
نشأة الدين عند هيوم من التعدُّدية إلى التوحيد

ر األديان نقد يف تطوُّ
]*[

د.غيضان السيد علي]]]
    

 »الخوف والقلق هام- فحسب- منبعا التديُّن عند اإلنسان«.. هذه فكرة جزم بها ديفيد هيوم يف 

أنَّها لقيت ردود فاعلة داحضة، كام يرى الدكتور غيضان السيد  معرض تحليله لنشأة األديان. بيد 

عيل يف بحثه هذا. لقد اعترب هذه الفكرة زعاًم زائًفا إىل حٍد بعيد؛ حيث كان تفكُّر اإلنسان الدائم 

يف خلق الساموات واألرض، ورغبته الجارفة يف التعرُّف عىل رسِّ الكون، أحد البواعث القويَّة التي 

دفعته إىل االعتقاد بفكرة الخالق. 

وتطوُّرها  األديان  ونشأة  أصل  حول  هيوم  لرؤية  النقدية  متاخمته  يف  تكمن  البحث  هذا  أهمّية 

وارتقائها؛ ليبيِّ أوُجه القصور والنقص التي شابت معالجاته للقضايا الدينيَّة، موضًحا تناقضاته يف 

عًيا استكناه حقيقتها وسرب أغوارها. هذه القضايا التي انربى لها ُمدَّ

ر املحرِّ

تُعدُّ فلسفة ديفيد هيوم )1711-1776( ـ يف الغالب ـ نتاًجا طبيعيًّا للفكر االنكليزيِّ السائد يف 

 John( امتداًدا لفلسفة لوك َدأََب عىل تحصيل املعارف بالحسِّ والتجريب، فكانت  عرصه الذي 

Locke )1632- 1706 الذي رأى أنَّ العقل صفحة بيضاء، والتَّجربة هي التي تخطُّ سطورها عليه، 

أي أنَّها هي التي تزوِّده باملعارف واألفكار كافَّة. فقد كان بذلك يعرتض عىل العقالنيِّني القائلني 

بتوفُّر العقل عىل أفكار فطريَّة مستقلَّة عن كلِّ تجربة، مؤكًِّدا عىل أنَّه ال يتوفَّر عىل يشء بعيًدا عن 

 George( بركل  جورج  بفلسفة  تأثَّر  كذلك  اإلدراكات.  من  مجموعة  تَصوَّره   ثمَّ  ومن  التجربة، 

Berkeley 1685 -1733( الذي سار باملذهب التجريبيِّ إىل أبعد مامَّ وصل به لوك عن طريق رفض 

*ـ  أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد يف كلِّية اآلداب بجامعة بني سويف، جمهوريَّة مرص العربيَّة.
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تصوُّر األخري للجوهر املاديِّ واستخدام املذهب التجريبيِّ يف خدمة فلسفة ميتافيزيقيَّة روحيَّة. 

لقد دعا هيوم من خالل نسقه الفلسفيِّ التجريبيِّ إىل نبذ كلِّ الحقائق التي ال تعضدها التجربة 

بأنَّها أفكار زائفة، “فأفكارنا ال تصل  وتدعمها، ووصف األفكار التي تأيت من غري طريق التجربة 

ينيَّة من منطلقات معرفيَّة خالصة؛  أبعد من تجربتنا”]1]؛ أي أنَّه ينطلق يف بناء موقفه من القضايا الدِّ

حيث كان لديه شعور عميق باندفاع العقل يف ما يقوم به من استدالالت يف مجال التجربة، ومل 

، ذلك املنهج  يكن لديه أمل يف الوصول إىل معرفة ثابتة عن أيِّ يشء ما مل يتبع املنهج التجريبيِّ

فيه خريًا يف  م  فتوسَّ واالقتصاد،  والتاريخ  والسياسة  األخالق  دراساته يف  قبل يف  من  اتَّبعه  الذي 

ين]]]. ولذلك ال ميكن التأصيل لفلسفة هيوم بعيًدا عن إبراز تأثُّره، وهو طالب  مجال الَّالهوت والدِّ

خالل  من  الربيطانيَّة  التجريبيَّة  باملدرسة  أيًضا  القويِّ  وتأثُّره  نيوتن،  إسحاق  بنظريَّات  أدنربة،  يف 

فلسفة لوك، وشافتسربي، ومانديفل، وهاتشيسون، وجوزيف بطلر الذين تتبَّع مناهجهم يف الفلسفة 

، وحاولوا أن يطوِّروا من خالله فلسفة  واألخالق؛ ليظلَّ أبرز الفالسفة الذين تبنَّوا املذهب التجريبيَّ

تجريبيَّة متِّسقة. 

 )Samuel Clarke 1675- 1729( وإىل جانب املذهب التجريبيِّ تأثَّر هيوم ببحوث صمويل كالرك

ة بحثه “برهان عىل وجود الله وصفاته” الذي انتهى فيه صاحبه إىل عكس ما كان  ين وخاصَّ يف الدِّ

يريد أن ينتهي هو. فكان هذا البحث مع ردِّ الفعل العدواينِّ عىل الكالفينيَّة األوَّليَّة، التي اعتنقها يف 

شبابه، من أهم األمور التي أبعدته عن أن يكون رجاًل متديًِّنا. كذلك تأثَّر برصاعات القرون السابقة، 

بني الكاثوليك والربوتستانت، ثم بني أصحاب مذهب التوحيد واملُنِكرين للوحي. ولذلك، مل يكن 

ين أن يثري شكوكًا أكرث من اإلجابات التي اقرتحها، ويعرتف بأنَّه غري قادر عىل  غريبًا يف دراسته للدِّ

حلِّ بعض املشكالت التي رأى أنَّها ال تخضع للحلِّ اإلنسايْنّ.

- من خالله-  ينيَّة من منهجه التجريبيِّ الذي شكَّ يف السياق عينه، انطلق هيوم يف تناوله للقضايا الدِّ

يف بديهيَّات العقل، وَهَدَم امليتافيزيقا، َوَعدَّ أنَّ كلَّ ما ال ميتثل ملعيار التجربة الحِسيَّة يجب أن يُقذف 

ين عىل غرار تصوُّره لألخالق؛ أي بناًء عىل الطبيعة البرشيَّة  س فلسفته يف الدِّ به يف النار. ومن هنا أسَّ

لإلنسان، وعىل أهوائه وتفاعالته االجتامعيَّة. كام أنَّه تطرَّق إىل املعتقد الدينيِّ ال من حيث صدقه 

[1[- )Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers from  Bacon to Mill, edited. With 

An Introduction by Edwin A. Burtt, the Modern Philosophy,New York, 1939, p.701.

القاهرة الحديثة، الطبعة األوىل،  ” لهيوم،  مكتبة  الطبيعّيْ الدين  مة لكتاب “محاورات يف  ]]]- محمد فتحي الشنيطي، مقدِّ

1956، ص ].
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وحقيقته، وال من حيث استبعاد وجود إله أو احتامل ذلك، بل من منظور الحاجة إىل االعتقاد أكرث من 

ين  ق أو ال يُصدَّق]1]. وعليه، فقد كان من هؤالء الباحثني الذين نظروا إىل نشأة الدِّ الحاجة إىل ما يُصدَّ

نظرة تطوُّريَّة أي أنَّه نشأ عىل يقني أنَّ األديان عموًما من عمل اإلنسان، وأنَّ فكرة الله ُوجدت لدى 

ا من األفراد أو من الجامعة. وهو بذلك يقف يف الصف  املجتمعات األوىل بشكل عقائد انبثقت إمَّ

ا هي فكرة فطريَّة، وجدت يف عقل  ين عىل العموم إمنَّ املقابل لهؤالء الذين رأوا أنَّ فكرة الله أو الدِّ

ين عندهم حقيقة خارجيَّة هي الله، وهو حقيقة منفصلة عن  اإلنسان، وأوجدها فينا موجود أعىل، فللدِّ

الجامعة بل عن الكون كلِّه وُمباِينة له، وهو الذي غرس فينا فكرة الله. خالصة القول، أنَّ فكرة هيوم 

عن »الله« وعن األديان بشكل عامٍّ استندت إىل فكرة التطوُّر يف ُسَنن البرشيَّة ويف قوانينها االجتامعيَّة. 

ويف هذا البحث ترشيح لهذه الفكرة من أجل تقديم صورة نقديَّة لكلِّ حيثيَّاتها.

أنَّه يقف موقًفا نقديًا من نظريَّة هيوم حول أصل ونشأة األديان  البحث يف  وتكمن أهمية هذا 

موضًحا  الدينيَّة،  للقضايا  معالجته  شابت  التي  والنقص  القصور  أوُجه  ليبنيِّ  وارتقائها؛  وتطوُّرها 

استكناه حقيقتها وسرب  عيًا  ُمدَّ لها  انربى  التي  القضايا  هذه  وتناقضاته يف  وتحيُّزاته  موضوعيَّته  ال 

محاور  وخمسة  مة  مقدِّ إىل  البحث  تقسيم  تم  املوضوع  لهذا  الجيِّد  التناول  وألجل  أغوارها. 

مة بإلقاء الضوء عىل املصادر التي استقى منها هيوم فكره، كام بيَّنت أهميَّة  وخامتة؛ اهتمَّت املقدِّ

املوضوع ومربِّرات بحثه واملناهج البحثيَّة املستخَدمة يف إنجازه، وعالج املحور األول بطريقة 

نقديَّة رؤية هيوم حول »نشأة األديان وتطوُّرها«، بينام جاء املحور الثاين ليتناول رأيه يف أنَّ »الوثنيَّة 

»انبثاق  تفنيد دعاواه حول  فاتَّجه إىل  الثالث  ا املحور  أمَّ نقديًّا،  تناواًل  للبرشيَّة«  ين األول  الدِّ هي 

ب والتسامح الدينيِّ بني  التوحيد من الوثنيَّة«، يف حني جاء املحور الرابع ليناقش »جدليَّة التعصُّ

دية والتوحيد بني الشجاعة  د والتوحيد«، بينام تناول املحور الخامس رؤية هيوم حول »التعدُّ التعدُّ

ل إليها.  ا الخامتة فجاءت لرتصد أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصَّ «. أمَّ والذّلْ

الذي  التحليلُّ  املنهج  ها  أهمَّ من  كان  املناهج،  من  البحث عىل مجموعة  اعتمد  ذلك،  إىل 

ُرؤاه،  نقد  الذي  النقديُّ  املنهج  ثم  الحقيقيَّة.  مضامينها  تحليل  بغية  هيوم  نصوص  عىل  وقف 

وأظهر تحيُّزاته وتناقضاته. كذلك تم االعتامد عىل املنهج املقارن الذي َعَمَد إىل مقارنة آرائه بآراء 

االسابقني عليه والَّالحقني به.

]1]- حامدي أنوار، فلسفة الدين عند ديفيد هيوم، مجلَّة »التفاهم«، العدد)]6( السنة السادسة عرشة، خريف ]01]، ص 7]]. 
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رها: اًل – نشأة األديان وتطوُّ أوَّ
بالتطوُّر  محكومة  اإلنسانيَّة  الحياة  أنَّ  رأوا  الذين  التطوُّريني  منظور  من  األديان  إىل  هيوم  نظر 

العقليَّة  الحياة  يسود  لإلنسان، كذلك  البيولوجيَّة  الحياة  يسود  أنَّه   األدىن إىل األسمى، فكام  من 

ا الّدين عندهم فقد بدأ مع اإلنسانيَّة يف سذاجتها، وتطوَّر معها يف  والنواحي اإلنسانيَّة الفكريَّة، أمَّ

تاريخيًّا  التطوُّر  قانونًا يحكم هذا  الحايّلْ. ومن ثم يضع هيوم  الحياة حتى وصل إىل كامله  درج 

ين  الدِّ  idolatry الوثنيَّة  كانت  البدء  أنَّه يف  فريى  املوجودة؛  الجزئيَّة  األديان  كلَّ  يفرسِّ  أنَّه  عيًا  مدَّ

إىل  ُعدنا  وكلَّام  واضحة،   ذلك  عىل  التاريخ  وشهادة  اإلنساينِّ،  النوع  تاريخ  يف  واألقدم  األول 

أعامق التاريخ يف العصور القدمية وجدنا اإلنسان غارقًا يف الرِشك، وليس هناك من دليل يدلُّ عىل 

أنَّ البرشيّة عرفت ديًنا آخر يبدو أكرث كاماًل من الرِشك، ومعظم الوثائق القدمية  ال تزال تؤكِّد عىل 

أنَّ الوثنيَّة كانت مبثابة العقيدة الشعبيَّة الراسخة]1]. ويعتقد هيوم أنَّه بناًء عىل هذه املعلومة ميكن 

دحض أيَّ دليل آخر ميكن أن يعارض هذه الوجهة من النظر؛ فناس الشامل، والجنوب، والرشق، 

والغرب يقيمون أدلَّتهم االجتامعيَّة عليها. وحتى اليوم تشهد الخربة الحياتيَّة - من وجهة نظره - عىل 

صحة هذا الدليل؛ فالقبائل البدائيَّة يف أمريكا وأفريقيا وآسيا كلُّها وثنيَّة بال استثناء لهذه القاعدة]]]. 

كام أنَّه  يؤكد رأيه هذا يف التطوُّر بطريقة يراها منطقيَّة أو بديهيَّة إذ يرى أنَّ الّناس سكنوا األكواخ 

قبل القصور، وتعلَّموا الزراعة قبل علم الهندسة، فالتطوُّر يحكم كلَّ يشء، والعقل اإلنساينُّ ينمو 

تدريجيًّا من األدىن إىل األعىل]]].

ين قد نشأ يف البداية نتيجة ألسباب سيكولوجيَّة تتمثَّل يف  يف هذا اإلطار، يرى هيوم أيًضا أنَّ الدِّ

القلق والخوف الشديد الذي ينتاب الكائن البرشيَّ إزاء أحداث الحياة واملستقبل]]]، ومن األفكار 

الغامضة التي يضمرها  عن القوى املجهولة وغري املرئيَّة؛ فَتََقلُْب أحداث الحياة بني صحٍة ومرض، 

د أحوال  ونجاٍح وفشٍل، وانتصاٍر وهزميٍة، وسعادٍة وتعاسٍة، وبني حٍظ مواٍت وحٍظ معاكٍس؛ وتعدُّ

العواصف  مثل  املفاجئة  الكونيَّة  والحوادث  ضارٍة،  وأحواٍل  مفيدٍة  أحوال  بني  الطبيعيَّة  الظواهر 

والزالزل والرباكني والفيضانات والصواعق، كلُّ ذلك وما شابهه جعل اإلنسان يف حالة من القلق 

ين، ونتج من هذه الحالة أن عزا  كلَّ ظاهرة طبيعيَّة، وكلَّ شأن من  الدائم والخوف واألمل املستمرَّ

[1[- )Hume, The Nature History of Religion, in: Philosophical Works of David Hume, Vol.IV, Boston: Little, Brown 

and Company, Edinburg: Adam and Charles Black.1825,pp. 420- 421.                                                                                                                               

[[[- Ibid, p. 421.                                                                                                                               

[[[- Ibid, pp. 421- 422.                                                                                                                               

[[[- Ibid, p.478.                                                                                                                               
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د الظواهر الطبيعيَّة وشؤون الحياة،  دت هذه القوى بتعدُّ شؤون الحياة إىل قوى خفيَّة عاقلة، وتعدَّ

يُتَوسل  نفوذها؛ فجونو  م مناطق  دة، وقسَّ أو اآللهة اختصاصات محدَّ الخفيَّة  القوى  لتلك  ونسب 

يستقبل صلوات  ومارس  ارة،  البحَّ يستقبل صلوات  ونبتون  الوالدة،  ولوسينا يف  الزواج،  إليها يف 

املحاربني... أي أنَّ اإلنسان األول قد قاس طبيعة اآللهة عىل طبيعته وإرادته التي تتغريَّ من خريٍ 

، ومن رشٍّ إىل خري، فظنَّ أنَّ كلَّ ظاهرة وراءها إله]1]. إىل رشٍّ

حريٌّ القول أنَّ الوثنيّة كانت البداية األساسيَّة عند هيوم؛ فنتيجة لخوف اإلنسان وقلقه املستمر 

أراد أن يلجأ إىل قوى عظمى تحميه من األخطار املرئيَّة وغري املرئيَّة، ولذلك تخيَّل آلهة ذات قدرة 

ال نهائيَّة، وإْن تصوَّرها يف أشكال وصفات برشيَّة ُمضخَّمة من حيث درجة القوة واستمراريَّة البقاء، 

ومن ثم ميكن اسرتضاؤها بوسائل االسرتضاء اإلنساينِّ؛ رغبًة يف اجتذاب خريها واتِّقاء غضبها؛ 

فكان يعتقد أنَّ األضاحي والنذور والقرابني ميكن أَْن ترضيها. عىل أنَّ إرضاءها- كام يرى - مل يكن 

هو الغاية املنشودة، بل كان وسيلة لغاية أكرب وهي تحقيق الحياة السعيدة اآلمنة؛ لذلك مل يتصوَّر 

ا تصوَّرها متحكِّمة فيه، فلم تشغله تلك اإلشكاليَّة  اإلنسان البدايئُّ هذه اآللهة خالقة للعامل، وإمنَّ

النظريَّة لخلق الكون، ومل يتوقَّع هيوم أبًدا أن يُشغل هذا اإلنسان عقله يف إشكاليَّات نظريَّة بعيدة 

عن الواقع، وغري مثرية لالهتامم، وتتجاوز كثريًا حدود قدراته]]]. وإمنَّا شغلته مشكلة الخوف عىل 

يرة، شهوديَّة كانت أو غيبيَّة، برشيَّة  أو  حياته الراهنة واملستقبليَّة من كلِّ الكائنات املؤذية والرشِّ

طبيعيَّة حتى حرَّكت هذه املخاوف املستمرَّة العقل البرشيَّ إىل افرتاض كائنات عليا مشابهة للبرش 

أو ذات طابع إنساينٍّ، ولكنَّها ذات قوَّة أعظم ميكنها أن تساعد اإلنسان عىل الحياة السعيدة اآلمنة.

مختلفة  آلهة  أديانًا، وعبدت  اعتنقت  التي  األمم  كلُّ  كانت  إذا  أنَّه  هيوم  يرى  عينه،  اإلطار  يف 

دة، وظهرت لديها أفكار دينيَّة، فإنَّ تلك األفكار مل تنشأ من التأمُّل يف أعامل الطبيعة، بل  ومتعدِّ

من االهتامم مبا يتعلَّق باألحداث الحياتيَّة، واآلمال واملخاوف املتتالية التي تشغل عقل اإلنسان 

وتؤرِّقه. ووفًقا لذلك، نجد أنَّ كلَّ الوثنيِّني Idolaters الذين وزَّعوا دوائر سلطة آلهتهم اعتامًدا عىل 

تدبِّر ذلك املسار لألحداث،  التي  الدائرة  لسلطتها، وإىل   أنفسهم  الخفيَّة، وأخضعوا  القوة  تلك 

دت اختصاصات كلِّ إله؛ فكلُّ حدث طبيعيٍّ البدَّ  التي يشاركون فيها يف أيِّ وقت]]]. ومن ثم تعدَّ

وأن تكون وراءه قوَّة خفيَّة تتحكَّم فيه، فال يشء يأيت هكذا، وال يحدث أمر يف هذه الحياة ال تؤثِّر 

]1]-  محمد عثامن الخشت، الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم، دار قباء للنرش والتوزيع، القاهرة، 1997، ص 17.
[[[- Hume, The Nature History of Religion, p.423.                                                                                                                                   

[[[- Ibid, p.423.
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ة آلهتها الحارسة لها، حيث  فيه  الصلوات أو الثناءات الخاصة]1]. إذن، يرى هيوم أنَّه كان لكلِّ أمَّ

دة، وعمليَّاته ليست ثابتة، بل تتغريَّ بحسب النُّذور  يخضع لها كلُّ يشء، وأنَّ لكلِّ إلٍه دائرة نفوذ محدَّ

والصلوات والقرابني، وهي مصدر تفضيله أو عداوته، ومنبع نعمته أو نقمته.

 مامَّ ال شكَّ فيه أنَّ هيوم كفيلسوف من املفرتض أن يبتعد عن إطالق األحكام الدوغامطيقيَّة 

الجازمة؛ فافرتاض الخوف والقلق عىل أنَّهام- فقط- منبعا التديُّن عند اإلنسان، يبدو لنا زعٌم زائٌف 

الجارفة يف  الساموات واألرض، ورغبته  الدائم يف خلق  تفكُّر اإلنسان  بعيد؛ حيث كان  إىل حٍد 

الخالق. كام ميكن  بفكرة  التي دفعته إىل االعتقاد  القويَّة  البواعث  الكون، أحد  التعرُّف عىل رسِّ 

القول أنَّ وجود فكرة الِعليَّة يف التفكري اإلنساينِّ هي التي تدفع اإلنسان دامئًا إىل االعتقاد بأنَّ لكلِّ 

صنعة صانًعا، وأنَّ هذا الكون البدَّ له من صانع له قدرات أكرب من القدرات اإلنسانيَّة املحدودة، 

ولكن رفض هيوم ملبدأ السببيَّة أو الِعليَّة املوجودة يف الكون هو ما  أدى إىل زعمه هذا. 

كام يتَّضح، من زاوية أخرى، خطأ وزيف زعم هيوم بأنَّ اإلنسان البدايئَّ مل يفكِّر أو يهتمَّ مبسألة 

ا كان مهتامًّ مبحاولة التغلُّب عىل شعوره  التفسري النظريِّ النتظام الظواهر الطبيعيَّة والكونيَّة، وإمنَّ

بقصص  مليئة  البدائيَّة  واملجتمعات  القديم  العامل  أساطري  ألنَّ  ومستقبله؛  بالخوف عىل حارضه 

الخلق، كام تشهد حفريَّات العرص الحجريِّ القديم عىل محاوالت عديدة ومختلفة قام بها األوَّلون 

للوقوف عىل تفسري ُمرٍض لخلق العامل. 

يه البعض »غريزة التديُّن« يف اإلنسان لصالح الشعور بالخوف  من زاوية ثالثة، يرفض هيوم ما يسمِّ

عىل الحارض واملستقبل، ويستدلُّ عىل ذلك بوجود أجناس برشيَّة يف بقاع كثرية من العامل ال تؤمن 

بوجود إله، فلو كان اإلميان فطريًّا يف اإلنسان لكان موجوًدا يف كلِّ الشعوب، وما وجد من ذلك 

استثناء]]]. وهو األمر الذي يُخالف ما يثبته االستقراء العلميُّ لحال الشعوب والجامعات. كام أنَّ 

فكرته عن أن »اإلنسان كائن غري متديِّن بذاته« هي فكرة تحمل تناقًضا ذاتيًّا، وذلك حسب فهمه 

لها؛ حيث زعم أنَّ خوف اإلنسان وقلقه هام اللذان دفعاه إىل التديُّن، ومل يسأل نفسه ملاذا دفع 

هذا الخوف اإلنسان إىل التديُّن بالذات ومل يدفعه إىل سلوك آخر؟ وملاذا دفع كلَّ املجتمعات 

البرشيَّة إىل التديُّن من دون غريه؟! أال يعكس ذلك تهافت رأي هيوم وتناقضه الذايتٍّ؟!فاإلنسان 

دائم البحث عن اإلله طيلة حياته، وال ميكنه إالَّ أن يوجد متديًِّنا بدين ما، فاإلميان خاصيَّة إنسانيَّة، 

[1[-  Ibid, p.427.

األوىل،  الطبعة  بريوت،  والنرش،  للدراسات  العربيَّة  سة  املؤسَّ الثاين،  املجلَّد  الفلسفة،  موسوعة  بدوي،  عبدالرحمن    -[[[

]]19، ص ]61.
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املعنى  عن  وحديثه  املالحدة،  إميان  حول  سبنرس  هربرت  أكَّده  مبا  التصوُّر  هذا  دعم  وميكن 

الخوض يف  الكون، من دون  التسليم بوجود علَّة وراء هذا  س عىل  يتأسَّ ين؛ والذي  للدِّ املفارق 

تحديد ماهيَّتها أو حقيقتها]1].

كذلك يبدو رأي هيوم يف تطوُّر األديان ال يقلُّ تهافتًا عن رأيه عن السبب يف نشأتها؛ حيث أنَّه 

ر إيجاد قانون لتطوُّر األديان تاريخيًّا يفرسِّ كلَّ الحاالت الجزئيَّة؛ فكلُّ قانون أو نظريَّة  من املتعذِّ

تاريخيَّة  تعارضها، وألنَّ يف كلِّ مرحلة  بسهولة دحُضها؛ ألنَّ مثة حاالت جزئيَّة  ُوضعت، ميكن 

ُوجدت أديان متثِّل مناذج لكلِّ االتِّجاهات: توحيديَّة، رِشكيَّة، وثنيَّة، عبادة مظاهر الطبيعة، عبادة أو 

تقديس األرواح، الطوطميَّة... ويف العصور التاريخيَّة األوىل نجد الديانات الطوطميَّة، واإلحيائيَّة 

أنَّنا يف ديانات العامل املعارصة ال نزال نجد  أو الحيويَّة، ونجد ديانة التوحيد، وديانة املانا، كام 

ديانات من كلِّ نوع من األنواع السابقة، نجد الطوطميَّة واإلحيائيَّة بني بعض قبائل أفريقيا وأسرتاليا 

وآسيا واألمريكيَّتني. كذلك نجد عبادة األرواح يف اليابان وأسرتاليا، وال تزال عبادة املانا يف بعض 

قبائل أسرتاليا، كام ال تزال عبادة مظاهر الطبيعة يف بعض ديانات أمريكا الَّالتينية بني الهنود الحمر 

أخذ  منهم  واحد  فكلُّ  األديان،  نشأة  نظريَّات  واضعي  اختالف  كان  لذا،  األند.  جبال  يف سلسلة 

حالة دينيَّة وغفل عن الحاالت األخرى]]]. كام يبدو تهافت نظريَّة هيوم يف تطوُّر األديان من الوثنيَّة 

م إنساينٍّ، وهو ما  التي اعتربها الدين األول واألكرث ِقدًما لإلنسانيّة، إىل التوحيد املواكب لكلِّ تقدُّ

سيتَّضح بجالء يف املحور التايل من محاور هذا البحث.

ة: ل للبشريَّ �ة هي الدين األوَّ ثانًي�ا- الوثنيَّ
ساد عرص هيوم تفسريان لنشأة الدين: أولهام يقول بأنَّ الّدين األول لإلنسان كان هو التوحيد 

، ثم حاد عن التوحيد وسقط  ل النظريِّ اإللهيَّ الذي عرفه من طريق الوحي، وليس من طريق التأمُّ

مظهر  أول  هو  كان  ك  الرشِّ أو  اآللهة  د  تعدُّ بأنَّ  يقول  وثانيهام  والوثنيَّة.  ك  الرشِّ يف  الخطيئة  نتيجة 

الطبيعة. وقد  والبحث عن علل ظواهر  الكون  انتظام  التأمُّل يف  نتيجة  اإلنسان  للدين، وقد عرفه 

ُل النظريُّ يف انتظام علل الطبيعة  كان هيوم من املؤيِّدين للتفسري الثاين ألنّه استبعد أن يكون التأمُّ

]1]- حامدي أنوار، فلسفة الدين عند ديفيد هيوم،  الهامش، ص 60].

]]]- محمد عثامن الخشت، تطوُّر األديان- نظريَّة جديدة يف منطق التحوُّالت، نيوبوك للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، 

017]، ص ]].
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إىل  ثم ذهب  وبربريَّته]1]. ومن  بهمجيَّته  البدايئِّ  اإلنسان  تفكري  التي شغلت  االهتاممات  بني  من 

يناسب  بربريًّا ومعوزًا كام  يُناسب حيوانًا   ، ألوهيًا، وإمنا هو رِشيكٌّ ووثنيٌّ ليس  األَول  »الدين  أنَّ 

الفضوليَّة الضعيفة«]]]. 

يجزم هيوم يف مفتتح كتابه »التاريخ الطبيعيُّ للدين«: »أنه منذ حوايل 1700 سنة كانت البرشيَّة 

دة، وأنَّ املبادئ الشكِّيَّة التي ارتابت بالوثنيَّة لدى بعض الفالسفة متَّجهة  بأرْسِها وثنيَّة تعبد آلهة متعدِّ

إىل التوحيد مل متثِّل توحيًدا نقيًّا كامالً. وحتى لو كان هناك تصوُّر أو تصوُّران خالصان للتوحيد فإنَّ 

ذلك ال ميثِّل نفيًا جديرًا باالعتبار لحال الوثنيَّة املسيطرة عىل العصور القدمية. إذن، فشهادة التاريخ 

ك، وأنَّه ليس هناك  واضحة، وكلَّام أوغلنا يف أعامق العصور القدمية وجدنا البرشيَّة غارقة يف الرشِّ

ت القدمية ما  ك، وأنَّ السجالَّ وجود آلثار أو عالمات تدلُّ عىل وجود دين آخر أكرث كاماًل من الرشِّ

ك( بوصفها العقيدة الشائعة والراسخة«]]]. زالت تؤكِّد لنا سيادة هذه املنظومة )عقيدة الرشِّ

يرى هيوم أنَّ كلَّ األدلَّة تؤكِّد  أنَّ الوثنيَّة هي الدين األول للبرشيَّة. فالدليل العقلُّ يكمن يف 

فإنَّ  وارتقاء،  تطوُّر  عامة هي حركة  اإلنسانيَّة  الحضارة  كانت حركة  فإذا   ، الحضاريِّ التطوُّر  حركة 

بدًءا  أعىل،  إىل  أدىن  من  واالرتقاء  التطوُّر  مراحل  مبختلف  مرَّ  قد  إنسانيًّا  نشاطًا  بوصفه  الدين 

ديَّة إىل اآللهة، مروًرا بالنظر إليها نظرة هرياركيَّة أو هرميَّة، حتى وصلت اإلنسانيَّة  من النظرة التعدُّ

إىل الوحدانيَّة، بل يرى أنَّه ال يستقيم القول بأنَّ اإلنسانيَّة عندما كانت بربريَّة وجاهلة آمنت إميانًا 

دة!.  بت وقعت يف الخطأ وعبدت آلهة متعدِّ مت وتعلَّمت وتهذَّ نقيًّا بوجود إله واحد، وعندما تقدَّ

وثنيَّة  تؤكِّد  التي  دة  املتعدِّ التاريخيَّة  واملدوَّنات  ت  السجالَّ من  ه  يستمدُّ ما  هو  التاريخيُّ  والدليل 

القبائل  أنَّ  هو  هيوم  يسوقه  الذي  التجريبيَّ  االستقرايئَّ  الدليل  أنَّ  كام  استثناء.  بال  البدائيَّة  األمم 

املتوحِّشة والشعوب الرببريَّة يف عرصه، واملنترشة يف أمريكا وأفريقيا وآسيا، كلُّها وثنيَّة، وال يوجد 

استثناء لهذه القاعدة - كام يقول- وأنَّ اإلنسان إذا ما سافر إىل أيِّ منطقة غري معروفة ووجد سكَّانًا 

ثمَّ  أنهم وثنيون، وقلَّام توجد احتامليَّة خطأ توقُّعه]]].  ًما  ُمقدَّ يتوقَّع  فبإمكانه أن  جاهلني وبربريِّني 

ين، فإذا وجدناه  يستطرد لتأكيد هذا املعنى قائاًل:»فلنبحث عن شعب يفتقر بدرجة كاملة إىل الدِّ

]1]- محمد عثامن الخشت، الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم، ص ]1.

سة الجامعيَّة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة  ، ترجمة منصور القايض، املؤسَّ ]]]- جاكلني الغريه، الدين الطبيعيُّ

األوىل، ]199، ص ]].
[[[- )Hume, The Nature History of Religion, p.423.                                                                                                                                   

[[[- )Ibid, p.421(. 
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عىل اإلطالق، فلنكن متأكِّدين أنه شعب بربريٌّ مل يتطوَّر عن رتبة الحيوانات إالَّ بدرجات قليلة«]1]. 

كذلك يرى هيوم أنَّ هذه األدلَّة لها من الكامل والقوَّة ما يجعلها تدحض أيَّة أدلَّة أخرى؛ فإذا كان 

ف لها  أصحاب النظريَّة املضادَّة يذهبون إىل أنَّ البرشيَّة بدأت أول ما بدأت بالتوحيد الذي تكشَّ

ك إالَّ مظهرًا من مظاهر فساده، وأنَّ مرحلة التَّوحيد الخالص سابقة  ، والذي مل يكن الرشِّ بوحٍي إلهيٍّ

مة والثقافات املختلفة، فإنَّ هذه النَّظرة تنطوي عىل  يف العصور األكرث ِقَدًما قبل معرفة العلوم املتقدِّ

تناقض ذايتٍّ؛ إذ تعني أنَّ اإلنسانيَّة عندما كانت يف حالة جهل وبربريَّة اكتشفت الحقيقة، ولكنَّها 

وقعت يف الخطأ مبجرَّد أن حصلت عىل التعليم والتهذيب]]]. وهو يتساءل مستنكرًا وجهة النظر 

ك، فيقول: »هل سكن الناس القصور قبل البيوت  املضادَّة والتي ترى أنَّ التوحيد سابق عىل الرشِّ

واألكواخ؟! أم تعلَّموا أصول الهندسة الزراعيَّة قبل الزراعة؟!«]]].

ين  ين برباط وثيق؛ حيث يرى أنَّ أفكار الدِّ ك بنشأة الدِّ يف هذا اإلطار، نجد أنَّ هيوم يربط الرشِّ

ا نشأت من الخوف والقلق الَّلذين كانا يعرتيان  األول مل تنشأ من التفكري يف أعامل الطبيعة، وإمنَّ

تجاه  اإلنساينَّ  العقل  تحرِّك  املستمرَّة  واملخاوف  اآلمال  فمن  مضجعه،  ان  ويُقضَّ األول  اإلنسان 

التأليه. وملَّا كان اإلنسان البدايئُّ ال ميلك من الوعي ما يجعله يفكِّر نظريًّا يف الظواهر الكونيَّة، كام 

أنَّه مل يكن مشغواًل بتقديم تفسري عقالينٍّ ألعامل الطبيعة ملعرفة العلل الحقيقيَّة التي تكمن وراءها، 

فضاًل عن أنَّه مل يكن لريقى بتفكريه إىل درجة افرتاض أنَّها تُردُّ يف النهاية إىل علَّة واحدة كربى. 

ك، يف مشاعر القلق والخوف واألمل التي  ويكمن املنبع الحقيقيُّ للشعور الدينيِّ القائم عىل الرشِّ

كانت تسيطر عىل اإلنسان البدايئِّ عن القوى املجهولة وغري املرئيَّة.

 بيد أنَّ هذا التفسري من هيوم يعدُّ يف الحقيقة تفسريًا قارًصا؛ ألنَّ تفسري انتظام العامل ووحدته 

كان وال يزال هامًّ إنسانيًّا، وقد دفع هذا الهمُّ املعريفُّ بعض العقول إىل اإلميان بإلٍه واحٍد عاقٍل 

حكيٍم كأساٍس النتظام العامل ووحدته]]].

ل  وقد تخيَّل اإلنسان البدايئُّ- يف نظر هيوم- طبيعة اآللهة عىل طبيعته وإرادته التي تتغرَي وتتبدَّ

يرة والعكس. أي أنَّ اإلنسان  ة إىل الحالة الرشِّ من حال الرضا إىل حال الغضب، ومن الحالة الخريِّ

البُعد عن حقيقتها وماهيَّتها،  ها تفسريًا بدائيًّا بعيًدا كلَّ  ا فرسَّ األول مل يدرك حقيقة الظَّواهر، وإمنَّ

[1[- Ibid, p.492.                                                                                                                                 

]]]- محمد عثامن الخشت، تطور األديان، ص70.
[[[- )Hume, The Nature History of Religion, p.422.                                                                                                                                   

ين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم، ص 16. ]]]-  محمد عثامن الخشت، الدِّ
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وأسقط عليها صفاته البرشيَّة ورغباته، وظنَّ أنَّ كلَّ ظاهرة وراءها إله. وملَّا كان اإلنسان يستشعر 

الخوف من تلك اآللهة، فقد حاول أن يسرتضيها ويستعطفها مثلام يسرتيض إنساٌن إنسانًا ذا جاه 

د قوى الطبيعة تجسيدات شخصيَّة عىل شكل  أو منصب. وهذا الخوف هو الذي جعل خياله يجسِّ

آلهة، لكنَّها آلهة لها صفات برشيَّة مضخَّمة من حيث درجة القوة واستمراريَّة البقاء. فهي يف األصل 

ها وتعظيمها إىل ما ال نهاية؛ ففكرة الله أصبحت تعني كائًنا ال نهايئَّ العقل  صفات برشيَّة تم مدُّ

والحكمة والخري والرحمة والجربوت وغري ذلك من صفات الكامل، وكامل اإلله ما هو إالَّ الكامل 

اإلنساينُّ غري املتعنيِّ يف الواقع البرشيِّ وإن كان متعيًِّنا يف الوعي اإلنساينِّ كفكرة أنتجها الخيال، 

وصفات الله الكامل ما هي إالَّ امتداد للصفات اإلنسانيَّة، فاإلنسان خريِّ وحكيم وعادل وقادر وجبَّار 

ورحيم، لكنَّ هذه صفات متناهية يف الحالة اإلنسانيَّة وال متناهية يف الحالة اإللهيَّة. وتصوُّرها عىل 

ع   ا يأيت كنتيجة لفعل الخيال الذي يوسِّ هذا النحو مل يأت نتيجة معاينة اإلنسان لها  بخربته، وإمنَّ

مدى صفات اإلنسان ليك تصري ال متناهية، ثم يسقطها عىل مفهوم اإلله]1].

، وتقف صالحيَّته عند تفسري  ال شكَّ يف أنَّ تفسري هيوم هذا ال يصلح لتفسري جميع العقائد ككّلْ

عقائد املَُشِبهة، أي عقائد الذين يشبهون الله بالبرش. لكنَّه ال يصلح لتفسري عقائد التنزيه التي تثبت 

 ٌء كَِمْثلِِه يَشْ البرشيَّةلَْيَس  الصفات  نوع مع  أيِّ  أيَّ مامثَلة ولو من  تنفي  لكنَّها  اإللهيَّة  األسامء 

)الشورى:11(،ُسْبَحانَُه َوتََعاىَلٰ َعامَّ يَِصُفوَن )األنعام: 100(، مهام خطر عىل بالك فالله بخالف 

ذلك«... كام ال يصلح تحليل هيوم لتفسري العقائد املجرَّدة، التي تجرِّد الذات اإللهيَّة من أيِّ نوع 

من الصفات املعروفة حرًصا عىل متيُّزها، مثلام تفعل بعض الديانات الوضعيَّة كالديانة الربهامنيَّة 

أو كام يف بعض اعتقادات الفالسفة]]].

ومع ذلك يرى هيوم أنَّ األديان البدائيَّة مل تكن متخلِّفة عىل نحو مطلق ومل تكن تخلو من نقاط 

إيجابيَّة؛ إذ يعترب أنَّ لها إيجابيَّات تتمثَّل يف أبعاد ثالثة: فلسفيَّة، وعقائديَّة، وسياسيَّة. ويتجىلَّ البعد 

، فإنَّه  الفلسفيُّ يف حالة الوفاق التي يكون عليها الوثنيُّ مع الطبيعة. ويف ما يتعلَّق بالبعد العقائديِّ

ك يف  يغلب عليه التسامح تجاه الشعوب األخرى. وأخريًا، تتجىلَّ إيجابيَّة البعد السيايسِّ لدين الرشِّ

كونه ديًنا إيجابيًّا مع كونه متسامًحا ]]].

ث عنها هيوم بني اإلنسان القلق الخائف املذعور أمام  لكنَّنا نتساءل: أيُّ وفاق ذاك الذي يتحدَّ

[1[- See, Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Edition Seliby Bigge, Oxford, 1975, p.19.                                                                                                                                 

]]]-  محمد عثامن الخشت، تطوُّر األديان، ص-71 ]7.

]]]- محمد عثامن الخشت، الدين وامليتافيزيقا يف فلسفة هيوم، ص ]19-1.
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الظواهر الطبيعيَّة التي تتكرَّر بصفة مستمرَّة؟! وأيُّ وفاق يف حياة مضطربة وغري مطمئنة؟ كام أنَّ 

التاريخ  الوثنيَّة فال أعلم من أين أىت بها وحوادث  عيها هيوم بني الشعوب  يدَّ التي  التسامح  حالة 

راسة. تشهد بعكس ذلك! وهو األمر الذي سنتوقَّف عنده كثريًا يف املحور الرابع من محاور هذه الدِّ

�ة: ثالًثا- انبث�اق التوحيد من الوثنيَّ
الطبقات  كلِّ  من  أناس  يعتنقها  أن  يف  نجح  جًدا  قدمية  عقيدة  التوحيد  عقيدة  أنَّ  هيوم  يرى 

التي  املرئيَّة  غري  السائدة  القوة  تلك  إىل  الوجوه  من  بوجه  النجاح  هذا  يعزو  ال  لكنه  واملراتب، 

ست عليها، ومن يعتقد أنَّ هذه القوة غري املرئيَّة هي التي سعت لنرش هذا االعتناق الواسع لها  تأسَّ

بني الناس سيُظهر نفسه قليل املعرفة بجهل وحامقة الناس وتحيُّزهم - الذي ال مناص منه- لصالح 

الناس يف أوروبا، حتى  ُمرتئيًا أنَّ عوامَّ  لتأكيد فكرته هذه  ة. ويستطرد   معتقداتهم الخرافيَّة الخاصَّ

يف العرص الحديث، ال يؤمنون بهذه القوة العليا مستندين إىل النظام والغائيَّة املوجوَدين بالكون 

والتي يجهلهام الناس متاًما وينظرون إليهام بفتور والمباالة، ولكنَّ معظم الناس قد آمنوا بهذه القوة 

واألمطار  املفاجئ،  املوت  مثل:  بهم،  املحيطة  األخطار  من  والقلق  للخوف  نتيجة  املرئيَّة  غري 

العناية اإللهيَّة  إنقاذ البرشيَّة من هذه الرشور إىل  واألعاصري، والجفاف الشديد؛ إذ يعزو اإلنسان 

املبارشة،  وهذه هي الرباهني الوحيدة لديه]1].  وينتهي من ذلك إىل أنَّ عقيدة التوحيد التي ُوجدت 

أيَّة رؤى برهانيَّة، ووجدت خالل تسلسل  بُنيت عىل مبادئ غري عقالنيَّة وخرافيَّة وبال  الناس  بني 

. ك إىل التوحيد يف مرحلة توازى فيها ما هو دينيٍّ مع ما هو سيايّسْ تفكري محدود انتقل من الرشِّ

ين البدايئُّ للبرش غري املتعلِّمني، وهو مبا ينطوي عليه  ك هو الدِّ إىل ذلك، يرى هيوم أنَّ الرشِّ

والجامعات  القبائل  د  تعدُّ سياسيًّا  يالئم  الطبيعيَّة  الظواهر  د  بتعدُّ دة  متعدِّ آلهة  بوجود  اإلميان  من 

العيش يف جامعات متفرِّقة  البدايئِّ  البدائيَّة فرضت عىل اإلنسان  الحياة  أنَّ  اإلنسانيَّة. حيث يرى 

وقبائل مختلفة، وكان لكلِّ قبيلة معبوٌد خاصٌّ بها، ومن ثم ربط بني التطوُّر السيايسِّ والتطوُّر الدينيِّ 

راية واحدة  ها وتوحيدها تحت  تمَّ ضمُّ ما  إذا  بآلهة مختلفة  تدين  التي  دة  املتعدِّ القبائل  أنَّ  حيث 

بخضوع تلك القبائل لقبيلة كربى واحدة نتيجة السيطرة والغلَبة السياسيَّة، فإنَّها تنتقل بهذا التوحيد 

. ك إىل التوحيد الدينّيْ القبلِّ السيايسِّ من الرشِّ

ا يظلُّ فرتة  هيوم يعترب أيًضا أنَّ التوحيد الدينيَّ ال يحدث مبارشة عقب التوحيد السيايسِّ وإمنَّ

يسود فيها االعتقاد الهرميُّ الرتاتبيُّ يف اآللهة؛ فآلهة القبائل الخاضعة أصبحت يف رتبة أقلَّ من إله 

[1[- See, Hume, The Nature History of Religion, pp.445- 446.                                                                                                                                   
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القبيلة املنترصة، وال تزال لها مكانة يف اإلميان، لكنَّ إله القبيلة املنترصة أصبح هو كبري اآللهة 

ورأسها مثلام أصبحت تلك القبيلة هي كبرية القبائل ورأسها. ويف مرحلة سياسيَّة أخرى عندما تتمُّ 

لها  يهيِّئ  خلوًصا  املنترصة  للقبيلة  السيطرة  وتخلص  القبليَّة،  الفروق  وتتالىش  السياسيَّة  الوحدة 

نفوًذا شاماًل عىل املستوى االجتامعيِّ والسيايسِّ والثقايفِّ... عند ذلك ينبثق التوحيد يف العقيدة 

اإللهيَّة ويسود إله واحد ال رشيك له. 

يف هذا املجال، ينبِّه هيوم إىل خطورة هذا التصوُّر الدينيِّ عىل اإلنسان نفسه، فاإلنسان املحدود 

القدرات يشعر بالدونيَّة والخضوع أمام هذا الربِّ السيِّد الكامل، األمُر الذي ينتج منه تحديد العالقة 

الخالص  يتبلور  بسيِّد. وهنا  عبٍد  اإلنسان واإلله يف شكل عالقة خوف وخضوع، أي عالقة  بني 

يف طاعة هذا السيِّد وااللتزام الُصَوريِّ بالعبادات وهو ما يُنتج برودة وخمواًل للقلب، وشيوع عادة 

ياء وسيادة مبادئ الغدر والزيف والتملُّق. ومن هذا املنظور ينتقد كلَّ الشعائر والطقوس. النِّفاق والرِّ

ال شكَّ يف أنَّ هيوم ينطلق هنا من أفق ضيٍِّق ذي رؤية أحاديَّة ال ترى إالَّ جزًءا من الحقيقة؛ إذ 

أنَّ هناك حاالت تاريخيَّة تعارض ما ذهب إليه، أو أنَّ تفسريه هذا ال يصحُّ إالَّ يف بعض الحاالت 

القبائل، وإذا ما سلَّمنا بذلك  قبيلة ما تصوُّرها يف األلوهيَّة عىل سائر  فيها  التي تفرض  التاريخيَّة 

؛ إذ كيف يستقيم الفرض القهريُّ لتغيري  فإنَّه هنا يتعرَّض لتناقض ذايتٍّ يف ما يتعلَّق بالتسامح الوثنيِّ

املعبود مع التسامح الوثنيِّ املزعوم من ِقبَله؟!  كام يخربنا التاريخ أنَّ هناك حاالت كثرية كانت تتمُّ 

ديَّة كام كان  فيها السيطرة لقبيلة ما لكنَّها مل تُقم مبحو آلهة القبائل الخاضعة، ومن ثم تستمرُّ التعدُّ

يحدث يف مرص الفرعونيَّة باستثناء حالة أخناتون.

وينبغي القول أنَّ رؤية هيوم هذه تتعارض أيًضا مع حاالت تاريخيَّة أخرى حيث يكون التوحيد هو 

د فيكون حالة فساد تحدث عندما ينحرف الناس عن التوحيد.  وهو األمر  ك والتعدُّ البداية، أما الرشِّ

صة التي قام بها علامء األجناس واألنرثوبولوجيا،  الذي برهن عليه العديد من الدراسات املتخصِّ

وأكَّدها الفالسفة برباهني ساطعة قويَّة؛ فقد أيَّد كثري من هؤالء العلامء القول بأنَّ التوحيد هو دين 

 ”Gods and Savers يف مقاله “اآللهة واملنقذون Enreich البرشيَّة األول، مثل األملاين ايرنايخ

والذي نرشه عام 1906م، وهو بحث عن قبائل الهنود الحمر. كام أَكَّد عامل األجناس واألنرثوبولوجيا 

األملاينُّ األب شيمت Schmidt يف العديد من أبحاثه أنَّ التوحيد كان الدين الغالب عىل القبائل 

البدائيَّة املوِغلة يف التاريخ، وأوضح أنَّ القبائل األسرتاليَّة الوسطى التي زعم الباحثون )دوركايم 

وغريه( أنَّها تُعربِّ عن املرحلة البدائيَّة األوىل للبرشيَّة ما هي إالَّ قبائل حديثة متثِّل الطَّور السادس 
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من تطوُّر قبائل أسرتاليا، وتوجد قبائل أقدم منها عرفت اإلله الواحد األسمى]1].

شلنج  فردريك  األملاينُّ  الفيلسوف  ومنهم  الفالسفة؛  من  العديد  أكَّدها  الرؤية   هذه 

)F.W.J. Schelling 1775 -1884( الذي ذهب يف كتابه “فلسفة امليثولوجيا” إىل أنَّ فكرة عن التوحيد 

 ،Otto Pfledrerer غامضة وغري واضحة كانت تسود اإلنسانيَّة األوىل، وكذلك ذهب أوتو بفيلدرر

وهو األمر نفسه الذي أكَّده الفيلسوف االسكتلنديُّ أندرو النج  )A. Lang 1844- 1912( يف كتابه  

“صنع البرشيَّة Making of Humanity”، إذ رأى فيه أنَّ الدين األول هو دين السامء. واستند يف 

عن   T.H. Man مان  وبحوث    Howitt هويت  واكتشافات  األنرثوبولوجيَّة  الدراسات  إىل  ذلك 

املوجود األسمى يف قبائل وسط أفريقيا مثل الزولو والبوشمن والهوتنتوت، وبعض القبائل البدائيَّة 

األمريكيَّة وبعض قبائل أسرتاليا الجنوبيَّة والرشقيَّة]]]. ويرى«النج« أنَّ املعتقدات الصحيحة تسبق 

املعتقدات الخاطئة، وأنَّ العقل يسبق املخيِّلة يف العمل، فالديانات بدأت توحيديَّة نقيَّة، ثم تلتها 

معتقدات أسطوريَّة غري صحيحة نتيجة عمل املخيِّلة. وكذلك أكَّدت جميع األديان السامويَّة أنَّ 

بأنَّ هيوم- يف معالجته لتلك املسألة- قد  القول  التوحيد كان هو األصل والبداية. وهكذا ميكننا 

املعارف االجتامعيَّة  الَّالزم يف تقصِّ  يبذل املجهود  ، ومل  التاريخيِّ النقد  منهجيَّات علم  افتقد 

سة، وما  واألنرثوبولوجيَّة املُتاحة يف عرصه، هذا فضاًل عن عدم ميلِه إىل تحليل النصوص املقدَّ

. ورد فيها بهذا الشأن، والذي كان سيفيده كثريًا بال شّكْ

ين املسيحيِّ قد أبعده متاًما عن األخذ مبعطيات الكتب  كام أنَّ موقف هيوم العدايئَّ من الدِّ

ين هي التوحيد، وأنَّ هذا التوحيد مل  السامويَّة يف هذا اإلطار؛ إذ تشري كلُّها إىل أنَّ الحالة األوىل للدِّ

يكن باستنباط أو تأمُّل أو نتيجة للخوف من املجهول، أو لسبب من األسباب النفسيَّة أو االجتامعيَّة 

كام ذهب هو وغريه. وقد ظلَّ النَّاس عىل التوحيد الخالص فرتة طويلة من الزمان ثمَّ أعقبتها حالة 

رِشكيَّة وثنيَّة اختلفت فيها عقائد الناس ونتجت فيها ديانات باطلة بسبب انحراف يف التفكري، أو 

. ويبدو هذا  سة اتِّباًعا للمصلحة أو الهوى الشخّصْ السلوك، أو نتيجة تأويل خاطئ للكتب املقدَّ

التفسري هو األقرب للصواب من وجهة نظر الباحث، وخصوًصا أنَّه يتَّفق كثريًا مع التسليم بوجود 

لبث اإلنسان أن ضلَّ  السليمة، وهداهم إىل رِصاطه املستقيم، وما  الفطرة  الناس عىل  َخلََق  إله، 

السبيل، فأرسل الله تعاىل الرُّسل لهداية الناس وإرشادهم إىل الطريق الصحيح.

القاهرة، دار الرشوق الدوليَّة، الطبعة األوىل،  ر األديان- قصة البحث عن اإلله،  ]1]-  أنظر،محمد عثامن الخشت، تطوُّ

010]، ص ]15.

]]]- عل سامي النشار، نشأة الدين - النظريَّات التطوُّريَّة واملؤلَّهة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مرص، د.ت، ص ]]1.
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وحيد: د والتَّ سامح الديينُّ بني التعدُّ ب والتَّ ة التعصُّ رابًعا- جدليَّ
د بالعصور البدائيَّة أنَّه  م البرشيَّة والتعدُّ م، ومن ربط هيوم التَّوحيد بتقدُّ قد يتوقَّع القارئ مامَّ تقدَّ

د ال يتميَّز بأنَّه أسبق  حيح، حيث يعتقد أنَّ مذهب التعدُّ ك، والعكس هو الصَّ ل التَّوحيد عىل الرشِّ يفضِّ

أو سابق عىل التوحيد فقط، بل أسمى من التَّوحيد وذلك لسببني:

ك ليس أكرث  ، فمذهب الرشِّ د أقلُّ ضغطًا عىل العقل البرشيِّ ك أو التعدُّ األوَّل: إنَّ مذهب الرشِّ

فهاًم، بل -عىل العكس- هو مزيج كامل من األساطري املتناقضة والخرافات الباطلة، ولذلك فهو 

ز البرش عىل أن يتفهَّموا  ا مذهب التَّوحيد فهو يحفِّ ال يعرتف بأيِّ محاولة جادَّة للتعقُّل أو الفهم. أمَّ

فلسفيٍّ والهويتٍّ، وهذا سيسبُِّب  نسق  يبدو عقالنيًّا، ومحاولة خلق  يحثُّهم عىل جعله   أو  ين  الدِّ

ضغطًاعىل العقل يؤدِّي باإلنسان إىل السري يف طريق ال نهاية له من التعقُّل املزيَّف الذي سيوصف 

بأنَّه األسوأ؛ ألنَّه األكرث فساًدا وخداًعا من الفوىض البدائيَّة للرش]1].

األديان  دة  متعدِّ فالشعوب  التوحيد؛  من  تسامًحا  أكرث  دية  التعدُّ يانات  الدِّ أنَّ  هيوم  يرى  الثاين: 

يانات التَّوحيديَّة التي  يسود بينها التسامح وثقافة العيش سويًّا، يف حني أنَّ هذا ال يحدث مع الدِّ

ترى أنَّها وحدها التي تحوز الحقَّ املطلق، وما عداها من أصحاب الديانات األخرى فهم عىل وهم 

دين إرشاد هؤالء الضالِّني إىل طريق الحقِّ وإجبارهم عىل  وضالل. وأنَّ من واجب هؤالء املوحِّ

ر مناخ السالم العامِّ ليسود الرصاع والحرب وسفك الدماء.  اعتناق ما يؤمنون به، ومن ثمَّ يتكدَّ

د، فيقول:  د والتوحُّ ب الدينيِّ بني التعدُّ ويُسهب هيوم يف تناول عرض جدليَّة التسامح والتعصُّ

»إّن روح التسامح لدى الوثنيِّني يف األزمنة القدمية والحديثة، أمر واضح جًدا أليِّ شخص لديه أدىن 

اطِّالع عىل كتابات املؤرِّخني أو الرَّحالة«]]]. وأنَّ اإلغريق والرومان، عىل سبيل املثال، كانوا أكرث 

تسامًحا وأكرث مياًل إىل استيعاب آلهة الشعوب األخرى. وهو يبدو هنا مخالًفا للحقائق التاريخيَّة 

بشكٍل ملحوظ، فكيف - إذن- ميكننا تفسري اضطِّهاد الوثنيِّني الرومان للوثنيِّني املرصيِّني؟! وإذا ما 

هم  بالذِّكر نجد أنَّ كالمه عار من الصحة؛ فقد اضطَّهد  عدنا إىل ديانات اإلغريق والرُّومان الَّذين خصَّ

األثينيِّني  بآلهة  كفره  أعلن  الذي  ق.م(   )ت:0]]  أنكساجوراس  السوفسطايئَّ  الفيلسوف  اليونان 

ملباكوس  إىل  أثينا  من  يفرُّ  جعله  مام  وتجديفه  كفره  عىل  وفاقًا  جزاًء  باإلعدام  عليه  الحكم  فتمَّ 

، )من دون بيانات نرش(، ص 1]. ]1]- سامية عبدالرحمن، الدين واملعجزة يف فكر هيوم التجريبيِّ

[[[- )Hume, The Nature History of Religion, p.457.                                                                                                                                   
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اتُّهم بروتاجوراس باإللحاد،  Lampsacus بآسيا الصغرى حيث عاش إىل أن وافته املنيَّة]1]. كام 

وأُحرقت كتبه يف ميادين أثينا، وُحكم عليه باإلعدام، إالَّ أنَّه متكَّن من الفرار من براثنهم. كذلك اتُّهم 

ع  ين، وبأنَّه يُنكر اآللهة ويُفسد الشباب، وُحكم عليه باإلعدام بتجرُّ سقراط بالكفر واملُروق عن الدِّ

، وقَِبَل الحكم]]]. وقد تعرض أرسطوطاليس لالتهام نفسه عقب وفاة اإلسكندر األكرب إالَّ أنَّه  السمِّ

متكَّن من الهرب من أثينا إىل »خلقيس« وطن أمه، قائاًل: »لن أسمح لألثينيِّني أن يخطئوا يف حقِّ 

الفلسفة مرَّتني«. يقصد حالة إعدام سقراط السالفة الذِّكر وما كان سيحدث له هو شخصيًّا لو متكَّن 

ته سوًءا فقد كان الرومان يف الغالب أقلَّ  منه األثينيُّون. ومل يتغريَّ األمر عند الرومان؛ بل زادت حدَّ

ين عىل وجه الخصوص، ومن ذلك ما يقوله  تساُمًحا من اليونانيِّني يف كلِّ يشء، ويف ما يتعلَّق بالدِّ

ين يف روما جامعة )اإلكلريوس( وهيئة الحكومة ومجلس  طه حسني:«وكذلك قامت بحامية الدِّ

الشيوخ الذي كان واجبه األول حامية ما ترك اآلباء. فال تعَجب إذا رأيت الرومانيِّني يقاومون الجديد 

ين. وال تعَجْب إذا رأيت الرومان يف عصورهم األوىل  دون يف مقاومته إذا ُمسَّ الدِّ مهام يكن، ويتشدَّ

يبغضون أشدَّ البغض ويناهضون أشدَّ املناهضة هذه الديانات األجنبيَّة التي حاولت أن تنبت يف 

روما بعدما  انبسط سلطان روما عىل األرض«]]].

 ويواصل هيوم عرض فكرته الغريبة مرتأيًا أنه عندما يتمُّ االتِّفاق حول معبود واحد ال رشيك 

له تُعدُّ عبادة اآللهة األخرى تافهة وغري ورِعة، ليس هذا فحسب، بل يبدو طبيعيًّا أن وحدة الهدف 

تستوجب وحدة اإلميان ووحدة الطقوس والشعائر، ويربز رجال دين مهيَّأون ملواجهة خصومهم 

الوثنيِّني املارقني، ومن ثم - كام يرى  سة منها االنتقام من هؤالء  الوثنيِّني، ولهم أهداف مقدَّ من 

للكراهية والحقد  لنفسها  العنان  العداء، وتطلق كلُّ طائفة  الطوائف بشكل طبيعيٍّ يف  تقع  هيوم- 

سني عىل األخرى]]]. املقدَّ

الله هو أمر مثري  التي دافعت عن وحدانية  تقريبًا  أنَّ عدم تسامح كلِّ األديان  كذلك يرى هيوم 

الوثنيَّة. فالوثنيُّون مساملون – من وجهة نظره - ويسمحون  لالنتباه عىل العكس متاًما من األديان 

بًا ورفًضا للتعايش السلميِّ  د الديانات والتعايش معها يف سالم]5]. أما املوحِّدون فهم أكرث تعصُّ بتعدُّ

ين والفلسفة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  011]، ص65. ]1]- أنظر، توفيق الطويل، قصة النزاع بني الدِّ

]]]- أنظر، مراد وهبة، مالك الحقيقة املطلقة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة،  1999، ص6]].

]]]- طه حسني، من بعيد، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  ]01]، ص]15.

[[[- )Hume, The Nature History of Religion, p.457.

]5]- يرضب هيوم أمثلة لهذا التسامح الوثنيِّ باإلسكندر الذي يصفه باإلمرباطور الوثنيِّ الذي أعاد عبادة البابليِّني التي أبطلها 

.)Ibid,p.[5[ ( .م األضاحي تبًعا للطقوس والشعائر البابليَّة األمراء املوحِّدون، وكيف أنّه قدَّ
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مع ديانات اآلخر املختلف. ومن ثم يلجأ  لتأكيد فكرته الغريبة هذه برضب بعض األمثلة؛ فيقول: »إنَّ 

ديَّة )اإلسالم( بطرق أكرث دمويَّة،  بة لدى اليهود معروفة جيًَّدا. وانترشت املحمَّ الروح الضيِّقة املتعصِّ

وإىل يومنا هذا ما زالت ترسل الَّلعنات وتتوعَّد الطوائف األخرى، مع أنَّ األمر ليس  بالنَّار والحطب. 

ا حني يعتنق اإلنكليز والهولنديُّون مبادئ التسامح بني املسيحيِّني فإنَّهم يسلكون هذا املسلك  أمَّ

بني«]1].  الفرديَّ نتيجة لإلرادة القويَّة للحكم املدينِّ ومبعارضة مستمرَّة ملحاوالت الرُّهبان واملتعصِّ

وقد تأثَّر به كانط )I. Kant  1724 -1804( يف هذه النقطة كثريًا، والغريب أنَّه وافقه عليها ورأى أنَّه نظرًا 

د الوحي التاريخيِّ اختلف أهل العقائد؛ ألنَّ ما هو معرتَف به عند البعض يرفضه البعض اآلخر،  لتعدُّ

ى غري مؤمن أو كافر، ويصبح مكروًها من كلِّ قلب عند أهل العقيدة]]]. ومن يرفضه يسمَّ

ب أو عنف التوحيد« فكرة متهافتة منطقيًّا؛ ألنّه يف  وتبدو فكرة هيوم عن »تسامح الوثنيَّة وتعصُّ

د اآللهة ترى كلُّ طائفة أنَّ معبودها هو األحقُّ واألجدر بالعبادة من دون غريه، وأنَّ  حالة الوثنيَّة وتعدُّ

باقي اآللهة ال قيمة لها وال تستحقُّ أن تُعبَد، ومن ثمَّ يستوجب ذلك الرصاع ألجل هداية الفريق 

القبيلة األكرث قوَّة عىل  تتغلَّب  بالفعل عندما  الل، وهذا ما يتحقَّق  الوهم والضَّ الذي يعاين  اآلخر 

القبائل املهزومة التي تخضع لسلطانها وتُرغمها عىل عبادة إلهها، وذلك بحسب أمثلة هيوم نفسه 

لتفنيد فكرته وبيان تهافتها.  لتأكيد فكرته، والتي ميكن استخدامها يف اآلن نفسه  التي يستخدمها 

ومن ناحية أخرى، فإنَّ كلِّ األديان التوحيديَّة وخصوًصا السامويَّة منها - يف صورتها النقيَّة - تدعو 

دامئًا إىل السالم واملحبة والتوادِّ والرتاحم والتسامح والرحمة.

ب اليهوديِّ املقيت؛  ا -إىل حدٍّ ما- يف حديثه عن التعصُّ من املفيد القول  أنَّه إذا كان هيوم ُمحقًّ

حيث يعترب اليهود أنفسهم شعب الله املختار، ويعتقدون مبيثاق إلهيٍّ أبديٍّ ضمن لهم األفضليَّة 

عىل العاملني، فإنَّ األمر يختلف متاًما يف اإلسالم؛ الذي رفع شعار الدعوة إليه بالحكمة واملوعظة 

الحسنة  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   

ينترش بحدِّ  أنَّ اإلسالم مل  )النحل:5]1(.  كام   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
لة أوجه، فإّما أن يكون املقصود  يف وبإراقة دماء املعارضني كام يزعم هيوم، ومقولته هذه حامَّ السَّ

أو أن تكون  الدخول كرًها يف اإلسالم،  التي فتحوها عىل  البالد  أنَّ املسلمني أجربوا سكَّان  منها 

دواعي الفتح يف حدِّ ذاته شجَّعت هؤالء السكَّان عىل التحوُّل إىل اإلسالم سواء ألسباب ماديَّة أم 

[1[- Ibid, p.458.                                                                                                                                 

[[[- See, Kant, Lectures on Philosophical Theology, translated by Allen W. Wood & Gertrude M. Clark, 

Cornell University Press, London, 197[, p.[0.                                                                                                                                 
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أنَّها أدَّت يف النهاية إىل اعتناق اإلسالم عن اقتناع. ومن ثم فإنَّ االحتامل  اجتامعيَّة أو ثقافيَّة، أو 

ا يف  األول مرفوض بنصِّ القرآن ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب )البقرة: 56](. أمَّ

االحتاملني الثاين والثالث حيث يرى كلٌّ منهام أنَّ دواعي الفتح قد شجَّعت الناس عىل الدخول يف 

اإلسالم، أو أنَّ الناس اعتنقوا اإلسالم عن اقتناع، فال يعني ذلك إكراههم  عىل الدخول فيه، أو أنَّه 

يف. كام أنَّ الواقع يشهد بأنَّ اإلسالم انترش يف رشق آسيا ودخل الناس يف دين الله  انترش بحدِّ السَّ

أفواًجا نتيجة لألخالق الكرمية التي تحىلَّ بها التُّجار املسلمون أثناء معامالتهم مع أهل تلك البالد.

دية والتوحيد بني الشجاعة والذل: خامًسا- التعدُّ
ة يف تفضيل  يف هذا املحور، يثري هيوم مسألة يف غاية الغرابة رغم أنَّها تتَّفق مع رؤيته العامَّ

ك عىل التوحيد؛ فاإلله يف الديانات التوحيديَّة واحٌد أحد، ال رشيك له، وال ندٌّ وال شبيه وال  الرشِّ

مثيل، قادر عىل كلِّ يشء، وبعبارة هيوم »متفوِّق عىل اإلنسانيَّة إىل ما النهاية«. ومع إقراره  بأنَّ 

يَُضمُّ إىل مخاوف  أنَّه عندما  يرى  فهو  اعتقاد صحيح جملة وتفصياًل،  الله هو  االعتقاد يف  هذا 

الرهبانيَّة  للفضائل  بامتثاله  والذلِّ  الخضوع  َدرْك  أسفل  إىل  البرشيِّ  بالعقل  يهبط  فإنَّه  أسطوريَّة 

ويبدو  اإللهيَّة.  الحرضة  يف  واملذلَّة  والخضوع  والتواضع  والندم  الشهوات  إماتة  تقتيض  التي 

ذلك واضًحا يف الديانات التوحيديَّة. وهذا ينتقص من قدر اإلنسان ومكانته يف نظر هيوم مقارنة 

والُجنب  ات  امللذَّ عن  واالمتناع  ياط  بالسِّ الجلد  يكون  التوحيديَّة  األديان  ففي  كيَّة،  الرشِّ باألديان 

ة هي الوسيلة املُثىل إلحراز املكارم السامويَّة بني البرش]1].  والتواضع والخضوع والطاعة التامَّ

حريٌّ القول أنَّ تقديس اآللهة واملبالغة يف تنزيهها ووصفها بصفات خارقة، يف مقابل الحطِّ 

من قيمة اإلنسان وإظهاره ضعيًفا خسيًسا يف حرضتها، كلُّها أمور - يف نظر هيوم- تجعل التديُّن 

وبهذا  ذلياًل.  يصبح  أن  فمعناه  متديًِّنا  كان  إذا  املرء  أنَّ  . مبعنى  والذّلْ والوضاعة  ة  للِخسَّ مالزًما 

يتضاءل اإلنسان أمام نفسه وأمام إلهه، فتغدو عالقته به كعالقة العبد بالسيِّد، قامئة عىل الخوف 

العبادة والتديُّن- يف  أنَّ هذا الرضب من  . كام  الخلقّيْ الفضيلة وااللتزام  والرتهيب، وليس عىل 

ة للثَّناء واملديح  ة وُملحَّ نظره - يحطُّ من قيمة اإلله نفسه؛ إذ يتمُّ تصويره عىل أنَّه يف حاجة ماسَّ

إذ  اإلله  قيمة  من  تنتقص  والتي  البرشيَّة،  العواطف  أدىن  من  عاطفة  عن  عبارة  وهي  والحمد، 

[1[-  Ibid, pp.460- 461.                                                                                                                                 
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نجعلها مالزمة له]1]. ومن ثمَّ يتمُّ تدنيس اإلنسان يف مقابل تقديس اإلله وتعاليه.

كية يُدرك اإلنسان أنَّ اآللهة ليست متفوِّقة كثريًا عىل اإلنسان، وأنَّ الكثري منها  ويف األديان الرشِّ

أكرث  اإلنسان  الحالة يصبح  الحاليَّة! ويف هذه  اإللهيَّة  مرتبته  الدنيا إىل  املرتبة  تلك  تطوَّر من  قد 

ف، أن يطمح يف  أْريَحيَّة يف مخاطبتها والتعامل معها، بل ميكنه، ومن دون أن يتحوَّل إىل مجدِّ

الة ولديه من الشجاعة والشهامة  بعض األحايني إىل منافستها ومحاكاتها، ويكون عندئٍذ ذا روح فعَّ

ية وكلِّ املزايا التي تليق بإنسان عظيم]]]. أي أنَّ فكرة َعظَمة اإلله الَّالمتناهي وجاللته قد  وحبِّ الحرِّ

شجَّعت التأكيد عىل مواقف االنحطاط اإلنساينِّ بخالف العقليَّة الوثنيَّة]]].

ويدلِّل هيوم عىل فكرته الغريبة بأنَّ اإلسكندر ذلك اإلمرباطور الوثنيَّ طمح إىل منافسة هرقل 

وباخوس حني تظاهر بالتفوُّق عليهام متاًما، وأنَّ هذا مل يكن يتسنَّى ألحد يف الديانات التوحيديَّة. 

ومن ثمَّ يؤيِّد مالحظة مكيافيلل الذي رأى أنَّ عقائد املسيحيَّة زكَّت الشجاعة السلبيَّة واملعاناة، 

د يفرط يف كلِّ املعاين  وأخضعت الروح اإلنسانيَّة وهيَّأت الناس للعبوديَّة والخنوع. فاإلنسان املوحِّ

ل العذابات من أجل مكافأة السامء يف العامل اآلخر بينام يستمتع الوثنيُّ  اإلنسانيَّة الرفيعة، ويتحمَّ

بحياته الراهنة]]]. 

كيَّة تعتقد يف اآلخرة وتلتزم باملبادئ اإلنسانيَّة  وهنا تبدو مغالطات هيوم ظاهرة، فاألديان الرشِّ

رغبة يف النعيم وابتعاًدا عن الجحيم أو الفناء والعدم. وتُعدُّ الديانة املرصيَّة القدمية أبرز مثال عىل 

هذا، وهي الديانة التي ذكرها كثريًا يف كتابه »التاريخ الطبيعيُّ للدين« وذكرها بدرجة أقلَّ يف سائر 

البداية، وراح يختار من  منذ  أهدافًا  لنفسه  الحياد واملوضوعيَّة، فقد رسم  يلتزم  لكنَّه مل  مؤلَّفاته، 

الشواهد ما يؤكِّدها ويدعمها ويتجاهل متاًما ما يخالفها. فكيف يرتيض اإلنسان لنفسه إلًها يزعم أنَّ 

بإمكانه منافسته أو التفوُّق عليه؟! أليس مثل هذا االعتقاد ينسف فكرة األلوهيَّة ذاتها من األساس؟ 

ه األيرس ليصفعه  أعتقد أنَّ موقف هيوم السلبيَّ من املسيحيَّة، التي ترى أن يدير املسيحيُّ خدَّ

]1]- حامدي أنوار، فلسفة الدين عند هيوم، ص ]6].

[[[-  Hume, The Nature History of Religion, p.460.                                                                                                                                 

]]]- فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، املجلَّد الخامس، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة وتقديم إمام عبدالفتاح إمام، 

املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، الطبعة األوىل،]00]، ص 7]].

[[[- Hume, The Nature History of Religion, p.461.                                                                                                                                 
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ه األمين، من دون أن يبدي ذاك املظلوم أيَّة مقاومة طمًعا يف رضا اإلله  ذلك الظامل الذي لطم خدَّ

الذي يأمره بذلك، هو السبب يف ذلك املوقف. فهيوم- إذن- يرفض ذلك الخنوع الذي يأيت بأمر 

، ويرى أنَّه ال يناسب الرجال أبًدا. ومن ثم يرى أنَّ الدين يرتبط أكرث بالنساء، ذلك الجنس الذي  إلهيٍّ

ع والخضوع للمناسبات الدينيَّة،  زن الرجال عىل التقوى والترضُّ يراه أكرث جبًنا وورًعا، فإنهنَّ من يحفِّ

ورأى أنَّه ليس هناك رجل يعيش مبنأى عن النساء ويقبل الخضوع ملثل هذه املامرسات]1].  ولكن 

أال ينتفي هذا الخضوع يف معاملة اإلنسان لإلنسان أو عالقة املظلوم بالظامل يف اإلسالم يف ظلِّ 

قوله تعاىل: ھ  ھ  ے  ے؟ )الشورى:0](. أما فكرة الخضوع واالستسالم واالنقياد 

ا منافسة  بالطَّاعة لإلله املعبود فهي فكرة ال ميكن تصوُّر اإلله من دونها ألنَّها من لوازم األلوهيَّة. أمَّ

اإلله ومحاولة التفوُّق عليه فهذه فكرة أسطوريَّة خالصة مل ترِْد سوى يف األساطري القدمية. ولذلك 

ه هو  م وجهة نظر تخصُّ يرى الباحث أنَّ هيوم قد اتَّبع هواه فنأى عن الحقيقة املوضوعيَّة، وراح يقدِّ

وحده من دون أن يكون لها أيَّة مرتكزات عقليَّة أو منطقيَّة أو تاريخيَّة من املمكن أن تستند إليها.

خاتمة: 
ل إليها هذا البحث عرب تناوله  ة التي توصَّ  نستنتج مامَّ سبق عرُضه مجموعة من النتائج املهمَّ

والتي ميكن رصد  التوحيد«  إىل  دية  التعدُّ من  هيوم  عند  الدين  »نشأة  النقديِّ ملوضوع  التحليلِّ 

ها يف ما يل: أهمُّ

دية إىل التوحيد قد رفض كالًّ املوقفني؛ أي  أواًل: إنَّ هيوم من خالل رؤيته لتطوُّر األديان من التعدُّ

، وأنَّه حتى نهاية حياته مل يفكِّر يف االعتقاد  كيَّة والتوحيديَّة، عىل مستوى اإلميان الشخصِّ األديان الرشِّ

؛ حيث  فاع العقلِّ عن الَّالهوت الطبيعّيْ ين -أّي دين- وخصًوا منذ أن بدأ يف دراسة الدِّ بأيِّ إميان بالدِّ

ين ينشأ من انفعاالت مثل: الخوف من املصائب واألمل يف مستقبل أفضل، أي عندما  تبنيَّ له أنَّ الدِّ

تتَّجه هذه االنفعاالت نحو قوَّة عاقلة غري مرئيَّة، وأنَّ الناس قد حاولوا عىل مرِّ التاريخ أن يُعقلِنوا األديان 

ين عند  . فالدِّ ويجدوا حجًجا لصالح اإلميان، بيد أنَّ معظم هذه الحجج مل تصمد أمام التحليل النقدّيْ

ين يفسد األخالق بتشجيع الناس عىل أن يعملوا من  هيوم ليس له تأثري ُمْجٍد؛ إذ أنَّه اعتقد - مثاًل- أنَّ الدِّ

ك الكثرية التي  أجل البواعث بداًل من حبِّ الفضيلة لذاتها، وأنَّ أنواًعا من التملُّق نُسبت إىل آلهة الرشِّ

[1[- See, Ibid, p.433.                                                                                                                                 



االستغراب الملف122

2 0 2 ء 0 شــتا
 A L - I S T I G H R A B18 االستغراب

أكسبها البرش صفات برشيَّة مضخَّمة، والتي أخذت كامالت تدريجيَّة عرب تطوُّر التصوُّر البرشيِّ لها، 

ين  بون للدِّ عي هيوم- إالَّ وأرسع املتعصِّ حيث مل توجد صفة كامليَّة خطرت عىل بال البرش - كام يدَّ

إىل إضافتها إىل إلههم من دون تردُّد، حتى نُسب الَّالتناهي أخريًا إىل إله مذهب التَّوحيد. وهنا يبدو 

الخلط الشنيع بني األديان الوضعيَّة والسامويَّة يف ذهنه مامَّ يؤكِّد عدم إميانه بأيِّ دين. 

ين من  ثانًيا:إنَّ طرح فكرة تطوُّر األديان عند هيوم، والبحث يف تاريخه الطبيعيِّ جعله يُنزل الدِّ

س ليبحث فيه كأيَّة ظاهرة طبيعيَّة أو برشيَّة ينبغى الغوص يف أعامقها، والبحث يف  عليائه املقدَّ

تاريخها، واستجالء أبرز معاملها ومصادرها من دون أن تتحكَّم يف من يبحثها، أي بنزع القداسة 

التجريبيِّ الذي يعتمد يف املقام األول  عنها وتناولها تناوال طبيعيًّا. وقد كان ذلك نتيجة ملذهبه 

م شهادة الحواسِّ عىل شهادة الفكر والتاريخ، والذي جعله يبتعد متاًما  يَّة، ويقدِّ عىل التجربة الحسِّ

ين بوصفه اعتقادات روحيَّة ال ميكن مقاربتها تجريبيًّا. وإذا  عن الوقوف عىل الحقيقة الفعليَّة للدِّ

ين ال تخضع للمشاهدة والتجربة العلميَّة، ومن ثمَّ رفضه، فإنَّ موقفه  كان هيوم قد زعم أنَّ قضايا الدِّ

ل باملشاهدة والتجربة إىل أنَّه يف قضاياه األساسيَّة باطل. هذا لن يستقيم أو يتَّسق ذاتيًّا إالَّ إذا توصَّ

ديَّة إىل التَّوحيد؛  ثالًثا:بيَّنت هذه الدراسة موقف هيوم االنتقايئَّ يف عرضه لتطوُّر األديان من التعدُّ

غيَّب  أنَّه  ة. وكيف  نتائج عامَّ يرتِّب عليها  األديان ليك  تاريخ  الحاالت من  ينتزع بعض  أنَّه  بدا  إذ 

ة حول نشأة العقيدة الدينيَّة، كام تجاهل  بعض القضايا والوقائع التاريخيَّة التي تعطينا أفكاًرا مهمَّ

الحديث عن بعض الديانات البدائيَّة مثل   »الزرادشتية« والتي كانت ستغريِّ الكثري من األمور حول 

، مامَّ يعكس وجود  دية والتوحيد وأليٍّ منهام كان السبق التاريخيُّ تصوُّره لتَأرُجح اإلنسان بني التعدُّ

ين عن  موقف مسبق ُمعدٍّ سلًفا لدى هيوم يستهدف إثبات مقاصد ذاتيَّة، مامَّ ينأى مبوقفه من الدِّ

املوضوعيَّة أو الدقَّة العلميَّة.

د سابق عىل التوحيد معتمًدا يف ذلك  رابًعا:يبقى زعم هيوم أنَّ الوثنيَّة هي نقطة البدء، وأن التعدُّ

التاريخيِّ من  البرشيَّة يف تطوُّرها  الطبيعة  الطبيعيِّ الذي ينطلق من فحص  التحليل  عىل نوع من 

زاويتني إحداهام نفسيَّة واألخرى عقليَّة، منتهًجا يف هذا طريقة االستنباط، زعاًم زائًفا؛ ألنَّه انتهج 

م منهجه التجريبيَّ عىل دراسة ما ال  نهًجا غري مناسب لدراسة الظاهرة الدينيَّة، فكان عليه أالَّ يعمِّ

أيَّة جهود يف  بذل  ، وتقصريه يف  التاريخيِّ النقد  منهجيَّات علم  افتقاده  كان  التجريب. كام  يقبل 



123االستغراب دية إلى التوحيد نشأة الدين عند هيوم من التعدُّ

2 0 2 ء 0 شــتا
A L - I S T I G H R A B االستغراب 18

تعقُّب وتقصِّ املعارف االجتامعيَّة واألنرثوبولوجيَّة املُتاحة يف عرصه عن املجتمعات البدائيَّة، 

مات التي انطلق  سة،أسبابًا رئيسيَّة وراء قصور املقدِّ فضالً عن عدم ميله إىل تحليل النصوص املقدَّ

ين. منها يف دراسته للدِّ

د ال يتميَّز بأنَّه أسبق أو سابق عىل  خامًسا: بنيَّ هذا البحث تهافُت زعم هيوم بأنَّ مذهب التعدُّ

تسامًحا  أكرث  نظره-  وجهة  من  د-  التعدُّ ألنَّ  األسمى؛  املوقف  أيًضا  يُعدُّ  إ  بل  فحسب،  التوحيد 

الدينيِّ  والتطرُّف  الدوغامطيقيَّة  أو  ب  التعصُّ إىل  بل  التسامح  إىل  مييل  ال  فاألخري  التَّوحيد،  من 

ب، والغطرسة، والتحمُّس  د إىل التأليه صاَحبَُه تطوُّر التعصُّ . وأنَّ التطوُّر من مذهب التعدُّ واملذهبّيْ

املفرِط كام تبنيَّ يف سلوكيَّات اليهود واملسيحيِّني واملسلمني عىل حدٍّ سواء، وهو الرأي الذي بيَّنا 

فساده عقليًّا وتاريخيًّا.

ا نظرة هيوم املريبة نحوعظََمة اإلله الَّالمتناهي وجالله وتعاليه وسموِّه  سادًسا: بدت غريبًة جدًّ

النفس  وقهر  الزُّهد  مامرسات  يف  يتجىلَّ  الذي  اإلنساينِّ  الشعورباالنحطاط  إىل  تؤدِّي  قد  والتي 

أن  أجل  من  الَّالمتناهية  وقدرته  اإلله  تعايل  تقتيض  يراها-  كام  التأليه-  فدوافع  لإلله.  والخضوع 

تحمي املتألِّه من كلِّ األخطار، وتحقِّق له آماله وطموحاته. فكيف- إذن- يحتمي اإلنسان يف من 

ين بشكل واضح  مياثله أو يستطيع منافسته والتفوُّق عليه؟! إنَّ التناقض يغلب عىل مواقفه من الدِّ

ا وهو استخدام املنهج التجريبيِّ يف موضوٍع روحيٍّ خالص.  لسبب بسيط جدًّ


