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 دمةقامل
ذا جــاز لنــا القــول أن املؤسســات الغربيــة جنحــت عــرب مئــات الســنوات  فــرض    إ

طرائقها  تفسري وحتليل األحداث التارخييـة ومكونـات الشـعوب واألمـم عـرب صـياغة           
التاريخ وتوظيفه خلدمة مصاحلها، فإن املصائب اليت حلّت على العامل وأبرزها سـيادة      

 عـاملني واإلنسـان إىل إنسـانني واحلـق إىل حقّـني             النظام االحتكاري وانقسـام العـامل إىل      
 أنّهــا ليســت بنجاحــات مبــا خلّفتــه مــن   -أي املصــائب-واملعيــار إىل معيــارين، أظهــرت  

أشــكال اإلخفــاق  تقــدير قيمــة احليــاة وقيمــة اإلنســان احلقيقيــة، بــل وأثبتــت فشــل    
 . الغرب وتطفّله على التاريخ

ــيغَ التــاريخ وكُتِبــت فصــوله الع  ــة، ولكــن مــع شــديد األســف صــاغته يــد   لقــد صِ ام
دفعتــها مطــامع الرغبــة  اهليمنــة وخدمــة مصــاحلها اخلاصــة، ثــم فُرِضَــت الصــياغة 
واعتُمِــدت، واجنــرف يرددهــا بــل ويتشــدق هبــا القاصــي والــداني مبــن فــيهم مــن وقعــت  

ريخ عليهم املظامل جراء هذه الصياغة، وبسبب تلك الدوافع القصدية ابتعـد كتّـاب التـا              
الغربيون كثريا عن احلقيقة، فبنِيت معظـم فصـول التـاريخ علـى الباطـل وعلـى الظنـون                

الــذي يعــد األكــرب  كتــب  " قصــة احلضــارة"كمــا يقــول ويــل ديورانــت نفســه  كتابــه   
، ولكـن هـل كـان    )١("ته مـن إمـالء اهلـوى   معظم التاريخ ظن، وبقي : "التاريخ احلديثة يقول  
 بقية إرث له أن يتصرف فيه كيفما يشاء حني تشاء لـه الظـروف      التاريخ ملكا ألحد، أو   

أن ميتلــك مــوازين القــوة وخزانــة األســرار؟ لــيس التــاريخ ملكــا ألحــد، وإن التصــرف   
التاريخ وإن حقّـق مـراد الطـامعني  فـرض نظريـاهتم وفكـرهم وبسـط هيمنتـهم علـى                  

مــل املــزور، نتيجــة ترتــب الشــعوب فقــد خلّــف نتيجــة مشــوهة كانــت وليــدة طبيعيــة للع 

                                                 
 .١٣ ، ص١، جقصة احلضارة انت، ويل ديور- )١(
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عليها رؤية قاصرة للتاريخ ونظرة خملّة ملراحل اإلنسانية املختلفة، أدت إىل سلسلة مـن        
التحلــيالت القاصــرة واالســتنتاجات املتخبطــة، بــل وخلّفــت تفكّكــا لإلنســانية الواحــدة   

فهـل مـا   . وانفصاال صرحيا عن أصوهلا بل وحماولة إلفنـاء شـعوب وإلغـاء أمـم بأكملـها          
حـــدث مـــن تلفيـــق بأيـــدي صـــنعة التـــاريخ احلـــديث ســـينطلي إىل مـــا ال هنايـــة؟  وهـــل 
ــدعو        ــة ت ــة جوهري ــا احلقيقــي؟ ألــيس هنــاك أمهي ستســتمر الشــعوب  جهــل تارخيه
الشــعوب إىل إعــادة اكتشــاف تارخيهــا بعــد ســنوات طويلــة قضــتها  العتمــة واجــرتار     

ال يطالبنا املنطق بضـرورة الرجـوع       نظريات الغرب ومن خلفهم يهود العامل املتنفّذون؟ أ       
إىل الوراء وكشف احلقيقة إن كنا نرغب بالفعل  إنقاذ واقعنا وضـمان مسـتقبل آخـر                 

 ومصري خمتلف عما حنن عليه اليوم؟ 

": التـاريخ احلقيقـي للعـرب     "يقول املؤرخ الفرنسي الكبري بيري روسي صاحب كتـاب          
 نظرهتم إىل التاريخ بذلك القصور املبسـرت        إذا كان مؤرخونا املسلمون األوائل قد أخذوا      

فقد كانـت هلـم أسـباهبم ومـربراهتم الكافيـة، فهـم مـن جهـة كـانوا يعملـون علـى تكـريس                         
التوحيد اإلسالمي فكان لزاما عليهم رفض وجتاهل كل ما سـبق اإلسـالم مـن عقائـد،                 

قـد  ومن جهة أخرى مل يكـن لـديهم أي اطـالع علـى احلضـارات القدميـة إذ كانـت هـذه                       
بادت وانطمرت شواهدها  الرتاب، فلم يكـن املؤرخـون املسـلمون قـادرين علـى القفـز                  

أما  العصر احلديث مبناهجـه      . فوق شروط عصرهم ومستواه العملي واملعر العام      
ثــار املاديــة العلميــة املعاصــرة ووســائله التقنيــة املتفوقــة، الــيت مل يكشــف فقــط عــن اآل   

كشف عن وحـدة األصـل بـني اللغـة العربيـة ولغـات منتجـي                ، بل   حلضارة الشرق القديم  
احلضارة منذ أن بدأت، بداللة وحدة اجلنس واملنشأ والثقافة بني البشـر األولـني وبـني             

ومــازال املؤرخــون الغربيــون البــاحثون ومــن بعــدهم تالمــذهتم العــرب     : ويقــول. العــرب
، وهــو يكــرس جتــاهال يقيمــون القطــع احلــاد بــني املرحلــة اإلســالمية وبــني مــا ســبقها  

متعمدا للحقائق التارخيية اليت تثبت نفسها اآلن بالوثائق الصرحية، وهذا أمر يـدفعنا             
إىل أكثر من جمرد الشك  دوافع الباحثني الغربيني ومقاصدهم، إنّما إىل إعـادة بنـاء                

 .)١(صورة شاملة للصريورة احلضارية  الشرق

                                                 
 .٢١٤، ص العرب إهناء عصر الرق وتوحيد العامل بيري روسي وآخرون، - )١(
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ل األمــة  املنطقــة العربيــة عــن أصــوهلا إن الغايــات ســعت منــذ البدايــة حنــو فصــ
وتارخيها وتراثها وتشويش معامل وعيهـا بـذاهتا وكينونتـها، وعلـى أسـاس هـذه الغايـات                  
رسِمت اخلطط لتفكيك األمة وجتريدها من الكـثري مـن مصـادر قوهتـا وعزهتـا ليسـهل           

عـادة  واليـوم علـت الصـيحات مـن هنـا وهنـاك تطالـب بإ              . بعد ذلك اصطيادها وقهرها   
لتاريخ، وهي صيحات مشروعة متاماً ألن مطلب معرفة احلقيقة هو واجـب             ا النظر  

ة بأكملـها، بـل ومبصـري اإلنسـانية                       ذاته، فكيف إذا اقرتن هذا املطلـب مبصـري أمـ حد 
ــا حنــن   ــة –مجعــاء؟ أم الــيت وقــع عليهــا أكــرب وأشــنع عمليــات الظلــم والتحريــف     -األم 

نساني كلّه، فـإن حاجتنـا للمراجعـة ضـرورة مصـريية وجيـب أن               والتزوير عرب التاريخ اإل   
توضع  سلّم األولويات، ويكفينا القول بأنّـه إذا كـان تعـديل فكـرة واحـدة  منظومـة                     
تارخينا قد تُحدث فارقاً كبريا  تقديرنا لذواتنا و عالقاتنا مع أنفسنا ومع اآلخـر،               

ــرت األفكــار وصــححت املفــاهيم ك    ــو تغي ــه    فكيــف ل ــو أعيــد احلــق إىل أهل لّهــا؟ ومــاذا ل
                        ا  غفلـة مـن أمرنـا وأن ن بالـدليل والربهـان أنّنـا كنـوأرجعت األمـور إىل نصـاهبا، وتبـي
هناك من كان يقف ساطيا على فكرنا متعـديا علـى تراثنـا مصـادرا ملشـاعرنا خمطّطـا        

عتبـار ألمتنـا الـيت      لنهبنا مع سبق اإلصرار والرتصد؟ ألن يكون هـذا دافعـاً  إعـادة اال              
أعملــت فيهــا معــاول اهلــدم ووسِــمت باهلمجيــة والرببريــة طــوال القــرنني املاضــيني؟ ألــن 
متتلئ القلوب أمـال وتعـود إليهـا نبضـات احليـاة وتـنفض عنـها حالـة اليـأس واإلحبـاط                      
اليت أُريد هلا أن تكون جزءا من نسيجها وكياهنا؟ حتماً سيكون لنا هبـذه املراجعـة شـأن                 

 وربمــا انتعــاش وصــحوة وقيامــة مــن جديــد، ألنّنــا سنشــهد التــاريخ مباشــرة، وهــو  آخــر
سيشــهد بعِظَــم هــذه األمــة وعظــم هــذه األرض، وسيشــهد بــأن هــذه األرض هــي مهــد   
اإلنسان ومهد دينه وعلمه، وسيعلن أنّها األمة اليت جعِلَت أمة وسـطا  ومحّلـت الرسـالة      

هبـا كانـت البدايـة ومنـها تكـون النهايـة، ونالـت علـى                وتوارثت األمانة خالل التاريخ كلّه،      
                  ن ورثهـا مـأن ي ورعايته، وعهده بأنّها األرض الـيت وعـد ا أرضها وفضائها عناية ا

ولن يكون ما نصـبو إليـه مـن مراجعـة التـاريخ إال إذا اتّبعنـا       . يشاء مِن عباده الصاحلني   
ــل املســئولية رغــم ث   ــة تقبــل حتم ملــا اســتعداداهتاقلــها وصــعوبتها ومنهجيــة علميــة جدي 

يواجههــا مــن أشــكال الصــد وردود األفعــال، منهجيــة تتّســم بــاجلرأة والبعــد عــن الــرتدد  
واخلــــوف، منهجيــــة تتّصــــف بالصــــدق والواقعيــــة واملوضــــوعية  تنــــاول األحــــداث   
 . وتفسريها، وأخرياً منهجية متحررة من أية قيودٍ تأسرها أو متنعها من كشف احلقيقة
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ن مراجعة التاريخ وإعادة التفتيش  مواد تراثنا أمر جـوهري حنـن حباجـة إليـه                 إ
زين مـن جمـرد     ئوباألخص  هذا الوقـت، ألنّنـا بتنـا منفصـلني عـن هـذا التـاريخ مشـم                  

   م بالوثنية واخلرافة، ومراجعتنا حنن لفصول تارخينا القديم ضـرورية          سِذكره بعد أن و
ــق الــ    ــامل الطري ــم مع ــوط    ألجــل أن نرتس ــا خي ــه األوىل فضــاعت علين ــدنا معامل ذي افتق

االتصــال مــع آدم األول ومــع بــين آدم ومــع مســرية إنســانية طويلــة صــاغ حلقاهتــا أنــاس    
صــــاحلون، حنــــن اليــــوم حباجــــة إىل معــــاودة االتصــــال واملراجعــــة والنظــــر والتأمــــل  

ــريم      ــرآن الكـ ــداء القـ ــتجابة لنـ ــرب اسـ ــتخالص العـ ـــ   (واسـ ــأَرْضِ ثُ ــي الْـ ــريوا فِـ ــلْ سِـ مَّ قُـ
 حنن حباجة إىل إعـادة قـراءة للـرتاث واملـدونات بعقالنيـة واحـرتام           )١١:األنعام)(انْظُروا

 أوهلا كما قلنا سابقا رغبـة منـا           فسرين واملرتمجني، لدواعي عده،   بعيدا عن أقوال امل   
ــا، فــال نبقــى          ــا وتراثن ــم تارخين ــولّى بأنفســنا فه ــا بأنفســنا، ألجــل أن نت تصــفّح أوراقن

 وجــامعني مــا يلقــى إلينــا مــن غرينــا ممــن لــيس هلــم صــلة هبــذه األرض وهــذا     مــرددين
التاريخ، ومن يقدمون لنا تراثنا ويقولون لنا من حنن وكيف كنا وما شـأننا، ثـم مـا هـي                    
ل جانبـا مـن دورنـا                   حدودنا وماذا ينبغي أن نكون  حاضرنا ومستقبلنا، وبـذلك نتحمـ

ــه، وثان   ــون    العلمــي واحلضــاري املطــالبني ب ــأن هنــاك مقاصــد أراد األول يهــا تســليمنا ب
تسطريها تطالبنا هي األخرى مبحاولة فهمها والتفريـق بينـها وبـني اخلرافـات خاصـة                
حني جندها تلتقي مع مقـوالت مصـادر اعتقاداتنـا املقدسـة، فتلـك املقـوالت مل تسـطّر              

 وأقـر بأنّهـا     عبثا، ولـيس مـن أحـد اهـتم مبـدونات األولـني ممـن قطـن هـذه املنطقـة إال                     
 العلـم   ة وتتحدث عن أسـرار وخبايـا مـازال        ختتزن علوما ومعارف راقية  غاية األمهي      

 .يتخبط فيها وهو  حلّته احلديثة

حــني نــدعو ملراجعــة تــراث آبائنــا األولــني الــذين ســكنوا املنطقــة العربيــة، منطقــة    
ــإن ذلــك      ــد واحلضــارات، ف ــة، ومهــد التوحي  يقتضــي النظــر  انطالقــة اإلنســانية العاقل

خرات ومــدافنوالتــدقيق  تــراثهم بكــل مــا يتضــمنات، فكلّهــا نه مــن أبنيــة ومــدومــدو 
تشهد بأن اإلنسان القديم  مجيع مناطق حضوره  احلضـارات القدميـة السـومرية      

ت مشـــرتكة تشـــكّل والبابليـــة واآلشـــورية واملصـــرية واألوغاريتيـــة قـــد تنـــاول موضـــوعا 
 والعلمي عن الكـون واإلنسـان، لـذا فـإن التعـرف             طّه االعتقادي املفاصل الرئيسية  خ   

علــى أســاطري األولــني مــن أول املباحــث وأمههــا لتبــين واقــع اإلنســان األول وبــدايات          
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 ومـاذا  ؟ وأي رسـالة محلـها؟  األشياء، ولتكشف لنا كيـف كـان اإلنسـان  بداياتـه األوىل        
 وما مستوى معارفه وعلومه؟؟ وما إنتاجاته؟  وكيف كان يفكّر؟كان يعتقد

 فصــله األول مقدمــة يعــتين البحــث بدراســة األســاطري القدميــة، حيــث يتنــاول   
نشأهتا، والفرق بينها وبني اخلرافـات، وتعـداد ألنواعهـا، ثـم              تعريفية عن األساطري و   

 وجييـب عـن السـؤال األهـم  البحـث      ،الفصل الثاني يعاجل عالقـة األسـطورة بالتـاريخ     
 ثــم ؟ وملــاذا؟ مــن مصــادر التــاريخ اً معتمــداً ميكــن اعتبــار األســطورة مصــدر  هــل: وهــو

 أسـاطري األولـني الـوارد  القـرآن الكـريم وميضـي          تعـبري يتعرض الفصـل نفسـه إىل       
  كتــاب ا، و الفصــل الثالــث يطــرح  التعــبريحماولــة للتعــرف علــى ســر ذكــر هــذا  

علـى أسـرارها وفـك أقفاهلـا، ثـم يقـدم         البحث آليات مقرتحة لفهـم األسـاطري والتعـرف          
بعــض احملــاوالت واالجتــهادات لتفســري عــدد مــن األمســاء املشــهورة  األســاطري علــى   
اعتبــار أن األمســاء تشــكّل مفــاتيح الولــوج لتفســري األســاطري وبــاألخص مــع ارتبــاط          

 .األمساء  األساطري باللغة العربية وهلجاهتا القدمية
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 لل األوّالفص
 مفهوم األسطورة ونشأهتا وأنواعها
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 متهيد
ــد لألســطورة، وحينمــا أراد      خــون والبــاحثون  حتديــد تعريــف موحاختلــف املؤر

إنّـين أعـرف جيـدا مـا هـي،      : "القديس أوغسطني أن يفصـح عـن ماهيـة األسـطورة قـال       
ــئِلْت، وأردت اجلــواب،     فســوف يعرتيــين بشــرط أال يســألين أحــد عنــها، ولكــن إذا مــا س

ــاس فقــد اكتنــف هــذا املصــطلح حجــم وافــر مــن          . )١("التلكــؤ ــد العامــة مــن الن ــا عن أم
الغموض ما جعله يلقى مصريا من الضـبابية والتـداخل مـع مصـطلحات أخـرى، وصـار                   
من الطبيعي عزوف الناس عن ذكر األساطري أو الرجوع إليها ناهيك عن نسبة األفكار              

ل إ    د من هذا الفصل أن يؤدي مهمتني أسا       يرا. هلا أو االتّكاء عليها    مها احـد سـيتني، تكمـ
األخــرى، فهــو مــن جهــة يبحــث  إمكانيــة خلــق نــوع مــن الــوعي لألســطورة مــن خــالل 

نظريـات نشـأهتا،    ، ومناقشـة    توضيح معنى األسطورة وحتديد معناهـا لغويـا ومفهوميـاً         
 ما ختتلط وتتداخل مـع      أوجه التفاضل والتشابه بينها وبني اخلرافة اليت غالبا       ثم بيان   

 .  واحدشيءاألسطورة فتعدان عند معظم الناس وكأهنما 

ــك، يســعى الفصــل    ــه ألشــهر األســاطري    -باإلضــافة إىل ذل  إىل -مــن خــالل قراءت
ة        اولة اعتماد تصنيف علمي لألساطري حم مسـتندا علـى أمثلـة مسـتمدة مـن تـراث األمـ 

املنطقة العربية، أي أساطري بـالد سـومر   العربية، فقد ارتأينا الرتكيز على األساطري   
 اليت انتحلت من تلـك احلضـارات،        اإلغريقيةوبابل وآشور ومصر وأوغريت، واألساطري      

آخــذين بعــني االعتبــار أن أســاطري تلــك الشــعوب امتلكــت خصوصــية بــرزت مــن خــالل   
التجانس الواضـح  مصـدرها وغاياهتـا وأسـلوهبا وموضـوعاهتا وهيئتـها، ومـن خـالل                  

مازج احلضاري الذي عاشته شـعوب تلـك البلـدان طـوال عهـود مديـدة، ثـم لتحـدثها                    الت

                                                 
 .٩،  صاألسطورةرانفني، . ك. ك- )١(
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بلغة واحدة هي اللغة العربية بلهجاهتا القدمية السريانية أو الفينيقية، ونبغي مـن وراء              
قراءة األساطري العربية املسامهة بنفض الغبار عن تاريخ املنطقة والسعي للتخلّص مـن     

لبــاحثون الغربيــون عــن تــراث آبائنــا العــرب األوائــل وأقــواهلم  عقــدة التســليم مبــا قالــه ا
وعقيــدهتم لعلّنــا بــذلك نــتمكّن مــن إعــادة اللحمــة بيننــا وبينــهم، وإرجــاع حالــة االنتمــاء 
لتارخينــا  مجيــع فصــوله، فلقــد كــان علــم التــاريخ ســاحة مــن ســاحات احلــروب غــري 

 وغايـات أفضـت إىل تقطيـع    املعلنة طوال الزمن املاضي، متّ من خالهلـا حتقيـق مطـامع     
 هـذا الوقـت حنـن حباجـة إىل إعـادة      . أوصالنا بـأدوات بـرت وتشـويه وتزييـف متعـددة        

القراءة ملفردات هذا التاريخ، فذلك أمر ملح ال غنـى عنـه، واألسـاطري تقـف  مقدمـة                   
 هذه املفردات وتعد منوذجا حلركة تغـيري هويتنـا وتـدخال  رسـم تارخينـا، وال يفوتنـا                  

القول أن دراستنا لألساطري العربية ال يعين أبدا املصادرة علـى إمكانيـة االسـتفادة مـن                 
ــه حاضــره       تــراث الشــعوب األخــرى ونتاجاهتــا، فــنحن ال ننظــر إىل تــراث اإلنســانية كلّ

 .وماضيه إال بعني التقدير واالحرتام

الفصـلني  إن حتقّقت مهمتا الفصل، فإنّه ميكن اعتبار الفصل مدخال ومتهيداً إىل     
الالحقــني اللــذين ســيعتمدان بشــكل رئيســي علــى مــا رمســه هــذا الفصــل مــن صــورة      
ــوعي باألســطورة وجــدوى دراســتها وفهــم معناهــا واإلحســاس        ــى صــعيد ال خاصــة عل

 .بقيمتها

 
  األسطورةمفهوم -أوالً 

ــل         ــاريخ اإلنســاني قب ــود إىل أزمــان ســحيقة للت ــأن األســطورة تع ــق املؤرخــون ب يتّف
بــزمن طويــل، فقــد متكّنــت احلمــالت الغربيــة  العصــر احلــديث الــيت   ةمعرفــة الكتابــ

توجهت للتنقيب عن اآلثار  بالد العراق والشام ومصر واليت ابتدأت مع هنايـة القـرن                
التاسع عشر من العثور على ألواح طينيـة ورقُـم وجـدران معابـد دونـت عليهـا رسـومات                

آخذة  التطور حسب املراحـل الزمنيـة لتلـك          ورموز وإشارات، وكُتِبت بأشكال خمتلفة      
وتعترب بالد سومر أقدم احلضـارات  . احلضارات، حيث عرِفَت تلك املدونات باألساطري     

اليت اعتنت بالتدوين والتسطري كما دلّت عليه املكتشـفات، أمـا متـى بـدأ عصـر الكتابـة                   
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عـــرف حتـــى اآلن، و الـــرتاث الرمزيـــة وأيـــن فـــال ي ل مـــن خـــدش أنـــوش هـــو أ"بـــأنو
، وأنوش من ساللة آدم اإلنسان األول، اهتدى إىل النقش على الطني بعـد أن               "اخلدوش

 .الحظ طباعة أقدامه على األرض

واألســطورة  اللغــة العربيــة مــن ســطر وهــو مبعنــى تقســيم وتصــفيف األشــياء،      
فاألســطورة تعــين الكــالم املســطور املصــفوف،  وال يشــرتط فيهــا أن تكــون مدونــة أو         

ــة، ولكــن بالضــرورة   هــي الكــالم املنظــوم ســطر وراء ســطر، فتظهــر مصــفوفة        مكتوب
كقصائد الشعر ما يسهل حفظها وتداوهلا وحيافظ علـى بنياهنـا وكلماهتـا، وعلـى ذلـك                 

  أغلبــهمإن، ومل يــروا األســاطري مكتوبــة، و"مــا هــذا إال أسـاطري "يقـول املعانــدون للقــرآن  
 .  بسطورها احملفوظةلوه شفوياً هلم علم بتدوينها بل هو علم تناقليس

: اللغة اليونانيـة، يقـول وديـع بشـور        وقد ظن بعض الباحثني أن الكلمة مقتبسة من         
 اليونانية وتعـين حكايـة      Historia" استوريا"العربية مقتبسة من كلمة     " أسطورة"وكلمة  "

نمـا  ، إال أن كلمة أسطورة تعين حكاية غري حقيقيـة أو علـى عكـس احلقيقـة، بي                 أو قصة 
فهل الكلمة حديثـة مل يعثَـر هلـا علـى أصـل             . )١(" "تاريخ" تعين   Historiaالكلمة ذاهتا   

، سـطّر أي ألّـف  :   حمـيط احملـيط  !!معاجم اللغة العربية لكي يقال عنها أنّهـا يونانيـة   
طْر الـذي يعـين اخلـط والكتابـة، ومنـها       "ومنـها  . )٢(وسطّر فالن أي أتانا باألسـاطري   السـ

طور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر ومنها السطُر وتعين األقاويـل  أسطُر وس 
، إال أن أصل الفعل الصف من الشيء، ومنها الساطور الـذي            )٣("اخل.. املنمقة املزخرفة   

يقطّع اللحـم ويصـففه  شـرائح، ومنـها سـيطر ومسـيطر وتقـال  حـال هـيمن أحـد                       
 كأنّـه موجهـا  قالـب أو  صـف واحـد ال        على آخر ومتكّن من سلبه اختياراته فصار      

ــــــت علَـــــــيْهِ(: يـــــــتمكّن مـــــــن احليـــــــاد عنـــــــه، وعلـــــــى ذلـــــــك يقـــــــول تعـــــــاىل   مْ لَسـْ
 .)٢٢:الغاشية()بِمصيْطِرٍ

                                                 
 .٩أساطري آرام، ص  -امليثولوجيا السورية  وديع بشور، - )١(
 .٤١٠، ص حميط احمليط بطرس بستاني، - )٢(
 .٣٣٣، ٣٣٢، ص املنجد - )٣(
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 كلمـة   ، وباعتبـار أن لكـلّ     "سـطر "فالكلمة عربية األصل وجذرها من الفعل الثالثي        
ة كلمــة   فمــاد،و وزهنــاأ صــيغتهاالثــاني   وامادهتــاألول : نيجــانب)  العربيــة(مشــتقة 

ه  تقوم على جذر يدل على املعنى العـام الـذي جيمـع بـني سـائر املشـتقات منـ                    "أسطورة"
كأحدوثـة  " عولـة فْأُ"وزن  فأسـطورة علـى     وزان لغتنـا العربيـة      أفمن  : ما وزهنا كما ذكرنا، أ  

وهــذا مــا  كأحاديــث وأالعيــب،" فاعيــلأ"علــى وزن " أســاطري" ومجعهــا وألعوبــة وغريهــا،
 ،ةولـَ عفْأُ على وزن    )س ط ر  (حد اشتقاقات اجلذر الثالثي     أ هي   أسطورة كلمة   د أن يؤكّ

ما يعين أن الرأي املذكور سابقا قلب احلقيقة متامًا، وهو من آثـار فـرض آراء الغـربيني          
وتفســرياهتم علــى تراثنــا وتارخينــا، فالكلمــة عربيــة  أصــلها عــربت إىل شــبه اجلزيــرة 

اء العــرب وهجــرهتم، وبالتحديــد علــى يــد الفينيقــيني الــذين اليونانيــة مــع حركــة القــدم
اســتوطنوا ســواحل البحــر املتوســط وانتقلــوا مــع لغتــهم وتــراثهم وكنــوزهم إليهــا، هــذه     
الكلمة كغريها من الكلمات العربية شكّلت جذور اللغة اليونانية اليت نسب إليها واضعو             

ــة للمصــطلح      ــل األصــول العريق ــاريخ  عصــرنا احلــديث ك ــاظ، وغضــوا  الت ات واأللف
الطرف عن أصوهلا العربية وهو ما أفقدهم  كـثري مـن األحيـان املوضـوعية واملقـدرة                   

 هذا اللفظ  القرآن الكـريم  آيـات عـدة            وقد ورد . )١(على إدراك احلقيقة والصواب   
و ذلــك دليــل آخــر علــى أن الكلمــة ذات أصــل عربــي  " أســاطري األولــني"حتــت مســمى 

) ص(ربيــاً كلّــه، وقــد ورد لفــظ أســاطري األولــني علــى لســان قــوم حممــدفـالقرآن نــزل ع 
القرشيني الفصحاء، الذين مسعوا باألسـاطري وعرفوهـا وهـم بعـد مل يتصـلوا باليونـان                 
      ــاريخ قبــل البعثــة النبويــة أن أو يقتبســوا شــيئاً مــن ألفــاظهم وكلمــاهتم، ومل يــرد  الت

ما اعتزازالعرب قد اقتبسوا من غريهم وهم الذين يعتزون بلغتهم أي. 

   أن خبـار القدميـة   و األ أالسطور  أصبحت تعين   حديثا  عربية األصل،   الكلمة  واحلق
ل كتــاب  التــاريخ،  ،نــة املســطورةاملدوقــد انتقلــت الكلمــة إىل اللغــات ووهــي مبثابــة أو

ــة ـــ   و األجنبي ــة      ،  ســتوريا-تطــورت لتصــبح ه ــف  اللهجــة العربي واهلــاء حــرف تعري
ـــ تعـــينيقيـــة، ثـــم صـــارتالفين ت، مـــع قليـــل مـــن   عـــدة لغـــا" التـــاريخ" فيمـــا بعـــد بـ

، و "تــاريخ "االختالفــات، فعنــد اليونــان إســتورا، وتعــين حكايــة أو قصــة كمــا تعــين         

                                                 
 . بعد فطري وارتباط كوني، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية-اللسان العربي:  راجع- )١(
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 و الروسـية      مبعنـى تـاريخ، و الفرنسـية إيسـتوار،             Historyاإلجنليزية جند كلمـة     
ــا مشــتقة مــن الكلمــة ا   لعربيــة أســطورة الــيت تعنــى بكتابــة التــاريخ   اســتوريا ، وهــي كلّه

 "etcetera" وتلفـظ    etc".."أن  من جذور الكلمة جـاء لفـظ          " :يذكر أمحد داود  . وتدوينه
لإلشــارة إىل أن هنــاك ســطورا مل تكتــب أو مل تــذكر  وكأهنــا تشــكّل نقصــا  هنايــة         

للمعنى نفسه،  " إخل".. السطور يرتك للقارئ أن يكمله متاماً كما تستخدم اللغة العربية           
) واتْســطرا( ومــا أصــلها؟ هــذه الكلمــة أصــلها مــن كلمــة   etc".."فمــن أيــن جــاءت لفــظ  

 ، فصــارت Eالعربيــة الســريانية انتقلــت إىل الالتينيــة حيــث أن الــواو  الالتينيــة هــي 
تســتخدم للتعــبري عــن ذات املعنــى الــذي احنــدرت منــه وهــو الســطور، واليــوم تســتخدم   

 يعلم من أين جاءهتم وما مصـدرها،  حـني أنّهـا انتقلـت مـع         الغرب الكلمة وال أحد    
 .)١("غريها من مئات الكلمات العربية إىل الغرب عرب البوابة اليونانية

جــاء  كتــاب املثولوجيــا الســورية، تعريــف لألســطورة عــن الباحــث والفيلســوف     
يــة، واألســطورة  وهــي عنــد اإلغريــق تعــين حكا )Mythos(أن امليتــوس : "مريســيا إيليــاد

تروي قصة مقدسة وحادثا وقع  زمن البدء سواء أكان ما أتى إىل الوجود هـو الكـون                  
ر مـا هـو كـائن وموجـ                    ويفسـ أو جزء منه، وال يروي امليتوس إال ما حدث فعال    ، ود فعـال

أن األساطري تنبعـث مـن حاجـة دينيـة عميقـة وتـوق              : " ويقول ".لذلك فهو قصة حقيقية   
ــة    أخالقــي وانضــبا  ــات عملي ــة ومتطلّب ــر  صــبغة اجتماعي و . طات وحتــديات تظه

ر عـن املعتقـدات،                احلضارات القدمية البدائية تلعب األساطري دوراً ضرورياً إذ أنّها تعبـ
 .)٢("كمة العملية كما يقول مالينوفسكيأنّها تشريع حقيقي للديانة البدائية وللح

ت لبـاحثني ومفكّـرين غـربيني حـول     وينقل الدكتور عبدالباسط سيدا عدة آراء قيل   
 : تعريف األسطورة نذكر منهم

قــول مالينوفســكي، الــذي رأى أنّهــا ركــن أساســي مــن أركــان احلضــارة اإلنســانية،   
ــة       ــمن فعاليـ ــا، وتضـ ــة وتقومهـ ــادئ األخالقيـ ــون املبـ ــا، وتصـ ــدات وتعززهـ ــنظّم املعتقـ تـ

 "الطقوس، وتنطوي على قوانني عملية حلماية اإلنسان
                                                 

 .٨٧ املركز، ص تاريخ سوريا القديم، أمحد داود، - )١(
 .١١أساطري آرام، ص  -امليثولوجيا السورية  وديع بشور، - )٢(
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 غوســـتاف يونـــغ أن األســـطورة تـــنري جوانـــب الـــنفس اإلنســـانية، وأن  ويـــرى كـــارل
اتمع الذي يفقد أساطريه بدائيا كان أم متحضرا يعاني كارثة أخالقية تعادل فقدان             

 "اإلنسان لروحه

أما الفيلسوف األملاني أرنست كاسرير فيؤكّـد أن األسـطورة متثّـل قـوة أساسـية                  
اتـه وتطلّعاتـه،   ر اإلنسـان مـن خـالل رموزهـا عـن اهتمام        تطور احلضارة اإلنسـانية، عبـ     

ية، تبـدعها طاقـة اإلنسـان       ن مـع اللغـة والفـن والـدين صـورا حضـار            ووقد وجـد أنّهـا تكـ      
 .)١("الرمزية

      األساطري علم قديم، وهو أقدم مصـدر جلميـع املعـارف      "ويرى أمحد كمال زكي أن
وهي حركة حضارية مؤكّـدة،  "، )٢("ناساإلنسانية، لذا فإن الكلمة ترتبط دائما ببداية ال    
 .)٣("ن العبادة يتم أداؤه داخل املعبدومتّصلة احللقات، كانت  طورها األول جزءا م

مقدمة مهمة قبل طرح تعريف     " األسطورة واملعنى "،  كتابه    سواحالويقدم فراس   
ـز الــنص األســطوري عــن غــري           ن فيهــا املعــايري الدقيقــة الــيت متيـه مــن األســطورة عــي

ــق  ضــوء الوضــعية      النصــوص، وهــو يــرى أن حتديــد املعــايري يعتــرب أمــرا بعيــد التحقّ
 :)٤(الراهنة للبحث امليثولوجي، حيث خيلص إىل عدة نقاط نقتبس منها التايل

ــه مــن حبكــة وعقــدة         .١ مــن حيــث الشــكل، األســطورة هــي قصــة مبــا حتوي
ــا وشخصـــيات مصـــاغة  قالـــب شـــعري يســـاعد علـــى ســـرعة تـــداوهلا وح   فظهـ

 .ويزودها بأثر على العواطف والقلوب

حيافظ النص األسطوري على ثباته عرب فرتة طويلـة مـن الـزمن، وتتناقلـه                .٢
األجيــال طاملــا حــافظ علــى طاقتــه اإلحيائيــة بالنســبة إىل اجلماعــة دون أن يعــين    

                                                 
 .١٩ صالنظري،من الوعي األسطوري إىل بدايات التفكري الفلسفي  عبدالباسط سيدا، - )١(
 .٤٤، ص األساطري أمحد كمال زكي، - )٢(
 . ٥٥، ص األساطري أمحد كمال زكي، - )٣(
 .١٢، ص األسطورة واملعنى فراس السواح، - )٤(
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ذلــك اجلمــود أو التحجــر، فــالفكر األســطوري قــادر علــى خلــق أســاطري جديــدة أو   
 .و تعديلهاأنفسها  جتديد األساطري

تتميــز موضــوعات األســاطري باجلديــة والشــمولية، مثــل مواضــيع التكــوين  .٣
ــاة وســر الوجــود، وهــي تشــرتك           ــى احلي ــامل اآلخــر ومعن ــوت والع واألصــول وامل
موضـــوعاهتا مـــع الفلســـفة إال أن الفلســـفة تلجـــأ إىل احملاكمـــة العقليـــة للمفـــاهيم 

 .ال والعاطفة والرتميزوالعلوم بينما تلجأ األساطري إىل اخلي

تبعث األسطورة رسالة غري زمنية وغري مرتبطة بفـرتة مـا، بـل إهنـا رسـالة                  .٤
ســـرمدية خالـــدة تنطـــق مـــن وراء تقلّبـــات الـــزمن اإلنســـاني جتعلـــها أكثـــر صـــدقا  

 .وحقيقة عند املؤمن هبا من أي مضامني تارخيية أو روائية أخرى

٥.  ن وتعمــل علــى توضــيح تــرتبط األســاطري ارتباطــا وثيقــا بنظــام ديــين معــي
معتقداته وتـدخل  صـلب طقوسـه، حبيـث أنّهـا تفقـد كـل مقوماهتـا إذا انفصـلت                     

 .عن هذا النظام وتتحول إىل شيء آخر ليس باألسطورة

تتمتع األسـاطري بقدسـية وبسـلطة عظيمـة علـى عقـول النـاس ونفوسـهم،             .٦
أساسـية متتلـك   وقد آمن اإلنسان القديم بكل العوامل اليت نقلتـها األسـاطري كقيمـة        

 .السطوة على العقل والقلب

إن األسطورة  : "لألساطري فيقول وهبذه املقدمة خيلص الباحث إىل التعريف التايل        
، ذات مضمون عميق يشف عـن معـاني ذات صـلة بـالكون والوجـود                حكاية مقدسة هي  

 .)١("وحياة اإلنسان

باعتبارهــا ، ســاطريوبالتحليــل الــدقيق لألمــن خــالل التعريفــات واآلراء الســابقة،  
ر عـن نتاجـات األولـني وأفكـارهم وانعكـاس تعلـيم القـوى              جـزءا مـن الـرتاث القـديم املعبـ

األسطورة هي القصة الشعرية املصفوفة زجال أو        خنلص إىل القول بأن      ،الربانية هلم 
ــر عــن      ــة، وتعب ــة واخلفي ــق بــالقوى العلوي شــعراً حبيــث حتــوي موضــوعاً دينيــاً يتعلّ

إلنسان األول وأخالقه ومستويات علومه وتأمالته، وهي موضوعة  قالـب        معارف ا 
                                                 

 .١٤، ص األسطورة واملعنى فراس السواح، - )١(
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ــان مــن صــنع          ــراد تأرخيــه ســواء ك ذي إيقــاع شــعري موســيقي يتضــمن احلــدث امل
اإلنسان أو الطبيعة أو الرب، ألجل أن يتلى ويتداول ويؤدي دوره  تثقيف العقول              

 . وحتريك املشاعر

، كاألكذوبـة  "أفعولـة "سـطورة، فهـو علـى وزن     ورجوعا إىل الـوزن الصـر لكلمـة األ        
، ولعــلّ هــذا ..واألنشــودة واألرجوحــة واألحدوثــة، واألطروحــة، واألضــحوكة، واأللعوبــة  

الــوزن  العربيــة يشــري إىل مــدلول خــاص، ففــي العربيــة  النشــيدة ليســت كاألنشــودة    
ىل واحلديث ليس كاألحدوثة، والضحك لـيس كاألضـحوكة واللعـب لـيس كاأللعوبـة، فـإ                

جانب كون الوزن يدور  مستوى املفعولية ال الفاعلية، فإن زيـادة األلـف والـواو والتـاء                  
املربوطــــة للكلمــــة قــــد أعطــــت داللــــة إضــــافية للكلمــــة فهــــذا الــــوزن يفيــــد التكــــرار  
واالستمرارية، فاألنشودة هي نشيدة باتت تتكـرر علـى األلسـن، واأللعوبـة تقـال حينمـا                  

 عدة اتّجاهات، كـذلك فـإن األحدوثـة ليسـت كاحلـديث،       يصبح الشيء مادة للعب به   
يقول صاحب حميط احمليط أن األحدوثة هي ما يتحـدث بـه مـرارا، وينقـل عـن الفـراء               

اهمْ أَحادِيـث  : (، و القرآن الكريم)١(أن واحد أحاديث أحدوثة   لْنـعج٤٤: املؤمنـون )(و(، 
لســـن مبـــا يتضـــمنه مـــن معـــاني العـــربة إشـــارة إىل حتـــوهلم إىل حـــديث يتكـــرر علـــى األ

يشــي بقــوة صــائغ أو صــانع أو فاعــل األفعولــة حبيــث أورث   " أُفعولــة"فــوزن  .واالتعــاظ
إذن فاألسـطورة    ،..أكذوبة، أضحوكة، أرجوحـة، أمثولـة       : ، الحظ "أفعولته"ثبات وصف   

سـاطري،  ال تعين بالضرورة كلّ ما كُتِب وسطّر، وليس كل املسطور  التاريخ هو مـن األ               
إال باعتبــارات معينــة أمههــا مادهتــا العلميــة ذات " أســطورة"وال يقــال عــن املســطور أنّــه 

 علــى  قــادراً ســحرياًالطــابع املقــدس وصــياغتها  هيئــة رمزيــة تضــفي عليهــا طابعــاً   
حتفيز وقيادة املشاعر واالجتاهات، وعلينا البحث عـن تلـك االعتبـارات واستخالصـها         

 مقدسـة، وحنـن نعتـرب ذلـك مرتكـزا           ني أيدينا فليسـت كلّهـا نصوصـاً       من املدونات اليت ب   
أساسيا  تناولنا لألساطري واعتمادنا عليهـا  تفسـري التـاريخ واحلقـائق، خاصـة             
ضوء الكميات الكبرية جـدا مـن املـدونات القدميـة الـيت تناولـت موضـوعات متعـددة                     

 . شئون احلياة املختلفة

                                                 
 .١٥٣، ص حميط احمليط بطرس بستاني، - )١(
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  ن    " أفعولة" وزن وميكن القول أيضا أنحيمل داللة أخرى، وهي داللـة الشـيء املتعـي
الظاهر الذي ال يقف على حد بيان مفهـوم الكلمـة بـل يتجـاوزه إىل اإلشـارة إىل تعينـها                
وظهورها، فاألضحوكة هي ما تعين من مادة هـي  األسـاس تـثري الضـحك، ولكـن ملّـا                    

شـــخص أو منـــوذج أو غـــريه، تعينـــت أصـــبحت أضـــحوكة ســـواء متثّـــل هـــذا التعـــين   
اهمْ  : (واألحدوثة هي ما تعين وأصبح بارزا لالعتبار والذكر ولـذلك تقـول اآليـة              لْنـعجو

ادِيــثعليهــا، وكــذلك األمــر بالنســبة  )٤٤:املؤمنــون)(أَح أي عــرب ظــاهرة يراهــا مــن ميــر 
 عنـها   فاألسـطورة هـي املفـاهيم واألفكـار املعـرب         . أللعوبة وأطروحة وأرجوحـة وأسـطورة     

ت وحفِظَـت بعنايـة خاصـة وبـاألخص                 سة اليت تداولت ثم كُتِبـباألقوال أو الكتابات املقد
داخل املعابد، فالقداسة شرط أساسي خيرجها من جمرد كوهنا قوال وحديثا إىل شكلٍ             
أســطوري يكســب الكــالم طابعــا معينــا، وهبــذا نشــأت األســطورة، ففــي الطــور األول          

 والروايــة الشــفهية وســيلة لنقــل األفكــار واألحــداث املرتبطــة   اســتعمل األوائــل التــداول 
بأخبــار الســماء بأمانــة عــرب األجيــال، ولكــن حينمــا وعــى اإلنســان الكتابــة واهتــدى إىل  
النقش حينها أدرك أمهية أن يسطّر معارفـه وحكاياتـه، فاألسـاطري هـي املـدونات الـيت                

ن األول بطريقــة غيبيــة جعلتــه ختتــزن فيهــا املعــارف والعلــوم والــيت وصــلت إىل اإلنســا  
يتعامل معها كنصوص مقدسة ويعـتين اعتنـاءا كـبريا حبفظهـا ونقلـها لألجيـال بأمانـة،                  
واألساطري هبذا املفهوم هي اليت تناقلتها األجيال جيال بعد جيل، وهكذا عرفها النـاس              

ومـه  ، أنّها تلك املدونات الـيت سـطّرها اإلنسـان األول لـيحفظ عل             )ص(إىل عهد الرسول  
ومعارفه وعقائده، فالتفصيل بني مواد الرقم الطينية أو احلجرية واخلشبية والربديات      
واجلداريات والرسوم املكتشـفة وتصـنيفها حبسـب موضـوعاهتا أمـر  غايـة األمهيـة،                 
فليســت كلّهــا مــن األســاطري املقدســة الــيت نــدعو إىل أمهيــة الرجــوع إليهــا ونؤكّــد علــى   

 . ة األوىل لذلك الرباط الذي يصل األرض بالسماءدراستها باعتبارها احللق

وعلى ذلك ليس كلّ ما كتبه اإلنسان األول فيما يتعلّق حبياته ونظامه ومعارفه بـل      
وبتفاصيل سجالته احلياتية اليومية وتندراته وفكاهاته وسجالت معامالتـه التجاريـة،        

 تعريـف األسـطورة فهـذه       وأمساء املواليد، وعقود الزواج وغريها هي أساطري، بناء علـى         
خارجة فليس كلّ مدون أسطورة، متاما كما نقول ليس كـل معـدن ذهـب، فاملوضـوع                   
الذهب ال  املعادن، فلِم هـذا اخلـروج؟ فكـثري مـن املـدونات تقـع خـارج مقصـودنا مـن                       
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هــي ليســت أســاطري بــالنظر إىل ماليــني املــدونات املســتخرجة مــن % ٩٩بــل (األســاطري 
ــة املواضــي  ــة وليســت       )عكاف ــة أو تنظيمي ــة أو فكاهي كوهنــا تضــمنت موضــوعات حياتي

معارف وعلوم وعقائد، ويتّجه تركيزنا على تلـك املـدونات الـيت تناولـت موضـوع الكـون                  
. واخللق واإلنسان األول والتطور املعر لإلنسـان وأسـاليبه  الـتعلّم ونشـر احلضـارة               

دمية اليت محلـت صـفة القدسـية وتضـمنت          أي أن حديثنا سيكون عن تلك املدونات الق       
دية وحقائق كونيـة وبيانـات تعليميـة بنائيـة حضـارية، إنّهـا تلـك املـدونات                  ائمفاهيم عق 

اليت حفِظت  املعابد وحظِيـت برعايـة الكهنـة وامللـوك، وهـي وإن اشـرتكت مـع غريهـا            
 فيهــا مــن املــدونات بــل ومــع اخلرافــات  صــياغتها علــى هيئــة شــعرية عاطفيــة تكثــر 

احملسنات والزيادات إال أن هذا التشابه ناتج من طبيعة ذلـك الزمـان ومسـتواه الثقـا                 
 . واالجتماعي

ل  صــياغته لألســطورة لغــة بســيطة ســهلة التــداول  وقــد اســتخدم اإلنســان األو
ون معاني معبرة بصدق عن واقـع ذاك اإلنسـان وفكـره،            تكوأسبغ عليها تعابري إحيائية ل    

الل دراســة األســاطري اكتشــاف املســتوى املعــر والعقائــدي والعلمــي       وميكــن مــن خــ  
ــل          ــا متثّ ــاريخ اإلنســاني، ألنّه ــى أطــوار الت ــرف عل ــا للشــعوب، والتع واألخالقــي والثق

 األول وعلومــه وحكمتــه، وهــي تعــبري عــن منطقــه وأســلوبه  نانعكاســاً ملعــارف اإلنســا
 . عليل أسباب حدوثهااملعرفة والتفكري، وسبيله لتفسري األشياء وت

إن الشكل الذي خرجت به األساطري والذي يغلـب عليـه الطـابع القصصـي املصـاغ                 
 قالـــب شـــعري يعتمـــد علـــى احملســـنات األدبيـــة واالســـتعارات التشـــبيهية والبيانيـــة  
والبــديع واخليــال ســاعد كــثرياً علــى ســرعة حفظهــا وتناقلــها بــني العامــة وترتيلــها      

ــه زودهــا بشــحنة مــن العاطفــة واملشــاعر اجلياشــة الــيت     املناســبات والطقــوس، ك مــا أنّ
جتعلـــها مقربـــة مـــن أذهـــان وقلـــوب النـــاس ومتلّكهـــا القـــوة املســـيطرة علـــى النفـــوس،   
فاألسطورة إذن هي أداة التثقيف واألسلوب الذي به متتزج الفكرة بالعاطفة ما جيعلها             

 . حية فاعلة  قلوب الناس

فلكل جيل أسـاطريه، وميكـن أن يكـون لكـلّ        ،  ددمن حم وال تقتصر األسطورة على ز    
علـى  : "فرد أو جمتمع أساطريه اليت تلهب محاسه وتثري مشـاعره، يقـول جوزيـف كامبـل               

، ويعلّق حول "الفرد أن خيلق نوعاً من األسطورة اليت هلا صلة وثيقة مع حياته اخلاصة           
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رمــي إىل كيفيــة العــيش  ت: "أمهيــة الوظيفــة الرتبويــة لألســطورة  حيــاة الفــرد أنّهــا 
. )١("إطار حيـاة إنسـانية وضـمن أيـة ظـروف معينـة، فاألسـطورة ميكـن أن تعلّمـك ذلـك                     

وقــد أدرك الكهنــة واألحبــار اليهــود األبعــاد الــيت ترتكهــا األســاطري  نفــوس أتباعهــا،     
فحني سعوا إلنشاء كيان غري شرعي هلم  فلسطني، اختاروا شعارات وعناوين مزورة           

ــو ــاعر،      اقتبسـ ــرك املشـ ــطورية حتـ ــبغة أسـ ــبغوها بصـ ــوعة وصـ ــوراهتم املوضـ ــن تـ ها مـ
فأطلقوها وزجمروا هبا، وروجـوا هلـا بكافـة الوسـائل، و خمتلـف املناسـبات، فكلمـات                  

مـرياث  "و" جنمـة داود  "و  " هيكـل سـليمان   "و" شعب ا املختار  "و  " أرض امليعاد "من مثل   
، وغريها مـن أشـكال      "أورشليم"و" لعرق السامي ا"و" جبل الرب "و" أرض اآلباء "و" األنبياء

التزوير والتحريـف مـا هـي إال شـعارات أُخرِجـت علـى هيئـة أسـاطري، ووجـدت  آذان                      
أتباعها صدى رنّانا مؤثّرا فـاعال قـادرا علـى الوصـول إىل األعمـاق وحمادثـة الوجـدان،         

 وزرع اإلميــان هبـذه الشــعارات متكّنــوا مــن جتميــع اجلمــوع وبــث العاطفــة وهــز املشــاعر 
ة عنـد العامـة، ولقـد جنحـوا بالفعـل  أن                   بعقيدة مصطنعة والتفـاني مـن أجلـها خاصـ

 . جيدوا حملّ القبول ووجه الرضا لدى أتباعهم
 

 نشأة األساطري -ثانياً
  متثـــل طفولـــة العقـــل البشـــري وعلمـــاء امليثولوجيـــا أن األســـاطرين والبـــاحثزعـــم 

 بــرؤى خياليــة توارثتــها    ،ظــواهر الطبيعيــة  لل هتفســري وبــدايات تعــبريه عــن احلقــائق و   
أن األوائـل اخرتعــوا أسـاطريهم ألنّهـم اختلقــوا    "، وهـو زعـم قــائم علـى فرضـية     األجيـال 

ة وأسـرار وسـحر        دينهم تأثّراً جبهلهم  تفسري قوى الطبيعة اليت هي غيب وقوى خفيـ
هـذه الفرضـية تبـدو     ،  "ن األسـاطري  بالنسبة هلم، فلما نضج العقـل اعتمـد العلـم بـدالً مـ             

 هبــم إىل ذلــك نظــرهتم إىل أســاطري كــلّ العــامل  ولعــل الســبب الــذي حــذا،غــري صــحيحة
ــق، فمالحظــاهتم ميكــن أن تكــون صــحيحة وقــ      ــى  نظــرة واحــدة دون تفري ــق عل د تنطب

 إذ جنحـت أغلـب أسـاطري الشـعوب إىل اخليـال والالمعقوليـة،               مدونات بعض الشـعوب،   
لى كلّ ما خلّفه لنا الرتاث القـديم يعـد تعميمـا ظاملـاً                إال أن تعميم هذه املالحظات ع     

                                                 
 .٥٨، ٥٧، ص قوة األسطورة جوزيف كامبل، - )١(
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لئك الذين سجلوا بأساطريهم حقيقة وحفظـوا تارخيـا، فمـن الظلـم علـى سـبيل                 وحق أ 
املثال أن يدرس موضوع األساطري ونشأهتا بأخذ عينة أساطري الرومان واإلغريـق مـثال       

ا كانـت، ألن تلـك أسـاطري      والبناء عليها ثم نقل تلك اآلراء حكَماً عاما عل      ى األسـاطري أيـ
. غابـــت معاملهـــا وصـــارت جتـــول بـــني اخلرافـــة والرمـــز عنـــها بـــني األســـطورة واملعنـــى 

واألســاطري  املنطقــة العربيــة نالــت مــن أصــناف التجنــي مــا أدى إىل نتــائج خلــت مــن 
ية ، فلتلــك األســاطري خصوصــ وعلمــاًاألمانــة والوفــاء لتلــك الشــعوب الــيت خلّفــت فكــراً 

ينبغي أن تُبحـث وتُـدرس مبعـزل عـن أسـاطري الشـعوب األخـرى، لكـي ال ختـتلط علينـا                       
األمور فنستطيع التعـرف علـى سـبب نشـأهتا ونـتمكّن مـن الوصـول إىل مراميهـا، ألنّهـا                

   .تنطوي على حقائق دينية وعلوم مساوية ال على إكثار خيايل خرا

 بدايتــها،  وحتديــدســري نشــأة األســاطريتفالتــاريخ وامليثولوجيــا  حماولـة علمــاء  و
  أنفمنــهم مــن يــرى ،، جنــدهم ال يتفقــون علــى أســباب حمــددة وبواعثهــاأســباهبابيــان و

، حيـث كـان البشـر ميارسـون السـحر           حلياة على األرض  األسطورة ترتبط ببداية ا   ة  كلم
ألجــل التعــايش مــع الطبيعــة ويــؤدون طقوســهم الدينيــة ويستحضــرون األرواح الشــريرة 

ــأن األســاطري إنّمــا نشــأت اســتجابة     هــا، ومنــهم مــن يــرى  تفســري ظواهررغبــة  وال ب
لعواطف اجلماعات القاهرة كامللوك والكهنـة، ومنـهم مـن يـرى أنّهـا تـراكم لنتـاج الفكـر                    
اإلنســاني املبــدع  جمــال األدب تصــدر  الغالــب عــن حكــيم القــوم ويتناوهلــا الــرواة    

قد تتعرض للزيادات وفـق الظـروف االجتماعيـة         باإلضافة عليها من خياهلم اخلاص، و     
املسـتجدة مــن جمتمــع آلخـر ومــن زمــن آلخـر، وهنــاك مــن ينسـب األســاطري إىل املنشــأ     
الطبيعــي املتصــل بعناصــر الطبيعــة كــاألجرام الســماوية والشــمس الــيت طاملــا ســحرت   

جلاريـة  اإلنسان وأثارت تأمالته، ومنهم مـن يـرى أنّهـا ترمجـة دقيقـة للحـوادث التارخييـة ا         
استهدفت نقل جتارب األولني وخرباهتم املباشـرة  البـدايات األوىل للحيـاة علـى األرض،                
ومنهم من اعتقد أن األسطورة استمدت من الطقوس كأداة إلعطاء التربير لتلك الطقـوس              

 .  اليت ورثوها عن آبائهم ومتسكوا هبا دون أن يعرفوا هلا معنى أو غاية

ر  أرضية علمية مشـرتكة  تفسـري أصـل األسـطورة يقـر             و حماولة للوصول إىل   "
وجـود أربـع نظريـات  أصـل         " ميثولوجيـة اليونـان ورومـا     "توماس بوليفينشي  كتابه     

 : وهذه النظريات هي.. األسطورة
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الكتاب املقدس ن  ها م  حكايات األساطري مأخوذة كلّ     اليت ترى أن   :النظرية الدينية 
أو حرفت، ومـن ثَـم كـان هرقـل امسـاً آخـر لشمشـون، واملـارد                  مع االعرتاف بأهنا غُيرت     

ديوكاليون ابن بروميثيوم الذي أنقذه زيوس مع زوجته من الغرق فوق أحـد اجلبـال هـو                 
 . نوح، وهكذا

قــوا وحقّ  أعــالم األســاطري عاشــوا فعــال   الــيت تــذهب إىل أن :النظريــة التارخييــة 
من أضاف إليهم خيال الشعراء ما وضـعهم        سلسلة من األعمال العظيمة، ومع مرور الز      

ذلك اإلطار الغرائيب الذي يتحر األسطورةكون خالله  جو  . 

ى  أنواعهــا ليســت ســو  األســاطري بكــلّ كــلّ وهــي تقــوم علــى أن :النظريــة الرمزيــة
  مـن ذلـك مـا يقـال عـن أن         اً،جمازات فُهمت على غري وجههـا الصـحيح أو فُهمـت حرفيـ            

 .ه ما يوجد فيوالده أي الزمن يأكل كلّيلتهم أ" ساتورن"

ونـار    ل عناصـر الكـون مـن مـاء وهـواء      ختي  ومبقتضاها يتم  :النظرية الطبيعية 
 وعلـى هـذا النحـو    ،ها ختتفي وراء خملوقات خاصةهيئة أشخاص أو كائنات حية، أو أنّ 

جِومـن الشـمس والقمـر والبحـر وحتـى أصـغر جمـرى                 – لكـل ظـاهرة طبيعيـة        د ابتـداء 
 .)١("فيه وتنبين عليه أسطورة أو أساطري كائن روحي يتمثل -مائي

أصحاهبا الذي يعتمـد علـى       من الواضح أن النظرية الدينية إنّما انطلقت من مبدأ        
مركزية الكتاب املقدس واالعتقاد بـأن أحـداث التـاريخ تـدور كلّهـا حولـه، وكـأن التـاريخ            

 اًخ، فالتوراة الـيت بـني أيـدينا ليسـت كلـها نصـ      ابتدأ بالتوراة، وهي مغالطة  حق التاري      
، فهـي ليسـت تـوراة موسـى وإن تضـمنت شـيئا مـن شـريعته، فكمـا هـو                      اً مقدسـ  اًمساوي

ثابت اليوم أن التوراة وضعها مجاعة من الكهنة  حوايل القرن الثالث قبل امليالد،                
 سـنة قبـل   ٣٠٠٠  أقـل تقـدير إىل    ) تـدويناً فقـط ال شـفاهاً      (حني أن األسـاطري ترجـع       

ــر      الــذي تُعب الشــفوي منــها مــن الــرتاث العربــي كــثري املــيالد، ونصــوص التــوراة مقتــبس
األساطري عن بعضٍ منه، وال غرابة  ذلك، لكون كتبتها من كهنة بين إسرائيل هم مـن       
أبناء املنطقة العربية عاشوا فيها وتداولوا أساطريها وحكمها، عالوة على أن كـثريا مـن    

                                                 
 : موقع إسالم أون الين–،األساطري وخيال الشعوب منري عتيبة، - )١(

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-48/alrawe.asp  
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ــق منــها خبلــق الكــون وبدايــة اإلنســان هــي أخبــار تعلّمهــا بنــو       األ خبــار خاصــة مــا يتعلّ
ــا أســالفهم الســومري    ــا تعلّمه ــابليوإســرائيل كم ــة،    ن وغون والب ريهــم مــن مصــادر رباني

 ال خيرج عن كونه كتاب تاريخ يشتمل على سائر أخبار املنطقة العربية وجيمع              فالتوراة
بيائهــا، إىل جانـب تضــمنه ألحكــام الشــريعة الــيت  تراثهـا وحكمتــها وعلومهــا وقصــص أن 

 للحقيقـة، فلقـد ضـمن الكهنـة التـوراة مـا        نـاقال ، ولكنه مل يأت نقياً )ع( جاء هبا موسى  
شاءوا وغيروا فيها أحيانا ما غريوا وحرفوا ما حرفوا بـدواعي خمتلفـة، فـال عجـب أن                  

تحدثـة عـن الشخصـيات      جند بعض نصوص التوراة متشـاهبة مـع األسـاطري العربيـة وم            
ذاهتا كآدم ونوح ومالئكة اخللق وغريهم، حتى اعتقد الباحثون أنّها منقولة حرفيـا عـن        

إن ": "هنـا كتبـوا علـى الطـني    " كتابـه   دوارد كـيري إالرتاث العربي، ينقل نزيه شو عن   
شرائع وقصص وأساطري التوراة ترجع إىل أصل قديم، وليس لليهـود فيـه دور، بـل إنّهـا             
ســومرية وأكاديــة وبابليــة وكلدانيــة وآشــورية ومصــرية وكنعانيــة، ولــيس لليهــود أي أدب 

 مـن  -من قبل كهنتـهم -مبتكر ـ إبداعي ـ أو ثقافة خاصة، وإن كلّ ما لديهم هو مقتبس   
املدونات العربية القدمية حيث أخذوا كلّ مـا ارتـأوه جـديراً بـأن حيتويـه تـأريخ يؤسـس            

ــق استحســاهنم  للجــنس اليهــودي، وحــذفوا بــال    كمــا أن هنــاك  .)١(" هــوادة كــلّ مــا مل يل
تشــاهباً بــني الشخصــيات  احلضــارة اليونانيــة مــع مــا ورد  التــوراة، ألن األســاطري   

 ألســاطري العــرب الفينــيقني، و -ولــو مشــوه -اليونانيــة  األصــل مــا هــي إال امتــداد 
 الغـرب وبنـى مدينـة أثينـا         باجتـاه  )٢(مقدمتهم قدموس العربـي الـذي انطلـق مـن سـوريا           

وقلعة قـدميا، فـالعرب الفينيقيـون نقلـوا تـراثهم وأسـاطريهم العربيـة إىل بـالد اليونـان                    
، ومــن مجلــة مــا نقلــوا أســاطري خلــق الكــون وخلــق آدم والشــجرة  )ع(قبــل مولــد موســى 

واملعصـــية وطوفـــان نـــوح، وهـــي ذات املوضـــوعات املوجـــودة  أســـاطري ســـومر وبابـــل  
  مـدونات الكهنـة الـيت مسوهـا التـوراة اقتباسـاً            رجح أنّه قد ذكرهتـا أيضـاً      وأوغريت، واأل 

مــن ذلــك الــرتاث، فــإن أراد منصــفو التــاريخ أن يرجعــوا إىل أصــل األســاطري اليونانيــة      
فلينسبوها إىل أصلها احلقيقي اليت انبثقت منـه، وال مـربر مـن الرتكيـز علـى األسـاطري                   

                                                 
)١( -    ، ، ص  ٢قائق التارخيية، ج  كشف احل  -دراسة التلفيق الصهيوني واغتيال التاريخ       نزيه الشو

١٥٤. 
 . تطلق سوريا على اجلزء الشمايل الغربي للجزيرة العربية أو ما يعرف بأرض الشام- )٢(
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بـــني شخصـــيات أســـاطري ســـومر وبابـــل وآشـــور  اليونانيـــة والغفلـــة عـــن ذكـــر التشـــابه 
وشخصيات التوراة، وإن اإلصرار علـى نسـبة األسـاطري إىل الكتـاب املقـدس هـو تأكيـد                   
لالجتــاه حنــو زج التــوراة  كــلّ زوايــا التــاريخ ومفاصــله،  حماولــة مقصــودة لطمــس  

 .احلقائق أو تزييفها

 ظروفهــا الزمانيــة ومــع التأكيــد علــى خصوصــية كــلّ حضــارة ومتايزاهتــا حبســب   
واملكانية ومستوياهتا املعرفية وخلفياهتا الثقافية، فللخصوصية انعكاس كبري على بنـاء           
ونشــأة األســاطري، إال أن هنــاك نوعــاً مــن التــداخل الــذي خيلــق تكــامال بــني النظريــات   

 فالنظريــة ها،الــثالث األخــرى  تفســري أصــل األســاطري مهمــا كــان زمنــها أو موطنــ        
 تُعطي تفسرياً منطقياً شامال لنصوص األساطري من حيث الواقـع واملضـمون             التارخيية

والشكل، وتكاد تفسر كل األشياء الواردة  األساطري، ألن األساطري  مجملها حتكي             
أفعاالً عظيمة لقوى مالئكية أو بشرية كان هلا دور رئيسي  تشييد أساسـات النظـام                

رمزيـة تركّـز علـى الشـكل الـذي ظهـرت عليـه األسـاطري                على هذا الكوكـب، والنظريـة ال      
 عظيمة ولكن باستخدام لغة بسـيطة        الرموز كمجازات للتعبري عن معانٍ     كوهنا تستخدم 

مثرية، وإن فهم هذه الرموز يعترب املفتاح الرئيسي لفهم األسطورة بأكملها، أما النظرية             
ة ا            ة الرمزيـ لـيت تضـفي صـفة رمزيـة علـى         الطبيعية فليست إال صورة من صـور النظريـ

الظــواهر الطبيعيــة مــن مــاء وهــواء بكائنــات وخملوقــات مرئيــة مــن الطبيعــة، وإذا كــان  
قـــدامى املصـــريني قـــد رمـــزوا ألجبديتـــهم برمـــوز مـــن الطبيعـــة كـــالطيور واحليوانـــات 
ــة األســطورة مــن قــوى الطبيعــة     أجبدي ــة فــإن ي الكتابــة اهلريوغليفيــم واألدوات فيمــا س

 قد تشخّصت حال تدوينها وأسطرهتا  أمساء أفراد، ولـو مجعنـا النظريـة          وظواهرها
التارخيية مع الرمزية حلصلنا على تفسري متكامل ومن أبعاد متعددة ألصـل األسـطورة      

 .ونشأهتا

 مثال للرمز  األسطورة.. والنسرأسطورة إيتانا  

عنـدما بنـى    "تهالهلا   أسطورة إيتانا والنسر العربية البابلية، اليت تُسمى حسب اس        
، واليت تعد من أعقد األساطري وقد اختلـف املؤرخـون  تفسـريها، ألنّهـا              "اآلهلة املدينة 

بالفعل أسطورة متشعبة تقـرتب  ظاهرهـا مـن اخلرافـة، حبكـت  تفاصـيلها، حتّـى                   
بدت وكأنّها تصلح فقطّ ملسرحيات األطفال، وهذا ما حصل فعـال فقـد أخرجـت هـذه                 
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األســطورة تتحــدث عــن األزمــان األوىل عنــدما وضــع   . ســطورة ملســرحيات األطفــال األ
ــة (اآلهلــة  انيأساســات تقــدير األمــور واملصــائر وخلــق  ) هكــذا ترمجوهــا، وهــي قــوى رب

اجلهات األربع ثم بناء أول مدينة للبشر وبعـدها تتنـاول كيـف أنّهـم راحـوا يبحثـون عـن                     
 ليكـــون حاكمـــاً صـــاحلاً للنـــاس فوقـــع  شـــخص مناســـب ينصـــبونه ملكـــا علـــى املدينـــة 

، )وهــو اســم يرمــز آلدم اإلنســان اتبــى للخالفــة علــى األرض (اختيــارهم علــى إيتانــا 
هذا عن املقطع األول، أما املقطع الثاني فهو يقع  عدة ألواح فُقِد كثري من سـطورها،      

، متثّـل مـنت   ويصل جمموع سطورها املرتمجة إىل ما يربو عـن املـائتني واألربعـني سـطرا            
األسطورة، وهي حتكي قصة حية اختذت من  الشـجرة وكـرًا هلـا وبيتـاً لصـغارها ومـن               

ولقد احتار الباحثون  النص الثاني،      . نسر حطّ على قمتها وأقام عليها عشاً لفراخه       
اني، وملـاذا عطـف                   بتصميم األربـاب املدينـة أو املركـز الربـ ل الذي خيتصوعالقته باألو

ني بعد األول مباشرة رغم التباين الواضح بينهما  املوضـوع، فلـيس هنـاك               النص الثا 
ــتان غــري متجانســتين،       أي رابــط منطقــي واضــح، فخلــص أغلــب البــاحثني بأنّهمــا قص
واعتقدوا أن األسطورة التحمت خالل مسار نقلها حبكاية خرافية حول النسر واحلية،        

ــى عالقــة بــني تنصــيب ملــك      ــروا عل ــبالد خليفــة للبشــر، حيــث جممــع    ألنّهــم مل يعث لل
 !املالئكة والرب إنليل، وبني حية تعيش حتت ظلّ شجرة و نسر يعيش فوقها

ــة خلــق آدم املســمى      ــها رمزيــة حتكــي  مقطعهــا األول مرحل األســطورة  جممل
رب الـروح، حـدث   " إنليـل "بعد أن نفخـت فيـه الـروح فصـار مثـيال للـرب               " إنليل"عندهم  

لـذي كانـت األرض تعـج بالبشـر الـذين ال يعبـأ هبـم لشـدة طغيـاهنم،                     ذلك  الوقت ا   
ملالئكـة املوكّلـون    هذا الوقت قرر املالئكة الكبار أو اآلهلة الكبار حسـب املفسـرين وهـم ا              

 فاختــاروا آدم مــن بــني البشــر اهلمــج وأســكنوه اجلبــل العظــيم واملكــان     بتقــدير اخللــق،
 أساطري أخرى، هناك سكن آدم اجلنـة، وهنـاك          السامي املهيب الوفري اخلصيب كما      

خلّـــق وعلّــــم بواســــطة املالئكــــة األربــــاب، وكلّــــف بأمانــــة االســــتخالف علــــى األرض،  
فاألسطورة حتفظ أخبار املأل السماوي األعلى، وتتحدث عن مرحلة تارخييـة  غايـة              

 األوىل  تـروي التجربـة   األمهية وتشرح الغايات األساسية من خلق وتكليف اإلنسـان، ثـم            
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جنته، كـلّ ذلـك  قالـب شـعري قصصـي      عاقل اليت أدت به إىل اخلروج من        لإلنسان ال 
 :)١(رمزي، تقول األسطورة

 
  رسم ألسطورة إيتانا والنسر)١: الصورة(

  رواآلهلة الكبار أنوناكي حمددو األقدا

 .")م القدريو"املالئكة األطهار، يحددون األقدار  /السادة األنقياء: )٢(أنوناكي(

                                                 
، ص األســطورة واملعنــى  فــراس السـواح،  -٣٢٤، ص سلســلة األسـاطري الســورية  رينيـه اليــات،  - )١(

٥٠. 
هر، فهــم أنقيــاء الســماء، الســادة نقــي، طــا:  نــاكي–مســاء، علــوي، رفيــع، ســيد : أنــو: نــاكي- أنــو- )٢(

 .األطهار، املالئكة
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  تذاكروا وهم  امع بشأن البالد

 .)األرض: األرباب، حيث اجلنة األرضية املقدسة واملركز، والبالد/جممع املالئكة(

  مع آهلة الكون الذين خيلقون كلّ شكل

  .)املدبرون من سادة املالئكة الذين خلقوا األرض وهيأوها، وخلقوا الكائنات(

  و  نظر البشرمهيبة كانت االجييج

ــة ( ــنف املالئكـ ــرة األرض  -صـ ــن الزائـ ــيج"اجلـ ــة   " حجـ ــي متأججـ ــدم، وهـ ــذ القـ منـ
"أجيج(". 

 لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة
 .)١() كانون األول، يوم القدر، بداية اإلنسان٢٥بدء اليوم الرباني، رأس السنة، ( 

  دون أنْ يعينوا ملكاً حيكمهم
 .)ئم ذكية، دون خليفة وملكموجود، لكن كبها" البشر("

 كانت عشتار ترغب  إجياد راعٍ للبشر
 .)كقوة واضح، ألنّه نسل بشري" عشتار"هو اخلليفة، ودور (

 فكانت تفتّش عن ملك للبالد
 .)هي قوة اخلصب، والتخليق، والنسل، هي املالئكة الصافّة" عشتار أو أنينا("

 إجياد ملك البالد " أنينا"وترغب 

 .)تبحث لألرض الزاهية، والطبيعة األرضية، عن ملِكها" عني السماء"عنى أن مب( 

   التحري عن عروشٍ  السماء" إنليل"فأخذ 

 .)أي بني املالئكة إن كانوا يصلحون كخليفة ومدبرين والعرش هو املدبر(

 ففتّش  كل مكان عن عرش امللك

                                                 
 .عيد اخلليقة، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية -ليلة القدر:  راجع حبث- )١(
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 ألنه مل يكن بعد من ملك  البالد

       نزلت امللكية من السمواتوعندئذ

 فقرر إنليل أن خيلق ملكاً للبالد

 .)نليل رب الروح سيخلق إنساناً ملكاً لألرض، ونسله سيكونون أرباهبا ومدبريهاإ(

ة مـع                   ثم  املقطع الثاني الذي يشكّل اجلزء األكرب  األسطورة، تبـدأ قصـة احليـ
ة خرافيــة، فاحليــة ترمــز إىل الــنفس  النســر، قصــة رمزيــة ملفــاهيم كــبرية وليســت قصــ 

ــا يرمــز النســر إىل اإلنســان الســامي أي        ــزي، بينم ــة أي جانــب اإلنســان الغرائ الطبيعي
جانبه العقالني، ومهـا اللـذان اختلطـا بعـد ذلـك كمـا تـذكر األسـطورة، فاحنـدر النسـر            

 العاقـل  ليأكل فراخ احلية أي أصبح العقل منقادا للغرائز يقتات منها، وحني احندر آدم           
، فعوقــب بالطبيعــة  )صــانع الشــر واخلطيئــة (ووقــع  املعصــية أصــبح هــو   ) النســر(

، باسـتدراجه  )شـبكة األرض الواسـعة  (نفسها، من احلية نفسها، أي من النفس  أو من     
ة وخـارج وكْـره ومأمنـه         ١(خارج اجلنـ(       ن األسـطورة بدايـة احنـدار العقـلتبـي ،) أي ) النسـر

ة ووقوعــه  اخلطيئــة قبــل أن جيتبيــه، مــا أدى إىل تراجــع   بدايــة معصــية آدم اخلليفــ 
حالة التوازن الروحي-  النفسي)العلوي- عند آدم، تقول األسطورة) السفلي: 

 عندما كرب فراخ النسر وشبوا، أضمر النسر مكيدة شريرة  قلبه،

ث إىل فراخه قائالة: ثم حتدإنّي آلكل صغار احلي 

 لتأكيد سيشتعل غضبها علي با

 ولكني سوف أطري عالياً وأختبئ  األجواء

 ثم أهبط إىل أعلى الشجرة فقط ألخطف من مثرها،

 :فقال له فرخ مزغب كثري احلكمة، قال ألبيه

                                                 
 . احلقيقة دون قناع، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية-وعصى آدم:  راجع حبث– ١
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سـوف متسـك بـك، إن لعنـة مشـش            )١(ال تفعل ذلك يـا أبـي، ألن شـبكة مشـش           
 ..ستطرحك وتأسرك

 ولكن النسر مل يصغ إىل كالم ابنه

    إال أن نزل والتهم فراخ احليةوما كان منه 

ة ومل جتـد فراخهـا وعرفـت أن النسـر تعـدى عليهـا، توجهـت إىل                      ا عادت احليـفلم
ــة   ــور      ) مشــش(قــوى العدال ــها، فأمرهــا أن تكمــن للنســر داخــل الث ــه مظلمت ورفعــت إلي

الوحشــي طعــام النســور وتدامهــه أثنــاء أكلــه، ففعلــت مــا أمــر، ومل تنفــع النســر حينــها     
ر، جحــته للحيــة واعتذاراتــه، فلقــد قطّعــت ريشــه ونزعــت جناحيــه وطرحتــه   توســال

حينها اتّجه إىل القوى مشش وتوسل إليه أن يرفع عنه العذاب، فبعـث لـه إيتانـا أي آدم                
من احلبس  ذلـك اجلحـر، وبالفعـل بعـد أن يـتم التحـرر،       ) النسر(نفسه ليخرج عقله   

به فوق البالد تعبريا عن طلبـه التوبـة، فيحصـل    حيمل النسر إيتانا فوق جناحيه ويطري       
عليها ولكنه يدفع معها الثمن خبروجه مـن األرض الـيت عرفهـا إىل أرض أخـرى وحيـاة        

، تقول األسطورة     تختتلف متاما عما كان عليه، إذ مل يعد له مكان  جنة السماوا            
 :مقاطعها األخرية

 ، فقد أصبحت البالد غري مرئيةحدقت جيداً

 ناي مل تشبعا من منظر البحر الواسعوعي

 تولكن يا صديقي مل أعد أرغب  الصعود إىل السماوا

 حول مسريتنا كي أرجع إىل األرض

                                                 
رئيسي  األسطورة، حيـث يرجـع لـه          رب العدالة عند البابليني، وله دور        ) Shamash( مشش - )١(

 .لتقديم املظامل وطلب احلل
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  إيتانا حيلق فوق النسر)٢: الصورة(

من تلك األسطورة يتبين لنا أن األولني حرصوا علـى تـدوين أفكـارهم ومعلومـاهتم                
املعمورة، وعن جتاربه خاصة التجارب     ول على وجه    عن اخللق وعن بدايات اإلنسان األ     

املريرة،  صورة رمزيـة مهذّبـة غـري فاضـحة وعلـى هيئـة ملحميـة أسـطورية تبقـى                  
الذهن وتشحن العاطفـة، ليحفظـوا بـذلك األسـلوب احرتامـا وتقـديرا لآلبـاء األفاضـل،                  

فاعتماد . هاليم اإلنسانية ومنطلق هتذيبها وتع    فعلى رغم أخطائهم إال أنّهم سبب وجود      
ــو كاحتفـــاظ العـــرب      ــه فهـ ــه ونُحاكيـ ــا أن نقيسـ ــو أردنـ األســـلوب الرمـــزي القصصـــي لـ
مبعلّقاهتم اليت متثّل أجود الفنون الشعرية اليت تليق بـاحلفظ والتـداول الشـعيب ال أنّهـا                 

تنا القـول أن مـا هـو        متثّل أفضل تدوين للحقيقة وللحكمة وأبسطها وأنقاها، وليس يفو        
 لدينا اليوم مل يكن يوماً مشكلةً لتلك األجيـال فأسـطورة أنـاة وبعـل ومـوت                  رمز وحتليلٌ 

الزراعية كانوا يفهموهنا بكل بساطة ماذا تعين، أما حنن ففهمناها أهنا ترميز وأسـطرة         
، متاماً مثل أن نصنع اليوم ألطفالنا فيلماً كرتونياً وعظياً نشـرح            "كلمات ضخمة "و  .. و

لسوس كائنات خرافية شريرة هنمة هلا أسنان حـادة وربمـا   به تسوس األسنان، وجنعل ا    
أبـو  " "سـكّور " "أكـول "هلا أمساء مشتقّة من عادات الغذاء السـيئة فنمثّـل عـدم التنظيـف        

، ونصور الفرشاة واملعجون بطوفـان راغٍ يقضـي عليهـا وخينقهـا ومييتـها               "قذّور" "حلوى
لـيس لسـذاجتنا،   ) األسـطورة (فـيلم  ثم تسطع الشـمس مـن بريـق أسـناننا، طبعـاً هـذا ال       

وليس إليغالنا  الرتميز، وال حنتاج حمللَّل نفسي يحلّل ديننا وفلسفتنا وحجم دماغنا،             
      بــل هــي أدواتنــا املتاحــة لتقريــب الفكــرة إىل مــن نُتلمــذه لغرســها فيــه، والكــلّ يعلــم أن
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يكتشـفوا مـن   مضموهنا صحيح ومتثيلها خيـايل، فحـني يـأتي زمـان بعـد ألـف سـنة وملْ          
ــم صــوروا السوســة هكــذا؟ وأطلقــوا  : تراثنــا إالّ ذاك الفــيلم، فهــل حيــق هلــم أن يقولــوا  لِ

عليها األمسـاء، وجعلوهـا قـوى شـيطانية؟ يبـدو أن عقليتـهم مل تنضـج بعـد وعقيـدهتم                     
 !أليس هذا ما نفعله حنن  حق أولئك؟!! كذا وكذا

 
 الفرق بني األسطورة واخلرافة -ثالثاً 
ملفهــوم العــامي يكثــر اخللــط بــني األســطورة واخلرافــة، أمــا  املفهــوم العلمــي  ا

عند الباحثني واملؤرخني فإهنم ال خيلطون بني األسـطورة واخلرافـة، فاألسـطورة شـيء               
إن األسـطورة مادتُهـا     . واخلرافة شيء آخر مهما بدا من صور التشابه واالتفـاق بينـهما           

ل حــدث تــارخيي، هــذا احلــدث التــارخيي وإن كــان  احلــدث التــارخيي، فهــي  تــدور حــو 
رمزيا، إما أن يكـون مـن صـنع اإلنسـان أو مـن صـنع الطبيعـة أو مـن صـنع السـماء، وال                          
ميكــن اعتبــار احلــدث أنّــه حــدث تــارخيي إال إذا كــان لــه تــأثري حقيقــي  جمــرى حيــاة 

ــا       ــأن األســاطري والنقــوش والتصــويرات ليســت هــي الســجل الت رخيي البشــرية، علمــاّ ب
الوحيد، بل هي السـجلّ التـارخيي الوحيـد املكتشـف، ورمبـا السـجل الوحيـد التـارخيي                   

مل يـــدونوا حكمتـــهم وعلـــومهم ) وبـــاألخص الســـومريني(املـــدون أيضـــاً، أي أن األوائـــل 
الشفوية باللغة الدارجة، لكّننا جند أن شريعة محورابي املدونة على مسلّته محلـت لغـة               

ونية وغري خيالية وال رمزية، وكـذلك حكمـة أحيقـار وزيـر سـرجون               واضحة علمية وقان  
األكادي، ويبدو أن دخول عنصر القوى الربانية هـو الـذي أدخـل الرمـز األسـطوري، أي                  
مــا لــه عالقــة بالديانــة الســرية املقدســة لــذلك جنــد أن بطــوالت جلجــامش ومالمحــه    

ار وثــور الســماء ومخبابــا تتحــول أســطورياً مــع متاســها فقــط مــع عنصــر ربــوبي كعشــت 
وغريهــم، فالتــدوين عنــد القــدماء لــو أردنــا أن نقيســه ونُحاكيــه هــو كاحتفــاظ العــرب     
مبعلّقاهتم اليت متثّل أجود الفنون الشعرية اليت تليق بـاحلفظ والتـداول الشـعيب ال أّنهـا                 

 .متثّل أفضل تدوين للحقيقة وللحكمة وأبسطها وأنقاها

ــد لفهــم األســاطري   ــة (الحظــة البســاطة   مــن موال ب الــيت ) ال الســذاجة وال البدائي
 العهــد باإلنســانية األوىل، وقــد كانــت احلقـــائق     شــها األولــون، الــذين كــانوا قــرييب     عا
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واالعتقادات والطبيعة تشغل مساحة كبرية من أذهـاهنم، فاسـتخدموا األسـاطري لتكـون               
انوا يجسـدون الفكـرة     قالبا لتعليم السـلوك والـدين وتثبيـت االجتمـاع والنظـام، ولقـد كـ               

ويصوروهنا  حيـاهتم حسـب حمسوسـاهتم، فلـم يسـتخدموا التجريـد  بالطريقـة الـيت                  
نعرفها اليوم، وعبروا عن أفكارهم بلغة عفوية تقرتب من الطبيعة إىل حـد كـبري وتعمـل      
ــى توظيــف الظــواهر واملمارســات واألدوات خلدمــة الفكــرة، فأمســاء ا احلســنى       عل

د بـاهلواء، والـرحيم              تتّخذ لديهم    جسـة لتناول الفكرة، فـاللطيف قـد يتشخّصات طبيعي
ــد لــديهم بالرعــد       جســد بــاألم كونــه مركــز الرمحــة األرضــية، واملعاقــب قــد ي جسقــد ي

تقوم مقام القيـوم، وهـي الشـهيد القـائم علـى كـلّ نفـس مبـا                  ) مشش(والربق، والشمس   
ينما نولّي جنده، الكاشـف بنـوره لكـلّ         كسبت، وهي كذلك العادل، وهي وجه ا الذي أ        

. خبء، فهي لغة رمزية ينبغي أن نفهم ترميزاهتـا ومراداهتـا جيـدا لـئال جنحـف بأهلـها                  
 ولـيس آهلـة   اًوالقوى املخلّقة املوكلة بتدبري األمر علـى األرض تسـمى  األسـاطري أربابـ          
هتم الثقافيـة  كما تعبر عنه الرتمجات، وال غضاضة على قدامى العرب حبسـب مسـتويا      

فــالرب عنــدهم مبعنــى الســيد املســتوجب  " أربابــا"واللغويــة حــني أطلقــوا علــى املالئكــة  
 تقــف وراء ظــواهر الطبيعــة وتســير  -أي املالئكــة–احملبــة والطاعــة، علــى اعتبــار أنّهــا  

" أســـباباً"قواهــا وقوانينــها، كمــا نُســميها حنــن اليــوم بإرشــاد الــدين اخلــامت الكامــل           
فـاألمر واحـد ألنّـه يتنـاول الوظيفـة ال           " رسـل ربانيـة   "و" جتلّيـات "و" سـائط و"و" قوانني"و

العبادة، ومفاده أن هلذه األربـاب السـلطان والقـدرة، وأنّـه جيـب علـيهم أن خيضـعوا هلـا                     
ــم، وإال فــإن الضــياع واهلــالك جــزاء مــن متــرد عليهــا أو        ــا قــوانني ونُظُ ويطيعوهــا ألنّه

    لوا هلا بالعبادة والتوحيد، فقد حافظوا على إميـاهنم باإللـه         عصاها، لذا فإنّهم ملْ يتوس
  ضــمن أســاطريهم أن نالواحــد، ومل يشــركوهم بــه كحــال الــوثنيني، بــل كــانوا يقولــو  

ن هـو            . ةفوقها مدبراً مالكاً هو رب األرباب، إله اآلهل        خطئوا حني جعلـوا كـلّ مـفهم ملْ ي
اً، وحنـن نسـميه اليـوم          يـاً، فلغتـهم    مفرتض الطاعة ربـالـيت يسـتخدموهنا  -معلّمـا ومرب- 

تُسوغ هلم أن يسموا أمري اجلند رباً، واملعلّم، وامللك، والقاضي، واملشرع، أربابـاً، وهـم ال                
يعنون أن هذه األصناف كائنات غري بشرية، وال أنّهم غري خملوقني فيسـتحقّون العبـادة               

فضال . يل والطاعة واإلذعان وخالفة ا فيهم     والتأليه، بل عنوا أنّهم يستحقّون التبج     
أن اللغــة ملْ تتخصــص مفرداهتــا بعــد، فــا رب، واملــدبرون أربــاب، وقــوانني الطبيعــة     

 .أرباب، وساسة املدينة أرباب
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ــالقمر،        ــدون خــالق الكــون ومــدبر األمــر األعظــم ب ــابليني جيس جنــد كــذلك أن الب
مــا جيــري علــى األرض، يقــول صــاحب كتــاب ويســمونه ســني، وهــو الــذي يراقــب بنــوره 

ميثّلـون القمـر  النقـوش الفـاخرة جالسـا علـى             "سلسلة األساطري السورية أنّهـم كـانوا        
عرش وذا حلية تتدىل على صدره، وعدا عن الفـأس الـيت حيملـها أحيانـا فإنّـه ميسـك                    

ــة    ــه الصــوجلان والعصــا رمــز امللوكي ــى، فتصــفه كل   )١("بيدي ــي األعل ــه رمــز للعل مــات ، إنّ
 :األسطورة

 من أكرب منك، من أكرب منك، أنت وحدك القدير

  يسجدون)٢(، فإن اإلجييجيتوإذ يدوي صوتك  السماوا

وإذ ميـر صــوتك  األعـايل كأنــه هبــوب الـريح، فإنّــه يبعـث احليــاة  املراعــي     
 .)٣( "..وموارد املاء 

 

الواقع وال بـأي حـدث       هلـا بـ    ، فهي سرد من نسـيج اخليـال، وال عالقـة          أما اخلرافة 
، ألنّها مؤلّف قائم على اخليال سواء كان فرديا أو مجاعيا، يقول الـدكتور أمحـد                واقعي

 احلكاية اخلرافية ال تعتمد احلدث أساسـاً هلـا، وإنّمـا     نقول أننستطيع أن: "كمال زكي 
زام ، واخلرافة قد تنسج لغايات أخالقيـة أو توجيهيـة كاحلـث علـى التـ               )٤("تعتمد البطل 

اخللق الطيب والنفور من املساوئ وقد تتضمن رسائل من مثل متجيد القوي وصـاحب        
السلطان، أو قد تروى رد التسلية والرتفيه إال أنّها تعتمد علـى مبـدأ نسـب اخلـوارق                

شخصيات اخلرافة هم من البشـر      . والبطوالت لعناصر اخلرافة وشخصياهتا الرئيسة    
اريت، و مجيع األحوال فإن اخلرافة هي نسـيج ال حيمـل            أو احليوانات أو اجلن والعف    

                                                 
 .٣٣٠ديانات الشرق األوسط، ص -سلسلة األساطري السورية رينيه اليات وآخرون ، -)١(
ــة األرضــية    -)٢( حيطــون باجلنــذين ي الســماوية، إشــارة إىل إدراك األولــني   / هــم املالئكــة املتأججــة ال

 .حبقائق من العامل العلوي
 .٣٣٣ديانات الشرق األوسط، ص  -سلسلة األساطري السورية رينيه اليات وآخرون ، -)٣(
 .٦٣، ص األساطري أمحد كمال زكي، - )٤(
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واقعياً بغض النظر عن موضوعه النافع احلامل للمواعظ والعرب، فحكايـات مثـل              أصال 
حكايات كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلـة وحكايـات شـهرزاد هـي  احلقيقـة حتمـل مـن                     

 تـدور حـول حيوانـات أو بشـر     املواعظ والعرب الشيء الكثري، وعلى الرغم من أن أحداثها  
أو أشياء كاجلبال والبحار وغريها وقـد حتمـل مضـامني راقيـة إال أنّهـا غـري واقعيـة وال                  
 متت إىل احلدث احلقيقي  شيء، فلم يكن هناك أرنبا  يوم مـن األيـام خـدع أسـداً          
ومل تكــن احلمامــة قــد حتــدثت إىل مالــك احلــزين تشــكو إليــه اعتــداءات الثعلــب عليهــا  

هذا إذا مل تكن رموزاً لشخصيات أو مراكز قوى حقيقيـة تارخييـة وإال فإهنـا نـوع مـن                    (
 بيـد عـالء الـدين يعمـل         ، ومل يكن هناك جنيا يظهر من املصـباح يكـون رهنـاً            )األساطري

على حتقيق أمانيـه، ولـيس مثّـة مغـارة تفـتح بكلمـة سـر يهتـدي إليهـا علـي بابـا الرجـل                          
اً ويصـبح مالكـاً لثـروة              الفقري الطيب ذو األخالق ال     رفيعة ويتمكّن من قتل األربعـني لصـ

املغــارة فيســاعد الفقــراء واحملتــاجني، كمــا ال يوجــد رجــل يتحــول إىل ســوبرمان ينــذر     
نفســه ويســتخدم قــواه اخلارقــة لفعــل اخلــريات وحتريــر الــبالد مــن األشــرار، كــل هــذه   

  شــكلها العــام مــن األمثلــة مــن اخلرافــات  ثقافــات خمتلفــة، تشــرتك مــع األســاطري
حيث غناها باخليـال وامتالئهـا باحملسـنات واالسـتعارات واألحـداث اخلارقـة، إال أنّهـا                 
أنسجة غـري واقعيـة، وغالبـا مـا تتحـول مثـل هـذه الروايـات إىل حكايـات مسـلية تتـولّى                        
اجلدات روايتها على األطفال وقـد تضـاف إليهـا أو تـنقص منـها فقـرات أو مقـاطع مـع           

ا مــن جيـــل إىل جيــل، ألنّهــا تعكـــس الواقــع واملســتوى النفســـي والثقــا هلـــذه       انتقاهلــ 
 . اجلماعة أو تلك

 

 ان أسطوريانذجمنوحامت  .. عنرتة  

ال بد أن تقوم األسطورة على حدث حقيقي تـارخيي، فحـني نسـمع  حكايـة عـنرتة                   
 جـيش   مثال، جندها مليئة باألحداث البطولية اخلارقـة، فعـنرتة البطـل قـادر علـى قهـر                

 شخصـــية ةبأكلمـــه وبإمكانـــه أن ميعـــن  قتـــل آالف املقـــاتلني األشـــاوس، فهـــل عـــنرت  
أسطورية أم خرافية، لو سلّطنا املعيار الذي وضعناه للتمييـز بـني األسـطورة واخلرافـة                
وهو معيار الواقعيـة، فسنسـأل هـل وجِـد  تـاريخ العـرب فـارس وشـاعر امسـه عـنرتة              

ل، خطــب ابنــة عمـه عبلــة فلــم يزوجــوه إياهــا فقضــى  العبسـي اتّصــف بالشــجاعة والنبــ 



 

44 

حياته ينظم شعرا فيها، إن هذا السؤال هو ما يهم املؤرخ معرفتـه والبحـث عـن الـدليل                   
العلمــي لــه، فحــني يثبــت لنــا التــاريخ أن هنــاك معلّقــات باســم عــنرتة يتحــدث فيهــا عــن 

ه ويـبني         ه وعشـقه البنـة عمـمنـها وهـو     بطوالته  احلروب، ويسرد فيها حب نِـعكيـف م 
خري من يستحقّها، حينها ميكن القول أن عنرتة شخصية حقيقية ذات طابع أسـطوري،              

  .إذن  احلدث التارخيي هو املهم وليس ما علِق به من حمسنات وزيادات
حكايــة أخــرى عــن الرجــل األســطورة حــامت الطــائي املعــروف بنبلــه وكرمــه وشــعره 

 إذا قاتل غلب وإذا غنم أهنب وإذا سئل وهب وإذا ضرب            وكان حامت مظفرا  "وشجاعته،  
، و الـرتاث أن أحـدا نـوى قتـل الطـائي        )١("بالقداح فاز وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلـق        

وكلّما وضع السـيف علـى عنقـه مل يسـتطع قتلـه والسـبب أن ا حيـب الطـائي لكرمـه                       
ن أخ الطـائي أراد أن يفوقـه   فال يعمل فيه السيف، و حكاية أخرى عن الطائي تقول أ    

هل أصبحت أفضل من حـامت؟ وهكـذا إىل أن أجابتـه          : كرماً، فكلّما قام بفعل سأل أمه       
ي لـن تكـون يومـا أكـرم مـن حـامت، فعنـدما كنـت رضـيعاً أنـت                        : أمه ذات يـوم قائلـة      نـيـا ب

ك كنـت تشـرب كـلّ احلليـب حتـى الـذي                         قِي لك مـن احلليـب، لكنـبكـان  وحامت كان هو ي
فهل كانت هناك شخصية تارخيية حتلّت بالكرم وقدمت صورا فوق العادة مـن   !! يبقيه

صور اإليثار والعطاء، نعم فلقد أثبت لنا التاريخ ذلك من خالل حديث حامت عن نفسه               
  لــه حــني أســر قومــه ) ص(وحــديث غــريه مــن الشــعراء واألدبــاء عنــه، وذكــر رســول ا

القصــة إذن هلــا مــادة واقعيــة وإن خالطتــها احملســنات  وأطلــق ســراح ابنتــه كرامــةً لــه، ف
 . والتفاصيل اخليالية

هما حيتوي على احملسنات والزيـادات       إذن تشرتك مع اخلرافة  أن كلي       األسطورة
اللفظية، فاألسطورة كما اخلرافـة متامـاً هتـدف مـن خـالل تلـك احملسـنات اللفظيـة أو                    

من خـالل صـياغتها علـى أمنـاط شـعرية، هتـدف           االستعارية أو التشبيهية أو البيانية، و     
مــن وراء ذلــك كلّــه ألن تصــبح مقربــة مــن أذهــان وقلــوب النــاس ولتكــون ســهلة احلفــظ  

 . والنقل، حيث أنّها كانت تنقل شفويا من جيل إىل جيل

 

 
                                                 

 .٢٢٢، صموسوعة الفلولكلور واألساطري العربية شوقي عبداحلكيم، - )١(
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 منوذج أسطوري.. جلجامش  

 وألن األســطورة تقــوم  األســاس علــى احلــدث التــارخيي، فإنــه ينبغــي جتريــدها 
ــها            ــة وتُســتخلَص من ــادة التارخيي ــها امل ــي تُســتَنبط من ــنات لك ــن حمس ــق هبــا م ــا عل مم
     احلقــائق املدسوســة فيهــا، خاصــة  قضــايا خلــق الكــون والوجــود واإلنســانية، إذ أن

 جلجـامش كـان ينظـر      ثنايـا األسـاطري، فأسـطورة   هناك لباً وحقيقةً ناصعةً موجودة   
طـل امسـه ووصـفه خـرا وأنّهـا ال أسـاس هلـا مـن                 إليها كقصـة خرافيـة تتحـدث عـن ب         

ــار والتنقيبــات        ــاريخ بواقــع، ولكــن اكتشــفت اآلث ــة وال متــت إىل الت الصــحة التارخيي
مدينة أورك  جنـوب العـراق الـيت جـاءت تبحـث  األصـل عـن آثـار بابليـة، بأنّـه قـد                          

، وتبـين  ليـة كانت هناك حضارة سومرية عظيمة  تلك املنطقة سـبقت احلضـارة الباب      
  قائمــة امللــوك الــذين حكمــوا أورك علــى ضــفة الفــرات  فيمــا بعــد أن جلجــامش هــو 

الشرقية، وأنّه بنى األسوار ملدينة أورك وقاد شعبه  كثري من املعـارك، واعتمـد نظـام                 
احلكم الدميقراطي مبجلسني خصص األول للشـيوخ واآلخـر للمقـاتلني الشـباب، بطـل               

مريا، إال أن البـاحثني اكتشـفوا فصـول امللحمـة بلغـات خمتلفـة،       هذه األسطورة كـان سـو   
  العــراق منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر حيــث كــان معظــم ألواحهــا     فوجــدت أوالً

 السـومرية علـى هيئـة قصـائد منفصـلة،     باللغة اآلشـورية ثـم عثـر عليهـا مكتوبـة باللغـة        
ري إىل جلجـامش  بـالد   و منتصف القرن العشرين عثِر على بعض األلـواح الـيت تشـ        

كما وجدت أيضا  جمدون بفلسطني ترمجة للملحمة، وعلى الرغم من أن             األناضول،
بناء امللحمة بصفتها وحدة كاملـة متسلسـلة األحـداث مل يوجـد إال  النسـخة البابليـة                
إال أن العثور عليها بلهجات عربية خمتلفـة وبأزمـان وأمكنـة خمتلفـة يـدل علـى أن هـذه             

سطورة كانت منتشرة ومعروفة على نطاق واسع منذ قبـل األلـف الثـاني قبـل املـيالد            األ
ما يدلّ على أن األساطري ومنذ عصور موغلـة  القـدم  تتحـدث عـن قضـايا يـراد هلـا                       
اخللود والتـداول باأللسـن مـن جيـل إىل جيـل حفظـا هلـا مـن الضـياع، ومبقارنـة الـنص                       

ــه حيتــوي علــى إضــافات وحــذف وتعــديل  الســومري األقــدم مــع الــنص البــابلي جنــد   أنّ
           بعض املعتنني باألساطري علّق قائال الروايـة  : "لتتالءم مع الفكر واملزاج البابلي، حتّى أن
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البابلية ليست جمرد إعادة مبتذلة لألصول السـومرية، فالشـيء املشـرتك بينـهما لـيس              
 .)١("سوى اخلطوط العامة ألساس الرواية

املؤرخـون قطعـة فريـدة، فهـي حبـق مـن أروع املـدونات،               أسطورة جلجـامش عـدها      
فهي أول عمل أدبي جتاوز بيئته لينتشر  معظم أرجاء العامل، ولقـد تُرمجـت امللحمـة              
إىل أكثر من لغة، فتجاوزت زماهنا لتسـتمر أكثـر مـن أربعـة آالف عامـاً تنـبض باحليـاة،                    

واملغامرة مع األخالق واملأساة،    تُقرأ وكأهنا كُتب خامتة األمس، وهي مزيج من البطولة          
جامس أي الثور اجلليـل، وهـو       -تتحدث عن ملك سومري حكم مدينة أورك، يدعى جل        

بطل تصفه األسطورة رمزيا بأنّه ذو أوصاف خرافية نصفه إنسان ونصـفه اآلخـر إلـه،                
 جنوب العراق، وكان طافح     " أوروك"كان  أول أمره باغياً وطاغياً على أهل مدينته          

لشهوة أزعج سكان أورك بتعاليه وعدوانـه علـى الفتيـة والفتيـات بسـريه فـيهم بشـرعة                   ا
اإلباحية، فقد كان ينتهك احلرمات، حتّى ضج الناس من أمريهم واشتكوا من        " عشتار"

، ليعارضـه ويصـارعه،     )أنكيدو/أنقيضو(مجوحه وغروره، فبعثت القوى اإلهلية نقيضَه       
االثنني، يتغير فكر جلجامش ويتعاهد الـرجالن علـى         وبعد صراع ومواجهة شديدة بني      

أن يكونا صديقني وفيني لبعضـهما مـدى احليـاة، وتبـدأ مغامراهتمـا للوصـول إىل بـالد                   
قوى األرباب واملدبرين أو أرض اخللود، وهنا تدخل القصة  فصل من نوع آخر يغلب             

عه على يـديهما، ثـم   عليه البطولة واخلوارق من مثل حماربة الصديقني خلمبابا ومصر       
ــوت         ــر امل ــة لقه ــه الثاني ــة جلجــامش  رحلت ــدو، وحماول ــدرامي لصــديقه أنكي ــوت ال امل

عـني احليـاة فلـم      والوصول إىل أرض اخللود، ولقائه هناك بأتونوبشتم الذي شرب مـن            
 وختتـتم األسـطورة بالنهايـة املأسـاوية جللجـامش وعجـزه عـن حتقيـق                 تناله يـد املنـون،    

 : مة  اللوح األول امللحتنص. حلمه

 سأعلن للعامل عن مآثر جلجامش

 الرجل الذي كان يعلم كلّ شيء

 ،امللك الذي عرف كلّ أقطار العامل

                                                 
 .٣٥٥أساطري آرام ، ص  -امليثولوجيا السورية  وديع بشور، - )١(
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 ، حكيما، رأى اخلبايا وكشف األسراركان 

 ، صة عن أيام من قبل الطوفانوأخربنا ق

 ،، تعب وأهنكه العمل رحلة طويلةذهب 

 .)١(...وملا عاد حفر القصة كلّها على الصخر 

 

 
  األمري السومري جلجامش)٣: الصورة(

 

إذن األسطورة تتحدث عـن مـادة تارخييـة وحتكـي قصــة امللـك احلكـيم جلجـامش                   
صاحب البطوالت الكبرية واملـآثر النافعـة اجلـديرة، فتلـك الشخصـية ليسـت شخصـية                 

عـرب  أسطورية، وإنّما هي شخصية حقيقية أوتيت املعارف والعلوم وكشفت هلا األسـرار     
 .اتصاهلا بالعوامل العليا

                                                 
  .٢٦١أساطري آرام ، ص  -يثولوجيا السورية امل وديع بشور، - )١(
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  رسم ميثل جلجامش وصديقه أنكيدو)٤: الصورة(

 

 وطوفان نوح مناذج أسطورية.. مسري أميس .. قدموس  

وتعترب أسطورة قدموس وأخته أوروبا مثال آخر على األصول التارخيية لألسـاطري        
ور العربيـة   وإن متازجت بصور اخليال والبعد عن الواقع، فقدموس هو ملك مدينـة صـ             

على سواحل لبنان وهو الذي علّم اليونانيني زراعة العنب واملعادن واحلروف اهلجائيـة،          
وأخته أوروبا العربية هي اليت أعطت للقارة األوروبية امسها، واحلكايـة طويلـة ملـن أراد     

، ورغـم صـياغتها  شـكل غـري واقعـي إال أنّهـا حتتـوي علـى                   )١(التعرف علـى تفاصـيلها    
فتاة انتقلـت إىل الـبالد الـيت تقـع  مواجهـة             ) عروبا(عي حقيقي، فأوروبا    مضمون واق 

آسيا، ومنذ ذلك الوقت مسيت بأوروبا نسبة إىل هذه األمرية العربية ومشلـت التسـمية         
مجيع البلدان الواقعة على اجلزء الشـمايل مـن البحـر املتوسـط املسـمى تارخييـاً ببحـر         

مشال اجلزيرة العربية، حتكي أسـطورة أوروبـا قصـة          أموريا نسبة إىل اآلموريني سكّان      
أمــرية عربيــة ســكنت مدينــة صــور اختطفهــا ثــور هائــل ونقلــها علــى ظهــره إىل الضــفة    
ــه         ــق أخوهــا األمــري قــدموس للبحــث عــن أخت ــى أثرهــا انطل الشــمالية مــن البحــر، وعل

طابعـا  واالنتقام ملن خطفها وهنا تدخل احملسنات والصور اخليالية اليت تعطي للقصة            

                                                 
 .٧٥، ٦٩، ص مسخ الكائنات تفاصيل القصة  كتاب الشاعر أوفيد، -١
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قصصيا مشوقا، إذ يلتقي قدموس  طريقه بالعديـد مـن اآلهلـة إىل أن يلتقـي باإلهلـة           
أثنيا اليت تقوده للمواجهات ينتج عنها استخالصه لعدد من اجلنـود، يـدعوهم إىل بنـاء               
مدينته قادميا القلعة املكتشفة  بالد اليونـان، فأوروبـا فتـاة عربيـة وقـدموس أخوهـا         

قيتان يرجع هلما فضل نقل احلضارة إىل أوروبـا كمـا دلّـت عليـه      عربي شخصيتان حقي  
 .املكتشفات األثرية هناك

 
  األمرية أوروبا خيطفها الثور)٥: الصورة(

 

ــة املعلّمــة( أســطورة مسريامــيس امللكــة اإلهلــة  ومــن األســاطري أيضــاً  الــيت ) أي الرب
لقبـاب الـيت مـا تـزال     شيدت مدينة دمشق وأقامت حوهلا سورا، كما ينسـب إليهـا بنـاء ا      

ــيت عــال ســلطاهنا ووصــل إىل          ــة ال ــة الســورية، هــذه امللك ســارية  الطــرازات املعماري
أطراف العراق وتركيا واجلزيرة العربية تتحدث األسطورة عنـها أنّهـا مولـودة مـن رحـم                 
ــدها بالرعايــة ســرب مــن    مساويــة كانــت قــد تركتــها  اخلــالء عقــب والدهتــا، فتعه أم

 أنّها حني ماتت حتولت إىل محامة، هذا اجلزء املضـاف  األسـطورة هـو                احلمام، كما 
من قبيل احملسنات الـيت حتـدثنا عنـها، ولكـن ذلـك ال حيجـب حقيقـة وجـود شخصـية                      

 .تارخيية ملكت األرجاء هي امللكة العربية مسرياميس
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ــر أيضــا  األســاطري، وتعــرض          ــوح ذُكِ ــان ن ــا يعــرف بطوف ــان العظــيم أو م الطوف
 املبالغـات والتفاصـيل الرمزيـة فتقـول أن اآلهلـة            احلقيقة مع بعض  ساطري القصة     األ

اكتشفت أن اإلنسان مل حيقّق الغاية اليت من أجلها قـد خلـق، وأنّـه قـد عـاث  األرض        
اليت أمنه األرباب عليها فنشر فيها الفساد وسفك الدماء، وعلى ذلـك اجتمعـت القـوى                

واتّخــذت القــرار بإفنــاء احليــاة علــى األرض ) ســب الرتمجــاتاآلهلــة ح(املوكلــة بــاألرض 
وتطهريها من هذا اجلنس لتبدأ بعدها مشوارا جديدا طاهرا، فاختارت رجـال حكيمـا               
صــاحلا أوكلــت لــه مهمــة بنــاء ســفينة هائلــة حيمــل فيهــا أهلــه، وزوجــني اثــنني مــن كــلّ   

 إىل عمـارة األرض     احليوانات، الراكبـون  هـذه السـفينة وحـدهم الـذين جنـوا وعـادوا               
بعــد أن جــف املــاء، جنــد مثــل هــذه األســطورة تتكــرر لــدى الســومريني والبــابليني و      
التــوراة وكــذلك عنــد اإلغريــق مــع بعــض االختالفــات، بــل جنــدها  أســاطري شــعوب     

كـان الغـرب    . ، كشعب بوليفيا ونيوزيلنـدا، وهنـود أمريكـا الشـمالية          )١(متفرقة من العامل  
ت املنطقـة العربيـة جيولوجيـا فتبـين               ينظر هلذا احلدث     رِسـكنوع من اخلرافة، إىل أن د

بأنّه حدث فيها عدة طوفانات أكربها الطوفان الـذي وقـع حـوايل سـتة آالف سـنة قبـل                    
امليالد، وهو نفسه طوفان نوح املذكور  القرآن الكريم والذي ورد ذكره عند البـابليني               

، و أســطورة نيبــور وملحمــة خاصــة "شــتمأتوناب" قصــة جلجــامش عنــد حديثــه مــع 
ــر أيضــا     "أتراحيســس"باســم  ــر  أســاطري ســومرية وأســاطري ســورية، وذُكَ ، كمــا ذُكَ

التوراة اليت تعترب مبثابة كتاب تاريخ وسـجل وثـائقي ألخبـار وأحـداث وجتـارب املنطقـة                  
 فهـم  العربية، وبغض النظر عن حتريفهم وأخطائهم  تدوينها من جهل ونسـيان وقلـة          

 .وأهواء، فهو تاريخ مسطور على أي حال
 

 

 أنواع األساطري -رابعاً 
ليست كلّ األساطري تشري إىل موضوع واحد، أو تقصد هدفا واحدا، وعلـى الـرغم               
مـــن اخـــتالف مـــوطن األســـاطري وأزمنتـــها إال أنّـــه ميكـــن تصـــنيفها حســـب موضـــوعها 

                                                 
 . بني احلقيقة واألوهام، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية-طوفان نوح:   راجع حبث- )١(
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خيفـى أن لتصـنيف     وغرضها ووظيفتها األساسـية بغـض النظـر عـن مصـدرها، ولـيس               
ــها       األســاطري دوراً كــبرياً  فهمهــا وإدراك معانيهــا، وتصــنف األســاطري حســب وظيفت

 :كالتايل

 

  األساطري التعليمية-أ
لقد ارتبطت األسـاطري بسـلّم التطـور احلضـاري اإلنسـاني، وحتمـل األسـاطري مـن                  

عملها اإلنسـان   هذا النوع مضامني ذات غايـات تعليميـة، فقـد كانـت األسـاطري وسـيلة اسـت                 
األول بسبب ما متتلكه من طابع مقدس وصفات تعني سـامعيها علـى تصـديقها والتفاعـل                 

  مرحلة االنتقال من الزواج العشوائي إىل        )١(معها للمسامهة  تعليم وتركيز مبادئ إيل      
األســرة واالســتقرار واملثــل واألخــالق، إىل جانــب ذلــك اهتمــت األســاطري التعليميــة بتعلــيم  

 . دئ الزراعة وفنوهنا، والزراعة كما نعلم مرتبطة باألسرة وحياة االستقرارمبا

وإنانــا هــي عشــتار عنــد  ( ســومرية والــيت حتكــي عــن زواج أنانــاففــي األســطورة ال
ــاة عنــد األوغــريتيني   ــابليني وعن ــل دور الراعــي الشــاب     ) الب ــا ميثّ مــن دميــوزي وهــو هن

احملراث وهو الذي فضّلته أنانا  أول       وهو الفالح صاحب السد والساقية و     " أنكمدو"و
األمر  مقابل الراعي دميوزي، ألهنا ترغب  حياة االسـتقرار، والزراعـة مـن عوامـل           
االستقرار، أما الرعي الذي ميثّـل املرحلـة الـيت سـبقت الزراعـة فريتـبط بوضـعية عـدم                    

عايش بني املهنـتني    االستقرار واحلاجة إىل االنتقال، فغاية األسطورة هو تركيز مبدأ الت         
حبيــث ينتفــع كــل صــاحب مهنــة مــن مزايــا املهنــة األخــرى  حالــة مــن التكامــل الــذي    

هـذه األسـطورة تقـع  درامـا طويلـة ضـمن حـوار طويـل                 . تتطلّبه عملية بناء احلضارة   
بــني أبطــال األســطورة، ويــتم فيهــا اســتعراض مميــزات كــلّ مهنــة علــى املهنــة األخــرى،    

  أحداث األسطورة حيث ينصحها أن ختتـار مـن هـو أكثـر               )٢("توأو"ويشرتك أخو أنانا    

                                                 
 محلـها األنبيـاء الـيت سـعت         شـريعة ا الـيت      إيل  األساطري هو ا، ومبادئ إيل املقصـود هبـا           - )١(

 .حنو تكريس شريعة القيم واألسرة، مقابل شريعة اهلمج واإلباحية
 . أوتو هو رب العدالة عند السومريني،ويقابله مشش عند البابليني- )٢(
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نفعا للبشر وهو الراعي حسب رأيه،  حني أنّها تفضّل الفـالح، فتقـع منـاظرة بينـهما                  
 :يستعرض فيها كلّ منهما مزايا مهنته وأمهيتها، تقول األسطورة

 "أوتو"أخاها، البطل، احملارب 

 الراعي يتزوجك، يا أختاه دعي : يقول ألنانا الطاهرة

 العذراء، عالم أنت راغبة عنه؟" أنانا"يا 

 إن زبده طيب، وحليبه لذيذ

 وأي شيئ مسته يد الراعي يصبح زاهياً

 ..يتزوجك " دموزي"، دعي الراعي "أنانا"يا 

 ..فتجيب أنانا بالرفض، حيث أنّها ترى أن حياة الزراعة أرقى وأفضل 

 أنا لن يتزوجين الراعي

 اجلديدة سوف ال يكسونيوحبلته 

 وصوفه الناعم سوف ال يغطيين

 أنا العذراء، الفالح سيتزوجين

 الفالح الذي جيعل النباتات تنمو بوفرة

 )١("..الفالح الذي جيعل احلبوب تنمو بغزارة 

مستعرضـا  " دميـوزي "هنا و حماولة شخصية منه إلقناع أنانا به يتدخل الراعي    
 يقدمه من لنب وجنب وزبد وحليب وهـي  نظـره خـريات            منافعه وأعماله العظيمة وما   

ل                      تفيد البشرية، هذا اخلصام بني االثـنني جعـل أنانـا تقتنـع بـه، دميـوزي حبنكتـه توصـ
إىل حــلّ التنــازع بــني املهنــتني، فقــد دخــل  خصــام مــع الفــالح أنكمــدو إال أن أنكمــدو   

يرعــي أغنامــه  رفــض الــدخول  اخلصــام وعــرض عليــه أن يكــون صــديقا لــه وأن    
حقوله لتأكل من حبوبه وتشرب من ماء جداوله، بعدها تعـم حالـة الرضـا عنـد أبطـال                   

                                                 
 .٢٣٠ أساطري آرام، ص -امليثولوجيا السورية وديع بشور، - )١(
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األســـطورة وينشـــرح اجلميـــع  حلالـــة التعـــايش والتكامـــل والـــيت يـــتم فيهـــا االحتفـــاظ   
ــجام،      ــام وانسـ ــة وئـ ــة  حالـ ــانية الرعـــي والزراعـ ــاة اإلنسـ ــتني  حيـ ــاملهنتني األوليـ بـ

ية حباجة إىل املهنـتني دومنـا تنـازع أو منافسـة، وهـو  احلقيقـة                 والقناعة بأن اإلنسان  
 .درس كبري ساعدت األسطورة كثريا على ترسيخه  األذهان

وهذا بالتمام ما حكاه القرآن كصورة من الواقـع التـارخيي بـني البـداوة واحلضـارة       
رسـلني دور   ذلك الصراع الذي استمر أحقابا طويلة كان لألنبيـاء وامل         ) الرعي والزراعة (

أساس فيه، وبتدخل من السماء وبتوجيههـا يـتم التوفيـق بـني هـاذين االجتـاهني كواقـع                   
حضاري وإزالة اخلصام بينهما ريثمـا يـذوب القـديم  اجلديـد، هـذه احلالـة عرضـها             
           ة داود وسليمان وحتكيمهما بني الراعي والفالح، حيـث أنالقرآن الكريم ضمناً  قص

حضـرية، هـذا الصـراع انتـهى        -رعوية، أما مرحلة سليمان فرعوية    " ةجبلي"مرحلة داود   
وداود (بســيادة حكــم ســليمان التــوفيقي التصــاحلي حتقيقــا للتعــايش بــني الفكــرين،         

                اهِدِين كْمِهِـمْ شـا لِح ، وسلَيْمان إِذْ يحْكُمانِ فِي الْحرْثِ إِذْ نَفَشتْ فِيهِ غَنم الْقَـوْمِ وكُنـَّ
ـبحْن          فَ ســالَ ي الْجِبـ داود ـع ـخَّرْنَا مـ سـعِلْمــاً وكْمــاً وـا ح كُلّــاً آتَيْنـو انـلَيْم ـا سـ اهـفَهَّمْن

كُنَّا فَاعِلِنيو الطَّيْر٧٩، ٧٨:األنبياء)(و(. 

ومن األمثلة على األساطري التعليمية األسطورة البابلية املعروفة باسـم أنشـودة أمل             
ابــة التعويــذة أو الرقيــة لتجنـب أمل األســنان، وتظهــر كيــف أن مجيــع  األسـنان، وهــي مبث 

أنشـــطة اإلنســـان األول ومهومـــه ارتبطـــت بـــالعوامل العلويـــة أي باألربـــاب أو باملالئكـــة   
مــع اســتثنائنا املــد -املــوكّلني بتنظــيم الكــون، بــل احلــق أن اإلنســان منــذ كــان وإىل اليــوم 

ف األرباب وقـوى السـماء  مواعظـه، فـال ختلـو              دائماً يوظّ  -املادي الذي حرف بعضَه   
ة أو حكاية شعبية ذات عربة مِن االشـتمال علـى عنصـر إهلـي أو                يقصةٌ وعظية أو تعليم   

غــييب أو قــوة خفيــة فيهــا، وقــد كــان االعتقــاد بــأن خمتلــف األمــراض الــيت عــانوا منــها   
ل األســطورة  مردهــا إىل قــوانني طبيعيــة قــدرها األربــاب منــذ خلــق اإلنســان، وحتمــ         

مضمون اإلميان بتلك القوانني الطبيعية كمسببات لألمراض، فسوسة األسنان كغريها          
من املخلوقات مقدر هلا احلياة وفق قوانني الطبيعة، ومن حقّها أن حتصـل علـى قوهتـا                 
وشراهبا الذي وجدتـه  األسـنان واللثـة، وللوقايـة مـن أمل السوسـة توصـي األسـطورة                    
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ة وال بالتوسل بالسحر لرفع األمل، وإنّمـا باسـتخدام الـدواء املتـوفر              ليس بالتضرع لآلهل  
 : )١( الطبيعة، مع تالوة رقية على املريض كنوع من التعويذة، تقول األسطورة

 السماء " آنو"بعد أن خلق "

 خلقت السماء األرض

 ثم خلق األرض األهنار

 وخلقت األهنار القنوات 

 ثم خلقت القنوات املستنقع

 ،ق املستنقع السوسةوخل

  كلمــات هــذه األســطورة، فاعتقــادهم أن كــل شــيء خملــوق  اً كامنــاًنالحــظ علمــ
بقدر، بدءا من السـموات واألرض إىل ذراهتـا الصـغرية، بعـدها تـروي األسـطورة حكايـة              

 :الدودة املخلوقة الصغرية اليت تطالب ربها بتوفري رزق هلا

 "مشش"ذهبت الدودة تبكي أمام "

  دموعها أمام إيا واهنمرت

 ماذا ستعطيين ليكون قوتا يل؟

 ماذا تعطيين شرابا ألمتص؟

 سأعطيك التني الناضج 

 " وسأعطيك مثار املشمش

 املقــدر هلــا احليــاة تــأبى إال أن تأكــل مــا يضــمن هلــا   -كــأي خملــوق–ولكــن الــدودة 
 :حياهتا فالتني واملشمش ليس من قوهتا، تقول الدودة 

                                                 
الكتـاب الثـاني،   ديـوان األسـاطري،    م الشـواف،    ؛ قاسـ  ٧٥، ص   األسـطورة واملعنـى    فراس السواح،    - )١(

 .٣٤٥أساطري آرام، ص  -األساطري السورية؛ وديع بشور، ٥٦ص
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 نان بل ارفعين وبني األس"

 وبني اللثة اجعل مسكين

 قدم األسنان سوف أمتص

 !"وجذور اللثة سأقرضها

سـنان، إال   هكذا حصلت الدودة على طعامها ومسـكنها  البقايـا املخبـوءة بـني األ              
 قدر هلا حياهتا بفساد األسنان واللثـة، كـذلك قـدر هلـا مـا يقضـي              الذي" أيا"أن اخلالق   

 :الج الدودة عليها، فتنتهي األسطورة بكيفية ع

 ثبت اإلبرة وامسك قدمها "

 ألنّك قلت هذا أيتها الدودة

 " بقوة ذراعه" أيا"ليضربك 

ــم اإلنســان بالشــعر والرتانــيم حقيقــة غايــة  األمهيــة عليــه أن      هــي أســطورة تعلّ
وهـو الـنظم الكونيـة احلاكمـة الـيت ال      (يفهمها النتظام حياته، هي مبدأ اإلميان بالقـدر   

والتسليم بوجود األسباب لكلّ شيء، وأن القضاء إنّما يرد بقضاء آخر قدره            ) تبديل هلا 
اخلالق أيضـاً، فكمـا قـدر ا تعـاىل وجـود الـدودة وحياهتـا علـى حسـاب خملـوق آخـر،               
قــدر كــذلك طرقــاَ لعالجهــا وطالــب اإلنســان بضــرورة األخــذ باألســباب ومقاومــة هــذا  

ية، وهـو مـا يـدلّ علـى عمـق إميـان القـوم بـا               الوجود املتطفّل بأساليب العالج الطبيع    
 .ومعرفتهم بنظام اخللق

من أسـاطري حضـارة أوغريـت  سـوريا، وهـي جمموعـة             " بعل"هناك أيضا ملحمة    
قصص زراعية أوغاريتية وجِدت منقوشة على سـبع ألـواح، تتـألّف مـن ثالثـة مواضـيع،                  

ومـوت،  مـن أهـم غايـات هـذه      هي املعركة ضد يم، وبناء قصر بعـل، والصـراع بـني بعـل      
األسطورة هو تعليم اإلنسان آليات الزراعة بأدوات زراعية من حمراث ومعـول وغريهـا،              
وما تتضمنه من مفاهيم ختصيب األرض واحلصاد، حيـث يـذكر املؤرخـون أنّـه  تلـك                  

تقـول األسـطورة    . املنطقة اكتشفت أدوات زراعية تعود إىل تسعة آالف عام  قبل املـيالد            
نّـه حينمــا مــات رب اخلصــب البعــل، أو دِمــوز، أو متــوز أو أدونــي، فكلّهــا تســمية لشــيء  أ
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، هي إشـارة رمزيـة ملـوت الـزرع     )متّوز(واحد هو رب اخلصب، الذي مات  شهر دموز    
واخلضــرة  هــذا الشــهر الصــيفي مــن الســنة، ثــم عــودة اخلصــب  مومســه الثــاني      

ــل هــذا الــدو    ـــ   بعمليــات احلــرث والبــذر، متثّ ــاة  الــيت ترمــز ل  " العنايــة الربانيــة "ر عن
احملافظة على حيـاة الكائنـات وخصـبها، حيـث تسـعى عنـاة بنوحهـا وبكائهـا وإحلاحهـا                    

  :، تقول األسطورة  مقاطع متفرقةألجل عودة بعل وقيامته من جديد

 ...راحت تفتش عنه  كل مكان 

 " ..بعل"حتى وجدت 

 وقد سقط صريعا على األرض

 جههاخدشت و

 ..أدمت ذراعيها 

 مات البعل: رفعت صوهتا، نادت

 ..هيا ننزل إىل باطن األرض 

 ..القدير " بعل"فنرفع 

 القدير " بعل"فانتشلت 

 وضعته" عناة"وعلى كاهل 

 ..ناحت عليه وقربته 

 ..وضعته  جوف األرض 
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  صورة لبعل)٧: الصورة(

بـاره مصـدرا للقـوة والقـدرة،        خطاهبا إىل مـوت، وختاطبـه باعت      " عناة"بعدها توجه   
أي هو أحـد األنظمـة املقـدرة املوضـوعة لتسـيري الكـون،       " ابن إيل"حيث عبرت عنه بأنّه     

هو قانون املوت، وهو هنا املسئول عن يباس الزرع فتناديه عناة وتـدعوه أن يعيـد إليهـا                  
العطـاء واملـنح   بقوته وهيمنته ولكنه جييبها بأن دوره  النظام األخذ والسلب ال      " بعل"

وهـــي حقيقـــة املـــوت، فينصـــح عنـــاة أن تفكّـــر بطريقـــة أخـــرى الســـرتجاع بعـــل، تقـــول  
 : األسطورة 

 يا موت رد يل أخي: ترفع صوهتا وتصيح

 ماذا تريدين أيتها البتول؟": موت ابن إيل"وجييب 

 لقد مهت وجتولت كلّ جبل حتى قلب األرض

 وكل تلّة حتى أحشائها 

 ...احلياة لقد فقد الناس نسمة 
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 القدير " بعل"لقد مضغت 

 وجعلته كاحلمل  فمي، وسحقته كاجلدي  حلقي

 )مشس(حتى نرية اآلهلة 

 اليت تفرش جناحيها على السماء

 "موت ابن إيل"تقع حتت يد 

كــلّ مــن عليهــا "يــدرك دوره متامــاً فهــو قــانون الفنــاء الــذي ال مفــر منــه، فـــ" مــوت"
منوا بـه وأدركـوا أنّـه قـانون جـارٍ علـى سـائر الكائنـات مبـا                   ، قانون عرفه األولون وآ    "فان

فيها الزروع واألشجار، األسطورة هتدف إىل بيـان تلـك املعلومـات القيمـة وتركيزهـا                  
النفــوس، دون أن يعــين ذلــك االستســالم لقــانون الفنــاء، فــال بــد مــن طريقــة ملقاومتــه،   

ي يبـاس الـزرع، وتبتـدع أسـلوبا         وهذا ما جعل عناة تصر على مطلبها وتتحـدى مـوت، أ           
 :ملقاومته والتغلّب عليه، تقول األسطورة 

 مر يوم وبعده مرت األيام"

 احلنني" عناة"ويزيد  

 وقلبها كقلب البقرة لعجلها

 وكقلب الشاة حلملها

 "بعل"حنو " عناة"هكذا قلب 

 "موت ابن إيل"ومتسك بـ

 ومبنجلٍ قطّعته.. وبالسيف شطرته 

 وبالنار أحرقته .. ومبذراة ذرته

 و احلقول بذرته.. وجباروش جرشته 

 تستهلك أجزاءه.. فتأكل بقاياه العصافري 
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 .)١(.."وتفر من بقية إىل بقية 

وعلــى عــادة األســاطري الــيت تــتغري فيهــا األدوار حســب الفكــرة املــراد إيصــاهلا فــإن  
الزرع بعد يباسـه،    الصورة هنا لعناة تأتي إىل موت، الذي أخذ دور آخر هنا فهو أصبح              

فتقطّعه مبنجلها إربا إربا إشارة إىل عملية تقطيع وتكسري واقتالع الزرع اليـابس وهـي               
ــة           ــول وهــي مرحل ــك تعمــد إىل ذره  احلق ــد ذل ــم بع ــة مــن مراحــل احلصــاد، ث مرحل
التزريع، لـيس ذلـك فحسـب بـل إن عنـاة تعلـم أن العصـافري حتـطّ مـن حقـل إىل حقـل،                          

يم املساعدة  عملية توزيع البـذور  أحنـاء األرض، فهـذه أسـاليب          وأنّها ستتولّى تقد  
عنــاة الســتعادة بعــل مــن جديــد، وهــي عينــها عمليــة الزراعــة بنثــر البــذور كمــا يعرفهــا  
إنسان اليوم، فبعد موسم احلصـاد تُـدفَن البـذور  األرض بعـد حراثتـها، مـن أجـل أن               

 .  زراعياً جديداتعود احلياة للزرع مرة أخرى وهبذا يبدأ مومسا

هناك الكثري من املدونات اليت عثر عليها املنقّبون  املنـاطق العربيـة الـيت تعكـس            
مدى التطور احلضاري الذي كانـت عليـه الشـعوب القدميـة  جمـال الفلـك واألرصـاد            

ــذَت مباد     ــوم راقيــة أُخِ ــة والرياضــيات والطــب، وهــي عل هــا األوىل مــن معلّمــني  ؤاجلوي
ت عليهـا العلـوم إىل يومنـا            ربانيني اتّص  نِيـلوا بشعوب هذه املنطقة فكانت األسس الـيت ب

ا من قصة تلميذ مثـابر، وهـي        نكتفي من ذلك بتقديم منوذجني األول حيكي جانب       . هذا
 تدلّ على مدى اهتمام تلـك الشـعوب بـالعلم وإعـداد التالميـذ علـى مسـتوى راق                    مدونة

مــني بعــد أن يصــف احليــاة اليوميــة لتلميــذ    مــدارس نظاميــة، نســتمع إىل أحــد املعلّ 
 :سومري فيقول

 أيها الشاب، ألنّّك مل هتمل كلميت، ومل ترمِ هبا جانبا"

 فلعلّك تبلغ قمة فن الكتابة، ولتتمكّن من حتقيق ذلك بتفوق 

 ولتصبح قائدا بني أخوتك، ورئيسا بني أصدقائك

 ولتصل إىل أعلى املستويات بني التالميذ

                                                 
؛ وديــع ٥٠٠ديانــات الشــرق األوســط، ص  -سلســلة األســاطري الســورية  رينيــه اليــات وآخــرون،  - )١(

 .٤٢٠أساطري آرام، ص  -:األساطري السوريةبشور، 
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 ت بشكل جيد مهامك املدرسيةوألنّك أمتم

  .)١("ها أنت أصبحت رجل معرفة

ــاز باقتضــاب          ــل، متت ــة جماهي ــارة عــن مســألة رياضــية بثالث ــوذج اآلخــر عب والنم
 :)٢(وبساطة عرضها، وهي من مدونات احلضارة البابلية القدمية

 لدي مستطيل، ضربت اجلبهة باجلانب

 فحصلت على املساحة، ثم مجعت اجلبهة واجلانب 

 فحصلت على نتيجة تعادل املساحة

 وأخريا مجعت اجلبهة واجلانب واملساحة

 ٩فحصلت على جمموع 

 )٣("فما هو قياس كل من اجلبهة واجلانب واملساحة؟

هكذا استخدم األولون األسطورة مبا حتويه من تعابري فنيه قريبة من املشـاعر               
 . نسان حضارته إىل يومنا هذاتعليم مثل تلك املبادئ اهلامة اليت بنى عليها اإل

 
  األساطري الوعظية-ب

هنــاك مــن األســاطري مــا يــدور موضــوعها حــول احلــث علــى التــزام احلكمــة وبنــاء  
القيم، وتأصيل عالقـة سـليمة بـني اإلنسـان وبـني الـرب، وحتـذّر مـن مغبـة عصـيانه أو                      

ألســاطري يــدرك التمــرد عليــه أو منازعتــه  دوره ومقامــه وقدراتــه، واملتأمــل  هــذه ا 
مدى عالقة العرب القدماء باخلالق، وهم الذين حضوا بالرعاية اإلهلية اخلاصة، فقد            
شهدت أرضهم عملية اخللـق األول لـألرض والكائنـات واإلنسـان، وعلـى أرضـهم عـاش                  

                                                 
 .٣١١ الكتاب الثالث، ص ،ديوان األساطري  قاسم الشواف،- )١(
 .٣٠٨، الكتاب الثالث، ص ديوان األساطري  قاسم الشواف،- )٢(
 ).٣(و) ١،٥( وإذا كان القارئ مهتماً باجلواب أعاله فهو - )٣(
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آدم اإلنسان األول حافظا لعهده مع ربه طاويا صفحات املاضي سائرا  درب اهلدايـة               
م من خالل أساطريهم أن توحيد ا كان له بقيـة أثـر ال أقـل عنـد     ومحل األمانة، فيفه 

حكماء القوم، وال عجب  ذلك فقد ظهر أن على هذه األرض بعِث كل أنبيـاء ا بـال                 
استثناء، ومن هذه األرض جاب األنبياء وأصحاب األنبياء حاملني شعلة التوحيد شـرق        

ن الغربيـون التأكيـد علـى أن سـكان املنطقـة          ، وأنّه مهما حاول البـاحثو     )١(األرض وغرهبا 
ــاجم عــن خطــأ            ــاء ن ــك ادع ــإن ذل ــة مــن اآلهلــة، ف ــدون اآلالف املؤلّف ــانوا يعب ــة ك العربي
الرتمجات والتفسريات اليت تدحضها تلك األسـاطري الزاخـرة بعبـارات التمجيـد والثنـاء               

 . للخالق

 :  حتى مع اخلصمنقرأ من أساطري احلكم حكمة بابلية تدعو إىل اخللق الرفيع

 .. ال تُسئ إىل خصمك "

 أحسن إىل من يسيء إليك 

 عامل عدوك بالعدل 

 التقوى تولّد السعادة

 وتقديم القرابني يطيل احلياة

 )٢(.."والصالة تكفّر عن الذنوب 

و أسطورة أخرى، نقرأ مجال من الفضائل الراقية اليت تنم عن درجات إنسـانية              
 :ربي القديمرفيعة عاشها اتمع الع

 كن رحيما مع الضعفاء"

 وال هتن منكسري القلوب

 ليكن رائدك اخلري واخلدمة كلّ أيامك

                                                 
 . اختطاف جغرافيا األنبياء، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية-نداء السراة:  راجع حبث- )١(
 .٤٩أساطري آرام، ص -لسوريةاألساطري ا وديع بشور، - )٢(
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 ال تتلفظ بذم بل قُلْ ما هو حسن

 )١("..وامتدح الناس، وال تذكرهم بسوء 

الـيت جنـد فيهـا عظـات وإشـارات إميانيـة عظيمـة،              " ملحمة جلجـامش  "وعودة إىل   
ية املوت فتتناول مسـألة شـغلت اإلنسـان منـذ أقـدم             تسمو على جمرد الربهنة على حتم     

ل اللــذة إذا كــان املــوت حتميــاً، فكيــف الســبيل للخلــود؟  أَبســلوك ســبي  : العصــور، وهــي
 أم بتقبل حتدي قانون احلياة والطبيعة بالقيام بأعمـال ختلّـده            والتّنعم  هذه احلياة؟   

 بعد حياته؟  

 باحثـاً عـن سـر اخللـود، الكـثري مـن            جللجـامش الـذي أتـاه     " أتونافشـتيم "ففي كـالم    
العمــق والســمو، كالمــه حيمــل بــني طياتــه تصــورات فكريــة ودينيــة وخلقيــة وفلســفية      
راقية، تشبه ما نؤمن به اليوم وإنّما جيئ به  حلّة خمتلفة تناسب من ألجلـهم كُتبـت،                  

 . وتوافق الزمان الذي ُكتبت فيه

عب الـيت واجهتـه  الوصـول إليـه          لبطل الطوفـان املصـا    " جلجامش"فبعد أن ذكر    
ابتـدأه حبكـم بليغـة جتيـب        " أتونافشتيم" أسئلته اليت أتى من أجلها للقاء        وقبل أن يطرح  

 :على بعض أسئلته وتطرح عليه مزيداً من األسئلة تفتح له آفاق اخللود

 إن املوت قاس ال يرحم ...

 هل بنينا بيتاً يقوم إىل األبد؟

 األبد؟وهل ختمنا عقداً يدوم إىل 

 وهل يقتسم األخوة مرياثهم ليبقى إىل آخر الدهر؟ 

 وهل تبقى البغضاء  األرض إىل األبد؟

 ..والفراشة ال تكاد خترج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى حيلّ أجلها 

 .. ومل يكن دوام وخلود منذ القدم 

                                                 
 .٤٩أساطري آرام، ص  -األساطري السورية وديع بشور، - )١(
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 ...ويا ما أعظم الشبه بني النائم وامليت 

 )١(يز بني العبد والسيد إذا وافامها األجل؟ومن ذا الذي يستطيع أن مي

              ،وقلـب نقـي ،وغريها الكثري من املفاهيم السامية اليت ال يرقى إليها إالّ فكر صفي
 . وروح طليقة، وال تُعلَّم إالّ من قبل معلِّم حكيم

ــرب وابتغــاء مرضــاته        ــزام متجيــد ال ومــن األســاطري الــيت حتــث اإلنســان علــى الت
، وهــي أســطورة تكشــف بكلماهتــا "اإلنســان وإهلــه"نابــة إليــه، أســطورة والتضــرع لــه واإل

الشعرية الرقيقة عن مستوى سامي يراد بناءه  عالقة املخلوق خبالقه، وحني نـدرك              
أن األسطورة كانت أداة لنشر الثقافة نفهم نوعية الثقافة اإلميانية الـيت كانـت موجـودة                

 :  عندهم  تلك الفرتة، تقول األسطورة

 يا إهلي أريد أن أقف بني يديك"

 .. أريد أن أكلّمك 

 وكلميت أنني وحسرة

 أريد أن أعرض عليك أمري وأندب مرارة سبيلي

 أريد أن أندب اضطراب نفسي

 على أمي اليت ولدتين أن ال تكف عن الرثاء يل أمامي

 لتكف أخيت عن الرتنّم وترديد األغنية السعيدة

   ...  ...كولتبكِ وتنحْ مبصائيب بني يدي

 يا إهلي، يا من أنت أبي الذي ولدني،

  ارفع وجهي

 ألنيين) أصغ(كالبقرة الربيئة بعطف 

                                                 
 .١٥١، ١٥٠، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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 إىل متى ستهملين وترتكين بدون محايتك

 )١(.."إىل متى سترتكين بدون هدايتك 

                   نالحظ أسلوب التضرع واملسـكنة  خماطبـة الـداعي إلهلـه، وهـي تشـبه إىل حـد
أللشـقاء ولـدتين أمـي،    : " يندب فيه نفسـه  علي بن احلسنيكبري دعاء مروي عن اإلمام    

سـلوب األسـطورة     مع مالحظـة أن أ     ، )٢(..."أم للعناء ربتين فليتها مل تلدني ومل تربين         
وهي عبارات مسـتوحاة مـن البيئـة وجـدوا فيهـا         " كالبقرة الربيئة "يستخدم عبارات مثل    
 .الداللة املوحية للفكرة

نشهد صورة أخـرى للعالقـة بـني اإلنسـان وبـني            " لكعبةسأجمد رب ا  "و أسطورة   
خالقه، ففيها تركيز علـى معـاني عرفانيـة راقيـة تـربز اخلشـية مـن اإللـه واخلـوف منـه                   
رة ال ختلـو مـن مقـاطع حكميـة راقيـة، قـد              ة معبـ ا خيفيه القدر، كـلّ ذلـك بلغـة قويـومم

 :ةتفوق أشعار وتأمالت العارفني  زماننا هذا، تقول األسطور

 لقد كانت  الصالة إحساسي"

 والقربان واجيب باحلياة

 كان يوم تقديس اإلله رغبيت القلبية

 يل فرحة .. كانت الصالة من أجل امللك 

 والعزف على األوتار يل رغبة

 إن ما يبدو لإلنسان خريا هو عند ا حمتقر

 وما يهمل  قلبه هو عند ا خري

 ء؟  السما)٣(من يعلم إرادة اإلهلة

                                                 
 .٢٧أساطري آرام، ص  -األساطري السورية وديع بشور، - )١(
 .١٧٥، ص مفاتيح اجلنان عباس القمي، - )٢(
 .الربانية املوكلة بشئون الكون واإلنسان اآلهلة حسب الرتمجة، وإمنا هي القوى - )٣(
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 من يفهم خطط اآلهلة  العامل السفلي

 متى يعلم الناس طرق اآلهلة

 كيف يستطيعون اإلحاطة بتغري إرادهتا؟

 فمن عاش باألمس قد أصبح اليوم ميتا صريعا

 لقد أظلم فجأة وانسحق سريعا

  حلظة ما تراه يغين ويلعب

 لتجده بعدها  النوح يولول كاألم الثكلى

 لظلمة هكذا تتغير اإلرادةوكما تتبدل الضياء وا

 .)١("هذه األشياء تذهلين ومغزاها فوق إدراكي

ــرة  النفـــوس     بعـــض األســـاطري الوعظيـــة تســـعى إىل تثبيـــت مقـــام القـــوى اخليـ
اجة بـالالس              ة النسـ وهـي  )٢(والتحذير من التعايل عليها، منـها أسـطورة آرخـين مـع الربـ 

عر أوفيد  كتابه نسخ الكائنات، هتدف  من األساطري اليونانية ننقلها باملعنى عن الشا      
ــا           ــه م ــع علي ــامهم يق ــن مق ــال م ــاب أو ين ــان أن مــن يقــف متحــديا لألرب األســطورة لبي

هـي  " آرخـين "يستحقّه من العقاب، حتكي األسطورة قصـة فتـاة وضـيعة األصـل تـدعى                
ــا        ابنــة إدمــون صــباغ النســيج، آرخــين هــذه كانــت بارعــة  صــناعة النســيج حتــى أنّه

ت شــهرة طافــت بأحنــاء الــبالد كلّهــا، وذلــك بفضــل مهارهتــا العاليــة  النســج،   اكتســب
لدرجة أنّها نالت إعجاب حوريات املاء، هذه الفتاة على الرغم من أنّها تعلّمـت حرفتـها                 
ــة بـــالالس      ى الربـــا نكـــرت ذلـــك، وجـــاهرت بتحـــد علـــى أيـــدي اإلهلـــة بـــالالس إال إنّهـ

ل أفضــل منــها، تقــول األســطورة أن الربــة بــالالس  واالســتعداد ملباراهتــا إن كانــت بالفعــ
تنكّــرت  صــورة عجــوز وقــدِمت إىل آرخــين تنصــحها بــأن ال تقــرن نفســها بإهلــة مــن    

ملــاذا تتــهرب اإلهلــة مــن : اإلهلــات أو تتطــاول علــيهن، فرفضــت آرخــين نصــيحتها قائلــة 

                                                 
 .٤٦أساطري آرام، ص  -األساطري السورية وديع بشور، - )١(
 .، وهي تعادل عشتار البابلية"بالالس"بدال من " أثينا" ورد  بعض الرتمجات - )٢(
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هليـة، فركعـت   مباراتي إن كانت بالفعل أفضل مين؟ عندها تبدت العجوز  صورهتا اإل      
        آرخـين اسـتمرت  حتـديها وأصـر ت احلوريات والنساء احلاضرات إجـالال هلـا، إال أن

 فقبلــت اإلهلــة التحــدي فشــرعت كــلّ منــهما بصــف  علــى منازلتــها  صــناعة النســيج،
النســيج فصــنعت آرخــين نســيجا رائعــا مزدانــا بالرســوم والصــور، ولكنهــا صــورت فيــه   

ة نسبتها إىل اآلهلة، وهو مـا أشـعر اإلهلـة بـالالس باإلهانـة             أعماال شهوانية ونزوات آمث   
فســـارعت إىل تـــدمري نســـيج آرخـــين، وحولتـــها إىل عنكبـــوت عقابـــا هلـــا علـــى حتـــدي   

 : تقول األسطورة  هنايتها)١(.اآلهلة

 فلتدومي حية : قالت بالالس آلرخين

 ولكن معلّقة  اهلواء إىل األبد 

  وال تعقدي علي أمال بعد إذ

 )٢(.ك وأحفادك من بعدكسيكون هذا مصري أبناء

ب احلسـد             د شكال من أشـكال الـوعظ يتمثّـل  ضـرورة جتنـهذه األسطورة جتس
واالبتعاد عن حتدي اآلهلة أو التعايل عليها، أي جتنب املقارعـة أو الوقـوف أمـام القـوى                  

الل أسـلوب األسـطورة   الربانية أو القوى املتّصلة بالسماء أو خمالفتها، يأتي ذلك من خ     
القصصــي ومــن خــالل احملســنات الكــثرية الــيت تبعــث اخلــوف  نفــوس مســتمعيها          

 .للتأكيد على ضرورة التسليم والطاعة ألولياء األمر والقوى الربانية

                                                 
 .١٣٦ -١٣٣، ص  مسخ الكائنات أوفيد، - )١(
 .١٣٦، ص مسخ الكائنات أوفيد، - )٢(
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  رسم توضيحي لتحويل آرخين إىل عنكبوت حسب األسطورة)٨: الصورة(
 

  أسطورة أنانا وشوكاليتودا 

 اهتمامـــا كـــبريا بـــدور الطبيعـــة وقيمـــة اخلصـــب، فقـــد مـــرت  جنـــد  األســـاطري
الشــعوب القدميــة حبقبــة زمنيــة ســعت فيهــا القــوى الصــاحلة مــن مرشــدين ومعلّمــني    
لرتسيخ مفهوم التناسل وحتسني احلياة، فقـد بـدأ اجلـنس البشـري مشـواره علـى هـذه                   

وف األرض بشــريعة اإلباحيــة والتــزاوج العشــوائي بقصــد حفــظ النــوع ومصــارعة ظــر    
األرض واحليــاة القاســية أمــام األعــداد اهلائلــة مــن املخلوقــات احليوانيــة األخــرى الــيت   

    هذا احلال مـدة مديـدة إىل أن قُـد ر آلدم وحـواء أن  تفوق البشر قوة وقدرة، وقد استمر
 بـاألرض، حيـث نُفِخَـت       برعايـة املالئكـة األربـاب املـوكّلني       يـا هنـاك     يدخال اجلنـة وحيظ   

ا نواة لإلنسانية وليحمال راية التحول من شـريعة التـزاوج العشـوائي             فيهما الروح ليكون  
إىل شريعة األسرة الواحدة والنظام االجتماعي املدني، وقد تطلّبت عملية التحول هذه            

كــان أبطاهلــا قــادة ومصــلحني جنحــوا  هنايــة األمــر    اً دؤوبــســنوات طويلــة وعمــال 
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وكانــت األســاطري أداة فاعلــة لتحقيــق هــذا  . االنتصــار علــى قــوى اهلمجيــة والعشــوائية 
اهلــدف، وقــد متثّلــت الفكــرة  األســاطري  شخصــيات رمزيــة مبســميات خمتلفــة   
احلضــارات األوىل، فعنــد الســومرين كانــت أنانــا رمــز التناســل وحفــظ احليــاة، وعنــد      

 فهـي عنـدهم الرغبـة املقدسـة والعـذراء           " عشـتار "البابلني متثّلت هذه الشخصـية بــ        
الوقـــت ذاتـــه، وحينمـــا انتقلـــت احلقبـــة إىل مرحلـــة األســـرة، بقيـــت تلـــك الشخصـــيات 
الرمزية ولكنها اختذت أدوارا خمتلفة لتعزيـز دورهـا  تطـوير وحتسـني احليـاة، فهـي                   

 أسـطورة  . خطّابة، ونساجة، وكاهنة، وصارت تقف مع قيم الشرف وتُعاقب منتهكها   
ــا"ســومر  ــاً القــى     "وداشــوكاليت ")١(والبســتاني" أنان ــأن فالحــاً دؤوب ؛ تقــول األســطورة ب

ظروفـــاً صـــعبة  حقلـــه حتّـــى اهتـــدى لفكـــرة التظليـــل باألشـــجار الضـــخمة حلمايـــة 
، لكن حقله قد أبادته الباليا وفر هاربـاً ألن الـدماء            ")سربيتو"اسم الشجرة   (مزروعاته  

     ــه اغتصــب فتــاة حقلــه هــي جنمــة  مــألت اآلبــار والريــاح عصــفت بــالبالد، ذلــك ألنّ
ة  "فهو دنّس   " الربة إنانا "السماء أي    انيـنفسـها بفعلتـه، تقـول األسـطورة          " العناية الرب

 :البداية

 حني جيري املاء  السواقي " شوكاليتودا"

 وحني حيفر اآلبار  أرجاء البستان 

 كان يتعثر باجلذور فتجرحه الرياح العاصفة 

 مبا كانت حتمله معها 

 ال كانت تلطم وجهه وبرتاب اجلب

 ...تقتلع كلّ ما كان يزرع 

ة الفتـاة العـذراء،     على إنانـا الربـ    " شوكاليتودا"ثم بعد ذلك تسرد األسطورة اعتداء       
 :فتقول

                                                 
؛ فاضـل عبـد الواحـد       ١٤٦، ص   من ألواح سـومر   صامويل كرمير،   :  عن هذه األسطورة      راجع - )١(

إجنيـل  ؛ خزعـل املاجـدي،      ١١٠، ص   وسـومر أسـطورة وملحمـة     ،  ٦١، ص   عشـتار ومأسـاة متـوز     علي،  
 .٧٧أساطري آرام، ص  -امليثولوجيا السورية، ١٥٩، ص سومر
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 وذات يوم بعد أن عربت ملكة السماء وعربت األرض "

 بعد أن قطعت بالد عيالم وبالد شوبر 

 غطت  النوم اقرتبت البغي املقدسة إىل البستان من العناء و

 من حافة البستان " شوكاليتودا"فرآها 

 فضاجعها وقبلها 

 وعاد إىل حافة بستانه 

 طلع الفجر وأشرقت الشمس 

 نظرت املرأة حوهلا جزعة 

 فتأمل الضرر الذي عملته املرأة من أجل عورهتا 

 إنانا من أجل عورهتا ماذا فعلت 

 لقد مألت مجيع آبار البالد بالدم 

 ..." وبساتني البالد أشبعتها بالدم كل األحراج
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  متثال للربة أنانا)٩: الصورة(
      علــى اجلــد ــم جتويــد الفالحــة وحتــض واضــح أن األســطورة  الوقــت الــذي تُعلِّ
                   والطبيعـة، أي واالبتكار والعمل الدؤوب، إالّ أنّهـا تـربط أيضـاً بـني السـلوك االجتمـاعي

ــة و    ة، فالعبقريــاد ــروح وامل ــني ال ــافٍ واحــرتامٍ       ب ــي ك ــم يرتبطــا بنســك أخالق ــا لَ اجلــد م
ــة أنانــا وجنمــة       لعــائن الطبيعــة تــرتى وتتــواىل، واألســطورة اختــارت الرب س فــإنللمقــد
السماء بطلة لفصوهلا، فهي  الفتاة النائمة حتت ظلّ الشجرة اليت تعرضـت الغتصـاب               

فتـاة  الطريـق أو  احلقـل         أن ال تَغتَصِـب     : عليها، لكي تُوحي لكلّ أحد    " شوكاليتودا"
علــى ذمــة شــريعة اهلمجيــة واملشــاعية الســالفة بعــد نســخها، فلربمــا هــي أنانــا نفســها  

ة     والباليا، فهي أسطورة وعظية، تُ متلبسة، فتُصيبك اللّعائن   شبه الوصـايا األخالقيـ
، )ا يـد ا ختتـربك     ال ترد أو تُحقِّر سائال فربما هو ملَـك جـاء ميتحنـك، أو أنّهـ               (تراثنا  

وعظية ألنّها تقدم النصح بأمهية صـيانة الـنفس اإلنسـانية عـن اإلباحـة القدميـة الـيت                  
 . مضت اتمعات القدمية  نبذها جيال بعد جيل
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  األساطري العلمية-ج
األسطورة العلمية تتحـدث عـن قضـايا علميـة كـاخللق والتكـوين وأصـول األشـياء،                  

 عظيمـة عـن خلـق الكـون،         بهر العقل وتدهشه لتضـمنها معـانٍ      توهي من األساطري اليت     
، وتعتـرب أسـطورة التكـوين       نوخلق السماء واألرض، وخلق النبات وخلق احليوان واإلنسا       

البابلية من أهم أساطري اخللق، وقـد دونـت قبـل سـفر التكـوين  التـوراة بعـدة قـرون،                      
 كلّ من الـرقُم البابليـة والتـوراة فـإن           وإذا كان مثّة تشابه كبري بني القصتني الواردتني         

وتُعـد هـذه    . ذلك مرده إىل أن التوراة قد أخذت كثريا عن امليثولوجيا البابلية والكنعانية           
ــدما كــان  العــالء "أو " إينومــا إيلــيش "األســطورة البابليــة املعروفــة بـــ   ، مــن أمجــل  "عن

ــام و   ــثريا مـــن االهتمـ ــاء  املالحـــم  العـــامل القـــديم، ولقيـــت كـ الدراســـة مـــن قبـــل علمـ
 عن صـراع بـني   تتحدث البابلية لتكوينملحمة اأن   امليثولوجيا، وقد ظن بعض املؤرخني    

، وهـو تصـور غـري صـحيح          عليها مجيعا  خ مردو اإللهانتصار  إىل  ، ينتهي   اآلهلة املعبودين 
ــر           ــان الفك ــدى األقــدمني، نتيجــة لتيه ــدد اآلهلــة ل ــاتج عــن خطــأ  تصــور وجــود تع ن

، ففهم األساطري هبـذا الشـكل   )١(ديث عن فهم مراد القوم وإدراك ثقافتهم وأدبياهتم       احل
يعد إساءة هلؤالء القدماء خاصة إذا  انطلق هذا الفهم من مقاصد غايتـها التقليـل مـن                 
ــدهتم ودورهــم احلضــاري كمعلّمــني         شــأن العــرب القــدماء، واحلــطّ مــن فكــرهم وعقي

 :)٢(تقول األسطورة. نية  تلك األزمنة البعيدةوحاملي العقيدة والعلوم إىل اإلنسا

 حينما  العالء مل يكن هناك مساء

 و األسفل ملْ يكن هناك أرض

ة ألن أبسـو هـو املـاء، أي                ( ملْ يكن سوى آبسو أبيهم     ة حيـقـو وجد بعد أيملْ ي أي :
 )شو، أب األشياء احلية-أب

                                                 
 .تجديد الثقافية االجتماعية عقيدة األمة منذ آدم، مجعية ال-التوحيد:  راجع- )١(
، وأيضــاً للــنص ٥٦، ص مغــامرة العقــل األوىلفــراس الســواح، :  راجــع عــن هــذه األســطورة  - )٢(

     ،١٣، ص   إجنيل بابـل  جتده  خزعل املاجدي        ة   ، كمـا جتـده كـامالأسـاطري  - امليثولوجيـا السـوري 
 .١٩٩آرام ص 
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 اليت محلت هبم مجيعاً) تيامت(وممو، وتعامة 

 ميزجون أمواههم معاً

 قبل أنْ تظهر املراعي وتتشكّل سبخات القصب

 قبل أن يظهر للوجود اآلهلة اآلخرون

 .)١(قبل أن متنح أمساؤهم، وترسم أقدارهم

 

نالحظ هنا األسلوب األسطوري  تصوير القضايا العلمية الكربى بصورة رمزية           
ي مـن القضـايا العلميـة الـيت     معبرة، األسطورة تروي قصة بدء احلياة على األرض، وهـ         

تقوم عليها نظريات ودراسات وجدل كبري خاصة  العصر احلديث، أما عنـد األولـني               
فإن املوضوع خيرج عن مستوى اخليـال والتأمـل ليصـل إىل حـد القطـع والـيقني، تقـول           

 أي -إيــا(األســطورة أن البدايــة كانــت مبجــيء املــاء البــدئي الكامنــة فيــه أصــل احليــاة     
ــاةح ــا        ) ي ــد األرض وهطــل عليه ــى تربي ــاء عل ــة مــدبرة، عمــل امل مــدعوما بقــوى روحاني

وغمرها بشكل كامل، وتكونـت بعـدها أمحـاض احليـاة  البحـر البـدئي املـاحل اهلـائج،                    
و (وغريه من املياه ) )٣(تعامة(واملاحل ) )٢(اآلبسو(قبل أن يظهر املاء العذب    أي وال ) )٤(ممـ

ء كالبخار والرطوبة والندى، ففـي البـدء مل يكـن أولئـك الثالثـة        أي شيء من  أشكال املا     

                                                 
 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعية،" احلقيقة دون قناع-وعصى آدم:  راجع حبث- )١(
وجعلنـا  "األشياء وهو إشـارة إىل املـاء الـذي هـو أصـل احليـاة                -بالعربية  القدمية هو أب    :  األبسو - )٢(

من املاء كل شيء حي." 
ت "اللفـظ تكـون نسـبة إىل امليـاه الـيت            :  تعامت - )٣( ت  –ت " (ت"األرض، وأُضـيف هلـا بادئـة      " عمـ عمـ 

Tiamat(   أو ،)ت  -تمي Tiamat (       ني الـذين ترمجـوامياه، فـالعني تسـقط لـدى الغـربي أي مؤنّث يم
 .األلواح إىل لُغتهم القاصرة حبروفها

أي مــن مــاء، وهــو هنــا كــلّ شــكل مــن املــاء، كاملــاء البخــاري،  " مِــن مــا أي"مبعنــى مــن مــوأو:  ممــو- )٤(
 .الضباب، املطر
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منفصلني، حيث املرحلـة الـيت تـتكلّم عنـها األسـطورة هـي مرحلـة مـا بعـد غمـر األرض                     
 .مجيعاً بالبحر األول

اعتـربت الرتمجــات هــذه القــوى آهلــة ومعبــودات تتصــارع فيمــا بينــها،  حــني هــي  
 مرحلــة إىل  روحانيــة تقــف وراء ذلــك اخللــق مــن قــوى أو مالئكــة تــدعمها إرادة ربانيــة 

 لقوى الشمس وأشـعتها فـوق البنفسـجية         -حسب األسطورة  –أخرى، وهي اليت أوعزت   
أن تُفكّــك املــاء إىل هيــدروجني وأكســجني، وهــذا قبــل وجــود يابســة، ليقــوم األكســجني    

ون األكسـجني   باالرتفاع بدوره إىل مسافة معينة ليصنع هواء اجلو بدءاً من طبقـة األوز            
، نالحظ أسلوب األسطورة الذي     )١(، وهي تعين سر السماء    )شار -آن(السماوي الواقي   

 إشـارة ملعـاني علميـة تريـد         ،جيسد القـوى  شخصـيات تـأتي وتعـيش وتتنـازع وتتولّـد             
األسطورة بياهنا، فتكون طبقة األوزون متّ بقهر املاء وتفكّكه وهـي عمليـة سـبقت تكّـون              

 كانــت اليابســة موجــودة ملــا أحــاط األوزون بــاألرض، ولــوال تكــون األوزون  اليابســة، ولــو
وإحاطته باألرض من مجيع اجلهات ملـا تكونـت مـادة األرض وملـا هتيـأت األرض للحيـاة        
والسكن، تلك الفكرة عبرت عنها األسطورة بـأن القـوى صـنعت بعـد ذلـك مـادة األرض                 

 : تقول األسطورة)٢(أي سر األرض) شار -كي(

  ويشبا عن الطوق)٣(وقبل أن يكرب خلمو وخلامو

 وفاقامها قامة وطوال" كيشار"و" إنشار"جاء إىل الوجود 

 عاشا األيام املديدة، يضيفاهنا للسنني الطويلة

تسرد األسطورة بعد ذلك اخلطوات الالحقة للخلق على يد القوى املدبرة مردوخ،            
 بعملية الـتحكّم  أدوار القـوى اهلائجـة    الشخصية اليت برز دورها  األسطورة للقيام   

ــع األرضــية          ــاح واملطــر وتشــكّل البق ــدير الري ــم التحــرك باجتــاه تق ــا ث والســيطرة عليه

                                                 
 .والسني تقلب شينا آن بالسريانية العربية تعين مساء، - )١(
 . كي بالسريانية القدمية تعين األرض- )٢(
أو حلمو وحلامو وكالمها داللة لذات املعنى إال أن اخلمو أخف من اخلامو، فاألول  :  خلمو وخلامو  -٢

 .هو ما اسود وبرد وصلب، والثاني ما زال محيماً وهو إشارة إىل محم الرباكني وسيوهلا املتلوية
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واجلبال، ثم توفري املاء العذب الذي صعدته الشمس بالتبخري ثم باإلمطار، إذ كلّ ذلـك               
 :تقول األسطورة. هيئ لطني األرض أن يكون حمضنا لتخليق الكائنات

  . .....وخلق منها مردوخ 

 خلق منها الغيوم ومحلها باملطر والزمهرير

 دفع الرياح وأنزل املطر، وخلق من لعاهبا أيضا ضبابا

 ثم عمد إىل رأسها فصنع منه تالال، وفجر  أعماقها مياهاً

 ...فاندفع من عينيها هنرا دجلة والفرات 

 ونا، وأحيا آباراًوعند ثدييها رفع اجلبال السامقة، وفجر منها عي

 وكانت اجلبال الربكانية واليابسة خترج تباعاً 

  أزعجوا حبركتهم تيامة، نعم لقد هزوا جوف تيامة

 

 
  اإلله مردوخ)١٠: الصورة(
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سياق األسطورة يغلب عليـه الصـراع بـني شخصـيات األسـطورة وكـأنّهم يتنـازعون         
احلـدث ويعرضـه  صـياغة    املقام والسيطرة، ولكنه األسلوب األسطوري الذي حيبـك   

أي القــوة املــدبرة تقهــر األثــر الــذي أثّرتــه  " مــردوخ"قصصــية مشــوقة، فــالقوة الربانيــة  
علـى امليـاه بتقـديرها     " مـردوخ "وهو املاء الغمر الـذي بـرد األرض، ويسـيطر           " تيامت"

 وإســالة دمــه وهــو تعــبري إلفاضــة مائــه" ذبــح آبســو"مســاراهتا، ثــم بعــد مــدة يباشــر إىل 
 :أهناراً وعروقاً وأخاديد، تقول األسطورة  بعض مقاطعها

 نام آبسو وراح  سباته بال حراك

 تاركاً أمينه ممو بال حول

 حبلّ نطاق آبسو ونضا عنه تاجه" أيا"وهنا قام 

 وجال عنه عظمته وأسبغها على نفسه

 وبذلك أخضعه ثم عمد إىل ذبْحه

 وسجن ممو وأغلق دونه األبواب

 مسكنه" أيا"أقام " سوآب"وفوق 

 وعاد إىل ممو فخرم أنفه حببل يمسك به

 
 صورة تعامت  )١١: الصورة(
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ــعت نــواميس األرض وقوانينــها الطبيعيــة،    وتســتمر األســطورة  شــرح كيــف وضِ
ــال، وتصــور        ــاه وشــق اليابســات، وإرســاء اجلب ــاح القاصــفة إلجلــام املي ــين دور الري وتب

رارة وهواء وريـاح وأعاصـري وزوابـع تسـميها األسـطورة            حتالف قوى الطبيعة كلّها من ح     
وإنبـات يابسـات الـرباكني، كـل ذلـك تسـخّره القـوى الربانيـة لتمنـع          ) الريـاح الشـيطانية  (

، وتضـييعها   )حقبـة املايـا   (وحتد من هيجانـه إلهنـاء حقبتـه         " تيامت"تقدم البحر البدئي  
يطـات وبتـبخري معظمـه لصـنع        و أغـوار احمل   ) قطع شرايني دمائهـا   (بني اخللجان عرب    

 :الغالف الغازي، تقول األسطورة

 شقّها نصفني فانفتحت كما الصدفة، 

 رفع نصفها األول وشكّل منه السماء سقفاً

أحد النواميس اليت نشأت عنها تلك احلركة هـو القمـر، ، حيـث تشـرح األسـطورة                  
بس األرض، فقـد    كيف تكون القمر ضمن تلك املنظومة بعد تشكّل احلزام األرضي وتيـ           

عملت القوى على سجن القمر وحبسه ليقـدر  منـازل اسـتكماال إلقـرار النظـام علـى           
 :األرض، وتبين األسطورة آلية عمله كمؤشر ملعرفة الزمن بسبب طبيعته املتغيرة

فسطع بنوره) نانا( خلق القمر ثم 

 وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة ولتوقيت األيام

 طلع كل شهر بتاجك دون انقطاعا: وقال له

  تشرق أول الشهر يعينان ستة أياموسيكون لك قرنان عندما

 و اليوم السابع يكتمل تاجك

 و منتصف الشهر ستغدو بدرا  كبد السماء

 قاعدة السماء) مشش(وعندما تصل الشمس 

 انقص من ضوئك التام وابدأ بانقاص تاجك

 ب الشمسو فرتة اختفائك  درب مقارب لدر

 و التاسع والعشرين ستقف  مقابل الشمس مرة أخرى
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 لقد عينت لك إشارة فاتبع درهبا وتضاءل

 يوم التعتيم اقرتب من مسار الشمسو 

 .)١(لتستطيع من جديد  اليوم الثالثني الدخول  اقرتان معه

الـبعض  هل باإلمكان أن يقال على هذه األسـطورة  أنّهـا خرافـات، كمـا قـد يتـوهم         
 يومنا هذا، إن أي أحد وإن كان لديـه إحاطـة بسـيطة بعلـوم الطبيعـة ال يسـعه إال أن                 
يقــف مشــدوها أمــام هــذه العقليــة العلميــة الــيت تــدلّ علــى مســتويات راقيــة  العلــوم    
الفلكيــة، ودرايــة بكرويــة األرض وعالقــة القمــر بالشــمس  حركتــه ونورانيتــه وســائر   

ن تلك النصوص يرجع عمرها إىل أكثر مـن أربعـة آالف عـام،              منازله، وعلى الرغم من أ    
ل لعمليـة بـدء اخللـق                       ثت عن قضـايا علميـة عظيمـة ابتـدأت بوصـف مفصـإال أنّها حتد
على هذا الكوكب بواسطة املياه وبينته مرحلـة مرحلـة، ثـم وصـفت وصـفا دقيقـا آلليـة                    

نـوره بـدرجات دورانـه      عمل القمر األرضي وكيف أنّه يستمد ضوئه من الشمس ويتعلّق           
حوهلا، لقد كانت هذه املعلومات العلمية معروفة عند القدماء العـرب، لقـد فـاق هـؤالء                 

هبــذا العلــم علمــاء العصــر اإلســالمي رغــم علــو شــأهنم ورفعــة علمهــم، وتقــدموا علــى       
أوروبا مبراحل وهي اليت عاشت  ظلمات اجلهـل كاالعتقـاد بـأن القمـر كـائن ضـوئي               

جــاليليو الــذي خــالفهم وقــال احلقيقــة فنــال جــزاءه، ولقــد أثبتــت         مشــع حتــى زمــن   
اكتشافات العلـوم التطبيقيـة عامـا بعـد عـام صـحة هـذه املعلومـات الـيت قـدمها الـرتاث                   
ز إىل جانـب سـعة           العربي املوغل  القدم  إطار إمياني عقائدي، ما جعله تراثا يتميـ

الكــون واحليــاة واإلنســان، يتميــز علمــه وتناولــه للموضــوعات املهمــة والغامضــة كنشــأة 
أيضــا بقدرتــه علــى خلــق  نــوع مــن االئــتالف واالنســجام بــني العلــم والــدين، مــن خــالل  
ــة          ــاب املوكل ــة واألرب ــوى الرباني ــا والتســليم للق ــادئ اإلميــان ب ــريس مب ــه إىل تك دعوت
بــاخللق وربــط كــل ذلــك بالتمســك بــالقيم واملثــل ومبــادئ احلضــارة واالســتقرار، هــذه    

 . حلالة املثالية اليت تفتقدها اليوم حضارات الشعوب املعاصرةا

فليست الصورة السابقة عبثية خيالة، ولـيس كمـا يقـول الـبعض أن الفكـر البـابلي                 
املتأمل اعتقد بأن العامل نشأ من خليط مـادة شـيطانية سـحرية ومـادة إهليـة إبداعيـة،                  

                                                 
 .٣٠، ص إجنيل بابل املاجدي،  خزعل- )١(
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ــا األ      ــذي صــور لن ــل هــو األســلوب األســطوري القــديم، ال ــا يكــون حبــرب    ب مــر أشــبه م
مستعرة، أبطاهلا القوى الربانية، للقضـاء علـى قـوى العمـاء البـدئي، هـو صـراع املخلّـق                    
مع الالخملّق  وإحالل النظام والتقدير حمـلّ الالشـيء، وهبـذا بـدأ العـامل عهـدا جديـدا                    

 .  واضح املعنى واهلدف والغاية

كوين كنص سـيبار الـذي عثِـر    وعلى هذه الشاكلة هناك أساطري أخرى رائعة  الت 
عليــه  خرائــب مدينــة ســيبار ويعــود تارخيــه إىل الدولــة البابليــة اجلديــدة  القــرن    
السادس قبل امليالد، وحيكـي عـن قصـة اخللـق والتكـوين وخلـق سـائر الكائنـات وخلـق                     
اإلنسان، وهناك أيضا النصوص اليت تتحـدث عـن قصـة خلـق آدم وحـواء كـأول إنسـان                    

 املعمورة  احلضارة األوغاريتية واملصرية وكلّها ترجعنا إىل البـدايات           عاقل وجد على  
األوىل حني مل يكن اإلنسان شيئا مذكورا، وتقدم لنا تفسريات  نشوء الكون كمـا أنّهـا    

 .تعبر حبق عن علم وفكر وفلسفة الشعوب القدمية
 

   أساطري األبطال-د 
كـت بصـمات بـارزة  التـاريخ         تدور أساطري األبطـال حـول شخصـيات صـاحلة تر          

ــا مــن خــالل هــذه األســاطري التعــرف علــى مفهــوم           ــديم كاألنبيــاء وامللــوك، وميكنن الق
البطولة عند الشعوب القدمية وطبيعتها وارتباطها بالعـامل الفـوقي والقـوة الربانيـة، إذ           

عة عن البطولة تؤثّر  احلضارة بشكل كبري بل إنّها  القديم صانعة احلضارة واملداف      
مــن أمثلــة أســاطري . القضــايا اإلنســانية وهلــا اليــد الطــوىل  تكــريس املبــادئ الســامية

، ومنها أسطورة جلجـامش     )ع(نيب ا نوح    " أتونابشتم"األبطال أسطورة بطل الطوفان     
ملك أوروك السومري  ملحمته الطويلة ومغامراته مع صـديقه أنكيـدو الـذي يقاسـم                 

ــهما   ــة ورحلت ــا عــن أرض      جلجــامش البطول ــم بطــوالت جلجــامش حبث  ضــد املخــاطر ث
 ). )١(جنة آدم(اخللود 

ومنــها أســاطري امللــك العــادل البــابلي محــورابي، الــذي يقــول عنــه ويــل ديورانــت   
نسـتطيع أن نتخيلـه شـابا يفـيض محاسـة وعبقريـة، عاصـفة               ": "قصـة احلضـارة   "كتابه  

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية" حتت أقدام السراة-جنة آدم:  راجع- )١(
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.. نشـر لـواء السـالم       .. عـداء   هوجاء  احلرب، يقلّم أظافر الفـنت، ويقطـع أوصـال األ           
ــه التــارخيي العظــيم      ــار األمــن والنظــام بفضــل ســفر قوانين ، وقــد كشــفت  )١("وأقــام من

 وجـه امللـك محـورابي وهـو         ١٩٠٢النقوش األثرية اليت عثر عليها  مدينة سـوس عـام            
 القوانني من مردوخ الـرب املوكـل باإلنسـان عنـد البـابليني، وقـد أظهـرت أسـاطري                   يتلقى
محورابي مقام هذا الرجل العادل احلكيم وصلته بالسماء من خالل مهماتـه الـيت       امللك  

رابـي يعـين    -، واسم حـامو )ع(أداها أثناء ملكه واليت تلتقي  معظمها مع مهام األنبياء  
حمامي الرب، كما نقول  يومنا حامي الدين، أي احلارس من قبـل ا علـى حـدوده،                  

وقــد ســبقت موســى بأربعــة قــرون وقبــل صــياغة  ) فسالــنفس بــالن(وشــريعته مبــدؤها 
التوراة خبمسة عشر قرنا، وهي عني الشريعة املكتوبة  كتاب موسى، والـيت ضـمنتها      
مدونات التوراة املوجودة، وأشـار القـرآن إىل صـحتها وأنّهـا مـن تعـاليم السـماء ال بنحـو          

، فشـريعته شـريعة     )٤٥:املائدة)(س بِالنَّفْسِ وكَتَبْنا علَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْ    : (واضعٍ بشري 
أنبيــاء، وتعــد شــاهدا علــى حضــور التعلــيم الربــاني  حضــارات األرض العربيــة، ففــي 

 :شريعة محورابي نقرأ

 وما أن عهد آنو األعلى ملك األنوناكي  

 ورب السماء واألرض الذي يقرر مصري العامل

 .. مردوك ملا آنو عهد حكم بين اإلنسان كلهم إىل

 أنا محورابي األمري األعلى..  ذلك الوقت ناداني آنو وبل 

 عابد اآلهلة لكي أنشر العدالة  العامل 

 

                                                 
 .١٩٠، ص ٢، ج، قصة احلضارة ويل ديورانت- )١(
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  امللك حامورابي)١٢: الصورة(

 

 :وختتتم الشريعة بالعبارات التالية

 إن الشرائع العادلة اليت رفع منارها امللك احلكيم محورابي

 ..ائم ثابتة وحكومة طاهرة صاحلة واليت أقام هبا  األرض دع

 ..أنا احلاكم احلفيظ األمني عليها

  قليب محلت أهل أرض سومر وأكاد،

 وحبكميت قيدهتم، حتى ال يظلم األقوياء الضعفاء، 

 .)١( ...وحتى ينال العدالة اليتيم واألرملة 

ــاني أول        ــد بـ ــذي يعـ ــورابي الـ ــك محـ ــل امللـ ــادي قبـ ــرجون األكـ ــطورة سـ ــها أسـ ومنـ
دت املنطقــة الشـمالية للجزيــرة العربيـة،     إمرب فإنّــه جعـل مــن هيبتــه  "اطوريـة عربيــة وحـ

         وقوة حكمه أداة حقيقية تشارك عمليا  رفع احليـف عـن املظلـومني، و أخـذ احلـق
 : تقول أسطورة سرجون)٢("من الظاملني

                                                 
 .٤٠٦تصحيح وحترير، ص  -تاريخ سوريا احلضاري  أمحد داود، - )١(
 .٣٤٢ير، ص تصحيح وحتر -تاريخ سوريا احلضاري  أمحد داود، - )٢(
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 )١(حكمت ذوي الرؤوس السود وملكت عليهم

 تسلّقت السالسل العلياببلطات الربونز قهرت اجلبال العظيمة 

قبضـت علـى دملـون     جبـت بلـدان البحـر ثـالث مـرات          وعربت السالسـل الواطئـة    
فلـيحكم ذوي الـرؤوس      وأي ملـك يـأت مـن بعـدي           ويل ديـر العظيمـة صـعدت       بيدي

 .)٢("...مة بالبلطات يقهر اجلبال العظلي السود وميلك عليهم

ي يعـد عنـد عـرب وادي        الـذ " أوزيـريس "من األساطري البطولية املصـرية، أسـطورة        
، فحضــارة وادي النيــل )٣(النيــل بطــال ثقافيــا علّمهــم فنــون الزراعــة واألشــغال املعدنيــة 

بدأت بإدريس مع إيـزيس وأوزيـريس، وقـد كـان هلـؤالء الثالثـة فعـال فضـلٌ علـى العـالَم                  
س حضـارة  مصـر  األلـف اخلـامس                   ة، فهم من أسـبأسره بنشرهم العلوم اإلنساني

يالد، علّمـوا النـاس الزراعـة هنـاك واملالحـة والكتابـة واحلسـاب والفلـك واملهـن                   قبل املـ  
ــة وتأســيس نظــام األســرة واملدنيــة االجتماعيــة،      ــذ اهلمجي ة، وعملــوا علــى نبالصــناعي
زوجــة أوزيــريس هــي الربــة إيــزيس شــاركته حكــم مصــر وعاونتــه  نشــاطاته اخليــرة، 

 ــد ــريس"ويع ــاني لشــعبِ   " أوزي ــأبٍ رب ــم     ك ــة آدم األب األول املعلّ ــل وهــو مبثاب مصــرِ الني
ــه     ــم األخـــرية ألبنائـ ــية األبِ املُعلـِّ ــها وصـ ــانية، وتُســـجل األســـطورة  جانـــب منـ لإلنسـ

، فحني يسـأل    "سيت"، بإشعال احلرب بال هوادة مع الشيطان املسمى عندهم          "حورس"
حناربـه بضـراوة    :  فيقولـون  مـا أنبـلَ مـا تنـوون فعلـه مـع الشـيطان؟             ): "أبنـاءه (األب ابنه   

، وقـد أصـبح أوزيـريس سـيد احلـاكمني  مملكـة       "وننتقم منـه جـزاء ملـا فعـل  أبوينـا        
املوتى يتولّى حساب املوتى حيث جيازي األخيار ويعاقـب األشـرار، فقـد كانـت العقيـدة                 
 املصرية القدمية تـؤمن بالبعـث واحلسـاب، وكـان للعقائـد اجلنائزيـة واالحتفـاء بـاملوتى                 

ورحلتـه إىل دار  " أوزيـريس "مكانة كبرية عندهم، تسرد األسـطورة مشـهد مـا بعـد مـوت           
األمــن ومقــر األرواح وعــالَم املــوتى حيــث يقــيم منتظــراً ذريتــه وشــعبه حلســاهبم، ونقــرأ  

 : فيها توسال للسيد أوزيريس  يوم احلساب
                                                 

 . ذوي الرؤوس السود إشارة إىل األقوام املتأنسنة املتحضرة سكان املنطقة العربية- )١(
 .٣٥٠تصحيح وحترير، ص  -تاريخ سوريا احلضاري  أمحد داود، - )٢(
 .٥٥، ص منعطف املخياة البشرية صوئيل هنري هووك، - )٣(
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  اآلخر العامل) أي الدار اآلخرة(يا أوزيريس يا سيد األمنت العظيم 

 اكتب يل دخول دار األموات  عظمة وجالل كهذا الغين

 )١(وال حترمين شجو املوسيقى وندب النادبني كما حرمت هذا الفقري

 
 خامتة

يتبين لنا أن األساطري رغم اخـتالف مواقعهـا اجلغرافيـة إال أنّهـا تشـرتك  كوهنـا                
الصـور البديعيـة والرمـوز    تتكون مـن ظـاهر يغلـب عليـه اسـتخدام احملسـنات الشـعرية و               

ــت          ــة، وقــد تناول ــة ومضــامني راقي ــاني عميق ــزن  ســطوره مع ــه خيت ــات، ولكن والكناي
األساطري  كلّ احلضارات القدمية ذات املوضوعات اهلامـة والكـبرية عـن نشـأة الكـون                 

 الوحــدة  الشــكل هوخلــق اإلنســان األول وبدايــة تكليفــه وحياتــه األوىل واألخــرى، هــذ  
دل على وحدة مصـدرها، فالشـعوب  تلـك املرحلـة التارخييـة كانـت تنـزح                  واملضمون ت 

 .وتنتشر وتعمر األراضي حاملة معها عقيدهتا وفكرها وأدواهتا وعلومها

وبــالنظر إىل الــدالالت والغايــات الــيت تكمــن  األســاطري أيضــا نســتدل علــى أنّهــا  
 بنــاء حضــارة اإلنســان  كانــت أداة لنشــر الثقافــة والعلــوم واملكتشــفات الــيت ســاعدت   

ورقيــه  ســلّم التطــور  خمتلــف اــاالت، وهــي ليســت كاخلرافــات، بــل هــي مــادة     
تارخيية حتوي معارف اإلنسان األول وعلومه وعقائده، غرضها العام هو احلفاظ علـى             
روح التــدين واخلــري واالرتبــاط بقــوى الســماء وتوجيــه اإلنســان حنــو القــيم والفضــائل      

 . قيق دوره على هذه األرض، ونقل العلوم الصحيحة لهودفعه حنو حت

 

                                                 
 .٤٤، ص قصة الديانات سليمان مظهر، - )١(
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 متهيد
ــدأ هــذا    فهــومبعــد العــرض الســابق مل  ــها ونشــأهتا وأنواعهــا، يب  األســطورة وطبيعت

الفصل  بيان العالقة بني األسطورة والتاريخ، بالنظر إىل طبيعة وإمكانيـات اإلنسـان     
تج األســطورة، فهــل كتــب اإلنســان األول بأســطورته تارخيــا، وهــل كــان شــاهدا علــى منــ

ا اليـوم عنـاء البحـث والتحليـل لعلّنـا                        منـ هنـا وحفظهـا بأمانـة تسـتحقمراحل ووقـائع دو
نعثــر بــني طياهتــا علمــا أو مالمــح حلقيقــة؟ ثــم يســعى الفصــل حملاولــة اإلجابــة علــى      

 ؟ األسطورة مصدرا معتمدا من مصـادر التـاريخ        السؤال الرئيسي وهو هل ميكن اعتبار     
مع حبث األسباب واألدلة الداعمة  حاليت اإلجابة بالسـلب أو اإلجيـاب، منطلقـا مـن                 
اســتعراض منــاذج مــن مــواد األســاطري ومقارنتــها بالكتــب الســماوية الــيت ال خنتلــف   

 . اعتمادها مصادر رئيسية لوقائع التاريخ

صل موضوع األسطورة  القرآن الكـريم بـالنظر إىل         باإلضافة إىل ذلك يبحث الف    
، حيـــث ينـــاقش دالالت كلمـــة )ص( ارتباطهـــا التـــارخيي حبـــدث بعثـــة الرســـول األكـــرم

األســاطري مــن القــرآن الكــريم واملعــاني واألبعــاد الــيت ميكــن أن نستخلصــها مــن اآليــات   
ب ا فـإن    الشريفة، متّكئني على قاعدة عـرض اآلراء الـيت حصـلناها سـابقا علـى كتـا                

وجدناها موافقة لكتاب ا أخذنا هبا وإن كانت خمالفة له تركناها وضربنا هبا عرض         
 .احلائط

 

 األسطورة والتاريخ -أوالً 
            على الرغم من كثرة الشكوك اليت أثريت حول القيمـة التارخييـة لألسـاطري، إال أن

كّن هؤالء من التعامل    كثريا من الباحثني عد األسطورة مصدرا من مصادر التاريخ، ومت         
مع املادة الواردة  األساطري واستخالص القيمة التارخييـة منـها، يقـول الـدكتور وديـع               
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وعلى كلّ حال ستبقى األسطورة أحـد مصـادر االسـتدالل  البحـث التـارخيي                : "بشور
ولعلّ سبب هذه الشكوك يرجع بالدرجـة األوىل إىل األدوار          . )١("وإن مل تكن هي التاريخ    

ليت أوكلتـها األسـاطري إىل القـوى الربانيـة وإىل اعتمادهـا علـى اخليـال والرمـز ونسـبة                     ا
، وساعد على إصدار مثل هذا احلكـم  )٢(األوصاف غري الواقعية للعناصر والشخصيات    

عجز علماء امليثولوجيا عن فهـم أو تكـوين الصـورة الكاملـة الـيت أراد األولـون تسـجيلها         
فمـع كـل مـا حتملـه األسـطورة مـن النزعـات              . لزمـان واملكـان   واألخذ باالعتبـار عـاملي ا     

 قيمة تارخيية، فهنـاك صـلة كـبرية بـني           أن ذلك ال يعين أن ليس لألسطورة      اخليالية إال   
األسطورة والتاريخ حتتّم علينا ضرورة االستفادة من املادة األسطورية واالعتماد عليها       

املتسلســل  فصــوله ومراحلــه، كمصــدر فريــد مــن مصــادر التــاريخ اإلنســاني الواحــد  
فاألسطورة هي أهم وصالت االتصـال بيننـا وبـني اإلنسـان األول لكوهنـا أحـد الوسـائل             

 .اليت ابتكرها للتعبري عن فكره وعن أنشطته املختلفة وعلمه وعقيدته وإميانه وميوله

أما ما ذكره البعض من تقسيم العهد اإلنساني إىل عهـد أسـطوري وعهـد تـارخيي                 
 عـن التـاريخ اإلنسـاني احلقيقـي،     اً خارجـ  إال حماولة العتبـار األسـطورة فصـال        فما هو 

من خالل اهتامها بأنّها نتاج صنف إنساني غري مكتمل العقل خبالف التاريخ الذي هـو                
                       الفاصـل بـني العهـدين، مـع أن سجل لإلنسان العاقـل املنـتج حيـث جعلـوا الكتابـة احلـد

 وتوثيق األحداث اليت مر هبا اإلنسان  مرحلة مـن   األسطورة ما هي إال طريقة لكتابة     
 كالتصــويرية أو اســتخدمت الكتابــة  شــكلها البــدئي مراحــل التــاريخ اإلنســاني، وقــد  

، فالتـاريخ أكثـر مشوليـة مـن األسـطورة وهـي ليسـت إال جـزءا                  )٣(املقطعية أو املسـمارية   
مـن الفنـون الـيت تتـداوهلا     ": لتاريخ  مقولته الشهرية بأنّه  افن  يعرف ابن خلدون    .  منه

                                                 
 .١٤أساطري آرام، ص  -امليثولوجيا السورية شور،  وديع ب- )١(
 . عقيدة األمة منذ آدم، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية-التوحيد:  راجع حبث- )٢(
 الكتابة التصويرية هي شكل من أشكال الكتابة البدائية اليت تصور الفكرة ال الصـوت يـتم فيهـا                   - )٣(

ــة املقطعيــة هــي الكتابــة الــيت تضــع رمــوزا       نقــش الصــور والرســومات للداللــة علــى املع     نــى، والكتاب
وعالمات ملقاطع كثرية جيري االتفاق على معانيها فيما بني واضعيها، وتعتربان املرحلتان األوليان من 
مراحل اخرتاع الكتابة ما قبل األجبدية، أما الكتابة املسمارية فهي طريقة للكتابـة عـن طريـق الـنقش                   

 .دام مسمار خاص استخدم  كتابة اللغة األكدية والبابليةعلى ألواح الطني باستخ
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األمــم واألجيــال وتشــد إليــه الركائــب والرحــال وتســمو إىل معرفتــه الســوقة واألغفــال،   
ال، إذ هـو  ظـاهره ال                    وتتنافس فيه امللوك واألقيال، ويساوى  فهمه العلمـاء واجلهـ

وال يزيــد علــى إخبــار عــن األيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون األوىل تنمــو فيهــا األقــ 
ــها االحتفــال،     و باطنــه نظــر .. وتُضــرب فيهــا األمثــال وتطــرف هبــا األنديــة إذا غص

 )١(..."وحتقيق، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميـق      
، وال ختــرج األســاطري عــن إطــار هــذا التعريــف، فالتــاريخ املكتــوب هــو انعكــاس للفكــر    

 . ما األسطورة اليت عبرت عن الفكر واحلدثوتسجيل لألحداث متاما ك

األسطورة والتـاريخ  الـرتاث الشـعيب    "يذكر الدكتور حممد خليفة حسن  كتابه     
بأن التشابه بني وظيفة وطبيعة التاريخ واألسطورة أدى إىل خلق عالقة ثنائيـة             " القديم

التشـابه إىل عـدة     بني الطـرفني فبـدا األمـر وكأنّهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، وهـو يرجـع                    
نــواح؛ مــن الناحيــة الوظيفيــة فــإن كــال مــن األســطورة والتــاريخ يهــتم بتســجيل النشــاط 
اإلنســاني وتــدوين النشــاط اإلهلــي، فاألســاطري القدميــة مــا هــي إال قصــص عــن اآلهلــة 

واإلنسان، والتاريخ أيضا ما هو إال حكاية عـن اإلنسـان تضـمنت             ) حسب تعبري الكاتب  (
حــديثا عــن التــاريخ اإلهلــي أو التــاريخ املقــدس الــذي عنــى بقصــص    بعــض فصــوهلا 

الـــوحي واألنبيـــاء والقديســـني، ومـــن الناحيـــة الطبيعيـــة فـــإن طبيعـــة كـــلّ مـــن التـــاريخ 
واألســـطورة نســـتمده مـــن ذلـــك القطـــع بـــربط التـــاريخ بـــالواقع واألســـطورة باخليـــال، 

حادثــة، كمــا أن األســطورة واحلقيقــة أن التــاريخ لــيس كلــه وصــفا واقعيــا للحقيقــة أو لل
ليســت كلــها خيــاال، ولكــن هنــاك عالقــة ثنائيــة بــني األســطورة والتــاريخ تســمح بــبعض  

 .)٢(اخليال  الوصف التارخيي، كما تسمح ببعض الواقعية  الوصف األسطوري

إن تقسيم التاريخ إىل عهدين أسـطوري وتـارخيي يرجـع إىل نظريـة أسسـها بعـض                  
لألســف بعــض املــثقّفني والبــاحثني العــرب مــن خلفهــم، النظريــة علمــاء الغــرب وكررهــا 

تقــوم أساســاً علــى التفســري املــادي للتــاريخ البشــري وعلــى اعتبــار األســطورة واخلرافــة 
شيئا واحدا، فقد صنفت هذه النظرية البشر األوائل على أنّهم مرحلة البـدايات األوىل    

                                                 
 .٢، ص املقدمة ابن خلدون، - )١(
 .٢٧،  ص األسطورة والتاريخ  الرتاث الشعيب حممد خليفة حسن، - )٢(
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مجية والتفكري البدائي إىل أن وصـل       لإلنسان، الذي مر عرب ماليني السنني من طور اهل        
إىل العقالنية والنضوج الفكري، وقد صاحب هذه املسرية تعلّق اإلنسان بعبادة املظاهر            
الطبيعيــة املختلفــة واخــتالق اآلهلــة، واعتــربت النظريــة أن العقــل البشــري البســيط     

ا   إمكانياته وقابليتـه للنمـو والتطـور بـدأ منطلقـا مـن طبيعتـه هـذه بطـرح تسـ                     اؤالت عمـ
يــدور حولــه مــن أحــوال ومظــاهر طبيعيــة ختــرج عــن ســيطرته، واســتمر  حمــاوالت    

 عدؤوبة لتقديم إجابات عليهـا، فانتـهى إىل وضـع تصـور لتفسـري مـا يـدور حولـه بـاخرتا                  
قــوى األربــاب واآلهلــة ونســبتها إىل القــوى الطبيعيــة مــرة وإىل شخصــيات خياليــة مــرة  

ــه  عاملــه الفســيح، وبــرزت   أخــرى، ونســب إلــيهم كــلّ أفعــال ا  خلــري والشــر الــذي ميس
ــه حيــث صــبغوا تلــك األفكــار بصــبغة الــدين والقداســة        اد ملثــل هــذا التوجالكهنــة كــرو
ت اخلرافـات عنـد                   وأخذوا على عاتقهم تروجيها ونشـرها وبـذلك انتشـر الضـالل وعمـ

مشـوار تطـوره    إال أن اإلنسـان نفسـه و        . األوائل، وراجت األساطري  الشرق والغـرب      
العقلــي كلمــا اكتشــف حقيقــة علميــة أســقط  املقابــل مفهومــه لآلهلــة وأعــاد نظرتــه     
املتوازنة العلمية للمظاهر الطبيعية، فما عادت الشمس والنجوم والرياح كما هـي عنـد           
األولني متثّل القوى اخلفية اليت هبـا يتعلّـق مصـري البشـر والـيت ينبغـي عبادهتـا وتقـديم                     

هـذه  . ا لكي تستمر بالقيام بدورها وال تنفث جام غضبها  يوم مـن األيـام         القرابني هل 
النظريــة مل تعقــد أي ربــاط بــني تطــور اإلنســان وبــني التــدخل اإلهلــي والــوحي الربــاني، 
ــن وتطــور واكتشــاف فقــط إىل العقــل الــذي تعتــربه اإللــه األوحــد      إنّمــا نســبت كــل حتس

خدامه عصــرا بعــد عصــر إىل أن اســتطاع أن  القــادر، وهــو الــذي أحســن اإلنســان اســت  
ــائق واملســلمات، وأن يصــل إىل        خيرجــه مــن طــور األســطورة واخلرافــة إىل طــور احلق

 .املستوى الذي نراه اليوم، عقال منتجا مبتكرا مبدعا خالقاً

تــدخل ربــاني؟ ال مــن اهلمجيــة إىل اإلنســانية دون ولكــن هــل أن اإلنســان تطــور فعــ
ان بالفعل أن يصل إىل املستوى الذي وصل إليـه بعقلـه فقـط ومـن                وهل باإلمكان لإلنس  

غري أن متتد إليه يد مساوية ترفعه مـن مسـتوى اهلمجيـة الـيت ال تفـرتق عـن احليوانيـة                      
بشيء كثري إىل مسـتوى اإلنسـانية؟ احلقيقـة كمـا يقصـها علينـا األولـون  أسـاطريهم                    

اهلمج السـابقني الـذين ظلّـوا آالف السـنني     ويؤكّد عليها القرآن، أن البشرية نعم بدأت بـ   
يســكنون الغابــات والكهــوف ويســفكون دمــاء بعضــهم ويفســدون دومنــا وعــي بــل بــدافع  
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      البشــر ): (والنعجــة" أشــنان"أســطورة (غريــزهتم، وكمــا يصــفهم تراثنــا الســومري
علـى  األوائل ملْ يعرفوا أكل اخلبز، ومل يعرفوا ارتداء املالبس بعـد، وكـانوا يسـريون               

متامــاً كمــا وصــف القــرآن حــال   ، )١()أيــديهم وأرجلــهم، ومــن القنــوات يشــربون املــاء  
نْ        (: البشر قبل جعل آدم خليفـة بـأنّهم سـفكة دمـاء بقولـه تعـاىل                ا مـ لُ فِيهـ قَـالُوا أَتَجْعـ

 اءمالــد ــفِك ــا ويسْ فِيه ــد ، إىل أن قــررت املالئكــة أو القــوى الربانيــة  )٣٠:البقــرة()يفْسِ
مبهمـة خاصـة وهـي أمانـة        ) اهلمـج (دخل لوقف سفك الدماء عرب تكليف أحد هؤالء         الت

فتحـول مـن بشـر      ) وهـو آدم  (االستخالف وعمـارة األرض، حينـها متّـت تسـوية أحـدهم             
مهج بعقل غريزي إىل إنسان بعقل إنساني مبدع خلّاق، هـذه التسـوية حصـلت بـدخول                 

ــم نفــخ الــروح فيــه) األمشــاج(ة القــوى الربانيــة علــى نظامــه ومدوناتــه اجلينيــ  ، إذن )٢(ثُ
 والعـوالِم   يـة إىل حالـة العقالنيـة فـوعى ذاتـه          اإلنسان مر بطفـرة نقلتـه مـن حالـة اهلمج          

ة عظيمـة هـي احلريـة والتصـرف                      ه، وأُعطـي منذئـذ هبـة ربوبيـاليت تُحيط به ووعى رب
 . والقدرة على تدبري ما حوله

لْ أَتَـى    " (اإلنسـان "يضـاً  قولـه  سـورة         هذه احلقيقة يؤكدها القرآن الكريم أ      هـ
ذْكُوراً            يْئاً مـ كُـنْ شـالـدَّهْرِ لَـمْ ي مِن انِ حِنيلَى الْأِنْسوالـدهر الـذي مل   )١:اإلنسـان )(ع ،

يكن فيه اإلنسان شيئا مذكورا هـو مرحلـة اهلمـج غـري الـواعي، وهـذا مـا وصـفته بدقّـة              
 عـام، وقـد مـرت       ٤٠٠٠مرية قبـل أكثـر مـن         السـو  "عندما رسم اآلهلـة املدينـة     : "أسطورة

علينا  الفصل األول، اليت حتدثت عن وجودٍ بشـريٍ غـري معبـأٍ بـه لـدى املالئكـة قبـل                      
ــ( :فــخ الــروح فيــه تــذكر ســورة اإلنســان اإلنســان، ثــم بعــد ن -إجيــاد اخلليفــة  خلَقْنــا اَإِنّ

ومنـها اكتسـب     )٢:اإلنسان()بصِريا سمِيعا اهفَجعلْن نَّبْتَلِيهِ مْشاجٍ أ نُّطْفَةٍ مِن الْإِنسان
م احلضـارة واللّغـة هبـذه الـروح           اإلنسان العقل وقابلية الرشد ومنظومة القيم وابتدأ يعلـَّ
الربانية اليت هـي الوديعـة الـيت محلـها اإلنسـان املُسـتحدث مِـن ركـام السـاللة البشـرية                      

وكـان مـن الطبيعـي واملنطقـي أن يبـدأ           . نياملتحدرة من البشر األوائل املخلوقـةِ مـن الطـ         
اإلنسان  التعبري عن أفكاره ومعتقداتـه وأسـلوب حياتـه ومكتشـفاته ومراحـل تطـوره،                 

                                                 
 .١٦٠، صحضارة وادي الرافدين ، عبد الوهاب محيد رشيد- )١(
 . التجديد الثقافية االجتماعية، مجعية" احلقيقة دون قناع-وعصى آدم:  راجع حبث- )٢(
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ن عارف؟ لقـد اختـار اإلنسـان األول أ       فكيف عبر األوائل عن تلك األفكار واملعتقدات وامل       
 يكتـــب فكـــره علـــى شـــكل قصصـــي شـــعري يعتمـــد علـــى احملســـنات األدبيـــة وحتريـــك 
العواطف، فصور حركة امليـاه القويـة  جـوف األرض وهـي تبحـث عـن منفـذ للخـروج                     

يــتمخض " تيامــت"إىل الســطح وكأهنــا آالم الــوالدة تتصــارع  بطــن شخصــية مسوهــا  
عنها خلق جديـد وأوالد يشـكّلون البـدايات األوىل لنشـوء الكـون، والـرباكني الـيت تقـذف                    

تسـيل كاألهنـار وتكتسـح مـا يقـف  طريقهـا،             اللهب واحلمم والـدخان ثـم مـا تلبـث أن            
صورهتا األساطري العربية القدمية  هيئـة وحـش خـرا أو ثعبـان ضـخم ينفـث النـار                 
والــدخان مــن رأســه، وصــورت جتــاذب القــوى الطبيعيــة  نشــأة اخللــق وعمليــة هتيئــة  

ادة ى مضـ األرض للحياة وكأنّها معركة حامية الوطيس بني رب التدبري واخلري وبـني قـو         
 أمرهـا بإمخــاد أنفاســها وحبسـها بعيــداً حتـت اجلبــال، كــلّ    متثّلـت  امليــاه الـيت انتــهى  

ذلك كتبوه بأسلوب شاعري وعينوا مناسبات خاصة لرتتيله، وقاموا بعمليات مسرحية           
هدفها متثيل وتأكيد هذه احلقائق وإن غلبت عليها صورة الطقوس الدينية، فكل هـذه              

فاألسـطورة إذن هـي      على سـرعة حفظهـا وتناقلـها بـني العامـة،             أساليب ساعدت كثرياً  
نتاج إنساني عقلي وأسلوب لصياغة احلقيقة ووسيلة لتثبيتها  النفوس من أجل         
أن تشكّل الدين والعقيدة ألتباعها، وهي أداة تثقيف امتزجت فيه الفكرة بالعاطفة            

 . ما جعلها حية فاعلة  نفوس الناس

اليت صيغت فيها األسطورة لغـة خياليـة إال أن األحـداث والوقـائع              فإذا كانت اللغة    
اليت تسردها ليست خيالية، فلم يكن باإلمكان لإلنسان  ذلـك الزمـان اسـتخدام لغـة         

 وإحصاءات لكي نقـول أنّهـا  ليسـت خرافـات،             منمقة وأرقاماً  ميكانيكية علمية وألفاظاً  
مفهومنــا احلــديث أفقــد كالمهــم قيمتــه  وإن وزن كــالم األولــني مبعيــار العلميــة حســب  

ومقاصده األصلية، وضيع من فرص االنتفاع منه، فاألوائل أصال مل يكتبوا أساطريهم            
لزماننــا حنــن، بــل كانــت األســاطري  األســاس لغــة للعبــادة ضــمنوها احلقــائق الدينيــة 

 اإلنسـاني   اليت تعلّموها من جهات ربانية، هدفوا من خالهلا النفوذ إىل داخـل الوجـدان             
وخلق التوازن بني النفس والعقل والروح وإىل تقوية العقائد  النفوس لتستقيم وتتنزه             

ولغـــة . وتنـــتج ضـــمن النظـــام اإلداري واالجتمـــاعي واالقتصـــادي الـــذي أرادوا تشـــييده
العبــادة كمــا نعــرف  مجيــع الــديانات قائمــة أساســاً علــى الرمــوز واخليــاالت لغــرض   
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فيـا أيهـا السـيد الـرب يسـوع،      : "ها، ففي املسيحية مـثال نقـرأ  حتريك العواطف وتوجيه  
يا كنز الصاحلات، هبين توبةً كاملة، وقلباً يهيم  تطلبك، امنحين نعمتك وجـددْ              
َّ مثال صـورتك، وال هتملـين وإن تركتـك بـل هلـمَّ لتطلـبين، وأعـدني إىل مرعـاك،              

ا بكـإلِ أسـراركَ اإلهليـة، بشـفاعات         وأحصين مع خراف رعيتك املختارة، وأعِلين معه      
و اإلســالم كــذلك تســتخدم   )١("الكلّيــة الطهــارة والــدتك ومجيــعِ قديســيك، آمــــني  

اللغة الرمزية للتعبري عن مفاهيم عرفانية راقية، مثال  دعاء اإلمام علي بن احلسني              
ــف، ولِن   ": مناجــاة املفتقــرين) ع( ــك واقِ ــرض،  وهــا أنـــا بِبــابِ كَرمِ تَعكَ مــر فَحــاتِ بِ

      ك سـتَمثْقى مالْو تِكرْوبِعو ،عْتَصِمالشَّديدِ م بْلِكبِحكيـف ميكـن أن نفهـم مجلـة          )٢("و 
ــر  "أعــدني إىل مرعــاك، وأحصــين مــع خــراف رعيتــك املختــارة   " وكيــف ميكــن أن نفس ،

نقـول أنّهـا لغـة      الدعاء  الـرتاث اإلسـالمي الـذي ال خيـرج عـن هـذا اإلطـار، سـوى أن                     
العبادة الشاعرية اخليالية األقدر على توجيه العالقة بني العبد وخالقه، يقول الدكتور             

ــة     : "ريتشــادر تومــاس  ــب معظــم العهــد القــديم باللغــة العرباني ــل  –كُتِ ــد أن أفص  وال أري
املوضوع، بل ألفت االنتباه إىل أن القسم الكبري من هذا موضوع بقالبٍ شعري، فالشعر              

 أقسام الفن األدبي وهو من ظواهر احلضارة، فاملزامري والكـثري مـن النبـوات جـاءت                 من
هبــذا األســلوب البــديع دلــيال لنــا علــى أن ا ال حيتقــر الثقافــة بــل يــوحي ألنبيائــه ال     

، مــع حتفّظنــا علــى )٣("قــائق عــن طريــق الشــعر الســلس الرائــع حبقــائق فحســب بــل حب
 . بذاهتااعتبار اللغة العربانية لغة قائمة

 والشعر العربي القديم منه واملعاصـر ال خيـرج عـن الطـابع األسـطوري، إذ يعتمـد             
على صياغة اخليال  إطار معارف اإلنسـان وخرباتـه، وال يقـال عـن الصـور اخلياليـة                   
 ا الشعر أنّها دليل عقلية بدائية غري منطقية، بل علـى العكـس مـن ذلـك، إذ غالبـا مـ                     

ة استخدامه للصور اخليالية واحملسنات البديعية، هذا األسلوب        تُقاس قوة الشعر بكثر   

                                                 
 :املسيحيةهلي شبكة احلب اإل - )١(

 http://www.god-is-love.net/modules.php1. 
 .١٨٢، ص مفاتيح اجلنان عباس القمي، - )٢(

)٣( http://www.vopg.org/bitmaped/200411/38.htm 
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اعتمده الشعراء القدماء واملعاصرون باعتباره األفضـل لبيـان ونشـر احلكمـة واملعرفـة،               
متاما كما فعلت األسطورة  القديم، ليسهل تـردده علـى األلسـن ومـن ثـم وصـوله إىل                    

ال نقـرأ ألبـي القاسـم الشـابي الشـاعر           األذهان واستقراره  النفـوس، علـى سـبيل املثـ          
 :العربي املعاصر

 )١(والظلم ميرح مذهب اجللباب واحلق مقطوع اللسان مكبل

فكيــف للحــق أن يقطَــع لســانُه ويكَبــل، وأنّــى للظلــم أن ميــرح ويرتــدي جلبابــا، إنّهــا 
ألنّنــا صـورة خياليــة هـدفُها بيــان الفكـرة وتوجيههــا حنـو حتريــك العواطـف وشــحنها، و     

نفهــم لغــة الشــعر فــال جنــد أي مشــكلة  فهــم مــراد الشــاعر مــن وصــفه اخليــايل أو     
تفسري تشبيهاته واستعاراته، هكذا استخدم الشعراء العرب عرب التـاريخ هـذا األسـلوب              
ــل واســتخدم ذات األســلوب        ــر مــن أن حتصــى، ب ــى ذلــك أكث ــة عل  أشــعارهم، واألمثل

ــاب األجانــب أيضــاً لع  لمهــم بفاعليتــه الســحرية علــى النفــوس والقلــوب،   الشــعراء والكتّ
وهكذا هي األساطري ذات الطابع الديين الروحـاني أضـفت علـى الكـالم شـكل الرمزيـة                  
واخليال الذي حيمل  طياته مفاهيم راقية جتد طريقها إىل الوجدان بسهولة ويسر،             

ــول املـــ     ــة ختلّـــف عقـ ــاعرية اجلميلـ ــها الشـ ــاطري وال  لغتـ ؤرخني وال خيـــدش  األسـ
 . الغربيني وغري الغربيني عن فهمها

كان هدف صانعي األساطري أن ينظّموا قصيدة قصصـية   : "كرمير يقول صموئيل   
                 ة، ترمي إىل تفسري اآلراء واملعتقـدات والشـعائر الدينيـة بطريقـة جذّابـة وملهمـة، مسـلي

مههـم األول أن    إنّهم ملْ يهتّمـوا بسـوق الـدالئل واحلجـج املقنعـة للعقـل والفهـم، بـل كـان                     
 املنطــق يــرووا قصــة تــؤثّر  العواطــف، ولــذلك فــإن عــدهتم األدبيــة األساســية مل تكــن

وا        . )٢("والعقل بل اخليال والوهم   وما يقولـه كرميـر صـحيح فيمـا يتعلّـق بكـوهنم مل يهتمـ
     ــو أن ــه ملْ يبحـــث  ســـبب ذلـــك، وهـ ــل، إال أنّـ ــة للعقـ بســـوق الـــدالئل واحلجـــج املقنعـ

يني كانوا يريدون تلقني هذه احلقائق ال النقاش فيهـا، فهـم عرفوهـا هكـذا مـن                  السومر
مصدرها فآمنوا هبا وصدقوها، ومل تصلهم استدالالً ليقوموا هم بنقلـها بدليلـها، عـدا            

                                                 
   http://www.almubarak.net أبو القاسم الشابي، موقع  املبارك، - )١(
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ال تفـي إالّ بكتابـة احلقيقـة العاريـة القابلـة            ) املسـمار والـرقم   (أن أدوات الكتابة املتوفّرة     
ري أدبي، ولو وضعوا استدالالهتم معها وحولـوا الـنص إىل مـادة    للحفظ  قالب أسطو   

عقلية ملا حفظت شعوهبم تلك التعاليم، ولرمبا تضاءلت قدسيتها وحتولت مـن حقيقـة              
رصــينة، إىل مرتبــة االســتنتاج العقلــي القابــل للــنقض مــع تــوفّر أدلّــة إضــافية أو تطــور   

 .العقل وأدواته

انــاً، هبــذه النظــرة، لتفســري تلــك األســاطري فلــم يفهمهــا   أحي" كرميــر"لــذلك تعامــل 
ومــن أخــذ عنــه " كرميــر"ووجههــا غــري التوجيــه الــذي ألجلــه قامــت ودونــت، فلــم يفهــم   

ة   " إنانـا "رب الشـمس، وملـاذا كانـت    " أوتو"تفسريه مثال ملاذا جعل السومريون       عنـدهم ربـ
ــه كــان    ــن أن كــلّ تلــك مســميات آلهلــة   الزهــرة وأنّهمــا كالمهــا ابنــا اإللــه القمــر، ألنّ  يظّ

      أن ة     " أوتو"ومعبودات خيالية ومهية، واحلقهـو القـو)         وبتعـبريهم ميكـن أن يكـون الـرب
" إنانـا "املسـخّرة للشـمس وحلرارهتـا وضـوئها، و    ) أي السيد املستوجب للمحبة والطاعـة    

       ة الزهـر أي النبـات وألن زيـت إليهـا وألنّهـا كاحلـ     " الزهـرة "هي ربـارس الرقيـب  تُزهـر ع
على النـاس أحيانـاً صـباحاً وأحيانـاً مسـاء عزيـت إليهـا أيضـاً كعـيين الرقيـب احلـافظ                       

، فإنانا هي القوة الـيت أودعـت احليـاة  الكائنـات الـيت نبتـت         )إينانا= عينان  (الساهر  
 مـن   تـا ني القـوتني املـدبرتني جاء     ات مـن هـ    كـال هرت أساسـا وترعرعـت مـن األرض، و        وأز

ون     )سني(من نور ا    عند ا، و   ني    (، فهم مالئكـة نورانيـال ) أثرييـون كمـا لـدى املنـدائي
 .أرضيون

إنّها كلمات دارجة لـذلك الشـعب جتعـل لـه خصوصـية  تعـابريه وطريقـة تفكـريه                    
وثقافته، وال خيطئ  فهمها إال من أتى من خارجها، فأقدر الناس على فهم مقـوالت                

ت تلــك املقــوالت بثقافتــهم وبلغتــهم ألنّهــم يــدركون     هــم الــذين ولــد  وتفســريهااألولــني
ــا حـــني يـــتم اخللـــط بـــني األســـاطري التعليميـــة، وتـــاريخ امللـــوك   الرتميـــز املســـتخدم، أمـ
ومالمحها وأخبار مدهنا، واملدونات ذات الطابع التارخيي وامللحمي، مع األسطورة اليت           

ووحـدة الصـياغة األدبيـة، يصـبح        تتكلّم عن احلقيقة الثابتة، لتداخل املفردات املشرتكة        
األمر شائكاً على الباحث، فإن فك كلمات األسطورة شـيء وتفسـريها أمـر آخـر، وهـذا                  

، بفصـل الكتابـات   ) إدريـس –إخنوخ الـنيب  (األمر هو الذي حدا بإيزيس بإرشاد احتوت      
  س باملقــدخيــتلط التــاريخ بالــدين، والالمقــد ســة، لــئالس، الشــعبية عــن الكتابــات املقد
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والوهم باحلقائق، األمر الذي وقع فيه املسلمون أيضاً، وكلّ أصحاب امللل، حني خلطوا             
 . القرآن وأقوال النبوة باجتهاداهتم أو بأقوال مدسوسة من هنا وهناك

العقل اإلنساني اليوم هو ذاته العقل اإلنساني منذ أودع ا الروح  آدم اإلنسـان       
ــل كإمك  ــن اإلنســان نفســه تطــور  وســائل      األول، مل يتطــور العق ــدرات، ولك ــات وق اني

إنتاجه وأدواتـه وصـناعاته عـرب األحقـاب املمتـدة لإلنسـانية باسـتخدام عقلـه، والتطـور                 
على هذه األصعدة تطور تراكمي وما كان باإلمكان لإلنسان أن يقفز فوق عصره حتـى               

ــة،   ــك املعرف ــي فاإلوإن امتل ــام عل ــول) ع(م ــو شــئت  : "يق ــأن أصــريل ــوراً   م ــاء ن  ن هــذا امل
، ولكن هل كان باإلمكان لعلي أن يكشف للناس معلومات عن الكهربـاء وسـط        )١("لفعلت

. بنية معرفية غري مهيأة، ذلك أمر غري ممكن لغيـاب األرضـية املعرفيـة  ذلـك الزمـان              
فاإلنسان امتلك العقل والقيم وأساليب التفكري منذ أن نُفِخَت فيه الروح، وآدم اإلنسان             

ــذي أُاأل ــبِول الـ ــاوى     هـ ــا يتسـ ــر دوره فيهـ ــية إىل األرض ليباشـ ــة األرضـ ــن اجلنـ ط مـ
إمكانياته وقدراته العقلية مع أي من أبنائـه إىل يومنـا هـذا، وتشـهد اآلثـار واملكتشـفات                   
 املنطقــة العربيــة والــيت تعتــرب أقــدم املــدنيات الــيت عثِــر عليهــا، تشــهد علــى إبــداعات 

ســوريا والعــراق توســعت املــدن وظهــر التنظــيم والســلطة   العقــل العربــي، ففــي منطقــة  
اإلداريـــة، الـــيت متكّنـــت مـــن حفـــر أقنيـــة الـــري، وحتســـني اإلنتـــاج الزراعـــي، وظهـــرت  

ت الكتابة قبل األلف الرابع قبل عرِالصناعات ودوالب اخلزف واخلتم األسطواني واختُ  
 بقيت آثارها إىل يومنا هذا      الكبرية اليت إلجنازات العلمية   امليالد، و وادي النيل دلّت ا     

عــرب وادي النيــل، فلقــد شــيدوا املعابــد   وصــل إليــه فكــر قــدماء   علــى املســتوى الــذي  
 األرقــام واألهرامــات والتماثيــل علــى أســس رياضــية وفلكيــة وهندســية راقيــة، وعرفــوا 

 ، املساحات؛ مثل مساحات الـدوائر واملسـتطيالت واملثلثـات         حسبواوالكسور العشرية، و  
عثـر علـى سـجالت    ، و املكاييل واألحجام وغري ذلـك مـن القياسـات املختلفـة       لواسجكما  

إنّـــه العقـــل  ،مكتوبـــة بنتـــائج تطبيقـــات علـــوم الرياضـــيات والفلـــك والطـــب واهلندســـة 
 .اإلنساني املنتج منذ نُفِخَت الروح  آدم
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عـة  علماً بأن نتاجات اإلنسان الفكرية وتفاوهتا عرب التاريخ اإلنسـاني الشاسـع راج            
إىل بنيته املعرفية وإىل بيئته فاإلنسـان ابـن بيئتـه، وبطبيعـة احلـال فـإن تعـبري اإلنسـان                     
عما يؤمن به وخيـتلج  نفسـه خيتلـف مـن زمـان إىل زمـان ومـن شـعب إىل آخـر، وهـا                          
حنن اليوم  عصر العلم والتكنولوجيا واالنفجار املعـر ال نـدعي أن نتاجاتنـا عقليـة                 

اخليال والالمعقول، بل إن اخليال اإلنساني حني ميتزج بالدليل         حمضة ختلو من صور     
ــة رائعــة     ــد  الغالــب خمرجــات إبداعي ــي يولّ ــإنّهم   . العقل ــل، ف وبالنســبة ألولئــك األوائ

عاشــوا  فــرتة زمانيــة اختصــت برعايــة خاصــة مــن قبــل املعلّمــني اإلهلــيني لتأســيس     
عارف والعلوم اكتسبوا بعضها عن     أصول العقائد الصحيحة، وقد صاحبها الكثري من امل       

طريق الوحي اإلهلي وبعضها اآلخر عـن طريـق االكتشـاف واإلنتـاج العقلـي، وقـد باشـر                   
أهل ذلك الزمان بعد ذلـك إىل تـداوهلا ونظمهـا علـى هيئـة أسـاطري دونـت وحفظـت                  
املعابــد واملكتبــات، فــإذا كــان كتــاب التــاريخ املوضــوع  العصــور املتقدمــة علــى عصــور  
                      خني يتقنـون الكتابـة علـى أسـاس منـهجي ومـدروس، فـإنضِع علـى يـد مـؤراألساطري و
ــائق لكــي تبقــى          ــاريخ وحفــظ الوث ــدوين الت ــة ت ــهم لألســاطري مبثاب ــني عــدوا كتابت األول
حاضرة  ذاكرهتم وقادرة على التـأثري  نفـوس أتبـاعهم ألجـل احملافظـة علـى إطـار                    

 .عن اجلادة ومؤد إىل نتائج وخيمة خروج معنوي معين يعتقدون أن اخلروج عنه

يتــبني مــن هــذه املناقشــة أن قســمة التــاريخ إىل عصــر أســطوري وعصــر تــارخيي    
قسـمة تعسـفية خضـعت لعوامــل خارجيـة ال عالقـة هلــا بالتـاريخ احلقيقـي لإلنســانية،        
فالتاريخ اإلنساني ميثّـل وحـدة واحـدة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالفكر، هـذا مـع االحتفـاظ               

: صية التارخيية لكـلّ شـعب مـن الشـعوب، يقـول الـدكتور حممـد خليفـة حسـن                   باخلصو
هناك بال شك خيط فكري عام يربط تاريخ الشعب الواحد، على الرغم مـن اخـتالف           "

، وعـن  )١("عصور هذا التاريخ، واختالف الظروف الفكرية لكل عصر مـن هـذه العصـور    
 أن الفصــل هنــا  مــن املالحــظ: "الفصــل إىل عصــر أســطوري وعصــر تــارخيي يقــول 

احلقيقة فصل  وسـيلة التعـبري، ولـيس فصـال حقيقيـا لعصـرين مسـتقلني اسـتقالال                    
كليا، أو فصال لعصرين خمتلفني اختالفا جوهريا  التفكري كما يبدو مـن االسـتخدام               
ــارات  الوقـــت      ــاء احلضـ ــؤرخني وعلمـ ــد املـ ــطلحات عنـ ــذه املصـ ــديث هلـ ــي احلـ العلمـ
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سمة التـاريخ إىل عصـرين أسـطوري وتـارخيي أدت إىل إحـداث              ، لذلك فإن ق   )١("احلايل
مشكلة  النظر إىل التاريخ اإلنساني كحلقة واحدة متصلة، تبدأ فصـوهلا األوىل بـآدم               
الذي مر بعملية ختليق على يد القوى الربانية ليكون مهيأ للخالفـة علـى هـذه األرض،                 

ز اإلنسـان    األمسـى الـذي ميـ      ثم لتمتد فصوهلا بعد ذلك فصال فصـال لتحقيـق اهلـدف           
ــة ا    عــن ســواه مــن املخلوقــات أ    ــة خالف ــد هلــذه   ال وهــو محــل أمان  األرض، فــال ب

الفصول من أن متـر  خـطّ تطـور تصـاعدي، يكتسـب اإلنسـان فيهـا العلـوم واملعـارف                      
ة عن طريق املالئكة املوكّلني هبذا اإلنسان وعن طريق األنبياء واملرسلني املعلّمني، إضاف           

إىل جد اإلنسان نفسه وسعيه الدؤوب حنو االرتقاء حبياته وحتسني سـبل عيشـه علـى                
اإلنسـانية إىل مـا     مر التاريخ، فمجموع ذلـك كلّـه أدى إىل حصـول التطـور الـذي أوصـل                  

 .هي عليه اليوم
من هنا فإن علينا أن ننظر للتـاريخ نظـرة مشوليـة ولـيس هنـاك أي مـربر لتقسـيم                     

 إىل عصـرين أسـطوري وتـارخيي، فاألسـطورة كتـاب التـاريخ األول مـا         التاريخ اإلنساني 
هــي إال أحــد نتــاج العصــر القــديم، وهــي وثــائق مدونــة اســتمدت مادهتــا وشخصــياهتا    
وأزمنتها وأمكنتها من التاريخ الذي ولدت فيه، كما أنّهـا فـوق ذلـك كلّـه حكايـة مقدسـة             

ا، وهــي ســجل ملــا حــدث    يــؤمن أهــل الثقافــة الــيت أنتجتــها بصــحة وصــدق أحــداثه    
املاضي وهلا دور أساسي  البناء املعـر والعلمـي والتطـور احلضـاري لإلنسـانية، أي                 
أنّها أحد أسباب مـا وصـلنا إليـه اليـوم مـن تطـور وعلـوم، إنّهـا إذن مصـدر مـن مصـادر                          
التــاريخ وهـــي جـــديرة بالدراســة واالهتمـــام، وميكـــن االعتمــاد عليهـــا للحصـــول علـــى    

 .رخيية هامةمعلومات تا
 

   األسطورة مصدر معتمد من مصادر التاريخ–ثانياً 
، )٢(لقد حفظت األساطري وقائع وأحـداث املـدن القدميـة كمدينـة أور وبابـل وطيبـا                

ــة       ة والبابليل كاحلضــارة الســومريوذكــرت تفاصــيل كــثرية عــن حضــارات اإلنســان األو

                                                 
 .٢٨، ص األسطورة والتاريخ  الرتاث الشعيب حممد خليفة حسن، -)١(
 أور عاصمة السومريني، وبابل عاصمة البابليني، وطيبا هي ثيبا بلدة  اليونان بناهـا قـدموس                  -)٢(

 .السوري حينما انتقل إىل اليونان
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ة أنّهـم      وحضارة وادي النيل، وروت حكايات عن ملوك وعظماء أثب         تت املكتشفات األثريـ
، كما  )١(س  الزمن البعيد كجلجامش وسرجون وإيزيس وأوزوري        حافال صنعوا تارخياً 

ــاً   ــت علوم ــا نقل ــق اإلنســان       أنّه ــاة وخل ــة احلي ــارف خمتلفــة عــن نشــأة الكــون وبداي  ومع
أن مادة األساطري هـو احلـدث       ومراحل التطور البشري، وعلى ذلك فإنّه ميكننا القول         

، وكما ذُكِر سابقا بأن هذا احلدث التارخيي ليس مصـطنعاً أو متخـيال، إنّمـا                لتارخييا
ا مـن صـنع اإلنسـان، أو مـن صـنع الطبيعـة أو مـن صـنع                           هو وقائع وأحـداث حصـلت إمـ
السماء، و كلّ احلاالت هو حـدث ذو تـأثري مهـم  حيـاة اإلنسـان، يسـتحق التسـطري                     

دة بعـض األسـاطري مبـا حتتويـه مـن مضـامني رفيعـة               واحلفظ لألجيال القادمة، وإن ما    
فمثال لو تناولنـا شـيئا مـن أسـطورة التكـوين            . وعلوم راقية جلديرة بالدراسة والفحص    

 : البابلية لوجدناها تروي قصة اخللق وبداية احلياة على األرض

 حينما  العلى مل يكن هناك مساء،

 و األسفل مل يكن هناك أرض 

 أبيهم، " أبسو "ومل يكن من اآلهلة سوى

 اليت محلت هبم مجيعا" تيامت"و " ممو"و

 ميزجون أمواههم معا،  

 قبل أن تظهر املراعي وتتشكل سبخات القصب،

 قبل أن يظهر للوجود اآلهلة اآلخرون

  ...قبل أن ترسم هلم أمساؤهم، وترسم أقدارهم

 .)٢(عندئذ تكونت األرباب  تلك املياه

                                                 
د سـوريا والعـراق وبسـط ملكـه عليهـا                   جلجامش   -)١( ملك سومري مشهور، وسرجون ملك أكادي وحـ

 .   بأكملها، أما أوزوريس فهو ملك حكم مصر القدمية
 .٥٦، ص مغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )٢(
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عــن بدايــة " إينومــا إيلــيش" دث أســطورة اخللــق البابليــة الشــهرية واملســماة بـــ  تتحــ
) وهـي الغـالف  (اخللق حينما كان السكون يعم الكوكب األرضي، حيـث مل تكـن السـماء           

وهــي مبــادئ احليــاة مــن قــوى     " األربــاب " بعــد، وال لتااليابســة قــد تشــكّ   -وال األرض
 بــرزت بعــد، وكــان الكوكــب األرضــي جمــرد الطبيعــة، كــاهلواء والريــاح واملــاء العــذب قــد

١(صهري مغطّى ببحر مائي ماحل وهو ما مسي اليوم بالغمر البدئي( .  

فكرة والدة الكون بالغمر املائي جندها تتكرر  األساطري السـومرية بتعـبري القـوة         
، و "ةتعامــ"، و األســاطري البابليــة الفكــرة ذاهتــا ولكــنهم يســمون امليــاه األوىل   "منــو"

تعــبريا عــن امليــاه األوىل، حينمــا انتصــر عليــه اإللــه بعــل   " يــم"األســاطري الســورية جنــد 
و األسطورة املصرية جندهم يعبرون عن امليـاه األوىل  . وبعدها شرع  تنظيم العامل 

وهو الذي أجنب فيما بعد بقية القوى، و األساطري اإلغريقيـة جنـد اإللـه        " رع"بالقوة  
يأخذ دور املياه األوىل ومنه نشأ الكون، و التوراة أيضـا جنـد فكـرة امليـاه          " أوقيانوس"

 ()وكانت األرض خربة وخالية، وروح الرب يرف فـوق وجـه املـاء   (األوىل والرب فوقها  
ذِي    : (ثم جند ذات املعنى موجود  القرآن الكريم، قال تعاىل            .)٢،  ١: التكوين و الـَّ هـو

 . )٧: هود )( والْأَرْض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وكَان عرْشه علَى الْماءِخلَق السَّماواتِ

وعن مرحلة ما قبل اخللق جند  األساطري حديثا عن اإلرادة اإلهلية األوىل ببدء             
         هـي البدايـة،   " اإلهليـة " الكلمـة "احليـاة علـى هـذا الكـون، جتمـع هـذه األسـاطري علـى أن

 : ن هذا املوضوعتقول أساطري السومريني ع

 كلمة إنليل، الكلمة "

 إن مست السماء متطرها

 كلمة إنليل، الكلمة

 إن مست األرض تشتعل باخلضرة

 كلمة إنليل هي النباتات 

                                                 
ء  تعترب نظرية بدء نشأة الكون من املاء من النظريات العلميـة الـيت يـرجح كفتـها كـثري مـن العلمـا                  - )١(

 .والباحثني
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 كلمته هي احلب

 كملة إنليل هي املاء الغامر

 )١("حياة كل البالد

، باســم احلــي، وباســم معرفــة احلــي، وباســم الوجــود األزيل   (:ويقــول املنــدائيون
الذي سبق املاء، وكان قبل الضوء والنور، ذلك الذي نطق فكانت كلمـات، والكلمـات               

 البدء كانت الكلمة والكلمة     : ( و اإلجنيل  ،)٢()كانت كروماً، وكانت احلياة األوىل    
   وهكــذا كــان  البــدء عنــد ا وكــان الكلمــة ا كــلّ شــيء بــه كــان  .. كــان عنــد ا

إِنَّمــا أَمْــره إِذَا : (، و القــرآن الكــريم)١:١: يوحنــا( )...  كــانوبغــريه مل يكــن شــيء ممــا
كُونكُنْ فَي قُولَ لَهيْئًا أَنْ يش اد٨٢: يس) (أَر.( 

وعــن خلــق اإلنســان تبــدأ األســطورة الســومرية  بيــان فكــرة تكــوين اإلنســان مــن  
األسـاطري التاليـة    طني وفكرة تصوير اإلنسان علـى صـورة اآلهلـة وعلـى منواهلـا جتـري                 

 :هلا

 :يقول السومريون

 .. إن الكائنات اليت ارتأيت خلقها ستظهر للوجود

 لسوف نعلّق عليها صورة اآلهلة

  ... امزجي حفنة طني من فوق مياه األعماق،

 .)٣(وسيقوم الصناع اإلهليون املهرة بتكثيف الطني وعجنه

 : ويقول البابليون

 ن  سوف خيلق اإلنسا)١(مبعونة أنكي

                                                 
 .١٦، صإجنيل سومر خزعل املاجدي، - )١(
 .١١٩، صاملندائيون الصابئة حممد اجلزائري، - )٢(
 .٤٦، ص مغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )٣(



 

100 

 الذي سوف خيشى اآلهلة ويعبدها 

 ستقوم ننتو بعجن الطني.. فليعطين أنكي طينا أعجنه

   )٢(إله وإنسان معا سيتحدان  الطني

 :و التوراة

ــاة، فصــار آدم       ( ــا مــن األرض، ونفــخ  أنفــه نســمة احلي ــه آدم تراب وجبــل اإلل
 )٧: ٢: التكوين( )..نفسا حية

 :و القرآن الكريم

ــ( ــأَرْضِ   وإِذْ قَ ــي الْ ــلٌ فِ ــي جاعِ ــةِ إِنِّ ــك لِلْمالئِكَ بــةًالَ ر ــ (،)٣٠:البقــرة)( خلِيفَ إِذَا فَ
اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعفِيهِ مِنْ ر نَفَخْتو وَّيْتُه٢٩:احلجر) (س(. 

إن نظرة موضـوعية شـاملة لألسـاطري تـدلّنا علـى أن مـادة األسـطورة هـو احلـدث                     
 اخلطأ الفادح أن ننظـر إىل أسـاطري األولـني بأنّهـا خرافـات ال متـت                  التارخيي، وإنّه من  

إىل الواقع بصلة، ألنّنا بذلك سـنفقد حلقـات رئيسـية تبـين لنـا جبـالء حقيقـة مبتـدانا                     
ي منـزال فسـيحا يرتـع فيـه كمـا           طـِ عومنتهانا وسر وجودنا، وسيكون حالنـا كحـال مـن أُ          

 واحـدة فحـرم نفسـه مـن فرصـة االنتفـاع مـن               يشاء إال أنّه أصر على أن يبقى  غرفة        
إن ما بني أيدينا من األساطري العربية هـي ترمجـات لبـاحثني             . إمكانيات املنزل األخرى  

غربيني عكفوا على دراسة تاريخ املنطقـة وأرسـلوا البعثـات االستكشـافية للتنقيـب عـن                 
يـه الـدول العربيـة    املواد األثرية منذ هناية القرن التاسع عشـر،  الوقـت الـذي كانـت ف           

تعاني من وجعات الرتاجع والتخلّف الثقا وحالة مـن فـك االرتبـاط بتارخيهـا العريـق،            
لقد أراد الغربيون أن ميتلكوا زمام األمور  ترمجة األساطري فقدموا تفسريات للـرتاث        
العربــي عجــزت مــع األســف عــن فهــم أبعــاد النصــوص الرتاثيــة والــربط بــني ألفــاظ           

 العقائـــد الدينيـــة الســـائدة، ألن تلـــك العمليـــة تتطلّـــب إملامـــا ومعرفـــة النصـــوص وبـــني

                                                                                                                        
هــو أحــد األربــاب املالئكــة املســئول عــن احلكمــة واملــاء العــذب، وهــو مــن الكلمــة العربيــة   :  أنكــي- )١(
 ".النقي"
 .١٠٢، ص مغامرة العقل األوىلواح،  فراس الس- )٢(
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باألصــول العقائديـــة واللغويــة لشـــعوب املنطقـــة األمــر الـــذي تفتقــده بعثـــات التنقيـــب     
والرتمجة، كما أن اجتاهات التفسـري مل ختـلُ مـن أطمـاع اهليمنـة علـى التـاريخ األصـيل                     

ســتعمارية واالنتــداب  مطلــع القــرن للمنطقــة خاصــة وأنّهــا تزامنــت مــع احلمــالت اال
العشرين، فقد نُقِلَـت األسـاطري إىل متـاحف أمريكـا وفرنسـا وبريطانيـا وأملانيـا وكأنّهـا                   
ــوا بــه، ثــم متّ نشــرها بعــد أن حتكّمــوا  حتديــد معاملهــا، فجــاءت النتيجــة     إرث اختص

 وحمـو   مصادرة صرحية لتاريخ شعوب املنطقة وطمس معامل الشـعور بـالعزة واألصـالة            
فاألساطري اليت وجدت  املنطقة العربية تعتـرب حلقـة مـن           . شخصيتها متهيداً إلذالهلا  

حلقات تاريخ اإلنسانية، أن ال نفهمها شيء وأن حنكم عليهـا باخلرافـات واخلـزعبالت               
 :شيء آخر، وهي مصدر معتمد من مصادر التاريخ لألسباب التالية

م األوائـل لتلـك احلقـائق، وإال فكيـف اهتـدت            ن أثراً من الغيب يقف وراء علـ        إ :أوالً
ــى هلــم أن       تلــك األقــوام مجيعهــا إىل هــذا األمــر وكيــف اتفقــت علــى األفكــار ذاهتــا، وأنّ
يتناولوا قضايا رئيسة كخلق الكـون واإلنسـان كحقـائق مؤكـدة  مـدوناهتم ونقوشـهم؟                 

هدْ   : (أكانوا شـهوداً حينمـا متّ اخللـق؟ تقـول اآليـة الشـريفة              ا أَشـْ اتِ     مـاوم تُهمْ خلْـق السـَّ
فتطـابق األسـاطري مـع الكـثري مـن احلقـائق            . )٥١:الكهـف ) (والْأَرْضِ وال خلْـق أَنْفُسِـهِمْ     

اليت طرحها وأكّدها القرآن الكريم كمسألة خلق السماوات واألرض  ستة أيام وخلـق            
هـا مـن احلقـائق يـدل        اإلنسان األول واجتباء آدم ودخوله اجلنة ثـم خروجـه منـها، وغري            

                  إىل عبـاده عـرب أنبيائــه، وأن ة مضامينها، وإهنا كما القرآن الكـريم وحــي اعلى صح
ا          (القوم كانوا موحدين عـاملني بنظـام الكــون مـذعنني لـه               يْنـا أَوْح كَمـ ك ا إِلَيـْ يْنـإِنَّـا أَوْح

ــدِهِ    ــن بعْ ــيني مِ ــوحٍ والنَّبِ ــى نُ ــا إِلــَ  إِلَ يْنأَوْحو   ــوب ــحق ويعْقُ ــماعِيلَ وإْسْ ــراهِيم وإِسْ  ى إِبْ
      انلَيْم سـو ونار هـو ونُسيو وبأَيى وعِيساطِ واألَسْبا   وور زَبـ وداوا د آتَيْنـقَـدْ    * و ال سـرو

لَيْــكمْ عاهصْــنقَص  لَيْــكمْ عصْــهلَّــمْ نَقْص ــالسروقــد ). ١٦٤، ١٦٣ :النســاء()مِــن قَبْــلُ و
الحــظ البــاحثون شــدة إميــان هــؤالء بــأقواهلم وتأكيــدهم عليهــا مــرات ومــرات بطــرق      
متعددة تأكيدا منهم على الفكرة، يقول صموئيل كرمير، خبري الرتاث السـومري، مبـديا             

يوجــد فــرقٌ مهــم بــني : ".. دهشــته مــن يقــني الســومريني بــآرائهم واعتقــادهم بصــحتها 
فكّرين السومريني، ذلك أن املفكّـر احلـديث مسـتعد لإلقـرار بـأن              املفكّرين احملدثني وامل  

                   جـواب أو حـلّ مطلـق، ولكـن ة وأنّه متشكّك  أيهي إالّ نسبي معرفته واستنتاجاته إن
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املفكّر السومري ملْ يكن كذلك، إنّه كـان علـى يقـني مـن أن آراءه كانـت مطلقـة الصـحة،                      
 .)١("لق الكون وكيف يسري ويعملوأنّه كان يعلم علم اليقني كيف خ

وما يؤكّد علـى ذلـك، أن األسـاطري  األسـاس ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا باملعتقـدات           
تنشـأ األسـطورة عـن املعتقـد        ": الدينية، يقول فراس السواح  كتابه األسطورة واملعنـى        

 الديين وتكـون مبثابـة امتـداد طبيعـي لـه، فهـي تعمـل علـى توضـيحه وإغنائـه وتثبتـه                        
صــيغ تســاعد علــى حفظــه وعلــى تداولــه بــني األجيــال، كمــا أنّهــا تــزوده بــذلك اجلانــب  
        ــإن ــة أخــرى ف ــذي يربطــه إىل العواطــف واالنفعــاالت اإلنســانية، ومــن ناحي ــايل ال اخلي

 . )٢("األسطورة تعمل على تزويد فكرة األلوهية بألوان وظالل حية

ــها األســاطري ال     ــيت طرحت ــالنظر إىل القضــايا ال ــارف    وب ــا مع ــول بأنّه ــرتدد  الق ن
عظيمة وعلوم عليا ال تأتي ابتداء وإمنا حباجة إىل تعليم خـارجي، وأن األولـني صـاغوا                 
األساطري املعتمدة بسبق معرفة وعلى أسـاس معلومـات غيبيـة حصـلوها مـن مصـدرها                 

إال إذا األصلي، مبعنى أن هؤالء ال ميكن أن يقدموا مثل هـذه احلقـائق العلميـة البـاهرة               
  لّمـوا                   كانت لديهم آثارمن علم من بـديع السـماوات واألرض خـالق هـذا الكـون، فحـني ع 

احلقائق عن طريق الوحي اإلهلـي أي بواسـطة أنبيـاء تلـك األزمنـة، صـاغوها بعـد ذلـك                 
كمــا حيلــو هلــم مرتمنــني ومتغــنني هبــا وهــم علــى متــام الثقــة مبــا يقولــون لــذلك جنــدهم  

واالحتفاالت إلحيائها وتأكيـدها ويكرروهنـا بألفـاظ وأمنـاط          يقيمون الطقوس واألعياد    
كما أن قضايا األساطري اليت نتحدث عـن تعلـيم          . خمتلفة تنبعث منها روح الثقة واليقني     

الزراعة واملعاجلات الطبية وعلوم الفلك ترجع  أصوهلا ملا علّمه اخلالق هلذا اإلنسان       
ل اإلنسـان    عن طريق األنبياء الذين مثّلوا الصلة   وخلقه، فإذا كان إمكانيـة توصـ بني ا

لوحــده إىل الــدواء واســتخراجه مــن الشــجرات لــيس أمــرا ممكنــا دومنــا تعلــيم وإرشــاد    
إهلي، فكيف مبجمل القضايا الكربى اليت حتـدثت عنـها األسـاطري، وعلـى ذلـك جـاء                     

اهلنـدي الـذي   الطبيـب  ) ع( الصـادق حممـد كتاب األهليلجة  جمادلة اإلمـام جعفـر بـن         
زعم أن الناس اهتدوا للدواء بالتجربة وطول املقايسة، فأثبت له بأنّـه مـن املسـتحيل أن     

                                                 
 .١٥٩، ص من ألواح سومر صموئيل كرمير، - )١(
 .٢٤، ص األسطورة واملعنى فراس السواح، - )٢(
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 حتى لـو كـانوا حكمـاء خطـر األمـر علـى بـاهلم                يكون واضع الطب وواصف الدواء رجاالً     
هكذا فعزموا على طلب ما ال يعرفون وما ال تدلّ عليه حواسهم وظنوا أن فيه مصـلحة                 

رغم كوهنــا مــن منابــت خمتلفــة وألــوان خمتلفــة وعقــاقري متباينــة  بلــدان    األجســاد، بــ
متفرقة، ولو أنّهم توصلوا إىل املعارف بالتجربة لكان ينبغي أن ميوت  التجـارب خلـق                

ا لَـمْ يعْلَـمْ      اإلنسانعلَّم  (إنّه التعليم الرباني    . كثري انيـة      )٥:العلـق () مـوهـي اهلدايـة الرب ،
ســان وأخــذت بيــده  مــدارج املعرفــة واحلضــارة، وأعانتــه علــى حتقيــق الــيت قــادت اإلن

 .  )١(االستقرار وتطوير احلياة

فأنّى هلم معرفة نشأة الكون األوىل واخللق األول، وليس من إنسان إال ولِد جاهال      
يْئاً             ( شـ ون اتِكُمْ ال تَعْلَمـ طُـونِ أُمَّهـكُمْ مِـنْ بجر وأنّـه تعـاىل قـد      ،  )٧٨: النحـل )(واللَّه أَخـْ

ان إخلَـق الْ (تكفّل بتعليمـه منـذ أن خلقـه       نْسـ* ه لَّمـع  ان يـإذن فمصـدر  )٣،٤:الـرمحن ()الْب 
 . هذه العلوم إما املالئكة أو األنبياء واملرسلون ممن هلم صلة خبالق األكوان

ن هنــاك طابعــاً مشــرتكاًً هلــذا الــرتاث يتجلّــى بوضــوح  الوحــدة الواضــحة  إ:ثانيــاً
ملضــامني األســاطري خاصــة  حــديثها عــن القضــايا الكــربى كخلــق الكــون واإلنســان،      
الحظنا  األمثلة السابقة الـيت حتـدثت عـن بدايـة اخللـق وعـن خلـق الكـون واإلنسـان                      
ة         ة وعلميـ ة وثقافيـ كيف أنّها احتوت على فكرة واحدة وهو ما يشري إىل وحـدة اجتماعيـ

ري وبسبب تلفها أو فقدان بعض أجزائها ميكن توقّع         لتلك الشعوب، بل إن بعض األساط     
األجزاء الناقصة منها عن طريق مقارنتها مع أساطري احلضـارات اـاورة، وقـد اتّجـه           
كثري من الباحثني إىل حماولة اإلمساك باحلبل الرابط الـذي جيمـع كـلّ تلـك املعلومـات                  

سياســـية والدينيـــة  حلقـــة متكاملـــة، فجـــاءت األســـاطري كشـــاهد علـــى التطـــورات ال 
واألدبيــة الــيت مــرت هبــا احلضــارة الســابقة هلــا، فأســطورة جلجــامش امللــك الســومري   
الذي عاش  مدينة أورك تـذكرها األسـاطري البابليـة واآلشـورية بتفاصـيل أكثـر رغـم                    

إىل جانـب ذلـك تشـرتك    . فارق الزمن بـني احلضـارتني إذ يصـل إىل أكثـر مـن ألـف عـام              
 الرئيسـة و أدوارهـا الـيت تلعبـها داخـل األسـطورة  مجيـع                 األساطري  شخصياهتا  

ة وحضـارة                ة فاألوغريتيـ ة واألكديـ ة فالبابليـا من السومرية القدمية بدءنات العربياملدو

                                                 
 .١٨٠، ص٣ جحبار األنوار،السي، :   أنظر- )١(
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 فأنانـــا ،وادي النيـــل مـــن أرض مصـــر واحلضـــارة اليونانيـــة ولكـــن مبســـميات خمتلفـــة 
وغريتيـة وهـي إيـزيس املصـرية وهـي          السومرية هي عشتار البابليـة وهـي ذاهتـا أنـاة األ           

أفروديت عند اليونان، هذا االشرتاك إنّما يشري إىل وحدة هذا الرتاث وأنّه لـيس ضـرباً                
ــة      ــياغة اخلرافـ ــل علـــى صـ ــتحيل أن يتّفـــق العقـ ــن، إذ مـــن املسـ ــا يظـ ــة كمـ مـــن اخلرافـ
بشخصـــيات واحـــدة وأدوار واحـــدة  منـــاطق خمتلفـــة، ولكـــن مـــن املمكـــن أن يصـــيغ   

مستخدما العناصر نفسها ولكـن مبسـميات خمتلفـة ختتلـف بـاختالف البيئـة               احلقيقة  
والظــروف، كــلّ ذلــك يــدلّنا أن الــرتاث األســطوري القــديم ينطــوي علــى حقــائق أصــيلة    

إن الوحدة الواضـحة      . قائمة على أسسٍ علمية مؤكّدة أُخِذَت من مصادرها األصلية        
اآلشــوريني والفينيقــيني وعــرب وادي مضــامني النصــوص عنــد الســومريني والبــابليني و

وإن اشرتاك كلّ   . النيل تشري إىل أن النصوص تبث من مركز واحد، وأن مصدرها واحد           
تلك احلضارات  تناول مواضيع على جانـب كـبري مـن األمهيـة كمسـألة بدايـة اخللـق                    

، وقصـة   وأصول األشياء، ودور القوى الربانية والكائنات السماوية وشخصيات األنبيـاء         
خلق آدم واألرض املقدسة، والعامل السفلي واحلسـاب، وتـرانيم التوحيـد وطوفـان نـوح،                

ملواضـيع لـنفس املعـاني واحلقـائق        إضافة إىل قصص املالحم واألبطـال، وتضـمن تلـك ا          
 .  أخرى على تناسق شعوب تلك احلضارات ووحدة فكرها وعقائدهاإلشارة

كانت تـدور حوهلـا األسـاطري هـي شخصـيات           إن كثريا من الشخصيات اليت      : ثالثاً
تارخييــة واقعيــة مــن ملــوك أو حكــام أو أشــخاص مــن الشــعب كــان هلــم دور  احلركــة 
اتمعيــة واحلضــارية لــذلك الزمــان، وكــذلك املــدن الــيت دارت  فضــائها األســاطري، 
 فقد أثبتت البحوث األثرية وجودها وقيام حضارات كـبرية فيهـا، وقـد ذكرنـا سـابقا                 

ــها شخصــية جلجــام       ــك، من ــة علــى ذل ــا بــني األســطورة واخلرافــة أمثل ش امللــك تفريقن
مسائــه املختلفــة زيوســدرا أو أتونابشــتم أو أتراحاســس، وال  الســومري ونــيب ا نــوح بأ

ينبغـي أن خيـرجهم عـن الواقعيـة هـاالت البطولــة الـيت غلبـت علـى طريقـة التعـبري عــن           
تقريبهم من قلوب الناس، ولتربير أفعاهلم الـيت        أفعاهلم وأوصافهم ألن ذلك إمنا حدث ل      

تبدو أقـرب ألفعـال اخلـوارق، وكـلّ ذلـك يسـاعد علـى تقبـل األفكـار املـراد تروجيهـا                         
فــالرجوع إىل األســاطري وفهــم رموزهــا سيكشــف لنــا الكــثري مــن    . أذهــان عامــة النــاس 

 خاصة تلك   أحوال ذلك الزمان وتاريخ منو اإلنسانية احلضاري والروحي واالجتماعي،        
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الــيت حتمــل أمســاء البلــدان الــيت دعيــت هبــا منــذ ذلــك الزمــان الســحيق، فأبنــاء امللــك     
 أو أشــنار مــثال ملــك مدينــة صــور املعروفــة إىل اليــوم وهــم فينيــق وقــدموس   )١(أجينــور

بعـد أن  ) عروبا(وكيليك وجاليان انطلقوا كما تقول األسطورة للبحث عن أختهم أوروبا     
فاســتقر كيليــك  أرض هــي أبعــد إىل الشــمال فعرفــت باســم  ، "زيــوس"خطفهــا الثــور 

ــبالد باســم         ــى الســاحل فعرفــت ال ــه، واســتقر فينيــق  الشــمال عل ــا نســبة إلي كيليكي
فينيقيــا نســبة إليــه ومــن هنــاك خــرج الفينيقيــون يبنــون ويؤسســون أينمــا ذهبــوا، أمــا    

ســس مدينــة قــدموس فقــد انطلــق مــن صــور إىل كريــت ومالطــا ثــم إىل اليونــان حيــث أ 
وهـي والـدة امللـك أجينـور        " ليبيـا "كما تقول األسطورة، بل إنّهـم خلعـوا اسـم           ) ثيبا(طيبا

ــه، أمــا اســم أختــهم     فقــد أُطلــق علــى الــبالد  " أوروبــا"أبــيهم علــى الشــمال اإلفريقــي كلّ
 . الواقعة على الشواطئ الشمالية للمتوسط

ــاً ــهادا  :رابع ــاالً     فرد أو أعمــاالًت أن األســاطري مل تكــن اجت ــت أعم ــا كان ــل إنّه ــة، ب ي
مقصــودة ضــمن منظومــة عامــة خطّــط هلــا بعنايــة، وإن وجودهــا  املعابــد ومكتبــات     

 إضافيا فقد كانت تُكتَب برعاية امللك نفسه والكهنة إلثبات أنّهـا            امللوك يعطيها اعتباراً  
ا، بـل هـي نتـاج لتوجهـات اجلماعـة وعقائـدهم وآمـاهلم األمـر الـ                    ليست خياالً  ذي  فرديـ

. أعطى لألساطري قيمةً كـربى سـواء لـدى املعاصـرين هلـا أو لألجيـال القريبـة والبعيـدة                   
واألساطري هي فرع من نظام الدولة املركزية الذي عرف  سـومر وبابـل ووادي النيـل                 
ــاطري       ــق، فاألسـ ــبالد اإلغريـ ــد ذلـــك لـ ــوه بعـ ــذين محلـ ــيني الـ ــد الفينيقـ وأوغاريـــت وعنـ

نســاني والعقلــي ســاعدت  االســتقرار الــذي شــهده   باعتبارهــا حمركــات الوجــدان اإل 
اإلنسان األول وما صاحبه من التطور الكـبري،  النظـام السياسـي واإلداري والزراعـي           
والصناعي والتعليمي واخرتاع الكتابة قبل األلف الثالث قبـل املـيالد، وميكننـا القـول أن        

، الـذي اسـتخدم الكتابـة       تدوين األسـاطري جـاء انسـجاما مـع نظـام اتمعـات القدميـة              
ووظّفها لتوثيق تارخيه وعلومه وأفكاره، بل مل تكـن األسـاطري وحـدها هـي الـيت تـدون،                   
فلقد كان النظـام يـدون سـجالت املعـامالت التجاريـة، وأمسـاء املواليـد، وعقـود الـزواج                  

 . وغريها
                                                 

هـاجي الـيت صـارت لـدى هلجـات ثانيـة آغـا أيضـاً وهـو          /نـور هـي حـاجي    -آجـي تكـون  أن  ميكـن  - )١(
 .نار معروفة/وحي الذي له ارتباط باملركز الرباني، ونورالسيد الر
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ر مـن خاللـه اإلنسـان األ            :خامساً ل  مل تكن األسـاطري األسـلوب الوحيـد الـذي عبـو
عــن أفكــاره، فــإىل جانــب األســاطري، جنــد الكــثري مــن الرســوم والتصــاوير الــيت وجــدت   
منقوشة على جدران املعابد، فالقوم كانوا يؤكدون علـى الفكـرة بأشـكال خمتلفـة متامـا       
كما يفعل إنسان اليوم، يرتجم الفكرة إىل رسم أو مسرحية أو قصة أو عـرض تسـجيلي                 

تلك من إمكانيات ووسائل، كذلك كان الناس األوائل،         حسبما مي  يسينمائي أو كمبيوتر  
ولشدة يقينهم بتلك األفكار أنشـأوا األسـاطري، وإىل جانبـها نقشـوا الرسـوم والتصـاوير            
اليت عبرت عن ذات األفكار ولكن بصورة متثيلية تصويرية، طبعاً هذا عـدا عـن تـداول              

هـم وللتأكيـد علـى قدسـية        ذلك الـرتاث شـفاهاً باألحاديـث الدارجـة وهـو األصـل، بـل إنّ               
هــذه األفكــار أوالً، وحلفظهــا مــن أن تناهلــا يــد التحريــف ثانيــاً، نقشــوها برعايــة امللــك   

 العقـل   لُذهِوالكهنة فوق جدران املعابـد والقصـور أو كتبوهـا علـى ألـواح طينيـة ورقُـم تـُ                   
ت رار مثينــة وحفظوهــا  املعابــد، و مكتبــا لدقتــها وبراعتــها، أو وضــعوها داخــل جــِ 

 .  القصور امللكية

ونذكر على سبيل املثـال، هـذا اخلـتم االسـطواني السـومري الـذي يعـود إىل قرابـة                  
 : قبل امليالد٢٢٥٠

 

 
 سطواني سومريأ ختم )١٣: الصورة(
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أن اخلتم ميثّل اإلله مشش وهو خيـرج مـن قـربه              : " اآلتي وقد نقل  تفسريه له    
، وعلـى الـرغم مـن أن اخلـتم يتعلّـق باإللـه              جبل األموات مبوجب تفسري بعـض البـاحثني       

ــه مــن غــري          ــذلك فإنّ ــه، ول ــه وبعث ــه  موضــوعه يتضــمن فكــرة مــوت اإلل مشــش إال أنّ
املستبعد أن تكون بعض صفات إله النبات قد نسبت إىل اإللـه مشـش خاصـة وأن هـذا             

لنظـر   وإذا مـا صـرفنا ا  ،العصر األكدي الذي يعود إليه اخلـتم يقـرتن بسـيادة اجلـزريني         
عن بعض التفصيالت فإن أهم ما يذكر عن هذا اخلتم رسم اإللـه مشـش أثنـاء بزوغـه                
من قربه اجلبلي وهو حيمل بيـده منشـارا وأشـعة الشـمس تنبعـث مـن كتفـه ويظهـر إىل                      
اليمني من ذلك اإلله أيا وهو يضـع إحـدى قدميـه علـى اجلبـل كمـا يظهـر الطـائر أنـزو                        

رمــز للقــوى الشــريرة الــيت تســبب مــوت اإللــه، وإىل باســطا جناحيــه والــذي يعتقــد  أنّــه 
ــر عــن معنــى     اليســار مــن القــرب تظهــر آهلــة يعتقــد أهنــا عشــتار وإىل جانبــها شــجرة تعب

 .)١("املقرتنة بعودة اإلله إىل احلياةاخلضرة 

أما تعليقنا على هذا التعليق فهو أن مثّة ختبطاً  فهم أسـاطرينا مـن قبـل علمـاء          
يظهـر مـن    " مشـش " ليتسلّل عرب املرتمجني العرب، فما معنـى أن اإللـه            الغرب ثم ينساب  

الذي يعتقد أنّه رمز للقـوى    (وما معنى أن يكون الطائر أنزو و      . قربه اجلبلي؟ ال معنى له    
ــه     ــيت تســبب مــوت اإلل ــرب      ) الشــريرة ال ــى ال ــاً عل ــاً وحملّق ــذكور أعــاله، واقف حســب امل

ــر عــن معنــى اخلضــرة   (ا معنــى عبــارة ومــ. ؟ ال معنــى لــه أيضــاً "أنكــي/إيــا" شــجرة تعب
الـذي  ) كمظهر للخصب (وهذا شيء له ارتباط بدموزي      ) املقرتنة بعودة اإلله إىل احلياة    

كإلــه يعــود إىل احليــاة، مــا جعــل املفســر  " بشــمش"، وال عالقــة لــه "مــوت"يقضــي عليــه 
. ال معنـى لـه  : أيضاً؟ أي قرب جبلي هذا، واجلواب      "قربه اجلبلي "واملرتجم يصطنع عبارة    

وعلى ذلك فاملشهد اخلتامي هبذه التخبطات، ال معنى له، مع أن الـبعض قـد أشـار إىل                
 . الوارد ذكره  ملحمة جلجامش" ماشو"ما هو إالّ جبل !) القرب اجلبلي(أن هذا املوقع 

ــل          ــل األوائ ــى، جع ــل للخــتم معن ــثرياً مــن خلبطــاهتم، وجنع ــف ك ــا أن خنفّ ــو أردن فل
 : ون على ادخاره كختْمٍ مقدس، لقُلناحيرص

                                                 
 .٤٠، صعشتار ومأساة متوز فاضل عبد الواحد علي، - )١(
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اليت يقـف وراءهـا حتمـاً    ) أسباب الطبيعة(ن الرسم يبين اجتماع القوى الطبيعية      إ
ة انطـالق                    تعـاىل، اجتمـاعهم  مسـألة خلـق اليابسـة كمنصـ ون بإذن اانيرون ربمدب

 . خللق الكائنات النباتية واحليوانية وأخرياً البشر

ار، وهـو        = املعتين، نورتـا    = نني  ): نورتا -نني(ن اليسار   فاألول م  النـار، املعـتين بالنـ
الربكان القاذف، فهو الذي أخرج اليابسة من حبر الغمر البدئي الـذي لـف األرض قبـل                 
 .بضع مليار سنة، ثم ظلّت هذه اجلبال بركانية قاذفة، تدخر حتتها جهنماً من احلميم

مفهـوم  " عشـتار "لـت علـى اجلبـل فصـار جـبال مزدهـراً،             والثاني، عشـتار، الـيت اعت     
ة الفطـري  األشـياء الـذي حوهلـا إىل أحيـاء وأدامهـا،                     ملبدأ اخلصب والنسـل والزوجيـ

الـيت جبانبـها، فهـي الطبيعـة     " الشـجرة "اليت هبا قـد تالقحـت املـواد وتكـاثرت، ورمزهـا           
ــة، وهــذه القــوة هــي الــيت حولــت اجلبــل الربكــاني    ــة  احليوي القــاذف بعــدما بــرد إىل جن 

 .خصبة حتوي كلّ أنواع النبت والثمار واحليوانات

الثالث، مشش، وهي الشمس، بضوئها وحرارهتا، خرجت من بني القمتين، فكانت         
القمتان هذه أول يابسة  كوكب األرض تشـرق عليهـا الشـمس، وكـان اإلنسـان العاقـل        

  الكوكب األرضي، فقد نشأ  هـذه البقعـة،   بعدما خلق ثم تواجد نسله خارج اجلنة    
ما بني هاتين القمتين، هاتان القمتان إحدامها ناحية الشـرق واألخـرى ناحيـة الغـرب،                

ة األوىل،             " السدين"وكان اإلنسان الساكن بني      هذين يـرى الشـمس ختـرج مـن وراء القمـ
) بـن بـن   = البنـائين   (أو  " رنينذو القـ  "وتغرب وراء القمة الثانية، هذا اجلبل أُطلـق عليـه           

كمـا  " جبـل ماشـو  "كما لدى عرب وادي النيل، وهو الـذي ورد  ملحمـة جلجـامش أنّـه                 
 .أشار بعض املرتمجني إىل ذلك  هذا اخلتْم، وصدق

وهو اجلبل ذو القمتين من جبال السراة، جبل السد، جبل شدا، بقمتيه املهيبتين،             
األوىل الســتهالل صــنع هــذه املعمــورة ) الطبيعيــة(لربانيــة حيــث تواجــدت تلــك القــوى ا

 !بأحيائها

قوة املاء العذب، فلـذلك رسـم       ) املنجي =أنكي(، أو لدى البابليني     )حياة(إيا  : الرابع
كرمز شخص تنبعث من كتفيه األهنـار، وهـي األهنـار الـيت فاضـت مـن ذلـك املنبـع، مـن                       
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واملاء هو الذي جعل    . اء العذب أسفل تلك اجلبال    خزان امل ) األبسو(تلكم األغوار، حيث    
 .ا منه كلّ شيء حي، ففيه فعالية احلياة

واالســم قريــب مــن " إيســمد"دائمــاً، وهــو ) قــوة املــاء(اخلــامس، هــو املرافــق ألنكــي 
دائماً مرافقـاً   " إيسمد"أي أخصب النبات باملواد الرتابية العضوية، فنرى        " مسد، أمسد "

املـواد  ( مسـتويات اخللـق، والتطـور واإلنشـاء، فهـي خصـوبة الـرتاب        ) إنكي(لقوة املاء   
 ).العضوية

وه            : والسادس عـني سـو، عـني      =  سـو  -أن" (أنـزو "هو الطـري، وقـد أخطـأوا حـني ظنـ
   السوء واحلسد والشـر (            وهـو رمـز إلبلـيس نفسـه، أخطـأوا ألن)ال عالقـة لـه     ) سـو  -أن

هـذا هـو إنليـل      " إنليـل "، و "إنليـل "مـن   " لوح املصائر  "بأنكي، وال مبوت اإلله، بل قد سرق      
ــاني  ) آدم(البشــري  وح(ولــيس إنليــل الربوح، وللــهواء أيضــاً   )الــرفــالطري هنــا رمــز للــر ،

الصـورة  ) كان روح الرب يرفرف على املـاء    (كمصدر معلّق  اجلو للحياة، و اإلجنيل        
 ).أنكي(نفسها، روح الرب ترفرف على 

، وبعـــد )اجلبـــل ذو القمتـــين(، وظهــرت اليابســـة  )نينورتـــا(الربكـــان فبعــد أن بـــرد  
ــة   د(مــع ) أنكــي/املــاء(اجتمــاع هــذه القــوى الطبيعياحلــرارة (و ) إيســمد/الــرتاب املســم

، وبتالقحهـا وتزاوجهـا وختصـبها تنـتج عشــتار     )طـري إنليــل (و اهلـواء  ) مشـش /والضـوء  
، هـذا التفسـري     )أشجار عشـتار  (ان  اليت خرجت بذلك كلّ أحياء اليابسة من نبات وحيو        

 .لختم معنى علمياً ومقدساًجيعل ل

إىل جانــب ذلــك فقــد ســاعدت األســاطري علــى إنتــاج فنــون أخــرى وتنشــيط حركــة 
سـواح   الاإلنتاج العقلي اإلنساني وإبداعاته كاملوسيقى والغناء واملسرح، يقـول فـراس     

دب، خلقـت األسـطورة فنونـا أخـرى         وإىل جانـب الشـعر واأل     "كتابه مغامرة العقـل األوىل      
كمـا دفعـت    . كاملسرح، الذي ابتدأ عهـده بتمثيـل األسـاطري الرئيسـة  األعيـاد الدينيـة               

كانت األساطري تنشـد ومتثّـل  املناسـبات         " ،  "فنوناُ أخرى كالغناء واملوسيقى وغريمها    
ــة، مــن مثــل أعيــاد رأس الســنة  بابــل، حيــث كا     ــة العام نــت تتلــى واالحتفــاالت الديني

ومتثّــل أســطورة التكــوين البابليــة، و أعيــاد الربيــع حيــث كانــت تتلــى ومتثّــل عــذابات   
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، وهـي أشـكال خمتلفـة للتعـبري عـن الفكـرة، حيـث يشـري إىل ثقـة القـوم                      )١("الرب متـوزي  
 .ويقينهم مبا يقولون

ري  حباجـة إىل الكـث     اً، ال بد من القول أن لكـلّ أسـطورة قيمـة وداللـة وجـوهر               وأخرياً
ق إلدراكـه وفهمـه، كمـا أنّهـا حتتـوي علـ                   ى تعـابري تكمـن     من التـدقيق والتمحـيص والتعمـ

 حباجـة إىل الـدرس، وال ميكـن الوصـول إىل هـذا اللـب مـا مل تكـن                     فيها أسـرار ومعـاني    
منطلقاتنا اليت نبتدئ هبا صحيحة، إذ يتوجب علينا فك رموز جمامع اآلهلـة، والتعـرف               

ــد عليهــا األســاطري، وماهيــة األدوار الــيت يعتقــد     علــى قــوى الكــون والطبيعــة    الــيت تؤكّ
األولون أنّها تقع حتت مسئولية تلك القـوى، ثـم مـا هـي معـاني األمسـاء وهـل ميكـن أن                       
تكون تلك األمساء رموزا حتدد شخصية تلك القوى واألسباب والدور اليت تقـوم بـه                 

          ث هبـا أصـحاب األسـاطري ومـا         خضم األحداث، وما عالقة األساطري باللغـة الـيت يتحـد
األساس الذي على ضوئه كُتِبت ودونت؟ حنن نعتقد أن فهم اللغة العربية بكـل هلجاهتـا              
الســـريانية والفينيقيـــة والعربـــاء، علـــى اعتبـــار أنّهـــا اللغـــة الـــيت كتبـــت هبـــا األســـاطري   

ــة وحضـــارة وادي النيــل هـــو أمـــر  غايـــة  األ   ــة واألوغاريتيـ ة والبابليـــة؛ الســومري مهيـ
لتحقيق فهم موضوعي لألساطري، باإلضافة إىل ضرورة معرفة حـدود اسـتخدام اللغـة         
ة                     ة والعرفانيـ عند األولني ووسائلهم  توظيـف هـذه اللغـة للتعـبري عـن املفـاهيم العلميـ
حسب املستوى الذهين والنفسي للوسط املُستهدف، ومن مل يهتدِ إىل ذلك ال ميكـن لـه                

يح اليت ينفذ هبا إىل لب األساطري ليستطيع أن يفك ألغازهـا ويفهـم              أن يهتدي إىل املفات   
 .رموزها، وسوف يتحدث الفصل الثالث بشيء من التفصيل عن ذلك

ق، وعلـى وجـه اخلصـوص  توفريهـا          ئظهر لنا األمهية الكربى لتلك الوثا     توهكذا  
           ل كتابٍ وضع   مصادر غزيرة للبحث والنظر  أحوال األمم السابقة، فاألساطري تعدأو

 التاريخ، ولقد كُتِب  املنطقة العربية، وإليهـا يعـود الفضـل  كشـف معـامل الـرتاث           
القديم والتعرف على حياة اإلنسان األول وإماطـة اللثـام عـن أحـداث تارخييـة حقيقيـة                  
ميكـن أن يســتَنبط منــها مـواد تارخييــة غايــة  األمهيــة علـى مســتوى حيــاة اإلنســانية    

 .ة مبتدئها وحاضرها ومآهلاومعرف

                                                 
 .٢٠، ص مغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )١(
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   األساطري  القرآن الكريم -ثالثاً 
إن لكــلّ لفظــة قرآنيــة ســراً وحكمــةً تــدلّ عليهــا آياتــه ســبحانه، وإن أحــد ســبل          
الوصول إىل مراد اآلية هـو بـالتعرف علـى دورهـا اخلـاص  موقعهـا اخلـاص وربطهـا              

ة السـورة وامسهـا املوقوفـة عليـه، كمـا أن انتقـاء                    مبا قبلـها ومـا بعـد       ربطهـا هبويـ ها، ثـم
املوضوع الواحد املتناثر بآياته  سـياقات خمتلفـة  سـور متعـددة ووضـعه  قائمـة                   
تشتمل جماهيل ضمن معادالت قرآنية له دوره الكبري  حماولة اقتناص مراد اآليات،             

       فهم آيات ا م            وال غنى عن اإلقرار بأن لتحقيقهـا مـن ترسـ ة ليست سهلة، والبـدمهم 
معــامل الصــورة كاملــة حــول املوضــوع، وال بــد مــن الســعي للــدمج بــني املفــردة القرآنيــة    

 . واملدلول التارخيي للفظة العربية أي معناها املستخدم املتعارف

  تسع موارد متفرقة  القرآن الكريم، وهو تكـرار يسـتحق      " األساطري"ورد لفظ   
مــا موضــوع : بــذل اهــود لدراســته واســتخالص املعــاني املخبــوءة فيــه، ولنــا أن نســأل

ــرت            ــاذا ذُكِ ــول؟ ومل ــا دواعــي الق ــذي قاهلــا؟ وم ــن ال ــرت األســاطري؟ وم ــيت ذك ــات ال اآلي
األســاطري  تلــك املواضــيع دون غريهــا؟ وهــل أن ا ســبحانه قــد رد علــى مــن ذكــر      

 عـن  ءفهم شـي كة  اآليات كلّها؟ وهل ميكن       املشرت  وملاذا؟ وما هي العناصر    ؟األساطري
لوحدها بل  " األساطري"مضامني األساطري من خالل فهمنا لآليات؟ وملاذا مل تأتِ لفظ           

 ؟ "أساطري األولني"جاءت  اآليات كلّها بـ

ــرِد كلمــة األســاطري لوحــدها  مجيــع اآليــات التســع، بــل وردت مضــافة إىل      مل ت
، وجـاءت مثـان آيـات منـها  سـور مكيـة، عـدا سـورة واحـدة                    "ولنيأساطري األ "األولني  

مدنية هي سورة األنفال، اليت تعترب سورة انتقاليـة للعبـور مـن العهـد املكـي إىل املـدني،                    
وقد استصحبت بعض آياهتا واقع املشركني ومنها مقالتـهم بـأن اآليـات الـيت يسـمعوهنا             

أنّهــا " أســاطري األولــني"ك   مجيــع آيــات العنصــر املشــرت. ليســت إال أســاطري األولــني
وردت على لسان الكافرين لدعوة احلق، ومل ترد علـى لسـان غريهـم مـن أهـل الكتـاب،                    
كما أن كلّ اآليـات قيلـت  مناسـبات االحتجـاج واجلـدال حـول قضـايا إميانيـة عقليـة                      

وة للتوحيـد   منطقية تدعوهم إىل النظر  الدعوة اجلديدة نظرة متجردة أبرزها الـدع           
وقبول البعث واحلساب، وأمام عجزهم عن رد احلجة باحلجة يلجأون إىل إغـالق بـاب       
اجلــدال بنســبة مــا يســمعونه إىل أســاطري األولــني، و ذلــك إشــارة واضــحة أن هــؤالء    
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 وضعه األولون ويبدو أيضـا أهنـم كـانوا حيتفظـون             مسطوراً كانوا يعلمون أن هناك تراثاً    
ــرهتم بتلــك املعــامل، فــأقروا بــأن مــا     أذهــاهنم بــبعض  معاملــه،ّ ودعــوة الرســول قــد ذكّ

يعرفونــه ســابقاً عــن أســاطري األولــني يتضــمن معــاني تقــرتب ملــا جــاء بــه الرســول وهــي  
ختالف معتقداهتم وما هـم عليـه، و ذلـك إشـارة إىل أن هـذا الـرتاث قـد حـافظ علـى                        

ــد الرســول    ــه ) ص(مضــامينه أو بعضــها إىل عه ــدونات   عــرب تناقل  شــفهيا إذ مل تكــن امل
ببقاع عربية أخرى ولكوهنـا بقيـت مطمـورة حتـت األرض                قُوالر م متداولة كوهنا ختتص

 . آلالف السنني قبل أن تكتشف  العصر احلديث

            إذا ثبت هذا األصل فإنّه يبقى أمامنا حماولة فهم املعـاني الـيت وجـد املشـركون أن
تّهمــوا آيــات القــرآن أنّهــا نفــس األســاطري، فربمــا هلــا صــلة باألســاطري، وعلــى أساســها ا

ميكننــا أن خنلــص إىل مضــامني األســاطري الــيت عناهــا هــؤالء، ولنــا أن نطــرح الســؤال     
ملاذا اعترب هؤالء أن أساطري األولني تراث خاطئ غري جدير باالحرتام بـل             : التايل بعدها 
ونه من آيات وتعاليم يتوافق مع تلـك        ؟ وملاذا اعتقدوا أن ما يسمع     "متخلّفاً"اعتربوه تراثاً   

 األساطري أو اخلرافات من وجهة نظرهم؟

" أســاطري األولــني"ســنتجول  حبثنــا  اآليــات القرآنيــة الــيت وردت فيهــا لفــظ   
حســب تسلســلها  القــرآن،  حماولــة لإلجابــة علــى التســاؤالت الســابقة، واخللــوص 

 .بنتائج تفيد البحث

ــام -أ ــنْ(:  ســورة األنع ــوبِهِمْ     ومِ ــى قُلُ ــا علَ لْنعجو ــك ــتَمِع إِلَيْ ــنْ يسْ مْ مــةً أَنْ ه  أَكِنَّ
ــاءوكَ       ــى إِذَا جـ ــا حتـَّ ــوا بِهـ ؤْمِنـــةٍ ال ي ــلَّ آيـ ــروْا كُـ إِنْ يـــراً و ــمْ وقْـ ــي آذَانِهِـ ــوه وفِـ يفْقَهـ

 .)٢٥: األنعام()وَّلِنييجادِلُونَك يقُولُ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِالَّ أَساطِري األَ
 سورة األنعام تدعو اآليات الناس إىل التوحيد بناء على دالئـل وبـراهني عقليـة،     
فــا خــالق الســموات واألرض جاعــل الظلمــات والنــور، خــالق اإلنســان مــن طــني هــو    

والرسـول هنــا يـذكّرهم باحلقيقـة كاملــة، حقيقـة الوجــود     .  املسـتحق للعبـادة اخلالصــة  
" الـذين كفـروا   "تهاه بدالئل مسعية عقلية وبشواهد وآثار يروهنا حـوهلم، أمـا            وغايته ومن 

فقد أغلقوا على أنفسهم منافذ التفكري، على الرغم من استعراض السورة لسلسلة مـن              
  ــل العاقــل لإلميــان بــااألدلّــة العقليــة  موضــوعات خمتلفــة تــؤدي حتمــاً عنــد املتأم
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 وقد كان أولئك يستمعون إىل تلـك األدلـة إال أنّهـم             وتوحيده وفق منطق الربهان العقلي،    
ــ ممــا يســمعونه بســبب ح  أن يفقهــوا شــيئاًامل يتمكّنــو ب يعــانون منــها، تلــك احلجــب  ج

ــا املنفــذ اآلخــر     د، أمأغلقــت علــيهم أهــم منفــذ مــن منافــذ العلــم وهــو االســتماع املتجــر
ارجيـة الـيت تفسـح اـال        أي معاينة اآليات والدالئل اخل    " الرؤية"إلدراك احلقائق وهو    

 .أمام العقل للتفكري واملراجعة فهو اآلخر واقع حتت شراك تلك احلجب

ــس احلقــائق ومعاينــة       ــة تلم الســورة تــدعو مــن أوهلــا إىل الســري  األرض وحماول
دالئل العبودية ، ومنها حسب سـورة األنعـام آيـات إهـالك األقـوام السـابقة بـذنوهبم،         

راجعـة حسـاباهتم، وإقنـاعهم مبنطقيـة دعـوة الرسـول وحتـذيرهم               حماولة لدفعهم مل   
من يوم القيامة، إال أن تلك الدعوة مل جتد قبوال عندهم، و الوقت الذي تكتمـل فيـه                  

الـذين  "احلجة، وتستكمل الدالئل والرباهني على أحقية كالم الرسول ومنطقيته يواجـه            
أسـاطري  "أن مـا يسـمعونه لـيس إال         ذلـك بالصـد واإلعـراض، ويعلّلـون مـوقفهم بـ           " كفروا
 .، فليس اآليات عندهم إال من عرض اخلرافات كحال أقوال األولني"األولني

وهم ينهون عنه وينـأون     "اآليات ملْ تنفِ قوهلم ومل ترد عليهم مقالتهم، بل عقّبت           
كمـا   –بعد قوهلم مباشرة، ما يدلّ على االسـتنكار مـن قـوهلم، فـإذا كانـت اآليـات                   " عنه

 مثل أساطري أولّيهم وأن ال قيمة هلا عندهم، فلماذا مع ذلك هم ينأون وينـهون     -دعوني
اآليـات ختتـتم  سـياقها بقولـه         أن  انقطعوا عـن أصـوهلم األوليـة؟ ويالحـظ          ، هل   اعنه

إشــارة إىل أن مــا ســبق ذكــره جــاء  أخبــار " ولَقَــدْ جــاءكَ مِــنْ نَبــإِ الْمرْســلِني: "تعـاىل 
، فلقــد محــل مهمــة الرســالة والتبليــغ املرســلون قبلــك وإن كــان مثّــة كتابــات أو املرســلني

 .أساطري أو أي شيء يدعو للتوحيد فإنّها من آثارهم

تشــاهبا بــني آيــات ا وبــني أســاطري األولــني، متثّــل هــذا " الــذين كفــروا"لقــد وجــد 
وة لتوحيــد ا التشــابه  احتــواء كــلّ مــن اآليــات واألســاطري علــى آيــات الــرب والــدع   

وبيان حقيقـة الوجـود وعلّـة اخللـق ودور املالئكـة والرسـل  األرض، واإلميـان بالبعـث          
واحلساب واالسـتعداد للقـاء ا، كمـا أن ذكـر السـورة ألحـوال األمـم السـابقة وحـاالت                  
اإلهالك للمكذّبني مذكور أيضا  األساطري، فقصة نوح وإهالك قومه بالطوفان خـرب             

 ردهـم  هنايـة اآليـات بـأن ذلـك            يرآن وتداولته األسـاطري، أمـام ذلـك كلّـه يـأت           ذكره الق 
يــت لإلشــارة أن الــذي تقولــه موجــود ســابقاً، فانتحلتــه وادع" أســاطري األولــني"لــيس إال 
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ــــهِ   (النبـــــوة، فعقّـــــب ســـــبحانه ــــالِمِني بِآيـــــاتِ اللـَّ فَـــــإِنَّهمْ ال يكَـــــذِّبونَك ولَكِـــــنَّ الظـَّ
 د جْحـيومــا دعـت إليـه هــو عـني مــا جـاءت بــه      )٣٣ :األنعـام ()ون فتكذيبــهم بآيـات ا ،

وهلا أســاطري الرســل ســابقاً، فهــم ضــد الرســول  وضــد الرســالة الــيت تُحــاكي  أصــ      
 .قرار بين بذلك، ومع ذلك فهم ينهون عنه وينأوناألولني واعرتافهم إ

ا              وإِذَا تُتْلَـى علَـيْهِمْ آي     (:  سورة األنفال  -ب   لَقُلْنـ اء ا لَـوْ نَشـمِعْن ا قَـالُوا قَـدْ سـ اتُنـ
  ــني ــاطِري األَوَّلِ ــذَا ِإالَّ أَس ــذَا إِنْ ه ــلَ ه ــنْ   *مِثْ ــقَّ مِ الْح ــو ــذَا ه ه ــان ــمَّ إِنْ كَ ــالُوا اللَّه  قَ

 ).٣٢، ٣١: ألنفالا()عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ علَيْنا حِجارة مِنْ السَّماءِ أَوْ ائْتِنا بِعذَابٍ أَلِيمٍ

سورة األنفال سورة مدنية تتحدث عـن أول املواجهـات بـني املـؤمنني واملشـركني                  
غزوة بدر، وتتناول أسباب هذه املواجهة اليت كانت نتيجـة طبيعيـة السـتمرار هـؤالء                  
ــاظ بســنن          ــوهم وحتــديهم للحــق، ورفضــهم االتع ــم بســبب عت ــق املظل ــدخول  النف ال

) ص(دئ دعوة جديدة ختالف معتقداهتم، فلقـد كـان الرسـول الكـريم            األولني وقبول مبا  
كـانوا يسـتمعون إليهـا، وحسـب السـورة فـإن اآليـات        " الـذين كفـروا  "يتلو عليهم اآليات، و 

اليت كانت تتلى عليهم  مكّة تتضمن دعوهتم إىل التوحيد ونفي الشرك واالمتناع عن              
رثة املسجد احلرام، ألنّه بيـت املوحـدين        صد املؤمنني عن املسجد احلرام، فهم ليسوا و       

على وجه األرض، وقـد رفـع األنبيـاء قواعـده، وحقيقتـه ترجـع إىل الـزمن األول وبدايـة                     
 للتوحيد وللعبـادة احلقّـة، وال يليـق    التكليف على األرض، ثم رفعت قواعده ليكون مناراً      

ــاء والتصــدية       ــن صــالة املك ــه م ــون ب ــا يقوم ــه م ــا أيضــا مل   . ب ــا  جنــدهم هن ــوا م يتحمل
يسمعونه، فنسبوه ألساطري األولني، فقد طرأت األساطري علـى أذهـاهنم حـني وجـدوها               

 : أدوات القصـر واحلصـر مثـل       حظ ذلـك بوضـوح مـن خـالل        تتطابق مع ما يسمعونه، نل    
فاألسـاطري كمـا     اليت استخدمت  أغلـب اآليـات الـيت تـذكر أسـاطري األولـني،                 "إن، إال "

 ويدعوان إىل التوحيـد علـى خـالف الشـرك الـذي             ات الربوبية القرآن كالمها يصفان آي   
هم عليه، لذلك أكّدوا أن احلديث لـيس جديـدا علـيهم، فلقـد مسعـوا مثـل هـذا الكـالم                      
من قبل، ولو شاءوا لقالوا مثله والعتقـدوا مبثلـه، بـل لقـد وصـل هبـم حـد االسـتخفاف                       

ــاد       ــبجح والعن ــارات الت ــه عب ــح من ــاء تطف ــا بشــهادة    . هبــذا احلــق إىل دع ــين لن وهــذا يب
املشركني أن دعوى التوحيـد هـي املوافقـة ألسـاطري األولـني ال دعـواهم دعـوى الشـرك،                    
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وهذا وحـده كفيـل بنسـف كـلّ التصـورات الـيت جعلـت مـن أسـاطري األولـني بنـاء عقـدياً                         
 ).تعددياً(شركياً 

ــل -ج  ــورة النحـــ ــزلَ رب  (:  ســـ ــاذَا أَنـــ ــ ــمْ مـ ــ ــلَ لَهـ ــمْ وإِذَا قِيـــ ــاطِري  كُـــ ــ ــالُوا أَسـ قَـــ
٢٤ :النحل()األَوَّلِني(. 

حني يسأل املؤمنون ماذا أنزل ربكم، يقولون خريا، أما حني يسأل املستكربون مـاذا       
بـالرجوع إىل بدايـة السـورة جنـد السـورة تسـتهل             . أنزل ربكم، فيجيبون أساطري األولني    

ه ال إِلَـه             ينزلُ الْمالئِكَةَ بِالروحِ مِنْ أَمْ    (بآية   رِهِ علَى منْ يشاء مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنذِروا أَنـَّ
ا ينزل الـروح أي الـوحي، وهـو املـادة املنزلـة علـى رسـوله         )٢:النحل()إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِ  

مبا تتضمنه من أخبار خلـق الكـون وتنظـيم الوجـود وتوجيهـات وأوامـر ونـواهي وتـذكري              
 األمــم الســابقة، ولــب الــوحي نبــذ الشــرك والــدعوة للتوحيــد   ووعيــد وقصــص وأحــوال

وإخــالص العبوديــة ، والســورة تــدعو لــذلك وتتغنــى جبمــال خلقــه وروعــة إبداعــه  
خلــق الســموات واألرض واجلبــال وتســخري الشــمس والقمــر والنجــوم والبحــر وتســخري   

األولـني متامـاً، الـذين      األنعام وتنظيم األرزاق، هذا احلديث يـذكّر املسـتكربين بأسـاطري            
ــوا  أســـاطريهم باخلـــالق ودعـــوا لتوحيـــده وعبادتـــه كمـــا نقـــرأه عنـــد املنـــدائيني    تغنـ
املوحدين والسومريني والعرب املصريني وغريهم مـن األولـني، أال يـدلّنا ذلـك علـى علـم                  

 .هؤالء مبضامني األساطري ولذلك طابقوها مع ما مسعوه من الرسول

     د اآلهلة واألرباب والشركاء         فهنا إقرار منهم أنلني، ملْ تأتِ بتعدعلى (أساطري األو
ــا مــن مفســري          ــريش أقــرب لفهمه ــه مرتمجــو األســاطري، فمشــركو ق ــا يدعي خــالف م

، فاألسـاطري تقـول أن      )األساطري  زماننا هذا إذ هم على بعـد عـدة آالف مـن السـنني               
. ديق الرسـل وعـدم االسـتكبار      اخلالق واحد واإلله واحد، وتدعو لإلميان باآلخرة وتصـ        

بفـتح الـراء، ليكـون      " أسـاطري "ملْ يقولـوا    " مـاذا أنـزل ربكـم؟     "واملالحظ أنّهم حـني سـئلوا       
أساطري األولني، بضم الراء، وهـو      : أن ا أنزلَ أساطري األولني، ولكنهم أجابوا      : جواهبم

أرادوا هبا القول أن جممـل      كالم باجتاه آخر، وكأنّهم أعرضوا عن اجلواب إلجابة أخرى          
              لني، فلقد كانوا يرون اختالف الصياغة بني آيـات االدعوة اجلديدة هي أساطري األو
وبني األساطري، على الـرغم مـن التشـابه الواضـح بينـهما، ألن آيـات ا ال يعلـو عليهـا،            
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ي جعلــهم لــذا مل يقولــوا أنّهــا هــي أســاطري األولــني متامــا، غــري أن الســبب الــرئيس الــذ  
                        ا يعرضون عـن اإلجابـة عـن السـؤال هـو اسـتكبارهم، فهـو الـذي جعلـهم ال يـرون أن
أنزل شيئاً أبداً، بل األمر عندهم كلّـه انتحـال ألسـاطري األولـني والـدليل أنّهـا تـدعو إىل                     
املعاني نفسها، وا سبحانه يبين هلـؤالء خطـورة مـوقفهم، فالـذين مـن قبلـهم تعـاملوا                   

ر واملكر مع احلقائق فأهلكهم ا وعـذّهبم مـن حيـث ال يشـعرون، فتلـك هـي            باالستكبا
 .سنة ا  خلقه، أدركها األولون وشكّلت تلك احلقيقة جزءا من أساطريهم

ا تُرابـاً          *ا مِثْلَ ما قَالَ األَوَّلُون    بلْ قَالُو ( : سورة املؤمنون  -د ا وكُنـَّ قَالُوا أَئِـذَا مِتْنـ 
اطِري          *ئِنَّا لَمبْعوثُون ظَاماً أَ وعِ ذَا إِالَّ أَسـ لُ إِنْ هـ  لَقَدْ وعِدْنَا نَحْن وآباؤنَا هذَا مِنْ قَبـْ

٨٣ - ٨١: املؤمنون()األَوَّلِني( 

املشـــركون اعرتفـــوا بـــأن التوحيـــد والبعـــث والوعـــود اإلهليـــة موجـــودة  أســـاطري  
متاماً كحال من ساوى بـني  (يل اخلرافات األولني، ولكنهم ال يأهبون هبا ويعدوهنا من قب  

، واآليات بإعراضها عن الرد عليهم تقرهم على مقالتهم     )األسطورة واخلرافة  يومنا   
ألنّها ما خالفت وجه احلقيقة، فالتوحيد ونبذ الشـرك مفـاهيم موجـودة  األسـاطري،           

ألســاطري،   اواألحاديــث عــن عــوامل ســفلية وجنــة علويــة ويــوم حســاب موجــود أيضــاً  
واآليــات هنــا تنقــل مقالتــهم، وتســتهزئ بعقــوهلم  الــيت حكمــت علــى القضــايا العقليــة      
بالبطالن كوهنا مذكورة عند األولني، وتذكّرهم بأن مثّة أولني معاندين أيضاً من قبلـهم              
قالوا مثل قوهلم، واألولون لفظ ال يرتبط مبرحلة معينـة، فكـل مـن سـبق عصـر املـتكلّم           

ني، فهم مل خيتلفوا عمن سبقهم  شيء، فتلك هي مسة البشـر علـى مـر                 هو من األول  
األزمــان، فإنكــارهم وإعراضــهم لــيس جبديــد، فقــد فعلــه مــن قبلــهم، ومقولتــهم تشــبه    
مقولــة الــذين ســبقوهم  ردهــم علــى أنبيــائهم، ووعــد ا قــائم ال متنعــه اعرتاضــات   

 .املعرتضني

 كَفَروا إِنْ هذَا إِالَّ إِفْك افْتَراه وأَعانَه علَيْهِ قَوْم          وقَالَ الَّذِين (:  سورة الفرقان  -هـ
  ونرزُوراً     آخوا ظُلْمـاً واء تُمْلـَ            *فَقَدْ جـ ا فَهِـي هـاكْتَتَب األَوَّلِـني اطِري قَـالُوا أَسـهِ    و ى علَيـْ

أَصِــيالو ةكْــرــرَّ فِــي ال*بالس عْلَــمالَّــذِي ي لَــهغَفُــوراً  قُــلْ أَنز كَــان األَرْضِ إِنَّــهات ووسَّــم
 )٦-٤: الفرقان()رحِيماً
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األمر صار بيناً؛ فلو مجعنا مقوالهتم  اآليـات األخـرى وربطناهـا مـع هـذه اآليـة                   
خللصنا بأنّهم  األساس قد كفروا بالتنزيل، مع إمياهنم بأن نفي الشرك  األلوهية              

قـد  ) ص( والنشـور، موجـود  األسـاطري، وأن الـنيب            و اخللق، وقضايا املوت والبعـث     
قــام بــافرتاء النبــوة ونســبة القــرآن إىل ا، وهــو  احلقيقــة أســاطري األولــني اكتتبــها     
وأُمليت عليه، وهو اعرتاف آخر مؤكّد بتطابق ما يقوله الرسول مبقـاالت األقـدمني، إال               

د         أنّهم ال يليق هبم اإلميان بأساطري األولـني وال           فكلّهـا  ! بإعـادة صـياغتها علـى يـد حممـ
 .ذات مضمون واحد وإن صيغت بكتابات خمتلفة

كٍّ مِ            (: سورة النمل  - و مْ فِـي شـ لْ هـةِ بمْ فِي اآلخِرهكَ عِلْملْ ادَّارمْ      ب لْ هـ ا بـ نْهـ
 مِنيا عنَا أَئِنَّ        *مِنْهاؤآباباً ووا أَئِذَا كُنَّا تُركَفَر قَالَ الَّذِينا و  ون جـخْرعِـدْنَا     * لَملَقَـدْ و 

األَوَّلِني اطِريذَا إِالَّ أَسنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هاؤآبو ذَا نَحْن٦٨ -٦٦: النمل()ه(.  

تتحــدث الســورة هنــا عــن نفــي اآلهلــة مــع ا وتــدعو إىل العبوديــة خلــالق اخللــق    
يات بعلم سابق متعارف عليه      واألرض، وتذكّرهم اآل   تومعيده ورازق احلياة  السماوا    

منــذ وجــد اإلنســان علــى األرض هــو العلــم بــاآلخرة واإلميــان بالبعــث، هــذا العلــم قــد      
تضاءل بـل تبـدل مـن حالـة الـيقني إىل الشـك إىل حالـة اجلحـود والنكـران، تظهـر تلـك                         

أســـاطري "احلالـــة صـــرحية  رد الـــذين كفـــروا بـــأن هـــذه أقـــوال ووعـــود موجـــودة   
النسـبة هلـم ملْ يتبـين صـدقها وملْ تثبـت صـحتها مـن قبـل، بـل هـي مـزاعم            ، وب"األولـني 

كمــزاعم الرســول متامــاً، فهــي تتطــابق مــع قولــه  املضــمون وخاصــة قضــية الوعــد      
بالبعث ثُم احلساب، وما تتطلّبه من قضايا اإلقرار باخلالق وتوحيده وخلوص العبودية            

 .له، ونصرة رسله والكف عن مساخطه

ــدْ    (: األحقــاف ســورة - ز ــرج وقَ ــدانِنِي أَنْ أُخْ ــا أَتَعِ ــهِ أُفٍّ لَكُم ــالَ لِوالِديْ ــذِي قَ والَّ
ا                قُـولُ مـفَي قاللَّهِ ح عْدآمِنْ إِنَّ و يْلَكو سْتَغِيثَانِ اللَّها يمهمِنْ قَبْلِي و ونلَتْ الْقُرخ

األَوَّلِني اطِريذَا إِالَّ أَس١٧ :األحقاف()ه(. 

ــهما املشــرك،          ــع ابن ــوان صــاحلان م ــا احلــوار مهــا أب ــا، فطرف ــف املوقــف هن خيتل
والدعوة من األبوين لولـدمها باإلميـان بـا وبالبعـث واحلسـاب، فـريد االبـن بأنّـه غـري                     

اآليــة  . مســتعد لإلميــان هبــذه اخلرافــات، الــيت يســمع عــن وجودهــا  أســاطري األولــني 
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   لني "تدلّ أنروفة عند اجلميع جيال بعد جيـل، وقـد احتفظـت األجيـال     مع" أساطري األو
أســاطري، وأمههــا قضــية اإلميــان بــا واالســتعداد للبعــث  صــورة بالتعــاليم الربانيــة 

   ؤكّــد بــأنة يســمع االبــن املشــرك مثــل هــذه الــدعوات يأي " هــذا"واحلســاب،  كــلّ مــر
وهو كالم قديم بلى عليه الـزمن       مطالبة اإلميان هبذه القضايا موجود  كالم األولني،         
 . اجلديد، كالم ليس  مستواه وهو يرتفع عن تصديقه

 إِذَا تُتْلَــى علَيْــهِ آياتُنــا قَــالَ أَســاطِري *أَنْ كَــان ذَا مــالٍ وبــنِني(:  ســورة القلــم- ح
١٥ ،١٤: القلم()األَوَّلِني(  

انه هبـذا التسـطري الـذي       ، فقد أقسم سـبح    "يسطرون"تبدأ سورة القلم بالقسم مبا      
يسطّر القوانني واحلقائق لكلّ ما  الوجود، متاما كما يسطّر أعمال اإلنسـان وأقوالـه               
ليحاسبه عليها، ترد السورة  مستهلها على اهتامهم الرسول بـاجلنون، وحسـب آيـات               

دعو إالّ  قضـية واحـدة حصـراً هـي كونـه يـ             " جمنـون "القرآن فإنّه ال يقـال ألي رسـول         
ــلّ املظــاهر          ــة ك ــاب مــع ا، أي إحال ــداد واألرب ــاً واحــداً ونفــي األن ــل اآلهلــة إهل إىل جع
ــهٍ        ــيهم واملتناقضــة ظــاهراً  ختصصــاهتا وتفرعاهتــا إىل ربٍّ وإل ــة ف ــة الفاعل الطبيعي

ـيْء     (واحــد، فهــذا جنــون  نظــرهم املُكــابِر      ـذَا لَشـ احِــداً إِنَّ هــةَ إِلَهــاً و ـلَ اآللِهـ عـأَج 
ابجدعوته من مزاعم أساطري األولّني،             )٥:ص)(ع ا عليها إال باهتامه بأنال جيدون رد ،

 .مسعوا هبا سابقا وجاء هو يكررها

ــ(:  ســورة املطففــني- ط  * يكَــذِّبون بِيــوِْم الــدينِ الَّــذِين*لٌ يوْمئِــذٍ لِلْمكَــذِّبِنيويْ
ــهِ   ــذِّب بِــ ــا يكَــ ـ مـعْوــلُّ م ــيمٍ  إِالَّ كُــ ــدٍ أَثِــ ــاطِري     *تَــ ـ ــالَ أَسـ ــا قَــ ـ اتُنـــهِ آي ـ ــى علَيـْ  إِذَا تُتْلَــ

١٣ -١٠: املطففني()األَوَّلِني(  

       ،ــة ا ــدعوة إىل وحداني ــوة، باإلضــافة إىل ال ــات القــرآن املتل ــه آي ــدعو إلي ــا ت إن م
واالستعداد للرجوع إليه للجزاء  يوم الدين للفصل باحلساب واستالم اجلزاء، فإنّهـا             

ــه إشــارات خاصــة لوجهــاء القــوم وكــربائهم باالمتنــاع عــن االعتــداء واآلثــام، حالــة     ت وج
التذكري اليت فرضتها الدعوة احملمدية بقـوة هبـذه املعـاني واملضـامني جتعـل املسـتكربين                 
واملكذّبني يردون مبزيد مـن االسـتكبار والتكـذيب، فيقولـون بـأنّهم يـرون األمـر واضـحا             

، وال جديـد  )أسـاطري (يما سطّره األولـون مـن مالحـم وأشـعار      جليا، فكلّ ذلك موجود ف    
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مقنع، وتفسري ما حيدث هـو ببسـاطة أن هـذا الرجـل يـدعى أنّـه رسـولٌ مـن ا بكـالمٍ                    
 ! استلّه من أساطري أولئك األقدمني؟

 : القرآن الكريم إىل النتائج التالية" أساطري األولني"خنلص من ذكر 

ا االعتقادي الذي يدعو إىل التوحيد اخلـالص،         قضايا الرسل  جوهره    .١
و بعـــدها األخالقـــي باحلـــث علـــى القـــيم، وبعـــدها االجتمـــاعي بـــاألمر بالعـــدل  
ــع هــذه القضــايا موجــودة  أســاطري         ــروابط اإلنســانية، مجي ــل وصــون ال والتكاف
ــدونات      ــة أن مـ ــة العربيـ ــار املنطقـ ــة آلثـ ــافات احلديثـ ــد أثبتـــت االكتشـ ــني، وقـ األولـ

ني واملصريني وغريهم وشـرائعهم كّلهـا تؤكّـد       يني والبابل يئيني وأساطري السومر  املندا
علــى التوحيــد وتــدعو إىل احــرتام القــيم، و اجلزيــرة العربيــة مــازال هنــاك بقيــة    
باقية مـن هـؤالء، وقـد بـدا ذلـك واضـحا  إقـرار الرافضـني للـدعوة بكـل ألـواهنم                        

بـأنّهم مسعـوا هبـا فيمـا يسـمى          ) ونمستكربون، كافرون، مشركون، متمردون وعاقّ    (
 .عندهم بأساطري األولني

إال علــى لســان " أســاطري األولــني"مل تــرِد االهتامــات آليــات ا بأنّهــا مــن   .٢
ر والعنـاد، فلـم                    العاجزين الذين منعتهم مجلـة عوامـل أبرزهـا إصـرارهم علـى التكبـ

اجهتــهم مــع نســمع تلــك التهمــة مــثال علــى لســان أهــل الكتــاب علــى الــرغم مــن مو  
رسول ا، هذا يدّل على حضور مثل هذا اللفظ  ذلك الزمان بـاللفظ واملعنـى،                
فأهل الكتاب  يعرفون الكثري عـن أسـاطري األولـني وحكايـاهتم، ولـيس  صـاحلهم              

باألسـاطري كانـت علـى درجـات        ) ص(ذكرها، ويبدو أن معرفـة املعاصـرين للرسـول          
ا مـن تفاصـيل وربمـا احرتمهـا وآمـن هبـا وهـم        متفاوتة، فمنـهم مـن كـان يعلـم مـا هبـ        

األحناف الذين بقوا على عبادة التوحيد اعتمـادا علـى مـا ورثـوه مـن معـارف حقّـة                    
 ملـا بـني     اًعرب السنني الطوال، هؤالء آمنوا برسـول ا ومثّلـت دعـوة الرسـول تعزيـز               
رقم وقس  أيديهم من معلومات ورثوها من األولني، فمن األحناف كان األرقم بن األ           

بن ساعدة وغريهم، ومنهم من عرف فقط أن األولـني كانـت لـديهم أسـاطري، وأنّهـا                  
ليست إال شـيئا مـن إرث املاضـي املتخلّـف، يرتفّعـون عـن االسـتماع هلـا فضـال عـن                       

 .اإلميان هبا، كأمثال الوليد بن املغرية ذي املال والبنني املذكور  سورة القلم
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ه   نفى سبحانه  كتابه عن نب      .٣ عـوه عليـه أنّـه       ) ص(يـبآيـات صـرحية مـا اد
جمنــون أو مفتــون أو شــاعر أو كــاهن أو ســاحر، كمــا نفــى عــن القــرآن أن يكــون          
                       ياً، أو نـاقال ملعلومـات اكتتبـها مـن القـدماء، أو أنّـه قـول شـيطان رجـيم، أو أيمفتَر

ولـني،  شيء آخر، لكنه مل ينفِ وجـود ذلـك املضـمون وال مـرة واحـدة  أسـاطري األ               
مل يكن عن    القرآن أصال  ألن مدار احلوار    إنّما اكتفت مجيع اآليات بنقل قوهلم،       

اختــذ املشــركون  مــا وإنّفــالقرآن أرفــع شــأنا منــها مجيعــا،     ، وحمتواهــااألســاطري 
األساطري وسيلة لتفسري ما يسمعونه وما يواجهونه من فشل حججهـم أمـام منطـق               

 ، القـرآن مــن عنـد حممــد ال مـن عنــد ا   أنالعقـل والصـواب، فلجــأوا إىل القـول بــ   
تذرعوا هبذه الذريعة دون أن حيسبوا حساب أنّها قد تنقلب عليهم، فهـي حجـة                  
صــاحل مــا جــاء بــه حممــد ال  صــاحلهم، ألن األســاطري  األصــل مــادة تارخييــة  
ــة           ــد مقال م ويؤيــدع ــا ي ــى م ــوي عل ــد األول، وحتت ــر اإلنســان املوح ــة حتكــي فك ثري

، فدعوته هلم بالعودة إىل روح التوحيد اخلالص تتفق  جوانب منها            )ص(رسولال
مع أساطري العرب األولني الـيت عبـروا فيهـا عـن عقيـدة التوحيـد واإلميـان بالعـامل                    

إال تــذكرة وإعــادة اإلنســان إىل الصــراط املســتقيم  ) ص(اآلخــر، ومــا رســالة حممــد
نْ       (كُلّـف حبمـل األمانـة       خلِـق آدم و    الذي سار عليه األولون منـذ      فَمـ ةذِهِ تَـذْكِر إِنَّ هـ
بِيالهِ سباتَّخَذَ إِلَى ر اء١٩:املزمل) (ش(. 

، ومساهــا "أســاطري"أثبــت ســبحانه وجــود مــدونات قدميــة وإن مل يســمها   .٤
)   رِ الْأَوَّلِنيلَفِي زُب إِنَّه١٩٦:الشعراء)(و(      ق بينها وبني الصحف األوىلوفر ،) َّذَا  إِن هـ

ــأُولَى ، فالصــحف املــذكورة  آيــات القــرآن الكــريم  )١٨:األعلــى)(لَفِــي الصــحفِ الْ
كتابــات مقدســة خاصــة باألنبيــاء أو باملالئكــة، لــذا فلــم تُضــف الصــحف  تُشــري إىل

ــا صــحف        ــبت إىل موســى وإبــراهيم، وقيــل عــن كتــب املالئكــة أنّه لألولــني، بــل نُسِ
ــا كلمــة مكرمــة، وذلــك خلصوصــيتها وقدســيته فمعناهــا إحكــام الشــيء " زبــر"ا، أم

، )١(وتوثيقــه، أو هــي كلمــة تــدل علــى قــراءة وكتابــة كمــا  املقــاييس البــن فــارس      

                                                 
 .٤٤٧، ص املقاييس ابن فارس، - )١(
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ا   : (، و القرآن  )١(واملزبور تستخدم أيضاً مبعنى املذكور كما  احمليط        لَقَدْ كَتَبْنـو
الِحون    فِي الزَّبورِ مِن بعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْض يرِثُهـ         ادِي الصـَّ ١٠٥:األنبيـاء ( )ا عِبـ( ،

وزبر األولني تشمل كلّ ما أصبح مـذكورا عنـد األولـني، املكتـوب منـه وغـري املكتـوب          
مادام مذكورا عندهم وحمفوظاً، واملذكورات تعم آثـار األولـني وقصصـهم وحكمهـم              

ــة وســا      ــر األولــني مبثاب ــاهتم وغريهــا، فزب ئط حفــظ ورســوماهتم ومــدوناهتم وبردي
ــرقم        ــى اجلــدران أو ال ــت أو  األذهــان أو عل ــى األلســن كان ــدهم عل املعلومــات عن

ــلُّ: (واأللــواح الطينيــة، وعلــى ذلــك تقــول اآليــة   ــرِ وكُ بــي الز ــوه فِ ــيْءٍ فَعلُ ــلُّ * ش  وكُ
    تَطَر ، فـالزبر اإلهلـي إن صـح التعـبري قـد تكـون        )٥٣،٥٢:القمـر ( )صغِريٍ وكَـبِريٍ مسـْ

ين املعلومات عن حياة كلّ فرد، متعددة األشكال من كتابـات ومشـاهد             وسائط ختز 
مسجلة وجلود ناطقة وغريها، أما املسـتطر  اآليـة فقـد يعـين أن كـلّ قـول وعمـل             

)   عدوكالمها ي"الر "فعلَه املرء، سيكون حمفوظاً بشكلٍ ما وهـو وظيفـة             ") فع الزبـ" ،
ــور هــذا وحجمــه صــغري     ــذي هــو    ومهمــا كــان شــكل املزب ــبرياً، ففــي الوقــت ال اً أو ك

ب          مل حيفـظ  حمفوظ فإنّه مسطور، أي      ف ورتـِّ طِّر ( عشـوائياً، بـل صـ مكانـه   ) سـ 
املالئم له متاماً كاألراشيف املكتبية وكمدونات الشـفرة الوراثيـة، فلـن يضـيع شـيء             

 ك شـيء خبـالف مـا       ما تُريد إحصاءه لن يفلت مِن عند       أبداً، ألنّك متى ما سطّرت    
أي (والتسـطري  )  مـثال وسـائل احلفـظ كالكتابـة    (ن التزبري   لو بعثرهتا، وهاتان األداتا   

مهـا سـبب بقـاء مـا يـراد حفظـه،            ) تنظيم األبواب والفصول وهيكلة مواقع احلفـظ      
                     نسـى سـطرمكـن أن يفالقصائد اليت حيتاج كلّ سطر منـها للسـطر الـذي يليـه ال ي

 ألنّــه يخــلّ باإليقــاع والكــلّ ســيدرك أن "شــطر"منــها ويمضــى بــه، فضــال أن ينســى 
واألولـون  القـرآن الكـريم هـم األجيـال      . شطراً ضائع ولـو كـان واحـداً مـن مليـون          

الســابقة مهمــا ارتفعــت درجــات ابتعــادهم عــن اجليــل املخاطــب وبغــض النظــر عــن 
           تـه الـذي يـدعو إليـه القـ         " األمـر "إمياهنم أو شركهم، وهنا تذكّر اآليات بـأنرآن برم
حكمهـــم و قصصـــهم وأشـــعارهم   و همموجـــود  زبـــر األولـــني، أي  مـــواعظ   

 على صدق الرسالة    اًومدوناهتم ورسوماهتم وغريها، وتدعوهم العتبار ذلك مؤشر      
 متّصـال تشـهد عليـه وثـائق وتـراث األقـدمني، و               إميانياً احملمدية، باعتباره خطاً  

                                                 
 .٣٦٦، ص حميط احمليط بطرس بستاني، - )١(
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ــمْ: (ســورة الشــعراء عقّــب بعــدها بقولــه  ــه علَمــاء بنِــي  أَولَ عْلَمــةً أَن ي ــمْ آي كُــن لَّهي 
" أن يعلمـه  "، فزبر األولني ال يتضمن املقـروء فقـط بداللـة            )١٩٧:الشعراء()إِسْرائِيلَ
، وخصت اآلية علماء بين إسرائيل ولـيس عمـوم بـين إسـرائيل ألن       "أن يقرأه "وليس  

إال عنــد العلمــاء منــهم،  القضــية ثقافيــة حباجــة إىل ســعة علــم وإطــالع، ال توجــد    
 على معلومات تُعزى إىل األولني، وحتوي  مضـموهنا          العهمالذين عرِف عنهم اطّ   

ليس ) ص(، فهنا تذكري القوم بشكلٍ مباشر أن ما يقوله الرسول        )ص(دعوة الرسول 
، بل ميكـن أن جيـدوه  أخبـار وأذكـار األولـني بـاختالف أشـكاهلا، وعـد هـذا               بدعاً

وصدقه واتّصالهالتشابه بي انينة على وحدة املصدر الرب. 

أســاطري  ) "الزبــر والصــحف ( مل يســم ســبحانه مصــادر احلــق القدميــة      .٥
ه دعـا                    "األولني كما زكّـى القـرآن الزبـر والصـحف األوىل ومل يـزكِّ األسـاطري، ولكنـ ،

رِ الْـأَوَّلِ      : (إىل الرجوع إىل زبر األولني  قوله       لَفِـي زُبـ إِنَّهو١٩٦:الشـعراء )(ني(  ألن ،
الصحف األوىل علم خالص منسوب  من غري أن خيـتلط باجتـهادات أو خيـاالت            
ا                    األوائل، واآليات مل تذكر أنّه أثر مازال موجـودا فلرمبـا يتعـذّر احلصـول عليـه، أمـ

فهـــي  متنـــاول اجلميـــع ألنّهـــا تشـــمل كـــلّ مـــذكوراهتم مبـــا فيهـــا  " زبـــر األولـــني"
لقرآن يدعوهم إىل الرجوع إىل عموم تراث األولني ففيه شـواهد علـى             األساطري، وا 

دعوة التوحيد واإلميان باآلخرة وبالرسل واملالئكة، واألمر بالعمل الصاحل والنظام          
االجتماعي السوي واحرتام الطبيعة والتعامل معها على أنّها آيات من الرب، دومنـا             

أي أقوال األولني وأشعارهم فقـط، بـل   احلاجة إىل ختصيص الرجوع إىل األساطري       
 .كلّ تراثهم الصحيح الشفوي منه واملدون والتصويري واسم

، إذ ال جند    )ص(مع أي نيب آخر غري حممد       " أساطري األولني "مل تُستخدم    .٦
 أي مــن حــوارات األقــوام مــع أنبيــائهم  معــرض رد دعــوهتم ونكراهنــا أي ذكــر    

علــى ) ص(دها تكــررت لعــدة مــرات  جــدال قــوم الرســول، بينمــا جنــ"لألســاطري"
 :دعوته، ما يعين

هـــو تـــراث األنبيـــاء واملصـــلحني واألحنـــاف ) األســـاطري( أن هـــذا الـــرتاث :أوالً
ــار قــريش يــدركون ذلــك      حصــراً، فهــم األولــون املقصــودون، وقــد كــان مشــركو وكفّ
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لّلوا ما يسـمعونه مـن    ليع" أساطري األولني "متاما، وذلك واضح  استخدامهم لفظ       
، إذ مل يكونــوا يقصــدون بــاألولني آبــاءهم  "األولــني"اآليــات، ويكمــن الســر  كلمــة  

املشــركني ألنّهــم يفتخــرون باالنتســاب إلــيهم وإىل عقائــدهم الشــركية بــل ويصــرون 
دْنَا         (وطاملـا عارضـوا التخلّـي عنـها ورددوا         على التمسك هبا   جـا و ا مـنب قَـالُوا حسـْ

على أن قوم نوح حني استخدموا على ما حكاه القـرآن            ،)١٠٤ :املائدة)(يْهِ آباءنَا علَ
ا الْـأَوَّلِني           (مجلة   ائِنـذَا فِـي آب ا بِهـمِعْن ا سـ مـ(   الـذين   اآلبـاء األقـدمني   قصـدوا فعـال 

تعـين اآلبـاء القـدامى        ) األولّـني (عاصروا البث الرباني واتّصـال السـماء، فكلمـة          
ه القـرآن، فمـع أنّـه ينفـي      بـ   العليا العتيقة ال القريبة، وهذا بالتمام ما أخـرب         األجيال

د              أن مثّة رسـوالً    ص( قـد أتـى لقـريش وآلبـائهم قبـل حممـ) (        ا أُنْـذِر قَوْمـاً مـ ذِر لِتُنـْ
  مْ غَافِلُونمْ فَههاؤلني الغابرين أتاهم مثل مـا            )٦:يس)(آبآباءهم األو إالّ أنّه أكّد أن ،

اءهمْ      ( هذه الذراري املعاندة مِن تعاليم توحيد وعدل         أتى وا الْقَوْلَ أَمْ جـدَّبَّرأَفَلَمْ ي
  الْأَوَّلِني مهاءأْتِ آبا لَمْ ية)٦٨:املؤمنون)(مه اجلموع القرشيوجللنظـر  ، فالقرآن ي 

ــا جــاء       ــاً متامــا مل ــاءهم فيمــا جــاءهم ألنّهــم ســيجدونه مطابِق ــ"األولــني"آب الم ، فع
الصــدود واإلنكــار وملــاذا؟ و احلقيقــة فاملعانــدون نظــروا  تــراث آبــائهم األولــني 

ــد  عوا رؤيتـــهم مشـــاهباً ملـــا جـــاءهم بـــه حممـــوه ) ص(وملْ يـــد أســـاطري "إالّ مـــا مسـ
ه                "األولني لـني هـو نفسـالذي أتى قدمياً لآلبـاء األو مـا  ) مضـمون (، فبهذا نُدرك أن

وه بـذلك عنـاداً واسـتكباراً ليضـربوا عصـفو           مسوه أساطري األولّـني،      ين حبجـر   رمسـ
وأخذت مادته من أساطري األولني اليت هـي  ) صياغةً(واحد؛ أنّك يا حممد اختلقته      

ألنّها ملْ تأتِ من السماء بـل  " أساطري األولني"مخالِفة لطريقة آبائنا ودينهم، وهي    
ان البعـث واحلسـاب كمـا تقولـه         من تأليفهم وبنات أفكارهم وخيـاالهتم، وإالّ فلـو كـ          

ــرارنا      ــون بإصـ ــا القريبـ ــره آباؤنـ ــره وينكـ ــون، وننكـ ــا األولـ ــه آباؤنـ ــن  (ويقولـ ــا نَحـْ مـ
رِيننْشبِم *ادِقِنيا إِنْ كُنْتُمْ صائِن٣٦، ٣٥:الدخان()فَأْتُوا بِآب(.  

اخلـــط اآلخـــر مـــن سلســـلة آبـــائهم، أال وهـــو اآلبـــاء " األولـــني"إذن فقـــد قصـــدوا بــــ
حدون، فهم األولون املنتسبون إليهم وإن مل يعد هناك أي ارتباط عقائدي هبـم،               املو

إال أنّــه مــا زال هلــؤالء األولــني بقيــة ينــهون عــن الفســاد بكــل أشــكاله وقــد متثّــل   
ــاك       ــة، فاملشــركون يعرفــون أن هن ــرة العربي ــدي احلنيفــي  اجلزي الوجــود التوحي

لتوحيد والبعث، ونشروا القيم والفضـائل        سلسلة متّصلة من اآلباء حتدثوا عن ا      
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دة       مهذه البقعة، منهم األنبياء والصاحلون نوح وإبراهي       ولقمان، ومنـهم أقـوام موحـ 
هـذا  . عاشوا  املنطقة وحوهلا ممن آمن بأفكار األنبياء وحتمل مسـئولية نشـرها            

، فهنـاك  "أسـاطري األولـني  "  موضوع احلوار الدائر  آيـات         املعنى جنده واضحاً  
إشارة واعرتاف من املشركني ومن الذين كفـروا بوجـود حـديث املوحـدين قبـل بعثـة                  
الرسول، وبأصالة هذا احلديث وعراقته  األزمنة السحيقة، هذا عـن املشـركني،             

ــا أهــل الكتــاب فهــم يعرفــون معنــى     لــني "أمــها  " أســاطري األو متامــا، ويــدركون قيمت
ك مل يتعرضــوا هلــا أبــداً، ألنّهــم مل خيتلفــوا مــع    التارخييــة ونســبتها لألنبيــاء، لــذل  

الرســول علــى قضــايا التوحيــد والبعــث بــل علــى قضــايا أخــرى جــراء التشــوهات      
ــة مــع غيــاب األنبيــاء وفســاد الورثــة أو    واالنتفاخــات الــيت حتصــل  األديــان النقي

 .ضالهلم أو جهلهم، وهو خارج نطاق موضوعات األساطري أصال

كمفردة تارخيية صار هلا وجود حاضـر وراسـخ         " األساطري" يظهر أن    :ثانيا
فعـرب اجلزيـرة صـار      ) التسـطري الكتـابي   (عصر البعثة احملمدية الشـتهار التـدوين        

 وجتـوال القصاصـني واالمتـزاج                  لديهم املعلّقات وسـوق عكـاظ ذات التبـادل الثقـا
تاحـاً فيمـا سـبق    احلضاري بعرب الشام واليمن، علـى الـرغم أن التـدوين ملْ يكـن م      

إن " أقـوال األولـني  "من العصور إالّ بشكل خـاص للخـواص، فـالقوم مل يقولـوا عنـها            
" أساطري"كان مرادهم اإلشارة إىل مقال األولني وحديثهم، وإنّما استخدامهم للفظ         

 اآليــات التســع يلفــت النظــر إىل علمهــم بوجــود مــدونات ولــيس فقــط أحاديــث     
ــز، وهــو لفــظ  تنســب إىل األولــني، وهــي  د املميمعروفــة باألســاطري  لطابعهــا املتفــر

مــوروث مــن األولــني اخــتص باملــدونات الــذخائر ذات األصــول العقائديــة والعلميــة   
املقدسة، فليست كلّ املدونات عندهم أساطري، كما ليس كلّ الشفويات أساطري بـل             

شـفوياً كـان   (فاً بعنايـة  أحاديث، إنّما األساطري اليت بقي معناها نصا قدمياً مصـفو        
إىل زمن بعثة حممد تعين تلك املأثورات اليت تتغنى بالتوحيد وحتث علـى         ) أم نقشاً 

ــرهم لألســاطري  مواضــيع         ــرار ذك ــك  تك ــين ذل اإلعــداد للبعــث واحلســاب، تب
التوحيد والبعث،  علماً بأن التوراة شكل من أشكال أساطري األولني اليت كُتِبت قبل     

 احملمديــة بــأكثر مــن مثانيــة قــرون، والكهنــة يعلمــون بوجــود أســاطري كتبــها    البعثــة
األولــون تضــم معلومــات ومعــارف، بــل إن كــثرياً مــن مضــامني التــوراة اقتبســت مــن   
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ــدون    ــه واملـ ــفوي منـ ــديم الشـ ــرتاث القـ ــالة    . الـ ــر الرسـ ــة لعصـ ــفويتها الباقيـ ــا شـ أمـ
ــدْ   وإِذَا (ومشــاهبتها النســق القرآنــي صــياغةً فقــوهلم    ــالُوا قَ ــا قَ اتُنــيْهِمْ آي ــى علَ تُتْلَ

             الْـأَوَّلِني اطِري ا أَسـ ، فهـم   )٣١:ألنفـال ا)(سمِعْنا لَوْ نَشاء لَقُلْنا مِثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِلـَّ
) مكتوبــة(وأمــا وجـود تــدوين  . نظـروا إىل الصــياغة والصـف، وكــان يعــرض شـفاهاً   

ـــــاطِري الْــــــأَوَّ(فقــــــوهلم  قَــــــالُوا أَسـو  ةكْــــــرـــــهِ ب ـــــا فَهِــــــي تُمْلَــــــى علَيـْ هـاكْتَتَب لِني
أَصِيالفاالكتتاب واإلمالء يدلّ علـى وجـود األمـرين مجيعـاً، حتويـل              )٥:الفرقان)(و ،

  . اخلطّي إىل خطّي باالكتتاب، والشفوي إىل خطّي باإلمالء

عـل مـن    ن ابتعاد الزمن وتشوه عقائده وتسفّل عاداته وتردي أخالقه ج          إ :ثالثاً
هــذه الكلمــة نقيصــة يلوكهــا الكــافرون باملذمــة ويعتــربون مــن يــردد معانيهــا رجعيــا   
متخلّفا، ويتعلّلون هبا تفسرياً آليـات دعـوة التوحيـد احملمديـة، فيتظـاهرون بـالرتّفع               
            د عن االستماع ملثل هذه األقوال فضال عـن اإلميـان هبـا،  الوقـت الـذي كانـت تُعـ

يم رمــز عقيــدة صــحيحة ورقــي وحضــارة وعلــم، ال عالمــة   الــزمن الســابق القــد
تنــدر، ومل تكــن األســاطري وحــدها مــن نالــت هــذا النصــيب، فقــد نــال االســتهزاء       

 علويــة موثوقــة، لــذا جنــد كبــار  اً مساويــة وأخبــاراًمقامــات أنبيــاء ومصــلحني وكتبــ 
 مـن  القوم وطغـاهتم هـم الـذين تولّـوا نسـبة آيـات ا وأحاديـث الرسـول لألسـاطري              

أمثـال الوليـد بـن املغــرية ذي املـال والبـنني الـذي ينقــل عنـه القـرآن الكـريم قولــه           
ــأَوَّلِني  : (ســـورة القلـــم ــاطِري الْـ ــالَ أَسـ ــا قَـ اتُنـــهِ آي ــمه علَـــى * إِذَا تُتْلَـــى علَيـْ سنسِـ

 ).١٦، ١٥:القلم)( الْخُرْطُومِ

ئــل للتعــبري عــن عقائــدهم  فــإذا كانــت األســاطري هــي املنظومــة الــيت ابتــدعها األوا  
وفكرهم ومعارفهم وأخالقهم ونظرهتم للكون واحلياة واإلنسان مبا عرفوهـا وتعلّموهـا            
من معلّمني ربانيني، ثم كتبوهـا باجتـهاداهتم وصـاغوها بأسـلوهبم وحبكوهـا بقـرائحهم                
ــبيهات        ــنات والتشـ ــه احملسـ ــب عليـ ــعري تغلـ ــيقى شـ ــب موسـ ــكلٍ ذي قالـ ــة  شـ األدبيـ

 واخليـــال الـــذي يبتعـــد أحيانـــا عـــن املوضـــوع والتصـــويرات الـــيت تصـــف  واالســـتعارات
       القرآن الكريم كتـاب ا احلقيقة ضمن أوضاع بشرية حمضة، ألنّها كتابة بشرية، فإن

 ،قسم سبحانه أنّه ينطق بـاحلق     وهو احلق املبني، آياته مهيمنة على ما قبله وما بعده، أ          
يـديها وال مـن خلفهـا، وكالمـه يـدور مـدار احلـق        آياته صفية ال يأتيهـا الباطـل مـن بـني         
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لت تفصـيال بعنايـة     و ألفاظها قد أُحكمت آياته على مواضيعها     املطلق   إحكامـاً، وفُصـ
بساطة احلق والصدق بال متويه     ب وورد ،تامة، فنزل الكتاب باحلق ال باألوهام احملتملة      
ــنات  ــوال خــداع وال تزويــق وال أصــباغ وال حمس علــى ذلــك مــرارا    د القــرآن،  وقــد أكّ

 سـحر وال    وال زيـادة، وال    ريـب،    والعـوج،   وال  ال شـك فيـه، وال وهـم، وال باطـل،            آياته، فـ  
ويكفينـا عجبـا أن كـلّ حـرف فيـه لـه قيمـة               عر، وال كهانة، بل احلـق ولـيس إالّ احلـق،            شِ

ف تقلـب األمـر     وداللة تشري إىل املعنى والبالغة املقصودة، وإن تغيري كلمة واحدة أو حر           
والقـــرآن كتـــاب الكـــون واحلـــق والتـــاريخ، فـــال يمكـــن إالّ أن يصـــف . رأســـاً علـــى عقـــب

احلقيقـة  كلمـات، أي هـو    " صياغة"احلقيقة  كلمات، وليس   " انبثاق"احلقيقة، إنّه   
وقـد دعـت آيـات      . انسباكٌ طبيعي عفوي، ال اصطناعي، هـو انعكـاس ال رسـم وتصـوير             

شرط إزاحـة   تدبره  وأمرت ب اإلنصات،  االستماع له و   اكتشاف نظامه ب    إىل القرآن الناس 
س احلـق               أقفال القلوب واألفهام   سبحانه وتلمـ كل ذلك ألجل حماولة فهم مراد ا ،

 . )١(آياته وترسم الروح واهلدى  معانيه

والقــرآن الكــريم مِــن وحــي مالئكــة الــرمحن مباشــرة، أخــذوا علــى عــاتقهم مجعــه    
حفظـــه إىل يـــوم الـــدين، فلـــم يكـــن للبشـــر مبـــا فـــيهم أرفعهـــم مقامـــاً حممـــد  وقرآنـــه و
وهــو إىل . أي شــأنٍ  صــياغته أو تصــرفٍ  تنظيمــه أو يــدٍ  تنســيقه) ص(الرســول

جانب كونه كتاباً علميـاً راقيـاً خيـتص بـذكر احلقيقـة وبيـان وجوههـا، فهـو يبلـغ مبلغـا                       
ــه وحســن      ــداع تراكيب ــه وإب ــدا  مجــال بيان ــابريه    فري ــة وتع نظمــه وروعــة صــوره الفني

األدبية، فاحملسـنات والتشـبيهات واملوسـيقى وألـوان الـذوق الفـين الرفيـع فيـه ال زيـادة                    
فيهــا أو تــرف، بــل  طياهتــا حمــض احلقيقــة، فــال ميكــن حــذفها أو شــطبها، وهــو مــا 
يعكس تكامال خيتص به القـرآن الكـريم وحـده فهـو كتـاب علمـي وأدبـي، قـد مجـع بـني                        
مداعبة الروح وخماطبة العقـل ومجـال العاطفـة، فامتزجـت لغتـه العلميـة مـع صـياغته                   
ة  ذات                   األدبية والعكس بالعكس فـأظهرت شـكال ذا وجهـتني رصـينتني، علميـة وأدبيـ

 . الوقت، مثاني ال يطغى فيه جانب على حساب اآلخر

                                                 
 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةل،مفاتح القرآن والعق:  راجع حبث- )١(
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، وهـو كمـا     قدسـاً  م ومع أن القرآن الكريم يلتقي مع األسطورة  كونـه كتابـا دينيـاً             
األسطورة يرتبط بالتاريخ والفكر الديين لإلنسان ويوثّـق صـالته بـالعوامل الروحيـة، إال            
أن هنــاك نقــاط التقــاء أخــرى جيــدر ذكرهــا، فكالمهــا يســعيان لتنظــيم العالقــة بــني      
املخلوق وخالقه عرب رسم خطوط واضحة املعامل لتوحيـد اخلـالق وإخـالص العبـادة لـه                 

لعبادة من مفاهيم الطاعة واخلضوع واالحرتام، إىل جانب أنّهما يرمسـان           مبا تتضمنه ا  
حدود العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان باختالف دوره علـى هـذه األرض مـن خـالل                 
اهتمامهما بسن التشريعات واحلديث عن املعـامالت الـيت حتـدد األطـر إلقامـة جمتمـع         

اعي واالقتصــادي والسياســي، ومهــا متحضّــر  نظامــه الروحــي واألخالقــي واالجتمــ 
باإلضــافة إىل ذلــك يعتــربان كتــابني حيكيــان قصــص األولــني وأحــوال األمــم واألقــوام،      
اهتما بسردها لغايات بيان العربة واالتعاظ بسنن املاضني، غري أن الفارق شاسع وكـبري              

زز مـا   بني القرآن الكريم واألسطورة، فالقرآن نزل باحلق احملـض اخلـالص يصـدق ويعـ              
بــني يديـــه مـــن الكتـــب األخـــرى صــحفا أو زبـــرا أو إجنـــيال أو تـــوراة أو صـــحف أنبيـــاء   
ومعلّمني حتولت فيما بعد إىل تضمينات  صياغات ألساطري مقدسة، ألنّه هو وحده             
من بينها مجيعا من حيوي احلقيقة اخلالصة النقية، وهو وحده من له إمكانية اهليمنة           

 ألنّــه أُنْــزِلَ بــاحلق  بيانــه وقيمــه وعلومــه وتشــريعاته       علــى ســائر الكتــب األخــرى،   
هِ مِـن الْكِتَـاِب             (وعباداته ومعامالته    وأَنزلْنا إِلَيْك الْكِتَاب بِالْحق مصدقًا لِّما بيْن يديـْ

 ).٤٨: املائدة)(ومهيْمِنا علَيْهِ
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 الفصل الثالث
  تفسري األساطري وفهمها

 



 

130 

 



 

131 

 
 
 

 متهيد
 الدراسة الواعيـة السـتخالص املـادة         حباجة إىل   قلنا سابقاً، أن لألساطري جوهراً    

التارخيية الكامنة  معانيهـا، وال ميكـن الوصـول إىل هـذا اللـب مـا مل تكـن منطلقاتنـا           
،  وفهمهـا اليت نبتدئ هبا صحيحة، يركّز الفصل على مناقشـة مشـكلة تفسـري األسـاطري         

و . حظــات وتوصــيات لتحقيــق تفســري ووعــي أفضــل لألســاطري   ويســعى لتقــديم مال
ضوء التوصيات املقدمة  البداية، خيتتم الفصل بعرض عدد من األمسـاء الـواردة               
األساطري  حماولة لتقديم فهم آخر وترمجة مغـايرة ملـا هـو دارج لـدى أكثـر املـؤرخني                    

 . هلاهلذه األمساء بعد املقارنة بالرتمجات الدارجة حاليا 
 

 كيف نفهم األساطري -أوالً
وجِدت األساطري مكتوبة علـى الـرقُم واأللـواح الطينيـة واسـتُخرِجت مـن اخلرائـب                 
وبني األنقاض، وعلى الرغم من أن معظم األساطري مل تصل كاملـة، فقـد فُقِـدت بعـض                 

 لـى الطـني وبقيـت حتـت األرض         كتبـت ع   سطورها بسبب تعرضها لعوامل التعرية كوهنا     
أحقابا طويلة تصل إىل آالف السنني، إال أن هناك مشـكلة أهـم واجهـت املـؤرخني وهـي         
مشكلة تفسري األسطورة، ومل يكن تلـف بعـض أجزائهـا أو ضـياع سـطورها هـو السـبب                    
الــرئيس  عمليــات الرتمجــة والتفســري، بــل إن الســبب يرجــع إىل مجلــة عوامــل أمههــا  

لثقا والتارخيي بني من تـولّى الرتمجـة مـن البـاحثني الغـربيني وبـني أصـحاب                  الفارق ا 
األســاطري مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اعتمــاد عمليــات الرتمجــة علــى لغــة ختتلــف     
حروفها ومفرداهتا عن اللغة اليت كُتِبت هبا األساطري، ويعرتف صموئيل كرميـر الباحـث      

:  بالتقصري عـن فهـم مقـوالت األقـدمني قـائال     املتخصص  اآلثار والكتابات السومرية 
سيكتشف علماء عصرنا أنّنا مقصرون عـن فهـم املقـوالت، مقـوالت أولئـك األقـدمني،                 "
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وكيـف ميشـي،   إنّهـم كانـت لـديهم قناعـة كاملـة بـأنّهم يعرفـون كيـف يعمـل هـذا الكـون،            
 . )١("وكيف هي مسرية احلياة

رى، ففي الوقت الذي    الة التفسري حي  ويقف الباحثون وعلماء امليثولوجيا أمام مشك     
جيــدون أنفســهم متفــاعلني مســتمتعني بكلمــات األســطورة ويستشــعرون قــدرهتا علــى      
النفاذ إىل أعماقهم حاملة بني طياهتا رسالة تأبى إال أن تبعثها بقـوة، فـإنّهم  املقابـل                 

ص يعــانون مــن العجــز عــن فهــم مــراد أولئــك القــدامى، فيقــرون بــأن تفســريهم للنصــو  
األسطورية ال يروي  الغالـب عطشـهم، مهمـا صـالوا وجـالوا وأعملـوا أدوات التفسـري                   
اليت بني أيديهم، فال يزالون  بعيدين عن إدراك معـاني األسـطورة ومغازيهـا، ويعرتفـون                  

يقـول صـمويل كرميـر      . أن تفسريهم لألساطري ليس إال حمـاوالت ال جيزمـون بصـحتها           
ــدم مــن حبــو    " ــا تق ــة   واســتعنت بكــل م أي الســومرية  –ث  إعــداد أول ترمجــة للوثيق

اجلمعيـة الشـرقية    "  جملـة     ١٩٤٩ بكاملها ونشـرت هـذه الرتمجـة  عـام            -املسمارية
هذا وأراني  غنى عـن القـول   . وهي جملة ال تنشر إالّ حبوثاً للمتخصصني " األمريكية

لرســالة ال يــزال  أن عــدداً لــيس بالقليــل مــن الكلمــات والعبــارات الســومرية مــن تلــك ا    
مشكوكاً فيه وغري حمقّق، وإنّي على ثقة تامـة بـأن أحـد األسـاتذة البـاحثني سـيوفّق             

 فهــذا كــالم عــامل، اعــرتف بقصــوره  الرتمجــة  )٢(."املســتقبل إىل ترمجــة أدقّ وأضــبط
سواح فريجـع لـب مشـكلة       الودعا إىل فتح اال لرتمجات أكثر دقة، أما األستاذ فراس           

 إىل تعاملنا مع األساطري من واقع العقل احلديث الذي يعتين بالربهان املـرتبط              التفسري
بعملييت التحليل والتفكيك، ذلـك املنطـق بعيـد كـل البعـد عـن املنطـق األسـطوري الـذي                     

 وهو كالم قائم .)٣(حيدس وال حيلّل وينظر إىل الربهان كشأن متضمن  عملية البيان   
ها اخـتالق بشـري سـواء كـان منبعهـا احلـدس علـى رأي           على فرضية أن األساطري برمتـ     

ــى رأي البــاحثني الغــربيني     ــدائي عل ــا  الفصــل  ! فــراس الســواح أو العقــل الب وقــد بين
 .الثاني خمالفتنا على نسبة التخلّف أو الوهم إىل العقل اإلنساني  سائر مراحله

                                                 
   .١٥٩، صمن ألواح سومر صموئيل كرمير، - )١(
 .٥٩ ، ص من ألواح سومر صموئيل كرمير، - )٢(
 .٣٥، ص األسطورة واملعنى فراس السواح، - )٣(



 

133 

توجـــب علينـــا  مـــن األمـــور الـــيت  يوأمـــام مشـــكلة الرتمجـــة والتفســـري نـــذكر عـــدداً
 :مراعاهتا عند تفسري وفهم األساطري

ال بــد مــن االعتقــاد مســبقاً بوحــدة األســاطري  املنطقــة العربيــة وبــالد      .١
اليونان، فذلك سيساعد كثريا على تقديم تصور مشرتك للفكر القديم، وال بد مـن              

ي النظر إىل احلضارات القدميـة  املنطقـة العربيـة علـى امتـدادها التـارخيي الـذ           
 إىل سوريا وجنوب أوروبا وشـرقا إىل العـراق          يصل غربا إىل مشال أفريقيا ومشاالً     

واخلليج العربي وفـارس ثـم جنوبـا إىل الـيمن وعمـان، ال بـد مـن النظـر إليهـا علـى                      
أنّهـا منطقـة واحــدة ذات خصـائص مشــرتكة ارتبطـت  أصــوهلا العرقيـة واللغويــة      

القـديم، هـذا األصـل ميكـن أن يسـاعد      جبذور متشـابكة ممتـدة  عصـور التـاريخ      
. بدرجة كبرية على سد الثغرات اليت تطـرأ  حالـة دراسـة كـلّ حضـارة علـى حـدة          

ــوية       ــدة العضـ ــكاتي الوحـ ــال الباحـــث موسـ ــن أمثـ ــاحثني مـ ــد الحـــظ بعـــض البـ وقـ
للحضــارات القدميــة، وأقــر بــأن هــذه احلضــارات عاشــت  جمــال جغــرا كــبري    

ــا   ــه واحــد، دون حــروب إب ــاء   ولكن . )١(دة أو عــداوات قاطعــة كمــا يفعــل الغــزاة الغرب
   ى إىل عملية االنتشـار والتبـادل الثقـا بـني             وشكّلت هذه الوحدة عامالاً أدأساسي 

أبنـــاء احلضـــارات املختلفـــة  املنطقـــة العربيـــة، وكشـــفت عـــن األســـس الثقافيـــة  
ــالواحـــدة جلميـــع احلضـــارات، فلـــيس غريبـــاً ت  أن جنـــد مجيـــع احلضـــارات اهتمـ

ــانية،      ــرية اإلنســ ــربى  مســ ــة الكــ ــوعات ذات األمهيــ ــن ذات املوضــ ــديث عــ باحلــ
فالسومريون قبل ثالثة آالف سنة قبل امليالد حتدثوا عن فكرة بدء اخللـق، بـنفس               
الطريقة اليت تناوهلا األوغريتيون الذين جاءوا بعدهم بـأكثر مـن ألـف سـنة، لـذلك                 

 .ا  حماولة تقديم تفسري مقنع هلافإن فكرة وحدة األساطري تُعد عنصرا مؤثّر

٢.   اللغة هي دائما بنـاء حـي أعلـى    " كتابة"إن أي لغة ال تعادل اللغة ذاهتا، ألن
كثريا من إمكانية حصره كتابيا، إذ اللغـة هـي الكـالم بإضـافة كـلّ مـا يصـاحبه مـن                      

 باطنـة مشـرتكة بـني املتحـدث واملتلقـي           ات جسدية وتوريات وتلميحـات ومعـانٍ      حرك
افة إىل االنفعاالت والتداعيات اليت يستثريها قول معني بطريقة معينة لـدى            باإلض

                                                 
 .١٠٩، ص املرياث العظيم يوسف أمحد داود، - )١(
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أبناء اللغة الواحدة، فمن الطبيعي أن تقف الكتابـة عـاجزة عـن أداء كـلّ ذلـك حتـى                    
و األسـاطري وجـد الدارسـون أشـكال         . )١(بني من يتخاطبون بلغـة واحـدة مشـرتكة        

منذ أزمنة بعيدة، وبعـد فـرتة زمنيـة مـن           كتابة بدائية اندثر استعماهلا ومستعملوها      
العثــور عليهــا اهتــدوا إىل قراءهتــا بداللــة لغــات أخــرى شــبه منــدثرة كاهلريوغليفيــة 
ــع      ــا  الســـومرية، فـــال غرابـــة أن يقـ ــة كمـ ــية ميتـ ــة فارسـ اليونانيـــة أو بداللـــة لغـ
املرتمجون  متاهـات ينـتج عنـها أخطـاء  الرتمجـة خاصـة وأن مـن تـولّى عمليـة            

مجة هم مـن الدارسـني الغـربيني الـذين ال ميتّـون للغـة وال لثقافـة وال حلضـارة                      الرت
إنّهـم عجـزوا      ! أصحاب األساطري بصلة، ولنا أن نتخيل كيف ستكون الرتمجات؟        

الغالب عـن تفسـري تلـك األسـاطري وفهـم أسـرارها، وبالتـايل وجهوهـا غـري التوجيـه                 
لــى الرتمجــة والتفســري بعــد هــذه  الــذي ألجلــه وضــعت ودونــت، ألن أقــدر النــاس ع  

ــدت  األســطورة بثقافتــهم وبلغتــهم فقــد يــتمكّن      األحقــاب الطويلــة، هــم الــذين وجِ
ــك كلمــات         ــأن ف ــم ب ــز املســتخدم، مــع العل ــك الرتمي األســطورة شــيء  هــؤالء مــن ف

 .وتفسريها أمر آخر

إضافة لذلك، فإن فوارق احلروف بني لغة األساطري وبني لغـة الرتمجـة أخـرج               
 ألن حـرف احلـاء      Hamorabiلنا ترمجات ضـعيفة، فكلمـة محـورابي مـثال كتبوهـا             

واهلــاء يعــد عنــدهم حرفــا واحــدا، فهــل النســخة األصــلية كانــت باحلــاء أو اهلــاء أو  
حبرف آخر، وما ذنـب أولئـك إذا كانـت لغـات املرتمجـني ال حتتـوي علـى حـروف ح،                 

ــا أغلــب الكلمــا    ــة حســبما تتصــورها  ض، ط، ظ، ذ، ع، اهلمــزة لتعــود إلين ت العربي
إىل "  ش -إينمـا إيلـي   "عقوهلم وترمسها لغتهم، فتصبح مجلة مكتوبـة هبـذا الشـكل            

أي " (نطـر "، ويرتمجـون    "حيـث إينمـا ترتجـم إىل حينمـا،          " حينمـا  األعلـى    " مجلة  
لتقـف بـدالً منـها      " ط"فتمـوت الــ      Ntr" نـرت "إىل  ) النـاظر /احلارِس الرقيب والناطر  

 وتعـود إلينـا     Ili لغـاهتم يرتمجـون أعلـى إىل         " ع"ب عدم وجود حـرف      وبسب" ت"الـ
" أرد" وتعود إلينـا مشـوهة      Ardيرتمجون أرض إىل    " ض"، وبسبب عدم وجود     "إيلي"

فتعـود   Emis" إميـيس "يرتمجـون محـص إىل   " ص"و" ح"وألن لغاهتم ال حتتوي علـى      

                                                 
 .١١٣، ص املرياث العظيم يوسف أمحد داود، - )١(
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ونتلقفهـا   Dimashkiدمياشكي " دمشق"إميات و Ematإلينا إمييس، ومحاة تصبح    
 .غريبة عن لغتنا

ــاطري       ــررة  األسـ ــة املتكـ ــت الكلمـ ــوال، ترمجـ ــذا املنـ ــى هـ ــر-ذي"وعلـ أو " جنـ
"dingir"                     إىل آهلة، علـى أسـاس وجـود سـبقية لـدى املرتمجـني أن آباءنـا  املنطقـة 

كـــانوا وثنـــيني متعـــددي اآلهلـــة يعيشـــون اخلرافـــات واألوهـــام، وبـــالعودة إىل اللغـــة 
، وهـي أيضـاً اسـم علَـمٍ ألرض          )أي املنشأ (األصل  " جنر"أن من معاني    العربية جند   

البلـد الـذي يقـع جنـوب        " جنـران "، وهنـاك    )١(مكّة واملدينة من وسط منطقة السراة     
الــيت ترمجهـا املرتمجــون أنّهـا أربــاب أو آهلــة،   ) دِجنـر (فـذي جنــر  . اجلزيـرة العربيــة 

العلويون أنفسـهم أي    " السراة"ي، أو   تعين إما أنّها صاحب األصل، سيد مكة، أو املكّ        
" جنْر"الكبار واخلالقون واملسئولون األوائل عن صياغة األشياء وإنشاء أصوهلا، إذ 

ــة هــو         ــةً هــو الصــناعة واإلنشــاء والتســوية، وحبســب اللهجــة الكنعاني " النحــت"لُغ
ت، ثـم  وما حوهلا مـن أرض السـراة متّ تسـوية األرض، والكائنـا         " مكة"، ومن   )٢(أيضاً

ــة الربانيــة وأيــادي     البشــر، ثــم اإلنســان، ثــم انطلقــت بعثــات األنبيــاء منــها، فاخلطّ
وبعثـات األنبيـاء واملعلّمـني      ) النجـر (التسوية والنحت والصقل والتهذيب والصـياغة       

 .  كانت تنطلق من هناك

وإنّه ألمر مزر حبالنـا الثقـا أن يتنـاول الدارسـون العـرب لألسـاطري العربيـة              
ات الغربيني دون أن يكلّفوا أنفسـهم عنـاء النظـر  صـحة الرتمجـة املصـدرة                  ترمج

لنا منهم، ألهنم يأخذون ترمجاهتم واجتهاداهتم كعلم مسلّم وموثوق به، على الرغم             
ني مـــا يزالـــون يتناقشـــون  صـــحة  يمـــن أن الغـــرب أنفســـهم مـــن طلبـــة وأكـــادمي 

 ويقرتحــون، فالتســليم املطلــق  الرتمجــات الصــادرة، ويقــدمون أطروحــات ويطــورون 
ــة بأشــكال الضــالل        ــة والــيت ومســت شــعوب املنطق للرتمجــات والتفســريات الغربي

 .واإلباحية توقع الباحثني العرب  مشكلة حقيقية

                                                 
)١( - ،٨٨٠، ص حميط احمليط بطرس البستاني. 
 .٤٣٣، صاللغة الكنعانية حييى عبابنة، - )٢(
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ثم أن املرتمجني العرب حينما ترمجوا األساطري من اللغة اإلجنليزيـة املنشـورة             
ــدث  ــة، حـ ــة العربيـ ــيام تإىل اللغـ ــكلة أدت إىل ضـ ــنص  شـ ــلي، ألن  الـ ع الـــنص األصـ

األصلي لألساطري كُتِب بإحدى اللهجات العربية حبروفها االثنني والعشرين، وهـي           
، وملّــا كانــت الرتمجــات تعتمــد علــى )أجبــد، هــوز، حطّــي، كلمــن، ســعفص، قرشــت(

اللغــة اإلجنليزيــة الــيت ال تفــرق بــني حــروف األلــف واحلــاء والعــني واهلــاء، وال بــني   
 والقاف، كما ال يوجد فيها حرف الطاء فيستبدل حبر التاء أحيانا            حر الكاف 

أو الدال، ما أدى إىل ظهور نصوص ختتلف إىل حد كبري عن النص األصـلي وختلـو            
وسنضرب مثاال على ذلك، فلو ترمجنا إحـدى السـور القرآنيـة مـن              . من روح النص  

 رة نفسـها؟ وهـل سـتحتفظ      الرتمجة اإلجنليزيـة للسـورة إىل العربيـة، أفتظهـر السـو           
 لقد جربنـا  أصـغر السـور القرآنيـة وهـي سـورة         بقوة ألفاظها وروحانية معانيها،   

الكوثر، فقد أعيد ترمجتها من اللغة اإلجنليزية إىل العربية على يـد خـبري ترمجـة،            
ــه يرتجــم ســورة      فلــم يــدرك املرتجــم علــى الــرغم مــن ســعة إّطالعــه علــى القــرآن أنّ

ــة، مل يكتشــف  ــا الرتمجــة نفســها فقــد      قرآني ــاء الرتمجــة وال بعــدها، أم  ذلــك ال أثن
أفــرزت مجلــة جديــدة ولكنهــا ليســت ســورة الكــوثر الســورة القرآنيــة،  لقــد كانــت      

 :السورة باللغة اإلجنليزية هي

We have given you plenty* so pray to your Lord and 
sacrifice* since your opponent is the one who will be lopped 
off. )١(  

 :أما الرتمجة فهي

ـك وتضــحي طاملــا خ     " صــمك هــو املتنحــى   منحنــاك الكــثري، فلتصــلِّ لربـ
 "بعيداً

مـن  أمل تفقـد الكلمـات روح الـنص وكـثري           فأين هذه الرتمجة من سورة الكوثر؟       
معناه، بل جاء النص املرتجم مبا ال ميـت  بعـض أجزائـه باألصـل بتاتـاً، ذلـك مـا                      

ة بعض األساطري، ولو ترمجها خرباء  لغـات العـرب القدميـة مـن               حصل  ترمج  
 .لغتها املكتوبة إىل اللغة العربية القدمية ثم إىل أي لغة أخرى لكان أجدى وأنفع

                                                 
(1) - The Quran  - http://www.isgkc.org/EnglishQuran/sura108.htm 
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ــة    ــال آخــر، آي ــتَقِيم  ا(مث ــراطَ الْمسْ ــدِنَا الص ــة واحــدة    هــي)٦:الفاحتــة()هْ آي
 أفضـــل احتمـــال بـــدون  مـــرات، كيـــف ســـتكون مكتوبـــة علـــى ١٠نقرأهـــا كـــلّ يـــوم 

 ):حروف اللني األلف والواو والياء(الصوتيات 

اهـدنا  "، طبعـاً القـارئ العربـي سـيدرك ألول وهلـة أنّهـا             )هدن صرط مستقم  (
، لكــن الباحــث الغربــي ســيحركها أوالً حســب اجتــهاده، ثــم قــد  "الصــراط املســتقيم

 ألنّهــمو) Heden Serat Mus Takim(يــأتي لنــا هبــا هكــذا علــى أحســن تقــدير   
ــة، فســننقلها اجتــهاداً إىل العربيــة هكــذا  هيــدين ســرية : (أقنعونــا أنّهــا ليســت عربي

، فأي داهيةٍ عربـي سـيفهم هـذه؟ سـيكون داهيـةً فعـال لـو عرفهـا أنّهـا                     )موس تاكم 
يكررها يوميـاً   ) آية(، هذا ألنّه حيتفظ  دماغه جبملة        )اهدنا الصراط املستقيم  (

، أما لو كانت مجلةً ملْ يسمع هبا قـطّ  حياتـه،    ) ركعة ٢× ت   صلوا ٥(عشر مرات   
ــة أو         ــك اجلمل ــف تل ــة ستُصــيبنا وســنقتنع أن مؤلّ ــل الداهي ــة يصــيبها، ب فــال داهي

ي، بـل هـو كمـا     -هو فعال شخص غري عربي، بل هنـدو   ) السومري(األسطورة   أوروبـ
 !!!قالوا شعب ال يعرف أصله

ــ األســاطري ُكتِب ــزة تعتمــد علــى منطــوق الكــالم، فلــم  علمــاً بــأنت بطريقــة مرم
تلتزم بدقّة التفصيل بني احلروف املختلفة كما أنّها خلت من حروف اجلـر وأدوات              
الــربط والتعريــف، وربمــا تســاوى بعــض احلــروف فيهــا مــع حــروف أخــرى تشــرتك   
 معها  خمرجها، فقد تُكتَب التاء  الرسم الكتابي عوضا عن الدال، والسني قد            

تُكتَــب  مكــان الشــني والعكــس صــحيح، ألن املــدونات مل تكتــب بالفصــحى بــل         
باللهجة اليت قيلت فيها مبا فيها من إقالب وتبديل بني حروفها، ذلك األمـر الـذي               
مل تراعِـه الرتمجـات، وهــو أحـد أســباب وجـود ترمجـات خمتلفــة للـنص الواحــد، أو       

ت مــن لغــة األلــواح إىل اللغــة  تعــديل النصــوص مــرارا كمــا هــو معــروف، ولــو تُرمجــ  
 .العربية القدمية لتم جتاوز كثري من املشكالت

هذا مع العلم أن األولني كتبوا األساطري لزماهنم وبلغة أشبه بلغـة االختـزال أو               
ور أن يقـدم مـن يـأتي بعـدنا بـألفي عـام معـاني             الرمـوز  عصـرنا احلـايل، أفنتصـ

ى ألـواح حديديـة وجـدها حتـت األنقـاض،            من الرموز املرسومة علـ     ةدقيقة موع 
أو غريهـا ممـا يعـرف لـدينا     " ممنـوع التجـاوز  "أو " إجتـاه معـاكس  "أكان سيفهم رمـز     
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 تلـك اللغـة   Shorthandاليوم باإلشارات املرورية،  وهل نفهم حنن لغة االختـزال أو   
 اخلاصة اليت ال يـتمكّن مـن فـك رموزهـا وفهـم معانيهـا إال مـن تعلّمهـا، هكـذا هـي                       

األساطري فهي كتابات مقدسة كتبها املعلّمون والكهنة ألنفسهم ليقرأوها بعـد ذلـك             
ويسهبوا  شرحها للناس  االحتفاالت واملناسبات، واستخدموا  كتابتـها لغـة             
تعتمد  األساس على الرمـوز واإلشـارات، واحتفظـوا هبـا داخـل املعابـد ومكتبـات                  

 . امة من الناسامللوك لكيال تكون متداولة بني الع

لــذا فــإن حماولــة التوصــل لفهــم موضــوعي لألســاطري أمــر  غايــة الصــعوبة  
يتطلّب مواصفات خاصة أمهها قدرة الباحث على فهم اللغة العربية بكـل هلجاهتـا               
علـى اعتبــار أنّهـا اللغــة الـيت كتبــت هبـا األســاطري السـومرية والبابليــة واألوغاريتيــة      

ــافة إ ــرية، باإلضـ ــة عنـــد األولـــني   واملصـ ــرورة معرفـــة حـــدود اســـتخدام اللغـ ىل ضـ
ووســائلهم  توظيــف هــذه اللغــة للتعــبري عــن املفــاهيم العلميــة والعرفانيــة حســب  
املستوى الذهين واألدبي واخليايل للمسطِّر، ومن مل يهتـدِ إىل ذلـك ال ميكـن لـه أن                  

ــب األســاطري ليســتطيع أ     ن يفــك ألغازهــا  يهتــدي إىل املفــاتيح الــيت ينفــذ هبــا إىل ل
 . ويفهم رموزها

أمر آخر من اجلدير ذكـره هـو أن بعـض البـاحثني وضـعوا املعلومـات التوراتيـة             
أساسا لعمليات الرتمجة، فقد كانوا  الغالب يبحثون عن إثباتات لنصوص العهد            
القديم، وعلى أساسها يتم تفسري األساطري، ولنا أن نتخيل كيف أثّـرت تلـك النوايـا                

حنــن ال نقلــل أبــدا مــن اجلهــود العظيمــة الــيت بــذهلا     . ديم تفاســري نزيهــة علــى تقــ 
الباحثون الغربيون  استخراج وترمجة األساطري اليت متثـل وثـائق تـاريخ املنطقـة               
العربيــة منــذ آدم اإلنســان األول، وال ننكــر مــا بذلــه أولئــك  ســبيل اإلطــالع علــى 

ك ألجـل حمبـة خالصـة للحقيقـة، أم          تاريخ املنطقة من العمر واملال، ولكـن أكـان ذلـ          
امتزج حب االكتشاف بدوافع الرغبة  تصويب ما تقوله التوراة عـن آدم وطوفـان               

 . نوح وهو الذي أسسوا عليه أصول الشعوب وتوارخيهم ومقاماهتم

إنّنـا نــدعو إىل إعـادة اكتشــاف الفكـر الــذي كـان عليــه العـرب األوائــل ومعرفــة      
وم اليت أسسـوها بأيـدي وعقـول عربيـة خملصـة تتجـرد              األسرار اليت محلوها والعل   

ـل           عمــا قالــه اآلخــرون، وتضــطلع بالقيــام مبهمــة كشــف وبيــان احلقــائق، وتتحمـ
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مسئولية جادة أمام تراثنا العربي العظيم لفهم ووعي مسرية آبائنا األقدمني الذين            
م، ســبقونا بــآالف الســنني؛ ولــن يكــون ذلــك إال بإعــادة اكتشــاف وتفســري أســاطريه  

على افرتاض أن نصوص األسطورة اليت بني أيدينا مل تعـطَ حقّهـا بعـد  الرتمجـة           
والدراسة والتفسري، إذ أن كّل من حاول تفسري األسطورة إنّما تقيد مبا  يده مـن                

 . ترمجة الباحثني الغربيني للمدونات القدمية

ة حيـث  يتوجب علينـا لفهـم األسـاطري العمـل علـى فـك رمـوز جمـامع اآلهلـ                 .٣
أنّها تعد من أهـم مفاصـل األسـطورة، فـال بـد مـن التعـرف علـى املقصـد مـن قـوى                         
الكون والطبيعة اليت تؤكّد عليها األسـاطري، وفهـم األدوار الـيت يعتقـد األولـون أنّهـا                  

اليت وضعت وضعا على لسان الـنص  " اآلهلة"تقع حتت مسئولية تلك القوى، فلفظ     
هــا نســبة الشــرك وتعــدد اآلهلــة عنــد األولــني، مــع أن   مــن قبــل املرتمجــني وقــام علي 

كمـــا  بعـــض " املبـــادىء"أو " القـــوى"أو " األربـــاب"املفـــردة الدقيقـــة لرمبـــا كانـــت 
ة احلـب      آمثال اليت عرِفَت ب   فعشتار  الرتمجات النزيهة،    حـار   وقـد  هلة اخلصـب وربـ

كما يبدو فيها الباحثون، وهي شخصية هلا دور رئيسي وحضور قوي  األساطري          
ع دورهـا عنـد أصـحاب احلضـارات القدميـة، وهـي نفسـها شخصـية                 من خالل تتبـ

، وهي إيزيس املصرية وهي حناة أو عنـاة األوغريتيـة وهـي         Inannaإنانا السومرية   
كذلك أفروديت اليونانيـة، فمـن هـي عشـتار؟ عشـتار هـي شخصـية متثّـل مسـتوى                    

ــا مرمــوزا، ونظامــاً  هــو  احلقيقــة نظــام كــو  فكري ،جــدت    نيــت، بــه و حب طبيعــي
املخلوقات واستدامت، وهو أيضاً نظام أمومي، إخصابي، رمِز إليه على أنّهـا امـرأة              

هــذا النظــام هــو األصــل وهــو الطبيعــي الســتمرارية احليــاة منــذ  . عاشــقة صــارمة
حالة خلق البشر األوائل، فعشـتار نظـام إلدامـة النـوع البشـري باخلصـب والتـزاوج                  

إلباحي باعتباره السالح الوحيد بـني الوحـوش وظـروف الطبيعـة القاسـية،              املشاع ا 
لكن بعد أن أُوجد اإلنسان وأُعطي الوعي فقد أُعطي سالح اإلبداع، أي بعد حتـول          
البشر إىل إنسان سوي جعل هـذا اإلنسـان مسـخِّراً للطبيعـة ولغرائـزه غـري خاضـعٍ                   

 .هلا بل مخضِّع

دور عشتار  مرحلة معينـة، وتصـوره األسـاطري            يروي لنا الرتاث تبدال       
ــزٍ بــني فكــرين   فكــر عشــتار(صــورة صــراعٍ مرم (  وهــو الفكــر الغرائــزي اإلخصــابي
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أي شـريعة ا،  ) فكر إيل(البحت والذي كان البد منه  مرحلة البشرية األوىل، و        
ــز بــه    عــن ســائر شــريعة القــيم واألســرة، وهــو الفكــر الــذي أُريــد لإلنســان أن يتمي 

املخلوقـــات عـــرب تكـــوين األســـرة الواحـــدة وتقـــديس احليـــاة األســـرية بوجـــود األب  
وحضــوره إىل جانــب األم لينســال نســال إنســانياً غــري مهجــي وال إبــاحي، ولينســخ    
ويزيح عمليا على مستوى الكائن اإلنساني اإلهلي نظام الطبيعة الغرائزي السـائد،            

ر      )شريعة عشتار (مة والنسل فقط    نظام اإلخصاب واإلباحة واألمو    بـوهو الـذي ع ،
عنه أسطورياً بإنقاذ إنكي ألنانـا عنـد السـومريني وإيـا لعشـتار عنـد البـابليني بعـد                    

ــفلي، إذْ أن دور   ــا إىل العـــامل السـ ــتار"هبوطهـ ــزواج  " عشـ ــابي والـ أي الفكـــر اإلخصـ
ة واالسـتقرار   العشوائي قد هبط وسفُل واحنطّ، وال بد من استبداله بنظـام األسـر            

ــه       ــر عنـ ــلوكه، تعبـ ــه وسـ ــور قيمـ ــان وتطـ ــي اإلنسـ ــه يقـــف دون رقـ ــاعي، ألنّـ االجتمـ
، هذا التحول له حضور كـبري         "نُزِع عن الشريعة القدمية صدارهتا    "األسطورة بـ 

مل يعدْ الشاب  الطريق يخصب املـرأة الشـابة،          (األساطري، فنقرأ  األسطورة     
، ونــرى ) غرفتــه، ولتــنمْ املــرأة وحــدها إىل جانبــه  فلريقــد إذن الرجــل وحــده  

          عشـتار "إغـراء   " جلجامش"إعراضا رمزياً هلذا املبدأ متثّل  رفض امللك البابلي" ،
أي رفضـــه لشـــريعة العشـــواء، ألنّـــه انتقـــل كمـــا تقـــول األســـطورة بعـــد مصـــاحبته  

ها مجيـع  رفِعـتْ عنـ  (لصديقه أنكيدو من حالة اإلباحيـة إىل حالـة القـيم واحلكمـة        
لقد صيغتْ قـوانني العـالَم األسـفل بعنايـة          " أنانا"أثواب السيادة والسلطان، أيْ     

للقـوة اخلصـبية    "حتوالً    " النظام القديم "، وليبدأ بعد إذالل     )واكتمال، فال تُناقشي  
ولتخدم نظام احلكْمـة واألسـرة، نظـام    " لتلبس ثوب الطهارة  "،  "عشتار/والغرائزية

ة     )إيـل (وشـريعة ا    ) أنكـي (نظـام النقـاء والنجـاة       ) يـا إ(احلياة اجلديدة    وهـي قمـ ،
الوجود اإلنسـاني، إذ هلـذه الشـريعة العليـا، متّ إفـراد آدم حلـواء فقـط، وحـواء آلدم             

يا آدم اسْكُنْ   (وحسب، وإسكاهنما اجلنة األرضية قبل آالف السنني كما قال تعاىل           
 . )٣٥ :البقرة)(أَنْت وزَوْجك الْجنَّةَ

علـــى صــعيد الكـــائن  ) القـــوة اخلصــبية  -عشــتار  /إنانـــا(هــذا التحـــول لــدى   
اإلنساني الواعي، هو الذي حوهلا ملمارسة أدوار أخرى هتدف لتطوير نظام احليـاة             
والنهضة، فنراها تعلّم ربات األسرة من النساء، النسج، والزراعة، وممارسة دورها           
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 أسـاطري أوغريـت،   ) أناة/حنة/عناة(ة، حتت اسم كخطّابة توفّق بني الرجل واملرأ 
أي الزوجـة والصـاحبة،     " عشـرية "اليت مهها تناسل الناس،     " عشتار"وتُصبح عقيدة   

" العشــتاري"حنــاث أي الزوجــة، فالصــدام بــني الفكــر /أو حنــاة" حنــة"وهــي نفســها 
 املنســوخ اجلديــد، هـو  احلقيقــة صــراع بـني عقيــدتين، بــني  " العشــريتي"القـديم و 

    واجلديــد، بــني التوحيــد االجتمــاعي والنســخ، بــني األرفــع واألدنــى، بــني التقليــدي
  .)١(والشرك

هكذا ميكن أن تفهم رموز وشخصيات األسطورة ضـمن سـياق النظـام القـائم               
والفكر اإلنساني واليد اإلهلية اليت كرمت بين آدم ومحّلتـه أمانـة االسـتخالف علـى                

 .يه الفكري واالجتماعي والروحياألرض ودفعت باجتاه رق

 أفقر من األفكـار وأدنـى منـها، وهكـذا كـان األسـلوب الـذي                 الكلمات دائماً  .٤
استخدمه األقدمون للتعبري عن معتقداهتم وأفكارهم يقصر  الغالب عن إيصـال            
املعنــى الــذي يقصــدونه خاصــة ألهــل زمــان يبعــد عنــهم بأربعــة آالف عــام أو أكثــر، 

 ورمزوا وكتبوا أفكارهم مل يأخذوا  اعتبارهم الدارسـني الـذين            ألنّهم حني عبروا  
سيأتون  األزمنة املتقدمة بعد آالف السـنني وسيخضـعون تلـك التعـابري والرمـوز                

 -حتى ولـو أرادوا -للدراسة والتحليل بغية فهمها، وال يتأتي أبداً ألهل ذلك الزمان       
اليت تليهم بآالف السنني يتجـاوزون       لألجيال   أن يكتبوا بلغة مفهومة واضحة متاماً     

هبــا املــتغريات اهلائلــة  الظــروف الزمانيــة واحلضــارية وبــأدوات الكتابــة البدائيــة   
 والكلمــة دائمــاً هــي ،الكلمــات هــي الوســيلة للتعــبري عــن الفكــرةوألن . الــيت عنــدهم

لـذا فقـد قصـرت    من الكالم، بكثري  أغنى ةأفقر من الفكرة وهي أدنى منها، والفكر     
 كالملل  حقيقياً عن األفكار، فكيف     عن التعبري تعبرياً   األساطري أصال  جيـد   أن مـثال 

رى         مينع ، للتعبري عن إله واحد أحد خالق كلّ شيء        وسيلةً عـرف وال يـتصـويره وال ي 
 فكريــا ووجــدانيا رفــوه هبــاعســوى بــالتعبري عنــه بكلمــات مــن خــالل صــفاته الــيت   

ى  مــن كــالم ميكــن أن يــدلّّ علــلغتــهموا  ، وهلــذا فلــم جيــدولــيس كتابــة وتســطريا
 سوى أنّه نور األنوار، رب األنوار، النور احملض، النور اخلـالق، النـور           اخلالق الواحد 

                                                 
 . مجعية التجديد الثقافية االجتماعية احلقيقة دون قناع،-وعصى آدم:  راجع حبث- )١(
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دعـاه عـرب وادي سـوريا األقـدمون وعـرب وادي النيـل              لقـد   العلي، واهب األنـوار، و    
ر عـن نـور      ميكـن أن تعبـ     "القمـر "أبلغ مـن كلمـة      لم جيدوا كلمة أخرى     فبقمر الكون،   

عنـــد األكـــاديني وألرض، لـــا، ومل يكونـــوا يقصـــدون بـــالقمر هـــذا القمـــر التـــابع 
وســني تعــين القمــر، لكــن ) ســني(والبــابليني واآلشــوريني كــانوا يطلقــون عليــه اســم  

 هـو الـذي      هـو القمـر الكـوني، النـور احملـض،          وإمنـا  هذا القمر،    بالطبع مل يقصدوا  
 أن هـذا القمـر الـذي نـراه مل خيلـق             يعلمـون ، فقد كـانوا     خلق الزهرة وخلق الشمس   

 هأنـّ والزهرة، ومل خيلـق الشـمس، بـل هـو تـابع لـألرض ويسـتمد نـوره مـن الشـمس                  
هــو ) نيســ (ـيــدور حــول األرض وهــو تــابع هلــا، وأن األرض تــدور حــول الشــمس، فــ 

 إذن ال ميكن اجلزم مبراد األولني من خالل كتاباهتم،        . الرب اخلالق  الكوني،القمر  
ينبغـي  وال ميكن تسـليط أدوات القيـاس الـيت نفهـم هبـا الكتابـات علـى مـدوناهتم، و                   

 وحمدودية كتابتهم وأغراض ترميـزهم حـني تفسـري          أخذ مقاصد كالم ذلك الزمان    
 .األساطري

 عنــد اإلنســان األول، فقــد   الفكــري األول ألشــكال املعرفــة األســطورة هــي الوعــاء 
 كانـت إحـدى مظـاهر احلضـارة الـيت بناهـا األوائـل        أثبتت البحوث اآلثارية أن األساطري 

على وجه األرض، وبسبب اخلصائص املشرتكة اليت مجعت بني أصحاب أساطري البالد      
ة وأصـالتها، وجنـد أنفسـنا                  ن لنا وحدة هذه األمـالعربية  العراق وسوريا ومصر، يتبي

ضــرنا مباضــينا مطــالبني بفهــم املعــاني املختزنــة عنــد آبائنــا األقــدمني لكــي نصــل حا    
ــور اخلــامتي علــى يــد ســيد املرســلني            ــق الــذي ال يبــدأ عنــد حمطــة إشــراقة الن العري

وإنّمــا ميتــد خمرتقــا الزمــان الســحيق ليصــل إىل الفصــل األول مــن مســرية  ) ص(حممــد
اإلنســان، املســرية الــيت ســاهم  بنائهــا وتشــييدها مجيــع األنبيــاء واملرســلني مرشــدين 

كمــا -إلســالمية هــي بدايــة تــاريخ العــرب، ولــيس مــا قبلــها ومعلّمــني، فليســت املرحلــة ا
 جمموعة قبلية بائسة تدمر بعضها البعض، ومل تكن هناك شعوب نزحت مـن              -يدعون

خارج املنطقة العربية وأسست تلك احلضارات، وهل ميكن لشعب بال تاريخ وال أصول             
ــر     ــاني وأكثـ ــاء اإلنسـ ــت ذروة العطـ ــارة بلغـ ــس حضـ ما  أن يؤســـد ــوة وتقـ ــف ه قـ  خمتلـ

 وهــل ميكــن ملثــل هــذا الشــعب أن خيــرج فجــأة مــن واقــع القبليــة والنزاعــات   اــاالت؟
 .؟والبدوية ليهيمن على رقعة كبرية من العامل ناشرا ثقافته وفلسفته وعلومه
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ل  فإن أردنا بالفعل أن نسـجل وفـاء لـذلك الـرتاث فعلينـا                حنـن أصـحاب     -أن نتحمـ
احلضارات، فليس من الالئـق أبـدا للبـاحثني العـرب            دورنا املطلوب جتاه هذه      -املنطقة

أن يكــرروا ويــرددوا مــا يقولــه مــن ســبقهم مــن األجانــب بــدءا مــن االنطــالق مــن نطــاق   
األفكار املوسوم هبا الفكر القديم كونه يعبد آهلة متعددة ويزخـر باخلرافـات والكائنـات               

ب       األسطورية اخليالية، مـرورا بـالقبول بالرتمجـات إىل التسـليم           للتفسـريات، كمـا يتوجـ 
علينا التعرف على اللغة العربية وربطها ضمن منظومة واحدة بكل هلجاهتـا السـريانية              
والفينيقيــة والعربيــة العربــاء وهــي اللــهجات الــيت كتبــت هبــا األســاطري، وباإلضــافة إىل  

بر ذلك علينا أن ندرس األساطري بروح الباحث النزيه املريد للحقيقة، القادر علـى التـد            
واكتشاف ما بني السطور، ولن يكون ذلك للباحث إال بعد أن يـؤمن أوال بقـدرات أولئـك      
األوائل وعقالنيتهم ويسلّم أن ما بني يديه هـو مـن نتـاج الفكـر اإلنسـاني، ويعتقـد ثانيـا               
بأن الفكر اإلنساني ذات طبيعة واحدة وميتلك نظام صياغة واحدة وإن االختالف بني             

نساني عرب العصور مل يكن إال  أسـاليب التعـبري ومـا تفرضـه البيئـة         نتاجات الفكر اإل  
مـن أدوات وظــروف، ثـم عليــه بعــد ذلـك أن ميضــي  حماولــة التوقّـع حبــدس الباحــث     

 .للتعرف على مراد ومقاصد األولني اليت ضمنوها  أساطريهم

 
 دالالت األمساء  األساطري -ثانياً 

انطلق اإلنسان املعلَّم األول مـن منطقـة سلسـلة جبـال السـراة  اجلزيـرة العربيـة                   
ــي وســور        ــيج العرب ــراق واخلل ــاطق الع ــا، فصــنع حضــارته  من  ياشــرقا ومشــاال وغرب

ومصر وليبيا، فكانت منطقة السراة مركز اإلشعاع واملد احلضاري عرب التاريخ، ومنـها             
صـني شـرقا، وإىل اليونـان وإيطاليـا وأسـبانيا غربـا             انتشر التمدن إىل فارس فاهلند وال     

وعرب احمليط من الشمال الغربـي األفريقـي إىل البحـر الكـارييب فبنـى هنـاك مـا يعـرف             
و خـالل رحلـة االنتشـار احلضـاري محـل العربـي معـه فكـره وعلومـه                   . حبضارة املايـا  

، )٤:الــرمحن()مــه الْبيــانعلَّ(ولغتــه، تلــك اللغــة الربانيــة الــيت تعلّمهــا اإلنســان مــن ربــه  
اللغـة اإلنسـانية مبـا متتلكـه مـن مقومـات احلضـارة والتطـور،                فكانت اللغة العربية هي     

واســتطاعت أن ترتقــي باحلالــة البشــرية وتنقلــها إىل احلالــة اإلنســانية صــانعة الفكــر     
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واحلضارة، هذه اللغة تعرضـت  رحلـة انتشـارها وبسـبب ظـروف التنقّـل واالحتكـاك                  
البشر املتواجدين أصال  تلك املناطق إىل حاالت االقالب واإلبدال  احلـروف، مـا               ب

أدى إىل ظهور هلجات جديدة مسيـت السـريانية والفينيقيـة إىل جانـب العربيـة العربـاء                  
اليت بقيـت  اجلزيـرة العربيـة، فالسـريانية والفينيقيـة هلجـات عربيـة، وقـد انتشـرت                    

ــراق واخللــ   ــها     الســريانية  الع ــة  ســوريا ومصــر ومن ــي وانتشــرت الفينيقي يج العرب
فأصـــحاب األســـاطري كـــانوا يتحـــدثون الســـريانية     . )١(انتقلـــت إىل اليونـــان وإيطاليـــا  

والفينيقيــة، وهــي هلجــات يرجــع أصــوهلا إىل اللغــة العربيــة القدميــة لغــة آدم حبروفهــا   
 املعروفـة اليـوم، يقـول    االثنني والعشرين، فاللغة العربية أكرب وأوسع من اللغـة الفصـحى       

ــه    ــف داود  كتابـ ــد يوسـ ــتاذ أمحـ ــيم "األسـ ــرياث العظـ ــت   ": "املـ ــة ظلـ ــا العربيـ وإن لغتنـ
 لنموهـا الثقـا العـام، باعتبـار أن هـذه        مـوازٍ  باستمرار متأل دائرتنا احلضارية  منـوٍ      

يت اللغة هي احلامل األساسي حملموالت الذهنية الواحدة املميزة موعتنا الشعبية ال          
 . )٢("تتّسم بأنّها كانت دائما وحدة عضوية متجانسة

وقد تداخلت اللهجات العربية الثالث مع بعضها عرب سنوات طويلة وبقيت آثارهـا             
ظاهرة  اللهجة العامية للشعوب العربية، فاللهجات العامية أوسـع مـن اللغـة العربيـة                

را  االســتعمال الفصــيح الفصــحى، لــذا فإنّنــا جنــد ألفاظــا  كالمنــا ال جنــد هلــا أثــ  
وإن ما بني أيـدينا  . للكالم، وهذا كلّه طبيعي وحتمي  إطار التاريخ الواحد هلذه األمة        

مــن كتابــات املنطقــة القدميــة أي األســاطري وغريهــا مــن املــدونات مــا هــي إال تعــبريات    
رعـة مـن   بالصيغ احمللية فأجدادنا قد كتبوا بلـهجاهتم احملليـة الـيت مل تكـن إال لغـة متف      

اللغة العربية األم، وإن أردنا أن نفهم أساطريهم فعلينا أن نضع  اعتبارنا أوال اللهجة               
اليت صيغت هبا، فليست هي اللغة العربية الفصحى، ثم ال بـد مـن مالحظـة األسـاليب                  
اليت يتم التعبري هبا، فربما جندها ختلو من حروف اجلر، أو أدوات التعريف أو الـربط،               

أنّنا املتحدثون باللغة العربية جند صعوبة  قراءة الشعر العـامي مـع أنّـه يكتـب             علماً ب 
ــا أن نكتــب كلمــة     ــو أردن ــة، فل ــا العــامي  حســ" الشــمس"حبــروف عربيــة كامل ب منطوقن

                                                 
 . بعد فطري وارتباط كوني، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية- اللسان العربي: راجع حبث- )١(
 .١٢١، ص املرياث العظيم أمحد يوسف داود، - )٢(
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، وسـيكون مـن   "مشـش "، وبعـض الشـاميني سـيكتبوهنا كمـا ينطقوهنـا      "امشس"سنكتبها  
ــة"العســري فهــم كلمــة   وال أدري كيــف ســيكتبها املرتجــم  " هــم"ة الــيت تعــين بالشــامي " هِن

، ثم كيف سترتجم إىل العربيـة، فرمبـا تصـبح    ina أو   henaاألجنيب فرمبا تصبح عنده     
" عنــه"مبعنــى األمل واملــرض، ورمبــا " أنّــة"املــادة الزراعيــة الصــبغية، أو رمبــا هــي " حنــة"

بـي، وتنـوع   وعلـى ذلـك نقـيس أثـر اإلبـدال واالقـالب  الكـالم العر        حرف جر مضاف،    
أدوات التعريف اليت اختلفت أيضا  اللهجات الثالث باختالف مناطقها، وهذا ظاهر            

 .بشكل واضح  الكتابات واملدونات القدمية

تعترب األمساء مثاال واضحا على اعتماد األساطري اللهجة العربيـة احملليـة، لدرجـة       
 كثري من األسـاطري، ألن االسـم          أنّه ميكننا القول أن األمساء هي مفتاح السر  فهم         

األسطورة هو  الغالب لقب يشتق من واقع أحداث القصة الواردة فيهـا ويتناسـب مـع       
تشـكّل أمسـاء األشـخاص الالهوتيـة املركّبـة مصـدراً       " بـه صـاحبه،      عالدور الذي يضـطل   

ها  ثريــاً  تزويــدنا مبعلومــات عــن اآلهلــة الســومرية والبابليــة، وعــن انتشــار شــعائر 
واألمساء العربية منـذ أقـدم األزمنـة وإىل اليـوم كلّهـا صـفات               . )١("طول البالد وعرضها  

ــريانية         ــهجاهتا السـ ــة بلـ ــة القدميـ ــوع إىل العربيـ ــري الرجـ ــين، وبغـ ــابع ديـ ــها ذو طـ وأغلبـ
والفينيقية سيكون من املتعـذر فهـم األمسـاء وبالتـايل اإلحاطـة مبـراد األسـطورة وفهـم                   

قة جنـدها  كـلّ األسـاطري املوجـودة  األرض العربيـة أو علـى                 مدلوالهتا، هذه احلقي  
أرض اليونان، فمفاتيح فك األساطري ال يكون إال عرب فهـم أبطاهلـا وشخصـياهتا وربـط              
ة بـل قصـدية وهـي                  األمساء بوقائع األسطورة، فاألمساء  األسـطورة ليسـت اعتباطيـ

عض األمسـاء  حماولـة اجتهاديـة        سنتناول هنا بعض األمثلة لب    . مفتاح روح األسطورة  
 .للتعرف على معانيها من خالل مقارنتها مع الرتمجات اليت قدمها املرتمجون الغرب

ورد ذكره  أسطورة اخللـق عنـد البـابليني املعروفـة             :Marduk مردوخ .١
، وقـد اعتـرب إلـه اخلصـب والزراعـة، أصـبح سـيدا علـى اآلهلـة              "حينمـا  العـال    "بـ

، وهـو الـذي كلّفتـه       )٢(املعركة اليت خاضـها ضـد تيامـت املـاء املـاحل           مكافأة له على    

                                                 
 .٢٣، ص   احلضارة السورية-قاموس اآلهلة واألساطري  بالد الرافدين ادزارد وآخرون، - )١(
 .١٦١، الكتاب األول، صمعجم األساطري قاسم الشواف، - )٢(
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اآلهلة كما تقول األسطورة خبلق الكون ومن ثم خلق البشرية مـن طـني مبسـاعدة                
ــة أورورو، مل يــتم االســتفادة مــن تركيــب ا  أعمــق  الســم للوصــول إىل معــانٍالرب 

وخ،  -مرد:  من مقطعني  هذه األسطورة األطول عند املعلّمني األوائل، امسه مكون       
 فيكون االسـم  –دوخ بإدغام الدال، ومرد مبعنى التمرد، دوخ أي دوخ         -ورمبا مرد 

مدوخ التمرد وهو إشارة إىل مهمته  تنظيم خلق الكـون ومقاومـة حركـة امليـاه             : 
، "ردخ"قد تبـدو أنّهـا مـن الفعـل          " مردخ"حبذف الصوتيات   " مردوخ"وكلمة  . األوىل

ر والشــدخ، فــاملُردِخ هــو الــذي ذلّــل الطبيعــة وكســر غلواءهــا، ومثلــه  والــردخ الكســ
مرضخ، املذلّل والكاسـر حلـدة الطبيعـة وهيجاهنـا واملـروض هلـا، فسـواء                "/رضخ"

الكســــــر " رضــــــخ"أو ) أي كــــــف ودرأ" (ردع"أو ) أي صــــــرع" (ردغ"أو " ردخ"هــــــو 
ــه       ــه مــذلّل  " خمــرد"والرتويــض، فيبــدو مــن التســمية أو مــن الفعــل الــذي قــام ب أنّ

بإمكاننـا  كمـا أنّـه     ومروض قوى الطبيعة عن هيجاناهتـا وطوفاناهتـا وفيضـاناهتا،           
هـو الكـف واملنـع      " دخّ"الـرب، والــ     /هو السيد " مر"والـ  )  دخ –مر  (قراءهتا كرتكيب   

 .هو البسط والتوسعة" دح"والتذليل، والـ 

البابليـة، وعلّـة بـروز    لكن الذي يبدو أكثر إقناعاً حسب سياق ملحمـة اخللـق        
" تيامــت"وتوقيــت صــعوده إىل الواجهــة، هــو قضــاؤه علــى متــرد   " مــردوخ"تســمية 

باخلصـــوص، وباعتبـــار أن البابليّـــة مـــا هـــي إالّ أحـــدى عاميـــات هلجـــات العـــرب  
لكــن بــالنطق "  عــوقْ–مــرد "، أو " عــق–مــرد "القدميــة، فيناســب أنّهــا مركّبــة مــن 

مـرد  " هبـا إمالـة، وحيـث القـاف تُلفـظ كـاف أو گ، فـنلحظ أن                   العامي حيـث الـواو    
هو " مرد"والـ  ،  )Μαρδ−υκ(تُلفظ هكذا بلغة مرتمجيها       " مرد عق "أو  " عوق

ــة اهلائجــة إلغــراق النظــام     " التمــرد"نفســه  الــذي قامــت بــه قــوى الطبيعــة البدئي
 القــاموس هــو ) عــقْ (، والـــ)حتّــى بالفصــحى(فهــو املُعيــق " عــوق"اخللْقــي، أمــا 

" شــق"وأعاقــه، و" شــق التمــرد"هــو الــذي ) بنطْــق العاميــة(الــذي يشــق، فمردعــگ 
 .البحر اهلائج برباكينه إىل نصفني، وهو ما تقوله األسطورة حرفياً

 وهـو مبـدأ احلكمـة والنقـاء وهـو املُنجـي،             :Enki إجنـي  /إنقـي  /إنگي .٢
   ةگـي  -أن"هـو   " أنگي"حيث مر) "ن  /أند : عـيگـي  --مسـئول /عـني /سـي  : أي

قِيع، لعدم لفظ حرف العني، وهي قيعان األرض، فهو مدبر األرض مـن املالئكـة،              
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املعتمـد  ) العذبة(مسئول توفري املياه النقية     " أنقي"أو  ) هو املاء " عني القاع "وأيضاً  
ــاً واســتمراراً، أو     ــاء خلْق ــاة األحي املُعــني وهــو املنجــي واملُغيــث و " أجنــي"عليهــا حي

واملُعلّم، مثلمـا جنـد حضـور أنكـي كـالقوة أو املـالك الـذي علّـم نـوح بنـاء السـفينة                        
 الـيت وردت    األنونـاكي ومنـها    .إلجنائه من الطوفان وعلّم البشر العلوم واحلضارة      

نقي، طاهر، فهـم أنقيـاء      :  ناكي –مساء، علوي، رفيع، سيد     : أنو:  أساطري عدة  
املالئكــة األطهــار، يحــددون  / املالئكــة الســادة األنقيــاء الســماء، الســادة األطهــار، 

 ".يوم القدر"األقدار  

ــاجي .٣ ــطورة     :األجـ ــها أسـ ــاطري منـ ــدة أسـ ــظ  عـ ــد ورد اللفـ ــا " وقـ إيتانـ
ــر وهـــم حســـب دورهـــم   " أجـــيج"، واالســـم قريـــب مـــن اللفـــظ العربـــي  "والنسـ

وا املالئكـة  األسطورة صنف له صالت مع املالئكـة األربـاب، فمـن املمكـن أن يكونـ              
السـماوية، أي هـم صـنف مـن املالئكـة           /املتأججة الذين يحيطون باجلنة األرضية    

منــذ القــدم، وميكــن أن يصــف االســم   " حجــيج"الزائــرة لــألرض  رحلــة مبثابــة  
 . سريها مثال" أجيج"طبيعة  تلك الرحلة فهي رحلة متأججة 

رب " "رب اللّيـــل"فســـموه " أنليـــل" اختلـــف البـــاحثون  معنـــى   :إنليـــل .٤
ــ"الظــالم  -ان "ه رب اهلــواء والنســمات، فهــي ، والــبعض ترمجــه حســب الســياق أنّ

ا حتتمـل كـلّ            " عني"هي  " آن/إن/أن"، ويبدو أن    "ليل يـة باإلمالـة ممـوتلفظهـا العام
معروفة، هي جهـاز النظـر، وهـي أيضـاً السـيد والشـريف              " عني"وجوه الكتابات، و  

كلّها قـد تكـون   ) نني، نينا، إنان، إنانا، آنان(عين واحلارس، وواملسئول واملراقب واملُ 
 ).نني، نان/اينني، اينان(وبسقوط العني تُصبح ) عينني، عينان(الزوج للعني 

أي عـني ا،    "  ايـل  - لِ -ان"أي ، فتُصـبح     " لـِ إيل "فهي إما   " ليل"أما لفظة   
ي القـوة القرينـة معـه أي املؤنّثـة، وهـي            املراقب واملسئول املُعين من ا، وننليل هـ       

لفظة واحدة غري مركّبة    " ليل"أو أن لفظة     .هبذا جتعل من إنليل آدم، وننليل زوجه      
عني اللّيل، مراقـب وسـيد اللّيـل، حـارس اللّيـل، أي هـو               " انليل"، فيصبح   "ليل"هي  

نري الظلمـات، فكـلّ فـاتح ألي مسـتوى كـوني مظلـم أو عـدم                    طلـق   القمر الذي يـي ي
يطلـق  " انليـل "عليه سيد اللّيل أي الذي ساد على الظالم وشقّه وأناره، لذلك كان             

وهو القمر، بل هـي الـروح الـيت         " سني"، وحيمل بذرة    "القمر املنري " "نونامنري"عليه  
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هـو ضـياء الظـالم، وعـني ا، وروح ا، فلـذلك             " فإنليل"تنري بالوعي الظلمات،    
ــنف   ــدعيا     ناســب آلدم وحــواء ب ي ــة أن ــارة ظــالم اهلمجي ــا وإن ــروح فيهم ــل "خ ال انلي

دعى               "وننليل املالئكـة وفـاتح اخلليقـة يـ إنليـل "، كما هـو الـروح األعظـم ورب" ألن ،
آدم على مثال اإلله، أو على صورة الرب . 

 وهي ربة احلب واخلصب السـومرية، تلعـب أدوارا هامـة            :Inannaإنانا   .٥
عينان سواء تعـين العـني، أو عـني         : العرتة، االسم مبعنى  كمسئولة عن النسل وبقاء     

العنايــة، أو قــد تكــون عــني آن، وآن تعــين الســماء بالعربيــة الســريانية، أي عــني         
ألنّهــا تبقــى كاحلارســة الرقيبــة  ظلمــة  " كوكــب الزهــرة"الســماء، ورمــزوا هلــا بـــ

  .اللّيل شرقاً أو غرباً إذا غاب الشمس أو القمر

حيــث " أنكــي ونينمــاخ وخلــق اإلنســان " أســطورة : حنــني مــا /نينمــاخ .٦
تولّي نينماخ خلق اإلنسان من طني وصنع منه أشـكال البشـر الشـاذين  خلقهـم          
حسب األسطورة، يبدو واضحا أن االسم مركّب، ومن املمكن أن يكـون مركبـا مـن                

لعقـل  ماخ، ونني مبعنى سيدة وماخ أي مـخ ، فـاملعنى سـيدة املـخ، أي ا                 -كلميت نني 
 . املدبر

 هي اإلهلة البابلية اليت يقـدم هلـا أمـري آشـوري             : Ereshkigalأرشكيكال .٧
القرابني لتحقيق مراده لرؤية العامل األسفل، هناك توجد أرشكيكال ملكـة العـامل            
ع اآلهلـة  هـذا العـامل ليسـمحوا لألمـري                      األسفل، اليت حتـدث ضـغطا علـى جممـ

أن  األلف والعني واحدة فمـن املمكـن أن  تتقطـع    بالنزول إىل العامل األسفل، ومبا   
، )هــي نفســها جــال أو جليــل (كــال -)أي األرض(كــي-عــرش: الكلمــة هبــذا الشــكل 

 .فيكون معناها عرش األرض اجلليل، أي هي مسئولة العامل السفلي

وهو مـن شخصـيات العـامل األسـفل  األسـطورة السـومرية،              : إينمركار .٨
رب بالعربيــة الســريانية   /ســيد =ارس، مــرعــني أي حــ  =وبتقطيعهــا تكــون إيــن  

كـــور اجلبـــل، وحســـب األســـطورة فـــإن هـــذه القـــوى أي األربـــاب  = القدميـــة، كـــار
، وقـوة   "إينماركـار "تتخاطب فيما بينـها، بـني القـوة احلارسـة جلبـل النـور العظـيم                 

 إنانا"اخلصب الكوني." 
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بــني نالحــظ هنــا طــول االســم وغرابتــه   : Shukalletuda شــوكاليتودا  .٩
كلمات األسطورة الـيت تتحـدث عـن أنانـا وبسـتاني امسـه شـوكاليتودا، ونسـتغرب                  
من اعتباره امسا، فكيف لشعب يسمي أمسـاء بسـيطة كنينـا، أنكـي، أيـا، مـردوخ،            

كيف له أن يسـمى امسـا هبـذا الطـول، ال سـيما  أسـطورة ينبغـي                   .. لولو، إيتانا   
ا شـوكاليتودا دورا رئيسـا، فـال بـد أن           حفظها شـعبيًا وتناقلـها شـفوياً ويلعـب فيهـ          

حيمــــل هــــذا االســــم داللــــة ذهنيــــة قريبــــة إىل األفهــــام و مســــتوى احلفــــظ،  
) Shuk-alle-tuda(ميكن تقطيعها حسب ترمجتها باإلجنليزيـة إىل   " شوكاليتودا"

ــة      ــه ال الغــرب وال الســومريون يلفظــون العــني، فهــي بالعامي ــار أنّ  -شــوگ: وباعتب
، أي الشوق الذي تعدي وجتاوز بصاحبه إىل اخلطيئة، وهو بالضبط           تْعدى -اللّي

 .ما كان عليه حال البستاني  هذه األسطورة

 هي الشجرة  أسطورة إنانا والبسـتاني شـوكاليتودا، حيـث            :سربيتو .١٠
غرسها البستاني لتكون غطـاءا واقيـا ال يـزول ظلـها أبـدا، هـي باختصـار تسـاوي             

حيث العربية السريانية تضـيف الـواو  هنايـة الكلمـة،      سر و بيتو أي سر البيت،       
فاألسطورة تتحدث عن الصراع بـني احلالـة البشـرية واحلالـة اإلنسـانية، وتـدعو                
إىل حماربة الغرائزية املنفلتة اخلارجة عن قانون األسرة وااللتـزام بنظـام األسـرة              

 .باعتباره نواة هذا النظام" بيتو -سر"

ــة أو قـــوة النســـل والعـــرتة عنـــد البـــابليني       هـــي ر:Ishtarعشـــتار  .١١ بـ
يـوحي باالمتـداد والدميومـة، والكلمـة      ) ش(واآلشوريني، حيـث أن صـوت احلـرف         

ل        ليعطـي معنــى  ) شـقلب (إىل ) قَلَـب (فيهـا إقـالب كمـا هـو احلـال  إقــالب الفعـ
        فـإن ،ومنـها العـرتة أي السـاللة، جعلـوا         ) عـرت (هـي   ) عشـرت (تقلّب تقلّبـاً متواصـال

، وصـارت القـوة املسـئولة     "عشـرت "ني وسطها، ألن قوة اإلدامة ذاتيـة، فصـارت          الش
، فهي القوة احليوية اليت جاذبت ومازجت وجامعت والءمـت بـني األزواج             "عشتار"

ــها ونواميســها، وهــي القــوة الــيت       ــها برعايت ــها وأخرجــت كينوناهتــا وأدامت فألقحت
حليوي، الرجل للمرأة مثاالً، وتُديم النسـل  جتذب كلّ زوجني  الوجود املادي أو ا  

 .والتوالد والبقاء
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مــن أشــهر ملــوك ســومر ســكن مدينــة أور، وتنســب إليــه   : جلجــامش .١٢
ــة، امســه مبعنــى      ــو   : امللحمــة الشــهرية الــيت وجــدت باللغــة األكادي جــلّ وعظــم فه

هــي جــاموس بــاإلقالب بــني الشــني والســني، ولــآلن بعــض   : "جــامش"+ العظــيم 
ــاموش(بيــة تنطقــه اللّهجــات العر وگ وســام ــوع) گ الوحشــي والن عــدمــن منــه ي 

ــود أقــوى وأشــرس احليوانــات علــى وجــه األرض   ــى األس  وقُدرتــه علــى ، هتابــه حتّ
                  اً، هكـذا أرادت األسـطورة أن تصـفه، فهـو الثـور القـويختصيب اإلناث هائلة جد

ــاموس ــيم، أو اجلـ ــر    /العظـ ــه ضـــمن شـ ــه وفحولتـ ــيم، لفـــرط قوتـ ــور العظـ يعة الثـ
إن شــهوة جلجــامش مل تــرتك  : (اخلصــب الــيت حتكمــه، حيــث تقــول األســطورة  

 ).عذراء حلبيبها، ال ابنة احملارب، وال زوجة النبيل

، وحسـب األسـطورة قامـت         : Enkiduإنكيدو   .١٣ صديق جلجامش الو
األم أرورو بتشكيل أنكيدو ليكون أمسى من جلجامش ومن ثم يعمل علـى تقوميـه               

 العامل األسفل ثـم مـات فحـزن عليـه جلجـامش كـثريا، حسـب                 وهدايته، رافقه إىل  
 /مبعنــى عــني : عــينإن أو آن أي ( مكــون مــن املقــاطع  دوره  األســطورة، امســه 

أسر، فباللّهجة العربية هو سيد القيـد أو     /أي قيد : كيد+ مسئول   /سيد /رقيب
ــر بـــه ضـــد اإلباحـــة بعثتـــه ا  ـــرة، واملبشـظـــام اجلديـــد واألسد النإلهلـــة أرورو ســـي

 .استجابة لطلب أهايل مدينة أور

شخصــية تــذكرها األســاطري الســومرية، وهــو     :  الســومريزيوســدْرا .١٤
إنســان تقــي صــاحل تكلّفــه األربــاب حبمــل الزمــرة الصــاحلة مــن البشــر مــع بعــض 
ــة،          ــهجات العامي ــذال  بعــض الل ــزاء هــي ذاهتــا ال ــاة، ال ــاذ احلي ــات إلنق احليوان

السدرة، أي صاحب الكوخ والعرشة، وهو لدى البابليني        فيمكن أن يكون معناه ذو      
نفشــتم، فــأوت يعــين حــوط أو حــائط أي مبعنــى راعــي،     - أوت:أوتنبشــتمأيضــاً 

نفشــتم هــي نفــس واملــيم للتعظــيم، فيكــون امســه مبعنــى راعــي النفــوس، أو ســيد 
 .النفوس

١٥.   محورابيHamorabi :      القـوانني العادلـة امللك البـابلي املشـهور، سـن
 ورابــي، أي مبعنــى حمــامي الــرب،  -رائع الناظمــة، امســه يتقطــع إىل  حــامو والشــ
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وذلك يتناسـب متامـاً مـع صـفاته العادلـة دوره الكـبري  بنـاء حضـارة بابـل علـى                       
 .شريعة التوحيد

 األلـف اخلـامس قبـل    ) مصـر ( هي سيدة وادي النيـل  :Isisإيزيس   .١٦
ــة، وتكــريس نظــا     ــة اهلمجي ــولّى دور حمارب ــدالً مــن شــريعة   املــيالد، تت م األســرة ب

علـى اعتبـار أن األلـف واحلـاء واحـدة باللغـة اإلجنليزيـة،               " حيزيت"األمومة، وهي   
ــأة الكاهنــة، وهــو بالضــبط الــدور الــذي   " حــاز"وهــي مــن الفعــل   ــرة املُنب أي املُبص

 .قامت به هذه الشخصية الرائدة  مصر

ــا الســومرية وعشــتار    :أفروديــت .١٧ ــة هــي نفســها أنان ــة  اإلغريقي األكادي
وعناة األوغريتية، أدت ذات الدور واتصفت بنفس السـمات الشخصـية  مجيـع               

مــع (أنــف /روديــت؛ أف -أف(احلضــارات، وهــي تعــين وجــه أو مظهــر اخلصــب    
، فمعناهـا  )روضـة :  روديـت –هو األنف والوجه واملظهـر  ): اختفاء النون  اللفظ  
 .يكون مظهر الروضة

ــة     ــا تظهــر اجلــذور العربي واضــحة  األمســاء، وتكشــف جبــالء األصــول    مــن هن
العربية ألصحاب األساطري خالل التاريخ، ولو مل يسلّم الباحثون العرب للرتمجات اليت            
قدمها الغرب، لتمكّنوا مـن أن يظهـروا األسـاطري برتمجـات أكثـر دقـة وأقـرب للصـواب،                    

 يتــوزّع بــني ومــن حــق هــذه األمــة أن تســرتجع تراثهــا وحتــتفظ بــه  ربوعهــا، بــدال أن   
متـاحف أمريكـا وأوروبــا يتفحصـونه ويقلّبونـه ويعيــدون قراءتـه وهـم أبعــد النـاس عنــه،        
فليس باإلمكان أن يكتشف علماء عصرنا أنّهم مقصـرون عـن فهـم تلـك املقـوالت، كمـا                   
يــدعو صــموئيل كرميــر الباحــث املتخصــص  الســومريات مــا مل يعمــل هــؤالء باجتــاه  

والنتـائج الـيت قـدمها علمـاء الغـرب علـى أنّهـا حقـائق تـاريخ                  إعادة النظـر  املعطيـات       
 .منطقتنا العربية
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 وملـاذا   ؟كلمة أخرية، ربما ترجعنا إىل نقطة البداية، وهي ملاذا االهتمـام باألسـاطري            
واعتبارهــا جــزءا أصــيال مــن الــدعوة  هــذا الوقــت إىل إعــادة النظــر فيهــا ودراســتها  

 أفلـم يكفِنـا القـرآن؟     : لتاريخ أمتنا العريقة؟ سنجيب على هذا التساؤل ولكن قبال نسأ         
وهل كان القرآن قاصـرا لنعتكـف علـى األسـاطري نفـتش فيهـا عـن حقيقـة هنـا وهنـاك                       
رغــم مــا حيــيط هبــا مــن أســرار وغمــوض؟ أعنــدنا حنــن املتــأخرون إشــارة مــن القــرآن     

اطري األولـني لتبـين سـبيل الرشـد؟  يقيننـا القـرآن وافيـا كافيـا، ولـن                  بالرجوع إىل أس  
تضيف األساطري على كتاب ا شيئا، ذلـك ألن كتـاب ا العظـيم هـو احلـق املـبني ال                     
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو فوق األساطري مجيعا، وال تساوي آية مـن        

ه، وقطعــاً ســيكون أجــدى لنــا وأنفــع لــو حبثنــا عــن أي آياتــه كــلّ مــا قيــل عــرب التــاريخ كلّــ
حقيقة جمهولـة  آياتـه، القـرآن الكـريم فيـه غنـى ونـور، والقـرآن نفسـه مل يـدعنا إىل                        
الرجـــوع لألســـاطري بـــل دعانـــا إىل اعتمـــاد طريـــق البحـــث واألســـلوب العلمـــي ملعرفـــة   

شـف، إذ ســيجد  احلقـائق، أراد القـرآن لإلنســان أن يسـري  األرض ينقّـب، يفــتّش ويكت    
تطابق نتائج سريه مع كتاب ا فتتبين له حقيقة سبق القرآن العلم  ذكرها وبياهنـا،            
فتتولّد فيه اخلشية مـن ا ويـربط حـبال وثيقـا بينـه وبـني كتـاب ا وبـاألخص حـني                  

قُـلْ سِـريوا   (يكتشف نظاما ومنهجاً جديدا حيفّـزه علـى قـراءة وتـدبر املزيـد مـن آياتـه،                   
ه علَـى كُـلِّ              فِي ا  لْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْف بدأَ الْخَلْق ثُمَّ اللَّه ينْشِئ النَّشْأَة الْآخِرة إِنَّ اللـَّ

يْءٍ قَدِير٢٠:العنكبوت)(ش.( 

ومع اعتبارنـا القـرآن الكـريم حاكمـا وحمكّمـا ال يعلـى عليـه، إال أنّنـا هنـتم بدراسـة                       
ها دراسة نزيهة متفحصة على أن ا سبحانه قد اعتنـى  األساطري، ألنّها تدلّنا بدراست  

وأهبطـه علـى أرضـه،      " البيـان "باإلنسان منذ اليوم الذي أصطفاه ومحّله أمانتـه وعلّمـه           
هذه العناية أخذت بيد اإلنسان لـئال يضـل وال يشـقى منـذ اللحظـة األوىل  مسـريته،               

ان ال ميكـن أن يكـون لـه أي شـأن            لعلمه تعاىل أنّه حباجة دائمة إىل هادٍ ونـذير، فاإلنسـ          
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دون الرعاية اإلهلية واملـدد اإلهلـي والتسـديد اإلهلـي، مهمـا بـدا لـه خـالف ذلـك ومهمـا               
لقد عرف اإلنسان األول مهمتـه وأدرك دوره علـى      ! اعتقد أنّه قادر بعقله على كلّ شيء      

 .هذه األرض فنهض به  وسطّره وحفظه وتغنى به مبينا مالمح اليد اإلهلية

ن هنــتم بدراســة األســاطري كــذلك، ألنّهــا تثبــت لنــا وحــدة تــراث هــذه املنطقــة،    حنــ
وألنّنــا نــأبى أن نتجــاوز تراثنــا ونــتملّص عــن تارخينــا، لعلمنــا الــذي أخــذناه مــن قرآننــا   

ةً واحِـدة وأَنَـا       (العظيم بأنّه تـراث أمـة واحـدة يقـف أمامهـا األنبيـاء                تُكُمْ أُمـَّ ذِهِ أُمـَّ إِنَّ هـ
، وأنّه تراث متّصلة حلقاته ومرتابطة، يظهـر ذلـك جبـالء            )٩٢ :األنبياء()مْ فَاعْبدونِ ربكُ

عنــد إطالعنــا علــى أحــوال األمــم الســابقة والشــعوب األوىل الــيت ينســب إليهــا بــدايات   
احلضارة اإلنسانية، فقد محلت مسات الوحدة  فكرهـا وثقافتـها وحضـارهتا ولغتـها             

ــه  ــا ورغبت ــدأت مــن هــذه     و توحيــدها وخوفه ــا أن اإلنســانية ب ا خلالقهــا، وكشــفت لن
األرض املقدســة املباركــة بــآدم اتبــى الــذي محــل أمانــة التكليــف اإلهلــي وعلّــم البيــان 
فتكلّم العربيـة، وخطـا خطواتـه األوىل علـى هـذه األرض، فمـن هـذه األرض انطلـق مـع                      

نيـــا حضـــارته  أرجـــاء  لغتـــه وبا رســـالته التوحيديـــة اإلنســـانية ناشـــراًأبنائـــه حـــامال
. املعمورة، و هذه األرض نزل الوحي مبشرا ومذكّرا، ومن ها هنـا مـر مجيـع األنبيـاء                 

كــلّ احلضــارات ســواء كــانوا ســومريني أو كلــدانيني أو بــابليني أو آشــوريني أو مينــيني أو  
فارســيني أو أكــراد أو مصــريني، كلّهــا تعــود  أصــوهلا إىل مركــز اإلشــعاع اإلهلــي علــى  

هؤالء احتفظوا بأفكارهم واهتموا  أساطريهم بقول احلقيقة  . رض اجلزيرة العربية  أ
ــدون        ــى احلقيقــة، احلقيقــة كمــا هــي ب ــوا شــهودا عل ونقــل احلقيقــة وحرصــوا أن يكون

هم آفـات احلقيقـة كمـا تشـوب اإلنسـان            بوبدون تفاخر وبدون احتكار، مل تش     تزييف  
ن قبــل، وهــم الــذين كــان باإلمكــان أن يكونــوا عــامل اليــوم، وكمــا شــابت بــين إســرائيل مــ

اهم ا به من عنايـة وتفضـيل، ولكـنهم          بإضافة مميزة إىل التاريخ القديم بسبب ما ح       
احنرفوا عمـا أراده ا هلـم بسـبب تلـك اآلفـات، فزيفـوا احلقـائق وتفـاخروا مبـا لـيس                       

 .فيهم، واحتكروا املعارف

 عرضـة للمطـامع    لبالذات واألمة ما تـزا    حنن ندعو ملراجعة الرتاث  هذا الوقت        
واألغراض، ألن مراجعتنا للرتاث تعيننا على إعادة العزة لإلنسان وإرجـاع االعتبـار لـه،               
ــا مــن الكمــال، يــوم كــان يعــيش مســتويات رفيعــة          ــه كــان  يــوم مــا قريب لنــذكّره أنّ
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 مـن مسـاره     معنوياته ونظامه األخالقي واالجتماعي واألسري، قد اكتسـب هـذا الرقـي           
ــاني وارتباطـــ ه خبالقـــه، فمـــزج العلـــم بالـــدين وبنـــىالربـ حضـــارة وأقـــام نظامـــا وســـن 

تشــريعات حتــرتم اإلنســان وتقــدس القــيم واملبــادئ، حنــن نراجــع الــرتاث علــى أمــل أن      
تــدفعنا تلــك املراجعــة إىل املقارنــة بــني مــا كــان عليــه اإلنســان ومــا آل إليــه، لقــد بنــى      

ــا  جمــاالت السياســة واالجتمــاع وعلــوم   الســومريون واملصــريون حضــا  رة ال تقــلّ رقي
ــوا عــن      ــا عليــه حضــارات اليــوم، ولكــنهم مل يتخلّ الفلــك واهلندســة والطــب وغريهــا عم
ارتبـــاطهم بالســـماء كمـــا فعـــل إنســـان اليـــوم، فعاشـــوا توازنـــا بـــني عقـــوهلم وأرواحهـــم  

د كـبري  معنوياتـه   وحافظوا على إنسانيتهم  الوقت الذي تراجع إنسان اليوم إىل حـ         
 . وقيمه وأخالقه

ة فـال حاجـة     مراجعة هذا الرتاث يكشف لنا بأن التوراة ليسـت ألـف بـاء هـذه األمـ                
للرجوع إليها، وال نقصد هنا توراة موسى ألنّها ضمن حلقات احلضارة اليت نقصـدها،          
رت مبـن سـيأتي بعـدها هاديـ                    قت توراة موسى ما بني يديها من الكتـاب وبشـا فقد صد

مرشدا، ولكن نعين توراة الكهنـة الـيت ألغـت مـا قبلـها وكـذّبت مبـا بعـدها، هـذه التـوراة                        
املوضــوعة ليســت مركــز التــاريخ واليهــود ليســوا أصــل احلضــارة، فمــا هــم إال مجاعــة     
                دفعتهم أطماعهم ونفوسهم املريضة أن يقفوا طوال التـاريخ  االجتـاه املعـاكس للصـد

ــدوهن    ــم يري ــاديني  العصــر     . ا عوجــاءعــن ســبيل ا ألنّه ــربيني امل ــاء الغ ــا أن ادع كم
احلديث بأن أوروبا هي مركز العامل ومنبع حضارته وبداية التاريخ اإلنساني ليسـت إال     
حماوالت لتأسيس واقـع ومهـي ال أصـول لـه لتحقيـق مشـروع اسـتعماري وتنفيـذ نوايـا                     

ذين ترجــع أصــوهلم إىل معينــة، ألن احلقيقــة تقــول أن مشــيدي احلضــارات القدميــة الــ 
اجلزيرة العربية هم األوائل، إنّهم أولئك اآلباء واألجـداد اخليـرون الـذين حـافظوا علـى            
ــوم، وهــم املؤسســون         ــالقيم واكتســبوا العل ــوا ب ــا ونشــروا الفضــائل وختلّق اتّصــاهلم ب
 لقواعد احلضارة اإلنسانية  كلّ جوانبها، وإليهم يرجـع الفضـل الكـبري  مـا نشـهده                 

اليوم من تقدم حضاري، لقد عاش أولئك بساطة احلقيقة، فلم يلوحوا رغم إجنـازاهتم              
وبصــماهتم الواضــحة مبقــوالت متيــزهم وتفرضــهم كشــعب خمتــار، بــل عملــوا لآلدميــة  

 .ولبين آدم فبقيت أعماهلم وأفكارهم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها  السماء
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اجـة إىل مراجعـة شـاملة لرتاثنـا ألجـل أن            وعلى هذا فإنّا أحـوج مـا نكـون اليـوم حب           
نستعيد وعينا هلويتنا، ونتقوى للرد على كلّ من يعترب أمتنـا العربيـة طارئـا علـى حركـة                   
التاريخ، وكلّ من حياول طمس احلقيقة اليت سجلها التاريخ وحفظتها مدونات األولـني             

دد قليـل مـن البـاحثني     مدهنم وقصورهم، ولنؤكّد على احلقيقـة الـيت يؤكّـد عليهـا عـ         
الغربيني حني درسـوا التـاريخ حبياديـة، وخلصـوا إىل أن أوروبـا كلّهـا  تارخيهـا العـام،           
بدءا من اليونان فالرومان وحتى عصر النهضة، مل تكن إال امتدادا من مجلة امتدادات              

لـذي  أفسيأتي اليوم ا  . احلضارة املركزية املستقرة واليت مل تغادر منطقة الشرق العربي        
ته أفهـام الغربـاء  عقـوهلم، فيفتخـروا                       نرى فيه أبناء هذه األمة وقـد جتـاوزوا مـا دسـ
ــراثهم إىل مــدونات املعابــد ممــا حفظــه أجــدادهم العــرب علــى هــذه األرض       بامتــداد ت

 .الوسط

ــل وفهــم         ــه العــرب األوائ ــدعو إىل إعــادة اكتشــاف الفكــر الــذي كــان علي ــا إذ ن وإنّن
 لندعو كذلك إىل السعي حنو ربـط القـرآن          علوم اليت أسسوها،  يت محلوها وال  األسرار ال 

باملدونات القدمية على اعتبار أنّها الفصل األول من فصول التعليم اإلهلي علـى قاعـدة            
          الواحــد األحــد، وإن وهــي الــدعوة إىل ا أنّهــا تلتقــي مــع القــرآن  غرضــها العــام

 نعـاني  - رغـم مـدنيتنا وعلومنـا    -قى  ذلك هو كشف احلقيقة ولئال نب  غرضنا من وراء  
من اجلهل والنضوب الروحي  جوانب سبقنا فيها األولون وتقدموا فيها علينا؛ ولكي      
نرد املعروف إىل أهله باإلقرار بأن ما عرفنـاه اليـوم بعـد جهـد جهيـد قـد فهمـه أولئـك                       

رتكــزات األساســية الــيت قبلنــا وأيقنــوا بــه وأرادوا أن ينقلــوه بأمانــة ملــن يلحقهــم، وأن امل 
ــأن الفكــر         ــيهم، ولنســلّم بعــدها ب ــا اليــوم إنّمــا ترجــع  أصــوهلا إل يقــوم عليهــا وجودن
اإلنساني ليس إال فكراً تراكمياً متواصال، وأنّنا  عصرنا البعيد هذا نشكّل حلقة من              
عقـــد ميثّـــل سلســـلة احللقـــات البشـــرية، وأنّـــه ال ميكـــن لنـــا  أي حـــال مـــن األحـــوال 

 .نفصام عن تلك السلسلة؛ ألن هذا االنفصام يعين تفتتها وضياعنااال
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 قائمة املصادر واملراجع
 

، تـاريخ العالمـة ابـن خلـدون      : املقدمـة ،  )عبـدالرمحن بـن حممـد     ( ابن خلدون  .١
 .١٩٦٧مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبناني، : بريوت ،٣ط

جديـدة   [١، ط اللغـة معجـم مقـاييس     ،  )أمحد بن فارس بن زكريـا      (بن فارس ا .٢
 .٢٠٠١دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت]مصححة وملونة

 بــالد : قــاموس اآلهلــة واألســاطري، )ف(ورولينــغ ) هـــ. م(، بــوب )د(إدزارد  .٣
تعريـب  )/ األوغاريتية والفينيقية ( احلضارة السورية    ) السومرية والبابلية (الرافدين  

 .٢٠٠٠دار الشرق العربي،: رية، لبنان، سو٢حممد وحيد خياطة، ط

نشــأهتا وتطورهــا وهنايتــها  أربعــة  : ديانــة مصــر القدميــة، )أدولــف(إرمــان  .٤
ــور شــكري، ط     / آالف ســنة ــر وحممــد أن ــو بك ــداملنعم أب ــاهرة١ترمجــة عب ــة : ، الق مكتب
 . ١٩٩٥/ ١٤١٥مدبويل، 

 .١٩٨٦/ ١٤٠٦دار املعرفة، : ، بريوت٢ط، التكامل  اإلسالم، )أمحد(أمني  .٥

اهليئـة املصـرية    : ، القـاهرة  ٣ترمجة ثروت عكاشـة، ط    / مسخ الكائنات وفيد،  أ .٦
 .١٩٩٢العامة للكتاب، 

 .١٩٨٦ :بغداد، تاريخ احلضارات القدمية ،)طه(باقر  .٧

دار املـــدى للثقافـــة والنشـــر : ، دمشـــق٥، طملحمـــة جلجـــامش، )طـــه(بـــاقر  .٨
 .١٩٨٦والتوزيع ، 

٩.  ١٩٧٧لبنان، مكتبة : ، بريوتحميط احمليط، )بطرس(البستاني. 
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، ال ]منقحــة ومعدلــة [٢أســاطري آرام، ط: امليثولوجيــا الســورية، )وديــع(بشــور  .١٠
 .ال ناشر، ال تاريخ: بلدة

املعهـد امللكـي للدراسـات    : ، عمان١طاملندائيون الصابئة،   ،  )حممد(اجلزائري   .١١
 .٢٠٠٠الدينية، 

اسة در: األسطورة والتاريخ  الرتاث الشعيب القديم   ،  )حممد خليفة (حسن   .١٢
 .١٩٩٧عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، :  ملحمة جلجامش، مصر

 .١٩٩١دار املستقبل، : ، دمشق١، طاملرياث العظيم، )أمحد يوسف(داود  .١٣

: ، دمشـــق٢املركـــز، ط: ١-تـــاريخ ســـوريا احلضـــاري القـــديم، )أمحـــد(داوود  .١٤
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، 

: ، دمشــــق٣ط، تصــــحيح وحتريــــر: لقــــديمتــــاريخ ســــوريا ا، )أمحــــد(داوود  .١٥
 .٢٠٠٣منشورات دار الصفدي، 

، ١، ترمجــة زكــي جنيــب حممــود، ط  قصــة احلضــارة ، )ويــل وايريــل (ديورانــت  .١٦
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار اجليل، : بريوت

 -، بـــريوت١، ترمجـــة جعفـــر صـــادق اخلليلـــي، طاألســـطورة، )ك. ك(رانفـــني  .١٧
 .١٩٨١منشورات عويدات، : باريس

دار املـدى   : ، دمشـق  ١، ط حضارة وادي الرافدين   ،)يدعبد الوهاب مح  (د  رشي .١٨
 .٢٠٠٤للثقافة والنشر والتوزيع، 

دار : ، دمشــق١ طالعــرب إهنــاء عصــر الــرق وتوحيــد العــامل،   ، )بــيري(روســي  .١٩
 .)العودة إىل األصول(١٩٨٩املستقبل، 

: ، مصـر، املـنرية    ١دراسـة حضـارية مقارنـة، ط      : األسـاطري ،  )أمحد كمـال  (زكي   .٢٠
 . ١٩٧٥مكتبة الشباب، 

ــواح  .٢١ ــراس(السـ ــى ، )فـ ــطورة واملعنـ ــديانات  : األسـ ــا والـ ــات  امليثولوجيـ دراسـ
 .٢٠٠١دار عالء الدين للنشر والتوزيع والرتمجة، : ، دمشق٢املشرقية، ط
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دراسـة  األسـطورة، سـوريا وأرض        : مغـامرة العقـل األوىل    ،  )فراس(السواح   .٢٢
 .٢٠٠٢الرتمجة، دار عالء الدين للنشر والتوزيع و: ، دمشق١٣الرافدين، ط

من الـوعي األسـطوري إىل بـدايات الـتفكري الفلسـفي            ،  )عبدالباسط(سيدا   .٢٣
 .١٩٩٥دار احلصاد للنشر والتوزيع، : ، سوريا١بالد الرافدين حتديدا، ط: النظري

ترمجــة حنــا عبــود، / معجــم األســاطري، )رودا(وهنــدريكس ) مــاكس(شــابريو  .٢٤
 .١٩٩٩دار عالء الدين، : دمشق

، ١اآلهلـــة والبشـــر، الكتـــاب الثـــاني، ط:  ديـــوان األســـاطري،)قاســـم(الشـــواف  .٢٥
 .دار الساقي: بريوت

، ١احلضارة والسـلطة، الكتـاب الثالـث، ط       :  ديوان األساطري  ،)قاسم(الشواف   .٢٦
 .دار الساقي: بريوت

كشـف احلقـائق    : دراسة التلفيق الصهيوني واغتيـال التـاريخ      ،  )نزيه(الشو   .٢٧
 .٢٠٠٣حتاد الكتّاب العرب، منشورات ا: ، دمشق٢التارخيية، ج

: ، القــاهرةموســوعة الفولكلــور واألســاطري العربيــة  ، )شــوقي(عبــد احلكــيم   .٢٨
 .مكتبة مدبويل

 : ، موقع إسالم أون اليناألساطري وخيال الشعوب، )منري(عتيبة  .٢٩

األهـايل  : ، دمشـق ١، طسـومر أسـطورة وملحمـة   ،  )فاضـل عبـد الواحـد     (علي   .٣٠
 .١٩٩٩للتوزيع، 

ــي  .٣١ ــل عبدالوا(علـ ــدفاضـ ــوز ، )حـ ــاة متـ ــتار ومأسـ ــق١، طعشـ ــايل : ، دمشـ األهـ
 .١٩٩٩للتوزيع، 

مؤسسـة األعلمـي    : ، بـريوت  ]مصـححة  [١ ط مفـاتيح اجلنـان،   ،  )عباس(القمي   .٣٢
 .١٩٩٢/ ١٤١٢للمطبوعات، 

، ١، ترمجــة حســن صــقر وميســاء صــقر، طقــوة األســطورة، )جوزيــف(كامبــل  .٣٣
 .١٩٩٩دار الكلمة للنشر والتوزيع، : دمشق
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: ترمجـة طـه بـاقر، بغـداد، القـاهرة         مـن ألـواح سـومر،       ،  )نوحصامويل  (كرمير   .٣٤
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني

ديانات الشـرق األوسـط،     : سلسلة األساطري السورية  ، وآخرين،   )رينيه(البات   .٣٥
 .٢٠٠٠دار عالء الدين، : ، دمشق١تعريب مفيد عرنوق، ط

 .١٩٩٨زيع، األهلية للنشر والتو: ، عمان١، طإجنيل بابل، )خزعل(املاجدي  .٣٦

 .١٩٩٨األهلية للنشر والتوزيع، : ، عمان١، طإجنيل سومر، )خزعل(املاجدي  .٣٧

: ، بــريوت٢طحبــار األنــوار،  ، )حممــد بــاقر بــن املــوىل حممــد تقــي  (الســي  .٣٨
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

 .٢٠٠٣مكتبة مدبويل، : ، القاهرة٢، طقصة الديانات، )سليمان(مظهر  .٣٩

 .١٩٧٥دار املشرق، : ، بريوت٢٧، ط املنجد  اللغة واألعالم .٤٠

ــووك  .٤١ ــري (هـ ــموئيل هنـ ــرية  ،)صـ ــة البشـ ــف املخيلـ ــة/  منعطـ ــبحي ترمجـ  صـ
 .١٩٨٣دار احلوار، : ، الالذقية، سوريا١حديدي، ط

 

 : االنرتنيت–ثانياً 

1. http://www.almubarak.net 

2. http://www.god-is-love.net/modules.php1   

3. http://www.isgkc.org/EnglishQuran/sura108.htm 

4. http://www.islamonline.net/iolarabic/dowalia/fan-48/alrawe.asp 

5. http://www.vopg.org/bitmaped/200411/38.htm 

 

 : اإللكرتونية-ثالثاً 

 : القرآن-أ 

اني، ، اإلصـــدار الثـــمصـــحف النـــور للنشـــر املكـــتيب ســـيمافور للتقنيـــة، – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض
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 : التوراة-ب 

1- Rick Meyers, E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 

2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net/.  

 

 : أقراص مدجمة–ج 

، اإلصـدار الثالـث، قـم املقدسـة،     برنـامج املعجـم   جم الفقهي،    مركز املع  – ١
 .هـ١٤٢١
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