات  امليالد، الذي يّثل بداية 

تاريخ �شعوب املنطقة، قد �شاد فيه عمل دوؤوب على 

مركزة ال�شلطة ال�شيا�شية وجتميعها، وهو ما تولد 

منه توحد لالآلهة العديدة يف اإله واحد كوين ولكن 

هذه  اأبطاأ  الديني  اجلهاز  داخل  املتواجد  ال�شراع 

الأمــر  وجــد  حتى  التاليني  القرنني  اإىل  العملية 

معينا يف اجلهاز ال�شيا�شي مع الفرعون اأمنوحتب 

اإمـــالء �شلطة  بــداأ يف  الــذي  اأخــنــاتــون،  اأي  الثالث، 

الإله الواحد ا�شتجابة ملتطلبات مركزة ال�شلط.

يــتــ�ــشــاءل جـــان اآ�ــشــمــان عــن الـــدواعـــي الــتــي دفعت 

الإلــه  �شوى  لي�س  اأخناتون  اإلــه  اإن  للقول  بفرويد 

املــو�ــشــوي. لــقــد تــثــل اأخــنــاتــون اإلــهــه الــوحــيــد يف 

قر�س ال�شم�س، وكاأن العقلية الب�شرية حتى ذلك 

ــه  الإلـ جت�شيم  مــن  تتخل�س  مل  زالــــت  مــا  الــعــهــد 

عبدها  الــتــي  الــ�ــشــمــ�ــس  اإّن  حــيــث  بــعــُد،  وت�شبيهه 

الإن�شان قدًيا ل تزال حا�شرة يف الوعي الب�شري 

كرمز للعطاء واخلري رغم اأن اأخناتون كان يقول 

اإن هذه ال�شم�س هي مبثابة ظل اهلل يف هذا الكون 

ولي�شت هي اهلل، واختار لإلهه ا�شم الإله املعروف 

اآتون الذي يرجع تاأليهه اإىل ع�شر حتتم�س الرابع. 

اأّنــه كان يعي�س يف عالقة  واملعروف عن هذا الإلــه 

ــة مــع غـــريه يف جمــمــع الآلـــهـــة، ولــكــن بــعــد اأن  وديـ

احتد ال�شراع بني كهنة املعبد �شعد هذا الإله حتى 

اّتخذ املكانة املعروفة. ومما اأوحى لفرويد اأّن الإله 

الأخناتوين قد تبناه مو�شى، الت�شابه يف الت�شميات 

ــه امل�شري اآتــون.  بــني الإلـــه الــعــربي اأدونــــاي والإلـ

حيث جند فرويد يف »مو�شى والتوحيد« يلّح على 

اأنَّ الكلمتني تنبعان من م�شدر واحد. اإذ ي�شّر على 

ربط العبارتني، مرتئياً اأنهما تتحدران من م�شدر 

املتواجد  ال�شامي  الإلــه  اأدوني�س  طريق  عن  واحــد 

يف �شمايل �شوريا وبابل. ولتقريب الأمر لالأذهان 

اإ�شرائيل الرب  يرجم الفاحتة العربية »ا�شمع يا 

اإلهنا رب واحد« )التثنية6: 4( بـ»ا�شمع يا اإ�شرائيل 

اإنه اإلهنا اآتون هو الإله الوحيد«. وجند من الكتاب 

ذلك  انتقد  مــن  الأديــــان  بــتــاريــخ  املهتمني  الــعــرب 

اخللط الذي وقع فيه فرويد. يقول �شهيل ديب يف 

كتابه »التوراة بني الوثنية والتوحيد« )�س: 44(: 

»اإّن ت�شابه ت�شمية الرب اآتون لدى الفراعنة واآدون 

واآدونــاي لدى العربانيني لي�شت حجة كافية، ولو 

مثل  املرموقني  العلماء  من  الكثري  عندها  توقف 

فرويد وغريه، وكلمة اآدون بالعربية هي ما ُيقابل 

على  ي�شّر  فــرويــد  اأن  اإل  �شيدي  اأو  ال�شيد  كلمة 

م�شدر  مــن  يجعلهما  بـــاأن  العبارتني  بــني  الــربــط 

واحد«.

لقد قيل الكثري يف ديانة اأخناتون من حيث تف�شري 

ال�شيء  يبقى  لكن  والت�شريعية،  العقدية  اأ�شولها 

املــتــفــق عليه بــني جمــمــل الــدار�ــشــني وهـــو اأ�ــشــالــة 

الــدائــر  الــديــانــة. ولــعــل اجلـــدل  التوحيد يف هــذه 

اأر�شلنا  »ولقد  تعاىل:  قوله  يجليه  اأخناتون  ب�شاأن 

ر�شاًل من قبلك منهم من ق�ش�شنا عليك ومنهم 

له  الكبري  للتماثل  نظًرا  عليك«،  نق�ش�س  من مل 

مع تراث الديانات ال�شماوية. فهناك اعتبارات عدة 

تدفع اإىل اإحلاق اأخناتون بالعائلة التوحيدية، وهو 

اأن يتوله تاريخ الأديــان بعيداً  الدور الذي ينبغي 

عن النزعات املادية التي تتجاذبه.

الــكــتــاب: اإلــه واحــد واأربــــاب مــتــفــّرقــون.. التوحيد 

والتعدد يف م�شر القدية.

تاأليف: جان اآ�شمان.
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