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 مقدمة املركز األكاديمي لألبحاث
من  − إىل حد ما − سالميعاين موضوع أساطري العرب قبل اإل

إشكاليات مصدرية وموضوعية متعلقة باملنابع األوىل التي من املمكن أن 
ن حقبة تاريخ العرب أفاملتعارف عليه ,يستشف منها الدارس مطالبه وحماوره

لينا وذلك إصلية الواصلة فيها شحًا ملحوظًا يف املصادر األ سالمقبل اإل
وموضوعيًا فان .تلك املضامنيباستثناء الشعر اجلاهيل الذي تضمن بعض 

ين آ ساطري التي هي بحسب النص القرموقفًا متحرزًا ومتأهبًا من األ سالملإل
وسيلة للمناكفة ومنافسة املناوئني  استعملت بوصفها,وتفسرياته املتعددة

وَإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَ�زَلَ رَبُّكُم {( واملعرتضني عىل ظهور هذا الدين اجلديد
لَقَد وعد�َا �َحن وَآبَاؤ�َا هَذَا من قَبلُ إِن {كذلك , و)١(}قَالُواْ أَسَاطري األَولنيَ 

ين آ وربام هذا التحرز و املقابلة بني النص القر,)٣())٢(}هَذَا إِلَّا أَسَاطري لْأَولنيَ 
ال خرية من حيث املوضوعات والرؤية مقابساطري جيعل من ميدان األواأل

 األدياننوعيًا وفكريًا  يف حمور املعتقد الذي استغرقت فيه ومألت فراغ 
  .اإلبراهيمية وغري اإلبراهيمية

                                                            
 .٢٤/ النحل)١(
 .٨٣/ املؤمنون )٢(
يف النص القرآين يف تسعة موارد أشار ت مجيعها إىل حال ) أساطري(وردت كلمة  )٣(

املقابلة بني آيات القرآن وحمتوياهتا وبني مضامني الشائع من األساطري عند العرب قبل 
ينظر .اإلسالم,فالذي يستشف من األساطري أهنا كانت تشكل منافسا للنص الديني اجلديد

/ , النمل٥/ , الفرقان٨٣/ , املؤمنون٢٤/ , النحل٣١/ , األنفال٢٥/ األنعام(اتاآلي
 )١٣/ , املطففني١٥/ , القلم١٧/ , األحقاف٦٨
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ويعتقد أمام هذا الواقع التنافيس املزمن املشتغل عىل قضية االستحواذ 

عىل أفئدة وعقول املعتنقني أن تبدأ معركة املناكفة يف إصدار الصور املموهة 

إذ خلقت هذه األجواء صورة أحادية يف ,واإلزدرائية والتبخيسية عن اآلخر 

ها    .رؤيتها ومآ

رز التحديات التي شكالية املصدرية وربام تكون هذه اإل من بني أ

نتيجة لغياب أو  سالمتواجه الباحث املعني بدراسة أساطري العرب قبل اإل

فأغلب ما يتم ,يسالمتغييب املنابع األوىل لألساطري يف مرحلة العرص اإل

ية يف سالماالعتامد عليه يكون عرب الرواية الثانية التي احتوهتا املصنفات اإل

وتغيري  نتاجوهي غالبا ما تتعرض إىل إعادة اإل,اعداالقرن الثالث اهلجري فص

  .رف احلاكم  ينسجم مع السياق التارخيي والظالداللة بام

ة املع فإن  ,لة الوحيدة يف معاجلة األساطريضوال تشكل هذه املسأ

ضا يضيف حتديا آخر يف استيعاب تلك  تعدد املناهج وتقاطعها أحيانا أ

عة ومن ثم توظيفها توظيفا عمليا املتنو ضم أدواهتا املعرفيةاملناهج وه

  .وتطبيقيا يف مواجهة النص األسطوري وتفكيكه

طري عرب شبه دراسات عن أسابيد أن خمطوطة  الكتاب احلايل ـــــــ 

ــــــ الذي تبنى املركز األكاديمي  مدخل لفهم معتقداهتم: سالماجلزيرة قبل اإل

حاث دراسته ومراجعته مراجعة علمية اعتمدت األسس املهنية , لأل

, قد استوعب إىل حد كبري تلك والعلمية يف إخراج املخطوطات ونرشها
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كاليات وتعاطى معها بشكل مهني وجاد,مما جعلته من الدراسات االش

  .اطات العلمية واملهنيةاملميزة التي قلام تتوافر فيها هذه االشرت

  

  

  

  الدكتور نصري الكعبي                                                                

حاث                                                         مدير املركز األكاديمي لأل

   ٢٠١٣تورنتو ـــــ                                                                     
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 الدراسة
 :أوالً  خمطوطة الكتاب وجماهلا املعريف

 التوصيف الفني للمخطوط −١
ضمن جمموعة اآلثار املخطوطة للدكتور حسني قاسم العزيز       

نة مؤسسة زين يف السليامنية  وجد ) كردستان العراق(واملحفوظة يف خزا
دراسات عن أساطري "خط بيد مؤلفه محل عنوان ,خمطوط كتاب مكتمل

ومن اجل الدقة يف " مدخل لفهم معتقداهتم: سالمعرب شبه اجلزيرة قبل اإل
ادية للمخطوط وحمتوياتهتوصيف امل فان املعلومات التي , ضامني الفنية وا

 :   احتواها يمكن ترتيبها عىل النحو اآليت

  .سم٢٢×  ٢٨): العرض× الطول (قياس املخطوط -
  .بخط املؤلف بقلم احلرب اجلاف األزرق:نوع الكتابة أو اخلطوط-
  .سطراً  ٢٠: معدل األسطر يف كل ورقة-
  .كلمة ١٥: سطرمعدل الكلامت يف كل -
  .ورقة ٣٢٩: عدد األوراق-
  .ابيض مسمر خمطط رقيق: نوع الورق-
  .١٩٩٤بغداد : تاريخ تدوين املخطوط ومكانه-
نسختان مكتملة طبق األصل نسخة بخط : عدد نسخ املخطوط-

  . املؤلف واألخرى بورق الكاربون الناسخ
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نة مؤسسة زين-   ٩٥٣: رقم وتصنيف املخطوط يف خزا
نسخة األصلية للمخطوط ُكتب املتن بقلم احلرب يف ال: املالحظات-

اجك األمحر نان بقلم ا  .اجلاف ذو اللون األزرق فيام ُكتبت العنوا

ظهرت هنالك قطعة  ,آثار الدكتور العزيز املخطوطة من خالل معاينة
 سالمأخرى عن خمطوطة دراسات عن أساطري عرب  شبه اجلزيرة قبل اإل

ورقة ويبدو أهنا متثل املسودة األوىل ) ٧٥−٣٦(وهي قطعة صغرية تتكون من 
للمخطوط فهنالك اختالف يف مواضع األوراق واألسطر عند مقارنتها 

ن يف هذا املخطوط أوالالفت لالنتباه   .بالنسختني األصليتني املكتملتني
اهني كتابته ن الدكتور العزيز عندما أهنالك حماولة ملراجعته ونقدِه فيظهر 

بالكامل أعطاه إىل احد األساتذة املهتمني هبذا الشأن لكن مع األسف مل يظهر 
أي اسم لذلك األستاذ فقام بمراجعة الكتاب ونقدِه وأرسل إىل الدكتور 

أوراق يف النقد واملراجعة محلت مجلة من املالحظات اللغوية ) ١٠(تقريبًا 
ملواطن الضعف والقوة يف واألسلوبية والتارخيية فضًال عن حتديده 

  .املخطوط

واملخطوط يف صورته النهائية مكتمل وقد كتب بخط واضح راعى  
فيه املؤلف رشوط املنهج العلمي احلديث يف التدوين وكتابة املتن واهلامش 

  .وتنظيم املراجع واملصادر وترتيبه للفصول واملباحث العامة للكتاب
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  : جمال املخطوط املعريف −٢

هذا املخطوط من انضج األعامل الفكرية والعلمية للدكتور عد ي   
من أخر أعامله العلمية  ,١٩٩٤العزيز وهو عىل ما يبدو قد تم تصنيفه بسنة 

الناضجة يف بغداد ففيه جهد بحثي عايل تتّبع فيه العزيز فكرة األساطري عن 
ث بشكل مفصل وموسع فقد سعى اىل البح سالمشبه اجلزيرة العربية قبل اإل

عن مواطن هذه الفكرة  بطريقة أفقية وعمودية من اجل استيعاهبا بشكل 
دقيق ففصل يف املقدمات الباحثة عن أساطري عرب شبة اجلزيرة العربية من 
قت بضالهلا عىل أساطري عرب  ريات التي أ اجل الكشف عن املؤثرات والتأ

  .سالمقبل اإل

الفصل فصول نلحظ انه قد خصص ) ٧(فاملخطوط املكون من 
األول لتناول فكرة الدين البدائي وتشكلُه ثم يف الفصل الثاين الذي سعى فيه 

ثم بدأ خيصص عندما تناول يف  ,دراسة األساطري القديمة بشكلها العام
قية القديمة ثم حاول ان يتعقب يف  ,الفصل الثالث دراسة األساطري العرا

نية القديمة ال عتقاد املؤلف بحجم الفصل الرابع دراسة األساطري اإليرا
ريات الواضحة  عىل أساطري العرب قبل اإل ثم بدأ املؤلف من  سالمالتأ

ورأي الكتاب  سالمالعربية قبل اإل سطورةالفصل اخلامس حتديدًا بتناول األ
هة عرب شبه اجلزيرة  منها ثم انتقل يف الفصل السادس بعرض موجز عن آ

بضع أساطري (الذي عنونه بِه  العربية الوثنية وختم كتابه بالفصل السابع
ن املخطوط أويظهر ) سالمعربية تناول فيه أهم وأشهر أساطري عرب قبل اإل

مكتمل فقد احتوى عىل مقدمة ناضجة وخامتة احتوت عىل النتائج التي 
ثم أعقبها بقائمة للمصادر ظهر فيها التنظيم األكاديمي والضبط ,ليهاإتوصل 

جع التي استقى منها كام احتوى املخطوط عىل املنهجي العايل للمصادر واملرا 
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ىل اسم املطلب ورقم إفهرست للمحتويات وهو بطبيعته تفصييل أشار فيه 
  . ورقته يف املخطوط

وربام اليشء األكثر أمهية يف موضوعة املخطوط هو يف طبيعة       
ن ميدان أفاملعروف , سطورةالتفسري الذي اعتمده يف التعاطي مع فكرة األ

ختتلف فيها الرؤية ,امليثولوجيا اخضع لعدد من املدارس املتنوعة يف التفسري
وقد تراكمت بمرور الوقت بعض الرؤى  التأويلية من مدرسة إىل أخرى

فقد غطت ,و استخالص النواتج املعرفية منها  سطورةواآلراء يف سرب األ
عت اىل وس سطورةالعديد من النظريات التفسريية واألدبية والفلسفية األ

ساقها والتعرف عام  ظمة واضحة وحمددة املعامل يف تفكيكها وترشيح أ إجياد أ
تستبطنه أو ختتزنه من طاقة معلوماتية ختتزل جممل مناحي ورؤية اإلنسان 

تجها السياق والظرف التارخيي احلاكم    .للحياة الدنيا وحياة ما بعد املوت أ

التي ربط فيها فرويد بني  سطورةفهنالك نظرية التحليل النفيس لأل  
مدرسة علم النفس احلديث و علم النفس الفردي وبني علم  النفس اجلمعي 
فوضع أساس تفسريه لنشوء احلضارة التي تضم األساطري بني نواجتها فامثل 
فرويد بني تاريخ البرشية وتاريخ الفرد فأن كان الطابع النفيس للفرد حيدده 

لطفولية الصادمة فنمط حياة اجلامعة حيددها ا) دوبيةاأل(أسلوب فكه للعقدة 
ضا   .كذلك أسلوب حلها حلوادث طفولتها البرشية الصادمة أ

ية تكون العصاب وظاهرة  إن فرويد يشابه بالتحليل األخري بني آ
تكون امليثولوجيا فكام أن العصاب نتيجة حادث طفيل صادم غاب عن 

فالظاهرة امليثولوجية متاثل تلك ,الشعور واسرتجع عىل شكل سلوك عصايب
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األعراض العصابية بوصفها أصداء ألحداث صادمة للطفولة البرشية قد 
   )١(طواها النسيان

بتلك املقاربة ما بني  سطورةوتتجه النظرية النفسية لتحليل األ     
ليست سوى  سطورةاخليال األسطوري وخيال املريض العصايب وبذلك فاأل

مبعثه احلوادث املكبوتة الصادمة التي جتد حدها النهائي ) ادويب(نتاج مركب 
يف النشاط اجلنيس حيث كتبت يف الالشعور واسرتجعت الحقا باحلكاية 

 سطورةفاأل.األسطورية التي ال تتطابق مع أصلها وان كانت ترمز إليه 
ناء  الطفولة جتاه الوالدين كاحللم تكشف عن امليول االنفعالية التي طمست أ

ية تشكل .    وهي بذلك نوع من اإلشباع لتلك امليول املكبوتة وتصعيدا هلا فآ
ية تشكل األ فقد جعلت  سطورةاحللم تشابه يف النظرية الفرويدية مع آ

موضوعة التقرب من األم بالنسبة خلط الذكورة والتقرب من األب بالنسبة 
موذجي وثة من األحالم األ ة التي تكشف أو تدل عىل االنفعاالت خلط األ

, وبحسب تلك النظرية فان لكل ذلك ما شعورية املكتوبة يف أعامق الفردالال
موذجية من حياة اجلامعة منها ما يمكن رده  عقدة  إىليوازيه من أساطري أ
يه وبميوله الدائرة نحو أمه   )٢(.أوديب التي تظهر يف عدوانية االبن جتاه أ

اسات االنثروبولوجية رؤيتها اخلاصة يف تفسري فيام تقدم الدر
حاث االنثروبولوجية الناشئة يف أوربا اهتاممها  سطورةاأل فقد ركزت األ

حول الثقافة البدائية من اجل معرفة أصول النظم األوربية السائدة املتمظهرة 

                                                            
سيجمند فرويد, موسى والتوحيد, ترمجة جورج طرابييش, دار الطليعة, بريوت, ص  )١(

٣٩. 
, ص سيجموند فرويد, حيايت والتحليل النفيس, دار املعارف, ألقاهرة )٢(

سيجموند فرويد, مستقبل وهن, ترمجة جورج طرابييش, دار الطليعة , بريوت, ص .;٧٧
١١. 
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حاثهم عىل املنهج املقارن  يف الطبيعة البرشية بكامل جتلياهتا مستندين بأ
ب اعهم املقارنة بني تطور النظم والعقائد بمتمظهراهتا املختلفة بني الشعوب بأ

من أجل وضع سلسلة متثل املراحل املتعاقبة لتلك التطورات مستعينني بام 
يف  )١(سموه بالراسب الثقايف أو بقايا الثقافة احلية بقلب املجتمعات احلالية

اطري الشعوب املختلفة هذا السياق العام جاءت دراسة االنثروبولوجيا ألس
كحلقة بدائية يف سلسلة التطور الثقايف للبرشية ولظاهر احلياة الروحية 

  .لإلنسان البدائي

ثالث مراحل  إىل سطورةوقد قسم بعض علامء االنثروبولوجيا األ     
تعاقبية تبدأ باملرحلة الفتيشية التي أسبغ فيها اإلنسان عىل الطبيعة واألشياء 

ة كحياته خيافها ويكرهها ثم اختلفت تلك النزعة حني اعتقد املحيطة به حيا
اإلنسان أن القوة نفسها توجد يف األشياء نفسها وهي بذلك جعلت األفكار 
ادي وبجعل  تتطور وتتباين بفعل التوالد الذايت بمعزل عن أساسها ا

  ).الفتيشية(توازي املرحلة الدينية  سطورةاأل

روبولوجية قد مرت بتطورات فكرية أسبغت ثم إن النظرية االنث         
فعىل سبيل املثال عّد  سطورةعليها نظرة جديدة يف رؤيتها ومعاجلتها لأل

ايميل دوركايم أن االجتامعي سابق عىل الفردي ويتحدد بالتطورات اجلامعية 
وهي قد عدت الطوطمية أقدم .الكربى التي تشكل الوعي االجتامعي

مركز (نفسه بالطوطم  إىلان املجتمع يرمز الديانات عىل اإلطالق كون 
لذلك فالطوطم ,فالقبيلة يف تقديسها للطوطم إنام تقدس حياهتا ,)التقديس

هو جتسيد مادي للروح الثابتة يف أرجاء الكون وإسقاط تلك الروح 

                                                            
ص  ١٩٨٢,دمشق,رباح النفاخ:ترمجة,سكوفيتز,أسس االنثروبولوجيا . ج.مليفل  )١(

١٧٥. 
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االجتامعية عىل الكون وبذلك فان تفسري األساطري يف هذا السياق هي ليست 
احلشد االجتامعي أكثر منها تفسريا ماورائيا  إىلسوى تفسري لعبارات ترتكز 

وأحداثها انعكاس للوضعية االجتامعية ووظيفتها ال خترج عن  ,للتاريخ
  )١(.تأمني وحدة اجلامعة بإعطائها الواقعية قوة إلزامية

هنالك نوع آخر من النظريات املعنية بالتفسري األسطوري اعتنت و
والرمز ومن رواد هذا النوع من التفسري األسطوري  سطورةبموضوعة األ

أحدى الفعاليات الرمزية ضمن  سطورةالذي عد األ) آرنست كاسري(
فلسفته العامة يف تقصيه للجذور األسطورية للفكر احلديث والقديم ذلك 

 سطورةتقليص الدور املعريف لأل إىلهات واملسارات التي سعت مقابل االجتا
 إىلحماوال اإلجابة عن سؤال مركزي متعلق باألوضاع التي تنشأ فيها احلاجة 

  قديام وحديثا? سطورةاأل

أن اإلنسان يعيش يف عامل رمزي وما اللغة  إىلوتذهب هذه النظرية     
فهذه هي اخليوط املتنوعة ,عامل من هذا ال إبداعوالفن والدين إال  سطورةواأل

ادية فهي تتقلص وتضمر ,التي حتاك منها الشبكة الرمزية  فالنسبة للحقائق ا
فبدال من أن يعالج اإلنسان ,كلام تقدمت فاعلية اإلنسان الرمزية شيئا فشيئا

ه بمعنى من املعاين يتحدث دائام  نفسه,فهو يستعني  إىلاألشياء ذاهتا نرا
فهو  ,باألشكال اللغوية والصور الفنية والرموز األسطورية والشعائر الدينية

أصبح ال يرى شيئا إال بوساطة هذه الوسائل املصطنعة ولذلك فإن كاسري ال 
ه حيوان رمزي   . )٢(يرتدد يف تعريف اإلنسان بأ

                                                            
 .٥٣ليفيربول, العقلية البدائية , ترمجة حممد قصاص, مكتبة مرص, ص  )١(
فلسفة احلضارة اإلنسانية, ترمجة احسان عباس, دار ارنست كاسري, مدخل اىل  )٢(

 .٦٦, ص ١٩٦١األندلس, بريوت, 
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ر ز فالفكر الرمزي والسلوك الرمزي بحسب هذا التوصيف يعد من أ
املالمح املميزة للحياة اإلنسانية وان كل تقدم حضاري  بني عليها وعن 

  .طريقها نفهم املسلك الذي شقه اإلنسان نحو املدنية

التي عىل وفقها تم  سطورةوربام النظرية األكثر قربًا يف تفسري األ     
موذجا حيتذى به يف تأويل  صياغة مطالب هذا الكتاب واعتامدها بوصفها أ

ادية التي النص  اركسية ا ته امللغزة هي النظرية ا األسطوري وفك شفرا
ً هبا وجيد جدوى علمية يف تطبيقها عىل املثولوجيا الرشقية  يعتقد املؤلف كثريا
لقدرهتا العالية عىل استيعاب النص والتداول معه واخرتاقه والبحث عن 

  . املسكوت عنه 

اركسية سطورةوتتخذ جذور األ   األوىل من عالقتها  أسسها يف نظر ا
من حماوالت الوعي اإلنساين يف البحث عن تفسريه لقوى الطبيعة املجهولة 

بتها  اركيس لأل,وهو مندهش أمام غرا معنى  سطورةفقد البس التفسري  ا
عالقة عربت عن ,نضال اإلنسان وحركته املبدعة ضد الطبيعة عالقة جديدة

ثل للجنس اإلنساين الذي يقف كمم ,وعي اإلنسان بذاته كمبدع ومبتكر
اركسية أن هلذه ,وجهًا لوجه أمام الطبيعة كلها وأكد العديد من منظري ا

العالقة طابع العالقة اجلاملية كام اعترب العالقة الدينية عالقة مجالية وان كانت 
بل يميز بني العالقة الدينية والدين كتعاليم  ,بشكل حمور وبدون أن خيلط 

  .وكنظام نظريات

اركسية يف استيعاهبا لظاهر األ     تصنيفها لشبكة  إىل سطورةوتتجه ا
العالقات  ,العالقات االجتامعية القائمة يف جمتمع متطور ينقسم عىل زمرتني

بني الناس وعالقات الناس بأشياء الواقع وظواهره املشخصة وتنتمي الزمرة 
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الثانية  إىلية والسياسية واألخالقية واحلقوقية نتاجالعالقات اإل: األوىل 
  العالقات العلمية النفعية املعرفية الدينية واجلاملية

اركيس  سطورةوتأخذ األ     ادي(يف الفكر ا مساحة عريضة ) ا
فهي تسعى لتتبع أصول  ,تتداول فيها املعاش والطقس والعلم والسحر

ورها وأساليب املعاش واالرتباط الثقافة اإلنسانية بواسطة التساوق بني تط
بني فن املحاكاة  والدراما الدينية لدى احلضارات القديمة حيث عدت 
احتفاالت اخلصوبة التي تتميز بتعظيم قضيب الرجل طقوسا ال غنى عنها 
مهمتها االحتفال بالتجديد السنوي للطبيعة واستجالب املطر وبالتايل زيادة 

هة اخلصوبة   .وحتفيزها خصوبة احلقول وحث آ

ومع نشوء زراعة األرض وتربية احليوان أصبحت القوى الغيبية التي 
بيدها األمطار واجلفاف ووفرة املحصول وردائته كذلك فرض وسالمة 
احليوانات الداجنة أصبح كل ذلك أكثر أمهية بالنسبة لإلنسان الذي صار 

التي توفر يرتبط جممل وجود الفالح البدائي وقدرته عىل إرضاء هذه القوى 
اورائية   .له الغذاء عن طريق تلك الطقوس واملامرسات ذات النظرة ا

 إىلوالطقس يكمن يف رغبة اإلنسان البدائي  )١(سطورةومبعث األ
ه قابل  ,التعرف برضورة القوانني الذي راح يعالج الكون املحيط به وكأ

 وهذا ما شكل أساس السحر,للتبدل بموجب فعل أمر صادر عن اإلرادة
ه تكنيك ومهي يسرت نواقص التكنيك احلقيقي ه  ,الذي يمكن وصفه بأ أو أ

بشكل ادق عمل جيهد املتوحشون يف انجازه يف العامل اخلارجي ليحققوا به 

                                                            
كامل إسامعيل :,ترمجة)يف أصل األشياء(بوليوس,ليبس,بدايات الثقافة اإلنسانية  )١(
 ٣٤٠,ص)١٩٨٨وزارة الثقافة,:دمشق(
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والسحر قد تطورا بشك  سطورةواأل )١(أغراضهم التي يرغبون يف أحداثها
ري متبادل فاجلزء املتكلم من األ كان له  سطورةمتوازي ومن خالل تأ

انعكاسه ووجوده الذهني يف دماغ اإلنسان;وذلك ألن الكلمة أو اللغة بشكل 
عام يف الواقع املبارش للفكر إذ أن هناك عنرص تأوييل معني يمكن الكشف 

ناء بدايات تطور األ كذلك السحر والطقس يمكن اعتبارها  ,سطورةعنه يف أ
من حيث هي انعكاس فنستطيع حتديدها  سطورةأما األ ,سطورةممارسة األ

جرى ذلك عرب عملية  ,والطقس سطورةوفيام تم االنقسام بني األ.فكري 
بحيث اكتسبت  ,املبارش نتاجعن عملية اإل سطورةبطيئة قامت عىل فصل األ

  .استقاللية معينة تلقاء السحر والطقس سطورةاأل

اركسيون األ     مرسح الوضع  إىليف جنبتها النظرية  سطورةويرجع ا
تارخيي الذي نشأت يف كنفه بوصفها صورة معتربة عنه وفاعلوها رمز ال

فكري للوعي االجتامعي إلنسان املجتمعات البدائية ويعودون بنشأهتا 
مرحلة العرص احلجري القديم ثم بعد ذلك  إىلوبنشأة ذلك املجتمع 

يفحصون املراحل الداخلية املعقدة التي تطور هبا الفكر نفسه وأشكال 
عندهم فاعلية نظرية شمولية إلنسان العهد  سطورةفاأل ,التارخييةجتلياته 

القديم وهي عىل اتصال دائم ومبارش بمستوى تقدم العمل وأدواته ومستوى 
االجتامعي وبحدود السيطرة النظرية والعملية عىل  نتاجتنظيم العمل واإل

م وسيلة فاالحتفاالت والتقنيات السحرية عند اإلنسان القدي ,العامل واملعاش
الكتساب ترويض قوى الطبيعة لتكنيك ومهي بدال عن التكنيك احلقيقي فإن 

وموقفه  ,التعبري األسطوري هو التفسري النظري لعالقة اإلنسان القديم بالعامل
السحر وصورته النظرية يعكس واقع ) التكنيك الومهي(فكل من  ,منه

                                                            
 ٣٣٧املصدر نفسه,ص )١(
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األولية وقد عرب عن اقتصاد املجتمع البائد القائم عىل الكفاف واحلاجات 
قعية   )١(.والالواقعية ,نفسه بأشكال متعددة من الوا

اركسيني  إىلوعند النظر      مترحل الوعي األسطوري يميل بعض ا
ادية من بداية الوعي األسطوري عىل النظرة  إىل االعتقاد بغلبة اللحظة ا

يهية, حيث مل تربز هذه األخرية وتتعمق إال مع تقدم التقني ة وتقسيم التأ
وكان وعي اإلنسان  ,ومع ظهور الطبقات والدولة ,ذهني ويدوي  إىلالعمل 

 نتاجميل واقعي يرتبط بعملية الشغل واإل ,األسطوري يتنازعه ميالن
صنعته قوة التجريد واللغة وطابع ) مثايل(واملامرسة العملية وميل ال واقعي 

اإلنسان بالعجز  تقسيم العمل وانفصاله الذهني عن اليدوي وتنامي وعي
وبذلك يمكن تشخيص حلظتني تارخييتني يف تطور السحر  ,أمام حميطه ونفسه

والوعي األسطوري األويل تسيطر عليها نزعة مادية عفوية ال تربط سببه 
و ثانيهام تسيطر عليها نزعة حيوية ,الضار بقوة تقف ورائها منفصلة عنها

تقف فوقها قوى تتحكم هبا,  أشياء إىلالطبيعة وانقسام العامل و الظواهر 
فعندما كان اإلنسان مليئا باخلوف من املوت واجلوع حاول أن حيمي نفسه 
ادية ومن اآلالم واملوت بأعامله  من هجامت األعداء ومن عوامل احلاجة ا
ة قوى ما  السحرية والطقسية ولكنه مل يربط احلظ احلسن والسيئ الذي ناله بأ

قوى لدهيا عقل ومتلك القدرة عىل التحكم يف ورائية ومل يشعر بأن هناك 
اشية فشعور اإلنسان  مصري اإلنسان إال بعد أن بدأ يزرع النباتات ويريب ا
بأن حياته تتوقف عىل الطقس املالئم والردئ وعىل املطر وصحو 

وعىل الربق والثلوج وعىل الوباء واحلاجة وعىل خصوبة األرض ,الشمس
                                                            

دار ,دمشق ,يف العرص اإلسالميالطيب التيزيني , مرشوع رؤية جديدة للفكر العريب  )١(
دار الطليعة , (,)األسطورة والوعي االجتامعي(; خليل أمحد خليل  ٢٨دمشق ص 

 ).١٧ص ) بريوت
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درهتا هذا الشعور اقرتن بظهور فكرة اجلن وافتقارها وتوفر املراعي ون
واع الرشيرة واخلرية التي متنح النعم والنقم وهي  ,واألرواح من شتى األ

جمهولة غامضة وذات قدرة عليا عىل هذا العامل وخارقة للطبيعة التي ال 
   )١(تتمكن قوى اإلنسان من جماراهتا

اركسيني أن هناك انتق     ال واهتامم وقد الحظ بعض املفكرين ا
املالمح البرشية مع  إىلباإلنسان البدائي واألسطوري من ظواهر الطبيعة 
جلس(بداية ظهور الدولة والتفاوت الطبقي وقد حدد ذلك  عندما ذكر أن ) أ

القوى املقدسة ما هي إال انعكاس لتلك القوى التي تتحكم بوجوده اليومي 
ق أرضية يف بداية وهو انعكاس تأخذ فيه القوى األرضية شكل قوى فو

  )٢(.التاريخ كانت هذه القوى هي القوى الطبيعية

فضعف اإلنسان وقصوره الفكري من جهة واستبداد الطبيعة من جهة 
أخرى جعل له حبا يف البقاء يعبد الطبيعة أو باألحرى يعبد قواها التقاء 

قوى الطبيعة  إىلويف املرحلة الثانية من التاريخ تنظم  ,رشها أو نيل بركتها
  .  )٣(قوى اجتامعية يراها اإلنسان تتحكم فيه بنفس القوى الطبيعية

اركسيون الوظيفة النفسية واالجتامعية لأل      سطورةوشخص ا
فالحظوا أن اإلنسان القديم حيدد القوى الإلنسانية التي هي أصل امليثولوجيا 

اليا يرسخ بالطقس ويقيم معها عالقة إنسانية فاعلة جاعال منها جمتمعا خي
وقد .والعبادة وينشأ كل يشء بذلك املجتمع من جتربة عاطفية انفعالية

الحظوا أن االنفعال يكون أحيانا بشكل ذايت انكفائي وأحيانا أخرى 

                                                            
 .٣٧أرنست فيرش, ص  )١(
 ٣٧١فردريك أنجلس, ترمجة أيوب , دمشق, دار دمشق , ص  )٢(
 ١٢بوعيل ياسني, الثالوث املحرم, دار الطليعة, ص  )٣(
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تأخذ وظيفتها التعبريية  ,)إيامءات(موضوعي يتجىل خارجيا كنظام إشارات 
املوجود يف وضع  يف اللغة ويصبح االنفعال وسيلة اتصال تسمح للفرد

فالبكاء ,املجموعة ويزيد بذلك من وسائل تكيفه إىلصعب يلجأ فيها 
يستدعي املؤاساة والرصاخ أو يف أحيان أخرى الضحك والفرح وهبذا ا 

   )١(لشكل تبقى االنفعالية اإلنسانية كلها مطبوعة باجتامعية مسترتة

إليها  والذي يتضح من مطالب املخطوط العامة والرؤية التي يتجه 
اركيس  يات التفسري ا ً يف توظيف آ واملنهج املقتفى فيه ان مؤلفة اهتم كثريا
بوصفه منهج رئيس للكتاب مع عدم غياب االستعانة باملناهج األخرى مثل 
املنهج التارخيي واملنهج االسرتجاعي واملنهج التوصيفي والتحلييل 

أما عىل مستوى ,عاجلة كل هذه املناهج ربام كانت حارضة يف طرق امل.أحياناً 
حد ما يف التجذير  إىلاملوضوعات فان املؤلف يبدو انه قد اغرق كثريا 

فمن جمموع سبعة فصول كانت األربعة األوىل  سالمألساطري العرب قبل اإل
تقريبًا عبارة عن متهيد تارخيي مست األساطري القديمة يف الرشق وتشكل 

  . الظاهرة الدينية فيه 

 :جعةو املرا ـ منهج الدراسة٣
وط األصول املهنية يف إخراج و  نرش طراعينا يف مراجعة هذا املخ

احدة واضحة املعامل ومكتوبة طوطات,فبعدما وجد للمخطوط نسخة واملخ
بعد صفها ومراعاة أن تكون ,بخط املؤلف نفسه اعتمدناها كأساس للنرش

لكن مع هذا تم ضبط النص وتقويمه لغويا ,مطابقة ألصلها الذي كتبت عليه
وأسلوبيا من أجل رفع كل االشكاالت اللغوية فيه, ولألمانة العلمية وضعنا 

                                                            
 .١٦ص املصدر نفسه,  )١(
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  صله أصفحات املخطوط كام ورد يف ) أوراق(داخل النص املنشور أرقام
وهذا ربام يسهل ملن يريد أن يراجع املخطوط ويتحقق من مديات [  ] بني 

 تم االستعانة بالصور األوىل لعنوان املخطوط دقة النرش واملراجعة,كام
  .والورقة األوىل  والثانية والورقة األخرية وما قبل األخرية

حد ما ــ عن املجال  إىلكام تضمنت مقدمة املراجعة دراسة وافية ــ 
ذلك من أجل التعرف ,املعريف والعلمية الذي ينتمي اليه موضوع املخطوط

املخطوط يف جماله, كام تم التعريف باملنجز  ضافهاأالنوعية التي  اإلضافةعىل 
  .العلمي واملهني للمؤلف 

  املؤلف ومنجزه العلمي :ثانياً 
                                                                

ظهر يف جمموعة اآلثار اخلطية املنوعة واملبعثرة املختلط بعضها       
حاث قصرية ومّطولة وبني كتب متفاوتة مابني احلجم  بالبعض اآلخر بني أ
نة مؤسسة زين إلحياء الرتاث الوثائقي  املتوسط والكبري واملحفوظة يف خزا

ن هنالك إ). ُكردستان العراق(والصحفي الُكردي يف مدينة السليامنية 
حاث وآثار الدكتور حسني قاسم العزيز كتبت بخط  جمموعة غنية وقّيمة من أ

  .يده ومل تطبع أو ترى النور حتى وقت كتابة هذه الفهرست هلا

رز مؤرخي مدرسة التأريخ       ويعد الدكتور حسني قاسم العزيز من أ
قية واإلقصاء  عىل الرغم من حال التهميش ,منذ ستينات القرن املنرصم ,العرا

ألسباب سياسية وقومية وحتى طائفية ,الذي تعرض له هذا الباحث اجلاد 
وُربام وجود هذا الكم املهم من اآلثار املتنوعة وغري املطبوعة يدّل عىل ,

فقد ُمنعت الكثري من . مديات ذلك التهميش الذي كابده هذا الباحث
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حاثه وكُتبه من الطباعة والتداول داخل العراق ر مل يقف عند هذا واألم,أ
عد من ذلك عندما طال شخصُه فُتشري الرواية  إىلوإنام جتاوزُه  ,احلد أ

ه ُقتل مسمومًا يف منتصف  الشفوية املتداولة بني أوساط الباحثني بأ
ايض يف داره الواقعة يف بغداد احلي /شارع فلسطني/التسعينيات من القرن ا

وان جزء من . ١٤قم الدار ر ,٣٠زقاق  ,٥٠٦حملة املستنرصية ,العقاري
آثاره املخطوطة وبحسب السرية العلمية التي كتبها بخط يده قد ُفقد ومل 
  .يصل إلينا ضمن هذه املجموعة ويف هذا خسارة للعلم وأهله  ربام ال تعوض

  

 :    السرية الذاتية للدكتور حسني قاسم العزيز
سيّتم تناول سريته ,من اجل الدقة ومراعاة  رشوط األمانة العلمية

الذاتية وسريتِه العلمية فضًال عن تقديم فهرست توصيفي آلثاره املخطوطة 
ومن ُحسن احلظ ان نجد بني طيات آثاره .واملحفوظة يف مؤسسة زين

طوطة واملبعثرة واملختلط بعضها بالبعض اآلخر سريتني األوىل سريه املخ
ذاتية كتبها الدكتور العزيز بخط يدِه ومكّونة من صفحتني تقريبًا ومؤرخة 

وفيها توصيف شخيص من غري املمكن احلصول  ,١٤/١/١٩٨٨بتأريخ 
فقد أرخ وارشف هذا الباحث لسريتِه الشخصية . عليه يف مكان آخر

واالنعطافات املهمة التي مّر هبا بشكل أعتمد فيه عىل التسلسل  وتصّوراهتا
وهي  ,١٩٢٢عام ) حمافظة واسط(الزمني منذ تأريخ والدتِه يف مدينة الكوت 

املدينة الذي ترعرع فيها وأكمل فيها تعليمه االبتدائي ثم مراحل دراستِه التي 
جامعة موسكو  ىلإوهكذا ابتعاثِه ) مدينة العامرة(قضاها يف حمافظة ميسان 

ثم الوظائف اإلدارية والعلمية  ,م١٩٦٦وحصولِه عىل الدكتوراه فيها عام 
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ضًا وصف لبعض  التي تسنّمها وهي متعددة يف طبيعتها وأحداثها وّربام أ
نشاطاته السياسية التي كان يقوم هبا وذّيلها بمجموعة من الطموحات 

إن سنحت لُه الفرصة وهي  والرغبات العلمية التي يود إنجازها يف املستقبل
ا حتتاجُه املكتبة  يف طبيعتها طموحات علمية عريضة تنّم عن إدراك ووعي 

حاث علمية ومن اجل الدقة والتعرف عن كثب . العربية يف دراسات وأ
بشكل علمي ودقيق فان االستعانة بتلك السرية وتوظيفها يف هذا الفهرست 

إذ  ,اول السرية الذاتية هلذا الباحثالتوصيفي ّربام يكون أدق علميًا يف تد
سنورد تلك السرية الذاتية بتفاصيلها كاملة وهي حتمل ضمري املتكلم وكام 

  :مبني يف أدناه

وهبا أكملت  ,م١٩٢٢ ,ُولدت) حمافظة واسط(بمدينة الكوت ) ١(
حمافظة (أما الثانوية فبمدينة العامرة  ,م١٩٣٩واملتوسطة  ١٩٣٦االبتدائية 

  .م١٩٤١) ميسان

كلية (من دار املعلمني العالية ) البكالوريوس(نلت الليسانس ) ٢(
من جامعة ) يسالمبالتأريخ اإل(والدكتوراه  ,م١٩٤٥بغداد ) الرتبية
  .م١٩٦٦ ,موسكو

م ومدير ثانوية ١٩٥٠−١٩٤٥شغلت وظيفة مدرس ثانوي )٣(
ومدير , ١٩٦١− ١٩٥٩و  ١٩٥٨− ١٩٥٥ومرشف تربوي,م١٩٥٥− ١٩٥٠

جامعة موسكو −وأستاذ حمارض بمعهد اللغات الرشقية ١٩٥٩−١٩٥٨تربية 
اململكة −ومرشفًا بمعهد الدراسات التكميلية بالرياض ١٩٦٦− ١٩٦٣

جامعة بغداد  –وأستاذ بكلية اآلداب  ١٩٦٨−١٩٦٧العربية السعودية 
ً بكلية اهلندسة واجلامعة امل ورئيس حترير  ,١٩٧٩− ١٩٦٨ستنرصية وحمارضا

  .١/٥/١٩٧٩− ١٧/٦/١٩٧٢األسبوعية ) بريى نوى(جريدة الفكر اجلديد 
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 ,١١(كنت عضو اهليئة اإلدارية لنقابة املعلمني املركزية لدورتني ) ٤(
وعضو اهليئة اإلدارية جلمعية الثقافة الُكردية لعدة دورات وأمني ) ١٢

قية للتأريخ و   .١٩٧٤−١٩٧٢اآلثار صندوق اجلمعية العرا

املؤمتر الدويل  ,شاركت يف التحضري ملؤمترين علميني عامليني) ٥(
كام وقّدمت يف األول  ,١٩٧٤م و مهرجان مار افرام وحنني ١٩٧٣للتأريخ 

ويف الثاين بحثًا  ,م الفلسطينية١٩٣٦بعض مالمح انتفاضة : بحثًا بعنوان
  .واملسلمني احلضاري املراكز الثقافية ودورها يف تفاعل العرب:بعنوان

 ,١٩٧١ ,بريوت ,سالمموجز تأريخ العرب واإل: يل مؤلفات) ٦(
يفًا  ٣٩ ,١٩٧٤ ,بريوت ,)رسالة دكتوراه(والبابكية  بحثًا ومقالة ترمجة وتأ

  .يف الوطن وباخلارج) معظمها باملجان(ُنرشت 

  .دينار واحلمد هللا١٧٦براتب تقاعدي  ,م١٩٧٩منذ مايس  ,متقاعد) ٧(

اعمل حاليًا عىل إمتام بناء هياكل عدة مؤلفات أهنيت مستلزمات ) ٨(
  :وهي ,دراستها

مؤثرات التفاعل احلضاري وكتاب اخلراج ومسائل يف الرتاث وريادة 
اسوين الصهيوين يف املنطقة  قية القديمة وحول النشاط ا احلضارة العرا

ؤلفايت التي امليالدية وإعادة كتابة م إىلوجداول حتويل السنوات اهلجرية 
ية وحول سالماحرتقت مسوداهتا يف بريوت وهي عن املصادر العربية واإل

  .بناء مدينة بغداد

هوايتي بالدرجة األوىل املطالعة والكتابة والثانية السباحة صيفًا ) ٩(
فني عىل تعلم السباحة بزمن  والتي متّرست هبا حتى ساعدت أكثر من أ
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بمسبح  ١٩٨٧−١٩٨٣أعوام قيايس ال يتجاوز نصف ساعة يف صيف 
الصفا وباملجان طبعًا وبدون مقابل سوى شكر وثناء متلهفي تعلم السباحة 

  .من اجلنسني ملختلف األعامر

أمنيتي ان يتحقق السالم وان تتاح يل الفرصة وباميل اخلاص يف ) ١٠(
متابعة اهتاممايت يف دراسة خطط بغداد املوجودة يف املصادر املتوفرة يف 

) تفليس(مكتبات االحتاد السوفيتي التي تعّرفت عليها يف طاشقند وبتلييس
 إىلإضافة  وباكو ولينينغراد وموسكو باللغات العربية والفارسية والرتكية

انية وغريها   .املصادر الروسية واالنكليزية والفرنسية واأل

فية والدبلوماسية بني البلدان  واملوضوع اآلخر عن الرحالت اجلغرا
  . ية والروسية يف القرون الوسطىسالمالعربية واإل

ية عن تأريخ إسالملدي مكتبة متواضعة تضم مصادر عربية و) ١١(
دينية وترشيعية وعن األكراد والقضية الفلسطينية وأدبية و سالمالعرب واإل

املوسوعتني السوفيتيتني الواسعة والتارخيية وعن  إىلوعن املرأة إضافة 
احلرب العاملية الثانية ومؤلفات اجتامعية واقتصادية وفلسفية ومعاجم 
انية  وقواميس وكتب اللغات العربية والروسية واالنكليزية والفرنسية واأل

  "ٍوغريها

                                                                                             ٤/١/١٩٨٨  

  حسني قاسم العزيز                                                                                          

  التوقيع                                                                                                  
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  السرية العلمية للدكتور حسني قاسم العزيز
ضًا حلسن احلظ ان نجد ضمن        وفيام خيص السرية العلمية فإنُه أ

تلك اآلثار املخطوطة جمموعة من األوراق املتفرقة والتي مل حتمْل أي عنوان 
. ظاهري فيها وهي جاءت عىل ما يبدو ناقصة أو ساقطة منها األوراق األوىل

لعلمية عرب ذكر إهنا قد حوت وبخط املؤلف نفسه السرية ا,لكن املهم فيها 
حاث واملقاالت والكتب املؤلفة واملرتمجة من اللغات املختلفة  العربية  إىلاأل

مع رصد دقيق وعلمي لتواريخ تلك اآلثار إذ رّتبها حسب التسلسل الزمني 
فقد وصف فيها وبشكل دقيق اآلثار التي دبجتها  ,منذ أول جهد علمي لهُ 

حاث والكتب مع اإلشارة الدقيقة  يراعُه فحدد فيها عنوانات تلك األ
علًام ان تلك السرية . الماكن طباعتها وعدد صفحاهتا ومواضعها يف املجالت

وهي عىل ما يبدو قد  ,١٣/١٢/١٩٩١العلمية قد ذيلها الباحث بتأريخ 
لكن الالفت لالنتباه ان هذه  – ١٤/١/١٩٨٨كتبها بعد سريتِه الذاتية 

واملكونة من أربع أوراق ابتدأت  األوراق التي اختصت بالسرية العلمية
حاثه ). ٨(وانتهت بالتسلسل ) ٥(بالتسلسل  ضًا برسد مؤلفاتِه وأ وابتدأت أ

  ).٤٤(وانتهت بالفقرة رقم ) ١٤(ومنجزه املعريف من الفقرة رقم 

ضًا ورقتان أخريان مبعثرتان ختتصان كذلك  إىلووجد  جانبها أ
وقد , تور حسني قاسم العزيزبالسرية العلمية ورسد املنجز البحثي للدك

وأضيف إليها أربعة ) ٤٤(وانتهت بالفقرة رقم ) ١٩(ابتدأت بالفقرة رقم 
حاث مرتمجة وضعت  حتت عنوان  لكن ) حتت الطبع(أعامل ودراسات وأ

املثري لالنتباه وجود فوارق كبرية وبّينة مابني تلك السريتني العلميتني فعند 
لسريتني يتضح ان هناك فوارق جوهرية ُربام املقارنة واملقابلة بني فقرات ا
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حاث  ئها عىل أ يرّجح فيها ان تكون الورقتان األخريتان مها األحدث الحتوا
  .ومؤلفات مل تدرج يف السرية العلمية األوىل املكونة من مخس صفحات

وإمجاالً فان السريتني مفعمة بالرسد التأرخيي ملنجز الدكتور حسني     
فقد اقتفى كذلك التسلسل الزمني يف جرد .قاسم العزيز املطبوع منُه حرصاً 

حاثه ومؤلفاته التي ابتدأت منذ عام  م يف بحثِه عن الشعوبية املنشور ١٩٦٤أ
حاثه الالحقة وهي ,يف جملة الغد يف براغ يف طبيعتها متنوعة بني ثم أعقبه بأ

يف والكتابة يف بعض املجالت العلمية املحكمة مثل املجلة التارخيية  التأ
 ,جامعة بغداد/وجملة املورد وجملة املجمع العلمي العراقي وجملة كلية اآلداب

يف وترمجة لكن اجلامع العام هلا  ضًا بني تأ حاث تنوعت أ هنا  قد أوهي أ
ية وعالج فيها الباحث أفكاره من وجهة سالماإلاختصت تقريبًا بالتواريخ 

اركسية غري  حاث أالنظر ا إهنا ) املنشورة(ن الذي يثبت عىل تواريخ تلك األ
بينام تأريخ السرية العلمية بحسب ما أرخها  ,م١٩٨٠توقفت حتى عام 
نوع وحجم الضغوطات  إىلوُرّبام ذلك يشري  ,١٩٩١العزيز كتبت عام 
وهي كام يعرف اجلميع فرتة حرجة وصعبة من تأريخ  واملضايقات الفكرية

  .العراق ُكتمت فيها احلُريات بصورة معروفة للكل

يفها فله كتاب منشور       وفيام خيص جهده يف جمال تدوين الكتب وتأ
وهو  ,)سالمموجز تأريخ العرب واإل(محل عنوان  ,م١٩٧١يف بريوت عام 

قية سا عدت جامعة بغداد عىل نرشه بيد كتاب منهجي لطالب اجلامعات العرا
رز للدكتور العزيز قد متظهر يف أطروحته للدكتوراه التي  أن اجلهد العلمي األ

العربية وقد محلت  إىلم والتي ترمجها ١٩٦٦ناهلا من جامعة موسكو عام 
وقد ,او انتفاضة الشعب األذربيجاين ضد اخلالفة العباسية ) البابكية(عنوان 

ثم أعيدت ألكثر من مرة طباعتها  ,م١٩٧٤ريوت عام طبعت ألول مرة يف ب
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وبدون رخصة من املؤلف وهي مازالت مرجع مهم من غري املمكن 
ومن اجل إعطاء .    االستغناء عنها عند دراسة العرص العبايس واملعارضة فيه

 ,توصيف علمي دقيق عن منجز العزيز وما دبجُه عرب مسريته العلمية الطويلة
ضًا من ا ملفيد االستعانة بتلك السرية العلمية التي كتبها بخط يده إذ فإنه أ

) ٥(سنورد يف أدناه تلك السرية ونعني هبا السرية العلمية األوىل املكونة من 
  .أوراق 

  السرية العلمية

ومعاجم وقواميس وكتب اللغات العربية والروسية واالنكليزية "...
انية والفارسية والُكردية  ودواوين شعراء عرب وأجانب والفرنسية واأل

  .وقصص وروايات ومرسحيات عربية ومرتمجة

  :املؤلفات والبحوث واملقاالت املرتمجة واملؤلفة) ١٤(

  .٣٢−٣/٢٤ ,م١٩٦٤ ,براغ ,جملة الغد ,الشعوبية. ١ً

 ,بغداد ,٣٢٧العدد  ,جريدة النور ,أكتوبر والشعوب. ٢
١٢/١١/١٩٦٩.  

 ,الثقافة اجلديدة ,)مرتجم( حول استيطان العرب يف أذربيجان. ٣
ار   .٩٢−٢/٧٩ ,١٩٦٩ ,أ

نية يف فتنة . ٤ ر تعارض مصالح االرستقراطيتني العربية واإليرا أ
أمون   .٩٦−٤/٧٣ ,١٩٦٩متوز  ,الثقافة اجلديدة ,األمني وا
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 ,١٩٧٠ ,متوز ,نيسان−آذار ,الثقافة اجلديدة ,لينني امللهم. ٥
١٩٩−١٢/١٩٥.  

جملة  ,اللغة والنحو العربيني وتطورمهامالحظات حول نشوء علم . ٦
  .٤٦٧−٤٦١ص ,١٩٧٠ ,العدد األول ,اجلامعة املستنرصية

الثقافة  ,يةسالمنظرات يف تطور تأريخ األدب العريب يف العهود اإل. ٧
  .١٣١−١٥/١١٥ ,١٩٧٠ ,متوز ,اجلديدة

نية الرسمية والفرق املناهضة هلا . ٨ نظرات جديدة يف الديانة اإليرا
  .١٠٧−٧٥ص/١٨−١٧ ,١٩٧٠ ,الثقافة اجلديدة ,المسقبل اإل

املجلة  ,مالحظات حول تطّور علم التأريخ عند املسلمني. ٩
  .٤٣−٢٥ص ,١٩٧٠ ,السنة األوىل ,العدد األول ,التأرخيية

  .م١٩٧١ ,بريوت ,سالمموجز تأريخ العرب واإل. ١٠

 ,١٩٧١ ,جملة الثقافة اجلديدة ,)مرتجم( حول مصطلح خّرم. ١١
٦٣−٢٧/٣٩.  

تناسب القوى الطبقية يف حركة التحّرر الوطني للشعب الُكردي . ١٢
لول  ,القسم األول ,الثقافة اجلديدة ,يف العراق بني احلربني العامليتني أ

  .٨٣− ٣١/٧١−٣٠ ,١٩٧١ ,والقسم الثاين ,٥٥− ٢٨/٣٩ ,١٩٧١

السنة  ,املجلة التأرخيية ,)مرتجم( حول تأريخ مدينة بغداد. ١٣
  .١٢٧− ٨٦ص ,١٩٧٢ ,العدد الثاين ,يةالثان
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 ,مالمح من نضال الشعب الُكردي يف القرن التاسع امليالدي. ١٤
  .١٠−٦ص ,١٩٧٢آب  ,السنة الثانية ,العدد األول ,جملة شمس ُكردستان

 ,الثقافة اجلديدة ,سالمنظام العشرية القبيل لعرب ما قبل اإل. ١٥
  ).ترمجة. (١٤٠−٤٥/١١٨ ,١٩٧٣شباط

 ,الثقافة اجلديدة ,دراسة املدلول الطبقي لالنتفاضة البابكيةحول . ١٦
  .١٢٠−٤٦/١٠٤ ,١٩٧٣آذار 

 ,الثقافة اجلديدة ,رأي يف املهام األساسية للمؤمتر التارخيي الدويل. ١٧
  .]١٩٧٣آذار[ ,١٦٦−٤٦/١٥٩

املؤمتر الدويل [م الفلسطينية ١٩٣٦بعض مالمح انتفاضة . ١٨
حاث املؤمتر األول للتأريخ ,]٣١/٣/١٩٧٣−٢٥للتأريخ واآلثار   ,بغداد ,أ

  .م٣٦٣−٣١٥ص ,١٩٧٤

أو انتفاضة الشعب األذربيجاين ضّد اخلالفة  ,البابكية. ١٩
  .م١٩٧٤ ,بريوت ,]رسالة دكتوراه[,العباسية

جملة األجيال  ,من أجل تنقية اجلامعة من التيارات املعادية للثورة. ٢٠
  .١٦−١٥ص ,٢٠١العدد  ,م١٩٧٣ ,ترشين األول ,)نقابة املعلمني(

ادي لتحّول مركز املرأة االجتامعي. ٢١ حمارضة يف مركز [ األساس ا
جملة شمس  ,]م٢٠/١٢/١٩٧٣ −املوسم الثقايف–احتاد نساء ُكردستان 

العدد  ,]القسم األول[ ,٥−٢ص ,السنة الثانية ,٢٠−١٩العدد  ,ُكردستان
  .م١٩٧٤يف العام  ,]القسم الثاين[ ٦− ٣ص ,٢٢−٢١
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 املراكز الثقافية ودورها يف تفاعل العرب واملسلمني احلضاري. ٢٢
قي يف مهرجان افرام[ نرش  ]م٧/١٩٧٤−٤شباط  ,حنني بن اسحاق−بحث أ

حاث املهرجان  ,أعيد نرشه يف جملة شمس ُكردستان[. ٤١٣− ٣٨٣ص ,يف أ
لول  العدد  ,١٩٧٥ ,ترشين األول ,٧−٣ص ,٣١−٣٠العدد  ,م١٩٧٥أ
  ]١٦−١٠ص ,٣٣العدد  ,١٩٧٥ترشين الثاين  ,٨−٣ص ,٣٢

العدد  ,جملة شمس ُكردستان ,املسترشق بونيياتوف وآخر نتاجاته. ٢٣
  .١٧−١٥ص ,م١٩٧٤شباط  ,السنة الثالثة ,السادس عرش

تأريخ  ,١٩٨العدد  ,جريدة طريق الشعب ,جاك بريك يف بغداد. ٢٤
١٤/٥/١٩٧٤.  

ادي لتطّور منهج البحث التأ. ٢٤ رخيي ومستلزمات األساس ا
السنة  ,العدد األول ,جملة املثقف العريب ,]القسم األول[ ,املرحلة الراهنة

: بعنوان ,]القسم الثاين[ ,١٠٠−٨١ص ,م١٩٧٤ ,كانون الثاين ,السادسة
حزيران  ,٢٧العدد  ,شمس ُكردستان ,تباين مبادئ وآفاق االسترشاق

  .٩٢ ,٧٣/٨٦ ,١٩٧٥آيار  ,الثقافة اجلديدة ,]القسم الثالث[ ,م١٩٧٥

التطورات االقتصادية واالجتامعية والدينية والفكرية لعرب شبه . ٢٥
السنة  ,١٧العدد  ,جامعة بغداد− جملة كلية اآلداب ,سالماجلزيرة قبل اإل

  .٢٤٠−١٨٧ص ,١٩٧٤

ظمة االجتامعية. ٢٦  ,مالحظات أولية..التطّور احلضاري عرب األ
  .١٧١− ٦٠/١٥٠ ,م١٩٧٤نيسان  ,الثقافة اجلديدة
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 ,)ترمجة( السنوات امليالدية إىلجداول لتحويل السنوات اهلجرية . ٢٧
− ٥١ص ]القسم االول[م ١٩٧٤ ,اجلزء الثالث ,املجلد الثالث ,جملة املورد

  .١٤٢− ٩٣ص ,العدد الرابع ,املجلد الثالث ,]القسم الثاين[ ,٩٨
اين يف اليمن القديمة. ٢٨ العدد  ,ق الشعبجريدة الطري ,حول النظام الرب

  .م١٩/١١/١٩٧٤ ,٣٥٥

قية. ٢٩ تأريخ  ,٣٩٨العدد  ,طريق الشعب ,من اجل حترير املرأة العرا
  .م١٤/١/١٩٧٥

جملة  ,)الرتمجة( بونيياتوف ,مؤلف جديد يف تأريخ اخلالفة العربية. ٢٩
  .٤٥٥−٤٤٦ص ,م١٩٧٦لسنة  ,١٩العدد  ,جامعة بغداد –كلية اآلداب 

عها يف . ٣٠ , جريدة الطريق الشعب ,الوسط اجلامعياألفكار ورصا
  .م١٣/٧/١٩٧٦ ,٨٥٧العدد 

 ,جريدة الفكر اجلديد ,حول دراسة آفاق تطّور املرأة يف العراق. ٣١
  .م١٣/٩/١٩٧٥ ,١٥٧العدد

 ,١٩٧٦آيار  ,٨١العدد ,الثقافة اجلديدة ,دراسة يف الشعوبية. ٣٢
  .٨٨− ٦٥ص

وتضليالت اإلعالم حول برنامج العلم واإليامن [ اليمن املرصى. ٣٣
  .٢٦/٩/١٩٧٥اجلمعة  ,٦٢٣ ,جريدة طريق الشعب ,]الرجعي

اجلمعة   ,٧٩١العدد  ,طريق الشعب ,)ترمجة( الكومربادورية. ٣٥
  .م٢٣/٤/١٩٧٦
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اسونية وآفاقها. ٣٦  ,الثقافة اجلديدة ,مسائل عن تأريخ تطّور ا
  .٣٩−٨٦/٢١ ,م١٩٧٦

 ,الثقافة اجلديدة اليامنية ,)ترمجة( يةسالمتكوين الدولة العربية اإل. ٣٧
  .١٨−٧ ,١٠−٩العدد  ,عدن

طال املوتى يتكلمون. ٣٨ االثنني  ,٧٢٤ ,طريق الشعب ,)ترمجة( األ
  .م٢/٢/١٩٧٦

 ,١٠٢٦ ,طريق الشعب ,مالحظات ,يسالمالرتاث العريب اإل. ٣٩
  .م٨/٢/١٩٧٧الثالثاء 

ايض واحلارض. ٤٠ لثالثاء ا ,١٢٤٣ ,طريق الشعب ,الرتاث بني ا
  .م١/١١/١٩٧٧

مالحظات  ,عن الفلسفة الوضعية ومعيارها االجتامعي. ٤١
 ,م١٩٨٠كانون الثاين ,٥العدد  ,السنة اخلامسة ,جملة آفاق عربية ,ومداخالت

  .١٥٩−١٥٤ص

 ,اهليئة الُكردية –جملة املجمع العلمي العراقي  ,نوروزيات. ٤٢
٤٦٨− ١٩٨٠,٧/٤٤٠ .  

ري . ٤٣ التطّورات االقتصادية واالجتامعية يف احلضارة مقدمات لدراسة تأ
  .٦٩−١٠/٥٨ ,١٩٨٠ ,السنة العارشة ,جملة الثقافة ,يةسالمالعربية اإل

السنة احلادية  ,الثقافة ,الفصل األول ,مؤثرات التفاعل احلضاري. ٤٤
  .٧١−٥٥ص ,٣و٢العددان  ,م١٩٨١ ,عرشة



‐ ٣٥ - 
 

                                                                                       ١٣/١٢/١٩٩١.  

 اآلثار املخطوطة للدكتور حسني قاسم العزيز املحفوظة يف خزانة مؤسسة زين
تنوعت اآلثار املخطوطة للدكتور حسني قاسم العزيز واملحفوظة       

نة املخطوطات التابع ة ملؤسسة زين إلحياء الرتاث الوثائقي يف خزا
مابني آثار علمية  ,]ُكردستان العراق[والصحفي الُكردي يف مدينة السليامنية 

ذات أحجام متفاوتة منها ما شكل بحجمه الكبري خمطوطًا ربام جتاوز عدد 
فيه ورقته ومابني بحٍث مهيأ أو معد ملجالت علمية ختصصية ) ٣٠٠(أوراقه 

يها أعدادًا حمدودة من الصفحات بيد ان جممل اآلثار يتطلب الكتابة ف
نة مؤسسة ذين هي من النوع الذي ُخط بقلم  املخطوطة املحفوظة يف خزا

وقد وجدت للكتاب أو البحث الواحد أكثر من نسخة . ويراع املؤلف نفسه
حاث جتاوزت نسخها  نسخ قام املؤلف ) ٤(واحدة وبعض الكتب أو األ

ح اّما عن طريق استعامل ورق . اث عند كتابته هلابنفسه بنسخ تلك األ
الكاربون الناسخ وهو الشائع يف جممل منجزه البحثي; ولذلك ستظهر 
للقارئ أن للمخطوطة الواحدة أكثر من نسخة مطورة فهناك النسخة الكاملة 
وهنالك النسخة يف طور االكتامل التي ما تزال العديد من ُجذاذاهتا عالقة هبا 

  .بة هذا الفهرست التوصيفيحتى وقت كتا

حاث املخطوطة واملطبوع بعضها يف : أّما الثاين   فهو سيعتمد األ
املجالت العلمية املحّكمة والتي احتوهتا هذه املجموعة يف آثار الدكتور 
حاث األقدم وهكذا  ضًا التسلسل الزمني فستقدم األ العزيز وسرياعى فيها أ

حاث التي دوهن إىلصعودًا   إىلا املؤلف قبل وفاته ومل جتد طريقها احدث األ
الية واملضايقة السياسية كلها أسباب  النور ألسباب عديدة منها الضائقة ا
. جعلت يف تراث الدكتور حسني العزيز خمطوط مل ُيَر النور حتى اآلن
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وسُتلحق هبذين القسمني الرئيسني جمموعة من املتفرقات التي احتوهتا هذه 
حاث غري مكتملة ومل املجموعة اخلطية و هي عبارة عن أوراق متفرقة وأ

  .حتمْل اي عنوان وبقيت ُمبهمة

 :الكتب املخطوطة: أوالَ 
جز هذا العمل بوصفه كتابًا  :سالمموجز تأريخ العرب واإل) ١( أ

 سالممنهجيًا أو جامعيًا رسد بِه املؤلف بشكل موجز تأريخ العرب قبل اإل
ية وهو أكثر اختصارًا سالموهو القسم األول منُه ثم تأريخ الدعوة اإل

الصفحة رقم مئة وينقطع احلديث  إىلوالكتاب فيه نقص من أخره وهو يصل 
  .بصورة مفاجئة

  .سم٢١×  ٣١): العرض× الطول (قياس املخطوط 

ة الطابعة القديمة: نوع اخلط   .مكتوب بآ

  .سطراً  ٣١: معدل األسطر يف كل صفحة

  .كلمة ١٣: معدل الكلمة يف كل سطر

  .ورقة ١٠٠: عدد األوراق

  .اسمر سميك: نوع الورق

  .١٩٧٠−١٩٦٩: تأريخ تدوين املخطوط

  .واحد: عدد النسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم التصنيف يف خزا
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ملؤرخني عرب ومسلمني : سالممصادر تأريخ العرب واإل) ٢(
  .١٩٧٠ى عام املطبوعة حت) م٩/٩/١٥− ٢(القرون 

َمحَل هذا املخطوط عبارة مجع وتصنيف وترتيب الدكتور حسني   
كام محَل عبارة أخرى يف قسِمِه األول ساعَدت جامعة بغداد عىل  ,قاسم العزيز

  .نرشه وهو خمطوط

: يتكون من قسمني األول. الكتاب غري مرقم وهو من احلجم الوسط
أما . حمتوياهتا ومطالبها الرئيسيةية وملخص سالمخاص بدراسة التواريخ اإل

عبارة عن ملحق قدم فيه املؤلف جرد للمؤلفات الرتاثية غري التأرخيية : الثاين
واحتوت املخطوطة عىل استامرة يتضح من . التي احتوى عىل روايات تأرخيية

م وذلك ١٩٧٠خالهلا ان املخطوط قد راجعه الدكتور فيصل السامر عام 
د يف جامعة بغداد وللمخطوط أربع نسخ متفاوتة من بتكليف من جلنة التعضي
فثالثة منها عبارة عن نسخ مبارش عن طريق ورق , حيث اكتامهلا ونقصاهنا

الكاربون الناسخ وبخط املؤلف نفسه فيام واحدة منها فقط ختتلف عن الثالثة 
مجيعًا فهي تشاهبها من حيث املضمون سوى نقصاهنا للقسم الثاين واختالف 

ط وبعض اإلضافات التي مل توجد فيها وقد أضافها املؤلف يف الثالثة نوع اخل
األخرى مما يدل عىل ان هذه النسخة هي النسخة األوىل واألقدم لفكرة إنشاء 
هذا املخطوط ومما يشار إليه ان هذه النسخة قد احتوت عىل صورة املسترشق 

كان هذا  وربام) م ١٩٦٤−١٨٩٥(السوفيتي يفغينى االسكندروفيج بياليف 
املسترشق هو الدافع الرئيس لكتابة هذا املخطوط الذي عنون مقدمته  

أعوام عىل وفاته وهو أستاذه املرشف عىل ) ٦(بمناسبة مرور ) ذكرى عطرة(بـ
  .أطروحته للدكتوراه يف االحتاد السوفيتي آنذاك
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كام يتضح عند املقارنة مابني النسخة القديمة الوحيدة والنسخ     
فيام الثالث األخرى قد  ١٩٦٩ألخرى املتشاهبة ان األوىل كتبت عام الثالث ا

م ١٩٨٦أضيفت إليها التعديالت وزيدت عليها التصحيحات عام 
الفهرست لكنه حيتوي عىل قائمة  إىلواملخطوط بشكله العام يفتقر 

  .خمترصات

  .سم ٢١×  ٣١): النسخة األقدم(قياس املخطوطة 

  ).بالقلم احلرب(ؤلف بخط امل: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ٣٢: معّدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٠: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٢٨: عدد األوراق

  .اسمر مصفر سميك: نوع الورق

  .واحدة): األقدم(عدد نسخ املخطوط 

نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم تصيف املخطوط يف خزا

ذاذات احتوى املخطوط  يف طياته عىل بعض اجل: املالحظات
استعمل  ,التي استفاد منها املؤلف عند تدوينه للمخطوط) البطاقات(

املؤلف اللون األسود عند تدوينه للمتن فيام استعمل اللون األمحر عند كتابته 
نان أو مطالب الكتاب وقد رّقم خمطوطه بقلم الرصاص   .العنوا

  :وفيام خيص النسخ الثالثة األخرى فان توصيفاهتا كاآليت
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  .سم ٢٢×  ٢٨): العرض× الطول (ملخطوطة قياس ا

  .بخط املؤلف: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ١٨: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١١: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٣٥: عدد األوراق

  ابيض مصفر خمطط: نوع الورق

  .٢/٧/١٩٧٠: تأريخ تدوين املخطوط

  .ثالث نسخ: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زينرقم تصيف    :املخطوط يف خزا

  :يف احلضارة العاملية سالماثر العرب واإل) ٣( 

جز هذا املخطوط بالتعاون مع الدكتور حسني أمني بوصفه       أ
قسم  ,كلية اآلداب/مرجعًا لطالب املرحلة الثانية يف جامعة املستنرصية

والكتاب هو من احلجم املتوسط . الرتبية وعلم النفس للدراسة املسائية
. ومقصده الرئيس تقديم مادة علمية مستساغة ومبارشة لطالب اجلامعة

  .يةسالمتظهر فيها موقع العرب واملسلمني يف احلضارة اإل

  .سم٢١×  ٣١): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .ة الطابعة القديمةمكتوب بآ: نوع الكتابة أو اخلط
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  .سطراً  ٣٢: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٤٢: عدد األوراق

  .سميك مصفر: نوع الورق

  .١٩٧٣: تأريخ تدوين املخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٢٠:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

  .١٩٧٢كتاب يف بغداد عام املخطوط مطبوع عىل هيئة : املالحظات

ري التطورات االقتصادية واالجتامعية يف احلضارة العربية ) ٤(  تأ
  .يةسالماإل

املخطوط عبارة عن بحث فكري فلسفي حاول فيه املؤلف تفسري 
ادي  سالمحوادث احلضارة العربية قبل اإل وبعدِه عىل وفق املنظور ا

واملخطوط . تحليل والتفكيكللتأريخ ففيه جهٍد نظري عال يف التفسري وال
محل عنوان مؤثرات : حٍد ما ويف فصلني األول إىليتكون من توطئة مفصلة 

املجتمع العبودي وكعادة املؤلف : التفاعل احلضاري فيام محل الثاين عنوان
فانه قدم للمخطوط نسختان نسخت الثانية عن األوىل عن طريق ورق 

  . بالكامل وهي صورة عنهاالكاربون الناسخ فالثانية مطابقة لألوىل

  .سم٢٣×  ٢٧): العرض× الطول (قياس املخطوط 
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  .بخط املؤلف وبقلم احلرب اجلاف  األزرق: نوع الكتابة أو اخلط

  .سطراً  ١٧: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٣: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٢١٩: عدد األوراق

  .ابيض مصفر رقيق خمطط: نوع الورق

  .١/٩/١٩٨٠: تدوين املخطوطتأريخ 

  .نسختان: عدد النسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٥٣:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

  .عىل ما يبدو ان املخطوط مل يطبع حتى اآلن ويرى النور: املالحظات

  :صالح السرية بخالص النية) ٥(

هذا املخطوط هو عبارة عن كتابة سرية شخصية قام هبا الدكتور   
روى  ,)الدكتور صالح خالص(حسني قاسم العزيز عن صديقه ورفيق دربه 

فيها املؤلف حوادث وأخبار ال يعرفها الغري عن تفكري وشخصية صاحب 
ً عن االنضباط املنهجي املعروف بِه عند  الذكرى حتى انه قد مال كثريا

فقد تفجرت عواطفه اجلياشة وامليالة بقوة ال تقاوم جتاه هذا الصديق  .الكتابة
وربام كان هذا احد أهم أسباب رفض نرش الكتاب وذلك بحسب ما تشري 

ردَّ فيه ) الدكتورة سعاد حممد خرض(إليه رسالة قد تضمنها املخطوط من قبل 
  .الكتاب ورفض نرشِه بحجة عدم التزامه برشوط املنهج العلمي
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  .سم ٢٣×  ٢٧): العرض× الطول (املخطوط  قياس

  .بخط املؤلف وبقلم احلرب اجلاف األزرق: نوع الكتابة أو اخلط

  .سطراً  ١٥: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٥٦: عدد األوراق

  .ابيض مصفر رقيق خمطط: نوع الورق

  .١٩٨٨: تأريخ تدوين املخطوط

  .ثالث نسخ: طوطعدد نسخ املخ

  ٢١,٧٩٧:رقم وتصنيف املخطوط يف مؤسسة زين

  .املخطوط مل يطبع حتى اآلن ويرى النور: املالحظات

  :تعلم السباحة بنصف ساعة) ٦(

يصنف موضوع هذا املخطوط ضمن هوايات الدكتور حسني    
يف فيه فهو بحسب سريته الذاتية   العزيز خارج نطاق البحث التأرخيي والتأ

هوياته التي يامرسها خارج نطاق البحث التأرخيي هي السباحة من أهم 
اذ يشري الكتاب انه كان من املشرتكني الدائمني يف بعض . وتعليمها جماناً 

. مسابح بغداد وله أكثر من رسالة مع رئاسة احتاد السباحة العراقي املركزي
اث واملخطوط فيه بحث تفصييل عن كيفية تعلم السباحة بطرق مبسطة لالن

والذكور داخل القاعات املغلقة كام فيه كيفية إنقاذ الغرقى من املوت وقد 
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عاد تعليمية ألوضاع السباحة  فية ذات أ ضمن املؤلف خمطوطِه صور فوتوغرا
  .وُطرقها

  .سم ١٢×  ٣١: العرض× الطول (قياس املخطوط 

  ).كاربونية(بخط املؤلف نسخه عن األصل : نوع الكتابة أو اخلط

  .سطراً  ١٥: طر يف كل ورقةمعدل األس

  .كلمة ١٢: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٤٠: عدد األوراق

  .سميك مصفر خمطط: نوع الورق

  .١/١١/١٩٨٨: تأريخ تدوين املخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧,٢: رقم تصنيف املخطوط يف خزا

  .املخطوط مل يطبع حتى اآلن ويرى النور: املالحظات

مالحظات تطبيقية يف مؤلفات : (اثر النقد يف التطور العلمي) ٧(
  ).تأرخيية

حاث واملقاالت النقدية املتنوعة  املخطوط عبارة عن جمموعة من األ
وقد تضمن املخطوط افكارًا نقدية هامة عالج . والتي محلت صبغة تارخيية

ع العديد من فيها مصنفه العديد من القضايا التأرخيية بروحية نقدية فقد اخض
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حاث املنشورة ملبضع النقد والتحليل فقد شخص  الكتب املحققة واأل
حاث فمن بني معاجلاته  مواطن الضعف والوهن التي كانت عليها تلك األ
يف خمطوطِه هذا حقيقة كتاب هنج البالغة للرشيف الريض والرشوح 

وأمهية كذلك اهتّم بموضوعة دور النقد يف نجاح التحقيق . املوضوعة عليه
املقدمات يف تقّيم التحقيقات كام حاول ان يقدم تصنيف علمي وموضوعي 

كام نال املخطوط , يسالمجلهود املسترشقني يف دراستهم لتأريخ العرب اإل
ادي للتأريخ وأمهية  حيز واسع بالدراسات التي اهتمت بمعاجلة التفسري ا

 ما يبدو مقومًا األسيوي وقد جاء املخطوط مكتمًال فهو عىل نتاجنمط اإل
وكالعادة يف اغلب آثار . لغويًا وقد احتوى عىل مقدمة وفهرست للمحتويات

فاألوىل , الدكتور اخلطية ورد هذا املخطوط بثالث نسخ متشاهبة طبق األصل
والثالثة , كتبت بخط يدِه والثانية جاءت منسوخة بورق الكاربون الناسخ

  .ي ثالث نسخ ملخطوط واحدجاءت ايضًا منسوخة بنفس ورق الكاربون فه

  .سم٢١×  ٢٩): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .بخط املؤلف بقلم احلرب اجلاف األزرق: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ١٨: معّدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ٩: معّدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٢٧٠: عدد األوراق

  .ابيض مسمر رقيق خمطط: نوع الورق

  .١٩٩٠: ن املخطوطتأريخ تدوي
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  .ثالث نسخ: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة ذين   ٩٠٧,٢:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

  :املنوعات العزيزية) ٨(

املخطوط عبارة عن مقاالت خمتلفة كتبت يف أوقات متفاوتة سعى 
معاجلة بعض القضايا الفكرية والسياسية التي عاشها  إىلاملؤلف من خالهلا 

حاث علمية جادة ملتزمة برشوط املنهج اذ تنوعت مطالب املخط وط مابني أ
األكاديمي ومابني مقاالت لصحف يومية قصرية وإمجاال امتازت هذه 
حاث واملقاالت بالبعد السيايس واالديولوجي بام يؤمن فيه  املجموعة من األ

ومن املمكن اجياز عنوانات هذه املجموعة . املؤلف من أفكار سياسية
حا   :ث بااليتاملتفرقة من األ

واح سومر − التوراة مؤرخ  إىلبحث او لقاء مع مؤلف من أ
مكّون من ) خاطرات يومية(, بحث معنون هبموم ساخنة )٣٠/٦/١٩٩٠(بـ
مي  ,ورقات) ٥(  ١٤خمطوط مكون من (دراسات عن أسلوب اجلاحظ التهكُّ

خمطوط مكّون من (عابر املفاوز واألهواء  ,)١٤/١٢/١٩٨٩(مؤرخ بـ) ورقة
جريدة االحتاد الغراء  إىلمقرتحات   ,) ٣/٧/١٩٨٩(رقة مؤرخ بـو) ٢١(

من الشيخ شعالن  ,)١٠/١/١٩٨٨(ورقات مؤرخ بـ) ٣(خمطوط مكون من 
من اجل  ,حسني رخيص خمطوط مكون من ورقة واحدة إىلابو اجلون 

حماولة رأب الصدع خمطوط  ,ورقة) ١٢(كرامتك يا وطن خمطوط مكّون من 
املحتوى اإلنساين حلركة ,  ) ٢٥/٤/١٩٨٩(أوراق مؤرخ بـ) ٦(مكون من

مقرتحات ) ١٩٨٩−١٩٨٨(ورقة مؤرخ بـ) ١٤(السلم خمطوط مكون من 
أوراق مؤرخ ) ٨(خمطوط مكون من  ,حول الديمقراطية املتعددة
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ق أورا) ٨(ماذا حدث يف العامرة ? خمطوط مكون من  ,)٦/٤/١٩٨٩(بـ
مقرتحات للجبهة الوطنية خمطوط مكون من  ,٣٠/١/١٩٨٩مؤرخ يف 

عن الفلسفة الوضعية ومعيارها االجتامعي  ,)١٩/١/١٩٨٨(ورقتني مؤرخ بـ
احلركات واألحزاب  ,)١٩٨٠(أوراق ومؤرخ بـ) ٦(خمطوط مكون من 

 ,)١٩٨٧(صفحات ومؤرخ بـ) ٣(السياسية يف إيران خمطوط مكون من 
ية العامة يف إيران والعراق بعد توقف القتال خمطوط االجتاهات االجتامع

نظرات يف تطور األدب  ,١٩٨٧مرتجم مكون من صفحتني ومؤرخ عام 
ورقة غري مؤرخ وُرّبام غري  ١٢ية خمطوط مكون من سالمالعريب يف العهود اإل

ورقة ومؤرخ ) ٢١(خمطوط مكون من  ١٩٣٦بعض مالمح انتفاضة  ,مكتمل
  ).١٩٧٣آذار /٣٠(بـ

حاث املخطوطة واملنظومة حتت عنوان تش وب هذه املجموعة من األ
فهي امجاًال ,املنوعات العزيزية الكثري من االلتباس وعدم الوحدة واالرتباك 

تنقسم عىل نسختني رئيستني تناظر إحدامها األخرى لكن هنالك بعض 
نسخ ) ٤(التوراة  إىلالفوارق فعىل سبيل املثال وجد لبحث من الواح سومر 

إضافية غري النسختني األصليتني ووجدت لبحث بعض مالمح انتفاضة 
فلسطني نسخة اخرى إضافية واملخطوطة متعددة األغراض ففيها بعض 
األوراق املطبوعة او بعض الصحف اليومية التي نرشت فيها تلك 
املخطوطات وّربام من الصعوبة حرص عدد أوراق النسختني وحتديد نوع 

  . احلاد بني خمطوط وآخر الورق واخلط للتفاوت

  .سم٢١×  ٣٠): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .متنوع بني خط املؤلف والطابعة: نوع الكتابة او اخلط
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  .سطراً ) ١٧(متنوع لكن األغلب : معّدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ١٠: معّدل الكلامت يف كل سطر

  . ورقة) ٢٠٠(غري حمدد ولكنه قد يتجاوز الـ: عدد األوراق

يض املسمر الرقيق : نوع الورق خمتلف مابني األصفر السميك واأل
  .املخطط

حاث املتنوعة : تأريخ تدوين املخطوط يف هذه األ ظهر ان مجع وتأ
  .١٩٩٠كان يف عام 

  .نسختان: عدد النسخ املخطوط

نة مؤسسة ذين   ٧٠, ٤:رقم وتصنيف املخطوط يف خزا

) ٣(هي عبارة عن  هنالك متفرقات خارج النسختني: املالحظات
نسخ من بحث الواح سومر ونسخة يف بحث بعض مالمح انتفاضة عام 

  .الفلسطينية ١٩٣٦

اسونية املتنوعة) ٩(   :دراسة بعض مهام ا

اسونية وفكرهتا يف  املخطوط حيمل ُبعدًا ايديولوجيًا يف مواجهة ا
الرشق من موضوع يساري حاد وُربام هذا املخطوط هو نتاج حالة االهنيار 
الكبري الذي تعرضت له املنظومة الرشقية الفكرية يف االحتاد السوفيتي يف 

يف  ١٩٩١مطلع التسعينات من القرن املنرصم فاملخطوط مصنف يف العام 
ترشين الثاين وغلبت عىل مطالبه وفصوله فكرة الدفاع عن احلياض والكشف 
عن وهن الفكر الغريب بحسب منظور املؤلف واملخطوط حيتوي عىل 
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نسختني كتبت األوىل بقلم الرصاص والثانية نسخت بورق الكاربون 
  .الناسخ

  .سم١٩×  ٣٢): العرض× الطول (قياس املخطوط 

بخط املؤلف متنوع مابني القلم احلرب اجلاف  :نوع الكتابة او اخلط
  ).الرصاص(األزرق والقلم الكرافيت 

  .سطراً  ١٨: معّدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١١: معّدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٤٣: عدد األوراق

  .ابيض مسمر خمطط: نوع الورق

  .١٩٩١: تأريخ تدوين املخطوط

  .نسختان: عدد النسخ املخطوط

نة مؤسسة زينرقم وتصني   ٩٥٣:ف املخطوط يف خزا

توجد بني النسختني األصليتني للمخطوط نسخة كتبت : املالحظات
ورقة وهي عىل ما يبدو النسخة األولية غري ) ٤٨(بالقلم الرصاص مكونة يف 

مكتملة ففيها الكثري من اإلضافات واحلوايش عىل أصل املخطوط فضًال عن 
  .التغيريات اجلوهرية

تقديم األستاذ (األسطورية مللحمة النوروز الشعبية اجلذور ) ١٠(
  ):مجال عبد القادر معروف خزنةدار
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يصنف موضوع هذا املخطوط ضمن االهتاممات او التخصص 
) البابكية(الدقيق الذي عمل عليه الدكتور منذ إكامله موضوعه الدكتوراه 

يد وهو بحث يف مضامر املعتقدات واحلركات الدينية للشعوب فموضوعة ع
النوروز تندرج ضمن هذا االطار العام ويبدو لألمهية التي ناهلا عند الباحث 
خصص له أكثر من كتاب خمطوط ـ كام سريد الحقًاـ وامجاالً فانا هذا املخطوط 
يصنف ضمن املخطوطات كبرية بحجم فقد تكون من ستة فصول وخامتة 

وجتديد األماين  ومالحق متعددة تناول يف الفصل االول فكرة عيد رأس السنة
يف التخلص والتحرر والسيام لدى الطبقة العامة فيام اندرج الفصل الثاين 
نحو التجذير التأرخيي لعيد رأس السنة القديم والسيام عند الطرفني القدماء 

 أسطورةويبدو انه استمر يف هذا األمر يف الفصل الثالث عندما سعى لبحث 
رياهتا عىل عي). متوزى) (دموزى(   .د النوروزوتأ

ري  حاثه مل يفارق مديات التأ ويظهر ان الدكتور العزيز يف اغلب أ
اإليراين عىل األفكار الدينية يف الرشق ولذلك عنون الفصل الرابع بعيد رأس 

ثم حاول يف  ,السنة اإليراين القديم وتناول فيه الروايات الفارسية والعربية
تشابه واالختالف بني األعياد الفصل اخلامس ان يقيم مقارنة بني عنارص ال

فيام كان الفصل السادس الذي عنونه بوسط ) متوز و نوروز(الدينية القديمة 
ووسطاء حاول فيه ان يكشف عن القنوات الناقلة هلذه الفكرة من الرتاث 

وقتنا احلارض والكتاب بصورته العامة هو عبارة عن نسخة  إىلالرشقي القديم 
ر انه مكتمل من الناحية اللغوية واألعداد واحدة فقط بالكاربون ويظه

للطباعة كام احتوى عىل ثّبت للمصادر واملراجع وعىل فهرست للمحتويات 
اسم املطلب ورقم ورقته وقد قام األستاذ مجال عبد القادر  إىلأشار فيه 

  .معروف خة زنة دار  بمراجعته
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  .سم٢١×  ٣٢): العرض× الطول (قياس املخطوطة 

بخط املؤلف منسوخ عن طريق الكاربون : اخلط نوع الكتابة او
  .الناسخ

  .سطراً  ٢٢: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١١: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة بغري املالحق ٢٢١: عدد األوراق

  .ابيض مصفر خمطط رقيق: نوع الورق

  .١٩٩٤: تأريخ تدوين املخطوط

نة مؤسسة ذين   واحد: عدد نسخ املخطوط يف خزا

نة مؤسسة زينرقم    ٩٥٦, ٦٧: التصنيف يف خزا

نان الداخلية : املالحظات كتب املتن باللون األسود فيام كتبت العنوا
اجك األخرض يف كتابة عنوان املخطوط  باللون األمحر واستعمل قلم ا

علام ان . الرئيس كام احتوى املخطوطة عىل مجلة من اخلرائط واجلداول
  .٢٠١٠عام املخطوط مطبوع يف مدينة بغداد 

  :يةبداعاملفصل يف نشأة النوروز الذهنية اإل) ١١(

يبدو ان هذا  املخطوط يف أصله هو تطوير وتوسيع للمخطوط      
السابق املعني بمتابعة تأرخيية عيد النوروز فقد أضاف اليه املؤلف بعض 
حاث اجلديدة عليه لكنها عىل ما يبدو تشكل فصول من كتاب  الفصول واأل
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كام زاد عليه بعض املالحق . سالمباألساطري العربية قبل اإل آخر اعتنى
اجلديدة ولذلك ظهر املخطوط بحجم كبري جدًا جتاوزت عدد أوراقه 

ورقة وقام الدكتور مكرم جالل الطالباين بالتقديم للمخطوط وهو ) ٣٧٨(الـ
ه احتوى عىل قائمة حمتويات أشار فيها  اسم  إىلعىل ما يبدو مهيأ للطبع أل

  .طلب ورقم الورقةامل

  .سم٢٠×  ٣٢): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .بخط املؤلف بقلم احلرب اجلاف األزرق: نوع الكتابة او اخلط

ً  ١٩: معدل األسطر يف كل ورقة   سطرا

  .كلامت ٩: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة٣٧٨: عدد األوراق

  .ابيض خمطط متوسط السمك: نوع الورق

  .بغداد ,١٩٩٤−١٩٩٣: وطتأريخ تدوين املخط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم وتصنيف املخطوط يف خزا

يض : املالحظات احتوى املخطوط عىل لوحتني منسوختني باأل
  .واألسود للحداد كاوه واملخطوط غري منشور حتى اآلن ومل ير النور

لُقدامى بن مسائل يف الرتاث وكتاب اخلراج وصنعة الكتابة ) ١٢(
  )بعض املالحظات الرسيعة(جعفر 



‐ ٥٢ - 
 

يفه إىلمل ترد إشارة يف املخطوط حتيل  لكن يبدو انه  ,وقت تأ
املخطوط األخري الذي كتبه العزيز وهو حيتوي عىل بعض اجلذاذات 

إدخال فقد وضعها يف أماكنها املحددة ويف أوراق  إىلالتي حتتاج ) البطاقات(
به هو جميئه بنسخة واحدة فقط مع قسم من والذي يؤيد ان آخر كت ,خمتلفة

وهو ال حيتوي عىل فهرست لكنه امجاًال . نسخ يف اجلزء األخري من املخطوط
اعتنى بدراسة اخلاصة لكتاب اخلراج : يتكون من قسمني رئيسني األول

اختص بنقد طريقة : والثاين ,وموضعه ضمن جمموعة الكتب التي تنمي إليه
  . كتور حممد حسني الزبيديحتديد الكتاب من قبل الد

  .سم٢٠×  ٢٨): العرض× الطول (قياس الكتاب 

بخط املؤلف بالقلم احلرب اجلاف األسود األزرق : نوع الكتابة او اخلط
  .أحيانا

  .سطراً  ١٦: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ١٠: معدل الكلامت يف كل سطر

ؤكد جتاوز مل يرد تقيم داخيل ألوراقه لكنه من امل: عدد األوراق
  .ورقة) ٣٠٠(الـ

يض املصفر وما بني الورق األسمر : نوع الورق متنوع مابني األ
  .السميك املخطط

بام يكون بعد عام : تأريخ تدوين املخطوط   .١٩٩٤رُّ

  .واحدة مع وجود قطعة ناقصة مستنسخة عنه: عدد نسخ املخطوط
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نة مؤسسة زين   ٩٥٣: رقم تصنيف املخطوط يف خزا

وي املخطوط عىل العديد من البطاقات التي أضافها حيت: املالحظات
طريقة تنظيم . أصل املخطوط والتي مل تدخل بعد يف ُصلبه إىلاملؤلف 

الكتاب وضع املؤلف  احلوايش والتعليقات يف هناية كل قسم, يفتقد 
ثبت للمصادر واملراجع وفهرست للمحتويات كام انه ال حيتوي  إىلاملخطوط 

  .ةعىل صفحة عنوان رئيس

  

 :األبحاث املخطوطة واملطبوعة: ثانياً 
التطورات االقتصادية واالجتامعية والدينية والفكرية لعرب شبة ) ١(

  :سالماجلزيرة العربية قبل اإل

يبدو ان هذا البحث هو من البواكري األوىل التي دوهنا الدكتور العزيز 
. جامعة بغداد/اآلدابوهو يف سلك األكاديمية اذ كتب عليه بخط يدِه كلية 

رز التطورات االجتامعية والبيئية  والبحث هو عرض تأرخيي رسيع أل
  .ورقة ٤٢إذ تكون من  سالموالفكرية لعرب قبل اإل

  ١٢× ٣٢): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .باآللة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او اخلط

  .سطر يف كل ورقة ٣٠: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٤: الكلامت يف كل سطر معدل
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  .ورقة ٤٢: عدد األوراق

  .سميك مصفر غري خمطط: نوع الورقة

  .١٩٧٤−١٩٧٣: تأريخ تدوين املخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٨٠٨, ٢:رقم وتصنيف املخطوط يف خزا

  .جامعة بغداد/البحث منشور يف جملة كلية اآلداب: املالحظات

  :الثقافية يف تفاعل العرب واملسلمني احلضاريدور املراكز ) ٢(

حنني –هيأ الدكتور العزيز هذا البحث ضمن أعامل مهجران افرام 
, وهو بحث حاول فيه مؤلفه التأكيد عىل قنوات ١٩٧٤املنعقد يف بغداد عام 

  .يةسالمالتفاعل واالنتقال مابني احلضارات الرشقية القديمة واحلضارة اإل

  .سم١٦×  ٢٠): العرض× ل الطو(قياس املخطوط 

  .باآللة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ٢٣: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ٧: معدل الكلامت يف كل سطر

  ..ورقات ٦: عدد األوراق

  .اسمر عادي: نوع الورق
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  .١٩٧٤: تأريخ تدوين املخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زينرقم وتصنيف املخطوط يف    ٩٠٧, ٢: خزا

البحث منشور يف أكثر من مكان وموجود عىل الشبكة : املالحظات
  ).االنرتنيت(العاملية للمعلومات 

  :بعض مقومات الرتمجة املتقنة) ٣(

البحث املخطوط يعالج بحس نقدي بعض أساليب الرتمجة املتبعة 
عند البعض فيحاول تشخيص مواطن الضعف والوهن فيها وتقديم بعض 

العديد من  إىلالنصائح املتبلورة عن طريق اخلربة يف جمال الرتمجة اذ أشار 
  .املواقف البحثية العلمية التي اتبعها عن مراجعته لبعض النصوص املرتمجة

  .سم٢١×  ٣٢: العرض× الطول (اس املخطوط قي

  .بخط املؤلف وبقلم احلرب اجلاف األزرق: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ١٨: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ١٠: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ١٣: عدد األوراق

  .ابيض مصفر خمطط سميك: نوع الورق

  .م١٩٩١: تأريخ تدوين املخطوط
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  .واحدة: خطوطعدد نسخ امل

نة مؤسسة زين   ٨٠٨, ٠٢:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

حيتوي املخطوط عىل مقالتني علميتني يف جمال الرتمجة : املالحظات
قية تعود لبعض الباحثني   .نرشتا يف املجالت العرا

  : نقد وبيان اجلوانب من سرية ابن خلكان) ٤(

نه هو عبارة عن دراسة نقدية  مكثفة لسرية املخطوط كام يشري عنوا
  .املؤرخ اغبن خلكان

  .سم١٨×  ٣١): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .نسخه بخط املؤلف كاربونية: نوع الكتابة واخلط

  .سطراً  ٢١: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلامت ١٠: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ٤٩: عدد األوراق

  .ابيض مصفر سميك خمطط: نوع الورق

  .١٨/١٠/١٩٩٢: املخطوطتأريخ تدوين 

  .واحدة منسوخة عىل ورق كاربون: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢: رقم تصنيف املخطوط يف خزا
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املثقف =نرش البحث بالُكردية يف جملة روشنبريى نوى: املالحظات
  .اجلديد

  :علم التأريخ) ٥(

طية ظهر هذا البحث املطبوع باآللة الكاتبة بني جمموعة من اآلثار اخل
للدكتور العزيز وهو مل يأت بعنوان واضح ورصيح سوى عبارة علم التأريخ 
ويبدو ان البحث منشور يف احدى املجالت األكاديمية اذ بدأت الصفحة 

  ).٦٢(وانتهى بالصفحة ) ٤٧(

  .سم٢٠×  ٢٨): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  . مطبوع باآللة الكاتبة: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ٢٥: يف كل ورقة معدل األسطر

  .كلامت ١٠: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقة ١٥: عدد األوراق

  .سميك اصفر: نوع الورق

  .غري معروف: تاريخ تدوين املخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

  :يةتطور احلضارة العاملية عرب املراحل االجتامعية التأرخي) ٦(
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البحث ناقص وغري مكتمل وال حيمل سوى العنوان ويبدو ان نقصه 
  .األكثر هو من اآلخر فقد جاء مكتوب وغري مكتمل

  .سم ١٩×  ٣٢): العرض× الطول (قياس املخطوط 

  .باآللة الكاتبة القديمة: نوع الكتابة او اخلط

  .سطراً  ٢٩: معدل األسطر يف كل ورقة

  .كلمة ١٢: معدل الكلامت يف كل سطر

  .ورقات ١٠: عدد األوراق

  .سميك مصفر من القطع الكبري: نوع الورق

  .غري معروف: تاريخ تدوينه ملخطوط

  .واحدة: عدد نسخ املخطوط

نة مؤسسة زين   ٩٠٧, ٢:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

 املتفرقات: ثالثاً 
متفرقات متنوعة غري واضحة املعامل مثل العنوان وغري ذلك وهي . ١

حاث اخلاصة حتتوي عىل  بعض البطاقات واملسودات األوىل لبعض األ
  .بالدكتور العزيز

نة مؤسسة زين   :رقم تصنيف املتفرقات يف خزا
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السرية الذاتية للدكتور العزيز وهي تتكون من صفحتني كتبها . ٢
اذ تعد املصدر الرئيس واألوىل ملعرفة ) ٤/٨/١٩٨٨(بخط يده وأرخها بـ

  .طفولة وحتى تأريخ كتابة هذه الوريقاتشخصيته ومراحل حياته منذ ال

السرية العلمية للدكتور العزيز والتي كتبها ايضًا بخط يده وأرخها . ٣
أوراق متتالية ابتدأت بالتسلسل  ٤وقد تكونت من ) ١٣/١٢/١٩٩١(بـ
ما  إىلفقرة علمية أشار فيها ) ٣٠(واحتوت عىل ) ٨(وانتهت بالتسلسل ). ٥(

حاث علمية   .مطبوعه دونه من كتب وأ

نة مؤسسة زين   .٩٢٨:رقم تصنيف املخطوط يف خزا

السرية العلمية األخرى للدكتور العزيز والتي كتبها بخط يدِه ) ٤(
لكن مع األسف فقدت الورقة األوىل منها فجاءت ناقصة غري ان املفيد فيها 

  .اهنا زادت عىل السرية العلمية املتقدمة مما يرجح اهنا قد جاءت الحقة هبا

نة مؤسسة ذينرقم    ٩٢٩, ١:تصنيف املخطوط يف خزا

. شجرة نسب لقبيلة قريش من إعداد الدكتور حسني قاسم العزيز) ٥(
  .وهي مكونة من صفحة واحدة غري مؤرخة

نة مؤسسة ذين   ٩٢٩, ٢:رقم تصنيف يف خزا

اإليراين عرب العالقات −فهرست البحث التعاون العبايس) ٦(
  ).م١٣/٩/١٩٧٦(مؤرخ بـالتناقضية مكّون من ورقة واحدة و

نة مؤسسة زين   ٩٠٧,٢:رقم تصنيف يف خزا
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  وىل من املخطوطالصفحة األ
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 صفحة عنوان املخطوط
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  الصفحة ما قبل األخرية للمخطوط
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  الصفحة األخرية من املخطوط
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 دراسات عن

 سالمأساطري عرب شبه اجلزيرة قبل اإل

 لفهم معتقداهتممدخل 

 حسني قاسم العزيز.د

 
اختا (ولذلك يقال للشعرين ,إنام كانت الغميصاء وسهيل جمتمعني]١[
وتبعه العبور فعربت املجرة وأقامت  ,فانحدر سهيل فصار يامنيا ,سهيل

  .الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى عمت

ا ساق للثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو ... إن العيوق عاق الدبران 
دا خاطبا هلا وهلذا سموا هذه النجوم القالص   .عرشين نجام فهو يتبعها أ
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  .)١()١(عن القليل املتبقي من أساطري العرب القديمة

القديمة تزداد منذ أن ) امليثولوجيا(أخذت العناية بدراسة األساطري
يدا بدراستها  بدأ االنرتوبولوجيون وعلامء االجتامع يوجهون اهتامما متزا
حاثهم عىل الرغم من أن األساطري مواد شفهية  واعتامدها مصادر لتوثيق أ

لعقائد الروحية اهتامم املعنيني بنشأة ا إىلإضافة  ,منذ حوايل قرنني تقريبا,
املقارن والسيام املعنيني بدراسة الفولوكلور يف الكتاب  األديانوعلم ,البدائية
بعد أن ظهر التشابه الكبري بني أسفار عديدة حتدثت ,العهد القديم ,املقدس

 ,واخلروج من الفردوس ,عن اخلليقة وإنسان الطني وسيدة ا لضلع  واخللود
وب وسفينة الطوفان ,وختاصم األخوين ونشيد اإلنشاد لسليامن  ,ومتاعب أ

واح سومر [وغريها مما يذكره كريم وطه باقر  ومقدمة أدب العراق  ,من أ
ضا من ,وغريهم] القديم كام وان االهتامم بدراسة األساطري القديمة قد زاد أ

فلم يعد االهتامم  ,أجل معرفة جذور الفكر واإلرث األويل اإلنساين
وإنام أحدث  ,ا عىل علامء اآلثار والتاريخ فحسبباألساطري القديمة قارص

دراسات خمتلفة تعتمد يف كشف أوليات كل علم وفن عىل األساطري 
الذين هبرهتم صور ورسوم  ,فاملعنيون بالفنون التشكيلية عىل سبيل املثال,

أو املجسامت البارزة عىل ] ٢[الكهوف واملغاور أو متاثيل ومنحوتات اآلهلة 
األساطري لتعينهم عىل فهم وإدراك اطر ومضامني ذلك  إىل اجلدران جلأوا

بينام تعتمد الدراسات الفلسفية عن طبيعة بداية  ,الرتاث اإلنساين الضخم
بطها اجلديل  التكوينات االجتامعية وظهور الوعي واإلدراك والعقائد وترا

شعبي  إبداععىل دراسة األساطري التي تفرسها بأهنا  نتاجبنوع ومستوى اإل

                                                            
السيد حممود شكري اآللويس, بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب, حتقيق : انظر )١(

 .٢٤٠ـ  ٢٣٩/ ٢هـ,  ١٣٤٢, القاهرة, ٣األستاذ حممد هبجت األثري, ط
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وما يتصل هبا من ,شفهي وتساعد بشكل واسع يف كشف الرتكيبات العقائدية
للرتابط  ,ألن األساطري انعكاس لواقع مادي معيش ,سحر وطقس وعبادة

 نتاجاجلديل بني اإلدراك والواقي والعقيدة ـ كام ذكرنا ـ وبني نوعية ومستوى اإل
مع جتارب ] فنطازية[فاألساطري وان كانت صورة ذهنية ومهية خيالية  ,

ة   ,ومالحظات واقعية كانت األساس يف نشأة املعرفة و العلوم فإهنا كانت مرآ
تظهر ما كان يدور يف املجتمع من عالقات نقلت أسطوريا من الواقع 

واطف احلقيقي عن العالقات االقتصادية واالجتامعية والفكرية وجممل الع
واألحاسيس واآلمال والعالقات والعالقات اجلنسية فصورت فنطازيا 
وأخذت الرغبات واملشاعر واألحاسيس عىل الطبيعة ومظاهرها واآلهلة 

فلها القدرة الكلية عىل العطاء  ,املعبودة وقد منحت مجيعا فارق الشعور
ها فعبدها اإلنسان طمعا بآالئ ,والرمحة والغضب وإنزال العقاب العظيم

حاث استثنائية لـ ,وخوفا من سطوهتا وعذاهبا فلهاوزنز [حاولت دراسات وأ
 ,موسكايت ,رينيه ديو ,لويس موزيل ,ديتلف نيلسن ,روبرتسن سمث  ,

وأخرى عربية ] بروكلامن وغريهم ,بالرش ,نيكلسون ,مرغليوث ,ولفنستون
 ,مصطفى اجلورو ,حممد عبد املعيد خان ,خليل أمحد خليل ,لـطه حسني

إجياد صلة بني بدايات  ,]وطيب تيزيني ,أمحد كامل زكي ,حممود سليم احلوت
وقد ركز طيب تيزيني عىل أمهية دراسة  سطورةالنثر والشعر وبني األ

ا انعدمت حلد اآلن فرص التوسع يف االطالع  األساطري العربية القديمة طا
ع من أوس%)٨٣(عىل نصوص مدونة عن تلك احلقب التي كانت حياة الريف

 سالمفإذا أردنا أن نقرتب نسبيا  أكثر من واقع جمتمع عرب ما قبل اإل ,املدنية 
ن يا ترى  يف شبه اجلزيرة العربية فليس أمامنا إال أن نتقىص األساطري ولكن ـ أ

ن ذهب أغلبها? ضئيل وباهت فإن ما وصلنا منها . ـ يمكن العثور عليها? وأ
ن األساطالصورة جدا  ,الربق ,, القمرالشمس[الطبيعة ومظاهرهاري عن , أ
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وعن اآلهلة ]والروح واألمطار والزالزل والرباكني واملياه اجلنونية ,الرعد 
ورموزها وطقوس عبادهتا? لقد حاول فريق من الباحثني العرب نفي وجود 

فية وباملالحم ة أساطري وفريق خلط األساطري بالقصص اخلرا بينام يعرتف  ,أ
اذا?فريق ثالث باأل ن اختفت و وإزاء  ,ساطري ولكنه ال يعلم ـ حسب ظنه ـ أ

كل ذلك  تظهر الرضورة لبذل املزيد من العناية باملكتشفات اآلثارية احلديثة 
 ,معني يزودنا باملعلومات عن األساطري إىلودراسة نصوصها لعلنا هنتدي 

  .وسوف نعالج الحقا أسباب اختفاء األساطري القديمة
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األولالفصل   

 بدايات الدين البدائي وتطوره
 

وتربز أمهية املكتشفات اآلثارية بالنسبة للدراسات املتعلقة ] ٣[
بأساطري العرب القدماء ومعتقداهتم الوثنية فيام لو احتوت عىل نصوص 

وما إن كان يدور يف  ,تتناول تلك املعتقدات والطقوس التطبيقية ,مدونة
فية مما جيعل املعلومات موثقة وأقرب  ,فلكها من أساطري وحكايات خرا

عندئذ ستساعد ـ وال شك ـ عىل إدالء ما اكتنفت تلك  ,لطبيعة الواقع املعيش
 ,وحتى تتوافر إمكانية حتقيق ذلك يف املستقبل ,األساطري من غموض وإهبام

ينبغي بذل جهود استثنائية مضاعفة من أجل السعي لتسليط الضوء عىل تلك 
حت جراء ما حلقها من إمهال وتعتيم باهتة اللون ضئيلة التي أ صب ,األساطري
ويف هذا السياق توجه بحثنا بتواضع يف دراسته لألساطري العربية  ,احلجم

أن  إىلالقديمة لبيان علة التجاهل ونتائج اإلمهال الذي آل باألساطري العربية 
بدراسة لقد مهد البحث من أ جل بلوغ غاياته  ,تندثر وتقبع يف زاوية النسيان

  :املوضوعات اآلتية

  .ـ أوليات الدين البدائي وتطوره١
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  .ـ دراسة األساطري القديمة ٢

قية القديمة٣   .ـ دراسة عن األساطري العرا

نية القديمة٤   . ـ دراسة بعض األساطري اإليرا

إن الغرض من دراسة املوضوعات األربعة اآلنفة هو هتيأة مقدمة 
قدات العربية القديمة بروح علمية تيرس دراسة نقدية لألساطري واملعت

  .متجردة
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 الفصل األول

 بدايات الدين البدائي وتطوره
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 :أوليات الدين البدائي وتطوره]٤[
 (Enthropology)تتفق آراء غالبية علامء االجتامع واالنثروبولوجيا       

والتاريخ القديم ) اآلثار(واآلركيولوجي (Ethnogogy)واالثنوبولوجيا 
عىل أن الديانة البدائية بشقيها املعتقدات والتطبيقات عىل ,املقارن األديانو

سط أشكاهلا من لدن اجلنس البرشي ,مل  متارس ,حد سواء الذين  ,ولو بأ
عاشوا عىل سطح كوكبنا األريض بدائيني متوحشني مهج وغارقني يف جهالة 

ن أي يشء بام يف ذلك املعتقدات والتطبيقات الطقسية وضاللة ال يفقهو
السينانثروب [فإنسان بكني  ,الدينية ملئات األلوف من السنني 

Simonthrops  [, وهو  ,م. الذي قدر ظهوره قبل نصف مليون سنة ق
وإنسان جاوة  ,من أقدم األصناف التي ُعثر عىل عظامها وبعض آثارها

مل تكن التصورات االعتقادية ] Pethcanthrups erectsالبتكانثروي [
بيد أن إنسان نياندرتال  ,قد ظهرت لدى هاتني املجموعتني  بعد

]Neandertal[,  العرص اجلليدي الثاين  إىلويرجح تاريخ ظهوره] حوايل
قد ظهرت معه بدايات التصورات االعتقادية ] م.ق ١٠٠٠٠ـ  ٤٥٠٠٠٠

وهو  ,يف عمر اإلنسان احلديث  البدائية البسيطة الساذجة ثم أخذت بالتطور
 Homo[الذي يعرف باإلنسان العاقل Sapioms [ الذي ظهر يف العرص

 Croو يمثله إنسان كرمانيون ,احلجري احلديث  – Manon,  الذي ال
ف سنة ق ٣٠ـ  ٤٠يتجاوز ظهوره بني  وهو الذي تم يف عهده ـ فيام بعد ـ  ,م. أ

ثم أخذ هذا  ,] م.ف سنة قآال ١٠بحدود [تدجني بعض احليوانات الربية
قن صنع ما حيتاجه من أدوات ومل  اإلنسان العاقل ينتج غذاؤه بنفسه بعد أن أ

الذي نّمى ووسع دائرة  ,إال بعد أن مارس العمل نتاجيتسن له بلوغ طور اإل



‐ ٧٨ - 
 

أفق تفكريه فتعلم الزراعة وتربية احليوان واحلرف والتجارة والكتابة ومبادئ 
  .احلضارة العلوم وارتقى مدارج

ه قد ظهرت بالتدرج  إىلتشري الدراسات االنثروبولوجية والعرافة  أ
بام فيهم سكان شبه  ,لدى شعوب العامل البدائية ,املكثف الذي عرضناه آنفا

تصورات  ,بتفاوت نتيجة خصوصيات موضعية ,جزيرة العرب القدماء 
يعة ومعتقدات ساذجة بسيطة نتيجة ضعفها وعجزها يف النضال ضد الطب

خياهلا اخلصب ليسعفها بخلق أساطري  إىللذلك التجأت  ,وجلهلها املطبق
فكون لدى تلك الشعوب البدائية  بداعوجاد اخليال باإل ,وخرافات

سحرية عن الظواهر الطبيعية ] Fantasticمتخيلة [تصورات فنطازية 
ادية واألشياء املحيطة بالبدائيني وكذلك عن املصادر ] ٥[وعنارصها ا

نية التي كانوا يقتاتون عليها ويعيشون عليهاالن   .باتية واحليوا

من ختيالت  ,إن الدين قد ولد يف عصور بدائية :( كتب فردريك انكلز
البدائية عن طبيعتها وعن الطبيعة اخلارجية التي  ,الغامضة ,الناس اجلاهلة 

فية الساذجة اعتقدت تلك .)١()حتيط هبم وبفضل اخليال املبدع لألوهام اخلرا
الشعوب البدائية وآمنت بأن للقوى واملظاهر الطبيعية املحيطة هبا قوى 

كام دانت  ,]Metaphisicalميتافيزيقية [سحرية خارقة الشعور بام ورائية 
 ,, نتيجة ضعفها وجهلهارهبة ورغبة ,ا صورت من خرافاتتلك الشعوب 

اورائية هبا ـ حسب اعتقادها ـ وتطمع بآالئها  إذ  كانت ختشى بطش القوى ا
إن ,وأوجدت لنفسها نظاما صارما من النواهي واملحرمات الغذائية واجلنسية

                                                            
, موسكو , ] بالروسية[لودينغ فيور باخ وهناية الفلسفة األملانية الكالسيكية. ف )١(

/ ٤, ١٩٧٠, موسكو ] بالعربية[تارات ماركزس انكر, خم: , كذلك ٤٨, ص  ١٩٥٢
٦٢. 



‐ ٧٩ - 
 

يه الشعوب لألرباب بآالف  ظهور هذه االعتقادات البسيطة سابق لتأ
ه غري متجاوز أعوام  ,السنني ف ـ  ٥٠بيد أ ف ق ٤٠أ العرص أي يف  ,م.أ

احلجري القديم األعىل; ذلك ألن ظهورها يرتبط بتعمق وتطور وعي 
بعد أن نمت  ,يف العمل واحلياة االجتامعية ,اإلنسان احلديث اإلنسان العاقل

ئية وظهور قابلية اإلنسان يف التفكري املجرد يف  قوة الدماغ البرشي االستقرا
ولكن بسبب العجز  ,عبداالتي بدوهنا ال يمكن اإل ,يف الفنطازيا ,التخيل

خلق  إىلواجلهالة وقلة اخلربة العملية حتتم ابتعاد الفنطازية عن الواقع مما أدى 
  .)١(مع عّدها واقعا وتتحكم بمصري اإلنسان ,تلك التصورات اخلرافية

 إىلترى الدراسات العلمية أن الشعوب البدائية القديمة قد توصلت 
وأن تلك األشكال متداخلة يف تدرجها  ,أشكال أربعة من املعتقدات الدينية

ادي حلياهتا ك البدائيني نظرا لتنوع ظروف األساس ا وتلك  ,لدى أو
  :األشكال األربعة هي

ظهر املعتقد السحري لتفسري الظواهر : Magical: أ ـ السحرية
والقوى الطبيعية بصورة ما ورائية مع حماولة تسخري القوى الطبيعية 

كاستسقاء السامء من قبل اهلنود ,غبات اإلنسان البدائي وظواهرها عىل وفق ر
اء من سطوح منازهلم توسع العامل اإلسكتلندي االنثروبولوجي ] ٦[برش ا

جورج فريزر يف ذكر األمثلة عن حماولة االستسقاء السحرية يف موضوع 
يف الفصل اخلامس املكرس ملوضوع " التحكم يف املطر عن طريق السحر"

                                                            
,  ١٩٨٥, موسكو , ]بالروسية[تاريخ العامل العام, تأليف جلنة من العلامء السوفيت )١(
مقالتنا عن الفلسفة الوضعية ومعيارها االجتامعي, جملة آفاق عربية السنة ا : , انظر ٧٣/ ١

 .١٥٧/ ١٩٨٠,٥خلامسة, بغداد , 
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الغصن الذهبي  دراسة يف (يف مؤلفه" طقوس عن طريق السحرالتحكم يف ال"
  .)١()السحر والدين

ويبدو أن السحرية هي  أكثر األشكال امتدادا عموديا يف التاريخ 
إذ إن هلا كام للمحرمات والنواهي  ,وأفقيا يف بقية املعتقدات 

]talboo[ ٢(األخرى األديانوجودا أساسا يف(.  

] ومجعها الرقى[ومنها الرقية  ,أو البدية: Fatishism ب ـ الفتيشية
ادية[وهي مهجي يف حتول الظواهر الطبيعية احلقيقية واملكتسبة خواص ما ] ا

  .)٣(أشياء خارقة الشعور إىل ,]مثالية[ورائية 

والفتيش يشء جامد كانت الشعوب البدائية تعتقد بأن له قدرة 
صنم  إىلتقبل البعيد وسيتطور يف املس ,سحرية عىل محاية صاحبه ومساعدته

هة العرب[ومعبود وكانت الرقية معروفة عند ]. وغريها,يعوق ويغوث:كآ

                                                            
 .٢٨٩ـ  ٢٤٩م, ص  ١٩٧١أمحد أبو زيد , القاهرة , . د : ترمجة بارشاف  )١(
أمحد . إذ يرى بأن السحر أسبق من الدين, ويقول د) الغصن الذهبي(فريزر: ج : انظر )٢(

ويتفق رأي فريزر مع رأي معظم علامء االجتامع واالنثروبولوجيا يف : ( أبو زيد يف الفلسفة 
,  ٤٥هذا القرن يف أن السحر أسبق يف الزمن من الدين, ص القرن التاسع عرش و أوائل 

, انظر ١٢٣, املجلد الثاين , ص ] بالروسية[مؤلفات ماركس وانكلز : حول السحرية انظر
, انظر ٢٨, ص  ١٩٢٥موسكو , ] بالروسية[ييلخانوف , مقاالت عن الدين. غ. مقالة غ

ت االقتصادية واالجتامعية والفكرية التطورا: , مقالنا ٣ـ  ٧٢/ ١تاريخ العامل العام, : 
, القسم  ١٩٧٤, بغداد , ) لعرب ما قبل اإلسالم , جملة كلية اآلداب , جامعة بغداد

 .٢٣٠ـ  ٢٢٥/ ١٧اخلاص باحلالة الدينية , 
كارل ماركرسأس امالن املقدمة , كا رل ماركس , وفرد وفردريك  : عن الفتيشية انظر )٣(

التطورات االقتصادية , جملة كلية : مقالنا : , انظر ٩٨/ ١ ]بالروسية[انكلز , املؤلفات
عن الفلسفة الوضعية ومعيارها االجتامعي , جملة : مقالنا : , انظر٢٢٥/ ١٧اآلداب , 

 .١٥٦/ ٥آفاق عربية, 
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وهي خرزة ,وكذلك التميمة ,قدماء العرب وكذا كانت العوذة معروفة لدهيم
أو ما يشبهها تعلق عىل الشخص لتحميه وتقيه من كل عني حاسدة وروح 

ما يف التميمة ونفعها من غري أن شاعرا عربيا فطنا قد أدرك  ,رشيرة حاقدة
  ]٧:[فنطازية فقال

شبت أظفارها فيت كل متيمة ال تنفعوإذا املنية أ   )١(أ

ال يزال استعامل اخلرز والودع وسن الذئب والشذور واحلرمل 
كوسائل للوقاية شائعة كمؤثر عىل بقاء بعض مظاهر التخلف املوروث عن 

  .الفتيش] رواسب[فهي من خملفات  ,العهود السحيقة

 أو الطوطم Totemism ج ـ الطوطمية Totem : وتنسب تسمية
كلمة هندية أمريكية وتعني لدهيم اجلنس  إىلهذا الشكل من املعتقد البدائي 

الذي هو  ,أو العشرية وارتباط أفراد طوطم معني برابطة سلف مشرتك
فيام بينهم ] سحريا[فهم يرتبطون ,وليس برابطة الدم ,الطوطم اخلاص هبم

ويقترص االعتقاد الديني يف ]. من حيوان أو نبات[برباط يشدهم بطوطمهم 
الطوطمية عىل احليوان أو النبات املتخذ بصورة سحرية سلفا أعىل للعشرية 
وحاميا ومقدما اخلريات والنعم هلا, ويتخذ الطوطم رمزا لتلك العشرية أو 

وثن يمثله والذي يتخذ شكل ذلك احليوان أو القبيلة ويعمل عىل هيأة 
الذي هو عىل هيأة  ,كسنجق طاووس ملك اليزيدية ,أو ما يرمز إليه ,النبات
وللهنود احلمر األمريكيني عمودا  ,]بطة ولكن بدون أرجل إىلأقرب [طائر

                                                            
البيت من قصيدة للشاعر اإلسالمي أيب ذؤيب , خويلد بن خالد بن حمرث بن زبيد  )١(

: ابناءه اخلمسة الذين هلكوا يف عام واحد بمرص, للمزيد انظراملخزومي , قاهلا يرثي هبا 
, وللمزيد من العوذة والودع والتميمة, انظر املصدر ١٠ـ  ٩/ ٣بلوغ اإلرب لآللويس , 

 .١٠ـ  ٣/ ٣نفسه , 
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وهو عمود  ,ينصبونه قائام أمام منزل من منازهلم ]Totem Pole [طوطميا 
يقرتن ظهور املعتقد الطوطمي بظهور . م طوطميةمنحوت مزدان برسو

مرحلة النظام العشائري ـ القبيل يف مرحلة اجلمع والصيد ـ وال يعبد الطوطم 
كان يعّد كام ذكرنا ـ  جدا أعىل أو قريبا حمرتما أو أخا كبريا وغري ] ٨[كإ وإنام

ن لقد ساعد االعتقاد الفتيش عىل تقبل التصور الطوطمي وما فيه م ,ذلك
كلمة ] Tabooتابو [ويف الطوطمية ُحيرم ] . فنطازية[عالقات ومهية متخيلة 

وتعني لدهيم امتناع عادي الناس عن تناول  ,مالينيزي ,من أصل بولينيزي
إال يف  ,قتل الطوطم أو أكله] األشياء املقدسة اخلاصة باألرواح واآلهلة

الطبيب النفيس كام نقل  ,يف وليمة طوطمية [حاالت وأوقات حمددة معينة
ص  ,موسى والتوحيد ,يف مؤلفه ,عن روبرتسون سمث ,سغموند فرويد

ه إىل] فرويد[مشريا   ١٨١ قد دهش العديد من املؤلفني قبيل للعالقة :( أ
القائمة بني الوليمة الطوطمية التي وصفها روبرت سمث وبني تناول القربان 

م احلوت مل يبت برأي ومع أن األستاذ حممود سلي ,املقدس لدى املسيحيني 
ه أشار  وليمة  إىلقاطع بوجود الطوطمية عند العرب أو ينفيها هنائيا إال أ

مل يعد مطلقا لغذاء Totemأو احليوان املقدس  ,والطوطم:(الطوطمية بقوله
وتتجدد باشرتاكها   ,إال يف حاالت دينية استثنائية نادرة إذ تنتعش حياة القبيلة

وسيأيت معنا أهنم كانوا يتناولون حلم العقرية  ,احليوانمع اآلهلة  يف قسمة هذا 
 )١(]بينام يكتفي الرب بالروح أو بالدم الذي يراق عىل رأس النصب أو الصنم

فسهم يف وثنيتهم أكل اخلنزير ,طوطمية  معينة  ,مثلام حرم العربانيون عىل أ
وكام حرم الفراعنة عىل  ,أحفادهم املوحدين إىلوظل التحريم ساري املفعول 

فسهم أكل الثور آيبس واهلنود والصابئة املندائيون أكل حلم البقر  ,أ

                                                            
والعرت والعترية  ١٠٨, ص ١٩٧٩, بريوت, ٢يف طريق املتولوجيا  عند العرب , ط )١(

 ).١٧٣قاموس خمتار الصحاح , ص (وهنا يف رجب آلهلتهم بوزن الذبيحة شاة كانوا يذبح
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املندائيون عن  ]٩[كام يمتنع  ,وغري ذلك كثري,واليزيديون حلم الطاووس
ام عيد ذبح احليوان ليال , ويباح هلم فقط يف مدة معينة حتدده بخمسة أ

  .Punjaالبنجة

الدراسات اآلثارية  إىلستند املويعزو التحليل العلمي,
فية للشعوب البدائية القديمة مع دراسة حال  ثروبولوجية والعرا واأل
الشعوب البدائية املتخلفة يف القرون الثالثة األخرية لعرفة هذه املعتقدات 
املبكرة لدى الشعوب القديمة هذا التقديس إىل تصور هؤالء البدائيني 

صاف برشيني بانحدارهم املشرتك من األسالف ب شكل أسطوري من أ
صاف حيونيني ونباتيني  يعود تقديس أيب اهلول يف مرص الفرعونية والثور [وأ

إىل رواسب هذه  ,من دون شك ,املجنح يف آشور والطاووس لدى اليزيديني
كانت عرضة  ,;وألن املصادر الغذائية من نبات أو حيوان)١(]التصورات

  .الذي حتول إىل تقديس وعبادة] Tabooبو التا[هلذا أوجدوا التحريم ,للنفاد

لقد أرادت تلك القبائل البدائية أن حتافظ عىل : ( نعيم فرج. ذكر د 
وهكذا  ,حياة حيوان معني وحتميه من القضاء عليه كليا لكي يتكاثر ويتوافر 

أعلنت كل قبيلة عن حيواهنا املختار انه مقدس يمنع قتله أو أكل حلمه إال يف 
حفالت دينية خاصة يشارك مجيع أفراد القبيلة لكي ترسي روحه املقدسة يف 

وقد أصبحت تلك االحتفاالت أعيادا دينية يقدس فيها أفراد القبيلة  ,اجلامعة

                                                            
ويف مراحل انتقالية واضحة احلدود, طرد اإلله احليوان :(لكن سيغموند فرويد يقول )١(

الطوطمي واحتل مكا نه, ويف بادئ األمر نبت اإلله يف شكله البرشي حمتفظا برأس 
, )ذا احليوان بالذاتاحليوان الطوطمي ويف ومن زمن الحق أخذ بطيبة خاطر شكل ه

: , انظر١ـ  ١٨٠, ص ١٩٧٧, بريوت, ٢موسى والتوحيد, ترمجة جورد طرابيش , ط
 .٣٤, واهلامش رقم ١٥٦/ ٥مقالنا عن الفلسفة الوضعية , آفاق عربية, 
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حممد عبد . كان قد سبق لـ د,و)١(]احليوان املعبود ويرتدون لباسا من جلوده
فإذا كان  ,وصاحبه حيرتمه و يقدسه: (د خان أن ذكر عن الطوطم قائالاملعي

نا فال يقدم عىل قتله أو نباتا فال يقطعه وال يأكله إال يف األزمنة ] ١٠[حيوا
وال يقترص احرتامهم الطوطم عىل حتريم أكله أو إيذائه فإن ... الشديدة

وإذا  ,وقد حيرمون التلفظ باسم الطوطم ,لنظر إليهبعضهم حيرم ملسه وا
ويعتقدون أن من أهان ... أخطر إىل ذكره عمدوا إىل الكناية أو اإلشارة 

إن حتليل حاالت . )٢(]الطوطم أو أساء إليه يصاب املصائب والنكبات
التحريم واملنع هذه تفرس لدى الطبيب سغموند فرويد عىل وفق حتليله 

يه واملتزوج من أمه, حتليل عقدة أوديب النفيس املعتمد عىل وحسب  ,قاتل أ
وقد حافظت العالقات مع احليوان :[إذ كتب يقول ,اإلغريقية سطورةاأل

فقد كان  ,الطوطمي عىل ازدواجية العواطف التي كان يوحي هبا األب
روحا حامية للعشرية ومن الواجب  ,الطوطم يعد من جهة أوىل سلفا متجددا

رضوب املراعاة واإلجالل وصار حيتفل, من اجلهة  ,فتها هذهأن نقدم هلا بص
بعيد يالقي فيه احليوان الطوطمي مصريا مشاهبا لذلك الذي القاه  ,الثانية
الذي قتله أوالده احلاقدون عليه ليستحوذوا عىل زوجاته ـ حسب [األب

فقد كان مجيع أعضاء العشرية ينفذون فيه حكم املوت جمتمعني ] تفسري فرويد
وكان هذا ). الوليمة الطوطمية  عىل حد تعبري روبرتسون سميث(يأكلونه ث

ناء عىل والدهم بينام .)٣()العيد الكبري يف احلقيقة عيدا حييي ذكرى انتصار األ
 ,أستاذ ورئيس قسم االجتامع يف جامعة اكسرتا بانكلرتا   ,يعلل دينكن ميشيل

                                                            
 .٢٧, ص ١٩٧٥تاريخ حضارات العامل القديم وماقبل التاريخ, دمشق,  )١(
, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ص ١٩٨١, ٣ت, طاألساطري واخلرافات عند العرب, بريو )٢(

 .١٩٣٧والكتاب صدر ألول مرة يف عام 
 .١١٥موسى و التوحيد, ص  )٣(
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جلامعة أي الوثن الذي حتريم قتل أو أكل طوطم ا,"علم االجتامع"يف مؤلفه
وهو أحد الصفات التي تتميز هبا  ,)١(تعبده اجلامعة وتتخذه رمزا هلا 

  ]١١[يعلله بأن ,املجتمعات التي تظهر لدهيا الطوطمية 

 الطوطم معبود ورمز اجلامعة
وهو يف  ,األويل للدين) الشكل(يعتقد فلرويد بأن الطوطمية هي 

ولكن : ( فهو يقول ,كام سيأيت توضيحه بعد قليل ,حتليليه هذا غري مصيب
ن موضوع الدين إذن بني مجيع هذه الوقائع? احلق أن الطوطمية توقريها  أ
 ,بديل األب وبازدواجية دالالهتا كام تشهد عىل ذلك الوليمة الطوطمية

وبفرضها حمرمات يكون املوت عاقبة من ال يتقيد  ,وبإقامتها أعيادا تذكارية
قول احلق إن الطوطمية هذه يمكن أن تعد فعال صيغة أوىل للدين يف أ ,)٢(هبا

وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي جتمع من البداية بني  ,تاريخ البرشية
ثم يتحدث عن تطور الدين . )٣()القواعد االجتامعية والفرائض األخالقية
ت عىل ومع التغيريات التي طرأ  ,وتطور الطوطمية من خالل تقدم احلضارة

  :بنية اجلامعات البرشية نذكر باقتضاب مالحظات فرويد عن تطور الطوطمية

  .ـ احليوان الطوطمي هو اإل١

سنة٢   .اإل مع احتفاظه بشكل احليوان Humanizationـ أ

                                                            
,  تناوله موضوع الطوطم ٣٦٠, ص ١٩٨٠احسان حممد احلسن, بغداد, . ترمجة د )١(

 .٣٦١ـ  ٣٥٩ولطوطمية, ص 
 .١١١٥موسى والتوحيد, ص  )٢(
 .١١٥ن , ص .م )٣(
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  .)١(ـ يقتل اإل احليوان الذي مل يكن إال سلفا له٣

كام ظن ـ خطأ  ,أو مرحلة الهوتية  ,ليس التابو كام تبني آنفا شكال دينيا 
أوغست كونت   ,واضع أسس الفلسفة الوضعية ,ـ  الفيلسوف الفرنيس املثايل 

باعه  ,م١٨٥٧ـ  ١٧٩٨ السكرتري االشرتاكي الطوبائي سان سيمون ومن أ
وإنام التابو جمموعة موانع ونواهي وحمرمات ومنها التحريم  ,)٢(لعدة سنوات

وضوابط عرقية اكتسبت صيغة النظام  ,املحارم=  Imcest Taboاجلنيس 
كام  ,لقوة نفوذه واستمراريته حتى غدا االخالل به يعاقب] ١٢. [والواجب

وحتول ,)٣(أرشنا آنفا ـ بموجب  مصورات وهواسية من قبل قوى ما ورائية
بفضل املامرسات الطويلة إىل طقوس وواجبات ليست دينية فحسب وإنام 

, عدم السامح بالزواج املمنوعةم اجلنيس; الزجيات ;التحري)٤(اجتامعية
ناء القبيلة أو العشرية [Emdogamyاللحمي أو الداخيل  الزواج بني أ

اعد  ,إباحة الزواج اخلارجي ] الواحدة وهكذا  )٥(Exogamyزواج األ
نالحظ نشوء التحريم واملحرمات التي اكتسبت طابع القوانني والواجبات 

وسيلة لتنظيم احلياة االقتصادية واالجتامعية و الثقافية وقد اختذت املحرمات 

                                                            
 . ١١٦ن , ص .م )١(
 . ١١٦ , , ص.م )٢(
 .١٨/ ١٤,  ١٩٧٣, موسكو, ] بالروسية[دائرة املعارف السوفيتية التارخيية )٣(
 .٦٩ـ  ٦٤حممد عبد املعيد خان, األساطري , ص .د: انظر )٤(
دينكن ميتشيل, معجم علم االجتامع, ص : حول الزواج اللحمي أو الداخيل, انظر )٥(

 .١٣٣,وعن  زواج األباعد , ص  ١٢٣
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وذلك يف العهد املشاخيي وأصبحت يف العهد الطبقي .  )١(داخل القبيلة
  . )٢(وسيلة بيد املستغلني لتوطيد واقعهم السيايس

قبل العبادة الطوطمية وازداد بسببها وامتد ) التحريم(لقد نشأ التابو 
كام استمر التابو حتى بعد زوال  , )٣(ات األخرىإىل سواها من أشكال العباد

تلك األشكال األربعة يف معظم بقاع الكرة األرضية لتداخل رواسبه 
(Rssidues)  بمتطلبات  ,ويرتبط ظهور التابو كام يرى ى ,كافة األديانيف

املجتمع اإلنسان املتشكل يف جلم الغرائز الفردية الطبيعية واخضاع ملك 
وكان التابو يف بدء االعتقاد الطوطمي مقترصا عىل  ,)٤(الفرد لصالح اجلامعة

ه بمرور الزمان  واع معينة من احليوان النبات وزجيات معينة إال أ حتريم أ
  .تطور ليشمل أمورا عديدة أخرى

و هي الشكل الرابع ]: Animismأو األرواحية  [الروحانية د ـ ] ١٣[
ادة وبأن لكل ما يف الكون ,من املعتقدات  بل حتى  ,وهي االعتقاد بحيوية ا

واالعتقاد بأن الروح هي املبدأ احليواين املنظم ,للكون نفسه روحا ونفسا
  .للكون

قبة  البدائي.   )٥(وهلذا يسميه البعض املعتقد احليوي فسهم إن مرا ني أل
وترسح األرواح  ,قد ساعد عىل تصورهم بأن األرواح تتحرك وأن هلا أصواتا

دان لتعود إليها وحلوهلا يف األحجار واألشجار بعد ] مثال: عند النوم[من األ
                                                            

 .٢٧نعيم فرج , تاريخ حضارات العامل القديم, ص .د )١(
 .١٨/ ١٤دائرة املعارف السوفيتية التارخيية,  )٢(
التطورات االقتصادية , جملة  :, مقالنا ٥٩٨/ ٢٤انكلر,, مؤلفات ماركس , : انظر )٣(

 .٢٢٧ـ  ٢٢٠ ١٧كلية اآلداب, 
 .١٨/ ١٤دائرة املعارف الروسية التارخيية,  )٤(
 .٨ـ  ١٥٧فرويد ,موسى و التوحيد, : انظرللمزيد  )٥(
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لقد ساعد ذلك عىل تصورهم بالروحانية يف كل  ,الوفاة لتعاود احلياة هناك
هكذا : ( هبذا الصدد ,حداثيقول فرويد يف ضوء حتليله النفيس لأل,يشء

م استعدد ليعزو  ,انفتح اإلنسان عىل مملكة الفكر والروح ولقد كان عىل أ
ضا نفخت الروح يف  ,النفس التي اكتشفها فيه إىل الطبيعة كلها وهكذا أ

  .)١()الكون بأرسه

لقد ذكر ذلك بعد أن أشار إىل كيفية توصل اإلنسان إىل الروح يف نفسه 
" روحه"جد اإلنسان نفسه منقادا إىل االعرتاف بوجود قوى فقد و:( إذ قال

مع أن هلا مفاعيل ال  ,أن تدركها  ,أي قوى ال يمكن للحواس والسيام البرص
وإذا ما رجعنا إىل اللغة وجدنا أن حترك اهلواء هو الذي  ,بل قصوى ,تنكر

وذلك ما دامت الروح تأخذ اسمها من نفحة  ,اقتبست منه صورة الروحانية
 Animus)اهلواء  ,  spertus  وبالعربيةRuache ويضيف  ,)٢()دخان

 رة النفس, املبدأ الروحي للفرد,هكذا ولدت فك: ( فرويد إىل قوله هذا 
ويمكن للمراقب أن يلحظ نفحة اهلواء تلك يف تنفس اإلنسان الذي ال يقف 

ه أسلم الروحواىل اليوم م ,إال ساعة موته   .)٣()ا نزال نقول عن املحترض أ

لقد ظهرت األشكال األربعة اآلنفة من املعتقدات الدينية ]١٤[
عد حد هلا ـ كام يعتقد ـ يف العرص احلجري القديم األعىل  ,البدائية القديمة يف أ

ف ـ  ١٥٠بحدود  ف ق ٤٠أ وذلك بعدما تعمق وتطور وعي اإلنسان  ,م.أ
ونمت قوة الدماغ  ,يف العمل واحلياة االجتامعية ,لعاقلاإلنسان ا ,احلديث

                                                            
والصلة يف العربية أوضح ) : ( ١٣(, وأشار املرتجم يف اهلامش رقم١٥٨, , ص .م )١(

وأبرز أيضا بني الروح والروح و الريح, وبني النسمة والنسيم, وأخريا بني النفس 
 ).والنفس

 .ن.م)٢(
 .١٥٨, , ص .م )٣(
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ئية و ظهرت قابلية اإلنسان يف التفكري املجرد  ,يف التخيل ,البرشي االستقرا
بيد أن  ,كام ذكرهنا ذلك آنفا ,بداعالتي بدوهنا ال يمكن اإل ,يف الفنطازيا

 ,لواقعالعجز و اجلهالة وقلة اخلربة العملية حتمت ابتعاد الفنطازيا عن ا
وأدت إىل خلق تلك التصورات اخليالية بشكل مثايل وعّدها واقعا وتتحكم 

  .بمصري اإلنسان

ا توصلت إليه دراسة العلامء ألشكال  إن هذا املخترص مكثف 
املعتقدات البدائية األربعةـ ولكن امللفت للنظر أن العلامء الربجوازيني 

األصل فحسب وأن األشكال  يعتقدون بأن شكال واحدا من العبادة كان هو 
فس  ,األخرى قد تفرعت عنه فقد عد أي نيلور االعتقاد باألرواح واأل

ماريثإ . كان هو الشكل األول للدين بينام يرى ر] Animismالروحية [
هو الشكل ] الفتيشية[االعتقاد بإحدى القوى عديمة الصفات اخلاصة 

نا ـ  ,األول بأن السحرية هي الشكل األول يف حني اعتقد جيمس تريزر ـ كام رأ
بأن الطوطمية كانت  ,كام نقلنا عنه ,للمعتقد وأما سغموند فرويد فقد اعتقد 

  .هي الشكل األول

مستقلة  Processكسريورة  األديانلقد نجم هذا عن عدهم تطور 
ادية بيد أن مجلة من العلامء الذين أقاموا  ,غري مرتبطة بظروف حياة املجتمع ا

العلمية عىل الدراسات اآلثارية واالنثروبولوجية والعرافة   استنتاجاهتم
ه  ,مقرونة بالرشوط الظرفية حلياة املجتمعات بشكل موثق ودقيق يرون بأ
قدما; ] ١٥[من العبث النقاش اآلن يف أي من هذه األشكال األربعة األكثر

وألن أشكاال  ,وذلك لعدم تشابه تدرجها لدى الشعوب البدائية من جهة 
كانت موجودة أحيانا لدى تلك ‘ تلفة من التصورات الدينية القديمخم

فتشابكت وحتولت وتطورت بحيث  ,من جهة أخرى ,الشعوب يف آن واحد
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وانام  ,مل تظهر كل واحدة منها بصورة مستقلة منعزلة بعضها عن بعض
فعىل سبيل املثال  ,بخالف ذلك برزت باتصال وتفاعل وثيق فيام بينها 

كام وان كثريا من التصورات  ,ة يف الطوطمية  واألرواحيةوجدت السحري
  .الطوطمية كانت مرتبطة باالعتقاد باألرواح

تعّد التصورات العامة البسيطة الساذجة عن قوى ومظاهر الطبيعة وما 
تها األحالم  فيها من عنارص سادية متخيلة بعوامل اخلوف واألمل ونمَّ

وهي  ,البرشية األديانة األوىل يف تاريخ ُتعّد املرحل ,)١(واألساطري البدائية
.  أما املرحلة الثانية فهي العبادة التجريدية ,مرحلة عبادة املحسوسات

وتكونت هذه األخرية بعد أن تطورت بشكل متفاعل وتداخلت عبادات 
املرحلة األوىل الروحانية والفيتشية والطوطمية والسحرية بعضها ببعض 

  .وامتزاجها باحرتام وتقديس األسالف

دورها يف  )٢(خالقة العقيدة فيام وراء الطبيعة ,لقد أدت األساطري
فتكونت عبادة  ,النفس ,الروح ,اإل  ,جتريدات  ,تصور كائنات غري مادية 

دان وأرواح :األرضية ,اآلهلة املتعددة  نية هلا أ بأشكال وهيآت برشية وحيوا
ومن ثم العبادة  ,كالكواكب والنجوم وسوها ,والساموية  ,ونفوس ورغائب

ا مغايرا للفيلسوف لكننا نجد ـ وخالفا الستعراضنا ا ,التوحيدية آلنف ـ رأ
الفرنيس املثايل كومت إذ عّد االعتقاد باملحسوسات والتجريدي 

مرحلة واحدة سامها الالهوتية وقسمها  ,والتجريدات املتميزتني عن بعضهام

                                                            
,  ٥٨م, ص ١٩٧٠, بريوت, ٢الفكر الديني, ط صادق جالل العظم, نقد. د: انظر )١(

ـ  ١١٧/ ١م,  ١٩٤٩زكي نجيب حممود, القاهرة, .ول ديورانت, قصة احلضارة , ترمجة د
 .٢٣٠ـ  ٢٢٥/ ١٧التطورات االقتصادية , جملة كلية اآلداب , : , انظر مقالنا ٨
جملة آفاق , مقالنا عن الفلسفة الوضعية , ١١٧/ ١ول ديورانت , قصة احلضارة ,  )٢(

 .١٧٥/ ٥عربية, 
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" يف مقاله  ,األستاذ سلامن التكريتي] ١٦[كام أورد ذلك  ,عىل ثالثة مراحل
إذ جاء فيه رأي كومت كام  ,)١(تامعيعن الفلسفة الوضعية ومعيارها االج

لكننا جيب أن نالحظ أن احلالة الالهوتية مقسمة عىل ثالث مراحل : ( يأيت
واملرحلة الثالثة هي مرحلة ,هي الفتيشية والثانية هي املرحلة الطوطمية

تفاسري للفتيشية )٣ ,٢ ,١( كام وردت يف هوامش املقال ,)٢()التابو
الفتيشية هي مرحلة عبادة الظواهر : ( جه اآليتوالطوطمية والتابو عىل الو

ادية وإسباغ الروحانية عليها هي مرحلة اإليامن : والطوطمية . )٣(ا
ية لكن دون عّدها ذات روحانية إنام أفعاهلا  بالكائنات الطبيعية كقوى إ

ا علويا ويمكن عّدها مرحلة  ,تنسب إىل موجودات غري منظورة تؤله عا
هي مرحلة توحيد اآلهلة يف إ واحد مفارق للعامل : والتابو. )٤(تعدد اآلهلة

ادي املوجود   ,وهذا معناه اإليامن بقوة غيبية سامية مغايرة لعاملنا ,ا
  .)٥()وأصبحت هذه القوة أساسا مشرتكا حلياتنا اخللقية واالجتامعية

مل يكن ممكنا التغايض عن هذا اخللط الواضح فوجهنا نقدا ملقال 
  :نجتزئ بعضا منه  )٦(سلامن عن الفلسفة  الوضعية األستاذ

  :نالحظ عىل ما كتب يف املتن ويف اهلوامش الثالثة األمور اآلتية(

و  ,من قبل األستاذ سلامن غري دقيق)  الهوتيا(ـ إن استعامل مدرك ١
لغويا [ذلك ألن الالهوت ,إن كان تداعيا الستعامل كونت للمدرك نفسه

                                                            
 .١٢١ـ ١٨/ ١١, ١٩٧٩جملة آفاق عربية , السنة الرابعة, متوز  )١(
 .١٢٠/ ١١, .م )٢(
 .١١٩/ ١١ن,.م )٣(
 .١٢٠/ ١١٢ن,.م )٤(
 .١٢٠/ ١١٢ن, .م )٥(
 .١٥٩ـ  ١٥٤/ ٥ن,.م )٦(
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ومنه اشتقاق الالهوتية املستعملة ,املتعلق باآلهلة  هو العلم] أصله من إ
يه البرش لألديان وما بعد ,هنا بينام  ,فهي ـ الالهوتية ـ ختص املرحلة املبتدأة بتأ

نجد اإلنسان البدائي نتيجة ضعفه وعجزه يف النضال ضد الطبيعة وجلهله 
ونت لديه املطبوع التجأ إىل اخليال املبدع يف خلق األساطري واخلرافات فتك

عن الظواهر الطبيعية و األشياء املحيطة ) سحرية(فنطازية ] ١٧[تصورات
نية والنباتية فاعتقد وآمن بخياله املبدع لألوهام  ,به ومن املصادر احليوا

فية الساذجة بأن لتلك القوى واملظاهر الطبيعية قوى سحرية خارقة  اخلرا
  .ق من الالهوتيةهلو أعم وأد) عبادة ,دين(هلذا فإن مدرك  ,الشعور

عىل ثالث ) املرحلة  الالهوتية(ـ إن تقسيم الدينية واملسامة يف املقال بـ٢
ذلك ألن البرشية يف بدء مراحل تطورها قد  ,مراحل يفتقر إىل الدقة العلمية

توصلت إىل اكتشاف أربعة من املعتقدات الدينية متداخلة يف تدرجها لدى 
ادي حلياهتا وهذه األشكال الشعوب املختلفة نظرا لتنوع ظروف ا ألساس ا

من كل ما  تقدم نرى أن التقسيم الوارد يف املقال عن ..)..(األربعة هي
مراحل املعتقدات الدينية أخذ شكلني من أشكال عبادة  املرحلة األوىل فقط 

وأضاف ) دون عّدها شكال(ومها الطوطمية والفتيشية ومزج هبام الروحانية 
لرغم من أن التابو نظام للتحري وليس شكال من أشكال عىل ا ,اليهام التابو

ومعتربا الطوطمية والفتيشية والتابو ثالث مراحل للحقبة الدينية  ,العبادة 
كام تداخلت يف املقال سامت االشكال مع نظام ).التي دعاها بالالهوتية(

وعىل الرغم من أن اعتقادات وطقوس  ,التحريم عند التفسري دون مسوغ 
منعزلة بعضها  ,البدايش بأشكاهلا االربعة مل تظهر بصورة مستقلة  املجتمع

فعىل سبيل  ,عن بعض وإنام بالعكس برزت باتصال وتفاعل وثيق فيام بينها 
وكثري من التصورات  ,املثال السحرية وجدت يف الطوطمية واألرواحية

فإن تفسري كل واحدة منها  ,الطوطمية كانت مرتبطة باالعتقاد باالرواح
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 ,لكل واحدة منها] ١٨[يستلزم هنا حتديد بعض السامت  اخلاصة واملميزة
ألن التفسري الوارد يف املقال فيه خلط ومتا زج حتى غدا ال ينطبق إال عىل 

إن مراحل املعتقدات  ,األشكال يف حالتها املتطورة واملتشابكة واملتفاعلة
أشكاهلا األربعة ب ,هي عبادة املحسوسات: االوىل: الدينية بنظرنا اثنتان

اورائية والقدرات السحرية ـ حسب تصوراهتم ـ (القديمة  ,)ذات  اخلواص ا
واألخرية يمكن أن نطلق عىل بعض حقبها  ,هي العبادة التجريدية:والثانية

  .)١()وإن اقرتن استعامهلا باليهودية و املسيحية أكثر ,بالالهوتية

  يف شبه جزيرة العرب?هل كانت املعتقدات البدائية القديمة متارس 
ة ممارسة قدماء سكان جزيرة العرب البدائيني  ال تزال مسأ
للمعتقدات البدائية القديمة بأشكاهلا األربعة مثار جدل ونقاش مستديم 

اعتقادية لدى قدماء عرب ] Residuesرواسب [والسيام ما خلفته من آثار 
ا حال دون التوصل بني مؤيدين للمامرسة وبني معارضني هلا مم ,شبه اجلزيرة

ومع أن انعدام نصوص عربية قديمة موثقة  ,إىل البت بشأهنا برأي قاطع
ه ال يقف حائال دون مواصلة  ,يشكل ثغرة واسعة يف جمال التوثيق  بيد أ

إذ جتاوز انعدام  ,البحث عن اجلذور االعتقادية للمجتمعات العربية القديمة
ىل دراسة أحوال جمتمعات برشية  النصوص باالستدالالت املنطقية القائمة ع

وعىل تقيص رواسب االعتقادات  ,عىل حد سواء ,عاملية بدائية قديمة وحالية
ومع ذلك فإن  ,البدائية القديمة لدى عرب شبه اجلزيرة منذ بدء تارخيهم

اخلالف إزاء اإلشكالية توصلت إليه املجموعات البرشية من اختالق 
الطبيعة ]١٩[جليات مظاهر وقوىمعتقدات بدائية قديمة استجابة لت

ادية مؤطرة من عالقتها باالجتامعية البسيطة الساذجة  ففي  ,وعنارصها ا

                                                            
 .٧ـ  ١٥٧/ ٥ن, .م )١(
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سياق هذا التفهم لسريورة التطور البرشي يقر هؤالء القدماء سكان شبه 
اجلزيرة ا لعربية بامتالك القدرة عىل اختالق تصورات فنطازية خاصة هبم 

من ثم يفرتضون ممارستهم لألشكال األربعة من و ,أسامه القدماء شعبة العامل
إذ ظهرت لدى احفاد هؤالء األسالف البدائيني ـ  ,املعتقدات البدائية القديمة 

لدى قدماء شبه  ,أو براسبها ,كالسحرية ,ظهرت بعد حني ـ بشكلها العام
ا كان يعتقده األسالف البدائيون  Residuesرواسب  ,اجلزيرة العربية

مع اسباغ  , )١(بتقديسهم النبات واحليوان واجلامد ,Animismباألرواحية 
خارق الشعور عليها لتغدو هامة ومبعدة للرش ومعوقة له ومستجيبة 

وأما ما ,كاآلهلة يعوق ويغوث فتصبح معتقدا فتيشيا )٢(الستغاثة املستغيث
يدل عىل املعتقد الطوطمي لدهيم فتسميتهم أفراد وأفخاذ وقبائل بمسميات 

نيةنباتي مما يشري إىل أن األصل يف احتاد تلك األسامء مرتبط بامض )٣(ة وحيوا
وكان االعتقاد السحري واسع االنتشار  ,سحيق ويتعلق بطوطم كل جمموعة 

بني قدماء عرب شبه اجلزيرة ومتمثل بصور شتى منها االستسقاء من 
  . )٤(السامء

واسب لكن فريقا آخر ال يرى ذلك ويشك بأن تكون هذه النامذج ر
كام يرى بأن ليس هلا من وجود يف مايض شبه اجلزيرة ‘ ملعتقدات بدائية قديمة

                                                            
خليل أمحد خليل, مضمون األسطورة يف الفكر العريب, . صواب التعليل لدى د: انظر )١(

األستاذ  سليم احلوت, ص : , للمزيد عن التقديس انظر ٧٥ـ  ٤٨م,  ١٩٧٣ط بريوت, 
 .٣٦٠/ ٢واآللويس, بلوغ اإلرب, .١١٠ـ  ١٠٥

قية وسن الذئب من وسائل احلامية والوقاية الفتيشية استخدام العوذة والتميمة والر )٢(
 .واحلرمل وغريها

 .٣٨معطيات املصادر املذكورة يف اهلامش السابق  رقم  )٣(
أحد كامل . حول االعتقاد السحري  وإنزال املطر من السامء , االستسقاء , انظر د )٤(

 .١٩٧٥, القاهرة ,  ١٠٦ـ  ٨٩زكي, األساطري , 
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العربية القديم وإنام يعزى ظهورها برأهيم إىل الصدفة املحض واىل أسباب 
أخرى ال عالقة هلا باملعتقدات القديمة التي ذكرهتا مصادر ومراجع عربية 

 ,وهلاوزن ,نولدكه,رشقونلقد عالج املست ,ية يف قرون وسطى و حديثةإسالم
كارك  ,موسكايت ,رينولد نيكلسن ,نلسن ,المانس  ,روبرتسون سمث 

العرب القديمة وحللوا من خالل ] ٢٠[وآخرن أديان ,وبالشري ,بروكلامن
و  ,دراسات بعضهم ظهور تسمية األفراد والقبائل برواسب طوطمية أدرج أ

) م٨٨٩/  ٢٧٦ـ  ٨٢٨/  ٢١٣(حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
أسامء من تسموا باسامء النبات واحليوان يف  )١("أدب الكاتب" يف مؤلفه القيم

  :نجتزئ  قسام منه ,أصول اسامء الناس : باب 

 :املسمون بأسامء النبات
 ,أو شبيه باخلوصوهي شجر ضعيف له خوص  ,واحدة الثامم: ُثاممة 

 ,وهو شجر أم غيالن ,واحد السمر: َسُمرة.. وربام حيش به خصاص البيوت
واحدة : سيابة. وهي شجر عظام من العضاء : واحدة الطلح : طلحة
و  ,واحدة املرار: مرارة.واحدة العراد وهي رش : عرادة ,وهو البلح ,السياب

 ,)بنو آكلة املرار(ل هو نبت اذا أكلته اإلبل قلصت عنه مشافرها ومنه قي
وهو  ,واحدة العلقم: علقمة ,وهو شقائق النعامن: واحدة الشقر: شقرة

وهبا سمي  ,وهو شجر له شوك : واحدة القتاد: قتادة ,بقلة: محزة ,احلنظل
وهبا سمي الرجل  ,وهي شجرة األرطي ,واحدة السلم: سلمة. الرجل

  .والسلم من العضاء 

                                                            
 .٥٩ـ  ٥٤م, ص  ١٩٦٣, ٤القاهرة, ط )١(
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وهبا  ,واحدة األراك : أراكة. وهي شجر  ,واحدة األرطي : أرطاة
و عمرو بن أراكة   .واحدة الرمت وهبا سمي الرجل : رمثة.سمي أ

 :املسمون بأسامء الطري
بفتح القاف وضمها ـ : الَقطامي. وهبا سمي الرجل ,القطاة : هوذة

. احلاممة : السعدانة. فرخ العقاب: اهليثم... ذكر احلجل : اليعقوب. الصقر 
  ].٢١[احلاممة: عكرمة 

 :املسمون بأسامء السباع
وبه سمي  ,الذئب: أوس ,وهو فنعل وبه سمي الرجل ,األسد: عنبس

 ,األسد: أسامة  ,ه سمي الرجالوب: الذئب: ذوالة...األسد :حيدرة ,الرجل
ثى ا لثعالب: ثعلبة ,وبه سمي الرجل  ,اهلرماس األسد ,األسد: هيصم. أ

/ كلثوم ,الذئب: هنشل ,األسد: الدهلمس ,األسد: الرضغاة ,األسد: الضيغم
  .الفيل

 :املسمون باسامء اهلوام
دابة تكون يف : شبث ,وبه سمي الرجل حنشا ,احلية: احلنش

 ,القراد: العلس ,و هي أصغر النمل ,مجع ذرة: الذر ,اجلرادة :جندب...الرمل
ازن   .القملة: الفرعة  ,و  احدها أرقم ,احليات : األراقم ,بيض النمل: ا

ية عديدة إسالملقد وردت هذه التسميات وأشباهها يف مظان عربية و
حممد عبد املعيد . أشار إليها بعض الباحثني العرب واملسلمني أمثال د
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لوجود الطوطمية لدى قدماء , )٢(واألستاذ حممود سليم احلوت,)١(خان
ه بوجود الطوطمية لدى ,العرب واعتمدها روبرتسون سمث يف دعم رأ

وقد ,)٣()النسب والزواج يف العربية املبكرة"يف مؤلفه  سالمعرب ما قبل اإل
. صالح أمحد العيل ود. جواد عيل ود. رد عليه جرجي زيدان وأخذ برده د

حممد عبد املعيد . لقد حتدث د. واألستاذ سليم احلوت ,عبد املعيد خانحممد 
خان بإجياز مكثف عن الطوطمية كمعتقد عام وعن الظن بوجوده لدى 

ديني واجتامعي وان من مظاهرها : العرب وقد قسم الطوطمية عىل اعتبارين 
فرة االجتامعية التعاون ا ملتبادل والزواج اخلارجي واألمومة وهي غري متو

 ,لدى قدماء العرب إذ تقوم اخلصومات بني أفراد العرشية وأفخاذها وبطوهنا
لذلك  ,والزواج اللحمي هو املتعارف عليه والنسب إىل األب هو الغالب 

 ,كيف كانت نشأهتا ]٢٢[بدأت الطوطمية عند املتوحشني وال ندري : ( قال
 وكذلك نرى آثار الطوطمية عند العرب و ال نعرف منشؤها يف

ئع الطوطمية ما كانت ,)٤()اجلاهلية و يرى أن نواميس والتزامات ورشا
;فاحلروب واملنازعات تسود بني بطون القبيلة  )٥(منطبقة لدى العرب

الواحدة وحماربة الفرد لعشريته وهذا خيالف الرشيعة الطوطمية; ألن الرشيعة 
الطوطمية تلم أصحاب الطوطم الواحد أن يتعاونوا عىل  أصحاب الطوطم 
يه و أمه  ,اآلخر فإذا نشبت احلرب فإنام يقاتل الرجل عن وزجه وولده وأ

                                                            
 .٨٠ـ  ٧٥اخلرافات عند العرب, ص األساطري و )١(
اهلامش  ١٠٩, وقد أ شار يف الصفحة  ١٠٩ـ  ١٠٨يف طريق امليثولوجيا, ص  )٢(

قبل كتاب  "النسب والزواج"إىل رضورة مطالعة كتاب روبرتسون سمث ) ١٣(رقم
 .م١٩٢١املطبوع بمرص عام ) أنساب العرب القدماء  "جرجي زيدان 

 ) .ود سليم احلوت يف طريق املييثولوجيانقال عن حمم(  ١٩٠٧لندن,  )٣(
 .٧٠األساطري و اخلرافات, ص  )٤(
 .٨٠ـ  ٧٠ن , ص .م )٥(
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وقصارى القول ان الطوطمية من وجهتها االجتامعية ليست : (فقال باختصار
  : وإن مظاهر الطوطمية بوصفها الديني فرياها ممثلة فيام يأيت ,)موجودة

  .ـ القبيلة تتسمى باسم احليوان١ 

نا  وتعتقد بأهنا ساللة منه٢   .ـ القبيلة تتخذ حيوا

  .اجلوعـ صاحب الطوطم ال يؤذي طوطمه وال يأكله إال إذا عضه ٣

  .ـ حيرم اللمس و النظر إليه وحيرم التلفظ باسم الطوطم٤

ـ اذا مات حيوان من نوع طوطم القبيلة احتفل أهله بدفنه وحزنوا ٥
  .عليه

ـ الطوطم يدافع عن قبيلته يف ساحة القتال وينذر أصحابه باخلطر ٦
  .قبل وقوعه بعالمات مثل الطرية

  .ـ عبادة الطوطم ٧

ا من هذه املظاهر السبعة يف حممد عبد . فال يرى د املعيد خان ظهور أ
نية النباتية فلها  ساب واأللقاب احليوا املجتمع العريب القديم وأما موضوع األ

وهي ليست من ابتداع الفكر  ,أسباب أخرى ال متت بالعقيدة الطوطمية
ري اليهودي كام هي واردة يف التوراة ,البدوي ولربام اطلقت  ,وانام جاءت بالتأ

نية والنباتية إلبعاد الرش واحلسد وما إىل ذلكا   .)١(السامء احليوا

                                                            
 .٧٧,, ص .م )١(
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حممد عبد املعيد خان باحثون آخرون يف سياق رفض . ويلتقي مع د
االستدالل املنطقي عىل بقاء رواسب اعتقادية يف املجتمع العريب القديم 

نية ونباتية ذات ارتب اط ونفي أن تكون تسمية أفراد وبطون وقبائل بأسامء حيوا
حممود سليم ]٢٣[فيرصح األستاذ ,بالشكل الطوطمي من االعتقاد البدائي

را بأفكار جرجي زيدان يف رده عىل روبرتسون سمث بشأن  ,احلوت متأ
أما نحن فال نعلم : ( قائال ,عىل ما يبدو ,عبد املعيد خان . وعىل د,الطوطمية 

اذا سميت ا ألفراد والقبائل بمثل هذه األسامء وهبذا   حتى اليوم علم اليقني 
وأن يرى القائلون هبا جماالت  ,ال نجرؤ عىل احلكم اجلازم بوجود الطوطمية 

 )١(عديدة تؤكد هذا الوجود وتثبت أن احليوان والرجل إنام كانا أخوة بالدم
ساب العرب فلرياجع لكن  ,))٢(ولقد رد زيدان عىل هؤالء يف كتابه الصغري أ

هة العرب القدماء وهي عىل   هيأة  األستاذ احلوت سبق له أن ذكر بعض آ
نات وهو ينقل عن  ,عن أصنام  قوم نوح) ٥٧(فذكر يف الصفحة ,حيوا
بان اإل يغوث عىل صورة أسد واإل يعوق عىل صورة فرس واإل  ,زيدان

اذ احلوت فقال ا ألست ,وأما عن األسامء النباتية . )٣(نرس عىل صورة نرس
ومل يكن تقديس األشجار بني عرب اجلاهلية بأقل من تقديس : ( بصددها
ما من  ,احليوانات ونخص بالذكر شجرة النخيل التي كانت تؤلف قوا

. )٤()والتي البد أن تكون قد عبدت وقدست هلذه امليزة ,مقومات حياهتم
                                                            

 .٢, واهلامش رقم ١٠٩يف طريق امليثولوجيا, ص  )١(
(2) مثل قراءة زيدان : ( كام ذكرنا آنفا ما يأيت) ٣(, واشار يف اهلامش رقم١٠٩ن , ص .م 

 R.Simth جرجي زيدان هومستحسن,مراجعة كتاب  ,  Kinship  and 
Marriage in Early Arabia 

وكتاب روبرتسون سمث  ١٩٢١أنساب العرب القدماء من مطبوعات دار اهلالل بمرص 
 .١٩٠٧مطبوع بلندن 

 .٥٧وهو يتحدث عن اصنام قوم نوح, يف طرق امليثولوجيا , ص  )٣(
 .١٠٩ن, ص .م )٤(



‐ ١٠٠ - 
 

عقيم أجرد وليس بعيدا أن ينشا يف بالد أعظمها : ( ويفرس تعليله هذا بقوله
يشء من تعظيم األشجار واحلج إليها يف ظروف مبارشة وغري  ,صحراوي

إن تفسري ههذا وإن حاول . )١()مبارشة ليؤدي هلا نوع من العبادة والتقديس
قرصه برغبة العرب اجلاهليني واحساسهم بأمهية النخلة دون أن يكون 

مع تفسري  فإن ما ذهب إليه يلتقي ,لشعورهم امتداد يف ماضيهم السحيق
االنثروبولوجيني لتقديس البدائيني للحيوانات والنباتات من ادراكهم 
ملنافعها وحرصهم عليها وخشتيهم من نفاذها فوضعوا التحريم عىل قتلها 

  .واقتالعها وأكلها وحتول املنع برتاكم العهود إىل تقديس وعبادة

 جواد. الراحل د , سالمويناقش املختص بتاريخ عرب ما قبل اإل
رأي روبرتسون سمث حول وجود الطوطمية يف املجتمع العريب القديم  ,عيل

ورأي روبرتسون ](٢٤:[يف سياق مناقشته ملوضوع اجلن عند اجلاهليني فقال
سمث وجود شبه كبري بني فكرة العرب عن اجلن وبني فكرة بعض القبائل 

ه بشبه  ,البدائية عن احليوانات رأي إن رأي اجلاهليني يف اجلن يف رأ
ويف القصص الذي يرويه  ,املتوحشني الطوطميني يف احليوانات الوحشية

البدائيون عن احليوانات الوحشية وعن أرواحها وامكان احدثها األمراض وا 
مما جعله  ,ألذى باإلنسان شبه هبذا ا لقصص املروي عن احليوانات الوحشية

القديمة التي  يتصور أن فكرة اجلن عند اجلاهليني هي تطور هلذه النظرية
تكون عند الطوطميني انتقلت إليهم من عقيدة سابقة تطورت من عبادة 

دون أن يكون هلا قوم يشعرون بوجود صلة ) طوطمية(الطوطم وان اجلن
  .)٢()نسب وقربى ببينها

                                                            
 .١٠٩ن, ص .م )١(
 .٩ـ  ٧٠٨/ ٦,  ١٩٧٠, بريوت, ١اريخ العرب قبل اإلسالم , طاملفصل يف ت )٢(
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جواد عيل آراء روبرتسون سمث ويرى بأهنا غري مصيبة يف .يناقش د
تكون نوعها من األرواحية  جواد عيل أن. افرتاضها الطوطمية ويرجح د

و قد وجدت عند العربانيني يف   Animismالروحانية أو املبدأ احليوي [
  .)١()كام كانت عند البابليني وغريهم ,عهودهم ا لقديمة

إن تصور البدائيني الفنطازي بوجود األرواحية يف األشياء املحيطة هبم 
نية [كافة  ومنحها قوة ] مظاهر وقوى وعنارص طبيعية ,مجاد  ,نباتية ,حيوا

مما محلهم عىل  ,تبذل اخلري وتلحق الرضر والرش بني بني البرش  ,خارقة 
. وال شك بتصور قوى خارقة مضادة  نافعة واقية وهي الفتيشية . التفكري
قد أخذ سبيله " القوة  اخلارقة"وإذا كان مفهوم : ( خليل أمحد خليل. يقول د

فقد واجهوه بمفهوم معاكس  ,عرب وسواهم من الشعوب إىل معتقدات ال
  .)٢()مثاهلا العني ,والتعوذ هو دائام من رش قوة خارقة " التعوذة"هو مفهوم 

و احلالة هذه كام ترى الدراسات الفتيشية مالزمة  ,لقد غدت
بام فيهم  ,لألرواحية يف تصور البدائيني ولدى املجتمعات الوارثة معتقداهتم

وهنا نالحظ أن فكرة : ( خان] ٢٥: [حممد عبد املعيد. يقول د ,قدماء العرب
البادية  انتقلت من طور إىل طور وهو أن حيوية الشجر واحلجر تطورت إىل 

فأصبحت األشجار واألحجار من بقايا  ,صورة اجلن و األرواح التي تسكنه
يوية وهذه الفكرة املعكوسة انام هي رد فعل لتطور احل ,تربكات تلك األرواح 

وهو ما نسميه باملذهب الفتييش فحيثام وجدنا املذهب احليوي نجد املذهب 

                                                            
 .١٠٩ن , ص .م )١(
 .٢٠, ص  ١٩٧٣,  ١ط / مضمون األسطورة يف الفكر العريب , بريوت, )٢(
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ره فوجود الواحد يف أمة من األمم يستدعي وجود اآلخر فيها  ,الفتييش يف أ
  .)١()ألهنام مذهبان متالزمان

كام سبق وذكرنا عند حديثنا عن  ,لكن الفتيشية مل تكن تطورا للروحية 
إن التطور   ,وإنام كانت مالزمة هلا ,دات البدائيةاألشكال األربعة للمعتق

من ] الفنطازي[الذي حل باملعتقدات البدائية هو بانتقال التصور اخليايل 
فس ,األرواح [إىل التجريدات] األشياء [املحسوسات  وما عدا ذلك  ,] األ

كام سبق  ,فكان متاز ج  وتداخل بني أشكال املعتقدات البدائية األربعة
  .ووضحنا

ري العرب األقدمني بعقائد البدائيني  يتبني مما تقدم أن التعليل النايف لتأ
أمحد كامل .قد الحظ ذلك د ,بعيد عن الدقة العلمية وعن الواقع امللموس

  .)٢(زكي يف مناقشة له مستفيضة

   

                                                            
 .٦٢األساطري واخلرافات,  )١(
 .١٠٦ـ  ٧١األساطري , ص  )٢(
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 دراسة األساطري القديمة
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 :)١(دراسة األساطري القديمة]٣٠[
كام أشار إىل ذلك  ,أمهية تارخيية ,والسيام قديمها ,ال متتلك األساطري

;ألهنا ال تعتمد لتحديد أزمان "الغصن الذهبي" فريزر يف مؤلفه. جيمس  
و لكن عىل الرغم من تصويرها الواقع بتصورات . )٢(لألحداث التارخيية

تسهم يف تعيني ذهنية مؤلفيها ودرجة  هناذهنية متخيلة فهي ال تعدم الفائدة;إل
وبذلك تساعد ـ بقدر ما ـ عىل تقريب تصور واقع املجتمع  ,نضجهم الفكري
 ,وان كان التعبري عنه قد جرى بخيال فنطازي فحسب ,القديم إىل أذهاننا
 ,وبوساطة علم األساطري املقارن ,من جانب آخر ,كذلك ,وتعني األساطري

عىل تفهم وادراك نامذج  ,يمة وحديثة خمتلفةعند دراسة أساطري شعوب قد
إضافة إىل  ,من السلوك اإلنساين القديم وعالقاته االجتامعية القائمة آنئذ

ر الطبيعة وانعكاساهتا يف اختالق التصورات الذهنية اخليالية لدى  إدراك أ
وتقدم األساطري والطقوس واملامرسات العقائدية  ,ذلك اإلنسان القديم

اورائية مساعدة ال غ امليتافيزيقيا [نى عنها يف تفهم املعتقدات الغيبية ا
Metaphysic[ هتا ومدلوالت رموزها ;طبيعتها وأسباب ظهورها ومؤرشا

ونشوئها كظاهرة فوقية يف بناء املجتمع العلوي  األديانما يسهل أمر دراسة  ,
لذلك رضورة  ,وجد البحث  ,ضمن السياق العام لسريورة التطور البرشية

من حيث نشأهتا وتطورها عموما لالنتقال منها ] ٣١[دراسة األساطري 

                                                            
 .دراسة العام واخلاص من األساطري بشكل مكثف  )١(
 .٨٥و  ٨٢مشار إليه سابقا, ص  )٢(
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نية القديمتني ومن ثم العربية قبل اإل قية واإليرا  ,سالملدراسة األساطري العرا
  .موضوع بحثنا

من حيث نشأهتا وتطورها وارتباطها  ,سطورةإن التعمق بدراسة األ
وال  ,رضوري ,بالعقائد وبمسرية البرش التطورية بامتداد زماين ومكاين واسع

شك يف أن من رام دراسة مايض من حقب مبكرة من تاريخ البرشية غري 
ومع تقديرنا ألمهية  اهناج معاجلة كهذه لبحثنا فان صعوبات تقنية  ,مدونة

م منهجية خارج نطاق قدرتنا قد تلقي  ,تكتنف سبل انجازه عىل وجه أ
نقص : منها  ,ظالال من الشك عىل إمكاين بلوغ اهلدف بالشكل األفضل

اخلربة والدراية الكافيتني اللتان تساعدان عىل سرب غور اختصاص ضيق هو 
صق باملختصني بالدراسات العرقية واجلنسية كام إن اإلفاضة بمعاجلة  ,أ

غري مستحسنة وال  ,ا هلا من عالقة ببحثناعىل الرغم مم ,سطورةاأل
سة;ألهنا تسبغ عىل األسلوب ضعفا وركة  ,كام ويضيق هبا جمال البحث ,مستأ

نب التوسع  قدر لذلك آثرنا اللجوء إىل االستعراض الرسيع واملكثف وجت
ه قد تتوفر يف املستطاع  يف الت ا ذكرنا ولتقديرنا بأ فصيل واألمثلة حتسبا 

ضا إمكانية هتيئ بعض دعائم  سطورةاملة باألاإلحاطة الش بشكلها العام أ
رنا لالستطراد  ,سطورةالتكامل لبحث ترتكز هياكل بنائه عىل األ أما اضطرا

غري العادي يف إيراد جذاذات بعض ما تيرس لنا دراسته من مصادر ومراجع 
ا إليه ما وجدناه من اختالف واضح يف و جهات النظر عن نشأة  جأ فقد أ

ادي وبالعقائد سطورةألا   .وعن عالقتها بالواقع ا

 :سطورةاأل] ٣٢[
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: وتعني معجميا)١(من الكلمة االغريقية ميثوس: (Myth) سطورةاأل
اطيل أو حدثا ال أصل له  كام تعني جمموعة أساطري والسيام املتعلقة منها  ,أ

طال اخلرافيني عند شعب ما صاف اآلهلة و األ ولكن هذا  ,باآلهلة وأ
رنست كاسريز ـ  كافيا اآلن  )٢(التحديد اللغوي الضيق مل يعد ـ كام أشار أ

 ,وقد توسع هذا التفسري ـ كام يبدو ـ يف معجم االجتامع  , سطورةلتفسري األ
معلومات قصصية منظمة تدور حول : (إىل  ,ملؤلفه الربوفسور دنكن ميشيل 

و املؤسسات االجتامعية أو تاريخ صول الكون أأاملعتقدات امليتافيزيقية أو 
ولكن هذا التفسري قد أخرج األساطري  من حمدودية .  )٣()شعب من الشعوب

امليثولوجيا إىل نطاق التاريخ األرحب ليصبح انحدار كلمة األساطري من 
الالتينية و  Mistoriaاالغريقية التي انحدرت منها   Istoriaاسطوريا 
History وكلها تعني قصة  ,ات األوربية احلديثةاالنكليزية وبعض اللغ

ويطلق مصطلح امليثولوجيا . بدال من ميثولوجيا  ,وحدث وتاريخ 
(Mythology) ضا جاء يف دائريت املعارف . )٤(عىل علم األساطري أ

 بداعهي املظهر اخلاص لإل سطورةأن األ )٦(والتارخيية )٥(السوفتيتني الواسعة
التي  ,الشعبي وبصورة أساسية يف املراحل املبكرة من حياة كل شعب ] ٣٣[

تظهر فيها رمزيا عىل هيأة قصص خيالية اعتقادات الناس البدائية عن العامل 
                                                            

, دائرة  ٦٠٤/ ٧,,  ١٩٧٥موسكو ) بالروسية(دائرة املعارف السوفيتية الواسعة  )١(
, ارنست كاسريز ,الدولة  واألسطورة ,ترمجة أمحد  ٥٠٦/ ٩املعارف السوفيتية التارخيية 

رة نبيلة إبراهيم, األسطو.,د٤٢,ص ١٩٧٥, القاهرة , ١٩٧٥محدي حممود, القاهرة, 
 ,٦, ص ١٩٧٩, بغداد , ] ٥٤٢املوسوعة الصغرية [
 . ٤٢ـ ٣الدولة واألسطورة, ص . )٢(
 .٢١١مشار إليه سابقا ص  )٣(
 .٢٦١, ص  ١٩٧٠قاموس املورد , ط  )٤(
)٦٠٤/ ٢٧ )٥ . 
)٥٠٦/ ٩ )٦. 
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ضا أن يف األ ,املحيط هبم  حماولة من البدائيني  سطورةوترى املوسوعتان أ
 ,كافة األديان حدى عنارصإوأهنا  ,لتفسري الظواهر غري الواضحة لدهيم

األسطوري بظروف أقىص انخفاض ملستوى تطور  بداعوتربطان ظهور اإل
ونضيف إىل رأهيام توضيحا  ,وتبعا لذلك ضعف اإلنسان ازاء الطبيعة  نتاجاإل

مل تبق  نتاجبأن سلبيات انخفاض مستوى تطور اإل: فنقول ,بالضعف 
ا رسمدية مكبلة اإلنسان البدائي بالضعف واجلهل وانام م الت إىل الزوال حا
بفضل اجيابيات  بداعشب اإلنسان البدائي عن الطوق وسار يف طريق اإل

 ,عمله وجهده املثابر وتطلعه إىل معرفة نواميس الطبيعة وما فيها من ظواهر 
كتبت دائرة املعارف  ,ويف ذلك كان الضامنة لتقدم املجتمع البرشي املطرد

لكن تطور : ( م عن تعلم اإلنسان البدائيالسوفيتية الواسعة عن التطور الناج
نسف أسس  ,الكاشف ألسباب ظواهر العامل املحيط ا ألصلية  ,العلم
باطلة تسيطر عىل  أسطورةكل : ( كتب كارل ماركس ,سطورياأل بداعاإل

ومنذ أن يسيطر حقيقة عىل الطبيعة ختتفي  ,قوى الطبيعة يف اخليال 
من احلكايات التي تدرك  وختتلف نصوص األساطري. )١()سطورةاأل

ولدى بعض [إذ تفهم نصوص األساطري  ,نصوصها مسبقا بأهنا خرافية
عىل أهنا واقعي إىل حد ] الشعوب املتخلفة حضاريا يستمر استيعاهبا

فة  سطورةوختتلف األ] ٣٤.[معني ور شعبي عن   Legendعن اخلرا ـ مأ
يف أعامق  طورةسفشأن األ] شخصيته تارخيية أو حادثة تارخيية ,أحد ما 

ايض و استخدام اخليال مادة لألساطري التي هي يف األساس ] الفنطازيا[ا
ا ملظاهر الطبيعية والعالقات  ,انعكاس احلقيقة الواقعية يف وعي الناس

الفتيشية واألرواحية : وأدت تصورات اإلنسان الدينية املبكرة  ,االجتامعية

                                                            
) بالروسية(٢٢٥, ص  ١٩٥٣كارل, نقد االقتصاد السيايس , موسكو, : ماركس )١(

 .٢٣٧, ص  ١٩٦٩راشد الراوي, القاهرة, . عن ترمجة د  ونقلنا النص العريب



‐ ١٠٩ - 
 

وترى دائرة  , سطورةاأل إبداع وغريها دورا كبريا يف ,والطوطمية والسحرية
املعارف السوفيتية الواسعة من جانب آخر بأن املجموعات الكبرية التي 
تضمها األساطري ترتبط بنشاط البرش االقتصادي كام وترى بأن كثريا من 
رزت املراحل املحددة لتطور القوى املنتجة والعالقات  حماور األساطري قد أ

مستهدفة  سطورةلدينية تشغل مكانا جسيام يف األوان األساطري ا ,االجتامعية
ه قد ارتبط بظهور املجتمع  ,تعليل قيام الطقوس الدينية وترى أخريا بأ

الطبقي ظهور أساطري جديدة مع تكييف أقسام القديمة لصالح الفئات 
فكانت هذه األساطري عن اآلهلة الرئيسة والثانوية تظهر من جهة  ,السائدة

الناس ـ ومن جهة أخرى ـ كانت األساطري ودعوات مهادنة عدم املساواة بني 
وأما دائرة املعارف . )١()مع عدم املساواة ,املستغلني الفئة الفقرية من الشعب 

رنا أن نجتز منها االقتباس اآليت لقد تعرضت ( السوفيتية التارخيية فقد أ
لتغيريات عميقة مظهرة االنعكاسات الروحية ملرحلة تطور  سطورةاأل

لقد كان  ,رأسا سطورةتارخيية حمددة بيد أن املدارك املعممة ال تظهر يف األ
أمهية   نتاجإىل اإل) اجلمع والصيد(التحول يف االقتصاد من طور االستحواذ 

استعملت حماصيل الطبيعة اجلاهزة ] ٣٥[فعندما  سطورةعظيمة يف تاريخ األ
األشياء  ,أو بصورة أدق ,كان لألقسام احلية من األشياء املقام األول ,فحسب

[ بالفتيشية سطورةوهنا ال ترتبط األ ,اليشء نفسه) فكرة(غري املنفصلة عن 
Fetishism  بل وبجميع التصورات  ,بصلة فحسب] البذية,التعويذة

ففي الطوطمية  ,البدائية املتطابقة عن النباتات واحليوانات واإلنسان
Totemism  يوجد كذلك تقديس فتييش]Fetishization  =تعويذي, 

  . هلذه اجلامعة أو تلك القبيلة معني هبيأة روح مستقلة أو رماد ] بدي

                                                            
 .٤٠٦ـ  ٥/ ٢٧دائرة املعارف السوفيتية الواسعة  )١(
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يه وإهلام أفكار األشياء مع األشياء نفسها سبق وان كان يف  إن عهد تأ
كانت ]   Animism[عهد سيادة الفتيشية وعادة ما يسمى باألرواحية 

يا األ األساسية يف عهد سيادة   سطورةالفتيشية والطوطمية واألرواحية من مزا
  .)١()األمم

ضًا  يف سياق هذا النهج العلمي التقدمي يف حتليل  ,وتوصل أ
صادق . ود ,)٢("الدين والرتاث" األستاذ هادي العلوي يف مؤلفه , سطورةاأل

وبالرجوع إىل : ( ;فيذكر العلوي)٣("نقد الفكر الديني"جالل العظم يف مؤلفه
قد ظهرت مع ] ٣٦[العنرص األساس يف الدين وهو األلوهية نجد أهنا 

البدايات املبكرة للوعي اإلنساين وكانت يف جوهرها انعكاسا ومهيا عن العامل 
يف مرحلة اتسمت بأدنى مستوى  ,ألهنا وجدت يف غياب الوعي العلمي 

  .)٤()لتطور العلوم

وبطبيعة احلال ترتبط حمتويات الصورة الكونية : ...( العظم. ويذكر د
لعرص  ما بحياة اإلنسان يف املجتمع وتعكس إىل حد كبري نوعية العالقات 

الثروة ومستوى تقدم األدوات  إنتاجاالجتامعية القائمة فيه وطرق 
كام أهنا ترتبط ارتباطا جدليا بنوعية العلوم  ,نتاجاملستخدمة يف ذلك اإل

الذي ) للمنهج( ذلك العرص ومستوى تقدمها وبمفهوم العرص السائدة يف

                                                            
 .٥٠٧/ ٩دائرة املعارف السوفيتية التارخيية,  )١(
 .١٩٧٣,  ١بريوت , ط  )٢(
هوامش عىل  "انتقاد الشيخ حممد حسن آل ياسني : ـ انظر ) م١٩٦٩(  ٢بريوت, ط  )٣(

 .١٩٧١, بريوت,  "كتاب نقد الفكر الديني
 .١٤٦الدين والرتاث , ص  )٤(
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يفرتض أن يؤدي باإلنسان إىل معارف يركن إليها حول كل ما هيم أمور احلياة 
  .)١()أو يؤثر فيها

إىل كشف " سطورةالدولة واأل" يف كتابه  ,أرنست كاسريز . سعى د
امنيا النازية ألساطري منذ نشأهتا فقام بدراسة ا ,تفاهة تضليالت الفاشية يف أ

وعالقتها باحلكم وباحلرية  حتى العرص احلديث  ليربهن عىل أن كل ما 
جاءت به الفاشية ليس سوى هراء  وأوهام أسطورية حديثة فخصص الفصل 

واستعرض خمتلف وجهات  سطورةلتوضيح ماهية األ) ٧٥ـ  ١٧ص (األول 
يني نظر العلامء والربجوازيني االنثولوجيني واالنرتوبولوج

وغريهم ممن بحثوا  ,والصوصيولوجيني والفسيولوجيني وعلامء النفس
كام حتدث يف بقية فصول الكتاب عن أهم النظريات  ,سطورةموضوع األ

وخصص ) ٣٦٥ـ  ٧٩ص (القديمة والقرون الوسطى واحلديثة عن الدولة
بفن األساطري السياسية احلديثة وعنى )  ٣٩٢ـ  ٣٦٦ص ( الكتاب ] ٣٧[بقية 
كان : ( يرى كاسريز. ملفاهيم واخلطط الفاشية يف االستحواذ عىل السلطة به ا

ري ملحوظ إىل  سطورةبمعنى األ MIBOCألصل الكلمة اليونانية ميثوس  تأ
 سطورةولقد بدت األ ,حد ما عىل داريس الفكر والدين اليوناين عىل الدوام

 ,يف نظرهم قصة أو جمموعة من القصص أو الروايات التي تروي أفعال اآلهلة
عىل أن هذه األساطري ( ثم يوضح كاسريز. )٢()مغامرات األسالف البطولية

ال تعرب عن نفسها كثريا يف أفكار ومعان حمددة مثلام تعرب عن نفسها يف 
امل النظري وتبدو هذا يعني  يف وضوح غلبة العامل العميل عىل الع ,األفعال 

 سطورةاآلن العقدة القائلة بوجوب البدء لدراسة الطقوس إذا أريد فهم األ

                                                            
 .٤ـ  ٢٠٣نقد الفكر الديني, ص  )١(
 .٤٢ن , ص .م )٢(
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و . )١()من املبادئ املقبولة بوجه عام عند االنثولوجيني واالنثروبولوجيني
ضا ونحن ال نصادق يف الفكر األسطوري واخليال األسطوري : ( يرى أ

جتربة اإلنسان االجتامعي  )موضوعة( سطورةاعرتافات شخصية إذ تعني األ
لقد أوضح بأن سلوك اإلنسان خيتلف عن .  )٢()وليس جتربته الشخصية

ويعد هذا التعبري الرمزي عامال مشرتكا يف كل ( سلوك احليوان الرمزي بقوله 
  ]٣٨.[)٣()واللغة والفن والدين والعلم سطورةاألفعال احلضارية أ ي يف األ

مبينا  سطورةالربجوازية عن األلقد ناقش كامريز أغلب النظريات 
دى  سطورةنقاط ضعفها وابتعادها عن التفسري املقبول لظهور األ وأ

يف هذه الناحية ال تعد أغلب النظريات السالفة وافية; ألهنا : ( مالحظته اآلتية
وان  ,قد أخفقت يف إدراك املشكلة احلقيقية فهي قد اجتهت اجتاهات شتى

  .)٤()ىل املنهج نفسهصح القول بأهنا سارت كلها ع

 , )٥(قصة احلضارة ,يف اجلزء األول من مؤلفه  ,ديورانت ,تطرق ول
الفصل  ,موضوع الدين ,من خالل بحثه  سطورةإىل موضوع تطور األ

بع فذكر تنوعها وحتويرها عرب العهود إذ تناول  ,) ١٢١ـ  ٩٨ص (الرا
ففي رأي اإلنسان البدائي ـ ويف رأي : (األرواحية كبداية للعقائد الدينية وقال

الشعراء يف كل العصور ـ إن اجلبال واألهنار والصخور و األشجار والنجوم 

                                                            
 .٤٣ن, ص . م )١(
 .٧٢ن, ص .م )٢(
 .٦٩م, ن,  )٣(
 .٥٦ن , ص .م )٤(
 .ء األول, نشأة احلضارة, مشار إليه سابقااجلز )٥(
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والشمس والقمر والسامء ن كأهنا أشياء مقدسة ألهنا العالقات اخلارجية 
  .)١()ة للنفوس الباطنية اخلفيةاملرئي

ويتحدث ديورانت عن بعض التحويرات احلاصلة يف معبودات 
ولسنا ندري متى حلت الشمس حمل القمر سيدة عىل : ( األقدمني فيقول

ربام حدث ذلك حني حلت ا لزراعة حمل  ,عند الديانة البدائية  ,دولة السامء 
وأدرك  ,صول احلامدفكان سري الشمس حمددا لفصول البذر وف ,الصيد

اإلنسان أن حرارة ا  لشمس هي العلة الرئيسة فيام تدره عليه األرض من 
هة ختصبها األشعة عندئذ انقلبت  األرض يف أعني البد ,خريات ائيني آ
العظيمة ألهنا بمثابة الوالد نفخه احلياة يف ]٣٩.[وعبد الناس الشمس ,احلارة

ه شأن الشمس : ( هلةثم يتطرق إىل بقية اآل ,)٢()كل يشء حي وكل نجم شأ
 ,ويتحرك بأمر روح كامن يف جوفه ,حيتوي  أو هو بنفسه إ ,والقمر

. )٣()وهذه األرواح يف ظل املسيحية أصبحت مالئكة هتدي سواء السبيل
بدءا كان له أ ثر فنطازي يف  ,ويتوصل ديورانت إىل أن تعظيم ا ملوتى ربام 

ومع ذلك فمعظم اآلهلة البرشية قد كانوا ـ فيام : ( خلق معظم اآلهلة إذ كتب 
  .)٤()يظهر ـ عند البداية رجاال من املوتى ضخموا بفعل اخليال 

ثم خيلص ديورانت إىل أن تلك اآلهلة تتعرض للتطوير والتبدل دون 
ثم تدرجت : ( أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن أسباهبا اجلوهرية فيقول

فقد بات الناس خيافون  ,عبادة األسالفعبادة  األشباح حتى  أصبحت 

                                                            
 .١٠١/ ١ن , . م  )١(
 .١٠٣/ ١ن , .م )٢(
 .١٠٣/ ١ن, .م )٣(
 .١٠٨/ ١ن , .م )٤(
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موتاهم مجيعا ويعملون عىل اسرتضائهم خشية أن ينزلوا لعناهتم عىل األحياء 
لكن ديورانت غري مصيب يف تعميمه عن حتول .  )١()فيجلبوا هلم الشقاء

هة طيبة كمحصلة لتلك التحوالت التي أشار إليها عندما  اآلهلة الرشيرة إىل آ
كذلك ترى االجتاه يف اآلهلة أن يبدأوا يف صورة الغيالن  و: ( نجده يقول

نائهم   .)٢()املفرتسة ثم ينتهوا يف صورة  اآلباء الذين حيبون أ

وذلك ألن البرش قد صنفوا منذ البدء األرواح ومن ثم اآلهلة واملالئكة 
وبقي هذا .)٣(فيام بعد إىل بارة حمسنة وأخرى خبيثة ضارة رشيرة ماردة

إ : الثنوية ] ٤٠[وال به حتى صار عنرصا أساسيا لألديان التصنيف معم
رت به أديان فاعرتفت بعامل الرمحن  ,اخلري والنور وإ الرش و الظلمة  كام تأ

  .وعامل الشيطان 

البنية الذهنية احلضارية يف "يف مؤلفه  ,يوسف احلوراين. بحث د
ة يف جماالت بسع سطورةموضوع األ  )٤("الرشق املتوسط اآلسيوي القديم

وتفسري وقائع االحتفاالت و الطقوس ال : ( عدة نجتزئ بعضا مما كتب 
يكون وافيا ان مل نفرتض أن هذه الوقائع كانت تعرب بعفوية عن دفق املشاعر 
تنا واتساع رقابة  فقدناه نحن بمنطقنا اجلديل ا لذي نام فعله مع تزايد خربا

واخلالصة : ( إىل االستنتاج اآليتاحلوراين.وخيلص د. )٥()التصنيف يف أذهاننا 
هي أن الرتاث األديب الذي نلتقي به يف الرشق املتوسطي اآلسيوي القديم 

                                                            
 .١٠٩/ ١ن, .م )١(
 .١٠٩/ ١ن, .م )٢(
, موسكو, ١٢ط)  بالروسية(دليل امللحد , تأليف مجاعة من العلامء السوفيت: انظر )٣(

 .٢٣٠م, ص ١٩٦١
 .١٩٧٨بريوت,  )٤(
 .٤٥ن, ص .م )٥(
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هني لإلنسان واملراحل التي يمكنه أن يكون مفتاحا لدراسة التكوين الذ
ا والتوكيد الوجداين عىل ما  ,ا املشاعر الفردية جتاه العاملمرت هب كاحلس باأل
خالل  ,عملية ا فرتاق الذات عن املوضوع يف حس الفرد  أي دراسة ,خيصها 

إذ يلتقيان لتتكون منهام نظرة ا إلنسان للعامل اخلارجي وتتشكل  ,عامل الذهن 
امط السلوك وقناعة املواقف الطارئة   .)١()من تفاعلهام أ

 ,تعريفا ومنهجا يف مؤلفه سطورةخليل أمحد خليل األ. بحث د
 ,اشتقاقا من سطر سطورةاأل:(فذكر )٢(يف الفكر العريب سطورةمضمون األ

ّف األساطري أو األحاديث التي  ,ال أصل هلا ـ األحاديث العجيبة] ٤١[أي أ
هي حكاية عن  ,تعريفا  , سطورةواأل ,اخلارقة للطبيعة وللمعتاد عند البرش

فة   كائنات تتجاوز تصورات العقل املوضوعي وما يميزها عن اخلرا
فؤاد شاهني يف . وكتب د ,)٣()موضوع اعتقاد سطورةفاأل ,د فيهاواالعتقا

املذكور آنفا  ,خليل أمحد خليل . لـ د سطورةمضمون األ"تقديمه لكتاب
ضافة إىل الفكر اإلنساين بل تشكل جزءا إليست  سطورةن األأيتضح : ( قائال

تي أما طبيعتها فتختلف باختالف املجتمعات ال ,ال يتجزأ من بنية املجتمع
يف الواقع العميل والسلوك  سطورةيمكن تصنيفها حسب درجة عالقة  األ

عن  سطورةهذه املالحظات تقودنا إىل فصل األ( ثم يضيف . )٤()التغيريي
فهي لغة الشعب يف مرحلة معينة من  ,القيم األخالقية واملحرمات الدينية

قة وثيقة قد بالقيم عال سطورةأإن  عالقة األ ,مراحل تطور رموزه االجتامعية
تشكل جزءا مهام من  سطورةألن األ ,أما احلقيقة فال ,تعود إىل املزج بينهام 

                                                            
 .٤٦ـ ٧, ن, ص .م )١(
 .١٩٧٣ ١بريوت, ط )٢(
 .٨ن, ص .م )٣(
 .٧ن,ص .م )٤(
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البنية اآليدلوجية للمجتمع يمكنها من أن ت غري أو تأخر املجتمع حسب 
إننا نستطيع أن نلحقها يف السلوك التغيريي املشدود  ,موقعها من بيئته احلتمية

لقد تناول جورج رستون يف هناية . )١()إىل الواقع االقتصادي واالنفجاري
األساس الديني : حديثه عن العلم لدى اإلغريق موضوعا طريفا أطلق عليه

: ( فيقول ,)٢(لدى اليونانيني سطورةوما حتته من أساس خرايف تناول فيه األ
النزعة الشعرية أو : الدوام متناقضتني] ٤٢[ويواجه مؤرخ الفكر اليوناين عىل 

ويمكن أن نحكم عىل عمق النزعة األوىل  ,لنزعة العقلية وا ,األسطورية 
أما النزعة األخرى فكانت أقل  ,وشعبيتها من اخلصب امليثولوجي اليونانية 

ويتطرق سارتون إىل معتقدات اإلغريق الدينية من حيث تركيبها . )٣()انتشارا
اخليايل املبني عىل أساس مادي مع ما خالطها من شعوذة وطقوس مستوردة 

أو عىل أقل تقدير مل تكن  ,وسيطرت حمبة السحر عىل أعامق قلوهبم:( فقال
حاء العامل  أضعف مما هي يف قلوب الرجال حتى املفكرين منهم يف مجيع أ

الشمس والقمر (فعرفوا قوى الطبيعة املختلفة يف مجيع مظاهرها حق املعرفة
طقوس والرياح واملطر والرعد والزالزل وشغفوا باجتالب رضاها بال

 ,ومل تتسع ديانتهم املضيافة إىل العبادة األرضية فحسب  ,والتعاويذ املناسبة 
بل تالءمت كام هي احلال دائام باألساطري الشعبية واالعتقاد يف األحجار 

واع احليوان  فامليثولوجيا اليونانية ...والكهوف والينابيع واألشجار بل أ
ة من الناس مل يقبلوه بغري لكن أصحاب احلكم ,خليط عجيب فيه كل مثري 

ه بتلك . )٤()كثري من التندر وأخريا نورد ما  ذكره جورج سارتون بخالصة رأ
                                                            

 .٧ن, ص .م )١(
,  ٢تاريخ العلم, ترمجة األستاذ حممد خلف اهللا ومجاعته , القاهرة , نيويورك , ط  )٢(

 .٤٠٤ـ  ٣٩٧/ ١,  ١٩٦٣
 .٩ـ  ٣٩٨/ ١ن,.م )٣(
 .٤٠٠/ ١ن,.م )٤(
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ر الدين : (املعتقدات  ر جهد املستطاع قدسية احلياة وزادت أ وأكدت  األرسا
نه يف أغراض  ,عند اإلنسان عمقا وضاعفت شعوره باملشاركة مع إخوا

ر مزجيا من الشعر والدراما مع مذهب كانت تلك األرس ,الطبيعة اخلفية  ا
طال   .)١()وحدة  الوجود وعبادة اآلهلة واأل

حتليال علميا لظهور األساطري  ,بشكل مكثف جدا  ,برنال . م.قدم ج
: جاء فيه , )٢("العلم يف التاريخ"القيم ] ٤٣[يف مؤلفه  ,ملدلوالت رموزها 

ومفجعا يف بعض  ,كانت أعداد احليوانات والنباتات تتغري تغريا كبريا (
ومل يستطع بوسائله  ,كان اإلنسان طفيليا متاما عىل الطبيعة اجلاحمة ,األحيان 

ومل  ,الفنية أن يفعل أكثر من أن يعمق تطفله عىل الطبيعة وان يوسع مداه 
 ,األمر إال بعد ابتداع الزراعة يستطع أن يتخلص من هذا التطفل يف حقيقة

فقد ظن أن بمقدوره أن يقنع الطبيعة وخيدعها لتعاونه بأساليب  ,وعىل كل 
ناء قبيلته ومع احليوانات التي يصطادها   وأقيم ا لسحر  ,كانت تنجح مع أ

واعتقد رجال القبائل البدائني أن  ,لسد الفجوات عن قصور الوسائل الفنية
وان والنبات عىل االزدهار والتكاثر اذا اختذ كل من املمكن تشجيع احلي

وكذلك باستخدام .حيوان أو نبات طوطام لقبيلة معينة أو قسم من قبيلة
ويذكر برنال عن . )٣()الصور والرموز والرقصات التي يقلدون هبا احليوان

ري عالقة األساطري بالطقوس وعن ختلفها عن اللحاق بالظروف املتغرية   ,تأ
بد أن كل األساطري عند بدء صياغتها كان انعكاسا للمستوى وال: ( فقال

ولكن نظرا الرتباطها بالطقوس  ,الفني العميل والتنظري االجتامعي لعرصها 

                                                            
 .٤٠٣/ ١ن,.م )١(
, واالسم الكامل للمؤلف  ٣ـ  ٨٢/ ١,  ١٩٨١بريوت  ١عيل ناصف , ط. ترمجة د )٢(

 .هو جون ديزموند برنال 
 .٨٤/ ١ن,.م )٣(
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فان  ,التي كانت تعترب رضورية للحفاظ عىل حياة  القبيلة بل وعىل العامل
أن يعاد تغيريها كان أ بطأ من تغيري الظروف وغالبا ما تصري غري مفهومة إىل 

  .)١()تفسريها بشكل عرصي

 ,وسائله وظروفه  , نتاجعند حديثه عن اإل ,لقد تطرق كارل ماركس 
إىل مدى تطابق الفن مع التطور العام )٢("نقد االقتصاد السيايس" يف مؤلفه

ال تتطابق مع التطور العام ] ٤٤[للمجتمع فبني أن حقبا مزدهرة معينة منه 
غريقي وكيف أن امليثولوجيا مل تشكل للمجتمع ورضب مثال بالفن اإل

ضًا القاعدة بأرسها التي  ,ترسانة الفن اإلغريقي فحسب وإنام كانت تشكل أ
  .)٣(يقوم عليها

نشري إىل أمهية الدراسة  سطورةوبصدد عالقة الفن اإلغريقي باأل
ينا دراسة يف ... اسخيليوس و " املمتعة التي قدمها جورج تومسن يف مؤلفه أ

 سطورةإن األ: ( يذكر جورج تومسون.  )٤("األصول االجتامعية للدراما
ذلك  ,وينبغي أن تفهم الكلمة األخرية بمعنى واسع,ابتدعت من الطقوس 

وكل ,وما من يشء دنيوي أو دينء  ,أن كل يشء يف املجتمع البدائي مقدس
وهي مقدسة  ,ـ له طريقته اخلاصة ,القتال ,احلرب ,الرشب ,فعل ـ األكل 

ضًا تعليال لظهور عبادة اآلهلة .  )٥()بحكم كوهنا مفروضة كام ذكر تومسون أ
وجدير بالتذكر أن سلطة الزعامء يف :( والتطورات التي حصلت فيها فقال

وان  كان يعبد يف  ,رت عىل أهنا عبادة جد أعىلكانت قد صو ,قبيلة الصيد

                                                            
 .٨٤/ ١ن,.م )١(
 .٢٣٧راشد الرباوي, مشار إليه سابقا, ص . ترمجة د )٢(
 .٢٣٧ن,ص .م )٣(
 .١٩٧٥صالح جواد كاظم, بغداد , . ترمجة د )٤(
 .٨٦ن,ص .م )٥(
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وذلك عندما تركزت السلطة بني يدي زعيم أو  ,هيأة ملك يف وقت الحق
هة . ملك عد عىل نشوء اآلهلة إىل آ وقد عمل تطور املجتمع البرشي األ
وكانت  ,وشنت احلرب بني القبائل والشعوب مرة أخرى يف السامء ,أخرى

طوطمية التي كونت شعار الفراعنة امللكي رمزا متطورا جمموعة الشعارات ال
إذ أدى ذلك إىل توحيد اململكة وكانت  ,لدمج وإخضاع قبائل مستقلة أصال

العالقات الدائمة التغيري بني مدن دجلة والفرات املتنافسة يف هيكل اآلهلة 
   ,وعىل النحو نفسه ,البابيل وغري املستقر]٤٥[

ملبيني العنيفني صورة تنظيم اليونان عىل االو) زيوس(تعيد هضبة 
ريوس(حتت السيطرة املفككة التي مارستها عائلة ] األخية[األكية   )١()أ
الكة  دع صياغتها  اإلنسان القديم قد استمدت صورها ـ .ا فاألساطري التي أ

كام أشار تومسن ـ من ا حلياة الواقعية للبرش وهي هلذا السبب تظهر ما يف حياة  
  ..الناس من عالقات

من  ,وهو جلامعة من املؤلفني  , )٢("ما قبل الفلسفة" وردت يف كتاب 
إن اإلنسان  : ( فرانكفورت. أ. د ذكر  فق , سطورةمجلة آراء حول األ

دا   ,ظواهر اجلامد" يشخص"وهلذا السبب عينه ال  ,البدائي ال يعرض مجادا أ
ا فارغا بأشباح املوتى ...  ,أن نعتقد ," الروحانية"كام تريد  ,وال يمأل عا

عندما تلقى هذه الصورة من الفن واألدب نجد أهنا قد غدت صورا تقليدية 
من ريب يف أهنا رؤيت يف األصل كوحي هو جزء من التجربة ولكن ما 

                                                            
سامي سعيد األمحد, بغداد , . د : , عن اإلله زووس , انظر ٦ـ  ٨٥ن, ص .م )١(

 .م١٩٧٠
ولسن, ثوركيال جاكسون, . فرانكفورت, جون أ. أ. فرانكفورت , هـ . هـ: تاليف  )٢(

 .م١٩٦٠ترمجة جربا ابراهيم جربا, بغداد , القاهرة, بريوت, نيويورك, 
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فرضوري جدا أن نميز  ,لكنها ليست جمرد وهم ,اخليال إنتاجإهنا من  ,نفسها
 ,واخلرافات,) الساغا(وروايات  ,األصلية عن أقاصيص األقدمني سطورةاأل

وقد نجد من  ,قد تكون يف كل من هذه عنارص أسطورية ,وحكايات اجلنيات
غري أن ,وينمق األساطري بخيال لغوي إىل أن متيس جمرد أقاصيص يوسع 

طاهلا اخلياليني  سطورةاأل بل  ,ال يعبث من الوهم  ,احلقيقية تقدم صورها وأ
ت(إهنا تقدم لنا الكشف عن ] ٤٦[ة بثقة غالب و . ويلخص كل من  . )١()أ

يف وسعنا إذن أن نلخص : (... بقوهلم سطورةأ  فرانكفورت رأهيام يف األ.  
رضب من الشعر  سطورةاأل: املعقدة بالكلامت التالية سطورةخواص األ

يسمو عىل الشعر بإعالنه عن حقيقة ما رضب من التعليل العقيل يسمو عىل 
ه يبغي أحداث احلقيقة التي يعلن عنها أو  ,رضب من الفعل  ,التعليل بأ

ولكن عليه أن يعلن ويوسم  ,حتقيقه بالفعل نفسهال جيد  ,املسلكة املراسيمية
ا الخصائي  ,ويرى ثوركيلد جاكوبسن .  )٢()شكال شعريا من أشكال احلقيقة

ـ  ١٩٢٩باآلثار وكان أحد أعضا بعثة املعهد الرشقي إىل العراق من عام 
يف  ,م ١٩٣٧ يرى بأن األساطري " ما قبل الفلسفة" وأحد املسامهني يف تأ

قية الق وهو االجابة عن اسئلة تفصيلية بصدد  ,تستجيل هدفها (ديمة العرا
إهنا تدور حول عدد من املشكالت التي تتعلق بالكائن أو جموعة  ,الكون

من حيث أصلها وتكوينها  ,الكائنات  التي يراها اإلنسان القديم يف عامله
 ,ولكنها كلها تتفق من حيث النظرة إىل الكون ,ومكانتها وقيمتها النسبية

إنه  ,وكلها تتفق يف أسلوب املعاجلة ,فالكون فيها دولة أو منظمة من األفراد
أي أن الطريق فيها إىل فهم القوى التي جتابه اإلنسان  ,أسلوب سيكولوجي 

                                                            
 .١٨ن, ص .م )١(
 .١٩ن,ص .م )٢(
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عىل غرار فهم أفراد البرش عن طريق فهم  ,يف الطبيعة هو فهم شخصيتها
  .)١(شخصياهتم

? فرانكفورت آراء .أ. و  . كل من  ,مثالني  ,لقد تبنى كرباهوازيني
لقد : (العلامء املثاليني يعتقدون بفطرة الدين فذكرا ]  ٤٧[الالهوتيني وبعض 

كان احلافز األول ألفعال اإلنسان القديم وأفكاره ومشاعره اعتقاده اجلازم 
وان الطبيعة مرتبطة باملجتمع ارتباطا صميميا  ,بأن األلوهية حالة يف الطبيعة 

ويف فصلنا األول وجدنا أن ا فرتاض الرتابط اجلوهري بني الطبيعة  ...
ويظهر لنا أن منطق هذا الفكر , واإلنسان هيئ لنا قاعدة لفهم ا لفكر امليثويل 

مستمدان من وعي مستمر بالعالقة النابضة بني اإلنسان  ,وتركيبه اخلاص
ال جيابه  ,ته عند حلظات اخلطورة من حيا ,فاإلنسان األول ,وعامل الظواهر

ت"بل " هو"طبيعة مجادا ال شخصية ـ إنه جيابه  نا أن عالقة مثل هذه " .أ ورأ
فضال عن  ,بل كيانه كله ـ شعوره وإرادته  ,ال تشمل ذهن اإلنسان فحسب

لو استطاع أن يدرك املوقف  ,ولذلك فإن اإلنسان القديم ,عقله وذكره 
ونختتم . )٢()ري واف بتجربتهالذهني املنفصل إزاء الطبيعة لرفضه وعّده غ

رأهيام يف االختالفات اجلزئية بني أساطري وادي النيل ووادي الرافدين حول 
وتباين الطبع بني البلدين جاء التعبري املركز عنه : ( خلق الكون ونشأة اآلهلة

يف أساطري اخلليقة يف القطرين فكان ا لناس يف مرص ينظرون إىل اخلليقة كفعل 
الق قادر عىل كل يشء مسخرا ملشيئته عنارص طيعة واملجتمع رائع قام به خ

دي الذي خلقه غري أن اخلالق يف أرض  يكّون جزءا ال يتجزأ من النظام األ
ا ينترص  ,الرافدين اختاره جممع مضطر إزاء قوى الفوىض التي تتهدده وحا

                                                            
 .١٩٨ن,ص .م )١(
 .٤ـ  ٢٦٣ن,ص .م )٢(
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فكأن اخللق قد  ,ينتقل إىل  خلق الكون ,بطلهم مردوك عىل هؤالء اخلصوم
خصيصا ليكون خادما لآلهلة ـ ]٤٨[وصنع اإلنسان ,جرى فكرة طارئة 

دي ان اآلهلة جتتمع يوم رأس السنة  ,وليس يف املحيط البرشي أي دوام أ
ويف تعليلها هلذه االختالفات اجلزئية . )١()للبرش وفقا هلواها"لترشع بمقادير "

لوهية ومدى عمق جذورها وعن عالقة الفرد باملجتمع وبالطبيعة وباأل
نية قال   إن هذه : ( أ فرانكفورت,.و . . واختالف ذلك عن العقيدة العربا

 ,الفروق يف النظرة إىل الدنيا بني مرص وأرض الرافدين بعيدة اجلو والفروع
 ,ولكن الشعبني اتفقا يف املعطيات األساسية من أن الفرد جزء من املجتمع

وكان هذا  ,ة هي جتيل األلوهيةوأن الطيع ,وان املجتمع مغروس يف الطبيعة
املعتقد يف الواقع سائدا بني مجيع أقوام العامل القديم باستثناء العربانيني 

لقد حاول بيان االختالف العقائدي بني اليهود وبني جماورهيم . )٢()وحدهم
ر اليهودية باألساطري  والسيام يف طبيعة اإل عىل الرغم من اعرتافهام بتأ

ر إن در ,املجاورة اسة العهد القديم من الكتاب املقدس تظهر مدى التأ
قية واملرصية يف كثري من أسفار التوراة والسيام سفر التكوين  ,باألساطري العرا

وجاء ذلك نتيجة سكناهم يف العراق ـ السبي البابيل ـ ويف مرص حتى  ,
فوصف اخلليقة ونشأهتا والطوفان وغريها متشاهبة تقريبا بني  ,خروجهم منها

  .األساطري القديمة وبني التوراة

تتشابه أساطري العامل القديمة جوهريا يف حمتواها وختتلف شكليا يف 
فأكثر أساطري  ,بعض التفاصيل تبعا لتباين الظروف املوضوعية واملوضعية

ارث واحلرائق والرباكني العامل القديم صورت الكون واخلليقة والكو

                                                            
 .٧ـ ٢٦٦ن, ص .م )١(
 .٢٦٧ن, ص .م )٢(
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فت اآلهلة هلا ومن ثم اآلهلة املستجدة التي ] ٤٩[والزالزل والطوفان وأ
عّدت مساعدة للبرش يف تعلم احلرف وكذلك األفكار املتعلقة باملكافأة و 

كلها  ,اجلزاء وتقديم الضحايا والقرابني وما اتصل هبا من طقوس ومراسيم
إن مل تكن يف معظمها متطابقة يف  صورت ووضعت بصورة متقاربة ,تقريبا
وال شك إىل   ,أما ما يظهر من اختالف يف االستجابة والردود فيعود  ,حمتواها

فمجتمع  ,الرشو ط الظرفية املؤثرة واملؤدية إىل منعطف اجتامعي خطري 
تسوده عالقات مشاعية بدائية ومستمر يف طور مجع القوت ختتلف تصوراته 

فيندر أن نجد  ,القوت  إنتاجع آخر انتقل إىل طور عن جمتم ,دون أدنى ريب 
هة الصيد والرعي  هة للحرف باستثناء آ بينام ارتبط  ,يف املجتمع األول  آ

اشية واحلرف املتعلقة هبام ظهور أو حتول اآلهلة  ,بتعلم الزراعة وتربية ا
هة حرفية متنوعة  هة للخصب وا لنامء وآ صورت عىل أهنا  ,القديمة إىل آ

كام يعود االختالف إىل . )١(هبت الناس األدوات واآلالت وتقنية احلرفو
ري املحيل  ,املعامل املوضوعي  فموضوع الطوفان العام تناولته  ,إىل التأ

معظم األساطري العاملية بيد أن تصور تفاصيله وشخوصه يعرتهيام بعض 
ا ورد لدى فمثال بني ما ورد يف ملحمة كلكامش والتوراة وبني م ,االختالف 

وللعامل  ,هنود شامل امريكا الشاملية اختالف يف الشكليات فحسب
ره يف مالءمة األ فكم تشكى ممثلو فرق التبشري يف  ,للبيئة سطورةاملوضوعي أ

األصقاع املتجمدة من صعوبة تقريب صور املكافأة بام يثلج الصدر يف اجلنة 
فقد كان  ,سقر والعقاب بام يكوي الوجوه وشوي األجساد بلهيب سعري

ناء تلك  ] ٥٠[املستمعون للمواعظ التبشريية عن الثواب واجلزاء من أ
األصقاع املتجمدة تأخذهم قشعريرة من ذكر ثلوج اجلنة بينام يتلهفون بتلذذ 

                                                            
/ ٩, دائرة املعرف السوفيتية التارخيية  ٦٠٤/ ٢٧دائرة املعارف السوفيتية الواسعة  )١(

٥٠٦. 
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احوا  ون جهنم مما حري املرشفني عىل فرق التبشري تلك ومن ثم أ لذكر دف أ
إىل ما يقربه من أذهان السكان ملبعوثيهم الترصف بالتصور املتعارف عليه 

  .املحليني يف تلك األصقاع النائية

ناء املجتمع  سطورةيرى الربوفسور دينكن ميشيل بأن وظيفة األ أل
تسجيل وعرض النظام األخالقي الذي بوساطته يمكن تنظيم : ( هي

  .)١()وترشيع املواقف واألحداث االجتامعية 

ثم يذكر اهتامم علامء القرن التاسع عرش ومفكريه بدراسة أ صول 
وطبيعة األساطري والسيام علامء االنثروبولوجيا منهم اذا اعتقدوا بأن 

وال يمكن عزل األساطري  ,األساطري هي جزء ال جتزأ من النظام االجتامعي 
ات عن املجتمع وذلك لكوهنا عبارات تصف احلقيقة والواقع وتظهر املعتقد

: ويبدي األستاذ ميشيل مالحظته عن ذلك فيقول . )٢(وتربط الكالم باحلدث
ومع هذا فال يمكن تصديق ما تدعيه األساطري من قصص وحكايات ( 

وهو يف . )٣()ومعتقدات تتناقض مع اجلانب العلمي و املنطقي للعقل السليم
ات مالحظته هذه يعتمد عىل آراء ليفي سرتاوس التي هاجم هبا التفسري

وتوجيه اهتاممه ,البسيطة لألساطري التي قام هبا علامء االجتامع وعلامء النفس
كام يفعل  ,أسطورةباستنتاج الرتكيب املنطقي الذي ينظم اجلانب القصيص ب

موذج نحوي رفيع يعكس للقارئ معنى ما  اللغوي عندما يرتب الكلامت بأ
يذكر األستاذ ميشيل بأن ثم   ,يقرأ من  عبارات لغوية هلا قواعد ومعان أصيلة

ه  ,ليفي سرتاوس قام بمقارنة أساطري كثرية مشتقة من جمتمعات خمتلفة  إال أ

                                                            
 .٢١٠معجم علم االجتامع, ص  )١(
 .٢١١ن, ص .م )٢(
 .٢١١ن,ص .م )٣(
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ويذكر بعد ذلك . )١(ناحية الفحوى واملعنى]٥١[وجد أن مجيعها متشاهبة من 
علامء ا النثروبولوجي االجتامعي االنكليزي ال يعتقدون (األستاذ ميشيل بأن 

يقول الربوفسور ليج  ,النظام والرتاث االجتامعي بأن األساطري هي جزء من 
واع معينة من السلوك البرشي الذي يتعلق  بأن األساطري هي وصف أل
ظمة الفكرية والفلسفية وإهنا ال تستطيع وصف ذلك  بامليتافيزيقيا أو األ
ادي أو العامل احلقيقي الذي نعيش فيه  السلوك االجتامعي املتعلق بالعامل ا

الورد يف معجم  علم االجتامع لألستاذ دينكن  سطورةإن تفسري األ .)٢()اآلن
يف أغلبية وجهة نظر العلامء الربجوازيني الذي  ,وال شك ,ميشيل يمثل
  .عن سرية ا لبرش التطورية سطورةيعزلون األ

لقد أظهرت الدراسات التقليدية تفهام صحيحا ودقيقا ملدرك 
لتطورات االقتصادية التي طرأت يف ونشأهتا وعالقتها اجلدلية با سطورةاأل

املجتمعات وارتباطها باملسائل الروحية مما أفرز تباينا ملحوظا بني الدراسات 
ادي فاألساطري  ,التقدمية وبني التفسريات التي ال تربط العقائد بالواقع ا

فية املوضوعة عبثا ] امليثولوجيا[ ليست رضبا من القصص واحلكايات اخلرا
اس  ,ولنفسها وإنام سعى مبد عوها إىل أن تكون وسائل معربة عن واقعهم كأ
 ,جهلة إزاء طبيعة ال تزال غامضة بالنسبة هلم ,قديمهم وحديثهم ,بدائيني 

وفوق ذلك خارقة  ,بيد أهنم ما كانوا حيسبوهنا مجادا بل ذاتا متحسسة
لقد تكدست  يف أدبيات الشعوب مواد أسطورية واسعة وجرت . )٣(الشعور

ولكنها مل تكن باملستوى  سطورةمنذ القديم حماوالت لتفسري ظاهرة األ

                                                            
 .٢١١ن, ص .م )١(
 .٢١١ن,ص .م )٢(
عرض اقتصادي تارخيي, اجلزء األول, تشكيالت ما قبل الرأساملية , تأليف : انظر )٣(

 ـ  ٤٣/ ١, بغداد , بال تاريخ, ) مرتجم للعربية(مجاعة من العلامء السوفيت 



‐ ١٢٦ - 
 

وال علة ظهورها وارتباطها  سطورةفلم تستطع إدراك كنه األ ,املطلوب 
وعىل الرغم من أن  ,وال حتليل مدلوالت رموزها بعمق] ٥٢[بالعقائد 

قد نالت أوسع اهتامم هبا يف القرنني التاسع عرش والعرشين,  سطورةاأل
احدى ثمرات التوسع يف الدراسات االنثولوجية واالنثروبولوجية ك

من قبل العلامء الربجوازيني ,واالجتامعي والنفسية والفسلجية وغريها
ة األساطري من زاوية منفردة أو بتجريد مثايل( بدون ) الذين يعاجلون مسأ

ل ولكنها مل تقيم وتعرف بشك.  )١()ربط التطورات التارخيية بحياة الشعوب
  .دقيق ومعمق

ادي سطورةالعازلة لأل ,وبام أن الدراسات الربجوازية   ,عن الواقع ا
فقد  ,عىل حقيقتها وبظروفها وانعكاساهتا بشكل دقيق سطورةمل تقيم األ

ويمكن مالحظة  ,ىل بساطة التفسري تناقض كبريضافة إباإل ,شاب معظمها 
" نست كاسريز أر. ذلك من خالل االستعراض الذي قدمه بشكل واسع د

الفكر " عبد الرضا الطعان . ود ,] ٧٥ـ  ١٧ص " [ سطورةالدولة واأل
مضمون " خليل أمحد خليل. ود , ٦٤ـ  ٥٣ص " [السيايس يف العراق القديم

رشيد عليان . وما أورده كل من د,] ١٣ـ ٨ص " [ يف الفكر العريب سطورةاأل
ويف مؤلف لويس  ,] ٤٤ـ ٢٦ص [)٢(" األديان"واألستاذ سعدون  الساموك 

أمحد . ود ,] ٢٩٠ـ  ٢٣٧ص " [مقدمة عن االنثروبولوجيا االجتامعية" مري 
نبيلة إبراهيم . وكراس د ,] ٧٠ـ  ١٤ص [)٣(األساطري "كامل زكي 

 سطورةاأل"حممد  عبد املعيد خان . ومؤلف د ,] ٢٦ـ ٦ص [)٤("سطورةاأل"

                                                            
 .٥ـ  ٦٠٤/ ٢٧دائرة املعارف السوفيتية الواسعة,  )١(
 .١٩٧٦بغداد ,  )٢(
 .١٩٧٥القاهرة,  )٣(
 .١٩٧٩, بغداد, ) ٥٤(املوسوعة الصغرية رقم )٤(
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من "  اجلوزو مصطفى عيل. ود ,] ٤٩ـ ١١ص [ )١("واخلرافات عند العرب
" الدين " د حممد عبد اهللا دراز .و] ٥٣] [١٤ـ  ٥ص " [ األساطري واخلرافات 

معجم علم " دينكن ميشيل . ود ,]يف جماالت عدة من الكتاب[ )٢(
  .وغريها] ٢١١ـ  ٢١٠ص "] االجتامع

لقد بني كاسري لدى إجابته عن السؤال املتعلق برس شدة تعلق الناس 
رهم  بأن طرائق جديدة قد ظهرت يف  ,عىل التمسك هباباألوهام وإرصا

الدراسات االنرتوبولوجية والنفسية واحلياتية وهي تؤدي إىل ظهور طريقة 
وقد عزا  كاسريز عدم كفاية اإلجابة يف . )٣(جديدة يف اإلجابة عن السؤال

بعمق إىل أن ألصل الكلمة اليونانية ميثوس بمعنى  سطورةالسابق عن األ
ري سطورةاأل  ملحوظ إىل حد ما عىل داريس الفكر والدين اليوناين عىل تأ

يف نظره قصة أو جمموعة من القصص أو  سطورةلقد بدت األ.الدوام
ومغامرات األسالف البطولية وبام أن  ,الروايات التي تروي أفعال اآلهلة

 ,بعض أساطري الشعوب البدائية ال ترقى إىل مصاف األساطري اليونانية 
رة (وت نفسه وتظهر يف الق مجيع اخلصائص املعروفة لصور احلياة املتأ

دى مالحظته عن ذلك ,)٤()واخلاضعة خضوعا كامال هلا وقد سبق لنا  ,فقد أ
له هذه عىل أن هذه األساطري ال تعرب عن نفسها كثريا :(وقال ,نقل بعض أقوا

ح هذا يعني يف وضو ,يف أفكار ومعان حمددة مثلام تعرب عن نفسها يف األفعال
إذن هنا تكمن وراء التصورات ) غلبة العامل العميل عىل العامل الفكري

وتبدو اآلن القاعدة القائلة : ( وقد استنتج كاسريز  ,األسطورية نطاق أعمق

                                                            
 .م١٩٨١ ٣بريوت, ط  )١(
 .١٩٧٠,  ٢بريوت, ط  )٢(
 .٤٢الدورة واألسطورة, ص  )٣(
 .٤٣ن, ص .م )٤(
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من املبادئ املقبولة  سطورةبوجوب البدء بدراسة الطقوس إذا أريد فهم األ
رت د لق] ٥٤[)١()بوجه عام عند االنثولوجي واالنثروبولوجيني نبيلة . د تأ

. )٢(قبلها سطورةإبراهيم بآراء كاسريز يف مناقشتها آلراء بعض من تناولوا األ
يعود إىل تنوع  )٣(فقد بينت بأن اختالف الباحثني بشأن تفسري األساطري

فمنهم من ربط األساطري بتاريخ األجناس البرشية : املدارس االنثروبولوجية 
اطري يف املضمون عىل األقل لدى شعوب عىل أساس حميل ولكن تشابه األس

خمتلفة أدى بالعلامء إىل تفسري األساطري عىل أساس أهنا متثل مرحلة فكرية 
وبعد أن تستعرض وجهات نظر املدارس .)٤()عاشتها شعوب العامل بأرسه
واىل هنا نستطيع أن نقول أن املحاوالت التي :(املختلفة تعلق عىل ذلك بقوهلا

 ,كانت تنظر إليها من جانب واحد فحسب ,سطورةألسبقت تفسري نشأة ا
فأما أهنا تشري من وجهة نظر البعض إىل العجز عن التعبري لغويا عن مشاعر 

أي أهنا كام  ,اإلنسان إزاء مواقف من الظواهر الكونية واإلنسانية بصورة عامة
حيلو للبعض أن يسميها أو أهنا رواية لألفعال الطقوسية التي كان يؤدهيا 

أو أهنا جزء ال يتجزأ من البناء االجتامعي  ,اإلنسان بقصد القوى اخلفية
شأهنا شأن أي ترشيع آخر أو أي نظام اقتصادي أو  ,املحيل الذي تظهر فيه

بفهم هذه النظم املحلية التي  ومن ثم فان فهمها مرتبط بالرضورة ,اجتامعي
وربام كان التفسري األكثر شمولية هو ذلك الذي نحا إىل  ,ختص جمتمعا بعينه

  . )٥()بوصفها حماولة فهم نظام الكون سطورةتفسري األ

                                                            
 .٤٣ن, ص .م )١(
 .٢٦ـ ٦األسطورة, مشار إليه سابقا, ص   )٢(
 .٨٥ن,.م )٣(
 .٩ـ  ٨ن, ص .م )٤(
 ., ويف هذا النص مجل تعابريها غري واضحة ١٣ن, ص .م )٥(
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وكل هذا جيعلنا ننحو إىل : ( وختتتم موجز مناقشتها عىل النحو اآليت
بأهنا وحدة الشكل البنائي وعرفها  سطورةرأي كاسريز الذي عنى بدراسة األ

للروح اإلنسانية ومن ثم فقد طالب بوحدة التفسري الذي يبحث عنه يف و 
  ].٥٥[)١(حدة الوظيفة ووحدة البيئة احلضارية ووحدة الشكل والبناء معا

وهكذا نستطيع أن نقول إن : ( نبيلة يف آخر كراسها. وذكرت د
اء أن نكشف عن املتناقضات ومن شأن هذا البن ,تلتزم ببناء حمدد  سطورةاأل

ه عىل  ريت يف نفس اإلنسان ذات يوم وأرص عىل الوصول إىل حل أو أ التي أ
األقل أرص عىل أن يفتح أعني اجلامعة عليها لكي تتدبرها وتتخذ منها موقفا 

نبيلة ـ استطعنا بعد هذه اجلولة يف عامل  األساطري . وربام ـ تضيف د ,)٢(جديدا
وقيمتها إهنا حصيلة ا لفكر البرشي عرب آالف  طورةسأن يتبني جوهر األ

وهلذا  أصبحت من الرتكيز والتعقيد بحيث يمكن أن يوصف به بناء  ,السنني
وإذا كان أ عىل قيمة لليشء تتمثل يف خلوده وفيام  ,العقل البرشي وحضارته

دا من تفسريات  هلذا تعد أقوى  سطورةفان األ ,يمكن أن يتحمله دائام أ
ر الكون وان جيادهلا يف شاهد عىل  عبقرية اإلنسان الذي استطاع أن يفتق أرسا

إذ  ,حمتفظا عىل الرغم من هذا باحساسه العميق بوحدة الكون ,حرية تامة 
  ]٥٦[ )٣(كان يرى أن كل جزئية فيه نابعة من الكل 

   

                                                            
 .٢٦ن, ص .م )١(
 .٩٠ـ  ٨٩ن, ص .م )٢(
 .٩٠ن, ص .م )٣(
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 :دراسة األساطري العراقية القديمة
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  :توطئة 

اختالفا واضحا تبعا لتباين  سطورةخيتلف تناول الباحثني لأل 
منطلقاهتم الفكرية مما استوجب دراسة أغلب ما تيرس لنا العثور عليه ن 

عىل اعتبار أهنا مقدسة  ,بشكل مسهب ومعمق نسبيا سطورةمعاجلات لأل
قية سالمرضورية لبحثنا اخلاص بعرب ما قبل اإل ; وذلك ألن لألساطري العرا

ريها يف املنطقة بواعثها وأسباهبا التي تكاد تكون  سطورةوألن لأل ,القديمة تأ
لذلك فهي متتلك أمهية تسليط األضواء عىل  ,متقاربة لدى  الشعوب املختلفة

كام مر  ,شعبي شفهي إبداعنمط  وطراز حياة األقدمني عىل الرغم من كوهنا 
اس بدائيني كانوا ال  وغدا اختالفها ونشأهتا األوىل لدى ,بنا ذكر ذلك أ

إذ يمكن عّدها من املصادر التارخيية لعصور  ,يفقهون الكثري مما حييط هبم 
  .سابقة لظهور الكتابة

ونتيجة هلذه األمهية جرى تسليط األضواء عىل البدايات التي نشأت 
كظاهرة حتمية اختلقها الناس فنطازيا يف أذهاهنم للتعبري عام  سطورةفيها األ

رغبة  ,يف نفوسهم من مشاعر وأحاسيس ورغبات وخماوف كان خيتلج
 , نتاجـ كام ال حظنا ـ وتطورها جدليا باإل سطورةلقد ارتبط ظهور األ ,ورهبة

ه ـ فمنذ أن توافرت الظروف الرشطية لإلنسان ليبدأ باإل  ,نتاجبأسلوبه ومستوا
بدأ لديه  ,من أجل التبادل وليس االستهالك فحسب ,بعد تقسيم العمل

دلوجيةال وهلذا رصد البحث ]. مثاليا[املعرب عنها خياليا ,وعي واإلدراك واأل
والتغيريات التي حصلت أو طرأت ] ٥٧[ سطورةمدلوالت بعض رموز األ
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كمؤرش عىل ما حدث من تبدالت وحتوالت يف طبيعة ا ملجتمع ويف هذا 
ية املوضوعية والذات سطورةالسياق ميز البحث بني  أساليب وطرق دراسة األ

مبينا يف  ,مع اإلشارة إىل املنطلقات الفكرية املؤثرة يف انتهاج األسلوب  ,
عن األوضاع االجتامعية من  سطورةالوقت نفسه عجز الدراسات العازلة لأل
كام الحظ البحث ان هناك حاالت  ,التوصل إىل استنتاجات صائبة دقيقة

واملامرسات  سطورةصعوبة توثيق األ ,أحيانا ,يالقي الباحثون فيها
الندثارها والنقطاع صلتها ولعدم تدوينها ومن جراء التعتيم  ,األسطورية 
ولتدارك بعض هذه الفجوات املعتمة من تاريخ البرشية يلجأ . عىل بعضها

الرواسب أو املخلفات [العلامء أحيانا إىل االستنباط من البقايا احلضارية
و زيد. ها دـ كام يطلق علي Cultural survivalsاحلضارية  يف مقدمة  ,أمحد أ

املوجود لدى الشعوب البدائية املتخلفة ] ترمجته لكتاب الغصن الذهبي
يف سريها وختلفت عن ) تلكأت(املعارصة والتي هي السامت الثقافية التي 

قية القديمة فلم يعد  ,ركب التطور بيد أن األمر خيتلف بالنسبة لألساطري العرا
رسهناك من حاجة لالستنباط و ومما يسهل أمرها باإلضافة  ,غدت دراستها أ

ويف آداب وأساطري ] التوراة[إىل انعكاسها يف الكتاب املقدس العهد القديم
قية قديمة لعصور متزامنة مع ظهور  ,أمم جماورة  هو توافر خملفات مادية عرا

األساطري بصورة مقاربة وبكمية أكرب يف احلقب الالحقة التي استمرت 
ها حية يف أذهان الناس والتي دونت فيها األساطري أو اقتبست األساطري في

يف الفخار وجدران املواكب  ,صور ومنحوتات ,فكرهتا ألعامل أدبية أو فنية 
والسيام األلواح  ,والتي تشكل بمجموعها مادة أساسية للتوثيق  ,واملعابد
ل أو تغيري تبدي] ٥٨[التي نقلت إلينا بشكل مبارش من غري حتوير أو  ,الطينية 

ما سيطر عليها فوصلت الينا مادة حية تساعدنا عىل التوصل إىل  ,أو اضافة 
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استنتاجات اصوب وأدق وأقرب إىل ملموسات واقع املجتمع العراقي 
  .القديم

  :املكتشفات اآلثارية

تصبح يف سياق ما تقدم من أولويات اهتامم الباحث اجلاد الرصني 
اآلثارية وما يتصل هبا من دراسات هلا  متابعة  املستجدات من املكتشفات

لكن  ,فيزداد التوثيق احكاما والواقع القديم استجالء  ,عالقة بوضوع بحثه
رصد األعامل التنقيبية وما يتمخض عنها من دراسات ليست من املهام 

إذ تتسع بوما  ,السهلة وانام تتطلب جهدا استثنائيا والسيام ملتتبعها يف العراق 
األعامل التنقيبية والدراسات اآلثارية والتارخيية عن حضارة  بعد آخر رقعة

فحصيل عام  ,تكتشف من خزين رصيده احلضاري ,وادي الرافدين 
قية  ,م من اللقى اآلثارية فحسب ١٩٨٧ كام رصحت جلريدة اجلمهوري العرا

مسؤولية قسم االعالم ] ١٩٨٧/ ١٢/ ٢٩الثالثاء  , ٢١السنة  ٦٦٨٠العدد [
قطعة  ٣٤٩٠بلغت  ,االساتذة زينب صادق  ,املتحف العراقي والتسجيل يف 

نية من قصور ومعابد  الزقورات [ناهيك عن اآلثار الباقية يف مواقعها كاأل
وتنتمي هذه اللقى واآلثار إىل خمتلف العصور التارخيية وما قبل  ,]اجلديدة
  .التارخيية

 وهذا غيض من فيض الرصيد احلضاري الذي انتثر يف ثرى بقاع
  .خمتلفة من أرضه

ويغتني رصيد العلم العاملي من هذا الفيض الذي ما برح بمد العامل 
باملزيد من احلقائق النرية التي تسلط األضواء الساطعة الكاشفة عىل بواكري 

من الوجود % ٩٩التي استغرقت (من مهاد اهلمجية] ٥٩[هنوض البرشية 
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قها بتعلم الزراعة وتدجني واهتدائها إىل نقطة انطال ,)١()البرشي عىل األرض
 ,احليوان ومتكنها بعد تقسيم العمل من االنتا ج التباديل وليس االستهالكي 

فيزداد  ,الذي شكل بداية مسالك ودروب رقي وتطور اإلنسانية احلضاري
فس الساعية بتلهف ملواكبة التقدم  هبذه االكتشافات اآلثارية هلاث األ

إليه التنقيبات اآلثارية والكشوفات العلمي عىل ادراك آخر ما توصلت 
لكن  ,واملناقشات الدائرة حول اللقى والشخوص واملواقع واآلثار املكتشفة

الترسع يف استخالص استنتاجات جديدة بقدر ما يمتلك مرشوعيته العلمية 
جزهنا  ,كرضورة تقتيض مواكبة قفزات التقدم العلمي اهلائلة التي يرسهتا وأ

لبعض  ,فانه يالقي حتفظ علامء كثريين  ,يف عرصنا احلايلالعقول االلكرتونية 
رز سامت  ,ويفضلون عليه نقيضه الرتوي  ,حماذره يثريون يف التأين إحدى أ

ويغدو أمر املفاضلة عند املوازنة بني الترسع والرتوي  ,العامل اجلاد الرصني
  .منوطا بقيمة النتائج املتحققة منهام  ,وسلوك أحد اخليارين

العراق يف تعاظم الرتاكم العلمي  الثقايف العاملي املثمر عن  إن فضل
املستمر واملتواصل منذ بدء التحريات  ,نشأة احلضارات العاملية وتطورها

 ,وال يزال مستمرا يف عطائه,والتنقيبات اآلثارية منذ  أكثر من قرنني ونصف 
آلثاريون ال يعود إىل اجلد الدؤوب املتواصل املبذول والذي يبذله اآلن ا

 ,عىل حد سواء يف بالد ما بني النهرين فحسب ,والعلامء األجانب والعراقيون 
سنأيت عىل ]٦٠[ألسباب موضوعية وذاتية ,وإنام يعود إىل أن العراق بالذات 

إذ هو من  ,املعرتف هبا علميا ,واألصالة بداعكان رائدا يف اإل ,ذكرها فيام بعد
البضائعي  بقصد التبادل وليس  نتاجأوائل املناطق التي زاول سكانه اإل

                                                            
, ويرى بأن  ١٢م, ص  ١٩٧٦طه باقر , مقدمة يف أدب العراق القديم, بغداد, : انظر )١(

 .النسبة ذلك
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ر مع شعوب املنطقة ,لالستهالك فقط لذلك فان  ,ولتفاعله املؤثر واملتأ
ميلء اآلن باآلثار  ,إضافة إىل مواقع آثارية خارج القطر العراقي ,أراضيه 

التي ال تزال تنتظر من يزيح عنها ما اعتالها من مرتاكم غبار  ,والشخوص
ضافات العلمية املوثقة املهمة التي تريس احلقائق عىل لتسهم يف اال ,الزمن

مما يستوجب اجراء  ,أرضية صلدة من ملموسيات الواقع املعيش يف حينه
فعىل سبيل املثال كان  ,تعديالت وتغيريات يف املعلومات املتعارف عليها

ئع اإلغريق والرومان هي من أقدم  ,إىل وقت غري بعيد عنا ,املظنون بان رشا
ئ عاصمة  ,يف سوسة ) م ١٩٠٢ـ  ١٩٠١(ع حتى اكتشفت مسلة محورايب الرشا

ئع ل  العيالنيني وعّدت قوانني محورايب هي أقدم رشيعة حتى اكتشفت رشا
يف عام  ,سنة تقريبا  ١٥٠بث عشتار  السابقة لرشيعة محورايب بحوايل 

رشيعة ) م١٩٤٨ـ  ١٩٤٥(ثم اكتشفت يف حفريات تل حرمل  ,م١٩٤٧
ل العامل اآلثاري العراقي الراحل طه باقر فعّدت هذه أقدم ايشنونا من قب

رشيعة حتى عثر صموئيل نوح كريمر عىل نص يف متحف اسطنبول 
ا عىل أن رشيعة اورنمو هي \لرشيعة اورنمو وبذلك استقر حايل) م١٩٥٢(

لقد اعتمدنا يف حتديد الترشيعات وسني اكتشافات  ,أقدم رشيعة يف العامل
 ,اجلزء األول  ,مقدمة يف تاريخ احلضارات  ,فات طه باقر القوانني عىل مؤل
واح سومر ,كريمر ] ٦١[وصموئيل نوح  ,القاهرة ,ترمجة طه باقر : ( من أ

اجلزء (العراق القديم ,سامي سعيد األمحد . د ,) ١٢٢ـ  ١١٥ص  ,١٩٧٥
 ,قوانني محورايب والقوانني البابلية األخرى ,حممود األمني. مقال د ,) األول

. ومؤلف د , ٢٥٨ـ  ١٧٦/ ٣ , ١٩٦١ ,بغداد  ,املنشورة يف جملة كلية اآلداب
قية القديمة ,فوزي رشيد ئع العرا وقد  ,م ١٩٧٩و  ,م  ١٩٧٣ ,بغداد ,الرشا

ئع . الحظنا بأن اجلهد الذي بذله د فوزي رشيد يف مجع القوانني والرشا
قية القديمة يف مؤلف واحد واغنائها بالتعليقات والرش وح ومتابعة العرا
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ئع عمل يستحق الثناء بيد أن  غالبية الدراسات احلديثة املتعلقة بتلك الرشا
 ,ولكل عامل هفوة ,وان كان لكل جواد كبوة  ,هفوة وقع فيها تستوجب التنبيه

املشار إليه  ,حممود األمني. فقد نقل حرفيا مخس صفحات كامله من مقال د
ئع ] ٤١س  ١٨٥إىل ص   ٩س  ١٨١ص [ آنفا  فقد نقل يف مؤلفه الرشا

قية من دون أن يشري إىل د يعترب املؤرخون ان "األمني  من بداية مجلة . العرا
ط  ٣س  ١٠٧و ص  ١٩٧٣طبعة  ١٩س  ٨ص [ أعظم عمل قام به محورايب 

 ٨٤ص [  ١٩٥٨حلب  ,الكيايل : اىل هناية السطر املنتهي بجمل ] م١٩٧٩
و كان باإلمكان تدارك اهلفوة ] . ١٩٧٩ط  ٤س  ١١١إىل ص  ٧٣ط  ٢٦س 

ولكنه مل يتالف ذلك مما استوجب  ,عند إعادة املؤلف بعد ست سنوات 
  .التنبيه

إن التنقيب اآلثاري والبحث جيريان عىل قدم وساق  يف خمتلف بقاع 
ام بتفاصيل مفردات الكش ,العراق  ] ٦٢[وف اآلثارية وهلذا فال يصعب اإل

بل حتى ملجرد  ,واىل مواكبتها وللحاق هبا فحسب ,املستمرة بال انقطاع 
إن مواكبة املكتشفات وما يلحق به من دراسات  ,التعرف عىل نتائجها 

ومداخالت ومناقشتها اجلارية يف خمتلف املعاهد املتخصصة واملتاحف 
د من اللغات العاملية واجلامعات واملجامع العلمية واملنشورة فيها بالعدي

املختلفة هي من دون شك من أهم مستلزمات البحث اجليد وان كان حتقيقها 
وال [جتري يف العراق  ١٩٧٨فحتى هناية عام  ,صعبا ويتطلب جهدا استثنائيا
قية] يزال بعضها جيري حلد اآلن  ,عدة بعثات آثارية أجنبية فضال عن العرا

مواقع موزعة بني شامل الوطن ووسطه أعامال تنقيبية وكشوفات آثارية يف 
البعثات [قرب تلعفر شامل العراق ـ حمافظة نينوى ـ ] اهلواء[ففي اهلوا  ,وجنوبه 

ويف منطقة نفر اآلثارية قرب عفك بجنوب العراق ـ حمافظة  ,] الربيطانية 
ته  ,]بعثة شيكاغو األمريكية [القادسية ـ  وخربة صالح ) ٣(ويف موقع كرا
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انيا االحتاديةالبعثة املشرت[ ونابويل االيطالية ص  ,كة من جامعة هامربغ ـ ا
٦٢.  

ويف تل املراد يف منطقة املدائن  ,ويف حوض صدام ـ حمافظة نينوى
] ١٧عدد أعضائها [فقد أجرت البعثة الربيطانية,كم٣٥جنوب بغداد 

مرتا إذ اكتشفت زقورة جديدة مساحة  ٣٠تنقيبات يف تل اهلوا البالغ ارتفاعه 
مبنية من اللبن مع جمموعة  من اللقى ذات األمهبة التارخيية ـ  ٢م ٢٠اعدهتاق

قية  كام رصح بذلك قائد الفريق املسرت ووروك بول جلريدة اجلمهورية العرا
وامتد عمل  ,م١٩٨٧] ٦٣[كانون األول ٢٢الثالثاء  ٢١لسنة  ٦٦٧٣العدد 

مرية يف منطقة مدينة سو[هذه البعثة اىل مناطق آثارية يف أيب الصالبيخ 
وسامراء ـ وسط العراق وأهم ] النارصية ـ حمافظة ذي قار ـ جنوب العراق 

قية القديمة  ,اكتشافات هذه البعثة هي الزقورة التي هلا عالقة باملعتقدات العرا
كام وان اللقى املكتشفة ستعني عىل حتديد موقع  ,التي هلا صلة بموضوع بحثنا

هي األخرى ] ٨عدد أعضائها [ عثة شيكاغوبينام اكتشفت ب ,القرص واملعبد
زقورة جديدة قرب نفر باالضافة عن الكشف عن السور اخلارجي للقرص 

وهذا هو املهم بالنسبة ,واملكتشفات تعوداىل فجر السالالت ,السومري
لبحثنا وقد رصح السيد ميكور جيسون عضو البعثة جلريدة اجلمهورية 

قية اخلميس  لقد عثرت : (٢١لسنة  ٦٦٧٥د العد ١٩٧٨/ ١٢/  ٢٤العرا
البعثة اثناء عملية التنقيب اجلارية يف منطقة نفر عىل بقايا زقورة عظيمة تم 

بأن :( ويضيف املسرت جيسون,)م  ١٨الكشف عن قاعدهتا التي ترتفع اىل
ريات البيئية عىل اللقى التي  أهداف الدراسة يف هذه املرحلة مالحظة التأ

لوح ) ٣٠٠(ة أحرضت معها ما يزيد عىل تكتشف جمددا كام وان البعث
  ).مكتوب باللغة السومرية هي مثابة قاموس هلذه اللغة
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خملفات مؤكدة إلنسان العراق  ,ومن املكتشفات املهمة يف سد صدام
تعود اىل أكثر من  ,القديم خالل املراحل األوىل من العرص احلجري القديم

لواقعة قرب قرية زفاف ربع مليون سنة مضت وذلك عىل مساطب هنر دجلة ا
وأخرى عىل مساطب دجلة الرشقية ]٦٤[العليا اىل اجلنوب من ناحية زمار 

فحصيلة  ,واكتاف الوديان املؤدية اليه جنوب مركز ناحية فايدة شامل العراق
وليس  ,قطعة ) ٣٤٩٠(م من اللقى اآلثارية ـكام ذكر آنفا ـ بلغت ١٩٧٨عام 

ألخبار الصحفية عن نشاطات آثارية القصد من وراء ذكر هذه النتف من ا
قية  راز الدور  ,جارية يف أربع عرا هو االشارة اىل أمهية هذه األكتشافات يف أ

بل من أجل التنبيه وتأكيد  ,الريادي الذي أّداه العراق قديام يف املنطقة فحسب
ضا الحتامل الكشف  ,رضورة متابعة ومواكبة أحدث املكتشفات اآلثارية أ

يدة قد جتلو قسام من غموض الزال مكتنفا فجوات يف ذلك عن حقائق جد
فتساعد املتابعة اجلدية لآلثار املكتشفة حديثا ـ  ,املسار الطويل غري املدون

وان تطلب جهدا مضاعفا استثنائيا ـ عىل تسهيل التوصل اىل استنتاجات أكثر 
فتغدو الدراسة  ,دقة;ألهنا تكون موثقة ومدعمة بحقائق ملموسة جديدة

  .عندئذ وبفضلها أكثر موضوعية

لقد متكن العلامء واآلثاريون بعد العثور عىل لقى آثارية ونصوص 
مدونات سومرية وأكدية وبابلية وآشورية وغريها يف املنطقة ودراستها من 

قية القديمة الرحب سطورةالتوغل يف أرجاء األ والتعمق تدقيقا  ,العرا
ناء وادي الرافدين السحرية والعقائدية  ومتحيصا فتعرفوا عىل ممارسات أ
الروحية وما رافقها من طقوس ورسوم واحتفاالت دينية وأعامل 

ومراكز وحدود امتداد ] ٦٥[واختصاصات الكهنة واختصاصات اآلهلة
ذي جيسده ال ,كالزواج املقدس يف عيد رأس السنة ,ودالالت الرموز ,نفوذها

 ,يف األرض ويامرسه نيابة عن اإل امللك مع الكاهنة التي خيتارها امللك
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ناء ,فتوسعت بفضل املكتشفات اآلثارية الدراسات عن بداية نشوء تفكري أ
ادي عىل  وادي الرافدين العقائدي وممارساهتم الطقوسية كام قدمت الدليل ا

عقائدية وبني أسلوب ومستوى الرتابط اجلديل بني ظهور الوعي واالدراك وال
  .نتاجاإل

 :دراسة الكتب الدينية
العهد  ,ساعدت دراسة الكتب الدينية والسيام الكتاب املقدس 

عىل توضيح جوانب كثرية مل تكن املكتشفات اآلثارية قد ,) التوراة(القديم
والتي يمكن مالحظتها يف مؤلف جيمس  ,قدمت إجابة شافية عنها بعد 

احلضارات السامية  ,لور يف العهدالقديم نسبتينو موسكاين الفولوك ,فريزر 
 ,صموئيل كريمر ,حول رموز القرآن الكريم ,هباء الدين الوردي. د ,القديمة

واح سومر فيليب ,سالمجواج عيل املفصل يف تاريخ العرب قبل اإل. د ,من أ
ئيل ولفنستون  ,) مطول(تاريخ العرب  ,حتي و ذؤيب(ارسا تاريخ  ,)أ
 ,وما قبل القديم ,تاريخ حضارات العامل الديم ,نعيم فرح.د ,ت الساميةاللغا
موجز  ,حسني قاسم العزيز. د ,العرب واليهود يف التاريخ ,أمحد سوسة.د

وغريها فقد قدمت دراسة قصص التوراة يف أسفار  ,سالمتاريخ العرب واإل
ا,متعددة قية القديمة من ]٦٦[وتأكيدا   ,أساطريورد يف النصوص العرا

وما اتصل به من دراسات  ,العهد القديم ,وشملت الدراسة للكتاب املقدس 
نيم وصلوات وتعاليم ورشوح التلمود الذي هو من أهم  , (Talmud)وترا

ويعني التلمود  ,كتب الديانة اليهودية التي دونت بعدالكتاب املقدس 
ناظرات وهو عبارة عن تقاليد اليهود وآيات وم, (gearninig)التعليم 

  : وحيتوي عىل ,وتفاسري وتعاليم 
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أي املوضوع وهو جاء عن جمموعة  )التكرار Mishnah)ـ املشنا١ 
املتداول هبا بني الربانيني من علامء الناموس اىل ) الرشيعة الشفهية(التقاليد 

  .وآيات من الكتاب املقدس  ,)١١٣املنجد ص (أواخر القرن الثاين

التفسري أو فقه الرشيعة وهو تفسري ) الغامرة( (Gemara)ـ الكامرة ٢
املشنا اي التعليم وهو جمموع املناظرات والتعاليم والتفاسري التي جرت يف 

ف التلمود من قسمني  ,املدارس العالية بعد اهناء املشنا   :ويتأ

الذي وضعه احلرب  ,ـ التلمود الفلسطيني أو التلمود االورشليمي١
 Rallibi)يوحنان  Jochanan)  يف أقدم صورة من صوره يف أواسط القرن
  ] .٦٧[الثالث 

 Rallibi)الذي بدأ بكتابته ـ عىل ما يظهر ـ احلرب آيش  ,ـ التلمود البابيل٢

Ashi)  واكتسب صبغته النهائية يف أوائل القرن  السادس  ,م  ٤٣املتوىف سنة
  .امليالدي 

ا أع,بأن البابيل ه ) ١١٣املنجد ص (ويذكر لويس معلوف   ,ظم شأ
ولكنه غري  ,ويرى بأن الفلسطيني يف القرن اخلامس والبابيل يف القرن الرابع

وهناك تلمودان يعرف أوهلام : ( أمحد سوسة . مصيب يف حتديده فقد يذكر د
وقد كتب بني القرن  ,بالتلمود الفلسطيني واليهود يسمونه األورشليمي 

ويعرف الثاين  ,طربيةالثالث واخلامس للميالد والذين كتبوه حاخامو 
بالتلمود البابيل وقد انتهى من كتابته بصيغته النهائية يف بابل يف القرن اخلامس 

وحجم التلمود البابيل أوسع من التلمود الفلسطيني بأربعة ... للميالد 
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جواد عيل بأن الفلسطيني . بينام يرى د )١()صفحة ٥٨٤٤أضعاف ويقع يف 
ه النهائية يف القرن ا لرابع امليالدي وأما البابيل فقد اكتسب صيغته أخذ هيأ

ضا ,النهائية يف اوائل القرن السادس امليالدي  ولكل تلمود من : (ويرى أ
ولذلك يغلب عىل  ,هو طابع البلد الذي وضع فيه ,التلمودين طابع خاص به

 ,وأما التلمود البابيل ,التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية واحلديث 
وتوسع يف األحكام ,فيظهر عليه الطابع العراقي احلر وفيه عمق يف التفكري 

ادة ,واملحاكات وهذه الصفات غري موجودة يف التلمود  ,وغني يف ا
  ].٦٨[)٢()الفلسطيني

ر العربانيون وال شك بحضارات متطورة فاقتبسوا بشكل  ,لقد تأ
مبارش وغري مبارش من العراقيني واملرصيني ومن الفينيقيني والكنعانيني 

وتتجىل  ,واآلراميني أساطري واعتقادات امتزجت بام لدهيم من موروث قديم
قية القديمة ,يف مؤلفاهتم الدينية واألدبية عىل حد سواء  وكان لألساطري العرا

ري يف  ,وقد قدمت قصص التوراة ,واسع يف العهد القديم وكذلك املرصية تأ
قية القديمة من أساطري  ,أسفار متعددة  ا نرد يف النفوس العرا إذ  ,تأكيدا 

يظهر متاثل الصور الذهنية التي ابتدعها خيال العراقيني القدماء يف أساطريهم 
 ,آدم [ مع تلك الواردة يف التوراة من اخلليقة وبدء الكون وعن إنسان الطني

وسيدة الضلع واهلبوط من الفردوس ] أديم تعني بالعربية الرتاب ,أدمة 
واقتتال األخوين وسفينة الطوفان والبحث عن اخللود ومعاناة الصابر عىل 

                                                            
, مفصل ٥ـ  ١٧٤, ص  ١٩٧٢أمحد سوسة , العرب واليهود يف التاريخ, بغداد, . د )١(

 .٣ـ  ٣٦٢م, ص  ١٩٨١,  ٥العرب واليهود  يف التاريخ, بغداد , ط 
ولكل تلمود من ا لتلمودين طابع ( أمحد سوسة مجلة ., ونقل د ٥٤/ ١املفصل ,  )٢(

جواد عيل وذلك يف مؤلفه املشار . ومل يرش اىل د) خاص , هو طابع البلد الذي وضع فيه 
 .اليه آنفا
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شاد لسليامن( املحن ونشيد امللك بل أن اسم متوز ورد رصحيا يف  ,) نشيد األ
ما يؤيد اآلراء القائلة ) ١١٨٥ـ ص  ١٥اإلصحاح الثامن ـ  ,حزقيال(التوراة 

ري العراقي يف العهد القديم ام السبي  ,بالتأ التلمود البابيل بطريق مبارش منذ أ
ـ طه ) م.ق٥٩٧السبي األول عام (البابيل لليهود يف عهد امللك نبوخذ نرص 

وأشار اىل التوراة  , ٦ـ  ٥٤٧ص  ,مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة ,باقر 
ام الثاين  ,٧ـ ٦/ ٢٥اين سفر امللوك الث=  وغري  ,)٢٠ـ  ١٣/ ١٣٦وسفر األ

 ,و قد كشفت الكتابات االوغاريتية ,مبارش بوساطة الكنعانيني والفينيقيني 
 ,التاريخ ] ٦٩[تاريخ حضارات العامل القديم وما قبل  ,نعيم فرح. كام يذكر د

قية  ,وذلك  , ٢٧٠ص  فقد نقلت هذه الشعوب مؤثرات احلضارة العرا
الفولوكلور يف  ,جيمس فريزرز  ,القديمة اىل العربانيني وقد اشار اىل ذلك

واح سومر ,العهد القديم صموئيل نوح كريمر  مقدمة يف  ,طه باقر  ,من أ
ثنا اللغوي القديم ,ملحمة كلكامش  ,أدب العراق القديم . ود ,ومن ترا

فاضل عبد . د) ترمجة من األكدية (ملحمة كلكامش  ,محد سامي سعيد األ
 ,دياكونوف . م.إ ,ساندرز ملحة كلكامش . ل. ن  ,الطوفا ن  ,الواحد عيل

نورد عىل سبيل املثال تعليق طه باقر عىل نشيد  ,مجالية ملحمة كلكامش 
شاد إذ كتب يقول شاد املنسوب اىل سليامن : (األ وذكر يف (  ,نشيد األ

ف من : ش اهلام تؤلف هذه األغاين أحد أسفار التوراة القصرية وهي تتأ
) شري هرشيم(بيتا مقسمة عىل ثامين قطع أو فصول وتسمى بالعربية  ١١٧

فهي جمرد شعر غزيل مشبع باحلب والشهرة مما ال ينسجم مع الصفة  العامة )
ليهود من ألشعار التوراة عىل الرغم من التفسري الساذج الذي جلأ اليه أحبار ا

ئيل"أن املحب يف تلك األغاين هو اهللا إن العشيقة التغزل هبا   ," شعب ارسا
وكثرت التفسريات والتوجيهات االخرى من املختصني بالدراسات 

اىل أن ) ميك (حتى اهتدى الباحث املختص بالدراسات املسامرية  ,التوراتية
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القصائد الغزلية تلك األشعار الغزلية املنسوبة اىل سليامن من تراث تلك 
ي أي إهنا من قبل  جمموعة من أغاين  ,السومرية اخلاصة بالزواج اإل

الكنعانيون من بني ما اقتبسوه من أدب ] ٧٠[األعراس التي اقتبسها 
مقدمة يف أدب العراق ) (وحضارة وادي الرافدين وعنهم أخذها العربانيوين

  ).٥ـ  ١٩٤ص  ,القديم

 :الدراسات احلديثة
قية القديمة األصلية واملقتبسة ال تكفي د راسة نصوص األساطري العرا

منها أو املشاهبة هلا يف مصادرها الدينية واألدبية بفضل التحليل واالستنتاج 
ا أهنا ال تقوم إال بالعرض فحسب  واستجالء كنهها ومدلوالت رموزها طا

امعية وال تتعمق  بذكر األسباب والنتائج وتغفل الظروف االقتصادية واالجت
األمر الذي يستوجب دراسة مستفيضة ومعمقة يف آن واحد  ,للمجتمع 

قية القديمة ونظرياهتا يف املنطقة  للمؤلفات كافة التي تناولت األساطري العرا
 ,مع رضورة االسرتشاد بنتائج الدراسات الفلسفية عن تطور املجتمعات 

التي عىل  ,الدقيقة فقد قدمت الدراسات الفلسفية املعمقة بتحليالهتا العلمية
ضوئها توصل عاملقتها إىل أكتاف القوانني العامة املتحكمة واملؤثرة يف 
سريورة التطور البرشي عىل وفق الرشوط الظرفية املوضوعية والذاتية مع 

ساعدت عىل توضيح  ,أجوبة دقيقة وصائبة  ,مراعاة اخلصائص املوضعية
ما  ,فعىل سبيل املثال ,مسائل مهمة ظلت مهمة يف مسرية البرش التطورية

أسباب زيادة وأصالة تطورات املجتمع العراقي وسبقه يف الرقي احلضاري 
يف خلق التصورات الذهنية  بداعبام فيه اإل ,واالنجاز الفكري  املتقدم
الهلا األساطري أمثلة عىل تفوق والتي تربز من خ ,واملنجزات األدبية الرائعة

العراق النسبي وارتقاء تطوره االقتصادي و االجتامعي والفكري املتميز 
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ويربز هنا دور الدراسات . بالنسبة ملجاوريه من األمم يف املنطقة? ] ٧١[
ادة واملنطقية العلمية الصائبة  الفلسفية يف تقديم التفسريات والتعليالت ا

سة اآليدلوجية ضمن نطاق املجتمع وظروف تطوره حينام تؤكد رضورة درا
وذلك للرتابط اجلديل بني نشأة وتكوين اإلدراك والوعي  ,وليس بمعزل عنه

مما يسهل ـ من دون  ,الذي يامرسه املجتمع  نتاجوالعقيدة بنوعية ومستوى اإل
من حيث  سطورةشك ـ فهم قضايا كثرية ظلت مبهمة غامضة يف طبيعة األ

ن وعالقتها بالطقس والسحر والعقيدة ناهيك عن عملية الشكل واملضمو
قية القديمة إذ تؤكد الدراسة املوثقة ابتعاد  سطورةالفرز داخل األ العرا

قية  ,التصورات الواقعية  التي كونت بدايات العلم واملعرفة والفلسفة العرا
التي أخذت باالبتعاد عن الواقعية لتشكل  ,القديمة عن التصورات اخليالية 

املثالية امللتصقة بالسحر والطقس والعقائد ومن هنا كانت بداية انفصال 
  .املثالية عن الواقعية يف العامل واستمرت إىل اآلن

قية القديمة وما اتصل هبا من  أصبح ميدان دراسة اآليدلوجية العرا
أساطري وطقوس وممارسات واسعا رحيبا والفضل يف ذلك يعود إىل تقدم 

كام يعود من جهة  ,من جهة) ي سنتحدث عنه فيام بعدالذ(علم األساطري 
أخرى إىل كثرة األلواح والنصوص املدونة املكتشفة التي اطلع عليها العلامء 

واح سومر : انظر صموئيل نوح كريمر( ] ٧٢[مما أوجد  ,) ٣٣ص  ,من أ
يف كتب وجمالت وحوليات  ,وجهات نظر توزعت يف مظان خمتلفة كثرية 

انظر ما ذكره طه باقر (اسعة االنتشار وخمتلف لغات العامل ونرشيات علمية و
 ,ترافيموف. س . دياكونوف و ب. م.إ.    ٥٠ـ   ٣٨ملحمة كلكامش ص : 

حاليا ويف هذا  ,وال نستطيع ) ٣١ـ  ١١ص  ,مجاليات ملحمة كلكامش 
ام هبا وإيرادها مجيعا ,املجال نا سنكتفي باستعراض بعض ما تيرس  ,اإل بيد أ

وأما املهتمة برتاث  ,دراسته من املؤلفات املعنية باألساطري فحسبلنا 
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العراق احلضاري وبتارخيه السيايس واالجتامعي واالقتصادي 
ناء البحث اذا ما اقتىض السياق ) الكالسيكية(التقليدية فهذه سريد ذكرها يف أ
  .عند اعتامد نصوصها ,ادراجها

أمهية  ,ن موجزا ومكثفايكتسب استعراضنا للمؤلفات القليلة وإن كا
قية القديمة وتقديرا  ,يف اظهار مقدار العناية املوجهة لدراسة األساطري العرا

أستاذي بامدة تاريخ العراق القديم  ,جلهود العامل اآلثاري واملؤرخ البحاثة 
األستاذ الراحل طه  ,) م١٩٤٣ـ  ١٩٤٢) كلية الرتبية (بدار املعلمني العالية 

دأ ب وإن كان املفروض أن أقدم عليه أستاذه العامل اآلثاري  ,ه باقر فإنني أ
 Samuuel)صموئيل نوح  ,كريمر ,املختص بالسومريات  Nooh 

Kramer) ,  أجل تقدير و يعتمد عليه كثريا  ,الذي يقدره األستاذ طه باقر
وأول ما نبتدأ به من مؤلفات األستاذ طه  ,تناول مؤلفاته]٧٣ٍ[كام سنرى عند

الذي أظهر فيه جهدا ملحوظا  ,) م١٩٧٥بغداد (باقر هو ملحمة كلكامش 
إذ أجرى عدة تنقيحات وإضافات عىل طبعته األوىل (إلخراجه بثوب قشيب 

كام عرضها يف  ,متتبعا نصوص كثرية من الرتمجات) م١٩٦١عام 
  ) .٤٦ـ  ٤٠((الصفحات

وعشتار يف ) متوز(ن هذا املؤلف هو ما خيص ديموزي إن الذي هيمنا م
وكذلك ما خيص ذكر الطوفان الوارد يف  , ١٦١ـ  ١٥٦و ٩٧ـ  ٨٩الصفحات 

من : ومؤلفه اآلخر   , ١٦٦ـ  ١٦٢التوراة وعالقته بامللحمة يف الصفحات 
ثنا اللغوي القديم  ,) م١٩٨٠بغداد (  ,) ما يسمى يف العربية بالدخيل( ترا

 , ٦٧وعن اإل متوز وعشتار  ص  ,٧ـ ٦٦متوز ص  , ٣٢شهر ص وبقية األ
 ,الفصل الثاين  ,) م١٩٧٦بغداد (  ,مقدمة يف أدب العراق القديم: ومؤلفه 

ـ  ١٠٠ص  ,ملحمة كلكاش  , ٦٩ـ  ٧١ص  ,أساطري اخلليقة وأصل األشياء
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 , ١٧٠ـ  ١٦٧ص  ,) الراعي والفالح) (ابنكمنده(و ) متوز(دموزي  , ١٣٠
ص  ,واآلهلة وخلق اإلنسان  ,٧ـ  ١٧٦لطوفان ملحمة اتراحاسس ص عن ا
بضمنها الزواج املقدس  ,٢٠٠ـ  ١٨٧ص  ,وشعر الغزل  , ١٨٠] ٧٤[ ١٧٧

ي ص   , ٢٠٠ـ  ١٩٥ص : أشهر القصائد الغزلية  , ١٩٥ـ  ١٨٩أو اإل
  :وتشمل 

انا١   .١٩٥ص  ,) متوز(ودموزي ) عشتار(ـ حوار غرامي بني أ

  . ١٩٥ انانا ودموزي ص ـ االتصال بني٢

ني العاشقني ٣   .٧ـ  ١٩٦ص  ,ـ اللقاء بني اإل

ي بني نانا وبني امللك ادن دكان ص ٤   .ـ ١٩٧ـ العرس اإل

وهي مخس قصائد بعضها ( ـ قصيدة غزل يف امللك شعر ـ سني ٥
باألدب املكشوف بأقىص درجات االنغامس واالفراط يف االتصال اجلنيس ـ 

  ٥ـ  ٢٠٣وترتيلة لآلهلة عشتار ص  ,٢٠٠ـ  ١٩٨ص  ,) ٢٠٠ـ  ١٩٩ص 
  . ٢٤٩ـ  ٢٢٢ص  ,ونصوص أدبية عن أساطري عامل مابعد  املوت

لقد قدم األستاذ طه باقر ملؤلفه ملحمة كلكامش مقدمة خلص فيها 
ه باإل األديب يف حضارة  نتاجإن اإل: ( جاء فيه ,األديب العراقي القديم نتاجرأ

ه يمثل  ,ة خاصة يف تاريخ اآلداب البرشيةوادي الرافدين ذو خطور ذلك أل
 ,لنا أوىل حماوالت اإلنسان للتعبري عن احلياة وقيمها بأسلوب اخليال والفن

وعىل الرغم من أن هذه كانت أوىل املحاوالت يف تاريخ تطور االنسان األديب 
بيد أن أروع وأعجب ما جيده الفاحص ألدب وادي الرافدين هو أن مع 

 القدم وسبقه مجيع اآلداب العاملية يتسم بالصفات األساسية التي ايغاله يف
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من ناحية األساليب ] ٧٥[متيز اآلداب العاملية الناضجة سواء أكان ذلك 
وطرق التعبري أم من ناحية املوضوع واملحتوى أم من نا حية األخيلة والصور 

بت بأن هذا األدب هو أقدم أدب عرفه العامل ا ,)١(الفنية لقديم وقد وصنا ثم أ
  .)٢(من دون حتوير وتغيري مثلام حل ببقية اآلداب العاملية

قية القديمة عىل ترسيخ معتقدات  سطورةال يقترص دور األ العرا
وانام ُتعّد مرتكزا أساسيا  ,سكان وادي الرافدين القدماء وتطورها فحسب

ضا س لناـ اىل وهلذا تكتسب دراستها أ مهية فائقة ألهنا تعك ,لبناء ثقافتهم أ
حد ما ـ ذلك الواقع الذي عاش فيه العراقيون القدماء وصوروه ذهنيا برموز 
ودالالت وبرسوم ومنحوتات وطقوس وممارسات وكلها حتكي لنا انعكاس 
ناء املجتمع العراقي القديم وتصويره خياليا فاآلهلة  الواقع يف أذهان أ

ها واختصاصاهتا إنام والعالقات القائمة بينها وتباين درجات مراكز نفوذ
تصور احلياة اليومية وتدرجها من البسيطة اىل املعقدة من اجتامعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية وحتى جنسية وكل ما كان يدور يف خلد هؤالء 

قية يف البناء الثقايف للمجتمع العراقي  سطورةتربز أمهية األ,السكان العرا
واب األدب العراقي القديم األحد  القديم من مالحظة أولية  تلقى عىل أ

عرش التي صنفها األستاذ طه باقر يف مؤلفه مقدمة يف أدب العراق القديم 
واب  سطورةإذ تشكل األ) ٧٠ـ  ٦٩ص  ,الفصل الثاين( عنرصا أساسيا يف األ

مبارشة أو غري مبارشة يف بناء بعض ] ٧٦[األربعة األوىل وتدخل بصورة 
واب األخرى واب كام صنفها األستاذ طه باقر ,أجزاء األ   : وهذه األ

                                                            
 . ٨, ص  ١٩٧٥بغداد ,  )١(
 .١٠, ٩, ٨م, ن,ص  )٢(
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ويأيت يف مقدمة هذا املوضوع : ـ اخلليقة وأصل الوجود واألشياء١
أصل اآلهلة واألشياء وخلق اإلنسان وأصل العمران ويدخل معظم هذه 

  : املوضوعات يف علم األساطري  حتت املصطلحني 

   (Cosmogony )أ ـ أصل الكون والوجود  

  (Theology)ة ب ـ أصل اآلهل

طال واآلهلة وأشباه اآلهلة ٢ أي ما يصطلح  ,ـ املالحم وأعامل األ
  .(Epic)أدب البطولة واملالحم  ,عليه

  .(Flood Deluge)ـ قصص الطوفان ٣

 Nether)ـ أساطري ما بعد املوت أو علم األرواح والعلم األسفل ٤

World Eschatology).  

 Wisdom)ـ أدب احلكمة ٥ Literature). ويدخل يف هذا الباب
ي  احلكم والوصايا واألمثال وموضوع اخلري والرش والعدل اإل

(Theodicy).  

واحلوار  (Disputation)ـ أدب املفاخرة واملناظرة ٦
(Dialogue) ] .٧٧[  

  .(Fables)وقصص احليوان  , (Satire)ـ أدب السخرية والفكاهة ٧

وندب تدمري املدن والسيام رثاء  , (Lamentation )ـ أدب الرثاء ٨
  .ومراكز العمران 



‐ ١٥١ - 
 

  .(Love Literature)ـ أدب احلب والغزل ٩

  .ـ الصلوات والرتاتيل واالبتهاالت والرتانيم واألدعية  ١٠

  . (Incantation)ـ بعض الرقى والتعاويذ ١١

قية هي من حصيلة  إن أوسع ما لدي من معلومات عن األساطري العرا
حاث العامل الرويس املولود سنة   ,)١(واألمريكي النشأة والتجنس  ,م ١٨٩٧أ

الذي قام  ,من مشاهري املختصني باملباحث املسامرية ,صموئيل نوح كريمر 
واح سومر  ,بدراسة وترمجة ورشح العديد من األلواح السومرية  ومنها  من أ

وقام  ,م ١٩٦٥نرش باللغة االنكليزية يف كولورادو ـ الواليات املتحدة عام  ,
تلميذه األستاذ طه  ,حلساب مؤسسة فرانكلني األمريكية  ,برتمجته اىل العربية 

وطبعت الرتمجة يف القاهرة عام ) م١٩٣٨ـ  ١٩٣٤يف جامعة شيكاغو (باقر 
لخيص مبسط لأللواح السومرية عن ريادة والكتاب هو ت. )٢(م  ١٩٥٧

حضارة وادي الرافدين يفهمه القارئ االعتيادي وال يستغني عنه الباحث 
تناول فيه أولوية اهتامم العراقيني القدماء بالرتبية و التعليم  ,املختص 

وشؤون اإلدارة واحلكم والترشيع والطب والزراعة بفرعيها احلقلية 
ورة والفلسفة ] ٧٨. [والبستنة أ وب ـ واألمثال واألقوال ا واحلكمة ـ أول أ

                                                            
) ١( سنوات , هامش رقم  ٩أمريكا وعمره  إىلكريمر هاجر ذكر األستاذ طه باقر أن  )١(

, من ألواح سومر وأكد , بينام ذكر األستاذ يوسف داود عبد القادر يف حديثه عنه يف  ٣ص 
, و رواية ) ٩ص (سنة  ١٩بأنه هاجر وعمره  "األساطري السومرية "ترمجته لكتاب 

ة حياته عن كثب األستاذ طه باقر أدق; ألنه كان متصال بأستاذه كريمر واطلع عىل مسري
 .وبشكل مبارش

وللكتاب ملخص قام برتمجته ملخصا األستاذة ناجية غافل املراين , املوسوعة  )٢(
صالة يف حضارة حول األ( هنا بدأ التاريخ  ", بعنوان  ١٩٨٠, بغدد  ٧٧الصغرية رقم 
 ).وادي الرافدين
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واألفكار العقائدية حول الفردوس والطوفان والعامل األسفل وذبح التنني 
 ,واألدب وقصص كلكامش ـ أول حالة من االستعارة واالقتباسات االدبية 

  .أدب املالحم أول عرص بطولة عند اإلنسان وأول أغنية يف احلب

 ,يثبت باالعتامد عىل النصوص السومرية املحققة لقد حاول كريمر أن 
قية القديمة واىل هذا فانه : (يقول عنه األستاذ طه باقر ,أصالة احلضارة العرا

خصص جهوده يف سني حياته العلمية األخرية عىل باب خاص من هذا 
راجع يف هذا الشأن توطئة املؤلف (هو باب اآلداب السومرية : احلقل 
ال إن هذا الباب طريف وعىل قدر عظيم من اخلطورة واحلق يق) ومقدمته

إذ يصح القول إن مؤلف هذا الكتاب الفاضل  ,واألمهية يف تاريخ احلضارة
هو من الباحثني القالئل الذين يرجع إليهم الفضل يف الكشف عن أروع  

  .)١()فضل يف تاريخ اإلنسان الروحي واألديب

واح سومر (إن الذي هيّمنا من كتابه  ه  اشتمل عىل الكثري ) من أ هو أ
وأول  ,) ٧٩ـ  ٦١أول حرب لألعصاب ص (من األساطري واملالحم كام يف 

والسيام  ,) ١٩٠ـ  ١٥١ص ( آراء لإلنسان يف أ صل الكون وفلسفة الكائنات 
انا ودموزي  ,والسيام الثالثة  ,) ٢٣٧ـ  ٢٢٤ص ( يف أول مناظرة أدبية  عن أ

ويرى أن يف هذه املناظرات صدى يف  ,)٢٣٦ـ  ٢٣٠ص ( وانكمندو ] ٧٩[
ولفصل ما بني ) أو البحر األول) ( املياة األوىل (فقد مر بنا ذكر : ( التوراة 

ئع  ,واألخالق  ,وخلق اإلنسان من الطني ,السامء واألرض   ,والرشا

                                                            
د عبد القادر , وكذلك كتب عنه األستاذ يوسف داو ٤ـ  ٣من ألواح سومر , ص  )١(
نرش العديد من املقاالت والبحوث واملؤلفات واليه يرجع الفضل يف الكشف عن أروع (

, ويبدو أن حرف  ٩, األساطري السومرية , ص ) مثل يف تاريخ اإلنسانية الروحي و األديب 
 ."الكشف وأروع"قد سقط يف موقعه بني كلمتي  "عن  "اجلر
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وخصام مثل اخلصام بني قابيل  ,والقوانني والعذاب والتسليم ملشيئة اآلهلة 
أو عىل األقل تذكرنا إىل حد ما باألفكار واآلراء  ,تذكرنا وهابيل ـ وكلها 

  .)١()الواردة يف العهد القديم

ويقول يف الفصل السابع عرش ـ الفردوس ـ أول أوجه مشاهبة مع 
حول اجلنة وأكل الثامر املمنوعة وخلق حواء من الضلع واحلمل يف : التوراة 

ام بدال من  سيدة ا (السيدة التي حتيي أو ) تن ـ يت(ومن  ,أشهر  ٩تسعة أ
يف األدب السومري تعني أو تطابق ) سيدة الضلع (وهكذا صارت ) لضلع

ضا  إذ يقول كريمر  ,) السيدة التي حتيي(بطريق التورية والتالعب باأللفاظ أ
فكانت هذه التورية التي تعد أقدم تورية أدبية من نوعها قد تعلقت : (

وقد أورد النص ).يقصد خلق حواء()٢()لفردوس التوراتيةوخلدت يف قصة ا
هي التي " ضلعي "إن  ,يا أخي ما يؤملك : ( ... ومنها  ,) ٢٤٩ـ  ٢٤٤ص (

) أي سيدة الضلع(هي " تن ـ يت"تؤملني ـ لقد أولدت من أجلك اآلهلة 
  .)٣() )السيدة التي حتيي(أو ]٨٠[

 وقفا عىل كان الفردوس بحسب تعاليم أهل الالهوت السومريني
اآلهلة وحدهم دون غريهم وال نصيب لإلنسان الفاين فيهـ هكذا علق كريمر 
عىل النصوص اخلاصة بالفردوس وأضاف ـ ولكن إنسانا واحدا فقط استطاع 
ي  ,بحسب مؤلفي األساطري السومرية أن يدخل اىل ذلك الفردوس اإل

وهي من اآلداب  ,عند السومريني وقصة الطوفان ) نوح(وهذا يقونا اىل قصة 

                                                            
 .ا الواردة يف املتنمن ألواح سومر , املعطيات نفسه )١(
 .ن , املعطيات الواردة  آنفا.م )٢(
 .ن, املعطيات املذكورة يف املتن.م )٣(
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وهي أهم وأكثر  ,املدونة باخلطوط املسامرية التي كشف عنها حتى اآلن
ا جاء يف التوراة   .)١()القصص مشاهبة 

ـ أول " طوفان "للـ)  ٢٥٩ـ  ٢٥٥١ص ( خصص الفصل الثامن عرش 
أول قصة ) العامل األسفل(لـ)  ٢٨٢ـ  ٢٦١ص (والفصل التاسع عرش  ,نوح 

أول ) ٣٠٢ـ  ٢٨٣ص ) (ذبح التنني(والفصل العرشين ,ةعن العودة اىل احليا
) ٣٣٠ـ  ٣٠٣ص ( والفصل احلادي والعرشين  ,نظري للقديس جورج 

الفصل  ,أول حالة من االستعارة واالقتباسات األدبية ) قصص كلكامش(
عرص عند ] ٨١[أول ) أدب املال حم) ( ٣٦٢ـ  ٣٣١ص ( الثاين والعرشين

) أول أغنية يف احلب) ( ٢٦٩ـ  ٢٦٣ص ( لعرشينالفصل الثالث وا ,االنسان 
ضا : ( ...يقول كريمر بصددها ," إىل العريس امللكي"  ثم رسعان ما بني يل أ

أي مل تكن أغنية حب بني رجل  ,أن تلك القصيدة مل تكن قصيدة غزل دنيوية
بل إهنا تدور حول ملك وعروسه  ,من البرش االعتياديني " رجل وفتا ة" 

ناء بعض املراسيم و ,املختارة مما ال مراء فيه كان املقصود منها أن تتىل يف أ
الزواج "والسيام يف املناسبة الدينية املعروفة باسم ,والشعائر املقدسة القديمة

فبمقتىض املعتقدات السومرية كان واجبا دينيا عىل احلاكم يف كل  ," املقدس
فسهن إىل  انا(عام أن يتزوج بكاهنة ممن نذرن أ  ,والتوالد  ,إهلة احلب) أ

وإن هذا االحتفال الذي زادت  ,ضامنا خلصب الرتبة وخصب األرحام
وذلك بإقامة  ,السنون من قداسته كان حيتفى به يف يوم عيد رأس السنة

وكانت القصيدة  ,األعياد والوالئم املقرونة باملوسيقى والغناء والرقص
املدونة يف ذلك اللوح الصغري املوجود يف استانبول عىل أكثر الرتجيح تتلوها 

                                                            
 .ن, , املعطيات املذكورة آنفا.م )١(
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ناء سري االحتفاالت واألعياد ) شو ـ سني(العروس املختارة للملك  يف أ
  .)١()اخلاصة بعيد رأس السنة 

ولألمانة العلمية يذكر كريمر بأن تلك القصيدة قد استنسختها السيدة 
من األمناء املوكلني بمجموعة األلواح يف متحف  ," جكمعزر ] "٨٢[

مع ) جك(كام ذكر بأن هذه القصيدة قد نرشت باالشرتاك مع  ,استانبول 
عن التعريب  ٣٦٤ذكر األستاذ طه باقر يف هامش ص (االستنساخ والتعريب

)Transliteration( أي نقل أصوات لغة; ) ويف هذه احلالة اللغة
أما قاموس املورد فعرب هذه الكلمة  ,لالتينية باحلروف ا)) السومرية

) اجلمعية التارخيية الرتكية(والرتمجة والتعليقات يف جملة ) التنقحر(بـ
(Belleten  ,  vol.16  ,  pp345  BBN) ,  ونقدم فيام يأيت ترمجة أولية

  :للقصيدة

واح سومر  ٣٦٤الصفحة   ,أهيا العريس احلبيب إىل قلبي: [من أ
  ]كالشهد , حلو ,مجالك باهر 

واح سومر  ٣٦٥الصفحة  مجالك  ,أهيا االسد احلبيب إىل قلبي:[ من أ
  ],حلو كالشهد ,باهر 

  : ٣٦٦وتنتهي هذه القصيدة هبذا املقطع يف الصفحة 

قرب يدك عليه  ,فضع يدك عليه  ,موضعك مجيل حلو كالشهد [
  ]٨٣" [جشبان"كرداء الـ

                                                            
األستاذ طه باقر , مقدمة يف : ن, املعطيات املذكورة يف املتن, ولزيادة التفاصيل انظر.م )١(

 ).٢٠٠ـ  ١٩٨ص  "شو يس"أدب العراق القديم, قصيدة غزل امللك 
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  "جشبان"ضم كفك عليه كرداء الـ[

انا(من قصائد ) بلباله(ة غناء إهنا قصيد"    ).أ

الواردة يف آخر  Balbalaمل نجد يف مؤلف كريمر رشحا لكلمة بلبالة (
وربام كان هذا السطر رشحا للقيدة وليس بيتا من  ,سطر من املقطع األخرى

ياهتا لدى األستاذ طه باقر يف هامش ص ) بلباله(وقد وجدنا رشحا لكلمة  ,أ
بأن صنفا من أدب : إذ قال  ,من مؤلفه مقدمة يف أدب العراق القديم ١٦٧

وهو نوع من الرتاتيل املسامة ) أدمن ـ وكا(املفاخرة يعلق عليه بالسومرية 
  ).بلباله(بالسومرية

 ٣٦٨ص  ,رها كريمر ذك ,وهي أغنية يف احلب  ,هناك قصيدة أخرى 
لفهارس خزانات ) ٣٨٣ـ  ٣٧١ص ( و خصص هلا الفصل الرابع والعرشين,

الكتب التي عثر عليها التي منها واحدة يف متحف اللوفر واألخرى يف متحف 
  .جامعة بنسلفانيا 

أستاذ السومريات بقسم اآلثار بكلية  ,فاضل عبد الواحد عيل. تناول د
حاثه وما هيمنا األساط ,اآلداب بجامعة بغداد ري البابلية يف جماالت عدة من أ

انا املوسوم بـ عشتار ومأساة (ذكره هنا هو مؤلفه اخلاص بدموزي وعالقته بأ
ـ  ١٩ص (فتحدث يف الفصل األول) صفحة٢٤٢ , ١٩٧٣بغداد ) ( متوز
ويف الفصل الثاين عن  ,عن اآلهلة السومرية والشاميةوموقع عشتاربينهام ) ٥٤

انا  انا  ,) ٧٩ـ  ٥٧ص ] ( ٨٤[عرب العصور ) رعشتا(أ كام حتدث عن أ
ويف  ,) ١٠٤ـ  ٨٣ص ( كإهلة للحب واجلنس يف الفصل الثالث) عشتار(

انا ـ  ١٠٧ص (إىل العامل السفيل) عشتار(الفصل الرابع يتحدث عن نزول أ
والزواج ) متوز(وخصص الفصل اخلامس ألعراس دموزي  ,) ١٢٥
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وينهي مؤلفه بالفصل السادس الذي كرسه  ,) ١٦٣ـ  ١٢٩ص ) ( املقدس
لقد ناقش  ,) ١٨٤ـ  ١٦٧ص ) ( واحلزن اجلامعي) متوز(أساة دموزي 

الكثري من الطروحات اخلاصة بتسمية واختصاص دموزي وهل كان ملكا 
وقد رفد الفصول بنصوص حية من األلواح  ,وغريها ,وغدا بعد ذلك 

كتابه  ,شري إليها عند استخدامها الحقاوسوف ن ,السومرية والبابلية للتوثيق
وقد قسم ) ١٩٧٥ ,بغداد (يف املراجع املسامرية " الطوفان"الثاين بعنوان

حتدث يف الفصل  ,املؤلف هذا الكتاب عىل ثالثة فصول وملحق بالنصوص 
عن األوليات إذ تناول فيه نطاق البحث واملدلول ) ٤٠ـ  ١٧ص ( األول 

 aالسومرية  يف" الطوفان"اللغوي لكلمة  – ma‐ wws والبابليةAbilu 
 ,التي اشتملت قائمة امللوك السومرية ,وبحث املراجع الرئيسة عن الطوفان

راخاسيس](٨٥[قصة الطوفان البابلية  ,قصة الطوفان وقصة الطوفان يف ) أ
طال قصة الطوفان  ملحمة كلكامش  والطوفان يف املراجع غري املسامرية وأ

بينام  ,ا قبل الطوفان ) ٦٥ـ  ٤٣ص ( لفصل الثاين وكرس ا ,من اآلهلة 
ثم جاء : بعنوان ) ١١٣ـ  ٦٩ص ( حتدث يف الفصل الثالث عن الطوفان 

لقصص الطوفان يف املراجع ) ١٨٤ـ  ١١٧ص ( وخصص امللحق  ,الطوفان
فأورد ترمجة للنصوص السومرية والبابلية مع تعليقات وهوامش  ,السومرية

للحديث عن الطوفان ) ١٩٤ـ  ١٧٨( فحات وخصص بعد ذلك مخس ص,
اإلصحاح السادس  ,فأورد نصوصا من التوراة ـ سفر التكوين  ,يف التوراة

كام هي من دون  ,واإلصحاح السابع واإلصحاح الثامن واإلصحاح التاسع
كتاب احلضارة و الفن "دياكونوف يف . م. نرش الربوفسور إ] ٨٦.[أي تعليق

حاث متحف " القديم والرشق بلينينغراد " االرميتاج"يف القسم األول من أ
كلكامش  حول "بحثا بعنوان ,موسكو ,منشورات الفن ,املجلد الثاين 

برتمجته األستاذ عزيز وقام " (بالشعر امللحمي سطورةشخصيته وعالقة  األ
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قية "مجاليات ملحمة كلكامش: " حداد بعنوان ونرشه يف جملة األقالم العرا
] ٨٦[ثم طبعه بكتاب مستقل  ,م ١٩٧٢ ,بغداد ,السنة  الثامنة , ١العدد 

ف الكتاب ـ املرتجم إىل العربية من  ,)م١٩٧٣ ,بغداد  ,بالعنوان نفسه ويتأ
عن كلكامش بني  ٩٤ـ  ٩ات خصص الصفح ,صفحة ٢٠٨الروسية ـ من 

ثم ملحمة عن كلكامش الذي رأى كل  , ٣١ـ  ١١ص  ,وامللحمة سطورةاأل
ثم األلواح األول والثاين والثالث والرابع واخلامس  , ٦٧ـ  ٣٣يشء 

الرتمجة من (والسادس والسابع والثامن والتاسع والعارش واحلادي عرش 
واألغاين  , ٧٥ـ  ٦٨مليثولوجيا وكلكامش يف ا , ٥٩ـ  ٣٣) األكدية إىل الروسية
مصري  ,٧٦ومصري انكيدو مصري كل البرشية  ,٧٥ـ  ٧٢السومرية اخلمس 

كام حتدث عن شخصية  ,٧٠ـ ٧٦انكيدو ـ املرص االنموذجي لإلنسان 
واألمهية  ,٨٤ـ  ٨٠وشعبية كلكامش ومصري اإلنسان  ,٧٩ـ ٧٧كلكامش 

الذي رأى (لة مللحمة كلكامش ثم الرتمجة الكام.  ٨٧ـ  ٨٥ ,للملحمة العاملية
أقدم املثل اجلاملية والفنية يف  ملحمة  : ثم دراسة مجالية)  ١٦٠ـ  ٩٥) كل يشء

 ,"اجلاملية والفن"هذا البحث مرتجم عن كتاب( ,١٨٠ـ  ١٦٣كلكامش 
حاث يف تاريخ اآلثار اجلاملية بارشاف   ,)ترافيموف. س . ب (جمموعة أ

" العلم"مطبوعات  ,يتية ومعهد الفلسفةمنشورات أكاديمية العلوم السوف
وقد نرش األستاذ عزيز حداد ,)بالروسية(١٤ـ  ٥ص ] ٨٧.[م١٩٦٦موسكو 

قية) الكلمة(ترمجة له بالعربية يف  جلة  ار( العدد الثالث  ,العرا   ١٩٧٢) أ
بعة ص  والكتاب مزدان بصور كثرية كام وان املرتجم قد  ,٨٢ـ  ٦٤السنة الرا

فيا مو جزة عن املصادر األجنبية لدراسة ملحمة كلكامش أعد ببلوغرا
  .١٩٦١كلكامش  ,استمدها من مؤلف دياكونوف 

ترمجات لأللواح عن ) مجاليات كلكامش(احتوى مؤلف دياكونوف 
كام قارن دياكونوف بني النصوص  ,األكدية مع رشوح وتعليقات وصور
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أ ـ بعد احلملة : فأورد يف مقدمة اللوح السادس ,األكدية واآلشورية واحليثية 
بأهنا أحبت ) عشتار(مذكرا ,ويرتدي مالبس نظيفة) كلكامش( يغتسل 

حقت االذى هبم مجيعا  ـ نسخة ) إذ مسختهم إىل حيوانات( الكثريين وأ
  ) .نينوى

وتطلب منه خلق ) آنو(إىل  اإل  ,ترتقي إىل السامء ) عشتار(ب ـ اإلهلة 
من مغبة حلول سبع سنني ) آنو(حيذرها ). كلكامش(لكي هيزم ثور سحري 

نسخة  ,اآلهلة ختلق الثور ,تعده بإطعام البرشية ) عشتار(غري أن  ,عجاف
  ) .٥ـ  ٤٤ص (نينوى النسخة احليثية

خلق الثور السحري والسنني السبع العجاف يف اللوح  أسطورةجلبت 
صها كاملة عن ملحمة انتباهنا ما يشاهبها  من نقل نصو] ٨٨[السادس 

  :وهي كاآليت ,)١(كلكامش لألستاذ طه باقر

حينام استشاطت عشتار حنقا عىل ما و جهه هلا كلكامش غضبت 
يها اإل آنو يف السامء فتقول امللحمة   :وصعدت إىل  أ

  .استشاطت غيضا وعرجت إىل السامء 

يها    "آنو"صعدت عشتار وبكت أمام أ

تم"ويف حرضة أمها    :وعها وقالتجرت دم" أ

  يا أيب إن كلكامش سبني وأهانني

  لقد عدد جلجامش مثالبي وعاري وفحشائي

                                                            
 .٩٥, ٩٤,  ٩٣ملحمة كلكامش ص  )١(
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  :فاه وقال لعشتار اجلليلة" آنو"ففتح 

ني التي حترشت فجنيت الثمرة"   أ

  فعدد جلجامش فحشاءك ومثالبك 

يها ,آلنو : ففتحت عشتار فاها وقالت   :أ

  .وهيلكهاخلق يل يا أ بت ثورا سامويا ليغلب جلجامش " 

  وإذا مل تعطني الثور الساموي

  .فألحطمن باب العامل السفيل

عيه   وافتحه عىل مرصا

  وأدع املوتى يقومون فيأكلون كاألحياء

  ويصبح األموات أكثر عددا من األحياء 

  :فاه وأجاب عشتار اجلليلة وقال" آنو"ففتح 

  لو فعلت ما تريدينه مني وزودتك بالثور الساموي

  أوروك سبع سنني عجافحللت يف أرض 

  فهل مجعت غالال هلذه  السنني العجاف

  وهل خزنت العلف للامشية?

اها    :قائلة" آنو"ففتحت عشتار فاها وأجابت أ
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  .احلبوب للناس"بيادر"لقد مجعت 

  .وخزنت العلف للامشية

  فلو حلت سبع سنني عجاف 

  فقد خزنت غالال وعلفا 

  تكفي الناس واحليوان

ا أن سمع كالمها   سلم عشتار و

  سلسلة مقود الثور الساموي فأخذته وقادته إىل األرض

زلته يف أرض أوروك   أ

سفر التكوين (جلب انتباهنا إىل أن التوراة قد أوردت يف قصة يوسف 
ما ) حلم فرعون مرص ) ٦٩ ,٦٨ , ٦٧ص ( اإلصحاح احلادي واألربعني  ,

كان أحد مرتكزات  سطورةمحلنا عىل االعتقاد بأن اللوح السادس من هذه األ
ومل يرش إىل ذلك دياكونوف وكان من ا ملفروض  ,وتفسريه ,بناء ذلك احللم

الفصل  ,اجلزء األول ,الفولوكلور يف العهد القديم(أن يذكرها جيمس فريزر
فقد ورد يف قصة يوسف  ,) ٣٨٠ـ  ٣٧٥ص " قدح يوسف"اخلاص بـ

) ٤١(اية اإلصحاح إذ ذكر يف بد ,السنوات السبع العجاف وكيفية تداركها 
وإذا هو  ,وجدت من بعد سنني من الزمان أن فرعون رأى حلام: ( ... ما ييل

وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة املنظر وسمينة  ,واقف عند النهر
ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من  ,فارتعت يف روضة  ,اللحم

نب البقرات األوىل عىل شاطئ فوقفت بجا ,النهر قبيحة املنظر ورقيقة اللحم
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النهر فأكلت البقرات القبيحة املنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع احلسنة 
ثم نام فحلم ثانية وهوذا سبع سنابل طالعة يف ساق واحد  ,املنظر والسمينة
ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الرشقية نابتة ,سمينة وحسنة

ثم ذكر ) . السمينة املمتلئة] ٩٠[الرقيقة السبع  فابتلعت السنابل ,وراءها 
فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد : ( التوراة تفسري يوسف لذلك

البقرات السبع احلسنة هي سبع سنني . أخرب اهللا فرعون بام هو صانع
هوذا سبع سنني  ,هو حلم واحد  ,والسنابل السبعة احلسنة هي سبع سنني

ص )( ثم تقوم بعدها سبع سنني جوعا ,قادمة شبعا عظيام يف كل أرض مرص
يفعل فرعون فيوكل نظارا عىل ( ... ثم يقرتح يوسف عىل فرعون  ,)٦٩

األرض ويأخذ مخس غلة أرض مرص يف سبع سني الشبع فيجمعون مجيع 
التي تكون يف طعام هذه السنني اجليدة القادة وحيرثون قمحا حتت سني اجلوع 

  ).٦٩ص )(فال تتعرض األرض باجلوع ,أرض مرص

سنة (ونقلوها إىل االنكليزية ,من الذين حققوا ملحمة كلكامش 
وقد قام برتمجتها إىل العربية حممد نبيل نوفل ,ساندرز .ك.ن) م١٩٦٠

لقد أشار ساندرز إىل جهود  ,) م١٩٧٠القاهرة (وفاروق حافظ القايض
واح هذه امللحمة ودراسة نصوصها العلامء املتواصلة يف ك ـ  ٩ص ( شف أ

ثم ) .١٧ـ  ١٤ص (ثم حتدث عن اإلطار التارخيي لعرص امللحمة ,) ١٤
ثم عىل  ,) ٢٣ـ  ٢١(وتكلم عىل بطل امللحمة  ,) ٢٠ـ  ١٧( االطار األديب 

وذكر يف هذا ) ٢٨ـ  ٢٣( اآلهلة الرئيسة التي ورد ذكرها يف امللحمة ] ٩١[
نانا ,وأما عشتار ) : ( ٢٥(شتار املجال اإلهلة ع فقد كانت ) وهي بالسومرية أ

وهي ملكة السامء ,تعبد يف معبد أوروك العظيم جنبا إىل جنب مع اإل آنو
وكانا السم )٢٥ص )( وشخصيتها مبهمة بحكم كوهنا ربه احلب واحلرب

ضا اجلبل واألرض " كور(السومري الدال عىل العامل السفيل وهو  يعني أ
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لقد ذكر املصادر التي اعتمد عليها يف ترمجته للملحمة إىل االنكليزية  ,بةالغري
ولقد فضل ترمجة امللحمة نثرا وقد علل  ,ذكر قسام منهم ,عىل جهود العلامء

بع الروايات األخرى يف صياغة امللحمة شعرا  ,هذا:( ذلك بقوله إيامنا  ,ومل أ
رس وأسلس  وللسبب  ,قرات الصعبةوالسيام يف الف,بأن النثر سوف يكون أ
واح ـ  ٤٤املالحظات عىل هذه الرتمجة ص (نفسه تركت تقسيم الرواية عىل  أ

واح). ٤٨ ص ( كان تناوله للملحمة عىل أساس املوضوعات وليس إىل أ
  :عىل الوجه اآليت) ٦٩ـ  ٥١

  :كلكامش ملكا عىل اوروك: متهيد 

  .٥٨ـ  ٥٢ـ مقدم انكيدو ١

  .٦٩ـ  ٥٨ـ رحلة الغابة ٢

وقد أورد نصوصا (  ٧٩ـ  ٧٠عشتار وكلكامش وموت انكيدو  ـ٣
  )٧٨ـ  ٧٦شعرية 

  ].٩٢.[٧٨ـ  ٧٩ـ البحث عن اخللود ٤

  ).٩١ص  ,وقد أورد نصوصا شعرية ( ٩٢ـ  ٨٧ـ قصة الطوفان ٥

  .٩٥ـ  ٩٢ـ العودة ٦

  ).٦ـ  ٩٥وقد ختللها نصوص شعرية ص (  ٩٦ـ  ٩٥ـ موت كلكامش ٧

ـ  ١٠٥ص  ,وملحق املصادر , ١٠٤ـ  ٩٧ص  ,مع معجم لألسامء 
١٠٨.  
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 الفصل الرابع
 

 دراسة األساطري اإليرانية القديمة
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تساؤال عن جدوى إدراجها  مع  ,وال شك  ,تثري هذه الدراسة] ٩٥[

وعن مدى عالقتها وأمهيتها ببحث خيتص بأساطري  ,أقسام البحث األخرى
ه ال يوجد ,بعيدة الصلة  ,املجتمع العريب القديم; ألهنا تبدو للوهلة األوىل وأ

ر  ,جمال للمقارنة بني املجتمعني ا إليراين والعريب القديمني وال تصور بتأ
 ,كريهمنذ بوا  ,لكن التعمق بدراسة  املجتمع اإليراين القديم ,أحدمها باآلخر

يظهر تشاهبه الكبري مع  ,القبيل الرعوي فيه (System)عند سيادة النظام 
والسيام يف خضوعهام معا لظروف  ,نظريه العريب الرعوي الصحراوي القديم

كام وان املجتمع العريب القديم مل يعدم وشائج صلة  ,بيئتيهام القاسيتني
عند احتالل  ,ليمنعن طريق ا,وإن كانت غري مبارشة ,باملجتمع اإليراين 

ام  ,واحلرية يف العراق ,والبحرين عرب اخلليج  سالمالفرس لليمن قبل اإل أ
نية الساسانية ر  ,عرب تلك املنافذ ,إذن ,خضوعه للسيادة اإليرا حصل تأ

قبل ظهور  ,والسيام يف املراحل املتأخرة,املجتمع العريب باملجتمع اإليراين 
 ,تقديس النار ,يراين العقائدية املوروثة ببعض تصورات املجتمع اإل سالماإل

انوي الذي انتهجه  ,كأسلوب لالحتجاج الفردي السلبي ,الزهد والتقشف ا
األمر  ,عىل نطاق ضيق ,االحتفاء بعيدي رأس السنة واملهرجان ,األحناف

  .الذي يستدعي دراسة غري موسعة لبعض أساطري إيران القديمة

املختلفة وبصورة أدق تتقارب قدراهتا يف تتساوى قابليات املجتمعات 
ر املتحكمة يف  ,بالثوابت من القوانني الطبيعية العامة األساسية] ٩٦[التأ

فيام توافرت جلميعها رشوط التغيري  ,إحداث منعطفات اجتامعية كبرية
امط تطبيقاهتا  الظرفية خالل مسارات تاريخ تطور كل واحدة منها يف أ
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 ,املناخ ,التضاريس,البيئة (ؤثرات الظروف الطبيعية املحلية  جراء تباين م
يف حتديد  ,والسيام قديام إذ تظهر بوضوح  ,نتاجيف اإل)الخ...املياه ,الرتبية

إن  ,البدايات ويف وتائر سري منحنيات التطور ويف أشكال التطبيقات
يف أي تشكيل  نتاجوكام يتضح ال متس جوهر وأسلوب اإل ,االختالفات

(Formation)  فعىل سبيل  ,وإنام يف سبيل حتقيقه ,اقتصادي واجتامعي
كانت تشكيلة العبودية سائدة يف جمتمعي اإلغريق والرومان بيد أن  ,املثال

العبودي مل يكونا   (system)العبودي وكذلك النظام نتاجتطبيق أسلوب اإل
العهود إىل  ,ولوعدنا إىل ما هو أقدم من تارخيهام  ,متشاهبني متاما يف كليهام 

اهلمجية من تاريخ العراق وإيران القديم وقارنا بني جمتمعيهام فإننا سنرى 
اختالفات ظاهرة بينهام يف أساليب تطبيقهام ألطوار املراحل التي كانا يمران 

والتي تظهر آثارمها  ,هبا والتي ترجع إىل اختالف ظروفهام البيئية فحسب
ضا يف اختالف البنى الذهنية الفنطازية ل كليهام ال جدال بأن ما كان خيتمر أ

من تصورات ذهنية عن جمتمع عراقي معظمهم مزارعني مستقرين بأراض 
سهلية خصبة وفرية املياه بجنوب البالد ويامرسون عالقات اجتامعية هي 

لتختلف عن تصورات ذهنية ,لدى صيادين ورعاة  ,أعقد نسبيا من سواها
امعية بسيطة تتناسب وأسلوب ملجتمع إيراين يامرس أفراده عالقات اجت

ناء هذا املجتمعإنتاج من الصيادين ]٩٧[هم ومستوى تطوره إذ معظم أ
والرعاة جيوبونبحارًا وعرة ومفاوز مقفرة فتشكل السحب املمطرة واملرابع 

وتقف الشمس والقمر  ,النظرة والنريان املتقدة هرما أساسيا يف بناء حياهتم 
 ,ود املجتمعني جتاه جتليات الطبيعة خمتلفة إن بروز رد ,عىل قمة هذا اهلرم

فعىل الرغم من تفاوت تصوراهتام الذهنية الفنطازية يف البداية عن بدء ونشوء 
وما ترتب حوهلا من  ,الكون واخلليقة مع اختالف يف بعض التفاصيل اجلزئية 

والسيام وان اسالف السومريني القدماء جدا كانوا هم  ,متخيالت عقائدية 
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ضا ص يادين ورعاة بجبال شامل العراق قبل تعلمهم الزراعة ونزوح قسم أ
أو كام ,إىل أرض سومر ,منهم صوب اجلنوب إىل السهل الرسويب املستنقعي 

فكنت البدايات بني املجتمعني العراقي  ,تسميها التوراة أرض سعار
إال أن املتغريات البيئية بدأت تؤدي دورها يف  ,واإليراين متقاربة ومتشاهبة

رياهتا املتباينة فتؤثر يف مسارات املجتمعني العراقي واإليراين يف  ,إظهار تأ
ه ال يمس  ,حتوير وتطوير تصورات كل منهام بأشكال متباينة  يف الشكل  بيد أ

نية القديمة هي أقرب  ,املضمون  إىل لذلك فان ختيالت البنى الذهنية اإليرا
قية  ختيالت البنى الذهنية العربية القديمة من ختيالت البنية الذهنية العرا
القديمة;ألن  املجتمع العراقي القديم قد سبق املجتمعني اإليراين والعريب يف 

  .مضامر التقدم احلضاري

نية البدائية قد توصلت إىل اختالق تصوراهتا   كانت املجموعات اإليرا
هي مل ختتلف عن نظائرها لدى الشعوب البدائية و ,املتخيلة اخلاصة هبا

دعت يف اختالق تصوراهتا الذهنية اخليالية لتفرس هبا جتليات  ,القديمة التي أ
ادية والعالقات االجتامعية البسيطة ] ٩٨[مظاهر  الطبيعة وعنارصها ا

ادية متعددة بنظم  ,الساذجة فاختلقت لتلك القوى الطبيعية وعنارصها ا
فيام بينها نظام مقتبس من مظاهرها وجمتمعاهتا نعليها ما لدهيا من عالقاهتا 

  .أحاسيس ورغبات ومشاعر وكل ما كان يسود املجتمعات 

نية ـ والبد منذ بدء تكوينها ـ عىل نسق ما سار  فسادت املجتمعات اإليرا
فنسبت إىل قوى الطبيعة ومظاهرها و عنارصها  ,عليه اآلخرون من البدائيني

ادية ق وى خارقة الشعور وإن هلا القدرة عىل مكافأة البرش بالنعم واآلالء ا
عندما ترىض عن والئهم  وطاعتهم وتلحق هبم األذى حينام تسخط عليهم 
لعصياهنم وخروجهم عن طاعتها مما يثري غضبها فتسلط عليهم الدمار وتدفع 
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تظهر املعتقدات واألساطري والطقوس والرموز  ,هبم إىل املهالك
نية القديمة جداتفاالت اإلواالح انطباعهم لتجليات  ,ومما ال شك فيه ,يرا

وتوضح  ,حميطهم وما اختلقوه من أرباب للمتجليات املؤثرة  بأحاسيسهم
بدورها أساليب تقديمهم الوالء والطاعة والشكر والثناء عىل اآلالء والنعم 

 ,يذائهاإعن والستعطاف اآلهلة الرشيرة التقاء رشها ولتكف  ,آلهلتهم اخلرية
  . بتقديمها القرابني و الضحايا تكسب رضاها وتتجنب نقمتها

بقيت تلك املعتقدات بأساطريها وطقوسها ودالالت رموزها 
واحتفاالهتا متارس طويال فقد رسخت بشكل معتقدات دينية وهلا أعياد 
قية ـ السومرية ـ البابلية  ,رسمية لكن نصوصها  ظلت غري مدونة بخالف العرا

واح الطني التي وانام تناقلتها األجيال شفاها مما تسبب يف  ,سطرت عىل أ
وعرض البقية للتطوير ولتحوير ضمن سياق تطور  ,فقدان الكثري منها

والسيام ان الديانة  ,فضاع منها  ,املنطقة العام وإيران بشكل خاص 
 ـ وهي أقدم من الزرداشتية ـ والتسمية نسبة إىل] ٩٩[املجوسية  (املزدكية

وقد ختلت عن معظم تلك املعتقدات البد ائية القديمة  ,إ اخلري  ,آهورا مزدا 
وأجرت تغيريات عىل مسميات األساطري األصلية الطفولية الساذجة والتي مل 

بسبب ما حل باملجتمع اإليراين من تطورات اقتصادية  ,يعد الكثري منها
املواكبة للمقدمات تتالءم واملستجد من التصورات الذهنية  ,واجتامعية 

ادية لظهور املجتمع الطبقي إذ شمولية العبادة الوثنية التعددية الواسعة  ,ا
آلهلة الطبيعة السابقة كانت تتالءم وتتطابق مع البنية الذهنية ملجتمع تشكية 

ادية  ,املشاعية اخلايل من الطبقات فحسب وألن ظهور بدايات املقدمات ا
جتمع االيراين تطلب أن جيد له انعكاسا عقائديا طبقي يف امل\لالستغالل الال

دلوجيا  جديدا يف الديانتني املجوسية والسابقة والزرادشتية الالحقة(  ,أ
وهكذا وجدت الرضورة  ,خيتلف عن املعتقدات القديمة التي كانت سائدة
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االبتعاد عن شمولية العبادة التعددية املوسعة آلهلة الطبيعة واىل االكتفاء 
ني أهورا "إ اخلري و النور ) ١(املشخصة ب ,العبادة الثنوية( رئيسني  بإ
أحدمها ممثال للطبقة ) إ= آهور " أهو رمني"إ الرش والظلمة ) ٢(و " مزدا

املساملة اخلرية املستنرية املستغلة واآلخر ممثال للطبقة السائدة الرشيرة 
ع بني الطبقتني  ,املتسلطة املستغلة ني يعني الرصا ع الدائمي بني اإل والرصا

فقد كان " النوروز"وهذا ما ظهر بشكل واضح يف ملحمة  ,املتناحرتني
طأت " رمزا لقوى اخلري واملحبة" كاوه"يمثل رمزا للرش  و" الضحاك " بينام أ

سيادة النظام القبيل الرعوي ـ كام سنرى ـ بأوسع مناطق وسط وشامل شبه 
عملية تطور املجتمع ووحدته  ,سالمحتى ظهور اإل ,زيرة العربيةاجل

اآلهلة املتعددة بشكل ] ١٠٠[السياسية و الفكرية مما أخر عملية اختزال 
ع والترشذم والتنافس القبيل  ,واسع ألن من طبيعة هذا النظام تشجيع الرصا

قى تعدد اآلهلة املوسع  بنية الذهنية الحتفاظ القبائل الكبرية بينام ال ,الذي أ
نية قد تطورات عن سابق عهدها عن مرحلة النظام القبيل الرعوي  ,اإليرا

رها بالعقائد املجاورة والسيام  ,نتيجة التطورات وان كانت بطيئة  وبتأ
قية  نية القديمة عىل سابق حمتوياهتا  ,العرا فلم تبق املعتقدات واألساطري اإليرا

رت ـ وال أكام و ,ري والتشذيب نام حلقها التحوير والتغيإشكاهلا وأو هنا قد تأ
هتها القديمة  وقد شذب  ,شك ـ بالعقائد املجاورة حتى تغريت أسامء بعض آ

البعض من العقائد القديمة التي مل تقو  ,) رجال الدين الزرداشتيني(املغان
  .عىل الصمود أمام النقد الذي تعرضت إليه من اخلارج 
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  (Gnosticism)) الغنوصية(اهليلينية املسيحية
ر العليا (Gnosis)والغنوص ويف  ,) هو املعرفة الروحية لألرسا

انوية واملزدكية فقد  ,نتيجة اجلدل الالهويت واهلرطقي  , )١(الداخل من ا
نية القديمة إىل هتذيب وتشذيب  تعرض القليل املتبقي من األساطري اإليرا
وشطب الديانة الزردشتية  وقد تقلص االهتامم هبا بعد فقدان الدعم الرسمي 

كانت الديانة . الزرادشتية ,بسقوط الدولة الساسانية ودينها الرسمي 
كتاهبا املقدس  الزرادشتية قد احتفظت بالقليل من األساطري القديمة يف

الدولة الساسانية وانتشار ] ١٠١[وبعد سقوط  ,النسخ القديمة" االفستا"
ي تتحاشى ذكر سالميف إيران أخذت النسخ املستنسخة يف العهد اإل سالماإل

ر بدوره يف تقليص إمكان  األرباب القديمة واألساطري الدائرة حوهلا مما أ
نية   .البدائية  التوسع بدراسة شاملة للمعتقدات اإليرا

إن مصادر عقائد اإليرانيني البدائية القديمة جد شحيحة ال تتعدى نتفا 
ومع ذلك يبقى  ,ورثها الزرادشتية عن املزدية ومل تبقيا ذلك القليل عىل حاله

نية البدائية" االفستا"كتاب  ,املصدر الرئيس واألساس عن املعتقدات اإليرا
نية  القديمة كمص  ,يف األمهية " االفستا"وتأيت بعد   ,ادر عن املعتقدات اإليرا

قية املسامرية السومرية  بعض النقوش والتصاوير وما ورد يف الكتابات العرا
ويف بعض املؤلفات  ,وما رواه هريودوتس ,واألكدية والبابلية واآلشورية 

تواجه الباحثني صعوبة التعمق يف حتليل تلك  ,يةسالمالساسانية والعربية اإل
والسيام ان مصدرهم الرئيس واألساس هو كتاب ,وغلة يف القدمالعقائد امل

األفستا لتناوله تلك املعتقدات بحذر وقد أجري عليها حتوير وتغيري وتقليص 

                                                            
حسني قاسم العزيز, البابكية أو انتفاضة الشعب . د: للمزيد عن املانوية واملزدكية انظر )١(

 .١٣٠ـ  ١٠٨, ص ١٩٧٤االذربيجاين ضد اخلالفة العباسية , بريوت, 
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نية القديمة  ,كام ذكرنا آنفا , وهلذا فإن البناء النظري هليكل املعتقدات اإليرا
قاياها احلديثة يعتمد عىل دراسة معتقدات الشعوب البدائية  القديمة وبعض ب

أما  ,وتطوراهتا ,واألرواحية) البدية(ية والفتيشيةكالسحرية والطوطم ,
اجلانب التكمييل الرئيس لبناء املعتقدات فتجري متابعته يف املصادر املشار 

وهذا ما اتبعته عظم املؤلفات  ,يف مقدمتها" االفستا"إليها آنفا ويأيت كتاب
والتارخيية وتاريخ ) الواسعة(السوفيتية كدائرة املعارف السوفيتية الكبرية

تاريخ الرشق  ,إي افدييف. و ف )١(وتاريخ العامل القديم] ١٠٢.[العامل العام
نية )٢(.القديم ويتحدث مثل هذا القول عن الرتكيب السوي للذهنية اإليرا

. ود)٣(" األديانيف العقائد و"جابر عبد العال احليايلحممد . املفكرة لدى د
حكمة " جوزيف كابر . و د ,)٤("العصور القديمة"جيمس هنري برسيا 

   ,)٦("تاريخ الرشق األدنى القديم" انطون موركان . ود , )٥("احلية األديان

 , )٨("إيران يف عهد الساسانيني"وآرثر كريستينسني ,)٧("البابكية "ومؤلفنا 
وسوف نقرص أ  ,)٩("القصة يف األدب الفاريس" أمني عبد املجيد بدوي .ود

  .نفاسنا عىل بعض ما ذكره األخريان وما يتعلق هبام 

  :رأي آرثر كريستنسن

                                                            
 .٢٠٤ـ  ٢٠٤م, ص ١٩٦٢موسكو ,  )١(
 .٥٥٦ـ  ٥٥٩, ص  ١٩٥٣موسكو ,  )٢(
 .١٧٥ـ  ١٦٣مشار إليه سابقا, ص  )٣(
 .٧ـ  ١٣٦, ص ١٩٢٦ترمجة داود قربان , بريوت, )٤(
 .٢٦٠ـ  ٢٥٧, ص  ١٩٦٤ترمجة املحامي حسني الكيالين, بريوت,  )٥(
 .٣٥٨ـ  ٣٧٩مشار اليه سا بقا ص  )٦(
 .٩١ـ  ١٨ص  )٧(
 .٧٠ـ  ١٩مشار اليه سابقا, ص  )٨(
 .٢٠ـ  ١٨, ص  ١٩٦٤القاهرة ,  )٩(
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بني دين اآلريني القديم عىل  عبادة الطبيعة والعنارص واألجرام 
هة متثل قوى  هة الطبيعة منذ زمان قديم آ أخالقية أو الساموية وأضيف إىل آ

ه كانت هناك قبل انفصال اهلنود واإليرانيني ,آراء معنوية جمسمة ويظهر أ
تفرقة بني ديوا التي يعد اخص ممثيلها رب احلرب اندرا  ,بعضهم من بعض 

هة العهد والقانون التي كان عىل رأسها ,)آهورا االيرانيني(وبني آسورا آ
عند )احلكيم(دا ان مز ويتفق معظم العلامء عىل.وارونا وميرتا 

نيني نيون اسمه االهورا االكرب هو وارونا القديم ومل حيفظ اإل.االيرا يرا
هلم طابع متميز بالدعوة ] ١٠٣[وعىل رأسهم مزدا كان,واالهورات .االصيل
يظهر الشياطني التي تقيدها القبائل الرحل  ,خالق والعمران إىل األ

نيون إلعرص ويف الوقت الذي دخل فيه ا,واملحاربون واللصوص  إليرا
 ,عىل للقبائل املستقرةالتارخيي كان مزدا آهورا أو آهورا مزدا اإل األ

واملزدية أقدم عهدا من الزرادتشية وليس  ,يف الرشق أو الغرب ,واملتمدنة
نجد هنا أن  ,)١()مزدا  لقبيلة أو لشعب بل هو إ العامل والناس جيمعا

ني عقائد اإليرانيني بشكلها املتطور يف كريستنسن مل يقطع الصلة املمتدة ب
الزرادشتية وبني أصوهلا الطولية املمتدة بني عقائد اإليرانيني بشكلها املتطور 

بالبنية الذهنية  ,يف الزرادشتية وبني أصوهلا الطفولية  الساذجة البدائية 
العقائدية املتخيلة وهو اذ يمد بشدة جسور االتصال بني الزرادشتية  كعقيدة 

تكاملة وعرب املزدية إىل بوكري التصورات الفنطازية فإنه مل يغفل عن اختالف م
ها بني الرعوية الرحالة إنتاجتصورات املجتمعات املتباينة يف حياهتا ونمط 

 نتاجأي ربط األفكار والوعي واإلدراك بأسلوب اإل ,واملزارعة املستقرة 
  .وتطوره 

                                                            
 .١٩م , ص  ١٩٥٧إيران يف عهد الساسانيني ,ترمجة حييى اخلشاب, القاهرة ,  )١(
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  :املجيد بدويأمني عبد . تصورهم للكون كام يعرضه د

بشكل مكثف تصورات اإليرانيني  ,أمني عبد املجيد بدوي. يثبت د
رهم قديام بالظواهر الطبيعية وما الصور  القديمة عن الكون و اخلليقة لتأ
املنعكسة يف أذهاهنم التي عربت عنها أساطريهم سوى استجابة لتجليات 

ادية مبارشة أمامهم  ن اآلريون كأسالفهم كا: ( فيقول ,الطبيعة وعنارصها ا
ريها يف  اهلندوربيني يؤهلون الظواهر الطبيعية التي كانوا يعيشون حتت تأ
موطنهم القديم فام كان مصدرا للخري كالسامء الصافية والنور والنار و 

اء والرعد والربق عبدوه وتقربوا إليه  ] ١٠٤[الشمس واألرض واهلواء وا
زلوه  باالبتهال والقرابني والدعاء وما كان ضارا كالظالم والقحط واجلفاف أ

هة اخلري ومعاونة  منزلة الشياطني واألرواح الرشيرة ولعنوه واستعانوا عليه بآ
هذه اآلهلة اخلرية بطاعتها وتقديم القرابني هلا لتزداد قوة وتنترص عىل قوى 

وهم يف ذلك عىل نقيض بعض االقوام األخرى كالرتك واملغول الذين  ,الرش
 ,قربون آلهلة الرش بالعبادة والضحايا السرتضائها ودفع مرضهتا كانوا يت

هة اآلريني وأعالها قدرا السامء الصافية احليطة بالعامل واسمها يف  وأقدم آ
 Varunaأو اورونا  Varunثم صار وارون  Dyauaديا اوه ) الرج ودا(

  .بعد ذلك

هة اآلريني بأسمى مظاهر التقديس و اجلالل ونفرد وارونا من بني آ
بمعنى  الكبري وويل  Asuraفأضافوا إىل اسمه يف أغلب األحوال كلمة اسورا

وارونا (باسم وارونا فيقولون ) منرا (النعمة وكثريا ما كانوا يقرأون اسم 
  ) .مرينا وارونا(أو) مينرا 

والربق ابنه والسطح املرئي من  ,والشمس يف زعمهم عني وارونا
و هكذا يتخذ وارونا سمة معنوية  ,امللكي  السامء املتأللئ بالنجوم لباسه
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ادية واملعنوية فهو الذي يرفع السامء بغري عمد  ,جتمع بني مظاهر القوة ا
وحيفظ األرض أن متيد ويدبر الكون وجيري اخلري يف العامل واليه يفزعون من 

ه إ رحيم وجبار ذو انتقام  وكذلك اخذوا لكل ظاهرة  ,اآلثام بالتوبة; أل
 ,واندرا رب الربق ,وآذر رب النار  ,فمرتا مثال رب النور. با أخرى ر
وأحاطوا هذه األرباب هباالت من األوهام واألخيلة واألساطري  ,وهكذا

ع بني قوى اخلري والرش وقدموا لنا فيام تركوا  وتصورهم العامل مرسحا للرصا
من آثار صورا شاعرية ساذجة ال ختلو من طرافة ومجال فالسامء يف تصور 

سائبة من ] ١٠٥[هؤالء البدو الرعاة مرتع أخرض هبيج والسحب قطعان 
يض كذلك ,لبقر وأمطارها األلبان التي تغذي األرض ا ويتخيلون الغامم ا أل

اء املقدس وأمهات الربوق  اء احلسان وزوجات اآلهلة وحامالت ا  ,بنات ا
ويرون األرواح النجسة التي حتول دون املطر وتسبب القحط واملجاعات 

غريان مظلمة  لصوصا  تغري عىل هذه القطعان والنساء فتمحقها أو حتبسها يف
وإن الغيوم السوداء التي تعرض يف األفق عىل هيأة قلل  ,أو قالع حصينة 

اجلبال أو أسوار وبروج القالع ذات الرشفات ليس إال حمابس للسحب 
اطرة درا(عندئذ يتجىل  ,ا يف سالحه الالمع وعجلته احلربية ذات اجلياد ) أ

ـ الريح  (Vayu)ئم وايو الرسيعة  الرمادية ا لوردية يرافقه صديقه الدا
رمها الرياح الرسيعة جنود اندرا وتبدأ  العاصفة يف طبقات اجلو العليا ـ ويف أ

عىل تلك اجلبال أو القالع فال يغني ) ابدرا(فتجعل جنود الرعد  ,احلرب
لية وتند  حراسها شيئا وخيرون رصعى حتت رضبات حراب اندرا النارية املتوا

قار وجتود بنات السامء  ك قلل اجلبال وتنهار أسوار بان األ   القالع فتدر أ
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  .)١()األرض بامئها املقدس

بدوي بعد ذلك ببيان انقسام املعتقد اإليراين بصدد اآلهلة . ويبدأ د 
 ,عىل تصورين رئيسني احدمها يتخيل اآلهلة متنح البرش عطفها ونعامها وآالئها

 ,صائب واآلالم والكوارثوثانيهام يتخيل اآلهلة قاسية غشوم تنزل بالبرش امل
وعىل أساس هذين التصورين املختلفني عن اآلهلة جرى تقسيمها عىل خرية 

جاء اآلريون إيران بعقائدهم : (بدوي.فيقول د ,ورشيرة وبدء العقيدة الثنوية
هتهم يف موطنهم اجلديد وكانت هذه  ] ١٠٦[املوروثة وانترشت معهم آ

عضها البعض وتنقسم يف مجلها عىل اآلهلة ذات صفات وسمت تتميز هبا عن ب
درا(وعىل رأسه ) ديو(أو) دوا(فريقني أطلق عىل أحدمها   ,إ احلرب) أ

الذي عرف ) وارونا(وكبري هذا الفريق ) آهورا(أو ) اسورا( يسمون اآلخر
  . )٢(أي العامل) مزدا(فيام بعد باسم

 أن عقائد اإليرانيني ,املسهب  ,بدوي . نرى من خالل استعراض د
األخرية بشكلها التطور متصلة بنشأة بواكري التصورات الذهنية اخليالية 

نية وقد أدخلت عليها تطويرات اقتباسات من عقائد شعوب أخرى  ,اإليرا
بينام االحتكاك والتفاعل األوسع  ,)٣(بدوي بذكر  اليهودية . اكتفى د ,جماورة 

                                                            
, وانترشت معهم آهلتهم يف موطنهم  ١٩٦٣القصة يف األدب الفاريس, القاهرة,  )١(

عند الطبع ) غدران(قد تكون حمرفة عن كلمة  ٢٠اجلديد وكانت هذه يف النص الصفحة 
الغار كالكهف باجلبل , وهذه هي التي قصدها أو أهنا تكون صحيحة وتعني مجع الغار, و

 .املؤلف د بدوي يف ظننا
 .١ـ  ٢٠القصة يف األدب الفاريس , ص  )٢(
اليهود من ) فورش(فاليهودية دخلت إيران منذ حرر( ... , فقد ذكر  ٢٣م, ن, ص  )٣(

اق , وكان ينبغي للدكتور بدوي أن يظهر تأثري اليهود املسبيني يف العر) رق البابليني
والسيام عن ) التوراة(بالعقائد العراقية  القديمة,التي هي واضحة يف روايات العهد القديم

 .٣, ٢, ١نشأة ا لكون وبدء اخلليقة يف سفر التكوين, اإلصحاح 
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نيني القديمة وجدير بالذكر تصورات اإليرا ,كان مع العراقيني القدماء
املذكورة آنفا ما نقله األستاذ حممد عزة دروزة عن تصورات الفينيقيني 

رة بام كان لدى العراقيني القدماء نقله عن  ,القديمة املشاهبة تقريبا واملتأ
إذ كتب األستاذ ) ٦٢ـ  ٥١ص " ( تاريخ سوريا"األستاذ جرجي يف مؤلفه 

خلق الكون أن الظالم كان خميام ومما ذكره جرجي  من ختيالهتم عن : (دروزة 
وكان خالء وكان اهلواء شديدا يف البدء ثم عشقت عنارص اهلواء نفسها 

ومنها  ,فاحتدت فتولد من احتادها الذي سمي بانو مادة مائية هي أصل العامل
ارشقت الشمس وطلع القمر وبزغت النجوم وازدادت  حرارة األرض 
وتكاثفت الغيوم وثارت الزوابع وأمطرت السامء وقصفت الرعود وبرقت 

وكانت األحياء األوىل غري عاقلة ثم تولد منها ,الربوق وخلقت األحياء
ه املدعوة  باو ولدان االحياء العاقلة وقد تولد من الريح املدعو وكوليبا وامرأ

وولد هلذين ولدان أحدمها جينس وثانيهام  ,أحدمها أون و ثانيهام بروتوكون
ويلحظ بني هذه ...  ,جينس فسكنا فينيقيا فهام أصل اجلنس البرشي

. )١()التخيالت وأساطري العراق القديمة عن أصل اخلليقة يشء من التشابه
]١٠٧[  

ر. نستخلص من استعراض آرثر كريستيسن ود املؤثرات  بدوي أ
 ,بقسميها القديم البدائي واألخري املتطور  ,اخلارجية يف التصورات العقائدية 

يف املرحلة األخرية العقيدة الثنائية لسائر  نتاجيظهر استعراضها دور اإل
ر يغريون عىل جماورهيم  ة أرشا واىل  ,انقسام املجتمع إىل رعاة رحالة وغزا

                                                            
, وعن الصورة احلية عن  ١٠٢/ ٤,  ١٩٦٠, ) لبنان(تاريخ اجلنس العريب, صيدا )١(

وره وشاهده الطبيب واآلثاري جورج رو بأم ما تص: متخيالت العراقيني القدماء انظر
ترمجه حسني  "العراق القديم"عينيه يف جنوب العراق عن نشأة الكون واخلليقة يف مؤلفه 

 ,.١٣٨, ص  ١٩٨٦علوان حسني, بغداد , 
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دية الثنائية التي بقيت آثارا هلا يف عقائد هذه العق ,مزارعني مستقرين مساملني 
أخرى ختتلف عن عقائد العراقيني الذين كان شائعا لدهيم التفريد وليس 

ويربز فرق واضح بني  ,وعن عقائد عرب شبه اجلزيرة التعددي ,الثنوية 
الذي وحد  ,عقيديت اإليرانيني والعراقيني بالنسبة لالعتقاد باإل األول 

إ املياه " آبو"فلدى العراقيني القدماء كان  ,إ غريه بعد لوحده ومل خيتلق
ائية ببطائح جنوب العراق ,العذبة  بينام عّد  ,لعالقتهم القوية با ملسطحات ا

بصفتهم رعاة رحالة ذات  , Dyauh"ديااوه"قدماء اإليرانيني السامء الصافية 
طري ومالحم من دون شك آثارها يف أسا ,تركت هذه االختالفات  ,أمهية 

  .العراقي واإليراين ,وروايات وقصص املجتمعني القديمني 

وإن فضلت املدونة  ,املالحم شفهية كانت أم مدونة ,نعتمد أحيانا 
ورات األسالف من بواكري نشأة البنى الذهنية الطفولية  ,للتوفيق يف نقل مأ

بل  ,املتخيلة يف املجتمعات البدائية حتى زمن التحرض يف العصور التارخيية 
يستمر بعضها إىل حقب الحقة فتزويدنا بروائع املجهولني أو العباقرة 

يلخص بشكل مكثف  ,معروفني تتخذه عن بطوالت وأجماد أسالف غابرين
ا ماهية امللحمة وطبيعة وأسلوب تناوهلا للرسد عند عبد الرمحن حممد رض

امللحمة هي نوع من : ( قال فيه  , )١("امللحمة: " يف مقال له بعنوان ,احلدثي
الشعر القصيص تكتب بأسلوب رفيع بليغ مطعم بالتشابه واالستعارات 
وتقدم لنا شخصيات هلا مكانة عالية يف جمتمعهم من حيث النسل والرشف 

والشجاعة يف احلروب وتظهر هذه امليزات من خالل ومن حيث القوة 
 ,املغامرات التي يقوم هبا التي تشكل تكامال أساسيا لعالقاهتم مع البطل

وكل هذه احلوادث وتطوراهتا أمهية كربى بالنسبة لتاريخ ساللة من 

                                                            
 .١٠٤ـ  ٩٧, ص  ١٩٦٩املنشور يف جملة اللغات , العدد الثاين, بغداد ,  )١(
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وخيتلف األدباء والنقاد يف النظرية القائلة بأن أصل  ,السالالت أو تاريخ أمة
رجع إىل املحاولة الشعرية البدائية التي قام هبا شعراء خمتلفون غري امللحمة ي

الشفهية  وحتويلها بصورة  ,معروفني ومن خالل جتمع هذه املحاوالت 
ولو أن  ,معني تكونت امللحمة ]١٠٨[تدرجيية إىل شكل موحد ذات اجتاه 

و نتاج هناك من يرى بأن الشعر امللحمي نفسه ه)١(هلذا الرأي  مؤيدوه إىل أن 
أما املالحم التي ال يعرف كاتبوها ,شاعر عبقري منحه تركيبا وتعبريا رائعني 

  . )٢(فتسمى باملالحم الشعبية 

 :شاهنامة الفردويس
أيب القاسم احلسن بن اسحاق بن  ,تأيت شاهنامة الفردويس 

يف جمال البحث عن اجلذور االسطورية مللحمة  ,) ١٠٢٧ـ  ٩٣٤(رشفشاه
يف مقدمة كتب املالحم التي يمكن اعتامدها هلذا الغرض  ,ة النوروز  الشعبي

نية القديمة إىل جانب  وذلك لسعة تناول الشاهنامة لبواكري املعتقدات اإليرا
فية واحلقب  فية واألساطري املروية و ذكر ملوك احلقبة اخلرا القصص اخلرا

لحمة عبد الرمحن عن تعريف امل. واالنطباق املقتبس من مقال د ,التارخيية 
وكان الفردويس الذي كرس  ,وحمتواها وأسلوب تناوهلا إىل حمتوى الشاهنامة 

يعتمد عىل النظم امللحمي لشعراء سابقني  ,عاما لبناء امللحمة الشعري ٣٦
ية والفارسية سالموعىل املؤلفات الساسانية ومن ثم املصادر العربية اإل

عاما من اجلهد  ٣٦التي ذكرنا قسام منها وكانت حصيلة الـ  ,لقرون وسطية
  .أضخم وأهم ملحمة فارسية" الشاهناممة"املتواصل 

                                                            
ألن اجلملة مستثناة بإال , وهلذا فإن ) إال أن(كون , والصحيح جيب أن ي ٩٧ن  ص .م )١(
 .غري صحيح) إىل أن(
 .,  ٩٧ن, ص .م )٢(
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ر فني متميز وأقيم حفل  اهتم العلامء السوفييت بالشاهنامة كأ
ف عام عىل ميالد  ١٩٣٠مايس عام  ٢٩تذكاري يف  ملناسبة مرور أ

عن ) ١٩٣٩ـ  ١٩٣٤" الفردويس" الفردويس وصدر مؤلف حيمل عنوان
معهد االسترشاق التابع ألكاديمية العلوم السوفيتية باإلشرتاك مع متحف 

رز العلامء السوفييت وقد ,)١(االرميتاج احلكومي ساهم فيه ثامنية من  أ
تضمن ترمجة من الفارسية إىل الروسية لبعض نصوص الشاهنامة قام برتمجتها 

يف عام )٣(ة الضحاك وكاوة احلداداحتوت حديثا عن قص )٢(لوزنسكي .أ . أم
القرن " أدب إيران" صدر عن املؤمتر الدويل للفن وا آلثار اإليراين  , ١٩٣٥

 ١٧٦ـ  ٧٥وفيه عن الفردويس الصفحات  )٤(املتحف الثاين,الرشق , ١٥ـ  ١٠
الكالسيكي (وصدر يف طاجكستان ضمن األدب الطاجيكي التقليدي 

Clasic ( و اال" مؤلف موسوم بـ وهو  ,)٥(من الشاهنامة ,سم الفردويس أ
الواردة يف الشاهنامة ] ١٠٩[ترمجة لشعر الفردويس من الفاريس إىل الرويس
  :ومنها ما خيص ملحمة النوروز الشعبية كام يأيت

  .٣١ـ  ٢٣ـ عن الضحاك ص ١

  .٣٧ـ  ٣١ـ حلم الضحاك ص ٢

بذة يفرسون حلم الضحاك   .٤٠ـ  ٣٧: املوا

  .٤٦ ـ ٤٠ـ مولد افريدون ص ٤

                                                            
 .٢١٧م, وعدد صفحاته  ١٩٣٤لينينغراد  )١(
 .٢١٧ـ  ١٩٧ن , ص .م )٢(
 .٢٠٥ـ  ٢٠١ن,ص .م )٣(
 .١٩٣٥موسكو , لينينغراد ,  )٤(
 .١٩٥٤دار النرش الطاجيكية احلكومية ,  )٥(
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  .٥٢ـ  ٤٧ص :ـ قصة عن احلداد كاوة٥

  .٦٥ـ  ٥٢ـ انتصار افريدون ص ٦

وأصدرت أكاديمية العلوم السوفيتية يف موسكو أوسع ترمجة 
ويف القسم  , )١(للشاهنامة من بداية األشعار حتى القصص عن سهراب 

وخالهلا تناول قصة احلداد كاوه من البيت الشعري ) ٢٣٢٠(الشعري 
وبعدها تتمة قصة فريدون إىل هناية ) ٢٣٢٠( إىل البيت الشعري) ١٦٣٩(

  . )٢() ٤٦١٨(البيت الشعري 

حتدث األستاذ حممود شكري اآللويس عن عيدي النوروز واملهرجان 
أعياد املجوس ومهم " دماء بعنوانبسعة يف حديثه عن أعياد اإليرانيني الق
ر العرب هبام عند  )٣("الفرس ورشذمة من العرب ونحوهم وقد ذكر تأ

وقد قدم النبي صىل اهللا تعاىل عليه :( ... حديثه عن أعياد املسلمني إذ كتب

                                                            
الفردويس, الشاهنامة , باللغة الروسية, مرتجم عن الفارسية من قبل جمموعة من  )١(

ـ  ٤٩, عن الضحاك ص  ١٩٥٧العلامء السوفييت االكاديميني املجلد األول, موسكو, 
,  ١٥٢ـ  ٨٢, وقصة افريدون ص  ٨١ـ  ٦٠, قصة كاوه مع الضحاك , ص  ٨١

املنشورة يف جملة  "نوروزيات "ا يف مقالنا وللمرتمجني تعقيبا وحتليالت علمية اتينا ببعهض
: , نذكر بعضها ١ـ  ٤٦ص / م,١٩٨٠املجمع العلمي العراقي ـ اهليأة الكردية , بغداد, 
, احلداد كاوه ـ حداد )  ٥٦٩الشاهنامة ) قائد الشعب املنتفض كاوه ضد الطاغية الضحاك 

. وبطولة يف الشاهنامة  شن انتفاضة شعبية ضد الطاغية الضحاك ,من املناضلني ووضوحا
 .٤٦٤ـ ٤٦٠نوروزيات , ص : للمزيد انظر

 .١٥٢ـ  ٤٩الفردويس , الشاهنامة , ص ) ٢(
/ ١هـ , ١٣٤٢القاهرة,  ٣بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب, ثالثة أجزاء , ط  )٣(

, وقد تناول فيه حديث الضحاك وكاوه وافريدون وعلم اإليرانيني املعروف  ٣٥٧ـ  ٣٤٨
أي علم كاوه , ختليدا لذكرى انتصار كاوه احلداد الكردي عىل الطاغية  "رفش كاوياند "بـ

 .الضحاك , تلك الراية التي غنمها املسلمون يف معركة القادسية
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ما هذان اليومان? فقالوا كنا : وسلم املدينة وهلم يومان يلعبون فيهام فقال 
دلكم اهللا تعاىل هبام خريا منهام ]١١٠: [فقال ,ةنلعب فيهام يف اجلاهلي فقد أ

  . )١()مها النريوز واملهرجان : قيل  ,يوم األضحى ويوم الفطر 

نية  يشري خرب األستاذ اآللويس هذا إىل عمق تغلغل املؤثرات اإليرا
وبقيت معموال هبا حتى ) املدينة املنورة(العقائدية حتى بلغت مدينة يثرب 

ر ما نقله األستاذ احلوت عن األستاذ  , سالمظهور اإل ومما يؤيد هذا التأ
أن " سالمروح اإل" يف كتابه القيم " أمري عيل"يرى : ( السيد أمري عيل إذ قال 

وقد أشار إىل اخلربين بنوع ,العرب قد عرفوا املذهبني الصابئي واملجويس 
لقد توصلنا يف مقاالت وبحوث نرش بعضها إىل أن ملحمة . )٢()خاص

 سطورةهي امتداد وتطور أل ,النوروز واملهرجان ,النوروز الشعبية بعيدهيا 
قية  ,إذ نشأت يف شامل العراق اجلبيل منذ عبادة إ اخلضار والصيد ,متوز العرا

سطورته إىل جنوب العراق السومريني و ظل الذي نقل عبادته وأ" دموزي" 
الزواج (االخصاب  ضيفت اليه مهمةأوبعيدة إىل أن " دمزي"حمتفظا باسمه

انا) املقدس و است مرت االحتفاالت إىل العهد البابيل إذ صار اسمه  ,مع أ
وبقيت اسطورته بعيدهيا الربيعي واخلريفي  ,متوز وعشيقه وزوجه عشتار

نيون يف ملحمة النورزو  ر ,التي اقتبسها اإليرا  ,وتسعى إىل ما يشابه هذا التأ
: ت الفينيقيني دينيا بعيدين مهمني إذ كتبما نقله األستاذ دروزة عن احتفاال

ومما عرف عن طقوسهم عيدان مهامن كانوا يقيموهنام يف جبيل أحدمها عيد (
وكان الناس  ,خزن وترح يف اخلريف وثانيهام عيد فرح ورسور يف الربيع

ون إىل شهود العيدين واالشرتاك يف مواكبهام من كل صوب ويقوم  ,يأ

                                                            
 .٣٦٤/ ١ن, .م )١(
 .٤, وذكر يف اهلا مش رقم  ٨٦يف طريق امليثولوجيا , ص  )٢(
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ها أن دبا وحشيا فتك يف مشارق لبنان بإ متوز ملخص أسطورةالعيدان عىل 
الذي كان يسمى آدون ثم عادت اليه احلياة بعد تغطيسه يف مياه هنر ادونيس 

فكان عيد ترحهم يف اخلريف إذ قتل وعيد  ,الذي هو هنر إبراهيم حاليا
ة ... فرخهم يف الربيع إذ عادت اليه احلياة واملتبادر أن العيدين يرمزان إىل كآ

سم اخلريف الذي تضعف فيه حرارة الشمس ومتتلئ السامء بالسحب ثم مو
ثم إىل  ,يعقب ذلك اشتداد العواصف هطول األمطار والثلوج واشتداد الربد

ما يثريه موسم الربيع من عالئم احلياة املتتجددة التي تعقب الشتاء إذ تأخذ 
تلئ النفوس فتم ,األرض زخرفها وتزين بالزهور و النوار و اخلرضة والنرضة

ر ب. )١()هبجة أمال نشاطا إطارا وحمتوى  ,متوز السومرية ـ البابلية  أسطورةفالتأ
  .واضحا يف الدالالت وال رموز وحيثيات الرسد القصيص والتوقيت الزماين

عرشة آ فات أو  ,ده آك (وأما ملحمة النوروز فملخصها أن الضحاك 
الرشعي وتعسف وطغى  قد اغتصب العرش وأقىص  فريدون امللك) بالوي 

وبغى وكان يأمر بقتل غالمني الستعامل خمهام طعاما لسعلتني عىل ظهره 
حتى ضج الناس  ,ال تسرتحيان إال إذا اطعمتا مخ صبيني يوميا) منكبه(

ودعاهم كادح كردي حداد  يدعى كاوة إىل القضاء عليه وختليص الناس من 
ية ينسبه يت بعه املنتفضون فقىض عىل رشه فرفع عصا علق عليها مئزره كرا

الطاغية وأعاد العرش إىل فريدون فعد ذلك اليوم عيدا وسمي اليوم 
درفش "وعد مئزره علام للدولة وسمي ـ كام ذكرنا قبال ـ ) نوروز(اجلديد
ام نيسان " كاويان ونيسان هو ]١١١[يقع النوروز يف آخر شهر آذار وأول أ

بينام  ,فالنوروز هو عيد الربيع ,أول شهر يف تقاويم معظم جمتمعات املنطقة 

                                                            
 .١٠١ـ  ١٠٠/ ١تاريخ اجلنس العريب,  )١(
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املهرجان يقع يف اخلريف ويرمز اىل االحتفال بالقضاء عىل الضحاك بسجنه 
  .بجبل دونباوند أو قتله

 : دراسة األستاذ حممد أمني رشيد
اجستري من  قدم األستاذ حممد أمني رشيد رسالة  علمية لنيل شهادة ا

بجامعة عني شمس بالقاهرة  سنة  ,كلية اآلداب ـ قسم اللغات الرشقية 
النوروز يف األدب " بعنوان ) صفحة  ٣٦٣(م  ال تزال خمطوطة  ١٩٧٦

تناول فيه بإسهاب  معظم ما قيل بحق " الفاريس حتى هناية العرص الغزنوي 
وقد تأخر اطالعنا عىل الرسالة العلمية فلم يرد هلا ذكر يف بحوثنا  ,النوروز 

 ,د اجلذور االسطورية مللحمة النوروز الشعبيةومقاالتنا عن أصول األكرا 
وهلذا استوجب التنويه  ,يةبداعواملفصل عن نشأة وبنية النوروز املذهبية واإل

ى به األستاذ حممد أمني رشيد  ,عن ذلك إننا ال نستطيع استعراض كل ما أ
الذي بذل يف مجعه جهودا مضنية ذللتها معرفته وإجادته اللغتني الفارسية 

ية سوى أن يلخص خامتة ما توصل اليه من استنتاجات يف رسالته والكرد
  .بأمل ابداء الرأي و املناقشة إىل دراسة أخرى ,العلمية

  :إن أهم ما اختتم به بحثه استنتاجات جاء فيها

فية املروية "  النوروز " ـ يرى بأن ال تقترص تسمية ١ عىل القصة اخلرا
وإنام يطلق عىل (  ,رايف فحسبعن العهد اجلمشيدي من ت اريخ إيران اخل
فمن ذلك نوروز األكراد الذي  ,يوم وقعت فيه حادثة تتسم باجلدة واألمهية 

وهو ال يتفق يف موعده مع النوروز  ,حيتفلون فيه بانتصارهم عىل الضحاك 
ضا نوروز األقباط الذي حيتفل فيه أقباط مرص ... اجلمشيدي  ومن ذلك  أ
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يوبيا ببدء املوسم الزر وتاريخ هذا النوروز ال  ,اعي وابتداء فيضان النيل وأ
  )..من ملخص الرسالة ٣٣٨) (ً يتفق مع النوروز اجلمشيدي ايضا

ـ استنتج بأن إيقاد اإليرانيني للنار بمناسبة االحتفاء بعيد النوروز ال ٢
وانام الختاذها وسيلة إعالمية للتبشري بمقدمه  ,يقترص عىل تقديسها فحسب

ضا وساق أمثلة عىل  ,تخدامها وسيلة إعالمية لدى أمم أخرىسنة باس ,أ
  ).٩ـ  ٣٣٨ص ( ذلك

اء إىل ا٣ ص (لرجاء بنزول املطر بعد انحباسه ـ أرجع عادة الرتاشق با
  .أي رواسب من املعتقدالسحري البدائي) ٣٣٩

أرجع سبب االختالف يف حتديد يوم النوروز إىل اغفال حساب 
كيفية انتقال موعد النورزو عند االكراد من (ولذلك بني  ,السنوات الكبيسة 

نا  ,يف اول الربيع ) مارس ٢١اخلريف إذ وقعت صورة كاوه احلداد إىل  ورأ
سنة  لية التي جرت عىل أ أن هذا االنتقال حصل بسبب االصالحات املتوا

زمن السلطان جالل الدين ) مارس ٢١( االيرانيني  حتى استقر فيها عىل يوم 
  ).                        ٣٤٠) ( قيملكشاه السلجو

ـ يرى رضورة التمييز بني عيدين لألكراد قد تداخال عىل الرغم من ٥
وال بد من أن  ,ويعني هبام املهرجان والنوروز  ,اختالفهام حمتوى وموعدا 

الذي حرم عليهم  سالمذلك قد حصل ـ وإن مل يذكره ـ بعد اعتناق األكراد اإل
لقد أوضحنا أن  لألكراد مهرجانان : ( فقد كتب ,تقديس الشمس كإ 

شأهنم يف ذلك شأن  ,) إ الشمس( أحدمها هو املهرجان اخلاص باإل مهر 
احتفاهلم ]  ١١٢[والثاين هو  ,بقية الشعوب التي كانت تقدس هذا اإل 

لكن عيد اإل مهر بام له من قدسية  ,بمناسبة حتررهم من ظلم الضحاك 
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مما جعل معظم  ,;حتى أصبحا عيدا واحدا ,الحتفال الثاين كبرية احتوى ا
املؤرخني يغفلون اإلشارة إىل استقالل عيد االنتقام عند األكراد عن 

  ).     ١ـ  ٣٤٠ص )( املهرجان

ـ خص استنتاجه األخري بالتمييز بني اسلويب األدباء االيرانيني ٦
ر النورزو يف بالنسبة لت: ( والعرب يف استهالل مطلع قصائدهم  فقال أ

األدب الفاريس إبان العهد الغزنوي ظهر لنا أن الشعراء كانوا يفتحون قصائد 
بدال من  افتتاحها بالغزل شأن  ,مدحيهم بوصف مفاتن الطبيعة يف النوروز

ك الشعراء  ري او بالثقافة ) الفرس(الشعراء العرب وذلك عىل الرغم من تأ
 ,) ٣٤١ص ( لعربية من حيث الشكل العربية ونسجهم عىل منوال القصائد ا

من آثار النوروز يف شعر تلك احلقبة إدخال الشعراء ,: ( ويضيف أخريا 
ص ) (دويس والروينكام فعل الفر ,لألساطري املتعلقة به يف قصائدهم 

٣٤١             .(  

اعتمدت " النوروز "نذكر يف اخلتام أن دراستنا للروايات املتحدثة عن 
ية عديدة لليعقويب واملسعودي واالصفهاين وابن خرداذبة سالمإمادة عربية و

ري بيد أن االستخدام املوسع كان  وابن حوقل والطربي والثعالبي وابن األ
و جعفر حممد بن جرير ,ملؤلف الطربي تاريخ / ,) م٩٢٣/ ٣١٠ت ( أ

و منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيل  ,والثعالبي )١(الرسل وامللوك  أ
" املعروف بـ" تاريخ غرر السري) " م١٠٣٧ـ  ٩٦١( عالبي النيسابوري الث

                                                            
 .٢١٤ـ  ١٩٤/ ١,  ١٩٦٠بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة,  )١(
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;ألن هذين املصدرين قد تناوال  )١(كتاب غرر أخبار ملوك الفرس وسريهم 
عىل الرغم من ترديدها للكثري من  ,الرسد احلديثي بتفاصيل كثرية وواسعة

فية عن األعامر املبالغ بطوهلا    وعن  أصول األقوام املزاعم والروايات اخلرا
 ,أجدهاك  ,أردهاق ,ده آ ك ( واألفراد املتناقضة وعن تسمية الضحاك 

  ]١١٤.    [وغريها) بيوراسب

   

                                                            
م, أعاد طبعه ١٩٠٠, باريس, ) روزنربغ(منسوب إليه , حققه وترمجه إىل الفرنسية  )١(

م ١٩٦٣طبعة  طهران (   ٣٩ـ  ١٧م , ص  ١٩٦٣جمتبى مينوي باالوفسيت, طهران 
 ).املستخدمة من قبلنا
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 الفصل اخلامس
 

 سالمالعربية قبل اإل سطورةاأل
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 ,صعوبات ليست هينة  سالمتكتنف دراسة أساطري عرب ما قبل اإل
كر ونفى بعضهم ـ ألسباب متفرعة ـ وجودها ه قد أ كام عزفت  ,والسيام أ

نفوس آخرين عن دراستها وشحت يف الوقت نفسه الدراسات العلمية 
  .الرصينة يف تناوهلا

أسوة ببقية شعوب العامل?  ,أساطريهم سالمفهل كان للعرب قبل اإل
كيبها? وهل وإذا كانت هلم أساطريهم حقا فام مضموهنا ? وما شكل تر

هتهم الوثنية املعروفة أم شملت الطبيعة املحيطة هبم بكافة  اقترصت عىل آ
ن استمدت عنارص تشكيلها ? وما  ادية? ثم من أ مظاهرها وعنارصها ا

ر أساطريهم بالعقائد الوافدة  اليهودية (مدى أصالتهم وما  مدى تأ
نية وغريها عالقتها باألساطري  إىل شبه اجلزيرة العربية? وما مدى) والنرصا

قية القديمة?   .العرا

إن إيفاء هذه األسئلة حقها من اإلجابة العلمية الصائبة الدقيقة 
ة يف غاية الصعوبة ,واملعمقة بالوقت نفسه  حممد . ذلك د إىل كام أشار ,مسأ

وليس مرد ذلك إىل أحجام  ,) ٤٩ـ ١ص  ,األساطري ( عبد املعيد خان 
كام  ,ملناهضتهم الوثنية  ,تلك األساطري الشفهية العرب املسلمني عن ترديد 

 ,٢٢ص  ,البن الكلبي ,ذكر األستاذ أمحد زكي يف مقدمته لكتاب األصنام 
بل  ,واىل جتنب الكثري من العلامء العرب واملسلمني ذكر تفاصيلها فحسب

لقد وصلت عهد .والسيام العلمية املعمقة عنها ,لقلة الدراسات احلديثة
روايات شفهية مشوهة ومبتورة  ,لقرنني الثاين والثالث اهلجريني التدوين يف ا
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عن بعض تلك األساطري منقولة عرب رواة عن بعض املخرضمني الذين 
وحتدثوا عام بقي يف ,أدركوا هنايات عهد الوثنية يف شبه اجلزيرة العربية 

 حتدثوا عنها ,ومراسيم و طقوس العبادة الوثنية ] ١١٥[أذهاهنم من أساطري 
لقد نال تلك الروايات املنقولة شفهيا حتريف  ,ي سالميف العهد اإل

إضافة إىل إمهال أجزاء واسعة مما اوجد تناقضا وترك ,وتصحيف وتشويه 
التي نتحدث عن الكون  ,فجوات واسعة والسيام عن احلقب السحيقة القدم

ه و مظاهره وعن ظهور اإلنسان والعقائد وعن الطوفان مما اضطر  ونشأ
والسيام  ,ىل اللجوء إىل أهل الكتابإعديد من علامء العرب و املسلمني ال

ئيليات ,اليهود  املعلومات واملعارف (فاستمدوا معلومات وافية من اإلرسا
مللء تلك الثغرات مما ) واألخبار التي وصلت املسلمني عن طريق اليهود

  .    تسبب يف صعوبة حتديد األصالة

بذهلا العلامء العرب واملسلمون بيد أن   وعىل الرغم من اجلهود التي
  .  كثريا من تفاصيل تلك األساطري ظلت غري مطروقة من قبلهم

ا تيرس لنا االطالع عليه من مؤلفات كرست  وعىل ضوء استعراضنا 
 ,لدراسة األساطري العربية القديمة أو بحثها عرضا بشكل واسع أو خمترص

عىل حد سواء ستتجىل الصعوبات التي اعرتضت سبيل حماولتنا املتواضعة  
  .  من أجل اإلجابة عن األسئلة  املطروقة آنفا

تاريخ " يف مؤلفه ,لقد ناقض األستاذ الفاخوري نفسه عندما بني 
تعبد ظواهر  ,كانت بدائية  سالمبأن  ديانة عرب ما قبل اإل" األدب العريب
وخالية يف الوقت نفسه من ] ١١٦[األرضية والساموية   ,الطبيعة كافة 
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فكيف تسنى يا ترى لتلك العبادة ان تظهر  )١(امليوثولوجيا والالهوت
يف األساطري  ومتارس من دون أساطري وطقوس?ربام خيل له بأن تأ
ورسومها ومناسكها وطقوسها حيتاج إىل طراز من احلياة كانت تفتقر إليه 

ه يقو إال أ ن البدوي والسيام املمعن يف البداوة كان ضعيف : ( لالبداوة اذ نرا
ا خيتص بالدين ,العاطفة الدينية وهلذا خلت آداب  ,ال يقيم كبري وزن 

لكنه واهم فاألساطري . )٢(العرب إىل حد كبري من وصف ما كان يعبدون
ورسومها ـ كام مر بنا ـ هي من صنع شعوب بدائية غابرة وكانت أكثر ختلفا 

سلوى . إبراهيم بدران ود. فيشري د , سالما من بدو عرب ما قبل اإلوضعف
إىل  ,)٣(اخلامش ـ بدقة علمية ـ  يف مؤلفهام دراسات يف العقلية العربية ـ اخلرافة

ه  وتداخلت )سطورةومها هنا يعنيان هبا األ( ومنذ القدم ارتبطت اخلرافة ( أ
ن كال من اخلرافة و الدين لدى خمتلف الشعوب و ذك عىل اعتبار أ األديانمع 

تتمثل فيهام حماوالت تفسري ظواهر الكون املختلفة التي مل يكن اإلنسان قد 
  .)٤()بلغ بعد من املعرفة العلمية ما يمكنه من تفسريها

يف  ,عند حديثه عن أولية النثر العريب  ,يف حني يذكر كارل بروكلامن 
اص يستمدون قصصهم تارة وكان القص:" ( )٥("تاريخ األدب العريب" مؤلفه 

وتارة أخرى من األخبار  ,من األساطري واخلرافات السائرة ا ملتنقلة بني األمم

                                                            
 .١٦, ص ٦بريوت, ط  )١(
 .١٧ن, ص .م )٢(
 .م١٩٧٩بريوت,  )٣(
 .١٥ن, ص ,م )٤(
 .م ١٩٦٨,  ٢عبد احلليم النجار, القاهرة, ط . ترمجة د )٥(
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فسهم وعمن  ورة عن العرب أ أ فية والتارخيية ا واألحاديث اخلرا
  ] .١١٧[)١()جاورهم

ضمن  ,)٢("سالمفجر اإل"يقرتب تعليل األستاذ أمحد أمني يف مؤلفه
من التحليل العلمي عندما  ,)٣(موضوع احلياة العقلية للعرب يف اجلاهلية

ر البيئة الطبيعية و الوضع االجتامعي يف  ,حتدث عن عقلية العريب إذ بني أ
أي إظهار العالقة اجلدلية بني مستوى اإلدراك وبني أسلوب  , )٤(العقلية

أن العرب ( وصل اىل فقد ت ,وإن مل يكن ذلك واضحا ورصحيا لديه نتاجاإل
يف جاهليتهم كانوا أكثرهم بدوا وان طور البداوة طور اجتامعي طبيعي متر به 

ناء سريها إىل احلضارة  :( وبنى عىل هذا الرأي استنتاجا جاء فيه ,)٥()األمم أ
ففي مثل هذا الطور الذي كانت متر به العرب يف اجلاهلية يتجىل ضعف 

فهم االرتباط بني العلة واملعلول والسبب  أعني عدم القدرة عىل ,التحليل 
  .)٦()واملسبب فهام تاما

هذا الضعف يف التحليل هو الذي ( ويعتقد األستاذ أمحد أمني بأن 
يرشح لنا ما ملئت به كتب األدب من خرافات وأساطري كانت العرب 

  )٧()تفتقدها يف جاهليتها

                                                            
 .١٢٨/ ١ن, .م )١(
 .م١٩٦٩, ١٠بريوت, ط  )٢(
 .٤٠ـ  ٣٩م, ن, ص  )٣(
 .٤٤م, ن, ص  )٤(
 .٣٩ص . ن .م )٥(
 .٣٩ص . ن .م )٦(
 .٣٩ن,ص .م )٧(
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بناء سد مأرب ويشري ـ كأمثلة عىل ضعف التحليل وعدم الرتابط ـ إىل 
به بفعل جرذان محر كن حيفرنه  ,واىل بناء اخلورنق ,)١(باليمن وقصة خرا

 ,من قبل سنامر ـ البناء الرومي ـ بأمر من النعامن بن أمرئ القيس ,بالعراق 
 ,)٢(الذي كافأ سنامر بأسوء مكافأة فقد رماه من أعىل القرص فتقطعت أوصاله

واىل حوادث جذيمة  ,سجدي] ١١٨[واىل قصص عاد وثمود وطسم و 
ه حتى لو وجدت فكرة راقية يف قصة . )٣(والزباء كام يرى األستاذ أمحد أمني  أ

ما أو يف مثل ما أو يف بيت شعر ما فإنه يعوزها العمق يف التفكري والرشح 
بيد أن األمثلة التي أشار إليها األستاذ أمحد أمني ال متتلك . )٤(والتعليل

ان مصيبا يف تأكيده أمهية الظروف البيئية وإذا ك , سطورةخصائص األ
ادي وليس خالف  ,)٥(واالجتامعية معا إذ اإلدراك والوعي مها نتاج الواقع ا

فإنه مل يكن دقيقا يف خلطه احلكايات والقصص واخلرافات  ,)٦(ذلك
باألساطري ذلك ألن األساطري ;ـ كام ما مر بنا ـ تتميز من بقية ما ذكر بكوهنا 

 ,شعبي قديم نابع عن تصور ذهني خيايل لواقع مادي معيش عبداموروث إل
يف موضوعة قد يكون بعضها عن حوادث  فة تآ بينام القصة واحلكاية واخلرا

لقد كان للعرب ـ كسائر شعوب العامل ـ أساطريهم . لكنها مؤطرة بخرافة
وعمن اتصل هبم وهي  تتحدث عن الطبيعة  ,املوروثة شفاها عن أسالفهم 

                                                            
 .٤٠ـ  ٣٩م, ن, ص  )١(
 .٤٠م,ن, ص  )٢(
 .٤٠م, ن, ص  )٣(
 .٤١م, ن , ص  )٤(
 .٤٤م, ن, ص  )٥(
تأليف مجاعة من العلامء السوفيت, تعريب , فؤاد مرعي  "املادية الدياالكتيكية  ": انظر )٦(

: , وانظر  ١ـ  ١٦٠, بدر الدين السباعي , عدنان جاموس , دمشق , بال تاريخ, ص 
, موسكو , ) مرتجم إىل العربية( ملؤلفني السوفييتالفارس والعلم واملجتمع , لفريق من ا

 .٣ـ  ٥٢بال تاريخ, ص 
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ه وعن اآلهلة املتحكمة بمظاهره  الشمس ( املحيطة هبم عن الكون ونشأ
لقد كانت اجلاهلية : ( يقول  بروكلامن   ,والقمر والنجوم والكواكب وغريها,

وتؤله مظاهر الطبيعة  ,العربية  تعبد رموز القوة والعظمة عبادة بدائية 
بلقيس  أسطورةو. )١()املختلفة عىل وجه بعيد عن الروحانية املهذبة الرقيقة

ابتعد العرب املسلمون عن ]١١٩[لقد  ,وعبادهتا وقومها للشمس معروفة 
مثلام ابتعدوا عن اقتفاء  ,ملناهضتهم الوثنية ,تداول األساطري املختصة باآلهلة

التامثيل والرسوم والصور الشخصية وعن كل ما يتعلق بمرتكزات عقائد 
ال نعثر عىل تفاصيل تلك  وهلذا السبب فنحن , سالمعرب ما قبل اإل

ية وإنام نجد فقط إشارات مبعثرة عنها سالماألساطري منشورة يف املظان اإل
بشكل مستور ومشوه يف بعض املظان وإذا وجدنا بعض  ,هنا وهناك

بياء والطوفان يف األغلب  التفاصيل فإنام تتحدث عن اخلليقة وعن اآلهلة واأل
روا  ئيليات , شك وال ,وهي التي وصلت عرب رواة تأ وأما ما خيص  ,باإلرسا

هة عرب ما قبل اإل  ,فنعثر عىل تلخيص بعض األساطري اخلاصة هبا سالمآ
أيب املنذر هشام بن حممد بن السائب  ,البن الكلبي  )٢("األصنام"كام يف كتاب

أو ملن جترأ عىل  ذكر األصنام بيشء من التفصيل   ,)٣() م٨١٩/ ٢٠٤ت ( 
شابان عاشقان فجرا يف الكعبة فمسخا  حجرين فعبدا ( )٤(عن إساف ونائلة

الذين   )٥(وعن ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا , سطورةبعد ذلك ـ هكذا األ

                                                            
 .١٣٤/ ١تاريخ األدب العريب,  )١(
 .م١٩٦٥حتقيق  األستاذ أمحد زكي , القاهرة ,  )٢(
, بروكلامن , .٨٧/ ٩,  ١٩٦٩,  ٣خري الدين الزركيل , األعالم, بريوت ط : انظر )٣(

تنكيس  "باسم  "األصنام "سمي بروكلامن كتاب وي.١ـ  ٣٠/ ٣تاريخ األدب العريب, 
 .٣٢/ ٣ "األصنام

 .٢٩, ص  ٩األصنام , ص  )٤(
 .٢ـ  ٥١م, ن, ص  )٥(
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هة معبودة بعد  سطورةتروي األ عن ت حوهلم من أشخاص حقيقيني إىل آ
والسابقة إشارة إىل  سطورةويف هذه األ,) أصنام وأوثان(وفاهتم هلم متاثيل

االشخاص وإن بقيت ] ١٢٠[عبادة الظواهر الطبيعية إىل عبادةالتحول من 
وإلبن الكلبي تعليل منطقي معقول لعبادة العرب . عبادة بعض تلك الظواهر

فكان الرجل : ( ... إذ قال ,األقدين لآلهلة ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس 
فيعظمه  ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن  ,يأيت أخاه وعمه وابن عمه 

جاء  ,فعظموهم أشد من تعظيم القرن األول  ,ثم جاء قرن آخر ,ولاأل
ما عظم أولونا هؤالء إال وهم يرجون شفاعتهم : بعدهم القرن الثالث فقالوا 

عىل اعتبار أن هؤالء كانوا  )١()عند اهللا فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم
اس حقيقيني وتوفوا فحّن عليهم ذووهم  رواية ابن جواد عيل . اعتمد د ,أ

بشكل )٢(وعن ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس,الكلبي عن إساف ونائلة
ية أخرى يف مقاله إسالمأساس وأضاف عليها ما ورد عنها يف مظان عربية 

ـ  ٣ص  ,م ١٩٦٧عام  ٢٣العدد ,جملة سومر ( الواسع عن أصنام العرب
ساطري أما األ.ولكنه مل يعتمد النقاش يف رسد ما ذكر إال قليال جدا). ٦٤

بياء وعن  األخرى التي تتحدث عن نشأة  اخلليقة وظهور اإلنسان واأل
الكوارث التي حلت بالبرش وعن الطوفان وعن ظهور العقائد وأغلبها قد 
ئيليات ـ كام ذكرنا سابقا ـ فنجد هلا انعكاسا واسعا يف  وصل نقال عن اإلرسا

أمحد بن أيب يعقوب بن  ,كام يف مؤلف اليعقويب ,ية سالماملصادر العربية اإل
 ,ويف مؤلف الطربي ,) ٧٧ـ  ٥/ ١التاريخ "  ,) م٨٩٧/  ٢٨٤ت ( جعفر

و جعفر حممد بن جرير تاريخ الرسل ]١٢١).[ م٩٢٣/   ٣١٠ت ( أ

                                                            
 .٥٢م, ن, ص  )١(
, وص  ٢ـ  ٣١م , بغداد , ص  ١٩٦٧لسنة  ٢٣أصنام العرب , جملة سومر , املجلد  )٢(

 .٣٠ـ  ٢٣
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و احلسن عيل بن احلسني ,ويف مؤلفات املسعودي  ,) ٨٩ـ  ٣٨( )١(وامللوك ( أ
ومروج الذهب ومعادن ) ٣٢ـ  ٤( )٢(التنبيه واالرشاف) م٩٥٦/   ٣٤٥ت 

" وابن الكلبي)  ٩١ـ  ٢٤(  )٤(وأخبارالزمان ,)٦٦ـ ٢٨/ ١( )٣(اجلوهر
ري ,) ٣ـ  ٥٢" ( األصنام و احلسن عي بن حممد بن عبد الكريم ,وابن األ ( أ

الذي اعتمد فيه عىل ( )٥(الكامل يف التاريخ ,) م١٢٣٣/ هت ٦٣٠ت 
  .وغريها) ٨٢ ـ١/ ١) ( الطربي بشكل أساس  فلخصه  مكثفا

من األساطري العربية " يف مقدمة مؤلفه ,مصطفى عيل اجلوزو. قدم د 
كشفا عن بعض املؤلفات التي تناولت األساطري العربية فقال يف " واخلرافة
وان مل خيل من  ,ظن كثريون أن األدب العريب خلو من األساطري : ( مستهله 
يثولوجيا عربية حقيقية وقد أكد املسترشق المانس عدم وجود م ,اخلرافات

مؤكدا  ,ومال شارل بال إىل قريب من هذا الظن ,)٦(تذكر بامليثولوجيا اليونانية
يل  شخصيا أن كلمة أساطري مل ترد يف غري القرآن الكريم ومل تستعمل إال يف 

 ,وكنت مبحرا يف كتاب األغاين الضخم إىل العرص اجلاهيل. )٧(صيغة اجلمع

                                                            
 .حممد ابو الفضل ابراهيم, : , حتقيق ١٩٦٠القاهرة,  )١(
 .١٩٦٥بريوت ,  )٢(
 .م١٩٦٤,  ٤القاهرة , ط  )٣(
 ,.م١٩٧٨, ٣بريوت, ط  )٤(
 .م١٩٦٥بريوت,  )٥(
من أألساطري العربية و  "يف كتابه )  ٢( إشارة يف الصفحة اخلامسة اهلامش رقم  )٦(

 إىل ) اخلرافات
v.h.Lammans  ,  l.  Islam      ,  Croyonces  et  Imistitutions  Inp‐ 
Catholique . 

قارن : إىل ما يأيت ) ٣(اهلامش ) ٥(يف الصفحة  "من األساطري  "إشارة يف كتابه )٧(
, ٥: , الفرقان٨٣: , املؤمنون٢٤: ,  النحل  ٣١: , األنفال ٢٥: بالقرآن الكريم , األنعام 

 .,١٣: , املطففني١٥: , القلم١٧: , األحقاف٦٨: النمل 
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ني ال أعدم شاطئ احلقيقة بل ميناء  وان هي إال  إرساءة سفينة حتى أ يقنت أ
  .)١()لذلك عجبت حلكم المانس ومن ذهب مذهبه ,األساطري 

اجلوزو  املؤلفات احلديثة التي تناولت األساطري . ثم يستعرض د
األساطري العربية قبل  ,املعيد خان] ١٢٢[العربية بدءا بمؤلف حممد عبد 

مع العرب  ,ثم مؤلف رئيف اخلوري )م ١٩٣٧نرش ألول مرة عام (  سالماإل
 ,ومؤلف ,م١٩٦٣وأعيد طبعه  عام  ,)م١٩٤٤عام ( سطورةيف التاريخ واأل

والدكتور  ,) م١٩٥٥( يف طريق امليثولوجيا عند العرب ,حممود سليم احلوت
حتى مؤلف  ,م١٩٧٣يف الفكر العريب  سطورةمضمون األ ,خليل أمحد خليل

( ـ اخلرافة  ١دراسات يف العقلية العربية ـ  ,سلوى مخاش. براهيم بدران و دإ. د
اجلوزو من استعراضه إىل أن املكتبة العربية تفتقر ـ . وخيص د. )٢()م١٩٧٤

عىل ما يبدوـ إىل مؤلفات جتمع بني دفتيها أكرب جمموعة من األساطري العربية 
ضوعاهتا وطريقة مع دراسة منهجية ملصادرها وقيمتها األدبية ومو

إبراهيم . خليل أمحد خليل وعىل مؤلف د. وقد علق عىل مؤلف د.)٣(روايتها
يبحثان ) يقصد بدران ومخاش(والواقع أهنام :( سلوى مخاش بقوله. بدران ود

ري األ  ,واخلرافة يف تكوينه العقيل سطورةيف املجتمع العريب ويتناوالن تأ
يقصد دراسات يف العقلية (ومتتاز الدراسة الثانية  ,والسيام يف العرص احلديث 

بأهنا أكثر دقة ورصانة وان ) سطورةيقصد مضمون األ(من األوىل ) العربية
ة . تبني من خالل استعراض د. )٤() هنجتا هنجا يساريا واضحا اجلوزو ضآ

                                                            
 .٦ـ  ٥من األساطري , ص  )١(
 .٨ـ  ٦م, ن, ص  )٢(
 .٨م, ن, ص  )٣(
 .٨ـ ٧م, ن, ص  )٤(
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العربية عىل الرغم مما هلا من أمهية  سطورةاهتامم الباحثني العرب بموضوع األ
  ]١٢٣.[سالمتوضيح بواكري نشأة ومسار الفكر العريب السابق لظهور اإل يف

ويعلل األستاذ حممود سليم احلوت سبب امتناع الباحثني العرب عن 
 سطورةإنام يكمن يف حمدودية فهمهم ملدرك األ سطورةالبحث  يف األ

طال من زواج ( العتقادهم بأهنا  وقف عىل العالقات بني اآلهلة واأل
:( بينام يرى أن هلذا املدرك معان أوسع , )١()كام كان عند اإلغريق,وحروب 

طال وهي كلمة تطلق عىل  ,فهي علم يبحث يف أساطري التكوين واآلهلة  واأل
هذه األساطري نفسها فعندما نتكلم عن امليثولوجيا اليونانية نعني بذلك 

لم امليثولوجيا كام نعني بع ,والساموية,واملقدسة  ,أساطري البطولة اليونانية
بيد أن األستاذ . )٢()تلك املحاوالت التي رمت إىل  إيضاح هذه اخلرافات

قد خلط هو  ,كام هو واضح ,ونتيجة اعتامده عىل األستاذ امحد أمني ,احلوت
ضا األ ه يقول ,بالقصة واخلرافة سطورةأ وتعطى كلمة امليثولوجيا : ( فنرا

ضا فة أو تفسريها  ,أ فية نفسها أو  ,معنى عرض اخلرا وتطلق عىل القصة اخلرا
فية أو الدينية لقطر من األقطار  عىل جمموعة أساطري تتعلق باملعتقدات اخلرا

من أن اخلرافات لسد (وقد استشهد األستاذ احلوت بقول األستاذ أمحد أمني .
ا يسمى علم امليثولوجيا   .)٣()مأرب واخلورنق وغريها أصبحت موضوعا 

رجع إىل املزيد من املؤلفات دون االقتصار عىل لقد كان حريا أن ي
  ]١٢٤"[سالمفجر اإل"

                                                            
 .١٧م, ص ١٩٧٩يف طريق امليثولوجيا عند العرب , بريوت,  )١(
 .١٧م, ن, ص  )٢(
 .١٧م, ن, ص  )٣(
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ة ليجد بعضها وقد ميز األ] ١٢٤[  سطورةألمحد أمني يف هذه املسأ
ور الشعبي ومن احلكاية والقصة واخلرافة أ نذكر عىل سبيل املثال  ,من ا

 ,ربحممد عبد املعيد خان يف مؤلفه األساطري واخلرافات عند الع. مالحظة د
ولكنه ال يبعد أن تكون : ( ...إذ قال ,وسواها سطورةحول التفريق بني األ

; ألن (Legend)ليست من الفولكلور وال هي من القصص  سطورةاأل
هي صورة من صور الفكر البدائي حينام كانت مسطورة أو  سطورةاأل

اغريقية وأخرى  أسطورةمطبوعة يف الواح األذهان ثم ساق أمثلة منها 
أختا "ولذلك يقال للشعرين  ,إنام كانت الغميصاء وسهيل جمتمعني(عربية
وأقامت ) املجرة(وتبعه العبور فعربت  ,فانحدر سهيل فصار يامنيا" سهيل

و  كذلك من  أساطري العرب أن  ,الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت
ا ساق للثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو عرشين نجام  العيوق عاق الدبران 

دا خاطبا هلا وهلذا سموا هذه النجوم القالص . ويرى د. )١()فهو يتبعها أ
ه يتكون من اعتقاد القدماء الذي ال يزال  عبداملعيد خان بالنسبة للفلوكلور بأ
ام منه قصة حاتم يف اجلود والسخاء وقصة السمؤال يف  مستمرا إىل هذه األ

العموم احلكاية التي تتعلق فهي عىل (Legend)أما القصة   ,الوفاء بالعهد
تر من جيل إىل جيل مثل  بمكان واقعي أو بأشخاص حقيقيني نقلت بالتوا
قصة سد مأرب أو قصة الزباء وقصص داحس والغرباء وقصص حرب 

] ١٢٥[)٢()غري الفلكلور وغري القصة سطورةالبسوس فظهر من ذلك أن األ
فرق بني احلكايات بالشري أن صعوبة  حتديد ال.ويرى املسترشق الفرنيس و

جاء ذلك عند تناوله ,واألساطري العربية القديمة يعود إىل ضعف معرفتنا هبام

                                                            
جواد . د: حول هذه األساطري انظر.٢ـ  ٢١األساطري  واخلرافات عند العرب, ص  )١(

 .٩ـ  ٥٨/ ٦م, ١٩٧٠, ١ل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, بريوت, طعيل, املفص
 .٢٢األساطري واخلرافات, ص  )٢(
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م يف الفصل السادس من ٧٢٢/  ٢٥األدب القصيص حتى حوايل سنة 
واعها  سطورةعندما تكلم عىل األ ,)١("تاريخ األدب العريب"مؤلفه  وأ

ضا  ,كالبطولة والتعليلية والتفسريية بكل من  سطورةاأل لكنه خلط أ
ورة واحلكم املشهورة أ فقد جاء يف  ,احلكايات والقصة والرواية واألقوال ا

فية:( تعليله جمزأة ومشوهة إىل حد ,يف العرص اجلاهيل ,إن معرفتنا القصة اخلرا
ومن العسري حتديد الفرق بني ...يستحيل معه تقدير أمهية هذا النوع 

فية ,إلينايف الشكل الذي وصل فيه  ,احلكايات . )٢()وبني األساطري اخلرا
ومعارفنا : ( الراحل جواد عيل سالمويقول املختص بتاريخ عرب ما قبل اإل
فلم يصل الينا منهم حتى اآلن نص  ,عن األساطري العربية الدينية قليلة جدا

ما يف هذا املوضوع يمكننا من احلكم بعدم وجود األساطري الدينية عند 
ضا .)٣()العرب الوثنيني  ,وتبني من بعض روايات األخباريني:( ويقول أ

وهي التي ( ثم يذكر بعضا منها.  )٤()وهي قليلة أن العرب كانت هلم أساطري 
وإذا مل : ( ويضيف . )٥()عن العيوق والدبران والعبور والغميصاء وسهيل

صعب علينا تكوين فكرة صحيحة عن  ,تصل الينا نصوص دينية جاهلية
وعن كيفية تصورهم ,وعن كيفية عبادهتم آلهلتهم,مفهوم الدين عند العرب

بيد أن مالحظات . )٦()خاصة عند العرب الذين عاشوا قبل امليالد,لآلهلة
جواد عيل اقترصت عىل جانب ـ وان كان مهام ـ من مشكل . د] ١٢٦[

اب ونتائج اختفائها وامكان جتاوز ذلك األساطري العربية دون التطرق إىل أسب

                                                            
 .٤٩٢ـ ٤٠٤/ ٣م, ١٩٧٤ترمجة إبراهيم الكيالين, دمشق  )١(
 .٤١٣/ ٣ن, .م )٢(
 .٢٠ـ  ٦/١٩املفصل,  )٣(
 .ن.م )٤(
 .ن.م )٥(
 .ن.م )٦(
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 ,سالمفلئن اكتنفت سبيل درايس معتقدات عرب ما قبل اإل ,التعتيم حاليا
 ,تلمس آثارها حتى اآلن ,)١(صعوبات مجة ,والسيام األساطري املتعلقة هبا

إلحجام عدد غري قليل من العلامء املسلمني األول عن التطرق إىل تلك 
يف  ,هلا; ذكر األستاذ أمحد زكي سالمناهضة اإلاملعتقدات وأساطريها مل

من  ,لذلك كان املسلمون: ( البن الكلبي " األصنام"مقدمة حتقيقه لكتاب
يتحاشون يف أول األمر ذكر األصنام  ,أهل احلكم أو من أرباب العلم
 ,)٢()ولبقيتها فيهم ويف صدور الكثري منهم ,واألوثان لقرب عهد القوم هبا

سوى اشتات مبتورة ومشوهة ,يف العرص العبايس ,دوينفلم يصل إىل الت
فإن لدى غالبية داريس تلك املعتقدات اليوم قناعة واسعة قائمة عىل  ,منها

أسس منطقية سليمة وأدلة واقعية ملموسة بفضل املكتشفات اآلثارية 
بأن عقيدة العرب  ,املقارن األديانوالسيام علم  ,والعلوم املساعدة

يف اصقاع شاسعة من بالد شه  ,بسواها كانت رصفة وهلا الغلبةأسوة ,الوثنية
 ,كاليهودية ,عىل ماطرأ شبه اجلزيرة من معتقدات أخرى,اجلزيرة العربية

ىل  ,واحلنيفية,واليمن  والدامهية يف حرضموت ,يف البحرين ,واملجوسية
سحيق ] ١٢٧[كام كان للوثنية امتداد رماين.  )٣()البعض يف بقاع متناثرة

                                                            
. د: حول الصعوبات التي تعرتض سبيل من سعى لدراسة آهلة العرب القديمة انظر )١(

ـ  ١٦٨ص / م ١٩٦٤, بغداد, ٣حمارضات يف تاريخ العرب, ط "صالح أمحد العيل, 
ـ  ٢١١م, ص  ١٩٧٣بريوت,  "تاريخ اليمن القديم ", حممد عبد القادر بافقيه ١٧٠
 .٢٠ـ  ١٩/ ٦ "املفصل"جواد عيل . , ومالحظات د٢١٧

 .٢٢ص  )٢(
يف اجلاهلية وصدر اإلسالم,  "تاريخ العرب االديب"رينولدنكلس : حول ذلك انظر )٣(

تاريخ العرب  "سيدير . أ . , ل٢٣٤ـ  ٢٢٩, ص ١٩٧٠صفاء خلويص, بغداد, . ترمجة د
حسني قا سم . , د٥٠ـ  ٤٩, ص )م١٩٦٩(  ٢ترمجة عادل زعيرت, القاهرة, ط  "العام
, ومقالة ١٠٣ـ  ٩٤م, ص  ١٩٧١, بدون, "خ العرب واإلسالم موجز تاري "العزيز
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رت  ,)١(نشأة معتقدات البرش البدائية ,من دون ريب ,صلت بداياتهات لقد تأ
 ,من دون شك ,خالل مسارها التارخيي الطويل ,معتقدات العرب الوثنية

قية والشامية واملرصية ) السورية والفلسطينية واألردنية(باملعتقدات العرا
تؤكدها  ,وبشكل ضعيف بام طرأ عىل شبه اجلزيرة من معتقدات ,)٢(القديمة

األدلة املنطقية عن نشأة املعتقدات الروحية لدى شعوب العامل لوجود 
الطوطمية واألرواحية والفتيشية والسحرية لدى عرب الشامل  ,مظاهرها
كالشمس والقمر  ,وعبادة مظاهر الطبيعة ,عىل حد سواء )٣(واجلنوب
نتقاة من كام تؤكدها بالوقت نفسه األدلة الواقعية امللموسة امل ,والنجوم

هة  نصوص وشواخص ولقى آثارية كعبادة العرب الوثنيني لبعض آ
وشواهد شعرية عىل الرغم من قلتها  ,العراقيني والشاميني واملرصيني القديمة

ري حوهلا من شكوك وجدل تراها يف مؤلف طه حسني يف األدب  ,وما أ
ئيل  ,)١١٥ـ  ١٠٧/ ٦( املفصل  ,جواد عيل. اجلاهيل ود و ذؤيب ارسا وأ
نقلت شفاها ودونت  ,وأخبار مروية,)٤(تاريخ اللغات السامية ,ولفنستون

                                                                                                                              
التطورات ( التطورات االقتصادية واالجتامعية والفكرية لعرب شبه اجلزيرة قبل اإلسالم 

 .٢٣٥ـ  ٢٢٥/ ١٧م,  ١٩٧٣, جملة كلية اآلداب, بغداد, )فيامبعد 
قوب بكر, القاهرة, انظر سنيو موسكايت,ا حلضارات السابقة القديمة, ترمجة السيد يع )١(

السيد عبد . , ود٨ـ  ١٦٦صالح أمحد العيل, حمارضات, ص . , ود٨ـ  ٥٧بال تاريخ, ص 
, األستاذ ٦٣٠ـ  ٦٢٣, ص ١٩٦٨العزيز سامل, دراسات يف تاريخ العرب, القاهرة, 

, أور الرفاعي, ١٢٠ـ  ١٠٣حممود سليم احلوت, يف طريق امليثولوجيا  عند العرب, ص 
 .٤٢ـ  ٤٠ص . م١٩٧٣رته ونظمه, دمشق, اإلسالم يف حضا

طيب تيزيني, الفكر العريب يف بواكريه وآفاقه األوىل, يف جماالت متعددة من ا . د: انظر )٢(
 . ٤٨ـ  ١١/ ٦جواد عيل, املفصل, . لكتاب, د

 .٦٣٠السيد عبد العزيز السامل دراسات ص . د )٣(
: عيل يف جملة اهلالل بعنوان  , انظر نقد وحتليل فؤاد حسنني٢١٤, ص ١٩٨٠بريوت  )٤(

ليس بحوزيت, رقم املجلة وال رقم (تاريخ اللغات السامية للدكتور ارسائيل ولفنستون 
 ).السنة مع األسف, إذ معي فقط مستل مستنسخ عن األصل
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ترة يف مصادر عربية و ,فيام بعد ية  قرون وسطية ومراجع عربية إسالممتوا
نجد أوسع انعكاس لتلك األخبار عن املعبودات دون  ,وغري حديثة

وبشكل أوسع يف مؤلفه  ,)١("أصنام العرب"  جواد عيل .يف مقال د ,األساطري
" وبحث دتلف نلسن ,)٢()سالماملفصل يف تاريخ العرب قبل اإل(الضخم 

. ور ,)٣("التاريخ القديم"من كتاب ] ١٢٨[الفصل " الديانة العربية القديمة
" ويف جماالت عدة من مؤلف كارل بروكلامن " تاريخ األدب العريب "بالشري 

تاريخ الشعوب "ومؤلفه ,)اجلزء األول" (تاريخ األدب العريب
وستينو  ,)٥("تاريخ العرب األديب"وروينولد نكلسن  ,)٤("يةسالماإل

حمارضات " صالح أمحد العيل . ود,)٦("احلضارات السامية القديمة"موسكايت 
موجز تاريخ العرب "حسني قاسم العزيز .ود"يف تاريخ العرب 

التطورات االقتصادية والفكرية لعرب شه اجلزيرة "ومقالة  ,)٧("سالمواإل
حممد . د: وعن بعض أساطري العرب الوثنيني يف مؤلفات .  )٨("سالمقبل اإل

مضمون " ,خليل أمحد خليل. ود ,"األساطري واخلرافات" عبد املعيد خان 
ند يف طريق امليثولوجيا ع" وحممود سليم احلوت  ,"األساطري يف الفكر العريب 

طيب . ود" عن األساطري واخلرافات" مصطفى عيل اجلوزو . ود ,"العرب

                                                            
 .٤٦ـ  ٣/  ٢٣م,  ١٩٦٧جملة سومر, السنة  )١(
 .٤٥٠ـ  ٥/ ٦ )٢(
فؤاد . كاناكيس  أدولف جرومان, ترمجة درودو. تأليف ديتلف نيلسن, فرتز هوبل, ل )٣(

 .٢٤٤ـ  ١٧٢, ص ١٩٥٨حسنني عيل, القاهرة, 
 .٢٨ـ  ٢٤م, ص  ١٩٦٨, ٥ترمجة بثينة أمني فارس, ومنري بعلبكي, بريوت, ط  )٤(
 .٢٢٨ـ  ٢٢٥ص  )٥(
 .٥٩ـ  ٥٧ص  )٦(
 .١٠٠ـ  ٩٤ص  )٧(
 .٢٣٠ـ  ٢٢٦/ ١٧ )٨(



‐ ٢٠٦ - 
 

تاريخ "بالشري . ور ,)١("آفاقه األوىل,الفكر العريب يف بوا كريه " تيزيني 
حول " هباء الدين الوردي ) الطيب. (ود,)٤٩٢ـ  ٤٠٤/ ٣( االدب العريب 

صلدة واسعة والكثري املتبقي مما يؤلف أرضية . )٢("رموز القرآن الكريم
 سالمتستند إليها استنتاجاتنا بوجود العبادة الوثنية لدى عرب ما قبل اإل
وإذا  ,ووجود األساطري كتحصيل حاصل أسوة بام وجد لدى وثنيي العامل

كان هناك اختالف بني أساطري العرب القدماء وبني بقية أساطري العامل فثمة 
وال أستبعد وجود :( يلجواد ع. يقول د,اختالف يف الكيف وليس يف الكم

هتهم ,أي أساطري عند اجلاهلية) ميثولوجيا( فقد حتدثت عن ,تدور حول آ
ولكن أستبعد وجود أساطري دينية معقدة  ,)الشعرى(رأي  بعضهم يف 

] ١٢٩[ عندهم عىل شاكلة األساطري اليونانية أو األساطري املرصية أواهلندية 
الشعوب املذكورة من  ا بني الظروف املحيطة باجلاهليني وبني

واألساطري هي من حاصل ا ملجتمع والظروف املتحكمة يف ,فروق
بتحليل معمق إىل أن أساطري  ,طيب تيزيني فإنه توصل. وأما د ,)٣()اإلنسان

وان وصلت الينا باههتة الصورة فإهنا ال خترج يف سامهتا  ,عرب شبه اجلزيرة
كوين العريب القديم ـ أي يف واجتاهاهتا العامة الرئيسة عن تصور اخللق ال

بعد مناقشات مستفيضة توصله إىل رأي حول  ,العراق والشام ومرص ـ كام بني
ضمن تلك الرشوط : (فقد كتب ,يف عموم شبه اجلزيرة ,األساطري العربية

سوف  ,سالماملعطاة عىل صعيد البحث التارخيي العريب يف اجلزيرة ما قبل اإل
وعىل  ,فقريهتا ,تبدو اللوحة االسطورية الكونية ضئيلة األلوان والتفضيالت

يف سامهتا  ,ال خترج" اللوحة"نستطيع القول بأن تلك  ,الرغم من ذلك

                                                            
 .يف عدة جماالت من فصوله )١(
 .م١٩٨٣مراكش,  )٢(
 .١٨٠/ ٦املفصل,  )٣(
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واجتاهاهتا العامة الرئيسة عن تصور اخللق الكوين العريب القديم يف املناطق 
ينا عليها فيام سبق ية إن الذهنية الدينية  ,التي أ يف اجلزيرة ) االسطورية(اإل

فإهنا انطوت عىل خطوط عامة رئيسة  ,العربية وان مل تكن ذات نسق واحد
ي عىل وفق مناهج بحث سالميبحث التاريخ والرتاث العريب اإل. )١()مشرتكة

لذلك فهي  ,خمتلفة يف نظرهتا للاميض وللظروف املتحكمة بتطور املجتمع
ويمكن حرصها  ,ائج موحدة أو  متشاهبةبطبيعة احلال ال تتوصل إىل نت

ايض : أحدها  ,بصورة رئيسة بثالث مناهج متميزة بعضها من بعض يمجد ا
ة سلبيات ناء  ,بسلفية متزمتة فال يرى فيه أ عىل الرغم من وجودها يف أ

ايض ويستخف باحلارض  ,)٢(مساره الطويل  وأخذ يزدري ا
ة إجيابياتإذ ال يرى يف ا ,وتكرب مرفوض]١٣٠[بتعال وينهض بينام  ,ايض أ

منهج بحث ثالث يسعى بجهد علمي تقدمي مكثف لكشف التاريخ 
بعد حتليل  ,بدراسة نقدية معمقة موثقة وإظهارمها عىل حقيقتهام ,والرتاث
ادي امللموس وضمن إطار املسار التارخيي  ,واستنتاج وعىل ضوء الواقع ا

ـ تدرس بوصفها انعكاس للواقع فاآليدلوجية ـ عىل سبيل املثال  ,العام
" ألن تطور اآليدلوجية ـ كام يذكر موريس كونفورث ـ يف مؤلفه ,فحسب

ادية اجلدلية  ادي للمجتمع ")٣()نظرية املعرفة(مدخل إىل ا ـ حيكمه التطور ا
ع الطبقي ,نتاجوعالقات اإل ,نتاجـ تطور اإل   .)٤(والرصا

                                                            
 .٣٤٥, ٣٤٠الفكر العريب يف بواكريه وآفاقه األوىل, ص  )١(
احلركات الرسية يف "حممود اسامعيل يف القسم األخري من مؤلفه .انظر ما ذكره د )٢(

 ١٩٧ـ  ١٥١حوار حول املنهج ص ( , اخلاص بـ١٩٧٣بريوت,  "اإلسالم, رؤية عرصية
 .له من نقد ظامل جراء أفكاره اجلريئة والرصحية, فقد ذكر ما تعرض) 
 .تعريب حممد مستجري مصطفى )٣(
 .٧٨ن, ص .م )٤(
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مرشوع (سبيل املثال ال احلرص ـ  ـعىل ويأيت يف سياق هذا املنهج األخري
طيب تيزيني اىل أن يغطي به مساحة زمنية . الذي يسعى د ,)١()الرؤية اجلديدة

حتى  سالممتتد من عرص ما قبل اإل,واسعة من تاريخ الفكر العريب والرتاث
وتتجىل يف بعض ما تسنى لنا  ,جملدا ١٢مقدرا انجازه بـ  ,عرصنا احلديث

 ,ته عىل التوفيق بني رصيده الفكري الثر الرصنيقدر ,دراسته من مؤلفانه
 ,وبني دراسته للعديد من املصادر املنوعة املتباينة يف منطلقاهتا وأفكارها

والسيام حماور الدراسات  ,منسقا برهافة فكرية وحصافة بالغية وجهة نظره
القائمة يف مجهورية ) االجتامعية(الفلسفية واالقتصادية والصوصيولوجية 

امني ا الديمقراطية السابقة عىل مناقشة األفكار واآلراء الدائرة حول األساس أ
ادي لتكوين اآليدلوجيات وتطورها والتي تتناول موضوع )٢(ا

ادي لنشوء وتطور الوعي واإلدراك واأل] ١٣١[األساس وما  سطورةا
) واقعية(وعن تفرع اآليدلوجية إىل مادية  ,اقرتن هبا من سحر وطقس وعقيدة

ادي للتحوالت ألن ) غري واقعية(يةوومه وتتبعها ضمن األساس ا

                                                            
 : حتت هذا العنوان للدكتور طيب تزيني عدة مؤلفات لدينا منها )١(
ـ مرشوع رؤية جديدة للفكر العريب يف العرص الوسيط,املرحلة األوىل, دمشق, بدون ١

 .تاريخ
, من ١للفكر العريب من العرص اجلاهيل حتى املرحلة املعارصة, ج ـ مرشوع رؤية جديدة ٢

 .م١٩٧٨ ٢الرتاب إىل الثورة, بريوت, ط 
, الفكر ٢ـ مرشوع رؤية جديدة للفكر العريب منذ بداياته حتى املرحلة املعارصة, ج ٣

, وهناك مؤلف آخر للدكتور طيب ١٩٨٢, ١العريب يف بواكريه وآفاقه األوىل, دمشق, ط 
 : :ني  يدور حول الفكر العريب وهوتيزي
ـ حول مشكالت الثورة والثقافة يف العامل الثالث, الوطن العريب, أنموذجا, دمشق, ٤

 .م١٩٧٣
آنفا,وحول األساس املادي لتكوين االيدلوجيات  ) ٧١( ورد ذكرها يف اهلامش  )٢(

 .١٠٦ـ  ٧٥موريس كونفورث, مدخل إىل املادية اجلدلية, ص : وتطورها, انظر
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ألن يف جمرى التطور االجتامعي حيدث تغري وتطور يف ( االجتامعية 
وليس هناك .... ,ولكن اآليدلوجية ليس هلا تطور مستقل  ,اآليدلوجية

ادية للحياة االجتامعية)  تاريخ للفكر( . )١()مستقل عن تطور الظروف ا
للدكتور طيب تيزيني أن يرسم اخلطوط األساسية للتحرر من أسار فتسنى 

املنهجيني السلفي واملتعايل لينطلق بحياد يف معاجلته لتاريخ ا لفكر العريب يف 
وتوزعت موضوعات تلك املعاجلة يف مؤلفات متتابعة  ,العرص الوسيط

اصيل بتعاقب ترابطي يف طرح القضايا بعرض مقدماهتا وأسباهبا والتعمق بتف
فقد تناول املقدمات  ,مسارها ونتائجها لتشكل بتسلسلها وحدة متكاملة

ادية األساسية لعنارص بناء الفكر العريب يف مساره التارخيي حملال مدلوالت  ا
اس احلقب املتعاقبة عن العالقة اجلدلية بني نشاطهم  الرموز التي عرب هبا أ

الذهنية الومهية عن القوى االقتصادي واالجتامعي الفعيل وبني تصوراهتم 
مما  ,يف سياق التطورات االقتصادية املتعاقبة ,اخلفية وممارساهتم الطقسية

ه طبيعته وارتباطه بالواقع العريب ,تطلب منه دراسة الوعي واإلدراك نشأ
املعيش وكل ذلك يف سياق التطور التارخيي العام للمنطقة كجزء غري منعزل ـ 

ويف ضوء . سة فحسب ـ عن سريورة التطور البرشيةإال نظريا ـ من أجل الدرا
العربية جزءا مهام من تاريخ الفكر  سطورةطيب تيزين األ.د] ١٣٢[ذلك عدّ 

الفكر العريب يف " العريب ومطلقا أساسيا لدراسة هذا التاريخ فكرس له مؤلفه
والقسم األول  ,برمته) صفحة ٤٥٤عدد صفحاته " ( بواكريه وآفاقه األوىل

ـ  ٩ص " ( مرشوع رؤية جديدة للفكر العري يف العرص الوسيط"  من مؤلفه
تقديرا منه ألمهية ,إذ امتدت بدايات املوضوع إىل هذا القسم ,)٤٠
العربية عىل جماهلا  سطورةوهلذا نجده مل يقرص كالمه عىل األ ,سطورةاأل

ظهور اجلغرايف املحدد بشبه اجلزيرة العربية والتارخيي املحدد باحلقبة السابقة ل
                                                            

 .٧٧ن ص .م )١(
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وإنام جتاوزمها بدراسة  ,فحسب ,بام اصطلح عليه بالعرص اجلاهيل ,سالماإل
إىل العرص احلجري ,حتليلية معمقة خمرتقا أغوار مايض البرشية السحيق

ة العاملية عموما  سطورةإىل بدء نشوء ظاهرة األ,القديم ليصل إىل  ذروة املسأ
لية بني ممارسة اإلنسان وكشف العالقة اجلد ,منذ انبثاقها يف رحم اهلمجية

ادي  ,البدائي العمل املنتج وبني ظهور الوعي والتصور الذهني ) الواقعي(ا
وذلك عندما بدأ اإلنسان البدائي  ,املتقاربني يف البداية ,)الالواقعي(واملثايل

أي  ,يعمل وينتج لالستهالك ومن ثم من أجل التبادل ويصنع أدوات العمل
 حييطه من طبيعة متناقضة يف عطائها وعطفها ويف يفكر بمستقبله ويتبرص بام

ادي واخليال الومهي عن موقفه فكانت  ,منعها وقساوهتا فعرب باإلدراك ا
ا  إبداعمالذه خللق و سطورةاأل تفسريات عام عجز عن إدراكه وتعليله 

فلجأ إىل  ,وليسد الثغرات التي عجز عن تفسريها أو انجازها عمليا,حييطه
ليسرتيض القوى ] ١٣٣[وعقيدة ,وما رافقها  من سحر وطقس سطورةاأل

اورائية اخلارقة ليكسب آالئها ويتجنب كوارث غضبها وبطشها ويتابع  ,ا
ا كان . )١(سطورةطيب تيزيني مراحل تطور وتاليش وانحسار األ.د و

وكذلك هلا مضمون ) ال واقعي(وآخر مثايل ) واقعي(شكل مادي  سطورةلأل
طيب تيزيني يرى رضورة مالحظة التناقض .  واقعي فإن دواقعي  وآخر ال
إن الشكل الذي تأخذه : ( ..فيقول ,ومضموهنا سطورةبني شكل األ

ليس من الرضوري أن يكون بينه وبني الواقع ذاك عالقة  سطورةاأل
عىل العكس من هذا نجد مثل هذه العالقة اجلوهرية سائدا بني ,جوهرية

يف هذه األغوار  , الواقع الطبيعي املوضوعيوهدفها وبني سطورةمضمون األ
رؤية  ,البعيدة السحيقة من التاريخ الفكري اإلنساين انطالقا مما سبق

واستجالء للتناقض النسبي الذي هيمن عىل العالقة اجلدلية بني الشكل 
                                                            

 .٢٩ـ  ٩مرشوع رؤية جدلية للفكر العريب يف العرص الوسيط,ص  )١(
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ضا . )١( )وال يزال كذلك حتى اآلن ,واملضمون إن واقع : ( كام ال حظ بدقة أ
البدائي القائم عىل الكفاف واحلاجة األولية قد عرب عن نفسه  اقتصاد املجتمع

التي اكتسبت الشكل األويل ,سطورةبأشكال متعددة واقعية وال واقعية يف األ
أي الشكل املمتع باحلد األدنى الرضوري من  ,لوعي اإلنسان البدائي

  .)٢())الوعية(

أعامق تاريخ لقد كان هلذا التناول الطويل نسبيا البعيد املدى يف 
مسوغاته العلمية وذلك من أجل  ,طيب تيزيني. الذي أقدم عليه د ,البرشي

بوصفها ظاهرة عامة حتمية تظهر لدى  ,سطورةبيان أسباب ظهور األ
ومرتبطة جدليا بدرجة وعي  ,الشعوب كافة من غري استثناء

ادي واملثايل]١٣٤.[اإلنسان اورائي(بعنرصيه ا ومتدرجة مع نضج ,)ا
العربية فيتناول الفكر العريب  سطورةيتنقل بعدها إىل األ ,سان البدائياإلن

األسطوري بنية وصيغة فيتحدث عن تصور التكوين البدئي لدى العراقيني 
واملرصيني القدماء مع افتقار تصوير التكوين البدئي لعمق التفاصيل يف شبه 

وتية يف شبه اجلزيرة ثم ينتقل إىل اجلديل األسطورية الاله ,)٣(اجلزيرة العربية
ه ووسائله بالتصورات الومهية عن  ,نتاجالعربية من حيث عالقة اإل قوا

القوى اخلارقة للمظاهر الطبيعية واملعرب عنها فيام بعد باألرواح ومن ثم 
قية واملرصية  باآلهلة املخصبة والعقيمة اخلرية والرشيرة يف خمتلف العهود العرا

  .الوثنيني سالمه التصورات إىل عرب ما قبل اإلواليامنية القديمة وانتقال هذ

                                                            
 .٢٦ن, ص .م  )١(
 .٢٨ن, ص .م )٢(
 .٣٦٨ـ  ٣٩٩عريب يف بواكريه وآفاقه األوىل, الفكر ال )٣(
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مل يكن اخلطر املرضوب عىل كل ما يتصل بحياة الوثنيني العقائدية 
ولكنه كان ساري  ,معلنا بشكل رسمي وال منشورا يف بالغ أو بيان مسطور

ري; وذلك ملناهضة اإل للوثنية; وألن بعض  سالماملفعول تلقائيا قوي التأ
ضا إىل احتفاظ قسم من  سالماإلأسباب االرتداد عن  ه يعود أ قد ظهر أ

املرتدين ببقايا من معتقداهتم الوثنية األمر الذي جعل التداول العلني بأفكار 
ره ,الوثني العقائدية يف غاية االحراج والصعوبة يف  ,وال شك ,فكان لذلك أ

ثم صار احجام العلامء سببا  ,احجام أوائل العلامء املسلمني عن اخلوض فيه
ر بدوره يف شدة درجة التعتيم امط ,بعد أن كان نتيجة تأ ] ١٣٥[لقد رفضت أ

وفة كام ضاع أغلب  ,)١(حياة اجتامعية وأخالقية وسلوكية كانت مأ
عن ذكر املعتقدات  ,ولكن ليس بمقدور جنف متعمد أو مكره ,األساطري

ا أن الرشوط الظرفية  ,ثريا الوثنية أن يقوى عىل الصمود وأن يستمر ك طا
ادي لتطور املجتمعي تفاعل متنام وان كان تغيري الرتكيب  ,لتغري األساس ا

فطرأ عىل أسلوب  ,ي جيري ببطء ملحوظسالمالبنيوي للمجتمع العريب اإل
التعامل مع الفكر العريب الوثني العقائدي بعض التغيري سمح بموجبه للعلامء 

وقد حصل  ,تاريخ العقيدة الوثنية بيشء من املرونةاملسلمني بالتعامل مع 
نجهل  ,ذلك بعد أن بدأت موجة من التسامح والتغايض تطفو يف جلة التزمت

 ,لطول حقبة الرواية الشفهية لألخبار بشكل قصيص) بداية التسامح(بدايتها
وإن عد ابن الكلبي من أوائل املتجرئني عىل ذكر آألهلة الوثنيني ونقل 

إذ ثلمت فرجة يف  ,وقد مهد السبيل,وال شك ,يد أن هناك جمهوالب,أخبارهم
لينطلق من خالهلا الضوء األخرض بالسامح للعلامء بالتحدث  ,جدار احلرج

فكم كان بارعا فطنا ذلك املجهول الذي  ,بموضوع املعتقدات املحظورة
 سالممكن الرواة من ثم العلامء من التحدث بغري حرج بأمور قد ناهضها اإل

                                                            
 .٢٥ـ ٩طيب تيزيني, الفكر العريب يف بواكريه وآفاقه األوىل, ص . د: انظر )١(
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بقيت خمزونة يف صدور ختشى الظن إىل أن توصل هو بفطنته إىل ختريج يتيح و
نا هو  له الترصيح من غري نقد وال جتريح? إن احلل الذي توصل إليه برأ

يمنحهم قليال  ,افرتاضه وضعا عقائديا لوثنيني متوسطا بني اإليامن والرشك
الرشك لدهيم كام عّد  ,من اإليامن من دون أن نيفي عنهم عبادة األوثان

اىل اهللا الذي كاننوا ) زلفى(مقصود لنفسه وإنام وسيلة تقرب ] ١٣٦[غري
هتهم فمن هذه الكوة التي خرقها يف الفرقان بني الرشك  ,يعبدونه مع آ

فيسمح ذلك املجهول  ,واإليامن أطل عىل عامل ظل جمهوال لغالبية املسلمني
ومل يكن ذلك  ,ملحظورلنفسه ولآلخرين بالتحدث عالنية عن ذلك العامل ا

يات الشعرية لدعم  سهال ميسورا له فاستعان ببعض اآليات القرآية واأل
مع علمه ـ من دون شك ـ أن تلك اآليات ال تعرتف بإيامن ,وجهة نطره

الوثنيني باهللا وإنام تشري إىل ادعائه اإليامن نفاقا ألهنم غري صادقني يف 
فكانت اآليات إنام ترد ما يدعيه  فهم يدعون اإليامن ويبطنون خالفه,دعواهم

ألن تلك  ,من دون أن يؤمنوا باهللا حقيقة ,بلساهنم فحسب ,الوثنيون نفاقا
ضا عىل أن هؤالء الوثنيني كانوا  ) أشد كفرا ونفاقا(اآليات كانت تنص أ

ضا متذرعني باختاذهم إياها  هتهم بالوقت نفسه أ كتقديسهم وعبادهتم آ
يات الشعر التي استشهد هبا فلنا نقاش معها سيأيت ) قربة(زلفى  اىل اهللا وأما أ

يامن الفطري وحداثة الرشك كان للزعم اخلاطئ بأزلية اإل.ذكره فيام بعد
ره يف املالئمة اجلزئية بني الرشك واإليامن نجد انعكاسه عىل سبيل  الطارئ أ

عند تعليل ابن الكلبي لظهور الوثنية لدى القبائل " األصنام"املثال يف كتاب
ثم سلخ ذلك هبم إىل أن عبدوا : ( ... بعد أن كانت مؤمنة منذ القدم ,العربية

فعبدوا  ,واستبدلوا بدين إبراهيم غريه ,وا ما كانوا عليهونس ,ما استحبوا 
والتحقوا ,وصاروا إىل ما كانت عليه األمم من قبلهم,األوثان

عىل أرث ما  ,منها) عليه السالم(ما كان يعبد قوم نوح) استخرجوا ](١٣٧[
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وفيهم عىل ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسامعيل يتلون .بقي فيهم من ذكرها 
واحلج والعمرة ـ مع إدخاهلم فيه ما ليس ,يم البيت والطواف بهمن تعظ ,هبا
ثم يورد ابن الكلبي نامذج من تلبيات القبائل العربية الوثنية املتنوعة . )١()منه

وما (ويستشهد عىل بقاء الرشك باآلية والتي جتمع بني التوحيد وإرشاك اآلهلة 
أي ما يوحدوين ( : ويفرسها بقوله) يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مرشكون

نجد يف هذه املالءمة )٢()إال جعلوا معي رشيكا من خلقي ,بمعرفة حقي
حماولة للتوفيق بني النظرة السلفية املتزمتة وبني النظرة املتساحمة التي منحت 

 ,بحجة أهنم كانوا يؤمنون ,ولو كان ضئيال ,الوثنيني العرب نصيبا من اإليامن
يات الشعرية مثالمما و ,حسب وجهة نظر املتساحمني باهللا الواحد  ,رد يف األ

إن ما توصل إليه العلامء املسلمون مل يكن سوى زعم  ,خالق الكون ,القهار
فسهم أدرى بذلك لعلمهم مقدار متسك الوثنيني بعقيدهتم  خاطئ وهم أ
الوثنية وقد بينوا شدة التمسك بالعقيدة الوثنية يف مؤلفاهتم كام بينوا بأن 

نية االعرتاف باهللا  من قبل الوثنيني مل يكن سوى خدعة ويوردون اآلية القرآ
لقد كان الدافع األساس الذي محل العلامء إىل ) . األْعراُب أَشدُّ ُكْفرا ونفاقاً (

سلوك ذلك املنحى هو التمهيد لتسهيل أمر دراستهم العقيدة الوثنية 
والسيام  ,هولربام كان الجتهادهم هذا ما يربر ,املرفوضة واملطلوب جتنبها

ايض وال نصوص  وأهنم كانوا غري قادرين عىل دراسة ما حوهلم من آثار ا
 ,أو كتابات ثمودية وصفوية وال حتى يامنية قديمة باملسند احلمريي]١٣٨[

ية تنحو هذا سالمفال نستغرب إذن أذا ما وجدنا غالبية املصادر العربية اإل
غر أن العجب  ,وئهم ذلكاملنحى وال نعجب إذا ما عرفنا السبب وراء جل

حاثا حديثة عربية وأجنبية عىل حد سواء هتب ,يتملكنا وال شك ونحن نرى أ

                                                            
 .٦ص  )١(
 .٧ص  )٢(



‐ ٢١٥ - 
 

ما نسب من أزلية اإليامن  ,بقصد واع أو بدونه ,إىل مستويات واطئة لرتديدها
مستخدمة شواهد ونصوص املصادر ,الفطري بوحدانية اهللا لوثنيي العرب

مع فارق يف دوافع التنسيب لتبيان الظروف واملنطلقات  ,العربية نفسها
 ,الفكرية واالنحدارات الطبقية بني املصادر القديمة واملراجع احلديثة

  .عىل حد سواء ,كمجاميع وأفراد

ر القديمة غري عابئة بتعارض  ويبدو جليا أن اجلدلية احلديثة باقتفائها أ
ألن ما افرتضوه من وجود  ,ليمأقواهلا واستنتاجاهتا مع املنطق العلمي الس

ا كان شكله ودرجته,إيامن لدى وثنيي العرب ليس سوى وهم خيالف  ,أ
را عىل مقاومة الدعوة اإل ,واقع الوثنيني امللموس دوا إرصا ية سالمالذين أ

كام تعزى بعض أسباب ارتداد  ,وهذه حقيقة ال خيتلف بشأهنا اثنان,للتوحيد
كام ويتعارض هذا ,ري رواسب الوثنية فيهمقسم ممن اسلم منهم إىل بقاء تأ

ضا مع ما اكتشف أخريا من لقى آثارية ونصوص كتابات عربية  الوهم أ
بعد أن حلت رموزها حديثا  ,التي تعذر عىل األقدمني معرفتها,قديمة

قد ورد قبل ظهور ) هاله ,إاله ,إ ,إل(التي جتىل فيها ان اسم اهللا ,ودرست
هة الوثنيني )١(رون وربام أكثربخمسة أو ستة ق سالماإل و كان  ,كإ بني بقية آ

املؤلفات ] ١٣٩[ومع أن بعض تلك . )٢(رمزه يف األرض احلجر األسود 
خالفا للمنهجية  ,احلديثة قد إشارات إىل تلك املكتشفات املدروسة غري أهنا

                                                            
العرب يف سوريا قبل اإلسالم, ص (بانه وجد يف الكتابات الصفوية : ذكر رينيه ديسو )١(

ريق يف القدم اعتقد املسترشق درنبورغ واسم اهللا ع: ( فيليب حتي . , وذكر د)٣ـ  ١٣٢
وذلك قبل بزوغ ) هاله(بأنه رآه يف رقيم معيني قديم ويف نقوش صفا ورد االسم هكذا 

/ ١) م١٩٦٥( ٤بريوت, ط ) بالعربية) (مطول(; تاريخ العرب) اإلسالم بخمسة قورن
 .١٨٨, ديتليف نلسن, تاريخ العرب القديم, ص ١٤١

 .١٣٣سوريا قبل اإلسالم, ص رينيه ديسو, العرب يف  )٢(
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كدأب األخريات عىل  ,إذ بقيت مرصة ,كام هو واضح ,العلمية مل تعتد بذلك
ضا عن احلقيقة واملوضوعية?  ,زعمها فام عدا مما بدا حتى جتنف هي أ

وتعتمد آراء وأقوال قديمة الذ هبا اصحابنا ليتربأوا من هتمة قد تلصق هبم 
جراء خوضهم موضوعات ختص العقيدة الوثنية? فام باهلا مل تعتصم من اخلطأ 

راها خت شى من التهمة نفسها فلم تلتزم باحلقيقة وقد اختفى املحظور? أ
إن استمرار ترديد ... باملوضوعية التي مارستها يف مواضع عديدة غري هذه ? 

رس ,تلك املزاعم سيظل وال شك طريق من يبغي الوصول إىل احلقيقة بأ
بية تزيد يف قتمة التعتيم لّف عقائد  ,السبل وأقرصها بام تنرشه من ظالل رسا

العلامء املسلمني األوائل عن دراستها مما أدى إىل الوثنيني يف حقبة إحجام 
والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا  ,طمس الكثري من أساطري ا لعرب الوثنية

الصدد هو ما اهلدف من وراء هذا اجلهد البائس واملحاولة الفاشلة يف تثبيت 
وهم ضبايب? هل هو من أجل ختفيف سبة الرشك عن قوم مل يروا بأسا يف 

لتغيريه  ,كام نعلم ,به يف سياق عقيدهتم الوثنية وقد قاوموا كل حماولةاإليامن 
بالتوحيد حتى مل يعظم اهللا ويوحد يف عموم شبه اجلزيرة العربية إال يف ظل 

ر الوثنيني عىل رش كهم ,سالماإل النجاح  ,فحسب? ومل يكتب جراء إرصا
ر التوحيدية ملساعي اليهودية واملسيحية واحلنيفية يف التوسع ببث األفكا

وسط ذلك املحيط الوثني املتسع األطراف فلم تفلح إال قليال نسبيا بسبب 
اليهودية ( بشكل رئيس من جهة ولعدم قدرهتا )١(عمق وسعة انتشار الوثنية
] ١٤٠[فلقد ساد املجتمع النظام ,موضوعيا وذاتيا) واملسيحية بشكل خاص

ن يف احلجاز وأقل من من السكا% ١٧فقد كانت نسبة سكان املدن  ,القبيل

                                                            
أمحد شلبي, التاريخ اإلسالمي واحلضارة . , د٤٠أمحد أمني, فجر اإلسالم,ص  )١(

, ١٩٦٨حييى اجلبوري, اجلاهلية, بغداد, . , د٧٨, ص ١٩٦٤, ٣اإلسالمية, القاهرة, ط 
 .١١ص 
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لقد عرض تظام املجتمع القبيل ـ كأحد عنارص تشكيلة .ذلكبكثري  بنجد
إىل معاناة االنحالل  ,سالماملشاعية البدائية ـفي شبه اجلزيرة العربية قبل اإل

وقد أشار إىل إرهاصات املجمع العريب واختامره يف بودقة  ,الشديد
 ,ييف نو مونتمغري واطالتحوالت كل من هنري ماسيه ويغيني بيال

بظهور استغالل الطبقة السائدة ,وجانيت وسورديل دومينيك وغريهم
وكبار التجار  ,مثال) وائل ربيعة(كليب ,املؤلفة من رؤساء القبائل املتنفذين

رياء مكة مثال ,واملرابني والنخاسني للمعدمني من فقراء وصعاليك املدن ,أ
امات دموية وحروب نجم عنه صد ,واألرياف وأسياف البوادي

أربعني عاما ـ كام يقال ـ وخمتلف  ,كحرب داحس والغرباء والبسوس,رضوس
ام العرب ,حروب الثأر والغزو فظهرت  ,ألسباب اقتصادية ,التي عرفت بأ

تطلعات مرشوعة نحو وحدة القبائل للتخلص من التمزق والرشذمة 
إذ مل تعد أشهر احلرم األربعة كافية  ,ولضامن سري القوايف التجارية بأمان

ولكن مل تستطع كل من اليهودية واملسيحية إدراك  ,لتقديم الضامنة الدائمة
تلك احلاجات امللحة التي هي ليست من صميم امهاماهتام والنغامرمها 

الذين واكبوا إرهاصات  ,وكان لألحناف ,باشكاالت العقائدية واملذهبية
بام تلمسوا تطلعات قبائلهم للوحدة من دون أن يكون ولر ,حتلل النظام القبيل

ر يف إعدادهم الفكري ملناهضة مساوئ  لليهودية واملسيحية من عميق أ
مل ) األحناف(فهم  ,]١٤٥[املجتمع وال يف تكوين أفكارهم التوحيدية 

ضا يف ترأس الدعوة للوحدة وتكوين دولة الوحدة التي تطلعت  يفلحوا أ
الفتقارهم لرابطة فكرية موحدة; وألن نشاطاهتم كانت  ,بيةإليها القبائل العر

ذات طابع فردي وسلبية النتهاجهم الزهد والتقشف واالعتكاف أسلوبا 
للمعارضة ضد اإلثراء الفاحش واالستغالل البشع الذي مارسته الطبقة 
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بعد أن اهنارت  ,بالتوحيد دوهنم مجيعا سالموافلح اإل ,)١(السائدة يف املجتمع
عند فتح مكة ـ إن ) الطبقة املتنفذة ـ زعامء قريش مثال ـ (مة الوثنيني مقاو

 ,كان يف املراكز املدينية سالماملجال الوحيد لنرش األفكار التوحيدية قبل اإل
  .وهذه كانت قليلة لسعة احلياة الريفية ـ كام سبق وبينا

ط يف إن رابطة العقائدية باحلياة االقتصادية االجتامعية يقي من التخب
التي تعالج معتقدات  ,وهلذا نجد أن املؤلفات احلديثة ,استنتاجات غري علمية

الوثنيني بمعزل عن دراسة واقع املجتمع الوثني امللموس وإنام تكتفي برتديد 
نجدها  ,عىل الرغم من تناقضها مع الواقع الفعيل ,تصورات قديمة عنهم

 ,بدوافع خمتلفة ,ة الوثنينيتتخبط يف تعليالهتا االنشائية عندما تعمد لتربئ
مؤولة ما تأصل لدهيم من عقيدة سائدة قديمة برشك طارئ دخيل مستورد 

جماراة لزعم الروايات العربية باسترياد عمرو بن حلي لآلهلة التي عبدها (
فهي تعّد  ,)العرب من بلقاء الشام وحتريضه القبائل العربية عىل عبادهتا

ه قد ظهر بعد زمن من ممارسة إيامن الرشك لدى الوثنيني مستحدث وبأ
مكررين بذلك ما ساقه األقدمون من  ,بالتوحيد فطري أزيل رسمدي عام

صاب  ] ١٤٢[ذرائع حتجج هبا الوثنيون لعبادهتم لألصنام واألوثان واأل
الذي ) اهللا(لكي نفز هبم من اإل  ,بصفتها ممثلة آلهلتهم الساموية يف األرض

 ,حسب تصور املؤلفات القديمة واحلديثة ,ء أو األزلآمنوا به فطرة منذ البد
إن الوثنيني ( فتذكر املؤلفات احلديثة باحلرف الواحد  ,عىل حد سواء

موحدون بفطرهتم وأهنم يسلكون مسلكا مؤمنا باهللا وبقيمة العمل الصالح 
ه خالق هذا الكون ومسيطر  ويعتقدون بأن اهللا قادر عىل كل يشء وأ

                                                            
 التطورات,جملة:, وكذلك مقاله ٢ـ  ١٠١حسني قاسم العزيز, موجز, ص . د: انظر )١(

, وقد أشار منهام إىل التأثر بأسلوب املانويني الفردي السلبي ٤ـ  ٢٣٣/ ١٧كلية اآلداب, 
 .يف االعرتاض عىل الثراء
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م هذه املؤلفات إال أن تزعم بأن هؤالء الوثنيني كانوا ومل يبق أما).عليه
ا كان يعتقده ,مسلمني ألهنا تقحم التوحيد عامل الوثنية وتفرضه عليه خالفا 
 ,لقد عمدت هذه املؤلفات من أجل ختفيف وتقليل شأن الوثنية ,الوثنيون

بل وحديثة  ,احلديثة منها كدأب القديمة إىل عّد الوثنية ليست طارئة فحسب
لدى املؤمنني بوحدانية اهللا إال يف زمن متأخر  ,حسب قوهلا ,عهد فلم تظهر

وأما عبادهتم لألصنام فال تتعدى كوهنا  ,سالمجدا وقريب من ظهور اإل
رموزا وان رشكهم ال يتعدى االستشفاع باملالئكة مع اهللا ـ البعيد عنهم ـ يف 

  إن هذا تلخيص مكثف ألقوال) . الدعاء

ام ابن خلدون(عمر فروخ .ـ  د١   .١٦٥ـ  ١٥٧ص  ,تاريخ الفكر العريب إىل أ

  . ٨٦ـ  ٨١ص  ,ـ العرب يف حضارهتم وتقارهبم وثقافتهم ٢ 

  . ١٦٠ـ  ١٥٨ص  ,ـ تاريخ اجلاهلية٣ 

ص  ,يف احلوض الرشقي من البحر املتوسط سالمـ العرب واإل٤
واألستاذ  ,)٤٥٠ ,١٢٠ـ  ١٠٢ ,٣٦/ ٦( املفصل  ,جواد عيل. ود,)١()١٧

. ود ,)٢٩٨ـ  ٢٦٩/ ٥]( ١٤٣[ تاريخ اجلنس العريب ,حممد عزت دروزة
تاريخ  ,فيليب حتي. ود ,)١١٢ـ  ١٠٣ص ( اجلاهلية  ,حييى اجلبوري

رت بعض املؤلفات األجنبية بشكل أو  ,)١٤١/ ١) ( مطول( العرب كام وتأ
ناء مظاهنا كذلك فكرة اعتقاد وثني  بآخر بوجهات النظر تلك فظهرت يف أ

;عىل سبيل املثال سالمعرب ما قبل اإل العرب  ,لويس يونغ: باهللا كأعظم إ

                                                            
 ١ـ بريوت ط٤    ١٩٦٤ـ بريوت  ٣)  ١٩٦٨( ٢ـ بريوت, ط٢   ١٩٧٩ـ نريون ١ )١(

١٩٥٨. 
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تاريخ " سيديو . أ . و ل)٢(" والعرب سالماإل"وروم الندو ,)١(وأوروبا
 ,كلود كاهني ,)٤("احلضارة العربية" ريسلر . س . جاك  ,)٣(" العرب العام

تاريخ الشعوب " وكارل بروكلامن  ,)٥(" يةسالمتاريخ العرب والشعوب اإل"
الفكر العريب ومكانه يف  ,ودياليس اولريي ,)٢٦ص " ( يةسالماإل

إن دوافع املؤلفات األجنبية خمتلفة ومتباينة فيام بينها من جهة .)٦(التاريخ
ليست الفكرة القائلة بفطرة اإليامن  ,نها وبني العربية من جهة أخرىوبي

لدى البرش حديثة بل هي ) رسمديته(وخلوده ) أزليته(التوحيدي وأولويته 
كام أكد الالهوتيون ( قديمة وقد أخذ هبا كثري من  علامء املسلمني ـ كام مر بنا ـ 
وجد يف كل زمان  ,الدوبعض الفالسفة املثاليني ويؤكدون اآلن بأن الدين خ

ويبقى يف كل زمان ألن الشعور الديني لدى اإلنسان فطري كالشعور باجلوع 
واختذ الالهوتيون املعارصون عدهتم من .()٧()واحلب واخلوف والسعادة

وفيلهلم كوبريوس اللذان ) م١٩٥٤ت ( نظرية البطارقة وهللم شميدت 
م سعوا إىل حقائق من حاوال إثبات أولية التوحيد ومن أجل إثبات نظرهي

د د )٨(ختلفا]١٤٤[حياة أكثر القبائل  ) ١٩٥٨ت (م محد عبد اهللا دراز . لقد أ
" يف مؤلفه ,أزليته ورسمديته ,وجهات النظر القائلة بفطرة اإليامن التوحيدي

لقد اعتمد العلامء  ,كليا إلثبات أزلية التوحيد وحداثة الرشك" الدين املكرس 

                                                            
 .  ٢٧, ص ١٩٧٩ترمجة ميشيل أزرق, بريوت,  )١(
 .م١٩٥٨بريوت, ) عن االنكليزية(ترمجة منري بعلبكي  )٢(
 .٤٩, ص ١٩٦٩, ٢ترمجة عادل زعيرت, القاهرة, ط  )٣(
 .٢٤ترمجة غنيم عبدون, القاهرة,بال تاريخ, ص  )٤(
 .١٩, ص ١٩٧٢, ١بدر الدين القاسم, بريوت, ط. ترمجة د )٥(
 .٨١, ص ١٩٦١متام حسن, القاهرة, .ترمجة د )٦(
 ..١٥ـ  ١٤ـ مشار إليه سابقا ص  دليل امللحد )٧(
 .١٥ـ  ١٤ن, مشار إليه سابقا, ص .م )٨(



‐ ٢٢١ - 
 

يد وجهات نظرهم عىل الشعر ـ كام ذكرنا ـ ويف ذلك العرب واملسلمون  لتأ
يات نفسها املستشهد هبا قدميا ـ  ضا واستعانت باأل حاث احلديثة أ قلدهتم األ
تقريبا ـ غري أن هذه االبيات املستشهد هبا ال تزال موضع جدال ونقاش 

له بحقها يف مؤلفه يف  . مل ينهها تراجع د ,وطعون ر الشع"طه حسني عن أقوا
 ,بدوافع سياسية رجعية ,أمام ضغوط اليمني) م١٩٢٦القاهرة " ( اجلاهيل

 ,)١(الساعية السقاط املفكرين واملثقفني وتصفيتهم فكريا إن مل يكن جسديا
تراجعا عام سلف له من أقوال بحق الشعر " حديث األربعاء " فجاء مؤلفه

ه حذف فصال كامال من مؤلفه  ,اجلاهيل " ألدب اجلاهيليف ا"عىل الرغم من أ
فال يزال النقاش حول تلك  ,)م١٩٢٧القاهرة (عند إعادة طبعه منقحا 

يات الشعرية مستمرا مما يضيف امكان االعتامد عليها الستخالص رأي  األ
دقيق وقاطع عن طبيعة وعمق ومصداقية شعر وأفكار هؤالء الشعراء 

فالبعض كـ لويس  ,أوال لتعدد انتامءات  هؤالء الشعراء العقائدية ,العقائدية
وآخرون ينسبوهنم  ,وغريه ينسبهم لليهودية ,ينسبهم للمسيحية ,شيخو

يشك بعض العلامء والباحثني بصحة نسب تلك : وثانيا ,لألحناف إىل سواهم
يات لقائليها أصال ويردونه إىل رواة مسلمني عرفوا بانتحال ] ١٤٥[األ

صاقه بشعراء ما قبل اإل سالم بينام يت ساءل غريهم من العلامء عن الشعر و أ
والسيام ان طائفة منهم كانت ترتدد  ,مدى مصداقية هؤالء الشعراء العقائدية
فلربام ساير هؤالء  ,املتنرصون حديثا ,عىل بالطات أمراء املناذرة والغساسنة

 ,الشعراء الوثنيون يف أقواهلم أمزجة االمراء املوحدين جماملة وليس تدينا
                                                            

فيليب تيزيني, من الرتاث إىل الثورة, اجلزء األول ص . د: حول هذه املحاوالت انظر )١(
حممود اسامعيل, قضايا يف التاريخ . د: طه حسني, كمفكر ومؤرخ انظر. , وعن د١ـ  ١٣٠

طه حسني عن مؤلفه . , وحول حماكمة د١٨٨ـ  ١٦٩م, ص ١٩٧٤اإلسالمي, بريوت, 
, ١٩٧٢طه حسني,حتقيق وتعليق خريي شلبي, بريوت,  حماكمة: يف الشعر اجلاهيل, انظر 

. 
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حينام يعتقد لفيف من العلامء بأن اسم الصفات  ,هويبلغ الشك أقىص مدا
هة  ,الدالة عليه يات إنام جرى رصفها بدال من اسامء آ الواردة يف تلك األ
التي اقصاها وأزاهلا الرواة املسلمون? علام بأن رصف البيت  ,الوثنيني

 البنيوي يعتمد عىل التوافق واالنسجام اهلارموين بني الرتاكيب اللفظية يف بناء
 ,البيت الشعري إذ ال يستجيب البيت للتعبري بيرس دوما وإنام تتحكم بذلك

فيه  ,كام يقول علامء العروض والبالغة واللغة أوزان الشعر العمودي وقوا
اليشء تعني ) رب(هذا مع رضورة التنبيه إىل أن لفظة  ,وبحوره املعروفة

وتعني  عندما تضاف لليشء) صاحب امللك( فهي تعني اصطالحا  ,مالكه
ضا كـ  ورب  ,بينام رب البيت ,)اهللا(فهي هنا تعني ) رب العاملني(إ أ

ويضاف إىل ما تقدم ذكره فإن  ,مالكها وصاحبها ,ورب احلانة ,اخلورنق
اآلراء الواردة يف هذه األشعار إنام هي أفكار فردية ال تعرب عن رأي مجاعي 

ري يف الوسط الفني جدال بصحة نسبتها  وحتى لو سلمنا ,وهي ضعيفة التأ
لقائليها وأن أصحاهبا وثنيون ال ينتمون لديانة توحيدية وال يسايرون مقتفيها 

فال تعدو  ,وانام انطلقت عن أحاسيسهم وانطباعتهم وتصوراهتم الشخصية
يات عن كوهنا خواطر فردية عابرة ال تستند ,هذه األفكار الواردة يف هذه األ
معيش أو لعقيدة حمددة وإنام تعرب عن  إىل فهم عميق وإدراك دقيق لواقع

وجهات نظر ومواقف فردية استثنائية حلاالت والسيام قيلت يف مناسبات 
لذلك ال يمكن اعتامدها دليال للحكم لفرضية التوحيد تسبغ عىل  ,معينة

 ,يذكر األستاذ أمحد أمني ,عقيدة جمتمع وثني واسعة االنتشار عميقة اجلذور
ولكن كتب األدب : ( ... عن سعة انتشار الوثنية ,سالميف مؤلفه فجر اإل

العريب تدلنا عىل أن هذه العقائد كانت عقائد الشعب عامة ال أفراد 
ذ وهو ممن ذكرناه ضمن الذين أوردنا  ,حييى اجلبوري. ويذكر د.)١()شوا

                                                            
 .٤٠ص  )١(



‐ ٢٢٣ - 
 

ضا سعة انتشار  ,أقواهلم عن اإليامن بالوحدانية املنسوبة للوثنيني يذكر أ
لقد كانت أهم : ( فيقول يف ختام حديثه عن الوثنية ,أسهاالوثنية وشدة ب

وقد شهدت اجلزيرة  ,أكثرها شيوعا وانتشارا,التي عرفتها اجلزيرة األديان
نية باع هاتني الديانتني ,أديانا أخرى غري الوثنية كاليهودية والنرصا ومل يكن أل

ر يف اجلاهليني ة منها أن تدمر الوثنية ,كبري أ أو أن توسع  إذ مل تستطع أ
  .)١()نفوذها

 : وثنيو العرب وعقيدة التفريد
تسعى حماوالت اسباغ اإليامن التوحيدي عىل عقيدة العرب الوثنية ـ  

كام تبدو ـ إلجياد خمرج هلؤالء الوثنيني ليكونوا فيه وسطا بني 
فال هم مرشكون  ,(Monotheism)والتوحيد (Polytheism)الرشك

أي بتعبري أدق إلصاق عقيدة التفريد  ,متام الكفر وال موحدون رصفا
(Henotheism) التي هي مرحلة بني الرشك والتوحيد إذ  ,مراغمة هبم

حيتل أحد اآلهلة ـ حسب هذه العقيدة ـ مكانا رفيعا متميزا ينفرد به من بقية 
عند قدماء " آتون"عند البابليني و " مردوخ"اآلهلة املعبودة مثلام كان 

بيد أن عقيدة ,)٢(عند العربانيني" هيوه"ى اإلغريق  و لد" زيوس"املرصيني و 
التفريد هذه وإن مل يرصح هبا األساتذة املختصون وإنام حاولوا تطبيق 

اس مل يامرسوها فعال وفة  ,مضموهنا مراغمة عىل أ إذ مل تكن هذه العقيدة مأ
هتهم إ كبري يرتأس ,سالموال مطبقة لدى عرب ما قبل اإل  إذ مل يكن بني آ

كام أشار  ,وإذا كان عرب اجلنوب ,اآلهلة ويعرتف بمكانته كرب األرباب

                                                            
 .١١١اجلاهلية, ص  )١(
جواد . , د ١٠٣/  ٢٣تقي الدباغ, آهلة فوق األرض, جملة سومر, مج لد . د: انظر )٢(

 .٢٩/ ٦عيل, املفصل 
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قد وجد لدهيم يف حقب حمددة ـ وقد قابل ذلك علامء )١(رديتيليف نلسن
مل  ,املستشهد بأقواهلم الشعرية ,عديدون بمعارضة شديدة ـ فإن عرب الشامل

فوا رب األرباب النصوص وإذا كان اسم اهللا قديام وقد ورد يف بعض  ,يأ
ه اسم  سالمقبل اإل بخمسة أو ستة قرون ـ كام ذكرنا ـ كإ عبد ـ وإذا ظن بأ

( عن ) ٣ـ  ١٣٢ ,العرب يف سوريا( كام فعل رينيه ديسو ,جنس لإل هبل
ه كان يعبد يف مكان واحد مع ) ٧٥فلهاوزن ـ بقايا الوثنية العربية ـ ص  أو أ

نوا يدعون الالت  لتكتب هلم وأن العرب كانوا يدعون اهللا كام كا ,الالت
مل  سالمفإن عرب ما قبل اإل ,)٣ـ  ١٣٢ ,ديسوـ العرب يف سوريا( السالمة 
فوا  ,له مكانا متميزا ]١٤٩[يفردوا  والسيام الشامليون عقيدة  ,ألهنم مل يأ

 ,التفريد كالتي كانت لدى البابليني واالغريق وقدماء املرصيني والعربانيني
لدى عرب ) رب األرباب(وإن ماظهر يف النصوص اليامنية من ذكر لـ 

فال يرقى إىل درجة وشكل االعتقاد بام ملردوخ  ,وهو مثار نقاش ,اجلنوب
لقد كان شعب أو قبيلة  ,وزيوس وآنون وهيوه من شأن و  نفوذ واختصاص

هة وقد حيوز ,عىل حد سواء,شاملية أو جنوبية ,أو منطقة عربية من  جمموعة آ
لدى قريش  ,عىل مكانة خاصة كـ هبل ,وأحيانا ثالثة ,بينها إ أو اثنان

بيد أن اختصاصات وامتيازات  ,وبعض من سايرها من القبائل يف عبادته
هة العرب القديمة والتي ظهر فيها بعض اآلهلة  ,بام فيها اجلنوبية ,ونفوذ آ

مل ترق إىل مصاف ) ١٨٦التاريخ العريب القديم ص ,ديتليف نلسن(املسيطرة 
وليس مرجع ذاك الختالفات حسية  ,مردوخ وزيوس وآتون و هيوه وغريها

كام حيلو للعنرصين  ,بني سكان شبه اجلزيرة العربية وبني من هم خارجها
 ٣وإنام لذلك ارتباط بالرشوط الظرفية لتطور كل منطقة اقتصاديا ,التشدق هبا
ا  ,ع البرشالتي هي من صن ,وذلك ألن اآلهلة ,واجتامعيا إنام هي انعكاس 

                                                            
 .١٨٦التاريخ العريب القديم, ص  )١(
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وبام أن  تطور املجتمع العريب قبل  ,يف املجتمع من تركيبات معقدة أو بسيطة
ألسباب مضوعية وذاتية ما بلغته املجتمعات األخرى فإن  ,مل يبلغ سالماإل

هة العرب مل تبلغ التعقيد الذي بلغته آهلة تلك املجتمعات  تركيبات آ
  .املتقدمة 

ـ مكانة متميزة  سالمهللا ـ من وجهة نظر عرب ما قبل اإلإذن فلم يكن 
و  ,ففي معركة أحد عىل سبيل املثال ,بل كانوا يعظمون غريه أكثر منه كان أ

ومع أيب سفيان كان يردد مرشكو  ,أعل هبل ,أعل هبل: سفيان هيتف مبتهجا 
هطه سفيان وال من ر مل يسمع ال من أيب ,كام يعلم اجلميع ,قريش اهلتاف نفسه

: بينام كان املسلمون يكربون ويرددون لوحدهم هتافهم  , غريهترديد اسم إ
كام يعتقد هؤالء  ,فلو كان الوثنيون يفردون هللا مركزا مميزا  ,اهللا أعىل و أجل

 سالماألساتذة املحرتمون ـ فلامذا مل يبادر هؤالء الوثنيون لقبول دعوة اإل
 ,سالممل تكن فكرة التوحيد غري معروفة يف شبه اجلزيرة قبل اإل. للتوحيد? 

ري اليهودية واملسيحية كام  ,كام وسبق وذكرنا الضيق ,فقد طرق اجلزيرة بتأ
ري حمدود لقد تركت اليهودية واملسيحية آثارا ال يمكن  ,كان للحنيفية تأ

ولكن عىل .الشامل الشاسع إغفاهلا ولكنها كانت بسيطة; المتداد نفوذ الوثنية
روا  اس تأ الرغم من طغيان العبادة الوثنية فقد ظهر يف شبه اجلزيرة العربية أ

وهم الذين أطلق  ,عبادة اآلهلة املتعددة) فنبذوا(بفكرة ا لتوحيد فصبأوا
وكانوا يدعون إىل التبرص بأمور الكون وامليعاد والتعفف  ,عليهم األحناف

ناء جمتمعهم كانت متاحة هلم أكثر من والزهد ومع أن فرص التأ ري يف أ
رين ) األحناف(إليهودية واملسيحية بصفتهم  من أوساط جمتمعاهتم ومتأ

مل يشكلوا تيارا معارضا للوثنية ] ١٥٠[ولكنهم ـ األحناف ـ  ,بالظروف نفسها
كام سبق وبينا كانت فردية سلبية وألفراد  ,وألن معارضة احلنيفية ,له خطورته

 ,بطهم فكرة موحدة وسط تلك الوثنية ا لواسعة واحلريصة عىل البقاءال تر
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واملصادر العربية غنية باألمثلة عىل شدة متسك الوثنيني بعبادهتم وابتعادهم 
وكان الهل :( قال ابن الكلبي: ونكتفي ببعض األمثلة ,ونفورهم من التوحيد

ا بعث اهللا نبيه ,كل دار من مكة صنم يف دارهم يعبدونه اهم بتوحيد  و وأ
إن هذا اليشء . اهللا وعبادته وحده ال رشيك له قالوا أجعال اآلهلة  واحدا 

و حممد عبد  ,ومثله قال صاحب السرية النبوية )١()يعنون األصنام ,عجاب أ
وب احلمريي مع يشء من  ,)٢١٨(أو ) ٢١٣ت (امللك بن هشام بن أ

فلام بعث اهللا ....ام يعبدونه واختذ أهل كل دار يف دارهم صن:( التحوير
أجعل اآلهلة  :قالت قريش,رسوله حممد صىل اهللا عليه وسلم بالتوحيد

ضا  ,)٢()واحدا إن هذا اليشء عجاب و :( كام ذكر ابن الكلبي أ ومرض أ
مرضه ) وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف(أحيحة 

و هلب يع ,الذي مات فيه ما يبكيك : " فوجده يبكي فقال ,ودهفدخل عليه أ
ا أحيحة ? أمن املوت تبكي ولكني أخاف أن ال  ,ال" قال ,والبد منه? ,يا أ

و هلب" . تعبد العزى بعدي ) من أجلك( واهللا ما عبدت حياتك : " قال أ
و أحيحة" وال ترتك عبادهتا بعدك ملوتك ?  اآلن علمت أن يل خليفة "فقال أ

فلم تكن مهمة نرش التوحيد إزاء ذلك .)٣(وأعجبه شدة نصبه يف عبادهتا" 
وإن اجلهر بالتوحيد ال يقبل كام  ,التمسك الشديد بالرشك شيئا ميسورا

ضا من أسباب فشل  ,بسهولة يف ذلك اخلضم الواسع من الوثنية وهذا أ
الذين كانوا عىل األكثر يتطلعون إىل الوحدة العربية وليس إىل  ,األحناف
) يقصد احلنيفية(ويبدو أن هذه العبادة : ( يقول هنري ماسيه ,التوحيد

                                                            
 .٣٣كتاب األصنام, ص  )١(
هشام, حتقيق مصطفى السقا, إبراهيم األبياري, وعبداحلفيظ  السرية النبوية البن )٢(

 .وهو يرويه عن ابن الكلبي.٨٥/ ١م, ١٩٣٦شلبي, القاهرة, 
 .٢٣كتاب األصنام, ص  )٣(
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اس ال  يعتقدون املسيحية وال اليهودية السابقة لعرص حممد تدل عىل أ
ويتطلعون بغموض إىل دين أ كثر جترد من العقائد واملذاهب إىل توحيد 

وظهر يف اجلزيرة العربية : ( وبصورة أدق كتب يغفيني بيالييف . )١()كامل
باعه باألحناف ويعود الفضل  ,دين توحيد مستقل عرف باحلنيفية كام عرف أ
األوىل إىل تطلع القبائل العربية لتوحيد  يف نشأة هذا الدين يف الدرجة

نية واليهودية ري الديانتني التوحيديتني النرصا نخلص  ,)٢()صفوفهم ال إىل تأ
يات املستشهد هبا عىل التوحيد يف احلقبة الوثنية حتتمل الشك كثريا   ,إىل أن األ
 ويغدو من نافلة القول التأكيد أن احلديث عن متسك الوثنيني بعقائدهم جيب

وأن تأطري  ,أن ال يعني عزل العقيدة عن الرشوط الظرفية للمجتمع يف حينه
الوثنيني ملقاومتهم عقائديا لن يبعد عن أذهاننا حتليل األسباب والدوافع وراء 

لقد ظهر .متسك كل طبقة وكل رشحية يف   ذلك املجتمع بعقائدهم 
يني يف املقاومة بموضوعية أكثر يف اآلونة األخرية تفسري خمتلف دوافع الوثن

يقول كلود ,لدى الكثري من الباحثني وهي بصورة أقرب للواقع امللموس
لكن حممد مل يلق من قريش سوى الشك واالزدراء وناهضته قبيلته : ( كاهني

مناهضة عنيفة يرجع سببها إىل قلق قريش وخوفها من أن هيدد حممد وجود 
د منها البأس تلك املؤسسات الدينية والتجارية التي كانت تستم

ومل : ( عن فزع قريش ومقاومتها  ,ويقول ديمومبني غودفرو. )٣()والسلطان

                                                            
, والرتمجة االنكليزية عن ٣٩, ص ١٩٦٠, ١اإلسالم,ترمجة هبيج شعبان, بريوت,  ط )١(

م,  ١٩٦٣, والرتمجة الروسية عن الفرنسية, موسكو, ٣١م, ص ١٩٦٦الفرنسية, بريوت, 
 .م١٩٥٢, وأصل الكتاب بالفرنسية, باريس, ٢٨ص 

 .١١٨العرب واإلسالم واخلالفة العربية, مرتجم للعربية, ص  )٢(
, ص ١٩٧٣, ترمجة بدر الدين القاسم, بريوت, ‘اريخ العرب والشعوب اإلسالميت )٣(

١٦. 
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ويرى كال من دومينيك . )١()يكن كام تصوروا ضامنا ملكتهم األمن والثراء
" : ( ية يف عرصها الذهبيسالمحلضارة اإل" وجانتي سورديك يف مؤلفهم 

يف وسط مدينة مكة  ]١٥٢[هكذا صاحب االزدهار التجاري اختالل متنام 
إذ مل يعد التنظيم قادرا عىل توفري ضامنات ضد نتائج اقتصاد جتاري وال ضده 
هوة الالمساواة التي ما فتئت تتسع بني من تعاظمت طموحاته من األغنياء 

رز أمهية هذا  ,بافتقار ال يدفع,وبني من كان أقل حظوة وحكم عليه وقد أ
إذ حاول توضيح اإلطار  ,نتمغري واطالوضع ـ حديثا ـ مؤرخ بريطاين هو م
فقد أدت األزمة االجتامعية والثقافية  ,االجتامعي الذي ولد فيه عمل حممد

التي  ,وهي ما وصف بأزمة افالس اإلنسانية القبلية ,التي اجتازهتا مكة آنئذ
ر حتام باالختامر الديني  ,فتحت الطريق أمام دعوة رجل متقد احلامس متأ

املكون بدون شك ألحد املظاهر األساسية لبالد العرب اجلاري من حوله و
ادية واملعنوية التي يواجهها معارصوه  ,يف ذلك احلني وشاعر باملصاعب ا

ردا عىل مناخ القلق  سالمداخل جمتمع يف أوج التغيري; ولذلك كانت دعوة اإل
ه أن يفرس بينام .)٢()نجاحها الباهر عىل املدى الطويل ,ولو جزئيا ,من شأ

ه يقول ,أمحد شلبي مقاومة الوثنيني إىل شدة تدينهم فحسب. يرجح د : ( فنرا
إن روح التدين قوية جدا عند العرب وان قوة هذه الروح كانت من األسباب 

عندما جاء لتمسكهم بأدياهنم وشدة  سالمالتي جعلتهم يصارعون اإل
  .)٣()ارتباطهم بمعتقداهتم

   
                                                            

 .١٩ص / م١٩٦١صالح الشامع, بريوت, . النظم اإلسالمية, ترمجة فيصل جري السامر, د )١(
, وأشارهتام إىل املؤرخ الربيطاين ٢٤م, ص ١٩٨٠, ١ترمجة حسني زينة, بريوت, ط )٢(
جاءت غفال عن اسم كتابه وحمل طبعه ورقم الصفحة, مونتمغري واط, )االسكتلندي (

 .What Is Islam London 1968.واسم الكتاب هو ما هو اإلسالم
 .٨٧/ ١م, ١٩٦٤, ٣التاريخ الإلسالمي, واحلضارة اإلسالمية, القاهرة, ط  )٣(
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مثلام عبد  ,عبد وثنيو عرب شبه جزيرة العرب أربابا عديدة متنوعة

ناء املجتمعات األخرى  ,ومل تكن أرباب العرب خاصة هبم. )١(سواهم من أ
كام يعتقد من يظن بعزلة سكان شبه اجلزيرة عام  ,إذ هي ليست خالصة كلها

مع أن لسكان شبه اجلزيرة كانت صالت  ,حييطهم وحلالة البداوة املنترشة فيها
ضا ,مع جماورهيم معروفة هة مستوردة من اخلارج أ فهي تشكل  ,بل بينهام آ

إذن مزجيا من موروثهم البدائي القديم ومن املتوردة من جماورهيم وبعض 
هتهم امتداد عميق يف  ,ين عنهم يف اخلارجالبعيد لذلك كان لعبادهتم آ

التاريخ; متتد جذوره إىل عبادهتم البسيطة الساذجة آلهلة متثل قوى الطبيعة 
ادية  متوزعة بني أشكال ) عبادة املحسوسات(ومظاهرها وعنارصها ا

 ,يةالسحرية والفتيشية والطوطمية واألرواح: املعتقدات البدائية األربعة 
ومن ثم انتقاهلم إىل العبادة التفريدية بعد تطور معتقداهتم يف سياق املسار 
التطوري للعقائد ضمن سريورة التطور البرشية; ألهنا انعكاس لألوضاع 

ادية كام يالحظ بشكل خاص تطور معتقدات  ,االجتامعية يف ظروفها ا
لقد ساعد  ,موتسكان اجلزء اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة يف اليمن وحرض

املوروث العقائدي البدائي القديم وثنيي شبه اجلزيرة عىل خلق تصوراهتم 
كام وتوسعت عبادة العرب الوثنيني التجريدية ـ من دون شك ـ  ,التجديدية

ري عملية التثاقف  تبادل ثقايف بني شعوب غري  (Acculturation)بتأ
ألكثر منهم تطورا وتقدما التي كانت جتري بينهم وبني جماورهيم ا) متكافئة 

هة وثنيي العرب ,اجتامعيا وعقائديا وتنوعت مهامها وتداخل  ,فتكاثر عدد آ
                                                            

 .٥/ ٦جواد عيل,املفصل, .د )١(
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واختلط أسامؤها ومهامها  ,القديم املوروث منها مع احلديث املستورد إليها
بأن ]١٥٩[فهناك رأي  ,وجرى حتوير وحتريف للكثري منها ,بصورة أوسع

عىل عّد أن لفظة بعل هي , )١()بعل(إل هي حتريف للفظة ا) هبل(لفظة اإل
قديم مستورد وربام إ موآيب أضيف إليه حرف ) بل(حتريف السم إ كلداين

أداة التعريف العربية التي تقابل (وأدخل عليه حرف اهلاء ) بعل(العني فصار 
مهال نطق حرف العني يف إوكان من السهل ). هبعل(فصار ) العربية ) أل(

ن  ,)هبل(يلفظ لفظة هبعل فغدا بينام يرى آخرون أن كال من بل وبعل 
كام يعترب بعل بمعنى مالك وصاحب ورب يف  ,خمتلفان يف التسمية واملهام

أي صاحب : بعل املوضع الفالين( جواد عيل . فيذكر د ,اللغات السامية
واقرتنت عبادته  ,وكذلك يعترب بعل إ املياه اجلوفية. )٢( )ذلك املوضع وربه

كام يطلق عىل األرض التي تسقى بالواسطة من العيون اآلبار  ,بزراعة النخيل
وقد توهم أحد املسترشقني بأهنا األرض البغلية بسبب من  ,باألرض البعلية

وكذلك االختالف يف تفسري  ,أن احليوان املستخدم لسحب املياه هو البغل
ني يقصد هبام الشمس? أم مها فهل مها اسامن  ,اإل الشارق والرشيق إل

ني وعندي أن الشارق والرشيق :( جواد عيل. جييب عىل ذلك د ,نعتان إل
ني بنفسهام  ,)نعتان لآلهلة وليس اسمني لصنمني . وقد اشار د,أي ليسا إ

واردة " الشارق"لتعني" رشقن"جواد عيل إىل ان يف نصوص املسند ترد لفظة 
اين  نعتا يف نصوص عربية جنوبية كثرية يف حني ذكر بأن املسترشق األ

ولدت هذه .)٣(وهلاوزن ذهب إىل أن الشارق مراد به الشمس لرشوقها

                                                            
عيد خان, األساطري, عبد امل., د٢٧٦/ ٣األستاذ جرجي زيدان, تاريخ التمدن,  )١(

١٢٣. 
 .٢٥/ ٦جواد عيل, املفصل, .د )٢(
 .٢٨٣/ ٦ن, .م )٣(
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الصنم والوثن ) مفاهيم ,مصطلحات(االختالفات واملناقشات حول مدارك 
اشكاالت تعرض هلا ـ كام تفيد املراجع احلديثة ـ مجهور )١(والنصب واشتقاقاهتا
دتلف  ,المانس ,كرومهان ,ديسو ,سمث ,نولدكه ,من العلامء وهلاوزن

فيليب  ,أمري عيل ,حممود شكري اآللويس ,جرجي زيدان ,بروكلامن ,نلسن
جواد عيل . د ,حممود سليم احلوت ,حممد عبد املعيد خان. د ,أمحد أمني ,حتي

فقد واجه دارسو  ,وصاحب البحث احلايل ,صالح أمحد العيل. د] ١٦٠[
جراء تناقض  ,مل تذلل حلد اآلن ,أرباب عرب شبه اجلزيرة الوثنيني صعوبات

ابن  ,ابن الكلبي ,وتباين روايات األخباريني واملؤرخني العرب واملسلمني
وابن ,اقوت احلموي ,املسعودي ,الطربي ,اليعقويب,ابن حبيب ,هشام
ري بشأن  ,ام بني بعضهم البعضالتناقض يف رواياهتم نفسها وفي ,وغريهم,األ

قاب(تسمية اآلهلة وعنارص تكوين وهيأة ) بني اسامء وكنى ونعوت وأ
 ,أودية ,آبار ,مواقع ,أشجار ,نصب ,أوثان ,أصنام(متثيلها ,شخوصها

 ,حمسوسة ,أرضية ,ساموية: ( وتصنيفها ) وغريها ,هضاب ,نتوءات جبلية
نية ,جتريدية ومن  ,مستوردة ,موروثة( ديتهاوعائ ,وغريها ,مجاد ,نباتية ,حيوا

ن? ومراكز ومناطق عبادهتا وجتديد عبدهتا بدقة وشكل ) أ
 ,فضاء مكشوف ,محى ,حرم ,مصاطب ,غرف,هياكل(مقّراهتا

خ...شجريات إذ َصُعَب عىل الدارسني والباحثني القول الفصل والبت  ,)أ
ففي حديث حممود سليم احلوت عن الوضعية يف شبه  ,برأي قاطع فيها

تلمس حرية التحديد والتعيني الدقيق  ,باستثناء اجلزء اجلنويب ,جلزيرة العربيةا
:( بسبب جهل جوانب كثرية من الوثنية ال تزال غامضة حيث كتب يقول

تلك الوثنية التي مل تدرس حق دراستها ومل يكشف القناع بعد عن كثري من 
نا ال نعرف الكثري عنها هة غري أ واألب المانس  ,وجوهها لقد كانت هلم آ

                                                            
 .٤, ص ٢٣أصنام العرب, جملة سومر, جملد  )١(
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بالرغم من عدم وجود ميثولوجيا حقيقية حتاكي اليونانية فالوثنية : ( يقول
هات مل تدرس عالقتها دراسة  هة وآ العربية نوع من املعابد تتمثل فيه آ

إننا ال نعرف بالدقة والتفصيل :( صالح أمحد العيل.كام ذكر د.)١()كافية
وأي اآلهلة تشرتك  ,ت تعبد أي إالتوزيع اجلغرايف لآلهلة وأي القبائل كان

 ,وعدد القبائل التي تشرتك يف عبادة هذه اآلهلة العامة وطقوسها ,فيها القبائل
عن ديانة العرب قبل ] ١٦١[لذلك فإن دراستنا  ,والعالقات القائمة بينها

التزال ناقصة وكل حماولة يف هذا الشأن ما هي إال حماولة أولية  سالماإل
قول الفصل يف تكمن ع.)٢(ناقصة حاث احلديثة إىل أ لة عدم توصل األ

يف أمور  ,سالمجوانب مهمة من وثنية عرب شبه جزيرة العرب ما قبل اإل
را: أوال: عدة منها من عدم ربط مسرية العقائد وتطورها  ,فيام قلناه مرا

ادية وتقدمه أي عدم اإللتفات إىل  ,بالرشوط الظرفية حلياة املجتمع ا
يف  نتاجدلية بني مستوى الوعي واإلدراك وبني اسلوب اإلالعالقات اجل

هة هلا مهام جديدة مل  ,املجتمع وتطوره مما يولد عجزا يف إدراك علة ظهور آ
 إنتاجوتعرب عن االنتقال من طور مجع القوت إىل طور  ,تكن معروفة سابقا

د فاإل قوس مل يعب ,بعد تعلم الزراعة وظهور احلرف املتصلة هبا ,القوت
مرتبطة باملطر إال بعد مزاولة الزراعة إذ يستنجد ) ظاهرة طبيعية قوس قزح 

أصله اإل (وهو إ مستورد ) إنزال املطر من السامء(به الوثنيون لإلستسقاء 
Kos (قدتم وال ريب بعد قيام  ,إ املياه اجلوفية ,وكذلك فإن استرياد بعل

واستخدام  ,والسيام النخيل ,الزراعة يف بعض مناطق شبه اجلزيرة العربية
  .املياه اجلوفية

                                                            
 .٤٥يف طريق امليثولوجيا, ص  )١(
 .١٧٠ص / حمارضات  )٢(
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وثنية شبه اجلزيرة العربية وانترص عليها  سالملقد ناهض اإل: ثانيا
 ,فرقانا بني عهدي الرشك والتوحيد ,بشكل عام) هجرية ٨(ويعترب فتح مكة 

إذ  ,سالمبني الوثنية واإل ,فهذا التاريخ يعد حدا فاصال يف شبه اجلزيرة
مما قلل من  ,وعّدت من املحظورات ,نية والتحدث بشأهناحرمت مزاولة الوث

فرص امكان إحاطة اإلخباريني واملؤرخني وأوائل علامء املسلمني الشاملة 
[ هلذا جاءت رواياهتم ,املعتمدة بأمور الوثنية كافة والسيام أرباهبا

حتى تاريخ تدوينها يف القرنني الثاين والثالث  ,املنقولة شفاها]١٦٢
وقد أدى حتفظ املسؤولني وأوائل  ,باهتة غري مكتملة الصورة ,اهلجريني

والنقل الشفهي  ,العلامء املسلمني من اخلوض باملوضوعات اخلاصة بالوثنية
كثر ذات أصول للروايات منذ فتح مكة حتى بداية تدوينها وهي يف األ

نز روزنثال لدى حديثه عن الرواية األدبية ,قصصية وقد نبه املسترشق فرا
ارخيية التي كانت ينقلها القصاص وصارت جزءا من األدب التارخيي والت
الذي مل يعد ينقله القصاصون بل أصبح ينقل العلامء كتابه أو مشافهة دون (و

فقد أدى التحفظ من اخلوض بمسائل  ,)١()أن ينتبهوا إىل أصوله القصصية
تغيري الوثنيني والنقل الشفهي للروايات عنهم إىل التحوير والتصحيف وال

األمر  ,مما ساعد عىل توسع الثغرات املعتمة فيها ,الذي حلق بأخبار الوثنيني
جأ االخباريني واملؤرخني والعلامء املسلمني إىل االستفسار من أهل  الذي أ

وهنم عسى أن تسعفهم  ئيليات"الكتاب يسأ بمعلومات وأخبار تسد " االرسا
أن نجد رواياهتم وقد نحت  فال غرو إذن ,ما انغلق عليهم من مبهم الفجوات

أصنام قوم  ,أحيانا نحو الكتب املقدسة يف رسد القصص واألخبار
امللكني الذين هبطا من السامء إىل األرض  أسطورةو ,إبراهيم,الياس,نوح

فأفشيا هلا رس االرتقاء إىل السامء فصعدت ) الزهرة(وأغوهتام حسناء مجيلة
                                                            

 .٢٥٨م, ص ١٩٦٣علم التاريخ عند املسلمني, ترمجة صالح أمحد العيل, بغداد,  )١(



‐ ٢٣٦ - 
 

من قبل وثنيي العرب " العزى"وعبدت كإهلة  ,)١(واستقرت يف كوكبها 
وأحبارهم ] ١٦٣[ وغريها من األخبار والقصص واألساطري املقتبسة

عىل الرغم ,جلهلهم قراءة النصوص العربية الوثنية القديمة بينام هي تشكل
مصدرا ال يستغنى  ,من عدم تعرضها خلصائص الديانة الوثنية بصورة مبارشة

يقول ,جواد عيل.فنجد د ,د و ثنيي عرب شبه اجلزيرةعنه يف جمال دراسة عقائ
مستمدة يف الدرجة  سالمإن مصادرنا عن أديان العرب قبل اإل:( هبذا الصدد

األوىل من النصوص اجلاهلية بلهجاهتا املتعددة من معينية وسبئية وجرضمية 
ة وتتبانية وثمودية وحليانية وصفوية وهي نصوص ليس بينها نص  ,وسبأ

مثل نصوص صالة أو أدعية دينية أو  ,لألسف يف أمور دينية مبارشةواحد ويا 
ومعظمها  ,غري أن هذه النصوص املذكورة ,بحوث يف العقائد وما شابه ذلك
هة ذكرت باملناسبة ,كام قلنا ساقا يف أمور شخصية  ,حوت مع ذلك أسامء آ

هة مل يصل خربها إىل علم األخباريني كرها كان ألن ذ ,وبفضلها عرفنا أسامء آ
هة ,سالمقد انطمس وزال قبل اإل ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آ

وأن نعني  ,وأن نرجعها إىل املواضع التي كانت تتعبد هبا هلا,القبائل العربية
  .)٢()العصور التي كان الناس فيها يتعبدون هلا عىل وجه التقريب

بقصد بيان  ,ويأيت يف سياق عرض حمتوى الكتابات اليامنية القديمة
 ,عدم اكرتاثها باألمور الدينية البحتة واخلاصة بالعقائد والطقوس وممارستها

:( إذ يقول,املسترشق اإليطايل ,ما كتبه سبتينون موسكايت ,بشكل مبارش
 ,ونقوش قبور ,نقوش نذرية ,والنقوش العربية اجلنوبية من حيث مادهتا

ونصوص ,وأحكام ,وتسجيالت لوقائع تارخيية ,وأوصاف لعمليات بناء

                                                            
 .٩٠ـ  ٨٩ص  "طريق امليثولوجيا"انظر حول اسطورهتا االستاذ احلوت,  )١(
 .١١/ ٦املفصل,  )٢(
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ادة كلها إقامة قوائم بامللوك واألحداث ,اقتصادية ويمكن اعتامدا عىل هذه ا
ضا ببعض  ,السياسية يف حياة كل دولة من الدول وذلك مع االستعانة أ

ولكن  ,وهناك روايات بالغة الوفرة من العرص اجلاهيل,املصادر غري املبارشة
ادة التي  ألهنا أسطورية الطابع يف  ,ل عليهايمكن التعوي] ١٦٤[تنقصها ا

  .)١()الغالب

مل يصدر اعتباطا القول الذي يرتدد كثريا عن اقتصار النصوص اليامنية 
عىل أحوال اليامنيني الشخصية فحسب دون أن يكون هلا اهتامم بتفاصيل 

وإن هذا هو شأن نصوص باقي أجزاء شبه جزيرة العرب  ,معتقداهتم املحضة
والسيام يف اليمن إىل  ,إذ يستند ,النقل اساس متني من الواقعوإنام هلذا  ,ايضا

 ,من خالل القرون الثالثة األخرية ,مسترشقون وعرب ,دراسة ومتابعة علامء
) ١٧٦٢م ووصل اليمن ١٧٦١بدأت ( بدءا برحلة الدنامركي كريستني نيبور

هودي ومرورا بناسخي الكتابات والنقوش اليامنية القديمة ودراستها أمثال الي
ري النمساوي إدورد كالرس) م١٨٨٦(الفرنيس يوسف هاليفي ( والعامل األ

امنا ,وغريهم,)م١٨٩٤ـ  ١٨٨٢ ناء  ,وانتهاء بأ وقد أخذ الباحثون من أ
فسهم بناصية األمر ووضعوا عىل عاتقهم مهمة دراسة نصوص  اليمن أ

ف فقدم بعض منهم انجازا يرقى إىل مصا ,كتابات ونقوش بلدهم  القديمة
ففي  ,انجازات املسترشقني العظيمة يف حقل دراسة النصوص اليامنية

ينقل حروف لغة إىل حروف لغة  ,نقشا يامنيا قديام ٣٤مطالعتنا لنصوص 
وعرهبا ورشحها وعلق عليها ونقشها ) يكتب لغة بحروف لغة أخرى ,أخرى

" يف تاريخ اليمن"يف مؤلفه  ,األستاذ مطهر عيل األرياين ,كام هي يف األصل

                                                            
 .٢ـ  ١٩١م,ن, ص  )١(
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يظهر مقدار اجلهد العلمي الكبري املبذول يف دراسة تلك النقوش العائدة  ,)١(
 ,لصديقه القايض عيل عبد اهللا الكهايل الذي قدمها إليه من بني جمموعته

نقشا اليامنية القديمة ال تتعدى عن ذكر اآلهلة  ٣٤وفيها وجدنا أن نصوص ال 
التي ترد بوصفها معبودات  ,)الزهرة(والشمس وعثر  ,)مرالق(املقه: املتأخرة

وحسب مناطق اليمن  ,رئيسة يف اليمن عىل وفق تسمياهتا وأوصافها ونعوهتا
الواردة " بعل"وأما لفظة  ,وعهود حكومتها مع بعض اآلهلة الثانوية ,املختلفة

 ,ورب اليشء فحسب ,صاحب ,فإنام تعني مالك ,يف أغلب هذه النصوص
وأما  ,كام رشح وعلق عىل ذلك األستاذ مطهر عيل األرياين ,ي إوال تعن

املذكورة آنفا يف هذه النصوص فقد كان ملناسبات ] ١٦٥[إيراد اآلهلة الرئيسة 
شخصية حمض لتقديم اهلدايا إليها تقربا واعرتافا وامتثاال ألفضاهلم عليهم 

 ,يف حلهم وترحاهلموتقربا إليها وشكرا هلا عىل نعمها وآالئها ومحايتها هلم 
وحروهبم وتوسال إليها والتامسا منها لرعايتهم ومحايتها هلم بمعاقبتها ملن 

وكانت اهلدايا املقدمة يف الغالب ال ختلو من  ,يتطاول ويتجاوز عىل قبورهم
ومما  ,من ذهب أو فضة أو برونز مطيل بالذهب وغريها) صلمن ,صلم(صنم 

وسالت وااللتامسات فيها وهي يالحظ يف هذه النصوص كثرة ورود الت
موجهة لآلهلة تناشدها نرش احلامية وإنزال نقمتها عىل يتجارس عىل قبور 

ويربز دين العرب :(وملوسكايت تعليال يقول فيه,املتوسلني وامللتمسني
وهذه النظرة الدينية تستدعي دائام أن يسعى  ,اجلنوبيني عبودية اإلنسان لآلهلة

  .)٢()هلةاإلنسان للظفر بحامية اآل

                                                            
 .م١٩٧٣القاهرة,  )١(
 .١٩٥احلضارات السامية القديمة,  )٢(
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ال خيفى أن هذه النصوص حمددة بمنطقة معينة وبفرتة بمنطقة معينة 
هو  ,وهو املعبود الرئيس هنا ,)املقه(وبحقبة معينة; ولذلك كان إ القمر 

هة أخرى وبمسميات خمتلفة  التي سنأيت عىل  ,الوحيد البارز بينام هناك آ
 ,وهي مزيج ـ وال شك ـ من موروث بدائي قديم ومستورد حديث ,ذكرها

 ,اىل السومريني ,وتعود أصول وجذور املستورد إىل عبادة وادي الرافدين
ر هبم وهم ورثة احلضارة ,من أكديني وبابليني وآشوريني وكلدانيني ,ومن تأ

 ومن حيثيني وفينيقيني وكنعانيني وعربانيني ,السومرية يف العراق القديم
باط  ,وغريهم ر بذلك الرتاث العقائدي ومن تىل هذه األقوام من أ كام تأ

وأجزاء واسعة يف شبه اجلزيرة العربية والسيام ,وتدمريني وغساسنة ومناذرة
ومع إقرار معظم الدراسات املتزنة هبذه املسرية التطورية للعقائد يف  ,احلجاز
ستعان باملؤلفات التي وقد ا ,بيد أن األستاذ حممد عزت دروزة ,املنطقة

يف مؤلفه الواسع ,اخذت هبذا الرأي يف خمتلف " تاريخ اجلنس العريب" يف تأ
تاريخ "جواد عيل . وبصورة واسعة عىل مؤلف د ,األطوار واألدوار واألقطار

خيالف الرأي حول اقتباس اليامنيني القدماء  ,]١٦٦" [سالمالعرب قبل اإل
ا كان أصل البابليني من مهاجري أصول عقائدهم من البابليني بحجة  ه  أ

هتهم وعبدوها  اليمن فالبد من أن يكون هؤالء املهاجرون قد محلوا معهم آ
نام حلوا ومنها وادي الرافدين إن يف رأي األستاذ دروزة بعدا واضحا عن  ,أ

فقد فاته بأن البابليني ـ كام ذكرنا آنفا ـ هم ورثة احلضارة  ,احلقيقة والواقع
هة السومريني ,ةالسومري هتهم هي نسخة متطورة عن آ كام أن  ,وأن آ

التطورات االقتصادية واالجتامعية يف العراق سابقة بكثري حلدوثها يف 
البناء (املتعلق بالوضع االقتصادي ) البناء الفوقي(فالوضع السيايس ,اليمن
ام فجر السالالت السومرية الذي يمت) التحتي د ظهر مبكرا يف العراق من أ
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يف عهد (بينام أقدم تاريخ سيايس لليمن ال يتجاوز  ,م. اىل األلف اخلامس ق
  . ,م.األلف ق) املعينيني

را ـ بني مستوى الوعي  إن إدراك العالقة اجلدلية ـ كام ذكرنا مرا
يساعد ـ من دون شك ـ عىل  ,وأسلوبه نتاجواإلدراك وبني مستوى اإل

لقد كتب  ,تطورين واملتخلفنيامل ,تشخيص الصائب ألقطاب عملية التثاقف
بوصف هذا اجلزء  ,األستاذ دروزة يف اجلزء األول من مؤلفه املذكور آنفا

ولقد :(كتب ,)تاريخ العرب قبل العروبة الرصحية: (مقدمة ملؤلف سامه
ت إىل اليمن من بابل مع  ذهب بعض الباحثني إىل أن عبادة القمر والشمس أ

ما دام البابليون هم موجة عربية  ,حيحهو الص,أن املقتىض أن يكون العكس
وعبادة املشاهد ,اجلنس متت إىل جزيرة العرب عىل ما سوف نرشحه بعد

الساموية أشبه أن تكون من وحي طبيعة اجلزيرة وسامئها أو لياليها كام هو 
ه مل  ,املتبادر وليس معنى تأخر دولة معني يف الربوز عن دول العراق األوىل أ

يكن يف اليمن دول قبلها ومل تكن عبادة ساموية يف املهد الذي خرجت منه 
ر عظيم يف حياة اجلزيرة ] ١٦٧[وللقمر خاصة  ,تلك املوجة كام ال خيفى أ

ر األكرب يف العربية الشديدة احلرارة إذ يكون لليل القمر الذي ينري ظلامت ه األ
وقد قال لبعض  ,النفوس ولعل هذا هو رس جعل القمر املعبود األكرب

الباحثني إن العربية اجلنوبية أرسلت موجات متعاقبة من البرش سلكت 
الطرق الربية والبحرية حتى وصلت إىل املناطق التي وصلت إليها واستقرت 

ثمينة ومحلت فيام محلته وهاجرت وقد محلت معها كل ما متلكه من أشياء  ,هبا
  ).القمر(اإل
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بتقارب ملحوظ مع آراء األستاذ دروزة هذه آراء الدكتور  ,وتلتقي
سوسة يف . وال غرو يف ذلك فقداعتمد د ,)١(أمحد سوسة  يف مؤلفاته املختلفة

جماالت عدة يف كتابة بحوث ومؤلفاته عىل آراء لألستاذ دروزة من دون أي 
سوسة رأس األستاذ دروزة حول املؤثرات . د لقد طابق ,حتفظ أو نقاش

سوسة يف احلديث املتضمن نقل املهاجرين .اليامنية املنقولة وجاء كالم د
إىل العراق وسوريا خربات يف ) اليمن(العرب من اجلزء اجلنويب الغريب 

ف عام ق فهاجر أهل :(فقال هبذا الصدد  ,م.الزراعة وفن اإلرواء متتد إىل أ
عن بلد ذي هنر يأوون إليه فأقرب موئل هلم كان هنر الفرات  اجلزيرة يتحرون

ف سنة يف الزراعة والفالحة ,فلجأوا إليه  ,رحلوا ومحلوا معهم خربة مائة أ
رحلوا ومعهم حضارة هنرية اكتسبوها من حميطهم فهم أول من اخرتع 
الزراعة الفنية التي تعتمد عىل  الري ومارسوها فعال يف وطنهم قبل 

والغريزة البرشية واحلاجة للقوت هي التي دلتهم عىل اكتشاف ,رحيلهم
ن األساسان اللذان  اء واألرض ومها العنرصا الزراعة االصطناعية بتوفر ا

فإىل أهل جزيرة العرب إذن نحن والعامل كله مدين  ,يرافقان دوام اإلنسان
للعرب هبذا االخرتاع العظيم الذي كان األساس الذي اعتمدت عليه كل 

لقد أسس النازحون بعد هجرهتم من جزيرة العرب إثر  ,حلضارات القديمةا
اجلفاف الذي حل هبا وأول وأقدم استيطان زراعي عىل هنر الفرات يف سوريا 

أن اهلوة ] ١٦٨[يرجع إىل ما قبل تسعة آالف سنة قبل امليالد مما يدل عىل 
  .)٢()بدأت منذ ذلك التاريخ

                                                            
 .م١٩٧٢العرب واليهود يف التاريخ, بغداد,  )١(
ـ  ٢٧١, انظر مفصل العرب واليهودي, ص ١١ـ  ١٠حضارة وادي الرافدين, ص  )٢(

 .ففيهام ما يتضمن رأيه هذا ١١٥ـ ١١٣, العرب واليهود يف التاريخ, ص ٢٧٤
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كيف تلوى مرغمة أعناق احلقائق  ,نفةُتظهر بوضوح تام  أقواهلام اآل
وكنت قد  ,لتثبت فرضيات بعيدة عن احلقيقة وخمتلفة عن الواقع واملنطق

 )١(يف مقال يل نرش يف جملة الثقافة ,سوسة. تصديت ـ منفرداـ  يف السابق آلراء د
و أضيف اآلن بإجياز مكثف عىل ما قلته سابقا  ,قدمت فيه نقدا موضوعيا

سوسة  معا القول بأن اإلنسان احلديث . اذ دروزة ودليخص أقوال األست
إنسان نياندرتال وجاوه (الذي متيز بخصائص عن سا بقيه ) الكرومانيون(

ف ق ٣٠الف ـ  ٤٠مل يسبف له من ظهور قبل  ,وعرف بالعاقل) وبكني  ,م.أ
إذ تسنى له ذلك متأخرا يف  ,ومل يكن يعرف الزراعة وتدجني احليوان بعد

 ,الربز ,م يف مرتفعات هندكوش.آالف ق ٩آألاف ـ  ١٠(  مناطق حمدودة
عىل وفق  ,)والكرمل يف فلسطني) ومنها شامل العراق ( ,زاكروس ,القفقاس

علم )(ايكوا لوجية نسبة إىل ايكولوجي(رشوط وظروف بيئية وايقولوغية 
هتيء ظروف  وجود ) التبيؤ أو معرفة العالئق بني الكائنات احلية وبيئها

وعىل وفق درجة من التقنية تساعد عىل  ,نباتات وحيوانات برية غري مدجنة
فال يتجاوز تعلم .حصول ية عمل اإلنسان مما يمكنه من انتظار املإنتاجارتفاع 

آالف  ٩ـ  ١٠) االكتفاء الذايت فقط(اإلنسان احلديث للزراعة وتدجني احليوان
وتبعا لذلك نقول بأن املجتمعات ا  ,ويف املناطق املحددة يف العامل ,م, ق

رية يف شامل  لسكنية للفالحني وحدت يف هذه املناطق وهلذا عدت مواقع أ
ية يف العامل وتارخيها ال يتجاوز األلف العراق بوصفها أقدم قرى فالح

أما استيطان السومريني يف اجلزء اجلنويب من السهل الرسويب  ,م.السادس ق
] ١٦٩[بوادي الرافدين بعد انحدارهم إليه من شامل العراق فيحدد بني 

وقد نقلوا معهم اخلربات املكتسبة  من أسالفهم يف  ,م.ق٤٥٠٠ـ  ٥٠٠٠

                                                            
جملة الثقافة, بغداد,  "عوامل التفاعل احلضاري, املجتمع العبودي, دوافع اهلجرة " )١(

 .٩٥ـ  ٧٥/ ٢, ١٩٨٣شباط 
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دهيم النشاط االقتصادي الزراعيفتوسع عىل  ,شامل العراق بفضل  ,أ
التقنيات املستخدمة يف استصالح األرايض املستنقعية بتجفيفها وشق الرتع 

االستهالكي لإلكتفاء الذايت ـ  نتاجوالقنوات لإلرواء فتحولت الزراعة من اإل
مما  ,الصنائعي للتبادل التجاري نتاجإىل اإل ,كام كان يف بدايته يف شامل العراق

كام هو متعارف عليه لدى غالبية  ,وتائر التطور احلضاري ,تب عليه ترسيعتر
فال تظهر آراء األستاذ دروزة  ,علامء التاريخ القديم واآلثار واالنثروبولوجيا

سوسة سوى العجز عن التمييز بني خصائص ظروف اليمن القديم . ود
وتقييم الرشطية وبني الظروف الرشطية للتطور اخلاصة بالعراق القديم 

فقد سبق  ,وتعيني مركزهيام يف مسرية التطور البرشية ضمن نطاق تاريخ العامل
ويعود سبب ذلك كام تشري  ,العراق اليمن يف مضامر التقدم احلضاري

إىل أن العراقيني القدماء يف شامل البالد  ,وكررنا ذكره غري مرة ,الدراسات
لتدرجيي من طور مجع القوت كانوا من بني األوائل الذين بكروا يف االنتقال ا

Food Gathering stage  القوت  إنتاجإىل طورFood producing 

stage البضائعي يف  نتاجألجل االكتفاء الذايت إىل اإل نتاجوحتررهم من اإل
جنوب العراق بعد استصالح األرايض واالستقرار فيها مما وفر هلم امكانات 

يادين االقتصادية واالجتامعية أوسع الرتقاء مدارج الرقي يف خمتلف امل
والسياسية والفكرية فظهرت لدهيم احلرف املتعلقة بالزراعة والتجارة 

وظهرت الكيانات السياسية  ,)م.األلف الثالث ق(وظهرت احلاجة للكتابة 
بشكل حكومات املدن منذ فجر السالالت وتطورت املعتقدات الدينية 

هة جديدة تناسب الظروف ري هذا  املوروثة وظهرت آ املستجدة وانترش تأ
التقدم احلضاري مما فيه يف مناطق الرشقني األدنى واألوسط بام فيها شبه 

هة سومرية ـ بابلية خارج بالد الرافدين و هي  ,جزيرة العرب إذ عبدت آ
قية القديمة و تسمياهتا نفسها بتغيريات  حتمل صفات ومهام اآلهلة العرا
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كام نوثق قوائم  ,ظهر يف العراق القديم وكان الكيان السيايس قد ,بسيطة
واح الطني باخلط املسامري  ,م.قبل األلف الثالث ق ,امللوك املدونة عىل أ

بكثري بينام أقدم ذكر للكيان السيايس الذي هو املعيني املذكور يف النقوش 
مما يشري اىل تأخرهم يف  ,إال بيشء قليل ,م.اليامنية ال يتجاوز األلف األول ق

ال يظهر إال بعد تقدم األوضاع ) البناء الفوقي(ألن الكيان السيايس  ,رالتطو
وكذلك الع قائد ال تتطور عن اشكاهلا البسيطة ) البناء التحتي(االقتصادية

وقد  ,الساذجة وتتعقد إال بعد سلسلة من التطورات االقتصادية واالجتامعية
بني التطور السيايس  إىل الرتابط) من اليمن اجلنوبية( أشار سلطان أمحد عمر

نقتطف جذاذات مما  "نظرة يف تطور املجتمع اليمني" والعقائد يف مؤلفه
فاألرض مل تعد ملكا  ,وبظهور امللوك والدولة تطور مفهوم امللكية:( ذكر

كام  ,وحتت ارشاف امللك والعبد ,وإنام أصبحت ملكا هللا ,للقبيلة أو العشرية
هة القبائل الكبرية بعد ظهور امللك والدولة ذات شأن كبري كام  ,أصبحت آ

وبرز سلطان الدين كعملية ,أن املعتقدات الدينية قد توطدت أكثر فأكثر
تربيرية رضورية لكل التطورات االقتصادية واالجتامعية التي حدثت يف 

ت السرتضاء احتفاال ,املجتمع  وكانت تقام عند أدا أي عمل له أمهية ما
وكانت املعابد والقنوات والقوانني  ,وتكريس ذلك العمل هلا ,اآلهلة

صاب القبور توضع كلها يف رعاية اآلهلة وكان عىل اآلهلة  ,ومراسيم الدولة وأ
  . )١()أن تنتقم من كل من ينتهك تلك األشياء أو يرسقها

هة اليمن كان مستورد ا متتد نخلص من هذا أن قسام ال يستهان به من آ
هة العراق القديمة   ]١٧١.[جذور أصوله إىل آ

                                                            
 .١٩, ص ١٩٧٠, ١بريوت, ط )١(
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 :أشهر آهلة عرب وسط وشامل شبه اجلزيرة 
  

تواجه الدراسة املنهجية آلهلة وسط وشامل شبه اجلزيرة العربية 
صعوبات تقنية منهجية تعيقها عن التوصل إىل مرحلة من القناعة متكن من 

ها مستمرا حول حتديد البت برأي ثابت قاطع بمسائل ال يزال النقاش في
فيا وتعيني عبادهتا من القبائل بصورة منفردة إل  مواقع عبادة اآلهلة جغرا

ويستمر  ,معني أو بمشاركة ومتييز أصالة االعتقاد عن التقليد واالسترياد
ا يبقى جل االعتامد يف تقيص املعلومات عىل ما رواه الرواة  النقاش حوهلا طا

ض الكثري  من اخباريني وأوائل علامء املسلمني شفاها من روايات قد تعرَّ
ينا عىل  منها للتغيري والتحوير والتحريف والتصحيف ألسباب ودوافع أ

إضافة إىل أن طابع تلك الروايات أميل إىل القصص و  ,ذكرها سابقا
وأما املؤلفات األجنبية القديمة من .)١(احلكايات منه إىل الروايات التارخيية 

ها  ة معلوماهتا اغريقة وسوا فال يمكنها أن تتالقى وذلك النقص لضآ
فتشكل لذلك ندرة النصوص  ,واغرتاهبا وانتقاهلا اليهم حمرفة يف أغلبها

 ,العربية القديمة يف وسط وشامل شبه اجلزيرة املعنية باملعتقدات لنفسها
باستثناء القليل من الثمودية والصفوية عنرصا عائقا هاما بصفتها مادة رئيسة 

فندرهتا أو انعدامها يشكل نقصا بارزا أو ثغرة واسعة يصعب ,توثيقلل
وتنجم عنها م كام ذكرنا قبال إعاقة تامة لدقة التحديد والبت القاطع ,تالفيها

  .برأي سديد

ستنحو معاجلتنا ـ نظرا هلذه االشكاالت ـ منحا تتحاشى فيه االسهاب 
وليس هلا ,لواقع ملموسوالتعمق يف مناقشة مسائل تفتقر إىل أسس مادية 

                                                            
 .٢٥٨فرانز روزنثال, علم التاريخ, ص  )١(
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نا ال نملك بعد وسائل التحرر من أاسفار  مايسندها من نصوص توثقها; أل
هة العرب القديمة ولكن عوضا عن ذلك سنوجه  ,عقد تكتنف دراسة آ

عناية البحث نحو إيراد اآلهلة كام ذكرنا يف املصادر القديمة واملراجع احلديثة 
اإلمكان عىل وفق ما نسبه تصور العرب قدر  ,مع االهتامم بتصنيفها وتنسيقها

 ,القديم الفنطازي هلا من خارقة لشعور غري متوازن وال متجانس وال موحد
هتهم ي درجات األمهية و ر يف تصنيف مقاماهتا لدهيم فلم تتساو آ نام إمما أ

اختلفت مراكزها عىل وفق ما افرتضوه هلا من اختصاصات متنح بموجبها 
كام منحت تلك  ,ومحاية ووقاية وتغيث من يستجري هباعبادها من آالء ونعم 

اآلهلة القدرة عىل إحلاق األذى والرضر والرش بمن تسخط عليهم; لذلك 
إن تنوع التصور .تفاوتت مقامات اآلهلة بنظر عبادها بني قبيلة وأخرى

واختالف اخاتصاصاهتا يستدعيان البحث عن ,الفنطازي لطبائع اآلهلة
 املتخيل العريب القديم عن اآلهلة وبني األشكال البدائية الرابطة الشعورية بني

  .األربعة للمعتقدات البرشية القديمة

  :الثالوث الساموي
 ,تشكل معبودات عرب وسط وشامل شبه اجلزيرة العربية املهمة

هات مستقرات يف أجرام  ,الالت والعزى ومناة ثالوثا متميزا  فقد ختيلوهن آ
بل ونعتهن  ,بنات الرب وشفاعتهن لديه ترجتى كام عّدوهن ,ساموية بعيدة

نيق والغرنوق طائر من نوع  ,وهي طيور مجيلة( باجلامل فشبهوهن بالغرا
لقد عّد القدماء الكواكب املعينة للعبادة . )١()كام يذكر الزبيدي ,الكركي

هتهم املعبودة إذ ال تعبد ) Animismمبدأ األرواحية (هياكل ألرواح آ

                                                            
/ ٢٦عبد الكريم العرباوي, : تاج العروس, حممد مرتىض احلسيني, الزبيدي, تح )١(

 ., بال حمل وسنة الطبع٢٤٧
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أي أهنم عبدوا أرواح الكواكب وليس  ,لألرواح املتجسدة فيهالنفسها وإنام 
وقد كان لقدماء العراقيني هذا ,إذ األرواح هي املقصودة بالعبادة,أجرامها

واتبع اليزيديون ,التصور الفنطازي يف عبادة الكواكب الساموية السبعة
  .والصابئة الوثنيون هذا التصور االعتقادي ايضا

ـ وان كانت تقليدا أو حماكاة هلذه الكواكب دماءوتعّد عبادة العرب الق
ه قد كان هلذه اآلهلة القصية يف السامء ,ـعبادة جتريدية] ١٧٣[النائية   ,بيد أ

صبة من ,بالوقت نفسه رموزا متثلها عىل األرض جمسدة يف أصنام ومتاثيل وأ
موزعة بني قبائل خمتلفة يف أماكن  ,أحجار وأشجار ونتوءات تضاريسية

نية وحرم وسدنة ,ةمتعدد يقيم عندها عبادها طقوس عبادهتم ويقدمون  ,هلا أ
بينهم وأضاحيهم ويذبحون لدهيا عتائرهم  ( هلا هداياهم ونذورهم وقرا

  ) .العترية كالذبيحة من الشاة

إن السياق الذي ذكرت فيه هذه ( :يرى األستاذ حممد عزة دروزة 
ا كانت رموزا مادية يفيد بأهن ,املعبودات ا لثالث واألصنام عموما

 ,إن كالمه هذا يصح عىل الرموز املشخصة أرضا فحسب). )١(للمالئكة
هة" فنطازيا"وذلك ألن تصور هذه اآلهلة  ساموية ) بنات اهللا ,مالئكة(كآ

ادية إىل  مستقرة يف أجرام ساموية بعيدة ال خيرجها من واقع املحسوسات ا
  .ريدية كام أسلفناإىل العبادة التج ,مصاف املعبودات اخلفية

قية القديمة  إن هذا التصور الذي كانت البنية الذهنية احلضارية العرا
إذ ,السابقة ـ كام أسلفنا يف اختالفه ـ يدل عىل بلوغ مرحلة اعتقادية متطورة

التي هي انعكاس للتصورات ,يشري هذا التصور إىل حتول البنية الذهنية

                                                            
 .٢٧٠/ ٥تاريخ اجلنس العريب,  )١(
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اء املحيطة املرصودة واملرئية عن االقتصادية واالجتامعية من عبادة األشي
قرب إىل اخلفية النائية الغيبية ; أي من عبادة الظواهر الطبيعية وعنارصها 

ادية بصورة فجة إىل  عبادة الكائنات البعيدة ) املعتقدات البدائية ا لقديمة(ا
فس,األرواح(غري املرئية   ,إىل العبادة التجريدية إىل عبادة الكواكب ,)األ

لقد نشأت األساطري يف املعتقدات البدائية القديمة  ,روحها وليس أجرامها
بصورة مبكرة لتواكب العقائد املتخيلة يف نشأهتا فقد احتاجت البنية الذهنية 

وازداد احتياجها هلا  ,البداية لدعم تصوراهتا املتخيلة] ١٧٤[األساطري منذ 
ع املرئي املحسوس وبني بشكل أوسع لسد الثغرات القائمة حتام بني الواق

إذ عرب األساطري تمَّ انتقاء صور ومالمح شتى من احلياة  ,املتخيل اخلفي
ومن  ,االجتامعية وأسبغت عىل اآلهلة املتخيلة لتقرب األذهان ويعمق اإليامن

اورائية    ).امليتافيزيقية(هنا انطلقت املثالية حشوا للمعتقدات ا

ث هذه ـ كام نقل عنه األستاذ حممود لقد ُعدَّ األب شيخو اآلهلة الثال
بيد أن األستاذ احلوت ال  ,)١(سليم احلوت ـ ثالث تسميات ملعبودة واحدة

هات متميزات   .)٢(يرى هذا الرأي وإنام عّدهن ثالث آ

حتتفظ الرموز األرضية هلذه اآلهلة ببعض رواسب من املعتقدات ال 
عند التشفع لدهيا الستسقاء املطر من السامء :كالسحرية  ,بدائية ال قديمة

 ,حسان واحلاق األذى باخلصوم األعداءوالترضع إليها التامس العون واإل
باسباغ الشعور اخلارق عىل تلك اآلهلة الساموية ورموزها ) الفتيشية: (والبدية
) نوع من أشجار الطلح(والطوطمية باختاذ شجرات أو سمرات  ,األرضية

بينام كان احلصان  ,)أو من األشجار املقدسة احلُُرم( ثلة رمزا للعزىمم

                                                            
 .٧يف طريق امليثولوجيا, ص  )١(
 .ن.م )٢(
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رمزا لكل من الالت والعزى يف حالة متثيلها أصال  ,يف السابق ,واألسد
واألرواحية العتقادهم أن هذه اآلهلة مالئكة أو بنات اهللا وأن  ,)١(للشمس

ا السدنة ومههمة ومهسا يفهمه ,لرموزهن األرضية أرواحا ونفوسا ورغائبا
لقد نالت هذه اآلهلة لدى عرب وسط وشامل شبه اجلزيرة  ,حدسا كام زعموا 

كانت قريش :( قال ابن الكلبي يف كتابه االصنام  ,منزلة رفيعة سالمقبل اإل
بالكعبة وتقول والالت والعزى ومناة  الثالثة  األخرى فإهنن ] ١٧٥[تطوف 

نيق العىل وإن شفاعتهن لرتجتى كانوا يقولون :(إىل قوله وأضاف.)٢()الغرا
زل  ,وهن يشفعن إليه) عز وجل عن ذلك( بنات اهللا  فلام بعث اهللا رسوله أ

تم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى:(عليه ثى  ,أفرأ كم الذكر و له األ أ
زل اهللا  تم وآباؤكم ما أ تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إال أسامء سميتموها أ

نيق لقد ت. )٣()هبا من سلطان . )٤(وسع األستاذ احلوت يف تناول حديث الغرا
هة العرب ما قبل اإل ) إالها ٧٠حوايل (بشكل واسع  سالمإن ظاهرة تعدد آ

ألن هذا التعدد كان من دون شك انعكاسا حلياة سكان شبه  ,كانت طبيعية
ادية  وأحواهلم  االقتصادية واالجتامعية والسياسية  جزيرة العرب األقدمني ا

ويغدو من نافلة القول ترديد ما ذكرناه سابقا من أن عقيديت التفريد ,ريةوالفك
املرتبطتان أساسا بالوضع السيايس واالجتامعي والفكري السائد يف  ,والثنوية
يتعذر ظهورمها يف جمتمع جمزء متضاد كاملجتمع العريب القديم قبل  ,أي جمتمع

البالد جمزءة يف احلقبة فقد كانت  ,تكوين دولته املوحدة يف العهد األكدي
منذ فجر السالالت وحتى سقوط آخر ساللة سومرية حاكمة  ,السومرية

                                                            
هباء الدين الوردي, حول . , د٢٣٧, ٢٢٠ديتليف نلسن, التاريخ العريب القديم, ص  )١(

 .,١٩٩, اجلزء األول, القسم الثاين, ص ١٩٨٣رموز القرآن الكريم, مراكش, 
 .١٩ص  )٢(
 .١٩ن, ص .م )٣(
 .٤ـ  ٧٣يف طريق امليثولوجيا, ص  )٤(
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لذلك فإن البنية الذهنية  ,وهي احلقبة التي ساد فيها نظام حكومات املدن
احلضارية العربية القديمة يف ظروف الترشذم واخلصومات القبلية قبل 

صل بعد إىل تشكيل وحدة من التو سالممل تتمكن قبل ظهور اإل ,سالماإل
باستثناء صالت يف الطرف  ,سياسية شاملة جتمع عرب شبه اجلزيرة كلها

بنية العرب ] ١٧٦[ إذ ثمة دول موحدة كام مل تكن ,يف اليمن ,اجلنويب الغريب
الذهنية يف حينها قادرة عىل انشاء رابطة فكرية موحدة لذلك مل تستطع تلك 

ادية أن تتجاوز يف تصوراهتا البنية الذهنية يف ظروفها املحلي ة ورشوطها ا
الذي كانت تسوده التجزئة  ,الفنطازية العقائدية وضع املجتمع العام

ام العرب(والترشذم وتكثر فيه اخلصومات واملنازعات واحلروب الثأرية ) أ
مما أعاق ظهور عقيديت التفريد والثنوية وانام  ,ألسباب اقتصادية يف أغلبها

شجع عىل توزيع عرشات اآلهلة املختلفة االختصاص كان ذلك الوضع ي
  :والقيم بني القبائل ومن هذه اآلهلة

 :الالت
هلا رواسب شكيل االعتقاد  سالممتتزج يف عبادة عرب ما قبل اإل

الصخرة البيضاء (فلرمزها األريض  ,الفتييش واألرواحي ,البدائي القديم
إذ حتسن لعبادها املطيعني وتلحق  ,روحا خارقة الشعور) املربعة الشكل

  !.األذى بسواهم من العاصني وهتمهم هامة يف آذان سدنتها املهطعني

وإن  ,لقد خص األخباريون وعلامء املسلمني عبادهتا بقبيلة ثقيف
ف من الرمز  يف ) الصخرة البيضاء(مركز عبادهتا يقع بمدينة الطائف ويتأ

كام  ,وخيدمون حجاجها) ة الالتاإلهل(وسط دار هلا حرم وسدنة يرعوهنا 
ولكن يصعب التحقق من ذلك نظرا  ,عّدوها أحدث عهدا من اإلهلة مناة
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فقد أظهرت التنقيبات  ,والسيام خارج شبه اجلزيرة العربية ,لقدم  عبادتيهام
قية والنبطية والتدمرية والصفوية  ,اآلثارية والنصوص القديمة املكتشفة العرا

واملؤلفات  ,التوراة ,ونصوص من العهد القديم ,والثمودية واللحيانية
سبق عبادة البابليني  ,االغريقية والرسيانية وما قدمته الدراسات احلديثة

باط والتدمريني والثموديني والصفويني ] ١٧٧[والكنعانيني  واأل
ومن شامل شبه اجلزيرة انحدرت عبادهتا  ,واللحيانيني وسواهم لعبادة الالت

حاء شبه اجلزيرةإىل احلجاز فباقي  إذ مل تقترص عبادهتا عىل قبيلة ثقيف بل  ,أ
 ,والعزى ,الالت ,جتاوزته إىل قبائل أخرى ففي احلديث عن اآلهلات الثالثة

نيق( ومناة يرد ذكر عبادة قريش لإلهلة الالت كام يدل وجود  ,)حديث الغرا
 ,وعبد الالت,عمرو الالت ,ووهب الالت ,تسميات مركبة مثل زيد الالت

حاء اجلزيرة بني قبائل متعددةعىل عبادهتا من قبل تلك القبائل   .منترشة يف أ

اظهرت مناقشات العلامء والباحثني نولدكه ويوليوس وهلاوزن 
وروبرتسن سمث ورينيه ديسو واألب المانس واألستاذ جرجي زيدان 

جواد عيل واألستاذ . فيليب حتى واألستاذ احلوت ود. واألب شيخو ود
قية  ,هباء الدين الوردي. دروزة ود املعتمدة عىل النصوص القديمة العرا

 ,اسحاق االنطاكي ,هريودوتس,والكنعانية التوراتية واالغريقية والرسيانية
والدراسات احلديثية أظهرت تقاربا يف اآلراء حول قدم عبادة الالت وان 

ت(وحتور إىل  Alilatهو األالت ) ت.ا.ل(أصل تركيب لفظة ال ثم ) آ
الشمس ورمزها األسد أو (ومتثل لدى البعض  ,هي مؤنث لفظة اهللا ,الالت
وقد نقلت  ,بينام يرى االكثرية أهنا متثل الزهرة ,لدى آخرين القمر ,)احلصان

إذ هي  ,وأفروديت,إىل اليونان والرومان وسميت لدهيم بأسامء فينوس
وكان هلا مقامم عظيم خارج شبه  ,تشارك العزى ومناة يف متثيلها للزهرة

 ,واألم العذراء ,وأم اآلهلة ,اجلزيرة فقد كانوا يطلقون عليها الالت العظمى
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ينة إهلة احلكمة  ينة ) مريقا(وتقابل الالت إهلة اليونان أ وفطن أن عبادة أ
  ] .١٧٨.[ وأوصافها وتسميتها منقولة وحمرفة عن اإلهلة الالت

العز: 
يث معبودة قريش املفضل  ة وتدل تسميتها عىل الرفعة والعز وهي تأ

 ,وتعد حسب رواية ابن الكلبي أحدث عهدا من الالت ومناة ,اإلعز والعزيز
قبل عبادهتا يف  ,كام تشري النصوص ,بيد أهنا عبدت خارج شبه اجلزيرة

واختلفت الروايات حول رمزها  ,"عزيان"كام عبدت يف اليمن باسم ,الداخل
: السمر ( م أو شجرات ثالث أو سمرات ثالثاألريض بني صنم ضخ

 ,وليس يف العضاء أجود منه خشبا ,شجر من العضاء) نبات(الواحدة سمرة 
. والصنم أقرب للمقبول واملعقول ـ كام يقول د ,.)٣٥٠ص  ,قاموس املنجد

 ,ـ إذ تذكر الروايات حتكيم الصنم وهتشيمه ٢٤٥/ ٦( املفصل  ,جواد عيل
درجة يف التعظيم من الالت ومناة إال أهنا تذكر دوما  والعزى وان كانت أعىل

ممثلتان  ,الالت والعزى ,ويسود اعتباراإلهلتني,مرادفة وتالية لإلهلة الالت
أي  ,وبالتحديد متثل الالت كوكب املساء والعزى كوكب الصباح ,للزهرة
با ط هي الزهرة  ,الزهرة  ,أفروديت(وهكذا كانت العزى لدى األ
بينام يرى فريق آخر  ,ذلك اشارت كتابات االغريق والرسيانواىل ,)فينوس

ويفرس نص ورد يف التوراة يتحدث عن ملكة  ,أهنا كانت تدل عىل القمر
) ١٠٨٥ص  ,١٨و  ١٧اآليتان  ,اإلصحاح السابع ,سفر أرميا(السموات 

ـ أما ترى ماذا يعملن يف مدن هيوذا ويف  ١٧:( بانه خيص العزى فقد جاء فيه
ناء يلتقطون حطبا واآلباء يوقدون النار والنساء   ١٨ ,رشليمشوارع أو ـاأل

بينام ترد أخبار مشاهبة للنص ) يعجنَّ العجني ليصنعن كعكا مللكة الساموات
اآلنف للجاهليني بأهنم كانوا يقدمون اخلبز والكعك لكواكب السامء ويعنون 



‐ ٢٥٣ - 
 

سايرها يف وكانت قريش ومن ) . ٦/٢٣٩ ,املفصل ,جواد عيل. د( به العزى
اعتقادها ختص العزى بأعىل درجات التعظيم ثم تليها يف التعظيم الالت 

واألوس واخلزرج وإهلتهم  ,وإهلتهم الالت ,وكانت ثقيف] ١٧٩[فمناة 
كام قال ابن  ,يدرجون العزى يف املقام األول من الت عظيم ,اخلاصة مناة

  .)١())أي العزى(وكلهم كان معظام هلا : ( الكلبي

عبادة االقدمني للعزى كروح يف كوكب ساموي كانت  ومع أن
) وكان متثاال ضخام المرأة(غري ان تصورهم لرمزها األريض صنام  ,جتريدية

كان يدل عىل متازج رواسب من األشكال  ,أو شجرات أو سمرات ثالث
الفتيشية والطوطمية واألرواحية فقد كان ذلك الرمز يمتلك  ,البدائية القديمة
إذ كان قادرا عىل منح االحسان احلاق  ,دهم ـ شعورا خارقاـ حسب اعتقا

األذى بالناس فهو يف هذه احلال حيتفظ براسب من أشكال العبادة 
وأما يف حال  ,القديمة سواء كان الرمز صنام أو شجرة) الفتيشية(البدية

الذي  ,التصور بأن الرمز كان شجرا فهو امتداد لالعتقاد البدي الطوطمي
 ,عىل ملسه أو قتله أو أكله) تابو (ويضع التحريم  ,ن أو النباتيقدس احليوا 

فإن ذلك .وان كان تعليل تقديس هذه أألشجار املقدسة النامية يف حرم اإل 
كام ومتثل يف رمز العزى األريض  ,ال خيرجها من راسب العبادة الطوطمية

 األرواحية إذ كانت تسمع من الصنم أو الشجريات مههمة مهس يفهمها
عىل  ,الذي خيفي ـ بالطبع ـ شخصا يف مكان رسي جييب عام يسأل عنه ,السادن

أوعىل وفق رواية ابن  ,وفق سياق االعتقاد بحلول الروح يف هذه الرموز
: إذ قال) ظهرت حبشية عريانة كانت خمتفية : (الكلبي عن حتطيم رمز  العزى

                                                            
 .٢٧األصنام, ص  )١(
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بحبشية نافشة فإذا  ,كانت العزى شيطانة تأيت ثالث سمرات ببطن نخلة( 
  ] .١٨٠). [٢٥األصنام ص )(شعرها واضعة يدهيا عىل عاتقها 

باط والتدمريون واملناذرة والصفويون كام عبدت يف  ,عبد العزى األ
وعبدت يف مناطق عدة من شبه اجلزيرة وقد حظيت لدى اجلميع  ,اليمن

كانوا يقدمون األرسى  ,بمكانة رفيعة فاملناذرة كام تذكر الروايات الرسيانية
كام تدور حول أمري احلرية املنذر بن ماء السامء الذي قدم ( قربانا للعزى 

ويروي ابن الكلبي عن تعظيم قريش للعزى  ,)أربعامئة راهبة قربانا للعزى
و أحيحة وهو سعيد بن العاص بني أمية بن عبد : ( احلادثة اآلتية ومرض أ

و هلب يعوده ,فيهمرضه الذي مات ) شمس بن عبد مناف  ,فدخل عليه أ
ا أحيحة ? أمن املوت تبكي ,فوجده يبكي " والبد منه? ,فقال ما يبكيك  يا أ

و هلب" . ولكني أخاف أن ال تعبد العزى بعدي. ال: " قال واهللا ما : " قال أ
و " وال ترتك عبادهتا بعدك ملوتك ,)ألجلك(عبدت حياتك  : " أحيحةفقال أ

  ).٢٣األصنام (وأعجبه شدة نصبه يف عبادهتا ,"يفةاآلن علمت أن يل خل

والسيام قريش تعظم العزى فتقدم هلا اهلدايا ,كانت العرب قديام
بينام خارج شبه  ,والقرابني والنذور واألضاحي وحتمل رمزها يف احلروب

من  ,اجلزيرة العربية  بلغ االعتزاز بالعزى درجة تقديم القرابني من البرش
نائهم أو من أع ويف ,بحرقهم بني يدي متثال الرمز ,عىل حد سواء ,دائهمأ

هتهم  االصحاح  ,امللوك األول(التوراة إشارات إىل حرقهم الضحايا لدى آ
 ,١٤ ,١٣اآليات  ,٢٣وسفر امللوك الثاين االصحاح  ,٣٣و  ٥اآلية  ,١١
والروايات التي يروهيا الرسيان عن الضحايا البرشية التي قدمها أمراء  ,)١٥
  .كام تذهب رواياهتم ,راهبة تم حرقهن ٤٠٠(رية للعزى احل
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 : مناة]١٨١[
من األوس واخلزرج ) املدينة(تعّد اإلهلة مناة معبودة سكنة يثرب 

إال عند  ,إمتاما ملناسك حجهم ,إذ كان هؤالء الحيلقون رؤوسهم ,املفضلة
 ,بأميال من يثر ٧عىل بعد  ,يف ناحية املشلل ,رمزها االريض صنام أو صخرة
ذكر األستاذ حممود ,عىل ساحل البحر األمحر ,يف الطريق بني املدينة  ومكة

وكان حذو احلبل الذي بني مكة و املدينة من ناحية : ( شكري اآللويس
  .)١()الساحل

هباء . نقل د ,إهلة القضاء والقدر واملوت ,اشتقت تسميتها من املنية
 ,وأن املنية ,مناة من املنيةبأن : )٢(جواد عيل وعن فهد.الدين الوردي عن د
الوارد يف العهد  Godيقصد ) ( اجلد(هلا صلة مع إهلة  ,إهلة القسمة والنصيب

  . )٣()وهلا وجه من أوجه الزهرة) القديم

) منوت) (منوتن(والصنم مناة هو : ( جواد عيل عن منا. وكتب د
Mmanavat مناتا(ويظن ان السمه صلة بـ,عند النبط (Menata  يف هلجة

نية Mena) منا(بني إرم و  وباسم ,Manot) مانوت(ومجيعها ,يف العربا
 ,يف عربية القرآن الكريم) منايا(ومجعها ,)منية(وبكلمة  Mini) منى(اإلهلة 

وهلذا ذهب بعض  ,والسيام املوت ,وهي لذلك متثل احلظوظ و األماين
ثم . )٤()الباحثني إىل أن هذه اإلهلة هي إهلة املنية واملنايا عند اجلاهليني

حيثام وردت يف  Godجواد عيل عن عالقة اإلهلة مناة باإل جد . يتحدث د

                                                            
 .٢٧االصنام, ص  )١(
 .٢٠٠قرآن الكريم,, اجلزء األول, القسم الثاين, ص حول رموز ال )٢(
 .٢٥٠/ ٦جواد عيل, املفصل, . د: , انظر٢٠ن, ص .م )٣(
 .٢١, ٢٣, أصنام العرب, ٢٥٠/ ٦املفصل,  )٤(
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والظاهر  ,يف العهد القديم) جد(مع   Meni) منى(وقد ذكر :( فقال ,التوراة
مع ) منى(وذكر  ,اسم علم الصنم ثم صارت ,كانت مصدرا) جد(أن كلمة 

فاالول هو املعرفة واملستقبل  ,له شأن كبري من حيث معرفة الصنمني) جد(
 ,وما يكتبه القدر لإلنسان من منايا وخمبآت ال تكون يف مصلحة اإلنسان

 (Tyche)ملعرفة املستقبل الطيب واحلظ السعيد ] ١٨٢) [جد(والثاين وهو

(Fortune)  ١() يمثالن إذن جهتني متضادتنيفهام ,يف اليونانية(.  

هة احلجاز اسمها كمعبود قائم بنفسه  وقد ورد,تعد مناة من بني أقدم آ
باط بحجر ) دوساروس( مشاركا لإل ذي الرشى  ,البطراء( )٢(يف رقم األ

خارج شبه اجلزيرة العربية  إىل أ  ,ويمتد اإلهلة مناة,)الرقيم ,رأس صالح
ومناتو ومنوتن لدى ) مامناتو(فقد عبدت لدى البابليني  ,زمان بعيدة

باط ويثري اختيار  ,إىل يثرب) البطراء(ربام انحدرت عبادهتا من حجر ,األ
ه تم  مركز عبادة رمز اإلهلة  األريض عىل ساحل البحر األمحر تساؤال; أل

. د ويعلل ,خالفا للمعتاد يف اختيار مركز العبادة يف الداخل بعيدا عن البحر
جواد عيل اختيار املوقع قرب البحر عىل ضوء بعض خصائص اإلهلة مناة 

واء اء البحر ,املتعلقة باأل  ,فعلل القرب من ساحل البحر بارتباط ا
فقد كانت اإلهلة مناة تستشفع إلنزال املطر من  ,باستسقاء املطر من السامء
و ,)٣(مفعلة النوء,السامء لذلك تعّد تسميتها . كتب د ,اء اجلويةلصلتها باأل

فهي إذن وهبذا الوصف مذبح تراق عنده الذبائح : ( جواد عيل هبذا الصدد
كأهنم (و يذكرون أهنم إنام كانوا يفعلون ذلك  ,الذي تقدم نسيكة لإلهلة

                                                            
 .٢١/ ٢٣أصنام العرب, / ٢٥٠/ ٦املفصل  )١(
حسني قاسم العزيز, موجز . د: , انظر١٣٨/ ١) مطور(فيليب حتي, تاريخ العرب. د )٢(
 .٦ـ  ٩٥اريخ العرب, ص ت
 .٢٧, ٥٤حممد عزت دروزة, اجلنس العريب,  )٣(
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واء تربكا هبا ويتبني من ذلك أن هذا املوقع كان مكانا )يستمطرون عندها األ
ل الرياح فتأيت باألمطار والغيث مقدسا وقد خصص بإ ينرش السحب ويرس

اء لذلك أقيم معبدها عىل ساحل  ,للناس وإن هلذه اإلهلة صلة بالبحر وا
  .)١(البحر

اختلفت آراء اإلخباريني بصدد هيأة رمز اإلهلة مناة املقام عند ساحل 
. هل كان صنام فحسب? أم جمرد صخرة? أم كليهام معا? ويرجح د ,البحر

من : ( االخرية; ألهنا األقرب للمعقولية إذ يرى  احلال] ١٨٣[جواد عيل 
اجلائز أن يكون الرمز صنام وعىل مقربة منه الصخرة التي كانوا ينحرون 

كذلك معظم مصادر األخباريني  ,لقد أغفلت.)٢()عندها الذبائح والعتائر
ه  ذكرا هليأة التي كان عليها مقر الرمز ما عدا ما أورده الطربي يف تفسريه من أ

ه أقرب للمعقول إذ ال  ,جواد عيل. وهذا منطقي كام يرى د ,ن بيتاكا إذ قال بأ
وسدنته وحجابه يف العراء معرضني ) الرمز(يعقل أن يبقى الصنم أو الصخرة 

جتىل يف االعتقاد بمناة كإهلة راسب .)٣(للرياح والشمس والعواصف واألمطار
 ,استسقاء املطر ,ا النوئيةبقدرهت ,أشكال العبادة البدائية القديمة من السحرية

إذ يمثلها االعتقاد بصورة إهلة كريمة تسعد عبادها وتساعدهم  ,من الفتيشية
وتعطيهم ما حيتاجون إليه ـ ومن األرواحية يف تصورهم  ,عىل املكاره وامللامت

أو يف الرمز  ,)جتريدي(يف الكواكب يف السامء ,الفنطازي يف حلول األرواح
ا للوايت  ,ومناة هي ثالثة الثالوث الساموي ,يف الصنم أو يف الصخرة ,األريض

  .سالمهلن املكانة الرفيعة يف تقديس عرب ما قبل اإل

                                                            
 .١٩/ ٢٣, أصنام العرب, ٢٤٩/ ٦املفصل,  )١(
 .١٩/ ٢٣, أصنام العرب, ٢٤٧/ ٦هبذا املعنى كتب يف املفصل,  )٢(
 .ن.م )٣(
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 :اإلله هبل
هتهم وأقدم صنم  عّد بعض أهل احلجاز هبال أعظم وأضخم آ

بيد أن عبادهتم إياه ما كانت ترقى  ,)١(حسب رأي اليعقويب ,منصوب بالكعبة
لعالقة سببية تربطها  ,ا لظاهرة لدى بعض املجتمعات ,ة التفريدملصاف عقيد

فقد كان املجتمع  ,بالرشوط الظرفية لنشأة وتركيب املجتمع ومستوى تطوره
العريب القديم ـ كام ذكرنا سابقا ـ جمزءا تسوده عالقات نظام قبيل مفتقر للكيان 

مل تكن من وعىل الرغم من أن التصورات اخلاصة هببل  ,السيايس املوحد
إذ كانت من اختالف بنى  ,ختيالت العرب الذهنية ا لقديمة] ١٨٤[صميم

إال أن  ,فقد كان هبل يف عداد اآلهلة املستوردة من اخلارج ,ذهنية تالئم حماوره
هتهم وأكثرها حظوة وتعظيام سالمعرب ما قبل اإل كان له  ,عدوا هبال أهم آ

 ,لدى قبيلة قريش ,قدير واالهتاممكام يعلم ـ املقام األول من التبجيل والت
ا سفيان كان يردد مبتهجا  ,يف معتقداهتا من القبائل ,ومن سايرها حتى أن أ

) . أعل هبل ,أعل هبل: (بانتصار املرشكني يف معركة أحد ـ كام ذكرنا  سابقا ـ 
ه كانت تنحر لديه الذبائح والعتائر وإليه  ضا بأ وتتجىل أمهية ومكانة هبل أ

فس اهلدايا والنذور فضال عن القرابني واألضاحي من وأ كام كان  ,تقدم أ
يستغاث الستسقاء مطر السامء  ولتقديم العون واملساعدة ودفع املكاره 

ويدخل هبل  ,بعة لطلب اخلريةويستخار يف األمور كافة فلديه األقداح الس
أو من هيت بشامل  ,من مآب بلقاء الشام( بعداد اآلهلة املستوردة من اخلارج 

هو ـ , ,ويمثله يف الكعبة صنم ضخم هبيأة رجل,)٢() عىل هنر الفرات ,العراق
: ( ومصنوع كام ذكر ابن الكلبي ,)٣(حسب رأي اليعقويب  أقدم أصنام الكعبة 

                                                            
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقويب,  )١(
 .١٢٥عبد املعيد خان, األساطري, ص . د: انظر )٢(
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقويب,  )٣(
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أدركته قريش كذلك  ,ورة إنسان مكسور يد اليمنىمن عقيق أمحر عىل ص
هو أكرب أصنامهم ويسمونه : هبل : (إذ قال ,)١()فجعلوا له يدا من ذهب

ه مصوعا من نحاس ,الصنم األكرب وقيل من قوارير أي زجاج ـ  ,وذكروا أ
كام ذكرنا سابقا بشكل ) هبل(وترجع تسمية اإل . )٢()عىل هيأة رجل ضخم
إذ ال اشتقاق هلا يف معناها  ,من خارج شبه اجلزيرة, عريبموسع إىل أصل غري

] ١٨٥)[هبعل(والراجح لدى الباحثني أهنا منحدرة من تسمية ,باللغة العربية
وتتكون هذه التسمية من حرف اهلاء الذي  ,الذي هو إ الفينيقيني األعظم

وهذا ,إ الساميني) بعل(ومن  ,التعريف بالعربية) أل(هو أداة للتعريف كـ
بينام ال يرى  ,اسامن إل واحد) بعل(و) هبل(ماجعل البعض يظن بأن 
ن مستقالن ,غريهم ذلك وإنام مها ويرجع البعض  ,حسب رأهيم 

بعد ) هبعل(لقد أمهل حرف العني من ) بل(إىل اإل الكلداين ) بعل(أصل
) هبل(و استقرت تسميتة  ,)بل(وصار ينطق) بعل(حني مثلام أمهل نطقه يف 

  .ببضع سنني سالمقبيل ظهور اإل ,بعد امهال العني

كان املجتمع العريب القديم املتأخر ـ خلصوصيات ظروفه ـ يف سري 
ـ جمموعة  ,قد تلقى من املجتمعات املجاورة ,تطوره ـ األقدم واألوسع حترضا

ومل يتم استالم تلك اآلهلة  ,وكان هبل ـ كام ذكرنا ـ يف عدادها ,من اآلهلة
وإنام نقل معها ما يكتنفها من  ,صامء فحسب) أصنام(املستوردة كعينات مادية

التي هي اساسا  ,وشعائر عبادة خاصة هبا ,وطقوس ,ومناسك ,أساطري
وتصنيف واختالق البنى الذهنية احلضارية  إبداعتصورات فنطازية من 

قية ,لألمم املجاورة نية  ,والكنعانية ,لفينيقيةوا ,القديمة ,العرا وقليل  ,والعربا

                                                            
 .٢٨األصنام, ص  )١(
 .٢٧٥/ ٣تاريخ التمدن اإلسالمي,  )٢(
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وليس  ,ومن رواسب من املعتقدات البدائية القديمة ,وغري مبارش للفرعونية
بمستبعد أن تضاف إىل تلك املعتقدات املستوردة بضعة تصورات الحقة م 
اختالق البنية العربية الذهنية مستمدة من موروث وثني مهجي قديم ومما تم 

: فذكر اليعقويب يف تارخيه ,ى املجاورين األكثر تطوراالتعرف عليه لد
 ,وكانت أديان العرب خمتلفة باملجاورات ألهل امللل واالنتقال إىل البلدان(

إذن بتلك اآلهلة املستوردة  سالمفاعتقادات عرب قبل اإل. )١()واالنتجاعات
هي مزيج من تصورات متخيلة خارجية وحملية ومن رواسب عبادة قديمة 

النصيب األوفر منها التي تظهر لديه بشكل واضح يف ) هبل(لإل وكان
يف إغاثة عباده عند استسقاء مطر السامء وعند  ,صفاته وقدراته اخلارقة

 ,نرصهتم عىل أعدائهم ويف منحهم االحسان والعون ودفع املكروه عنهم
( واليعقويب) ١/٩٧السرية النبوية ( وابن هشام ) ٨ ,األصنام(فابن الكلبي 
 ,أو هيت ,قد ذكروا أجوبة أهل مآب بلقاء الشام) ٢٥٤/ ١ ,تاريخ اليعقويب

عن سبب عبادهتم لتلك ) عمرو بن حلي(عن اسئلة مستورد اآلهلة  ,يف العراق
هم أن : (اآلهلة التي جاء فيها نستسقى هبا املطر ونستنرص هبا عىل العدو فسأ
استعرض بعض  ,)فقدم هبا مكة ونصبها حول الكعبة ,يعطوه منها ففعلوا 

ه من ) هبل(الباحثني العرب روايات االخباريني وعلامء مسلمني عن وسوا
منها كتب األستاذ جرجي ,ننقل بعضها بترصف مكثف ,اآلهلة املستوردة

وكانوا يذبحون له ويتخريونه يف أسفارهم وحروهبم وسائر : ( ... زيدان 
هة الفينيقيني أو الكنعانيني واألدلة عىل أ عامهلم ويظهر لنا أن هذا الصنم من آ

  : ذلك 

  .ـ قول العرب انه جاءهم من موآب بأرض البلقاء ١

                                                            
 .٢٤٥/ ١تاريخ اليعقويب,  )١(
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فهو غري مشتق من  ,ـ إن لفظ هبل ال اشتقاق له يف العربية من معناه ٢
ه عرباين أو فينيقي أصله  ,لفظ عريب وهو اسم أكرب أصنام ) هبعل( وعندنا أ

ا قدم موآب أعجبته عبادة املوآبيني  الفينيقيني والظاهر أن عمرو املذكور 
وكانوا يستمطرونه ويستنرصون به فحمله إىل مكة باسمه  ,هلذا الصنم

عمرو بن  فنقلها) هبل(يلفظونه] ١٨٧[وربام كان املوآبيني) ...هبعل(العرباين
  .حلي كام كان يسمونه

ـ إن أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة املوابيني هبعل ٣
تاريخ التمدن (وكانوا ينصبونه فوق الكعبة ,فهبل أكرب أصنام العرب

يف طريق : ( وحتدث األستاذ سليم احلوت عن هبل,)٢٧٥/ ٣ ,يسالماإل
جرجي زيدان عن استرياد ونقل آراء ) ٧٨ـ ٧٦ص  ,امليثلوجيا عند العرب
 ,وعىل شهرة هبل الواسعة: ( وأضاف ) ٨ـ  ٧٧ص ( هبل واشتقاق تسميته 

ولعل ذلك راجع إىل قلة األخبا رعنه وعن  ,ال توجد لدينا فكرة واضحة عنه
بينام هذه القلة نفسها إنام تبتدئ يف قسمها األعظم بانتهاء  ,غريه من اآلهلة
فسهم علم كاف أي يف الوقت الذ ,عهود الوثنية ي مل يكن للرواد العرب أ

  ) .٧١ص( هبذا املوضوع 

وال خالف بني أهل األخبار يف أن : ( جواد عيل عن هبل. وكتب د
كان عىل هيأة إنسان رجل وهناك روايات تنسب هبل إىل عمرو بن ) هبل(

فنصبه عىل البئر وهي  ,تقول إنه جاء به إىل مكة من العراق من هيت ,حلي
. ويعلل د). .٢٥١/ ٦ ,املفصل).(حفره إ براهيم يف بطن الكعبة  اجلب الذي

ويكمن سبب اختالف ( فيقول ,جواد عيل سبب االختالف يف تسمية هبل
ه من األصنام املستوردة من اخلارج التي حافظت عىل  العلامء يف تسميته أل

ويذكر أهل ...فوقع لدهيم من ثم هذا االضطراب  ,تسميتها  األصلية
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وكانت تلوذ به وتوسل إليه ليمن  ,كان أعظم أصنام قريش) هبل(أن  األخبار
  وكانت لقريش أصنام ,وليدفع عنها األذى وكل رش ,عليها باخلري والربكة

ولكن هبل هو املقدم واملعظم عىل  ,أخرى يف حوض الكعبة وحوهلا 
 ,وهو بئر ,)األخسف] (١٨٨[اجلميع وقد نصبت عىل اجلانب الذي يقال له 

 ,)هبل(ذهب أحد املسترشقني إىل أن , ,)األخشف(وكانت العرب تسميه 
وكان من  ,وهو اهللا عند اجلاهليني ,وهو إ الكعبة ,هو رمز اىل اإل القمر

وانه كان الصنم  ,شدة تعظيم قريش له أهنم وضعوه يف جوف الكعبة
ورد اسم  وقد ورد اسم هبل يف الكلامت النبطية التي عثر عليها,األكثرتقديسا

  )٣٠٠ـ  ٢٥٢/ ٦املفصل ) (مناة) (سنوتو(و) ذي الرشى(الصنمني ذو رشا 

هل كان فوق  ,مل حيدد بالدقة املوضع الذي نصب فيه صنم هبل
نبها? فابن الكلبي حني حتدث عن اآلهلة  الكعبة أو يف جوفها  أو عنده أو جوا

بينام قال عن  ,)٨ص  ,األصنام) (ونصها حول الكعبة: ( املستوردة مجيعا قال
: ( ومثله قال ابن هشام ,)٢٨األصنام ص ) (وكان يف جوف الكعبة(هبل

وهو  ,)هبل(وكانت قريش قد اختذت صنام عىل بئر يف جوف الكعبة يقال له
فقدم به ( يف حني قال اليعقويب عن هبل) ٨٤/ ١السرية ( ينقل عن ابن الكلبي

  ).٢٥٤/ ١ ,تاريخ اليعقويب) (فوضعه عند الكعبة ,مكة

فهبل أكرب أصنام :( ونجد األستاذ جرجي زيدان يذكر عن هبل 
 ,)٢٧٦/ ٣ ,يسالمتاريخ التمدن اإل) (العرب وكانوا ينصبونه فوق الكعبة 

وأخرى فوق  ,)٧٧ص (بينام يذكر األستاذ احلوت تارة يف جوف الكعبة
وأما جواد عيل فيذكر  ,)من كتابه يف طريق امليثولوجيا ٧٨ص ( الكعبة
 ,٢٥١/ ١٦ ,املفصل(األخسف ) البئر(يف جوف الكعبة عىل اجلب املوضع
٢٥٢. (  
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تظهر دراسة ثاقبة ومعمقة لروايات اإلخباريني والعلامء املسلمني وما 
يتصل هبا من دراسات الباحثني املحدثني عن استرياد العرب لقسم من 

هتهم  ,من أمم جماورة هلم خارج شبه جزيرهتم ,هبل]١٨٩[ويف عدادها ,آ
ر بنية العرب الذهنية الواسع نسبيامد ية لبنى األمم بداعبالتصورات اإل ,ى تأ

نية قية القديمة والفينيقية الكنعانية العربا  ,املجاورة الذهنية احلضارية العرا
الفرعونية يف تطوير معتقداهتا عرب عملية تثاقف  ,وبشكل أضعف وغري مبارش

لتفاوت تركيب املجتمعات التي يف داخل شبه اجلزيرة عن التي يف  ,واضحة
هلذا نجد ان املعبودات املستوردة قد احتفظت بام كانت تتمتع به  ,خارجها

من سابق صفات وقدرات وبام اقرتن هبا من أساطري ومناسك وطقوس 
إذ  ,وان حلقها التصحيف والتحريف أحيانا ,عبادات وحتى باسامئها القديمة

يستطع متازج أمثلة البنية الذهنية العربية باألصلية املستوردة أن خيفي أصالة  مل
قيت املعتقدات عن اآلهلة املستوردة  التصورات األجنبية اخلارجية فأ
ورموزها وشعائرها ومناسكها وطقوسها وأساطريها عىل حاهلا السابق مع 

دات البدائية كام وان رواسب املعتق ,إجراء تغيريات جزئية بسيطة الحقة
تعود إىل عهود سابقة  ,الظاهرة يف خصائص املعبودات العربية املستوردة

ايض املقرتن باختالق تلك اآلهلة يف .حلقبة االسترياد إذ هي من خملفات ا
فتظهر يف خوارق قدراته  ,وتتجىل يف هبل معظم الرواسب ,مواطنها األصلية

والفتيشية يف فنطازية تصور  ,طشالسحرية متمثلة يف االستسقاء واالغاثة والب
واألرواحية يف استخارته  ,الصنم جمسدا اإل ومالكا قدراته اخلارقة كافة 

  .باألقداح وغريها 
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 :اإلهلان إساف ونائلة
ني املنصوبني يف الكعبة ضمن جمموعة ما  قدست قريش هذين اإل

هة مهمة لقد اختلفت الروايات بصدد منشأمها وسبيل  ,قدست من آ
ومن الذي نصبها يف  ,صوهلام احلجاز وعلة وجودمها بمكةو

ويبدو أن جماورة صنميهام أحدمها لآلخر يف الكعبة ومها هبيأة ]١٩٠[الكعبة?
قد هيأ  ,وال جيري احلديث ان احدمها إال ويذكر اآلخر معه ,,رجل وإمرأة

فة مسخهام صنمني الرتكاهبام منكرا بحرم الكعبة يف موسم  فرصة لرتويج خرا
بينام مل  ,وهي التي أخذ هبا ابن الكلبي ونقلها عنه ابن هشام واآللويس ,احلج

يرش اليها اليعقويب وانام عّدر صنمي إساف ونائلة من ضمن األصنام 
قال ابن الكلبي يف جمالني من مؤلفه  ,املستوردة التي وضعت عند الكعبة

نائلة رجل من إن إسافا و:( ... عن إساف ونائلة ما نصه" ٢٩ ,٩ ,األصنام"
وكان يتعشقها يف ) ونائلة بنت زيد من جرهم ,جرهم يقال له إساف بن يعيل
فوجدا غفلة من الناس وخلوة  ,فدخال الكعبة ,أرض اليمن فأقبلوا حجاجا

فأصبحوا فوجدومها  ,فمسخا ,يف البيت ففجر هبا يف البيت
ومن ,فعبدهتام خزاعة وقريش ,فوضعومها موضعهام) فأخرجومها (مسخني

ا مسخا (,)٩ص(حج البيت بعُد من العرب وكان هلم إساف ونائلة 
فلام طال مكثهام وعبدت  ,وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس هبام ,حجرين
 ,واآلخر يف موضع زمزم,وكان أحدمها يلصق بالكعبة ,عبدا معها ,األصنام

فنقلت قريش الذي كان يلصق بالكعبة إىل اآلخر فكانوا ينحرون ويذبحون 
وعن ابن الكلبي نقل ابن هشام اخلرب بتلخيص وحتريف  ,)٢٩ص )(عندمها
عىل موضع زمزم اخرون  ,واختذوا إسافا ونائلة ,قال ابن اسحاق:( فقال

ة ومها إساف بن يعىل ونائلة بن ديك ,عندمها  ,وكان إساف ونائلة رجال وامرا
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 ,٨٤/ ١ ,يةالسرية النبو) فمسخهام هللا حجرين ,فواقع إساف نائلة يف الكعبة
ضا األستاذ حممود شكري اآللويس كالمه نصا عن إساف  وعن الكلبي نقل أ

ه كام ) ٢٠١/ ٢بلوغ اإلرب (ونائلة  بينام قال خالف كالمهم اليعقويب ;أل
عمرو بن حلي ]١٩١[عّدمها من ضمن األصنام التي استوردها  ,ذكرنا آنفا

ثم وضعوا به إسافا  :(كتب اليعقويب يقول ,من اخلارج ونصبها عندالكعبة
فكان الطائف إذا طاف بدأ  ,ونائلة كل واحد منهام عىل ركن من أركان البيت

وكتب األستاذ  ,)٢٥٤ ,١ ,,تاريخ اليعقويب)(وختم به ,فقبله  ,بإساف
األول عىل  ,وذكروا أهنام صنامن:(جرجي زيدان عن إساف ونائلة ما يايت

ضا من البلقاء محلهام  ,‘صورة رجل والثاين عىل صورة إمرا  عمرو بن حليل أ
ثم يذكر نقلهام  ,)٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن)(فوضعهام عىل بئر زمزم بالكعبة

ثم وضع أحدمها :( من موضعهام عند بئر زمزم إىل موضعني متفرقني فقال
ويعتقد باحتامل  ,)٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن)( عىل الصفا و اآلخر عىل املروة
ني مع هبل مثلثا وثنيا مماكان شائعا لدى الوثنيني والذين  ,تشكيل هذين اإل

ف عادة من رجل وامرأة وغالم والتي كان هلا أمثلة يف مرص القديمة  يتأ
حممد عبد . ويأخذ د ,)٢٧٦/ ٣تاريخ التمدن (ولدى الكلدانيني وغريهم

:( فذكر ,املعني خان برواية استرياد عمرو بن حلي اآلهلة ونصبها عند الكعبة
ويذكر  ,)١١ص  ,األساطري)(إسافا ونائلة عىل حفايف زمزم وكذلك أقام

تقول األوىل  ,االستاذ حممود سليم احلوت روايتني خمتلفتني عن إساف ونائلة
بأهنام من جمسامت جرهم املؤهلة القديمة السابقة إلسترياد عمرو بن حلي 

لكعبة أحدمها بلصق ا ,وتقول الرواية الثانية عن استريادمها ونصبهام ,لآلهلة
وقد  ,اآلخر عند زمزم ثم نقلت قريش الذي كان بلصق الكعبة إىل اآلخر

ويميل األستاذ احلوت إىل ,اعتمد يف نقل الرواية الثانية عىل جرجي زيدان
يف طريق امليثولوجيا (حينام خلص ما أورده عن إساف ونائلة  ,الرواية األوىل
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حتاول القصة ,جرمهيانواخلالصة أهنام متثاالن حجريان :(ويقول) ٥ـ  ٥٤ص 
ا كانا رجال وامرأة,خلق تعليل لوجودمها برز الفسق موضوعا حلبك  ,و

فة متسخهام حجرين يف ] ١٩٢[العالقات بينهام حتى كان  منهام ما جعل اخلرا
ص  ,يف طريق امليثولوجليا)( وموعظة للناس ,حرمة له ,ذلك املكان الرهيب

خمتلف الروايات عن ) ٢٦٨ـ ٢٦٦/ ٦املفصل (جواد عيل. يعرض د ,)٥٥
ني إساف ونائلة ومواضع نصبهام املختلفة والقصص  منشأ االعتقاد باإل

فية عنهام ويظهر أن مردهذا القصص الذي يقص عليه : (وخيلص إىل  ,اخلرا
متثال رجل ) إساف(كا ,إنام هو إىل شكل الصنمني ,أهل األخبار عن الصنمني

يظهر أهنام . متثال إمرأة ) نائلة( مايظهر من روايات االخباريني وكانعىل
 ,استوردا من بالد الشام فنصبا يف مكة فتولد من كوهنام صنمني لرجل وامرأة

هذا القصص املذكور ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش التي مل تكن 
تقرب وكانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمني وت ,ترى حرمة للصنمني

هلذا مل  ,فلم تقدسهام ,أما القبائل األخرى ,وتذبح عندمها وتسعى بينهام ,اليهام
ومن هنا مل يكن الطواف هباممن مناسك حج تلك  ,تكن تتقرب

  ).٢٦٧/ ٦املفصل )(قبائلال

ني واالعتقاد هبام وأما . إن تعليل د جواد عيل اآلنف يؤكد استرياد اإل
فية عن مسخهام حجري وهي  ,ن فهي موضوعة يف حقب الحقةالقصص اخلرا

ونختتم احلديث عنهام بام  ,املسؤولة عن االرتباك يف األخبار الواردة عنهام
ذكره األستاذ حممد عزة دروزة الذي اورد اخلرب عنهام كصنمني ممسوخني عىل 
فية من دون أي تعليق إذ  وفق ما تردده روايات االخباريني عن القصة اخلرا

رته الروايات اسمي إساف ونائلة كصنمني من أصنام ومما ذك:(كتب يقول
ضا كانامنصوبني عىل  صخريت الصفا واملروة وكانت القرابني تذبح  ,مكة أ
والروايات تقول أهنام عىل صورة رجل وامرأة واهنام ممسوخان عن  ,عندمها
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رجل وامرأة ارتكبا الفاحشة يف الكعبة فمسخا فنصبا عىل الصخرتني ليعترب 
  ].١٩٣).[ ٢٧٤/ ٥ ,تاريخ اجلنس العريب) (امالناس هب

 :اإلله بعل
فيام خيص اشرتاكه ) بعل)(تناولنا فيام سبق بعض املسائل عن اإل

من ناحية افراد تسميتهام واالفرتاضات املتقاطعة بشأهنام بني أهنام ) هبل(باإل
ني مستقلني وكذلك ما تعنيه تسمية  ,اسامن إل واحد وبني تسميتهام إل

كمعبود يف وسط ) بعل(من معان ونوجه العناية اآلن إىل ما خيص اإل) بعل(
  .وشامل شبه اجلزيرة العربية 

كمعبود بنفسه يف وسط وشامل شبه اجلزيرة ) بعل(ترتبط عبادة اإل
إذ عّده  ,والسيام النخيل ,العربية بوجود املياه ومدى االستفادة منها بالزراعة

ناء شبه اجلزيرة العرب ولذلك سميت األرض التي  ,ية  للمياه اجلوفيةأ
وهو اصطالح عم استعامله ) األرض البعلية(تسقى وتروى  باملياه اجلوفية 

وقد توهم أحد املسترشقني وظن أن يف االصطالح حتريفا ,من قبل الفقهاء
أي نسبة إىل احليوان املستخدم يف  ,وكان جيب أن يكون األرض البغلية

ولكن  ,إذ كان البغل هو املستخدم يف سحب املياه" البغل" سحب املياه وهو
وإال سميت بقية األرايض املروية من مياه اآلبار والعيون ,هذا استنتاج خاطئ

 ,بنسبتها إىل احليوانات املستخدمة كاحلامرية واجلملية والثورية واحلصانية
" األرض البعلية"وهذه مل حتصل ومل ترد تسمية هبذه الشاكلة وانام اصطالح 

  .فحسب" بعل"يعني النسبة إىل إ املياه اجلوفية 

أمهية أقل مما ناله  سالميف شبه اجلزيرة قبل اإل" بعل"لقد نال اإل 
وعلة ذلك تكمن يف عوامل اقتصادية تتعلق ,نظراؤه من اآلهلة املستوردة
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جتمع العريب القديم وممارسة حرفة الزراعة وقلة اهتاممهم بالشؤون بتأخر امل
ائية وشح املياه  ,الزراعية موازنة بحرفتي الرعي والتجارة لقلة املصادر ا

ه من اآلهلة" بعل"لذلك فقد نال ,ألسباب موضعية .[ مكانة أقل من سوا
من اهتامم  وأقل بكثري مما كان له ,املعبودة يف شبه اجلزيرة العربية] ١٩٤

تلك املجتمعات  ,لدى املجتمعات املجاورة لشبه اجلزيرة ,وتقدير يف اخلارج
حسب  ,بحظوة واهتامم شديد الرتباط خصائصه ,املؤهلة له منذ أمد بعيد

ذات األمهية بنظر املجتمعات القديمة  ,واإلنامء,باملياه واخلصوبة ,اعتقادهم
لدهيا حظوة بارزة " بعل"ال فن ,املامرسة للزراعة وما يتصل هبا من حرف
هتهم بينام اقترصت عبادته يف شبه  ,متميزة حتى عده الكنعانيون أكرب آ

يف املناطق  ,املستوحاة تقليدا وحماكاة من عبادة املجتمعات املجاورة ,اجلزيرة
فال غرو أن نرى أن كال من ابن الكلبي  ,يف شبه اجلزيرة ,وما أقلها ,املزروعة

هة العربومها م ,وابن هشام قد  ,ن أوائل وأوسع من ساهم يف نقل أخبار آ
هة عرب ما قبل اإل  سالمأغفال ذكره فلم يدرجا اسمه يف عداد ما دونا من آ

أن يستدرك  ,البن الكلبي" األصنام "مما حدا باألستاذ أمحد زكي حمقق كتاب 
يف  ,للزبيدي" قاموس تاج العروس"بحد ذات مقتبسة من ,ذلك فيذكره

ة التي مجعها واملنتظمة ألسامء األصنام والبيوت املعظمة عند العرب التكمل(
فكتب األستاذ ).١٠٧,األصنام)( التي مل يذكرها ابن الكلبي يف كتابه هذا

لقوم الياس عليه (بعل ـ اسم صنم كان من ذهب :( امحد زكي عن بعل ما يأيت
وإن :( هذا هو الصواب مثله يف نسخ الصحاح ويؤيده قوله تعاىل) السالم

دعون بعال وتذرون أحسن  الياس ملن املرسلني إذ قال لقومه أال تتقون أ
ويف نسخة شيخنا لقوم يونس عليه السالم ومثله يف كتاب املجرد ) اخلالقني
دعون  سوى اهللا:وقال جماهد يف تفسريه اآلية  ,للكراع وقال الراغب  ,أ
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العتقادهم ] ١٩٥[بعال وسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إىل اهللا 
  ).١٠٨ص  ,األصنام) (االستعالء فيه

َّهت جمتمعات جماورة لشبه اجلزيرة بعال منذ زمن قديم لتعرف عرب  أ
يههم إياه ويعود ذلك إىل التفاوت يف  ,وسط وشامل شبه اجلزيرة عليه وتأ

رز اختصاصات اإل  زمن اإلعتقاد به كإ كام ذكرنا بالدرجة األوىل إىل أ
ل املتعلقة باملياه إذ عد  للمياه عموما واجلوفية خصوصا لدى قدماء بع

 ,لذلك فان أقدم املمتهنني للزراعة كانوا من اسبق من اختذ بعال  ,العرب
هتهم وقد أطلقوا عليه  فقد عرف عن العراقيني القدماء أن بعال كان من بني آ

بإمهال حرف العني كام عبده الفينيقيون والكنعانيون ) بلو( ,)بل(تسمية 
باط والتدمريون وسموه وهي التسمية الكاملة ) بعال(والعربانيون األ

حق املسترشق أ ,املعروفة هلذا اإل و ذؤيب(ولفنستون . لقد أ قاموس ) أ
وأدرجه مادة لغوية مثل مجيع )١(" اللغات السامية"اللغات السامية بمؤلفه 

  :اللغات السامية وفيه تسمية اإل بعل عىل الشكل اآليت

لغات  ,بعال: آرامي ,بعل: عربي ,تلو: آشوري وبابيل ,بعل: عريب(
  ).٢٨٤ص ) ( بعل: صوب اجلزيرة واحلديثة

قية عن  قام هبا " احلضارات السامية القديمة"تظهر دراسة استرشا
بأن التباين يف  ,)٢() م١٩٥٧روما ( املسترشق االيطايل ستينو موسكانتي

درجة االعتقاد باآلهلة ونوعيته وأسلوبه بني األقوام السامية يعود يف أكثر 
األحيان اىل اختالف اختصاصات اآلهلة املعبودة املرتبط بظروف كل بلد 

فنرى موسكايت يفرق بني عبادة اآلهلة يف شبه  اجلزيرة  عام يف  ,ومنطقة ومكان
                                                            

 .م١٩٨٠, ١بريوت, ط )١(
 .٢٢٠مشار إليه سابقا, ص  )٢(
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كان : (خارج شبه اجلزيرة العربية يف" بعل"خارجها فيقول عن عبارة اإل
رز اآلهلة الكنعانية " بعل"وهو مركز جمموعة أخرى من اآلهلة وكلمة  ,بعل أ

ضا اسم عام يف األصل معناه  هة خمتلفة" سيد"أ  ,وهلذا أمكن اطالقه عىل آ
كاإل هدد  ,ولكن بعل األكرب كان إ العاصفة والربق واملطر واالعصار

ـ  ٢٩ـ  ١٢٧ص  ,احلضارات السامية القديمة) (ني واآلرامينيلدى البابلي
املتصل بالزراعة يف تركيز االهتامم " بعل"ويظهر هنا بوضوح دور اختصاص 

وبرز دور االهتامم به كعنرص مهم  ,به وازدياده إىل درجة االعتقاد به كأكرب إ
هة الدورة وبعل هو العنرص املذكر يف جمموعة آ:(الزراعي بقوله نتاجيف اإل
ضا يف  ,)واألخريات مها اإلهلتان عنت وعشرتوت(النباتية التي نجدها أ

بينام يرى موسكايت مثل هذا املركز  ,)١٢٨احلضارات ) (روايات دينية سامية
ه كان  وسط جمموعة كبرية من  املتميز لإل بعل يف شبه اجلزيرة ليس أل

وان مل يوضح سبب تعدد  ,وهو حمق ,وإنام لبقية اآلهلة املتعددة ,اآلهلة فحسب
اآلهلة بشبه اجلزيرة بشكل دقيق إذ أرجع التعدد إىل الترشذم والتشتت وهذه 

باستثناء  ,وأسلوبه الذي كان سائدا يف شبه اجلزيرة العربية نتاجهي نتيجة اإل
ر بالظروف البيئية فالترشذم والتجزئة والتشتت  ,طرفها اجلنويب الغريب واملتأ

واالقتتال بني القبائل هي نتيجة للرشوط الظرفية حلياة املجتمع  يف شبه 
اجلزيرة التي ترغم أفراده عىل النزاع واخلصام من أجل السيطرة واالستحواذ 

اء ناء املجتمع وانقسامهم إىل قبائل متخاصمة ,عىل الكأل وا ومن ,فتوزع أ
مالزم الختالف القبائل إذ من الطبيعي أن يكون لكل  ثم فإن تعدد اآلهلة هو

هة ختتص هبا ها اخلاص أو عدة آ عن ] ١٩٦[لقد كتب موسكاين ,قبيلة إ
هة الصحراء نتيجة حلالة التشتت التي كانت تعيش هبا ( ذلك وكان تعدد آ

و كان االله ال يستطيع إال نادرا التغلب  ,القبائل ومليلها الغالب إىل التفوق
مثلام فعلت  ,ومد نفوذه إىل ما وراء حدود منطقته املحلية,هذين العاملني عىل



‐ ٢٧١ - 
 

 ,الالت ومناة والعزى وكان تعبد يف املنطقة التي حول مكة ,اآلهلات الثالث
وهن  وكانت اآلبار واألشجار واألحجار التي "... اهللا"وكان يعلو عليهن أ

ومراكز لعبادة تلك اآلهلة  هياكل ,محاة األماكن املختلفة ,تسكنها أرواح اآلهلة
وكانت حياة البداوة ال تسمح إال بتطور بدائي حمدود للعبادة  ,بالطبع
  ).٢٠٦احلضارة )(الوثنية

ناء املجتمع العريب يف  إن حالة التشتت ـ كام قلنا كانت ـ معروضة عىل أ
عدا بعض االستثناءات ومل تكن نتيجة مليل غالب لدى  ,عموم اجلزيرة
التضاريسية واملناخية وتركيب الرتبة  , للظروف املعرضةالقبائل وانام

  .وغريها

يف كتاب  ,ديتلف نيلسن. يرى د وهو أحد األربعة  املسامهني يف تأ
تعني لدى " بعل "الرأي نفسه القائل بأن لفظة ,)١(التاريخ العريب القديم

لك فقد ورد ذ ,عند العرب" أل"وأهنا تقابل لفظة " ملك"أو " سيد"الساميني 
التي يفهم منها بأن اإلنسان  ,لديه يف حديثه عن نبعض أمساء اآلهلة اجلنوبية

ه يعني  ,ربه) عبد(  ,التاريخ" (ملك"أو " بعل"إذ يظهر اهللا هنا كسيد أي أ
  ) .١٨٨ص 

وعند الساميني الشامليني نجد اسم : ( ويفرس استعامل بعل كسيد بقوله
عن العرب " أل"وهو يقابل ) سيد(كثري الورود ومعنى اللفظ ) بعل(اإل 

  ).٢١٣ص  ,التاريخ(

الواردة يف لغات " محا ,محيم ,محان"وقد توصل من خالل مقارنة لفظة 
مقتبسا من ) التوراة(العرب اجلنوبيني والساميني الشامليني ويف العهد القديم

                                                            
 .١٩٥٨القاهرة  )١(
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املعروف  ,)رايش(العربي سليامن بن اسحاق املشهور ب)  Rabiرايب (احلرب
تفسريه هلذه اللفظة كام وردت  ,للتوراة والتلمود يف العصور الوسطى بتفسريه

هي واحدة يف مدلوهلا لدى ) محان(توصل اىل ان هذه اللفظة,يف التوراة 
ا كانت لفظة  ,اجلميع إذ تطلق لدهيم مجيعا عىل الشمس ترد صفة " محان"و

. كتب د إذ ,كان يمثل الشمس" بعال"فإن ذلك يعني بأن  ,)بعل محون(لبعل 
ونستطيع اآلن بيشء من املقارنة اللطيفة أن نصل إىل :( ديتلف نيلسن يقول

نتيجة هامة فهذه التسمية اجلنوبية تقابلها تسمية شاملية يطلقها العرب عىل إ 
فهذان االسامن مذكران; وذلك ألن ) بعل محون(و) ال محون(الشمس فاسمه 

يف العربية كان يدل ) محا(ر فلفظ املعبود الشمس عند الساميني الشامليني مذك
ومن ثم ) ٧ي  ١٩قارن مزمور ) (حرارة الشمس(يف أول األمر عىل معنى 

مرادف للكلمة ) محان(وال جمال إىل الشك يف أن لفظ  ,أطلق عىل الشمس
نا نجد عند القرطاجنيني ,نفسها يعرب عنه بالصفات ) بعل محان(وذلك أل

) بوديسني(واالسم يدل كام يرى  ,نفسها التي يعرب هبا عن إ الشمس
و يضيف  ,)٢١٧التاريخ ص )(عىل اهللا كسيد حلرارة الشمس املتقدة) هني(و

وهكذا يتضح لنا اآلن معنى اللفظ املختلف فيه يف العهد : ( إىل ذلك قوله
أي نصب أو عمود كان يقام فوقه إىل جانب مذابح )محينم(القديم أعني لفظ 

وقد  ,)إ الشمس(التي يراد التعبري عنها هيوتكون الفكرة ) بعل(اإل
وهو ) رايش(املعروف عادة باسم ) ريب سليامن بن اسحق(عرض هلذا اللفظ 

فقد قال عند .املفرس املشهور للعهد القديم والتلمود يف العصور الوسطى
أي شمس ) محا(أهنا العربية ) محان(حديثه عن هذه الكلمة التي مفردها 

بتت االكتشافات  ,)متثال للشمس(أو ) للشمس صورة(وفرسها بقوله  وقد أ
إىل اإل ) محان (ففي كتابني تدمريني قدمت  ,احلديثة صحة هذا الرأي

ويف كتابة نبطية وجدت يف حوران نجد أن هذه الكلمة تستعمل  ,الشمس
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فمن هذا يتبني لنا أن  ,للداللة ايضا عىل يشء يتصل بالطقوس والعبادة
العربيني فحسب بل عند اآلراميني والعرب الشامليني  ال يرد عند) محان(

ضا رين باآلراميني أ   ).٢١٨التاريخ ص ) (املتأ

يف كتاب  ,ويف التفاتة  ذكية التاريخ العريب "فطن مساهم آخر يف تأ
نيكونس رودوكاناكيس إىل عالقة استقرار السكان بالظروف . د" القديم
لذلك كانوا يقدمون الكثري من  ,يف املجتمعات الزراعية) األمطار(البيئية 

" بعل"ومنها اإل ,القرابني واهلدايا والنذور إىل اآلهلة التي يستمطروهنا
 ,برىض اآلهلة أو سخطها ,م بارتباط غزارة األمطار أو انحسارهاالعتقاده

وإذا رجا الفالحون أو األرسات اإل أو احلامي منحهم : ( فكتب يقول
حمصوال جيدا قدموا له كثريا من القرابني واهلدايا واالعشار فاإل ليس فقط 

به كام مانح املطر الذي تتوقف األحوال اجلوية للزراعة عىل ارضائه أو غض
ضا الذي يمنح العريب عن طريق ذاكرته  ر املالح بإ الطقس بل هو أ يتأ

را) بعل(الوثنية متعاونا مع اإل السامي ـ  ١٤٦التاريخ ص )(صفة االستقرا
رودوكاناكيس هذه تأكيد ما أوردناه من ارتباط . ويف مالحظة د ,)٧
ناء تلك  باملجتمعات الزراعية بصفته مسؤوال عن جتهيز" بعل"اإل أ

املجتمعات باملياه ومساعدهتم عىل االستقرار والتحرض بدل البداوة 
  .والرتحال 

تناول الباحثون العرب اإل بعل بتفاوت ملحوظ ألهنم ينظرون إليه 
 ,أصل تسمية خصائصه ,من جوانب متعددة وزوايا خمتلفة] ٢٠٠[من 

خ...طقوس ومواطن وأماكن عبادته  ,اختصاصاته ,قدراته فتفاوتت  ,أ
بحوثهم كام ونوعا بني ذكر عابر له يف استعراض رسيع لآلهلة وبني إفاضة يف 
ه ونشاطه وجممل حياته ومماته وانبعاثه ومدى انعكاسها عىل  أساطري نشأ
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بيد أن غالبية بحوثهم تتفق عىل ارتباط  ,ويف حتليل عميق,دورة احلياة الزراعية
عبادته عىل مناطق املجتمعات بمصادر املياه فيقترص جمال " بعل"اإل

بمصادر املياه الساموية واجلوفية عىل حد " فنطازيا"الزراعية الرتباط 
  .و هي العنارص األساس يف النشاط الزراعي ,وباخلصوبة واالنامء,سواء

له ,فقد تناول األستاذ جرجي زيدان وهو يتحدث  ,يف استعراض ألقوا
ه لفظة من " هبل"عن أصل اشتقاق لفظة اإل وترجيحه االفرتاض بأ

إذ كان بعل  ,للتعريف ,مضافا إليه اهلاء" بعل"أي من اسم اإل" هبعل"اإل
هة الفينيقيني والكنعانيني واملوآبيني واملدينيني " هبل"أو  من أعظم آ

عمرو بن "ة املزعوم ويرى األستاذ جرجي زيدان أن مستورد اآلهل ,وسواهم
ك العابدين" بعل"قد اطلع عىل أمهية اإل" حلي الذين استورد  ,لدى او

) أي يدعونه حينام يصيبهم اجلفاف(,إذ قالوا بأهنم يستمطرونه ,منهم اإل
  ).٢٧٦/ ٣ ,تاريخ التمدن) (نقل االعتقاد الذي خيصه(ونقله إىل مكة 

إىل شبه " بعل"ترياد اإل رواية اس ,برتكيز جدا ,فيليب حتي. ربط د
التي ال تسقى بمياه األمطار وانام  ,اجلزيرة العربية ببدء زراعة النحيل فيها

هو اإل " بعال"بسبب من أن  ,تعتمد زراعتها يف األغلب عىل املياه اجلوفية
سميت األرايض املعتمدة يف زراعتها عىل املياه ] ٢٠١[ولذلك ,املختص
لفقهاء لألرايض اخلراجية لتحديد الرضائب عىل وفق تصنيف ا,اجلوفية

املعتمدة  ,باألرايض البعلية متييزا هلا عن األرايض الديمية ,اخلراجية عليها
وعن األرايض السيحية املعتمدة عىل املياه  ,عىل األمطار يف سقي مزروعاهتا

عند تصنيف رضائب اخلراج عىل  ,اجلارية يف األهنار والرتع والقنوات
فيليب حتي ملخصا حديثه . قال د.ية سالمزروعة يف العهود اإلاألرايض امل

أما بعل فهو روح الينابيع واملياه اجلارية حتت األرض :(ما يأيت" بعل"عن
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ه جيء به إىل اجلزيرة يف الوقت نفسه الذي دخلت فيه زراعة النخيل  ويظن أ
ر من اسم هذ ,الذي مل يكن يروى بامء املطر ا اإل ولقد احتفظت العربية بأ
ي الذي يميز بني األرض البعل واألرض سالموذلك يف نظام الرضائب اإل

  .)١()السقي

" بعل"لكن دائرة النقاش لدى الباحثني العرب الالحقني حول اإل 
فنجد  ,ومل تستمر هبذا الضيق وانام بدأت تأخذ بالتوسع والشمول والعمق

دائرة النقاش قد توسعت بفضل خربة األستاذ طه باقر كمؤرخ خمتص 
( فقد نبه إىل أمهية تنقيبات البعثة الفرنسية اآلثارية ,بالتاريخ ا لقديم وآثاري

) رأس الشمرة قرب الالذقية ـ شامل سوريا(يف أوغاريت ) م١٩٣٩ـ  ١٩٢٨
ر البنى  يف كشف النصوص األوغاريتية املسامرية التي أظهرت مدى تأ

يشمل مصطلح سوريا يف القديم (الذهنية للمجتمعات السورية القديمة
الفينيقية ولكنعانية واألمورية ) أرايض سوريا ولبنان وفلسطني واألردن

بية واملدينية وسواها نية واآلرامية والنبطية والتدمرية واملوآ بحضاريت  ,والعربا
فالبنى الذهنية  ,الرافدينوالسيام بوادي  ,وادي الرافدين ووادي النيل

دعته البنية  للمجتمعات السورية قد أ طلعت واقتبست اليشء الكثري مما أ
ومناة املقتبسة بيشء " بعل" أسطورةكام يف  ,الذهنية احلضارية لوادي الرافدين

التي هي امتداد  ,البابلية] ٢٠٢[متوز وعشتار أسطورةمن التحوير عن 
انا السومر سطورةأل ويتجىل بوضوح أن النصوص االوغاريتية  ,يةدموزي ـ أ

فصفة بعل  ,األدبية هلا ما يشاهبها يف العهدالقديم ـ التوراة ـ نصا وتعبريا 
ضا من صفات ) ممتطي الغامم( وصوته الرعد وقتله احليوان اخلرايف هي أ

قية) هيوه(وأعامل إ العربانيي ري األساطري العرا   .مما يدل عىل اتساع رقعة تأ

                                                            
 .١٣٥/ ١) مول(تاريخ العرب )١(
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حياته ومعاناته "بعل"اإل أسطورةىل االقتباس وضوحا يف ويتج
عه مع إ املوت ومماته وبعثه ثانية واقرتاهنا باملتغريات الفصلية عن  ,ورصا

يف اختالق تصوراهتا  ,فالبنى الذهنية السورية القديمة مدينة ,متوز أسطورة
 ,وواسع بشكل خاص ,االعتقادية املتخيلة للبنى الذهنية احلضارية العراقية

تلك املتخيالت املرتبطة بالظروف البيئية املؤثرة يف اإلنامء  ,واملرصية القديمة
ويف انعكاس دورة احلياة  ,كاألمطار وأألعاصري واجلفاف ,واالخصاب

النباتية الواقعية ومتثيلها  يف التصورات الفنطازية ملعتقدات املجتمعات 
 ,وز ويف املقتبسة عنهامت أسطورةالزراعية التي ترى بصورة واضحة يف 

: قال األستاذ طه باقر عن نتائج املكتشفات األوغاريتية ما يأيت,بعل أسطورة
النزاع أو احلرب السنوية التي تقوم بني إ اخلضار الذي يسمونه  أسطورةو(
ويكون النرص يف مبدأ ) أي إ املوت" (موت"وبني عدوه اإل " عليان بعل"

ينترص عليه يف اخلريف يف بداية سقوط " بعل"ولكن اإل" موت"األمر لإل 
يأة كانت متثل هب سطورةوال يستبعد أن هذه األ ,األمطار اخلريفية

  ).٢ـ  ٢٦١/ ٢ ,مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة)(درامادينية

نقل األستاذ حممد دروزة وصفا لعيدين كبريين مهمني للفينيقيني 
راح إذ يسريون بموكب جنائزي  ,أحدمها يف اخلريف وهو عيد األحزان واأل

ه جثامن اإل املغدور من معبده إىل النهر إليداعه بمياه] ٢٠٣[مهيب فيكون
بعد ا  ,من النهر) متثاله(حتى فصل الربيع إذ تعاد املرسة األفراح بنقل اإل 
 ,تاريخ اجلنس العريب(خراجه من املياه والسري به يف احتفال مهيب إىل معبده

هذا ما أشارت إليه الفقرة األخرية من حديث األستاذ طه باقر  ,)١ـ ١٠٠/ ٤
الكبري بن النصوص األدبية  ويشري األستاذ طه باقر إىل التشابه ,اآلنف

نية القديمة بقوله وقد وجد الباحثون يف هذه : ( األوغاريتية واآلداب العربا
االكتشافات احلديثة مواطن كثرية تتشابه فيها النصوص االوغاريتية مع 
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وب نية املقدسة مثل سفر أ ضا يف اللغة والبحر ,اآلداب العربا كام يوجد شبه أ
يف بام هو فمثال العبارة الواردة يف األدب  ,موجود يف املزامري الشعري والتأ

وهي الصيغة نفسها املنعوت هبا  ,صفة اإل بعل" ممتطي الغامم"األوغاريتي 
" بعل"كام أن الرعد صوت  ,)٤: املزمور االدس والثامنن(إ العربانيني
ضا كام جاء يف " هيوه"والرعد صوت وب (أ  ـ ٣:  ٢٩(واملزمور ) ٥ـ  ٢:  ٣٧أ

كام فعل " بعل"الذي ذبحه ) اللوباثان(وورد ذكر احليوان اخلرايف ) ٥
  ).٢٦٢/ ٢مقدمة " (هيوه"اإل

كانت املجتمعات الزراعية القديمة ـ يف املنطقة التي يتناوهلا البحث ـ 
 ,من تعرضها لتقلبات الظروف املناخية ,تعاين وال شك ـ بني احلني واآلخر
فكان أي تذبذب لألمطار ,يم مناخية متباينةلوقوع املنطقة عند حافات أقال

 ,وانحسارها لسنوات يتسبب بحلول كوارث ونكبات القحط واملجاعات
لعدم متلك تلك املجتمعات ما يلزم من تقنيات تدرأ األخطار وتبعد شبح 

كانت ]  ٢٠٤[كام أن تلك املجتمعات,املوت وحتافظ عىل حياة املجتمعات
ضا من تغري الفصول وم إن كل تلك ,ا حيدث بينهام من انقالباتتعاين أ

املعاناة التي كانت جتاهبها املجتمعات الزراعية قد أسقطتها البنية الذهنية 
املياه " بعل"عىل رب اخلضار وسيد  ,خمتلقة األساطري املتخيلة ,احلضارية

فنطازي حياة اإل املسؤول عن املياه  إبداعفصورت ب ,اجلارية واجلوفية
راح موزعة بني حياة وممات بتناغم هارموين مزجيا من حاال ت األفراح واأل

 ,لتخلد تناوب اخلصب والنامء والقحط واجلدب واجلفاف يف سمفونية احلياة
بني حياة ينعم فيها اإل باخلري واالزدهار وبني ممات يرقد مسجيا يف العامل 

وىل مثلام السفيل بني األسواق ثم يبعث ثانية ليحيى من جديد ليعيد سريته األ
تتكرر دورة احلياة النباتية املتجلية يف الطبيعة واملعروفة يف األساطري 

التفت األستاذ طه باقر إىل هذا الرتابط اجلديل يف ملخص حديثه  ,واملتخيالت
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حماوال ربط املتناقضات املروية يف حياة إ املياه باملتغريات " بعل"عن اإل 
: ( إذ كتب يقول ,لذهنية املختلفة ألساطريالطبيعية املتجلية أمام البنى ا

واألساطري الكنعانية األخرى أن " بعل"اخلاصة باإل  سطورةوترينا هذه األ
أساس ديانة الكنعانيني عبادة القوى الطبيعية املنتجة املولدة وقوى النمو 

ر الكنعانيون مثل غريهم من  ,واخلصب مما يميز املجتمعات الزراعية كام تأ
بأديان احلضارات املجاورة والسيام حضارة  ,التي استوطنت سوريا األقوام

وتدور هذه العبادة عىل إ اخلصب وفكرة  ,وادي الرافدين ووادي النيل
هة اخلصب التي  موته والنواح عليه  وتغلبه عىل إ املوت ثم اقرتانه بآ

التي هي شكل من أشكال " عاناة" ,"عناة"و" بعلة"سميت بأسامء خمتلفة منها
ه عشتار عرف بأسامء خمتلفة  ,كام أن اله اخلصب الذي يموت]٢٠٥ٍ.[اإل

وهو اإل الذي " متوز"وكذلك عرف باسم ) كام عند الكنعانيني" (بعل"منها
وان فكرة اإل الذي يموت ويقوم من  ,سبق أن ذكرنا عالقته باإل عشتار
من بعد املوت الذي يمثل حياة اخلضار  بعد املوت الذي يموت ويقوم

ر املسيحية  ,)٢ـ ٣٦٢/ ٢مقدمة ) (الخ...الدورية يف الطبيعة  قد دخلت يف مآ
" متوز"ومن األسامء الكنعانية املهمة إل اخلصب :( ويضيف إىل ذلك قوله

) ومنه االسم اليوناين لإل الشهري أدونيس) أي السيد أو الرب" (آذون"اسم
ومنه ايضا الكلمة التي :( ـ ٢وكتب يف اهلامش رقم ـ ) ٢٦٣/ ٢مقدمة (

الذي حرموا النطق باسمه بل سموه بدال " هيوه"يطلقها العربانيون عىل اإل 
 ٢٦٣ثم يسرتسل يف نص الصفحة ) . أي ريب أو سيدي" (أودناي"من ذلك 

يف احلديث عن مقتل أدونيس لعالقة ذلك بام حيدث يف احلياة البنائية  ٢٦٤و 
  ).ثم حماولة إعادته للحياة وما يطابقها من ازدهار احلياة البنائية

ه ـ الن يلم بكل ما خيص اإل . سعى د " بعل"جواد عيل جاهدا ـ كدأ
ص  ,٦ج "( املفصل"فأدرج يف مؤلفه الضخم ,من خرب مفيد ورأي جديد
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ه مناسب للعرض يف ) ٧ـ  ٣٠٦ ,٦ـ  ٢٥ ما تيرس له احلصول عليه وعّن له بأ
بيد أن املالحظ يف  ,واستعراض أصنامهم ,ياق حديثه عن أديان العربس

أن احلديث عنه قد جاء قصريا نسبيا وقليل النقاش " بعل"عرضه عن اإل
) املثالية(ويفتقر إىل التحليل العميق عام خيص الرتابط بني حياة اإل املتخيلة 

تصور اخليايل القديم عن إذ ترك ال) الواقعية(البنائية ] ٢٠٦[ وبني دورة احلياة
غفال  ,حياة اإل وما يالقيه من معاناة يف االنتقال املتكرر من احلياة اىل املامت

بينام سعت البنية الذهنية احلضارية قد عنت يف تصورها  ,من ذكر وحتليل
اىل اظهار الرتابط بني  ,الفنطازي ـ وال شك ـ لتلك احلياة وما فيها من املعاناة

وبالتغيريات البيئية وبدورة احلياة ) املعربة عن حياة املزارعني(يلة احلياة املتخ
بذلك التصور أن يمثل املعتقد ) البنية الذهنية(البنائية املجلية أمامها فأرادت

وهذا هو بداية ابتعاد املثالية عن ,الواقع املعيش احلقيقي) املثايل(اخليايل 
جواد عيل . عرضه ويناقشه دوان هذا هو ما كان ينبغي أن ي ,الواقعية دون

والذي أوردناه ,بتحليل معمق أسوة بمحاوله األستاذ طه باقر بشكل مبسط
ومماته " بعل"الذي توسع يف حتليل حياة ,والدكتور يوسف احلوراين ,سابقا

وبعثه وما تعنيه صفاته وحياته بالنسبة للخصوبة واإلنامء يف حياة املزارعني 
جواد عيل جل اهتاممه بام . لقد حرص د. حنيوهو ما سنذكره بعد  ,القدماء

وأورد ,والسيام اجلنوبية,يف اللغات السامية ويف العربية" بعل "تعنيه لفظة 
" بعل"آراء بعض املسترشقني حول ذلك وعن بعض اختصاصات اإل

فقال عن اللفظة بأهنا تعني مالك  ,وارتباط عبادته باملياه وزراعة النخيل
فإذا  ,وأن التمييز بينها يظهر من االستعامل,وصاحب اليشء ورب وإ

ضا صاحب (إ  ,وردت اللفظة منفردة فهي تعني رب علام بأن رب تعني أ
وأما إذا وردت اللفظة سابقة السم  ,)وربة البيت,كرب البيت ,أو مالك

املفصل (فتعني صاحب أو مالك) بعل لبنان" (بعل صور(موضع أو مكان
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ا لر) . ٢٥/ ٦ مفاده أن العرب اقتبسوا ] ٢٠٧[وبرتسن سمث لقد أورد رأ
) طور سيناء(املعنى الديني لبعل من األقوام السامية املجاورة هلم مثل سكان

أخذوه من تلك األقوام التي عرفت باشتغاهلا  ,أو موضع آخر
وان هذا املعنى دخل اليهم بدخول زراعة  ,والسيام زراعة النخيل,بالزراعة

أما البدو  ,وانه استعمل عند العرب املزارعني ,النخيل إىل بالد العرب
لقد اشار إىل )(فاهنم مل يستخدموا تلك اللفظة باملعنى املذكور ,والرعاة

سمث اآلنف السابق . إن رأي ر) . من كتاب روبرتسون سمث ٩٧الصفحة 
عن ارتباط االعتقاد الديني  ,فيليب حتي املشابه الذي أوردناه سابقا. لرأي د

وال شك يف أن حتي  ,ه اجلزيرة العربية ببعل بزراعة النخيل فيهاالقديم يف شب
جواد عيل يف تعليق له عىل رأي .ويذكر د ,سمث هذا. قد اطلع عىل رأي ر

ه رأي خيالف رأي بعض املسترشقني من أمثال : ( روبرتسون سمث بأ
هي عبادة سامية قديمة " بعل"الذين يرون أن عبادة) وهلوزن(و) نولدكه(

لكن ) . ٢٦/ ٦املفصل (روفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود كانت مع
ا بخصوص اختالف اآلراء ومل يعلق عىل ذلك.د وانام  ,جواد عي مل يبد رأ

أطلقت خاصة " بعل"ويرى بعض املسترشقني أن لفظة: ( اكتفى بإيراد ما ييل
عىل األرض التي ال تعتمد يف زراعتها عىل األمطار أو عىل وسائل الري 

فينبت فيها خري  ,وعىل الرطوبة التي يف الرتبة ,بل عىل املياه اجلوفية ,الفنية
امر واع النخيل واأل فهي متثل اخلصب والنامء والظاهر أن الساميني كانوا  ,أ

فتكون يف محى  ,خيصصون أرضهم باإلهلة التي متن عليهم بالربكة واليمن
بعل ) (بعل سميم(ومن هنا صارت مجلة) بعل املوضع الفالين(ذلك اإل
ويعني بذلك املطر الذي هو ,)رب السامء(تعني] ٢٠٨)[بعل سمني) (سمن

أهم واسطة من وسائط االسقاء واخلصب والنامء يف جزيرة العرب ويف البالد 
تعني ) أرض بعل(التي يسكنها الساميون ورأى مسترشقون آخرون أن مجلة
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تتسم هذه اآلراء ). ٢٦/ ٦املفصل )( األرض التي تسقى باألمطار
وكان ينبغي اإلنتباه إىل ما تعنيه املصطلحات  ,بفضفاضية وشمولية التعميم

فية واستخدامها بدقة لكي ال تتعارض مع واقعها  والتعبريات واحلقائق اجلغرا
وهي املعتمدة بصورة ,الديمية فان مناطق الزراعة ,يف ظروفها البيئية املعلومة

مبارشة عىل هطول املطار كانت حمدودة يف مناطق سكنى الساميني وتكاد 
حتتاج زراعة احلبوب إىل معدل سقوط ( تكون معدومة يف شبه اجلزيرة العربية

بينام ال تتجاوز معدالهتا يف شبه اجلزيرة  ,بوصة يف السنة ١٦ـ  ١٢املطر بني 
نوبية الغربيةـ باستثناءات جزئية يف أطرافها اجل ,)مبوصة يف العا ٤العربية 

هنايات الرياح  ,ـ وبعض مواقع اخلليج العريباليمن وجنوب عسري
لذلك فإن تعميم القول ـ وان صدر عن علامء مسترشقني هلم ,املوسمية

مل  ,باألمطار ولتشمل شبه اجلزيرة العربية" بعل"مكانتهم العلميةـ بربط لفظة 
 إذا عّدت وفرة املياه يف العيون واآلبار ـ املياه اجلوفية ـ وشحها إال ,يكن دقيقا

رة هبطول األمطار وانحسارها ـ لذا يغدو ربط لفظة يف شبه اجلزيرة " بعل"متأ
وهو األصح  ,ومن دون ذكر األمطار ,العربية باملياه اجلوفية فحسب

سب   .واأل

قلها نة كام نمن نصوص عربية قديم" بعل"جواد  عيل عن اإل. نقل د
 للربكة ) بعل الساموات) (بعل سمني) (بعل سمن(ويعد (أدناه 

ونقرأ يف النصوص العربية  ,إذ يرسل املطر فينرش اخلري للناس ,واخلصب
وهو إ يرجع ) الرمحن(أي ,)رمحنن](٢٠٩[جلنوبية اسم إ جديد هو اإل 

وهذا  ,انتشارها هناكبعض املسترشقني أصله إىل دخول اليهودية إىل  اليمن و
وورد يف نص .يف نصوص تدمر) رمحنة(Rahma – a) رمحنه(الإ هو اإل

أي انه إ ) الرمحن رب السامء( أي ,)رمحن بعل سمن)(رمحن بعل سمني:( 
 ,)رمحنن بعل سمني وأرضن( ثم لقب بـ) . ذسموي(فصار يف منزلة  ,السامء
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فصار إ الساموات  ,يف نصوص أخرى) الرمحن رب السامء واألرض(أي
يف ) بعل الساموات) (بعل السامء)(بعل سمن( يرد اسم اإل ,)واألرضني

ويف ,)بعل شمني) (بعل شمن(إذ ورد  ,ويف كتابات تدمر ,الكتابات الصفوية
وقد ظهرت عبادته قبل امليالد ومن  ,ويف كتابات اللحيانيني ,كتابات بعلبك

املفصل )(نوبيني من العرب الشاملينياجلائز أن يكون قد انتقل إىل العرب اجل
  )..٧ـ  ٣٠٦/ ٦

يوسف احلوراين يف دراسة التصورات املختلفة .توسع متعمقا أكثر د
البنية "عن اإل بعل وان كانت مقترصة مكانيا بأرض كنعان يف مؤلفه 

ـ  ٢٢٣ص ( )١() الذهنية احلضارية يف الرشق املتوسطي اآلسيوي القديم
وانام  , مل يكن قارصا عىل مدلوالت اللفظة فحسبفحديثه عنه كإ ,)٢٣٠

جتاوزها يف حماولة منه لتحليل جمريات االحداث املتصورة عنه وربطها 
مصدر إهلام  البنى الذهنية يف اختالف تصوراهتا الفنطازية ,بالظروف الطبيعية

 ومن ثم ربط جممل تلك احلياة املتخيلة لبعل بدورة احلياة البنائية والتغيريات
من ]٢١٠[الفصلية وما كان يشغل بال السكان ومعظمهم من املزارعني 

مهوم وما كانت تراود أذهاهنم من طموحات لتحسني األحوال وما يصحبها 
حباط ألهنم كانوا يأملون حتسني ظروفهم املعيشية بتحسني ظروف إمن 

فإذا أعاق ذلك  ,نتاجاإلنبات بتوفري املياه واخلصوبة لألرض لتحسني اإل
تناول حديثه عن البعل حتت  ,ائق حلت هبم الكوارث يف سنني عجافع

) ٢٣٠ـ  ٢٢٣البنية الذهنية ص " (البعل بن داغان يف أرض كنعان"عنوان
دور البعل يف نصوص الكنعانيني هو دور دموزي يف :( مستهال حديثه بقوله

 ,أرض الرافدين ن مضافا إليه دور انليل اله الفضاء والعواصف واملطار

                                                            
 .مشار إليه سابقا )١(
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وهذا االستيعاب يأيت من طبيعة أرض كنعان التي يعتمد خصبها عىل األمطار 
) ٤ـ  ٢٢٣ص (املوسمية بدرجة أوىل بينام اخلرضة تبقى دائمة يف الغابات

احلوراين عن علة تسمية األرايض واملزروعات املعتمدة . وبعد أن حيدث د,
ألمطار باإل فحسب بالبعلية العتقادهم بارتباط هطول ا) املطر(عىل الديم

ع بعل مع إ املوت مثلام ينازع دموزي اآلهلة " بعل" يأخذ باحلديث عن رصا
الرشيرة وانتصار إ املوت واآلهلة الرشيرة بانزال بعل وكذلك دموزي إىل 
العامل السفيل وقد تدخلت الشمس ملساعدهتام يف اخلالص ويعلق عىل 

ني بقوله نا االفرتاض بأن القصتني مها من مما يبيح ل:( املساعدة الشمسية لإل
هو مالحظة العالقة بني الشمس والفصول  ,مصدر واحد وبمنطق واحد

ويرى بأن  ,)٢٥٥ص )(اخلصب واخلرضة ونشاط احلياة يف احليوان النبات
أما البعل هو سيد املطر : ( الكنعانية داللتها الطبيعية " البعل وعناة"مللحمة 
ويعقب عىل ذلك ) اليباس واجلفاف سيد" املوت"وهو يصارع ,واخلصب

: وهكذا هي الطبيعة يف أرض كنعان تقسم السنة فيها إىل ظاهرتني :( بقوله
ظاهرة األمطار والنبت واخلرضة وتعقبها ظاهرة اليباس واجلفاف يف 

والقضاء عليه " بعل"بـ" موت"وكان لقاء اإل] ٢١١). [٢٢٥ص )(السهول
واتصال بعل جنسيا بعجلة قبل  ,يلةعىل السهول املمرعة واملراعي اجلم

 ,تصور خيال مستمد من جتليات الطبيعة الظاهرة للعيان ,مرصعه لعدة مرات
اجلنيس " بعل"احلوراين إىل اتصال . فقد أشار د ,أمام املزارعني من السكان

ناهتم  ا جيري أمامهم من تالقح حيوا كتصور مقتبس من رؤية الفالحني 
ذه اإلشارة حني نعرف أن قمة النشاط اجلنيس ويسهل فهم ه: (فكتب يقول

ام الربيع اث البقر ورغبتها يف السفاد تكون يف أواخر أ ). ٢٢٥ص )(أل
يف مدة غيابه يف عامل األموات ,أو رفيقته أو عشيقته" بعل"زوج " عناة"وحتن
ناء بحثها عنه تلتقي بغريمه ,السفيل وهو ابن اآلهلة أو ابن " موت"ويف أ
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بأن تشقه : ( احلوراين. كام يذكر د ,تقيض عليه بصورة بشعةف" أل"كبريها
ويف احلقل تزرعه  ,وحترقه بالنار وتطحنه بالرحى ,بحربة وتذروه بمذراة
احلوراين هنا يف عملية تصفية , .يرى د ,)٢٢٥ص )(وتأكل العصافري بقاياه

بأهنا صورة " عناة"اجلسدية من قبل املحاربة إهلة ا ألرض " موت"اإل
مدة من حياة الفالحني وممارستهم ألعامهلم الزراعية يف مواسمها مست

وهذا الوصف ليس سوى وصف لعملية احلصاد :(إذ كتب يقول ,فحسب
ويبلغ .والدراس والطحن ثم زراعة القمح يف اخلريف قبل فصل األمطار 

التشخيص حدود الواقع الطبيعي عندما تتخيل عناة يف حلم أن البعل هو 
واألودية تسيل  ,بل تتخيل به السامء متطر زيتا ,فه شخصافهي ال تص ,حي

ل"وعندما تصف حلمها لإل ,عسال  تكون وكأهنا تذكره بميعاد املطر " أ
من العطش وآن ] ٢١٢[فيطلب إليها تذكر الشمس بأن احلقول تشققت 

ونذكر هنا أن الزيتون وهو املصدر الوحيد للزيت قديام  ,للبعل أن يعود إليها
ومن هنا جاءت ,كنعان الينضج للقطاف إال بعد بواكري الشتاء يف أرض

وان كان مستمدا " مو"بيد أن وصف تصفية ,)٢٢٦ص ) ( اإلشارة للزيت
 ,من واقع حياة الفالحني وممارستهم ألعامهلم الزراعية يف مواسمها الفصلية

ن إذ إ ,فإنه يتضمن تفسريات ومعان حمتملة أخرى ,احلوراين. كام الحظ د
من عامل " بعل"املحاولة التصورية وان كانت بمثابة مقدمة لعملية إنقاذ  هذه

متوز يف األساطري ـ ولكن بدون / مثل حماولة انقاذ دموزي(السفيل  األموات
عد وأعمق من وصف األعامل  ,)تصفية جسدية إل ما فإن هلا داللة أ

شف التصفية الزراعية التي كان يامرسها املزارعون يف خمتلف الفصول إذ تك
وهذه املحاولة االنتقامية ليس هلا ما يامثلها يف األدبيات  ,وأسلوهبا البشع
قية القديمة واح سومر( فاضل عبد الواحد عيل. كام ذكر د ,العرا ص  ,من أ

عن أمور كانت تراود البنية الذهنية وهي تتخيل تصوراهتا عن بعل  ,)١٨٨
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إذا كان املتصورة اخليايل عن  :فنقول  ,وإن تطول,مما يتطلب وقفة ,ومصريه
" موت"مرصع إ عامل األموات السفىل واملسؤول عن اجلدب واجلفاف

ه كان ,بتصفيته جسديا بشكل مروع ذو  ,حسب اعتقادهم ,عىل الرغم من أ
ه " أل"وابن لآلهلة الكنعانية لكبريها ,مركز خطري كإ للموت ويفرس عىل أ

اة"البتول) (عناة(ء انتقام املحاربة إهلة األرض العذرا الباحثة عن  ,")أ
بعد ان  ,الراقد مسجا ,إ املياه ورشيكها يف عملية االخصاب" بعل"زوجها 
سعيا  ,رفاة األموات] ٢١٣[بني ,واحتجزه يف العامل السفيل" موت"رصعه 

أساس اخلصوبة ومبعث  ,منها إلعادته إىل سريته األوىل ليمد األرض باملياه
 ,وحلول اجلدب واجلفاف لعقود عجاف" موت"بعد انقطاعها هليمنة  ,احلياة

ولتشارك زوجها يف عملية االخصاب فتنمو النباتات وتزهو الغابات وتزدهر 
" موت"فتغدو عملية تصفية ,من أهم املقومات" موت"بعد حرمها  ,احلياة

 ومرحلة متهيدية يف خطة,اجلسدية رضورية ومقبولة من وجهة نظر املزارعني
الحيائه وبعثه من جديد ليعود إىل عامل  ,من حمبسه يف العامل السفيل" بعل"انقاذ 

األحياء العلوي فيعود لألرض خصبها ونامؤها بعد  طول أمطار مقرتنة 
برغبة االنتقام " موت"إن حتديد مرصع اإل  ,إليها" بعل"بوصول اإل 

كرة من عمق واللهفة إىل البعل الغائب فحسب ليس بكاف إذ جيرد الف
فإن اخلصب  ,التي استنتجنا بعضها آنفا ,وشمولية أهداف ومقاصد واضعيها

ناء ذلك العهد ,والنامء وازدهار احلياة مل تتم إال بمقتل  ,من وجهة نظر أ
فيستقر  ويامرس " بعل"وازاحته عن مرسح احلياة ليحل حمله اإل " موت"

مدة انحباس وجفاف ويباس مهامه السابقة وأمهها تدفق املياه ثانية بعد 
فاس"موت"قاستها األرض يف عهد سيطرة  وان كان حول هذا  ,كاتم األ

اختالف  ,إىل تفسريه بالشكل الذي اوردناه سطورةالتصور الذي مل تتطرق األ
ني يف السيطرة والظهور " موت"و" بعل"بني العلامء بخصوص تناوب اإل
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ه كان يتم هل كان جيري خالل فصول ا ,عىل مرسح احلياة لسنة املتباينة? أم أ
بني أعوام اخلري والرخاء وبني سنني عجاف? التي ترد ما يشاهبها يف ملحمة 

وما  ,يف االنتقام يف حالة  غليان غضبها] ٢١٤[كلكامش عن رغبة عشتار 
أوردته الكتب املقدسة عن رؤيا فرعون يف أحالمه لقد أورد 

  .تالفات بني العلامء بعض االخ)٢٢ ٢٧٥ص  ,احلضارات(موسكايت

البعل "من ملحمة " موت"واذا كانت فنطازية اجلزء اخلاص بتصفية 
قد استمدت تصور بنائها الفني لتشكيل اإلطار اخلارجي ـ " وعناة الكنعانية

قبة دائبة ألعامل ز مع حتفظ  ,ةراعية متنوعة ولنتائجها يف احلياكام يبدو ـ من مرا
فا حصة متمعنة قد ال حتصل لدهيا قناعة  فان نظرة ,بعض العلامءيف تقبلها

هو " البعل وعناة الكنعانية"كافية بأن الدافع لصياغة هذا اجلزء من ملحمة
لتقديم وصف عن حياة الفالحني ضمن سياقات األعامل الزراعية ونتائجها 

بل البد من أن يكون هناك مغزى آخر هلذا الوصف  ,فحسب
 ,"موت"لغريمها وغريم زوجها" اةعن"ألسلوب تصفية ) املحزن(الرتاجيدي

إىل ما هو ابعد وأعمق من  ,من وجهة نظرنا" موت"إذ يرمز وصف تصفية 
وصف األعامل الزراعية وارتباطها بالثوابت الطبيعية من متغريات رشوط 

ني  ,اإلنبات الظرفية زمانيا عىل " موت"و" بعل"ألن تناوب سيطرة اإل
 ,كفيل بأن يقوم بتقديم ذلك الوصف ,ءعىل حد سوا  ,العامل فصليا أو سنويا

وعىل ضوء ذلك يمكن االفرتاض بأن تصفية اإل موت بتلك الصورة كانت 
ا كان يتلجلج آنذاك يف صدور الناس من  تعني للكنعانيني تعبريا رمزيا 
ء ظلم باغ واستبداد طاغ وحقد دفني  شعور واحساس مفعم باألمل من استرشا

وما كان جل األمر بخاف  ,اد والعسف بالعبادومقت متني للجور واالستعب
وان كانوا آنئذ لعللها ولسجل تغيري  ,عن بناة امللحمة من الكنعانيني الناهبني

حة لعاجزين إذ ما  ,املجتمع من اجلاهلني وللجهر بالشكوى مبارشة ورصا
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ووضع احللول وال حرية  ,كانوا يملكون القدرة بعد عىل حتليل املجتمع
فام العمل? وماذا كان بوسع  ,عام يف املجتمع من واقع مزر] ٢١٥[التحدث

الناهبني يف املجتمع الكنعاين أن يفعلوا سوى أن يلجأوا إىل الرمز إىل 
هم إبداعفهي مالذهم الوحيد وتعابريها الرمزية هي من نتاج  سطورةاأل

بفنطازهيا أمامهم اخليار  سطورةفاأل ,الفني السديد وظوع بناهنم العتيد
الوحيد الحتواء اهلموم والنقم والتنفيس عن الرغائب املكبوتة بحرشها يف 

سطوري عقائدي ينقلها ويقتنع هبا اجلميع وتثبت لتكرارها أسياق رسد 
 ,ويتسع جمال انتشارها لدخوهلا يف صلب املعتقدات فال خيشون عندئذ أحد

هة وليأشخاص أألن   سطورةفصامم األمان يف األ.سوا برشا حداثها من آ
) خيالية(يكمن يف تعبريها الرمزي باختيارها احلديث عن رصاعات متخيلة 

وعن مهوم الناس  ,)واقعية(بدال من رصاعات حمتدمة يف املجتمع فعليا
حة وعالنية ,ومعاناهتم فألجل جتنب مسؤولية  ,التي حيرض من ذكرها رصا

أت البنية الذهنية الكنعانية بفطنة وذكاء الكشف عن واقع جمتمع معيش التج
نا قد وجدنا كام مر  ,لنرش املحذور بأمان ميسور سطورةإىل استخدام األ بيد أ

وكام  ,الوارد يف سياق امللحمة" اإل موت"بأن اجلزء اخلاص بتصفية ,بنا
مل يكن القصد  ,سنطلع عليه آنفا من خالل بعض الفقرات املنقاة  من امللحمة

ف حياة املزارعني ومراحل أعامهلم الزراعية املنوعة ورشوط اإلنامء منه وص
أساوية البشعة للتعبري  ,وإنام استخدمت مجيعا ,الظرفية بام فيها األوصاف ا

عن مقدار احلقد الدفني والكراهية املتأصلة ضد ظلم مسترش يقوم به ظامل 
ه يف اعتقاد  وحابس األمطار ,ليمثله بصفته إ املوت" موت"غشوم اختري  أل

حيبس املطر حينام يقوم بقتل بعل وحيتجز راقدا بني " موت"الكنعانيني أن 
يف حدوث جفاف هيلك احلرث " موت"األموات يف العامل السفيل فيتسبب 

فلنتأمل بعض الفقرات  ,سنني عجاف]٢١٦[والنسل وجيلب الكوارث يف 
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احلضارات السامية "الكنعانية التي اقتبسها موسكايت يف مؤلف سطورةمن األ
. ونقلها عنه د) ١٣١ـ  ١٣٠يف الصفحتني  ٣٧ـ  ٢٧الفقرات من ( ,"القديمة

ويف ) ٦ـ  ١٧٥ص " ( عشتار ومأساة متوز"فاضل عبد الواحد عيل يف مؤلفه
واح سومر إىل التوراة"مؤلفه  مع اختالفات بني  ,)٩ـ  ١٨٨ص "( من أ

 بعل واإلهلة عنت هي وملحمة اإل: (كتب موسكايت عن امللحمة.النصوص
وهي تبدأ بقصة  ,أهم القصائد األوغاريتية وذلك لطوهلا وأمهية موضوعها

ع بني بعل وبني إ البحر الذي ينتهي بانتصار بعل ثم متيض امللحة " يم"الرصا
فرتوي بناء قرص لبعل واالحتفال املهيب بافتتاحه والقصة التي تدور حوهلا 

وكان حيكم هذه اململكة اإل , ىل مملكة ا ملوتى امللحمة ذبح بعل والنزول به إ
ويؤدي اختفاء بعل إىل توقف احلياة " املوت"موت ولعل معنى اسمه فعال

ثم ينقل (عىل األرض وهنا تأيت اإلهلة املحاربة عنت باإل موت وتذبحه 
وهكذا يعود بعل إىل األرض ) . الفقرات اخلاصة بذلك التي أدرجناها آنفا

وحدة موضوعية  سطورةوليس يف األ ,خلصوبة والوفرةوتعود معه ا
 ,ويبدو عىل األرجح أن القصة تقوم يف معظمها عىل دورة الفصول,كبرية

فبعل هو إ املطر واخلصب وحيكم األرض من سبتمرب إىل مايو وموت هو 
إ اجلدب واملوت وحيل حمل بعل يف الصيف ولكن يطرد مرة أخرى بقدوم 

فهو حيرص اهلدف بنشاط االقتصاد  ,)١٩ـ ١٣٠ احلضارات ص(اخلريف 
الزراعي ـ وارتباطه بالظروف البيئية الرشطية لإلنامء من دون االلتفات أو 
حتى االكرتاث إىل العالقات السائدة يف املجتمع وما كان يرتتب عليها من 

وللدكتور فاضل عبد  ,مظامل وردود فعل عربت عنها امللحمة صورة رمزية
عىل يد اإلهلة ] ٢١٧"[موت"ليق عىل اجلزء اخلاص بمرصع الواحد عيل تع
راس (تذكر النصوص الكنعانية املكتشفة يف أوغاريت ( عناة قال فيه 

ات اهلني للخصب ويكونان بذلك ) الشمرة أن الكنعانيني اختذوا من بعل وأ
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انا عىل التوايل وعىل الرغم من وجود بعض أوجه  ,نطريين لدموزي وأ
السومرية إال أن فارقا بارزا بينهام  سطورةالكنعانية واأل سطورةالتشابه بني األ

انا سببا  رسعان ما يشخص أمام الباحث ففي الوقت الذي تكون يه اإلهلة أ
ات تقوم بدور املنتقمة لإل  يف مأساة حبيبها وزوجها دموزي نجد اإلهلة أ

قتبس آنفا بعل من عدوه وقاتله موت إ العامل السفيل وكمثال عىل ذلك ن
فقرات من إحدى األساطري الكنعانية التي توضح هذا اجلانب بالذات 

واح سومر إىل التوراة ,١٧٥عشتار ومأساة متوز ص ( ثم ) (١٨٨ص (من أ
ويبدو واضحا من : ( يذكر الفقرات التي اقتبسها من موسكايت وعقب عليها 

ات تنتقم لزوجها بقتل موت وتقوم بطحن عظامه  هذا املقطع ان اإلهلة أ
واح ) ( الكنعانية سطورةوتذرهيا عىل النحو الذي جاء ذكره يف األ من أ

  ) .١٨٩سومر إىل التوراة ص 

فاضل عبد الواحد عيل حيرص اهلدف من وضع هذا اجلزء . وهنا نجد د
ضا كموسكاين وآخرين بقضية الزراعة  وما يتعلق هبا من  من امللحمة أ

عد ,رشوط اإلنبات  ,من دون التعمق يف املحتوى الذي قد يرمز إىل يشء أ
تبسها الكنعانية التي اق سطورةمن األ) ٣٧ـ  ٢٧( فلنتأمل بعض الفقرات 

فاضل عبد . ونقلها عنه د" احلضارات السامية القديمة" موسكاين من مؤلفه
واح سومر إىل التوراة" و" عشتار ومأساة متوز"الواحد عيل يف مؤلفيه  " من أ

  ]٢١٨:[ عىل الوجه اآليت

فقرات مقتبسة من ملحمة البعل وعناة الكنعانية عن مرصع موت وتصفيته 
  :جسديا
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تسلســـــــــــــــــــل
  النص

رات الســــــــــــــــــاميةاحلضــــــــــــــــــا
  القديمة

واح سومر إىل التوراة عشتار ومأساة متوز   من أ

ـــات   تقرتب منه عناة العذراء  ٢٧ واقرتبـــت العـــذراء أ
  )بعل(منه

  واقرتبت العذراء من بعل

قلـب البقـرة إىل)هيفو(وكام  ٢٨
  وقلب,عجلها

ــات )هيفــو(وكــان قلــب أ
  ,إىل بعل

ـــات  إىل ) هيفـــو(وكـــان قلـــب أ
  بعل

كــــــــذلك,إىل محلهــــــــاالشــــــــاة  ٢٩
  قلب)هيفو(

  كقلب النعجة إىل محلها  كقلب النعجة إىل محلها

عنـــــــــــت إىل بعـــــــــــل ومتســـــــــــك  ٣٠
  بموت

  فأمسكت باإل موت وأمسكت باإل موت

حـــــــــذف أو نيســـــــــ بالســـــــــيف ( وبالسيف شطرته ابن إ وبالسيف  ٣١
  )شطرته

  وباملذراة ذرته وباملذراة ذرته ,تشقه وباملذراة تذروه  ٣٢

  ويف النار أحرقته ويف النار أحرقته وبالنار حترقه  ٣٣

ــــــــــــــــه  ٣٤ ــــــــــــــــالرحى تطحن ويف,وب
  احلقل

 ويف الرحى طحنته ويف الرحى طحنته

  ويف احلقل رمته ويف احلقل رمته تبذره فتأكل قطعه  ٣٥

وتفنــــــــي أجــــــــزاءه.الطيــــــــو ر  ٣٦
  العصافري جزءا جزءا

الطــــــري تاكــــــل)فكانــــــت(
قطعــا منــه حتــى التهمــت 

  بقاياه

الطـــري يأكـــل قطعـــا منـــه فكـــان 
  .حتى التهموا بقاياه

  ١٨٩ـ  ١٨٨ص  ١٧٦ـ١٧٥ص ١٣١ـ١٣٠ص  
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وهو خلو  ,وقد أوردناه قبال ,فاضل تعقيبا عىل هذه الفقرات. كتب د
ة إشارة عام كان حيتمل توارده يف أذهان مبدعي امللحمة من أفكار مجة  من أ

. فقد حرص د ,إبان تسطري هذا  اجلزء من امللحمة عدا فكرة االنتقام لدى عناة
يبدو : ( حينام عقب بقوله ,فاضل عملية التصفية برغبة االنتقام فحسب

ات تنتقم  لزوجها بقتل اإل موت وتقوم واضحا من هذا املقطع إن اإلهلة أ
الكنعانية وكتاب  سطورةبطحن عظامه وتذريتها عىل الذي جاء ذكره يف األ

واح سومر إىل التوراة(ابن النديم  بينام يتمخض عن رؤيا  ,)١٨٩ص  ,من أ
كشف لدوافع عميقة وراء رسد هذا  ,فاضل. ال يفتقر اليها د ,ثاقبة فاحصة

فكرة انتقام عناة منطلقا أساسيا لعملية اجلزء من امللحمة إذ ال تشكل 
فاضل جمرد . التصفية, بينام هي جمرد تعبري رمزي ألفكار أخرى ال كام ظنها د

  ]٢١٩.[عملية انتقامية

ينا عىل  ,تتجىل ـ وال شك ـ يف وصف التصفية املروعة أمور عديدة أ
رز ما يتوضح أمام فاحص متمعن م ,ذكر معظمها سابقا ن نؤكد اآلن أهم وأ

دوافع حرش هذا اجلزء يف امللحمة إذ يبدو من هذا الوصف املرعب أن هناك 
حماولة إجراء عملية إسقاط سعت لتنفيذها البنية الذهنية الكنعانية عرب 

إلحالة الشعور العام  سطورةتصوراتنا املتخيلة عن رصاعات اآلهلة يف األ
الظروف املعيشة  جراء عدم القدرة عىل حتسني ,باإلحباط السائد يف املجتمع

فحولت اإلحباط البرشي احلقيقي  ,والتخلص من ظلم طغاة مستبدين
ي متخيل مثايل كام يرمز الوصف إىل رغائب كامنة ,الواقعي إىل انتصار إ

ألهنا حتث عىل مقارعة  ,مكبوتة يصعب اإلفصاح عنها عالنية بشكل مبارش
يف هذا  ,)البعل وعناة(فتكون ملحمة  ,طغاة من متسببي الكوارث اجلناة

اجلزء قد أسقطت حال اخلوار واإلحباط من جماله البرشي الواقعي يف 
اعتقادي متخيل ) ميتافيزيقي(ما ورائي  ,إىل جمال غيبي ,املجتمع اإلنساين
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تالفيا ألي اعرتاض ألهنا أصبحت جزءا من املعتقد وحمصورة يف  ,مثايل
ي   .التجمع اإل

يوسف .ين للتعقيب واملداخلة الطويلة نسبيا عىل آراء دإن الذي دعا
قد استخدم " موت"عىل" عناة"احلوراين هو العتقادي بأن موضوع إجهاز  

وسيلة للجهر عام يتعذر اإلفصاح عنه يف غري جماله األسطوري; ألن عملية 
ع  ] ٢٢٠[ اإلجهاز عىل موت تبدو مضافة لغرض آخر ال ينسجم مع الرصا

ني املستديم وامل وتناول السرية والغلبة بينهام  ,"موت"و" بعل"تجدد بني اإل
أساوي أضيفت لإلفصاح عن " موت"عىل ) عناة(فعملية اجهاز  بشكلها ا

إال يف سياق رسد أ  ,عىل البوح هبا سطورةمكنونات ال جيرأ واضعو األ
سطوري فاختريت عناة واختري موت من بقية اآلهلة ليكونا وسيلة تعبري 

وهذا ما كان مؤمال أن  ,زي لتحقيق دوافع بناة امللحمة املتعددة احلقيقيةفنطا
يوسف احلوراين وهو الذي تعمق يف حتليل صفات وأوصاف .يلتفت إليه د

ه يف حتليله اآليت: ,اإل بعل الكنعاين وما يتصل به إن الصفة التي : (ما نرا
ة بني مدلول وحني نعرف الرابط" زبل األرض"تالزم البعل يف ملحمته هي

لدينا اليوم وخصب األرض ال نستبعد وصول هذه اللفظة الينا " زبل"كلمة 
هبذا املدلول نتيجة ارتباطها بالبعل كقوة يف النبات وليس معناها سيد 

وهكذا ال تكون عملية التشخيص استعارة ,كام نقلها املرتمجون"األرض
  ).٢٢٦ص  ,البنية الذهنية)(أدبية

 ,والسيام ذوو النظرة األحادية منهم ,ن املؤلفنيحيجم عدد غري قليل م
عمدا أو غفال عن اإلحاطة الشاملة واملعمقمة برتكيب املجتمع إذ هيملون 

عند تناوهلم منعكسا له يف  ,أوضاعه االقتصادية ,دراسة أساس بنائه التحتي
مكتفني بدراسته بصورة جتريدية عازلني إياه عن  ,بناء املجتمع الفوقي
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ويربك الباحثني جنفهم عن بحث  ,الظروف املؤثرة واملتفاعلة فيهالعوامل و
العوامل االقتصادية لنظرهتم األحادية لألمور وحيدث تصدعا واضحا يف 

حاثهم;إذ يشكل امهاهلم لدراسة بنية املجتمع التحتية قاعدته االقتصادية  ,أ
هم عىل نقصا بارزا يف بحوثهم; ألهنم يف اعتكاف,كام تكرر تأكيد ذلك مرارا

للمجتمع السيايس واالجتامعي ] ٢٢١[دراسة جزء من تشكيل البناء الفوقي
خ...والفكري والفني والعقائدي من دون الرجوع إىل األصل  ,فحسب ,أ

ه جزء من أصل أو نتيجة لسبب أو  املتفرع منه اجلزء ناسني أو متناسني أ
ة للمجتمع وبسبب االبتعاد عن الدراسة الشاملة املعمق ,انعكاس ملنعكس

فإهنم يتخبطون خبط عشواء يف استنتاجاهتم وذلك ألن حتليلهم لبناء املجتمع 
وللعوامل والظروف املؤثرة واملتفاعلة ناقص ومقصور وعاجز عن كشف 
العالقة اجلدلية بني اسس بناء املجتمع التحتي وبني مظاهره يف بناء املجتمع 

 ,درس العامل االقتصاديالفوقي لفقدان عنرص أساس يف البحث عندما مل ي
ويؤدي االستتغناء عن دراسته ,املهم والفعال يف ارساء قواعد بناء ا ملجتمع

إىل خلل كبري والذي يسوغ بشكل واضح يف بحوث ذوي النظرة االحادية 
لذلك  ,اهلاملة لدور العامل االقتصادي يف حياة املجتمع وخمتلف نشاطاته

ون حمروما من امكان التوصل إىل نجد أن الباحث ذي النظرة االحادية يك
استنتاجات صائبة دقيقة إذا ما سار عىل ذلك النهج اخلاطئ إذ ال يتسنى له 

ه قد عكف عىل دراسة بعض  ,اجراء حتليل شامل وعميق للمجتمع أل
العوامل املؤثرة واملتفاعلة وليس جلها; لذلك فإنه لن يستطيع واحلال هذه 

وتطوره وبني نمو االدراك  نتاجوى اإلمالحظة العالقة اجلدلية بني مست
وبدال من ذلك فإنه يصل إىل تفسريات مستورة ناقصة  ,والوعي وتوسعهام

ويلتفت يف كثري من األحيان إىل جوانب  ,وبعيدة كثريا عن الواقع امللموس
إال يف القليل النادر  ,فرعية ثانوية دون أي مساس بتفاصيل املسائل اجلوهرية



‐ ٢٩٤ - 
 

" بعل"حديثها عن ,فقد اخترصت مؤلفات  واردة آنفا ,وبالنزر اليسري
وبعض  ,جواد عيل. ود ,معتمدة عىل األستاذ جرجي زيدان واألستاذ طه باقر

 ,يف جماالت حمددة عن منشأ االعتقاد به كإ] ٢٢٢[املسترشقني بحرصها
هبا " هبل"وعن أصل تسميته مدى ارتباط تسميه,وترجيحها العراق القديم

إذ يذكر أحدمها ويعنى به  ,إل واحد ,ني يف األغلبوبوصف التسميت
" بعل"بذلك دون أن تتطرق إىل اختصاصات  ,هذه املؤلفات ,مكتفية ,اآلخر

وال إىل  ,األساس كإ للمياه واخلصب واالنامء ,يف مناطق عبادته املختلفة
ي الدالالت الرمزية الواردة عنه يف امللحمة الكنعانية واملمثلة لواقع اجتامع

معيش إذ مل تتكلف مشقة البحث عن الدافع احلقيقي للتصميم الفكري يف 
  .اختيار اآلهلة فنطازيا للقيام بأدوار البرش االجتامعية الواقعية

حممد عبد . ما كتبه د" بعل"إن أوسع هذه املؤلفات حديثا عن 
وقد ورد ذلك يف سياق حديثه عن اإل ) ١٢٦ـ ١٢١الأساطري (املعيدخان 

ر عرب  ,)١٢٦ـ  ١٢٣( " هبل" إذ استهل كالمه عىل هبل بحديث عن تأ
به من ) ١٢٢ـ  ١٢٠( اجلزيرة بسواهم يف املعتقد  الوثني  دى استغرا وقد أ

رهم بالعرب الشامليني ر الوثنية العربية بأهل اجلنوب مثل تأ موضحا ,عدم تأ
ص ( ةبأن الوثنية احلجازية تظهر عىل أهنا صورة تقليدية لوثنية البابلي

ه أمر طبيعي وكان ينبغي ادراكه ,)١٢٠ با; أل بيد أن ذلك ال يستوجب استغرا
ألن تطور املجتمع العراقي احلضاري كان قد سبق تطور املجتمع اليامين 

وقد سبق لنا أن وضحنا ذلك يف تعليق لنا  ,بأزمان طويلة وبمراحل عديدة
سات احلضارية إىل عىل ما ذكر األستاذ حممد دروزة من رضورة إرجاع املقتب

اليمن بدال من العراق ألن شبه اجلزيرة العربية وخاصة اليمن كانت مهدا 
للساميني ومنها انطلقوا إىل كل اجلهات وتأسيسا عىل ذلك فإنه 

 ,أصلهم من اليمن ,بأن االموريني الذين هاجروا إىل العراق]٢٢٣[يرى
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رـ فيام يبدو ـربأي وهو هبذا الر ,كانوا قد محلوا معهم معتقداهتم القديمة أي متأ
ورّدنا عىل ذلك هو أن التطور احلضاري للعراق أصيل  ,عبداملعيد خان

كام أن الوافدين للعراق من أكدين وبابليني ,وريادي وسابق للتطور اليامين
وآشوريني وكلدانيني هم ورثة انجازات البنية الذهنية السومرية احلضارية 

ر البني ئدة األصلية وان تأ ة الذهنية العربية يف شبه اجلزيرة العربية الرا
قية القديمة جاء حمصلة لعملية تناقض بني جمتمعني خمتلفني  باملعتقدات العرا

أحدمها متطور وهو العراقي القديم واآلخر كان  ,يف مستوى تطورمها
متخلفا وهو املجتمع العريب القديم يف شبه اجلزيرة العربية وال تستثنى منه 

ري لألساطري املستوردة مع . ا ذكره دوان م. اليمن عبد املعيد خان من تأ
اآلهلة إىل شبه اجلزيرة العربية فقد دعت إىل حتول عقلية العريب من فكرة بدوية 

انام هو التثاقف الذي جرى بني جمتمع العراق ) ١٢٠ص ( إىل فكرة زراعية
ان أمثلة عىل عبد املعيد خ.ويورد د ,الزراعي وبني جمتمع شبه اجلزيرة البدوي

ر املجتمع العراقي بتقديم  ر الذي حصل بني املجتمعني إذ تأ ري والتأ التـأ
ام يف احلساب التقويمي والذي يتفق مع نظرية الكلدانيني يف  الليايل عىل األ

وان كلمة صنم أصلها صلم ) ١٢١ص ( ذلك ألمهية القمر لدى املجتمعني
هذا يف تفسري ) الصلم(ويرى أن  ,وهي كلمة آرامية دخلت البادية العربية

بني اآلهلة التي " بعل"و ذكر لفظة) . ١٢٢ص " ( بعل"بعض العلامء هو 
للداللة عىل أهنام )()حاشيتني(بني هاللني " هبل"عبدهتا العرب ووضع لفظة 

أورد آراء جريي زيدان " هبل"ويف حديثه عن  ,)١٢٢(لفظتان إل واحد
: ( ثم قال") السيد"وان معنى بعل ل" علهب"التي تشري اىل أن أصل التسمية

فباضافة األداة إىل  ,العربية" أل"مثل]٢٢٤[إن اهلاء يف العربي أداة التعريف
ئدة فسهل امهاهلا  ,يريدون به اإل األكرب" بعل" وقال أما العني الزا

;ألن الكلدانيني " بعل"ثم صياغتها باالستعامل والسياميف لفط ,بالتخفيف
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وربام كان  ,و هو اسم هذا اإل عندهم ,بامهال العني" بل"كانوا يلفظونه 
بيون يلفظوهنا  وإذا صح هذا التعليل اللغوي فال يبقى شك يف ان " هبل"املوا

ئييل هو بعل القريش  ,هبل هو بعل وذهب أورت ودوزي إىل أن بعل االرسا
  ) .١٢٣ص )( يف مكة

سياق كالمه يف " بعل"تناول األستاذ حممود سليم احلوت احلديث عن
وهو يأخذ باآلراء ) ٩٣ ,٨٧عىل هبل وأصل تسميته يف طريق امليثولوجيا ص 

التي تعتقد بأن لفظة بل منحدرة من هبعل وان ) خاصة آراء جرجي زيدان (
وان معنى بعل يف لسان الفينيقيني يعني ) ٨ـ ٧٧ص ( اهلاء مضافة للتعريف

دة الساميني للشمس أو والظاهر أن عبا(ويذكر ) . ٧٨ص ( السيد أو اإل
متكن هذه العبادة منهم مل تكن عريقة جدا بالقدم ولربام اصطحبت مرورهم 
 ,بالعرص الزراعي واستقرارهم يف األرايض اخلصبة املنترشة بأطراف اجلزيرة

ضا ببطن اجلزيرة يف " بعل"والبد من اإلشارة إىل اإل  الذي عرف أ
ا البدو انتجاعا للامء والكأل تارة الواحات ومساقط األمطار التي كان يؤمه

أو إ  ,وإيفاء لنذر ديني تارة أخرى ومن املسلم به أن الشمس كانت بعل
وكام كان غريه من ,كام كان القمر رب أور وحران وتدمر ,أرايض معينة

عمر فروخ يف . وكتب د ,)٩٣ص (  ,)الكواكب أرباب ألماكن أخرى
وكان من رؤساء خزاعة عمرو : ( ما يأيت ,١٩٧٤بريوت  ,"تاريخ اجلاهلية"

به ] ٢٢٥[فيقال إنه رجع من إحدى رحالته بصنم اسمه هبل جاء  ,بن حلي
ويستعرض ) .عىل الفرات األعىل ,العراق(أو من هيت ) يف الشام(من البلقاء 

الدكتور جواد عيل الروايات العربية املتعلقة بالصنم هبل ثم يرفض القول 
وارد يف نقوش احلجر " هبل"الن اسم  ,استورده بأن عمرو بن حلي قد

مما يدل عىل أن هذا الصنم كان  ,ومعروف يف األسامء بني أفراد قبيلة كلب
أن ختريج الدكتور جواد عيل  ,معروفا عند عرب الشامل قبل عمرو بن حلي
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ولكن الروايات العربية ال تذ كر أكثر من أن عمرو بن حلي قد  ,صحيح
أما نحن فسواء  ,ة وان مكة مل تعرف األصنام قبل ذلكإىل مك" هبل"أدخل 

علينا أكان هبل قديام يف حياة عرب الشامل أو حديثا ـ وبقطع النظر عن دور 
عمر بن حلي يف وصول هبل إىل مكة ـ فإن اسمه يمكن أن يدل عى انه صنم 

اهلاء : ( لعله ها ـ بال  ,غريب عن شامل بالد العرب وانه عراقي آشوري
فمعنى اسمه ) ألن العني ضاعت من اآلشورية" ( بعل"هي ) بال(ف وللتعري

و هذا معنى يسوغه قوهلم عن هبل انه كان أعظم  ,ذا الصنم اذن البعل
  ).١١٠ص ) (األصنام عند قريش

دراسات يف "يف مؤلفه الواسع  ,السيد عبد العزيز سامل. ويتحدث د
يف  ,١٩٦٨القاهرة  "سالمتاريخ العرب ـ اجلزء األول ـ عرص ما قبل اإل

) ٦٥١ـ  ٦٢٣ص ( املكرس ألديان العرب يف اجلاهلية ,الفصل الثاين عرش
ر بآراء د ,عن اآلهلة) وهو اخلاص بالوثنية ر . وهو متأ عبد املعيد خان عن تأ

رهم بالوثنية اجلنوبية  فيذكر يف ) ٦٣٠ـ  ٦٢٧ص (اجلزيرة بالبابليني وعدم تأ
" ايل"أو" أل"سامء القمر لفظ مشرتك هو وكان يطلق عىل مجيع أ: ( ٦٢٩ص 

ضا ,)أي اهللا أو اإل ويقابله بعل أو هبل عند العرب الشامليني ومن : وقال أ
وان األصنام  ,جلهلهم بفنون النحت ,املعروف إن العرب مل ينحتوا األصنام

والالت وهي ,وهو بعل ,ومنها هخبل ,]٢٢٦[جلبت إليهم من اخلارج
ة وهي ماميناتو البابلية بنت اإل كام محلوا العزى وهي الاللو البابلية ومنا

  ).٦٣٠ص )( عشتار البابلية

كان من الرضوري أن نقف هذه الوقفة املسهبة الطويلة نسبيا عند 
ألمهيته يف املعتقدات الوثنية وللمضامني االقتصادية " بعل"تطرقنا لإل 

زية بدالالهتا الرمزية واالجتامعية والفكرية التي احتوهتا التصورات الفنطا
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والختالف اآلراء حول عالقته باله هبل وانحدار تسميتها من هبعل 
  .والنعدام أو شح املعلومات عنه

رواسب شكيل العبادة البدائية القديمة " بعل"لقد متثلت يف اإل
والفتيشية يف قدرته اخلارقة عىل منح العطاء  ,السحرية يف استسقاء املطر

  .واخلصب بصفته اله النامء

 :قوم نوح)آهلة(جمموعة أصنام 
نسب األوائل من األخباريني والعلامء املسلمني ومن سار عىل منواهلم 

هة العرب املعروفة إىل ,ومن اتبع خطاهم من املحدثني مخسة من بني بقية آ
أصناما " ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس"فقد عدوا كال من ,قوم نوح

نوح بن ( وهو اجلد األعىل لنوح" بن مهالئيل يرد ـ أو يارد "عملت يف عهد 
ويذكرون هذه ,)بن يرد بن مهالئيل) إدريس(ملك بن متشولح بن أخنوخ 

عىل  ,اآلهلة اخلمسة بآن واحد كمجموعة واحدة دوما حسب الرتتيب اآلنف
الرغم من متيز هذه اآلهلة بعضها من بعض يف الشكل واملحتوى 

ويف تباين توزعها اجلغرايف يف واملهام واالختصاص ]٢٢٧[واخلصائص
فذكر ابن  ,أماكن عبادهتا وبني عبادها من القبائل يف شبه اجلزيرة العربية

الكلبي يف سياق حديث عن وثنية العرب والدور املنسوب إىل عمرو بن حلي 
هذه اخلمسة األصنام التي كانت يعبدها : ( قائال ,يف استرياد اآلهلة من اخلارج

): ( عليه السالم(يف كتابه فيام نزل عىل نبيه ) عز وجل(هللا فذكرها ا ,قوم نوح
قال نوح رب إهنم عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده إالخسارا ومكروا 
هتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث  مكرا كبارا وقالوا ال تذرن آ

ص  ,األصنام)( وقد أضلوا كثريا والتزد الظاملني إال ظالال ,ويعوق ونرسا 
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وقد كانت :( وهو ينقل عن ابن الكلبي  ,وقال ابن هشام يف السرية).. ١٣
قص اهللا تبارك وتعاىل خربها عىل رسول  ,لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها

فكان الذين ختذوا تلك ) ثم يورد نص اآلية(اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ن وسموا بأسامئهم حني فارقوا دي,األصنام من ولد اسامعيل وغريهم

  ).٨٠/ ١(إسامعيل

يف زمن يرد عملت : عن ابن عباس قال:( وكتب ابن جرير الطربي
ويف ). ١٧٠/ ١ ,تاريخ الرسل)( سالمورجع من رجع عن دين اإل,األصنام

فأما كتاب اهللا وانه ينبئ عنهم :( ...حديثه عن أديان قوم نوح قال الطربي
قال نوح ( ا عن نوحوذلك أن اهللا عز وجل يقول خمرب,أهنم كانوا أهل أوثان

كتب ابن االثري الذي اعتمد عىل  ,).١٧٩/ ١) ( أآلية....رب إهنم عصوين 
ملخصا لكتاب تاريخ " الكامل يف التاريخ"حتى عد كتابه  ,الطربي كثريا 
يارد ]٢٢٨[وقيل  ,ذكر يرد: ( قال يف حديثه عن أجداد نوح ,الرسل للطربي

امه عملت االصنام وعاد ,بن مهالئيل الكامل ) ( سالممن عاد عن اإل ويف أ
وأما كتاب اهللا قال فينطق بأهنم أهل : (لدى كالمه عىل نوح: وقال  ,)٥٩/ ١

  ).٩٧/ ١ ,الكامل...)(اآلية(قال تعاىل ,أوثان

و هو يتحدث عن  ,مرددا هذه الروايات ,عبد املعيد خان. وكتب د
هة العرب  وإذا رجعنا إىل : ( لفقا ,)نظرية بدء الوثنية يف الرواية والدراية" آ

ضا وهذا العرص  ,ما ورد يف التنزيل نرى أن األصنام قد عبدت يف عهد نوح أ
فهذه الروايات العربية تبدو اهنا تناقض بعضها  ,أقدم من عرص عمرو بن حلي

وانام هو إىل  ,ولكنه ينجيل لنا أن االختالف يف بدء الوثنية ليس تناقضا ,بعضا
وهذه العصور تبدأ عىل  ,الوثنية يف عصور شتى النوعية التي استمرت فيها

اهم آدم,وفق روايات العرب من وفاة آدم  ,حينام اخذ بنو شيت يعبدون أ
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كام قيل انه يف عرصه عملت  ,واستمرت هذه العبادة إىل عرص يزد بن مهدائيل
أو  ,أخنوخ(وبعث إدريس,ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا  ,األصنام
ئيليات ـ ح وهو جد نوح ـ حسب ,حنوخ الروايات العربية عن التوراة واالرسا

فرفعه  ,لكنهم مل يستجيبوا  ,إليهم للهداية فدعاهم إىل التوحيد)العزيز. ق. 
فتالشت األمة يف ,واستمر القوم يف عبادة األصنام اىل عرص نوح ,اهللا إليه
ه).٩٩ص  ,األساطري)(الطوفان يزد بن "لقد ذكر اسم جد نوح عىل أ
كام هو وارد يف تاريخ اليعقويب " يرد ـ أو يارد ـ بن  مهالئيل"نام هو بي" مهدائيل

ري  ,)١٧٠ـ  ١٦٩/ ١( وتاريخ الطربي ,)١١ـ  ١٠/ ١(  ( والكامل البن األ
نعتقد أن اخلطأ يف االسمني حتريف طباعي مما اقتىض ) ٥٩/ ١

 وزعم ابن: ( جواد عيل بتعليق مكثف قصري قال فيه. اكتفى د]٢٢٩.[التنويه
وهي ود وسواع ويغوث ,الكلبي أن مخسة من أصنام العرب من زمن نوح

وذكر اآلية )٢٥٤/ ٦املفصل)(ويعوق ونرس وقد ذكرت يف القرآن الكريم
  ) .٢٣بينام هي اآلية  ٢١بأهنا 

تشري األخبار والروايات الواردة بصدد نسبة اآلهلة اخلمسة املذكورة 
قية آنفا ـ ضمنا ـ إىل أن هذه اآلهلة قد اختل قتها تصورات البنية الذهنية العرا

أي يف  ,السابق للطوفان ,القديمة يف العصور السابقة للعرص الكتايب
دعت الذهنية تصوراهتا الفنطازية وساعد ظهور  ,حقبةالتسطري اخلرايف إذ أ

بدايات الفنون التشكيلية لدى املجتمع العراقي القديم عىل نحت 
كام تذكر الروايات  ,خيلة جتسدها أمام عبادهالتلك اآلهلة املت) أصنام(متاثيل

يف حديثه  ,بيد أن جرجي زيدان ,اآلنفة بأهنا عملت يف عهد يرد بن مهالئيل
وجدة  ,يعتقد بأن هذه اآلهلة  اخلمسة قد جلبت من جدة" أصنام العرب"عن 

وتستقبل الوارد إليها عرب البحر االمحر ;ولذلك  ,ميناء مكة عىل البحر األمحر
ذهب اىل أن هذه اآلهلة قد وردت من احلبشة أو من مرص وفاته اهنا  فانه
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وان هؤالء القوم كانوا عىل وفق سياق الروايات  ,منسوبة إىل قوم نوح
فقد قال األستاذ جرجي زيدان بصدد استرياد أصنام  ,القديمة يف العراق

هة( ود وسواع ويغوث ) يقصد عمرو بن حلي(ونقل : (قوم نوح ما يأيت) آ
عوق ونرس من ساحل جدة واختصت كل قبيلة من القبائل املشهورة يومئذ و

عندما يتحدث  ,ويضيف إىل قوله هذا ,)٢٧٥/ ٣تاريخ التمدن ) (بأحد منها
ه عىل صورة أسد]: (٢٣٠"[يغوث"عن اإل   ,جاء يف تفسري الزخمرشي أ

با من وان عمرو بن حلي نقله من جدة عىل ساحل البحر اىل مكة فاذا كان جملو
ألن جدة حمطة املسافرين من ,اخلارج فالغالب انه  من احلبشة أو مرص

وعلل األستاذ جرجي زيدان  ,)٢٧٦/ ٣ترخ التمدن ) ( احدامها إىل احلجاز
هة املرصيني صنام عىل صورة أسد أو لبؤة : ( ذلك بقوله  وقد وجدنا بني آ

ن املشاكلة وال خيفى ما بني هذه اللفظة ولفظ يغوث م) تغنوت:يسمونه 
" يعنوت"فإذا كتبوا  ,الصورية إذا عددنا أن العرب كانوا يكتبون بال نقط
بس عليهم بني أن تقرا يغوث أو تغنوت أو تعوت وكثريا ما وقع هلم ذلك  ,أ

لكننا نكرر  ,)٢٧٦/ ٣) ( يسالمحتى بعد تدوين التاريخ يف إبان التمدن اإل
يف ترجيح العراق كمنشأ هلذه اآلهلة بأن نسبة هذه اآلهلة إىل قوم نوح مما يرد 

كام هو وارد يف الكتب  ,اخلمسة إذ يرتبط موضوع الطوفان بشكل عام
  .بالعراق  ,املقدسة ويف ملحمة كلكامش

تكمن علة منطلق أوائل من حتدثا عن حتديد عدد هذه اآلهلة اخلمسة 
يف دأهبم عىل انتهاج ما ترددة  ,عىل األرجح ,وتسميتها ونسبتها إىل قوم نوح

بياء ئيليات عند نقلهم األخبار اخلاصة بالعقائد واأل  ,الكتب املقدسة واالرسا
) ٢٣اآلية (فلام وجدوا أن هذه اآلهلة اخلمسة مذكورة بآن واحد يف آية واحدة 

فإهنم ذكروها يف رواياهتم ودونوها يف ) ٧١السورة رقم ) من سورة نوح
وأدرجوها بالنسق نفسه الذي  ,أصنام منسوبة لقوم نوحأخبارهم عىل أهنا 
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كام حافظوا عىل تسميتها نفسها  ,ورد فيه ذكر هذه اآلهلة يف اآلية املذكورة آنفا
ويذكروهنا دوما كمجموعة واحدة " أصنام قوم نوح"وأطلقوا عليها تسمية 

ة ال عربة برواي] ٢٣١.[مثلام شاهدنا يف النصوص الواردة آنفا ,وبآن واحد
إذ ورد فيها زعم بأن  ,البن الكلبي متقاطعة مع نظائرها من روايات له أخر

"  جدة"جنيا قد أوحى إىل عمرو بن حلي بالذهاب إىل شاطئ البحر عند ضفة 
ليجلبها معه  ,بعد أن كانت مطمورة ,ليجد هناك اآلهلة اخلمسة معدة للنقل

وهي لتقبلها وعبادهتا ويدفعها إىل قبائل عدة ) املقصود هبا مكة(إىل هتامة 
وقام بالتنفيذ مسريا  ,)٥٤ص  ,كتاب األصنام( فنفذ ما أوحي اليه  ,مستعدة
ويبدو أن هذه الرواية كان يراد هبا أن تصبح ـ عىل الرغم من طابعها  ,ال خمريا 

اخلرايف ـ بديال لرواية أخرى أوردها ابن الكلبي ـ  ونقلناها  عنه سابقا ـ وهي 
والتي زعم بقيام عمرو بن حلي بنقل تلك اآلهلة  ,التصديقأقرب إىل الواقع و

بربته الشخصية ومن تلقاء نفسه من خارج شبه ,املنسوبة لقوم نوح ,اخلمسة
  .من بلقاء الشام وجلبها معه  إىل مكة وتم توزيعها عىل القبائل  ,اجلزيرة

يتجىل أمام نظرة فاحصة لروايتي ابن الكلبي عن استرياد اآلهلة 
أوهلام تنفيذ عمرو بن حلي لتوجيه  ,تناقض فيام بينهام ,إىل مكة اآلنفتنياخلمسة 

وهبا يكون  ,جلب تلك اآلهلة املعدة لنقل من جدة إىل مكة ,أوحى به جني
التي هي أقرب للواقع  ,بينام يف الرواية األخرى ,عمرو بن حلي مسريا ال خمريا 

بعد  ,ومن تلقاء نفسهيقوم عمرو فيها بمحض اختياره  ,والتصديق من األوىل
هتهم  أن أعجبه ما رآه من انعكاف املجتمع السوري يف البلقاء عىل عبادة آ

وقر أن يتزود  ,وما سمعه منهم يصددها ومنها اآلهلة املنسوبة لقوم نوح
فقام بذلك ووزعها عىل القبائل العربية يف شبه  ,بنقلها معه إىل مكة ,ببعضها

ضاويتجىل ضعف  ,اجلزيرة لعبادهتا   .الروايتني اآلنفتني أ
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ومع أن روايتي ابن الكلبي اآلنفتني عن استرياد عمرو بن حلي لآلهلة 
املجتمعات املتباينة يف املنطقة والمع ]٢٣٢[ال تستقيامن مع واقع تطور

تسلسل األحداث التارخيية فيها و ذلك ألن مستوى تطور جمتمعات شبه 
تطور املجتمعات املجاورة لشبه  اجلزيرة العربية كان أدنى نسبيا من مستوى

كام وان عبادة هذه اآلهلة اخلمسة هلا  ,ألسباب موضوعية معروفة ,اجلزيرة
امتداد عميق يف تاريخ االعتقاد الديني يف كل من العراق وسوريا وحتى 

سابق لعهد عمرو بن  ,كام تشري بعض النصوص ,عبادهتا يف شامل شبه اجلزيرة
نت جتري بني املناطق املتطورة املجاورة لشبه وان عملية التثاقف كا ,حلي

اجلزيرة وبني جمتمعات شبه اجلزيرة العربية  املتخلفة موازنة مع جماورهيا من 
ومع ذلك فإن رواية استرياد اآلهلة اخلمسة من بلقاء الشام  ,األمم املتحرضة

هي األكثر احتامال للرتجيح من رواية جلب تلك اآلهلة من شاطئ جدة 
ألن هذه األخرية ال متتلك أسسا واقعية مادية وال منطقية للقبول إذ  البحرين

ادي واملنطقي من رواية استرياد اآلهلة من بلقاء  هي أكثر بعدا عن الواقع ا
لذلك تصبح رواية جلب اآلهلة من جدة يف عداد الفرضيات  ,الشام

وليس مرد الرفض إىل أهنا رضب من نسج اخليال  واحلكايات  ,املرفوضة
فية فحسب ضا ـ كام أسلفنا ـ مع رواية ابن الكلبي  ,اخلرا ولكن لتناقضها أ

كام وان هذه الرواية تتعارض باألساس مع مستوى تطور  ,األخرى
إذ هي ال تأخذ باحلسبان تطور املجتمعات املجاورة  ,املجتمعات املختلفة

إضافة إىل تعارضها مع  ,يرة والتفاوت القائم بني مستويات تطورهالشبه اجلز
التي تفرتض أن يكون  ,ما هو متعارف عليه من نسبة هذه اآلهلة إىل قوم نوح

مما يرجح  ,ويف البالد التي كان فيها قوم نوح ,منشأ عبادهتا خارج شبه اجلزيرة
من مكان إىل  افرتاض استريادها من خارج شبه اجلزيرة عىل فرضية نقلها

كام وان عملية التثاقف التي جتري بني  ,آخر داخل شبه اجلزيرة العريب]٢٣٣[
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جمتمعني غري متكافئني يف مستوى تطورمها ترجح هي األخرى عىل أن يكون 
استرياد اآلهلة من املناطق املجاورة لشبه اجلزيرة العربية املتطورة أكثر نسبيا 

حاء شبه اجلزيرة العربية كاف آخذ  ,ة من أ ولكن عىل الرغم من جتيل هذه ا
ووضوح نقاط الضعف يف رواية ابن الكيل عن جلب اآلهلة من جدة إىل مكة 

فإننا  ,مما حيرمها من الرتجيح عىل فرضية سواها حول جلب اآلهلة إىل مكة
 ,"يغوث"نجد أن األستاذ جرجي زيدان قد اعتمدها لدى حديثه عن اإل 

كام  ,واملنشأ يف احلبشة أو مرص ,بشاطئ جدة البحري حينام حدد مكان املورد
وكان ينبغي أن يلتفت إىل تتضمنه رواية ابن الكلبي من تناقض  ,مر بنا ذكره

وتعارض مع روايته األخرى عن استرياد اآلهلة من خارج شبه اجلزيرة 
  .العربية

لقد أخذ برواية ابن الكلبي عن جلب اآلهلة ا خلمسة من جدة إىل مكة 
ض فلم حياول  ,ا الدكتور السيد عبد العزيز سامل من دون متحيص وال تدقيقأ

وذكر ابن الكلبي أن عمرو بن : ( مناقشتها بل اكتفى بنقلها عىل الوجه اآليت
ى ضف جدة فوجد أصناما معدة كان قد قذف هبا ماء البحر إىل شط  حلي أ

ى هبا هتامة فدعا العرب ربة فحملها حتى أ ) ( إىل عبادهتا جدة فوارهتا األ
وكان األستاذ ) . ٤ـ  ٦٣٣ص  ,م١٩٦٨ ,القاهرة ,دراسات يف تاريخ العرب

قد سبق  ,الذي يعتمد عىل األستاذ جرجي زيدان كثريا  ,حممود سليم احلوت
يف طريق امليثووجيا ( يف نقل رواية ابن الكلبي بحذافريها  ,عبد العزيز سامل. د

ال  ,ورد ابن الكلبي رواية ثالثةأ ,من دون مناقشة ,)٥٢ص  ,عند العرب
وانام عنيت بأصل ونشأة  ,ختص نقل اآلهلة اخلمسة من مكان إىل آخر

ومع أن  ,وعبادهتا) ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس( اخلمسة ] ٢٣٤[اآلهلة
هذه الرواية ال تتطرق إىل ذكر الزمان أو املكان أو املجتمع الذي حدثت فيه 

وان كانت تشري بشكل ضمني  ,ا ضح ورصيحأحداثا لرواية املروية بشكل و
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إال أن أمهيتها تكمن يف  ,قبل الطوفان ,إىل مكان وزمان حدوثها يف العراق
تزعم رواية ابن  ,إقرارها منشأ تلك اآلهلة يف خارج شبه اجلزيرة العربية

الكلبي الثالثة هذه ما معناه أن هذه األصنام التي عبدت إنام هي يف األصل 
قد عملت لقوم صاحلني ماتوا يف شهر واحد فجزع عليهم ) متاثيل(أصنام 

دى شخص استعداده لنحت متاثيل هلم تشبههم ولكن  ذوو قرباهم كثريا فأ
فاحرتم اجليل األول منهم تلك التامثيل  ,من دون أرواح فقبلوا وصنعها هلم

 وازداد احرتام وتبجيل اجليل الثاين حتى إذا جاء اجليل الثالث حتول االحرتام
والتعظيم اىل تقديس وعبادة بتقادم األعوام واشتدت عبادهتم لدأهبم عاكفني 

هة تعبد ف قال نوح  رب إهنم ( عليها حتى أدركهم نوح بن ملك وهي آ
: ثم يستمر يف احلديث إىل أن يصل إىل الطوفان فيذكر ,)٢١اآلية ...عصوين 

اء  ,فأهبط ماء الطوفان هذه األصنام من جبل نورد إىل األرض(  وجعل ا
ثم نضب  ,يشتد رضبه وعبابه من أرض إىل أرض حتى قذفها إىل أرض جدة

اء وبقيت عىل الشط فسفت الريح عليها حتى وارهتا ـ  ٥١األصنام ص ) ( ا
) ٩٨ص " سالمموجز تاريخ العرب واإل"وانظر تعليقنا يف مؤلفنا  ,)٥٣

عىل أن بعضها يتضمن هذا الزعم تناقضات عدة ألن وصف  األصنام يدل ,
كان عىل هيأة حيوانات كام وان الطوفان مل تصل آثاره إىل شبه اجلزيرة العربية 

وهي منحوتات من حجر إىل جدة إذ ] ٢٣٥[حتى تنقل املياه تلك األصنام
وال شك  ,يف رواية أخرى ,بقيت مطمورة حتى جاء عمرو بن حلي وأخرجها
بنية ذهنية حضارية عىل أن ان املنطق يتقبل عمل متاثيل جتسد ما اختلقته 

تكون خارج شبه اجلزيرة العربية وقبل عهد عمرو بن حيل بزمان طويل; 
وذلك ألن تطور الفنون التشكيلية مرتبط بمجمل التطورات احلاصلة يف 

وتطوره وبني اإلدراك والوعي  نتاججمتمع ما للعالقة اجلدلية بن مستوى اإل
راـ فه ذه األصنام كام قلنا آنفا تؤكد عىل أهنا ومستوى تطورمها ـ كام ذكرنا مرا
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مستوردة من خارج شبه اجلزيرة ;ألن فنون العرب التشكيلية عدا ما وجد يف 
الطرف اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة يف اليمن مل تبلغ مستوى من التطور 

بتلك الدرجة من التطور الفني وإتقان ) أصنام(ليسمح هلا بنحت متاثيل 
بينام كانت تطور الفنون التشكيلية لدى  ,ت تلك التامثيلكام وصف ,الصنعة

قد بلغ درجة من االتقان  ,املجتمعات املجاورة القديمة يف العراق وسوريا
تشهد هبا اللقى واملكتشفات اآلثارية لنامذج تلك اآلهلة وسواها التي عثر 

ري الفن السو ,بشري زهدي: انظر عىل سبيل املثال( عليها يف العراق وسوريا
ناء  ,)م١٩٩٧٢ ,دمشق ,يف العرص اهللنيس والرومان مل يكن ميسورا آنئذ أل

وسط وشامل شبه اجلزيرة جتاوز مرحلة ختلف جمتمعهم لضعف عنارصه 
املوضعية فلم يتسن هلم إذن صنع متاثيل تضاهي تلك املنحوتة يف اخلارج من 

أغلبها إىل  وهلذا ذهبت الروايات العربية يف ,حيث مجاليات الفن واالتقان
يقول  ,من خارج شبه اجلزيرة) والتامثيل  ,األصنام(القول بأن استرياد اآلهلة 

الذي هو " ود"وهو يتحدث عن اإل  ,عبد املعيد خان. هبذا الصدد د
ه تطور عن شجرة احلب : (أحد اآلهلة اخلمسة لقوم نوح]٢٣٦[ فيظهر أ

نام قبل كل يشء وليس من ويثبت انه دخيل يف بادية احلجاز كونه ص ,البابلية
فاهنم  ,وقد بينا أن العرب مل ينحتوا األصنام بل جلبوها من اخلارج,النصب

ويؤيده ما قال  ,التي كانت تتعلق هبا سطورةأخذوا مع تلك األصنام األ
فوزعها بني  ,الكلبي إن عمرو بن حلي جاء باالصنام من بلقاء أو من هيت

رواية ابن  ,)١٣٩ص  ,األساطري) ( ود وكان من هذه األصنام ,قبائل خمتلفة
الكلبي الثالثة هذه عىل الرغم من تناقضهام مع باقي رواياته واخللط بينها قد 
أخذ هبا األستاذ حممود سليام حلوت ونقلها ملخصة من دون متحيص وتدقيق 

ويرى املخرفون فجوة عظيمة بني احلوادث يف : ( أو تعليق يذكر سوى قوله
هة قوم  أسطورة نوح املذكورة فيطمروهنا بجرف هذه اآلهلة رأسا من اهلند آ
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وتغطيتها بالرمال آالفا من السنني حتى يكتشفها جني فيدل  ,إىل شط جدة
ثم ينرشها بني قبائل ...فيستثريها هذا أو يستحرضنا  ,كاهنه اخلزاعي عليها

مل يلتفت األستاذ ). ٥٣ص  ,يف طريق امليثولوجيا عند العرب)( العرب
ت إىل ان هذه الرواية تزعم أن االصنام قد عملت يف عهد يردي بن احلو

ونقله احلوت يف  ,٥٢ص  ,هكذا ورد االسم يف كتاب األصنام( مهاليل
 ,وهو أحد أجداد نوح ,بينام هو يرد بن مهالئيل ,٥١ص  ,طريق امليثولوجيا

وأدرك نوح القوم وهم يعبدوهنا ـ قبل  ,)كام تردد روايات االخباريني
فكان ينبغي أن يشري األستاذ احلوت إىل ان العراق هو املكان  ,الطوفان

بدال مما  ,املرجح لنحت متاثيل تلك اآلهلة اخلمسة التي قسمت عىل قوم نوح
لقد اعتمد رواية ابن  ,ذهب اليه يف تفسريه إىل اهلند هو منشا تلك اآلهلة

ضا د] ٢٣٧[اثيل اآلهلة من دون متحيصالكلبي عن نحت مت . وال مناقشة أ
دراسات يف تاريخ "فأورد ملخصا هلا يف مؤلفه ,السيد عبد العزيز سامل

نية للتامثيل وليس عىل  ,)٦٣٣ص ,العرب وله تعقيب عىل االشكال احليوا
ومن املالحظ أن العرب عبدوا من احليوانات ما : (قال فيه ,مضامني اآلهلة
واذا كان قد وجدت  ,ومل ينحتوا أصناما عىل صورة احليوان ,كان حيا فقط

فإنام كانت  ,عند العرب اصنام احليوانات وطيور مثل النرس ويغوث ويعوق
نكتفي هبذا االستعراض ).٦٣٤دراسات ص (جملوبة من البالد املجاورة

  :املوسع نسبيا لآلهلة اخلمسة لنتحدث عن كل واحد منها

 : اإلله ود
عشتار  ,به عّباده اله العمر والود واملحبة وعاشق االهلاتمعبود اعتقد 
مظاهر تنبي عن ) صنمه(كام وتتجىل من هيأة متثاله  ,البابلية وعثرت اليامنية

حسب ما دل عليه وصف أورده ابن الكلبي  ,اعتقادهم به كإ للحرب ايضا
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ة بعد غزو ,قبل أن حيطمه خالد بن الوليد ,نقال عن آخر من شاهد متثاله
الك بن حارث صف يل ودا حتى :( إذ ورد يف الوصف ما يأيت ,تبوك فقلت 

ظر إليه كان متثال رجل كاعظم ما يكون من الرجال قد ذبر : ( فقال ,كأين أ
عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا  ,مرتد أخرى ,عليه حلتان متزر بحلة

  )..٥٦ص  ,ناماالص)(فيها نبل) أي جعبة(وبني يديه حربة فيها لواء وعفنة 

;وإنام كانت ) love(لتعني لدهيم احلب اجلنيس" ود"مل تكن تسميته بـ
: بتليف نيلسن. فيذكر هبذا الصدد د ,(like)( تعني الرغبة والرجاء والتمني

)[ ود(اسم آخر من أسامء اآلهلة كان معروفا عند العرب اجلاهليني أال وهو (
ي ضد احلب  ,أي حب]٢٣٨ التاريخ العريب ) (اجلنيسويقصد به احلب اإل

  ).٢٠٩القديم ص 

أقوام كثرية متنوعة انتامءاهتا العرقية ومواطن " ود"عبدت اإل 
سكناها املمتدة بقاعها املتناثرة يف انحاء شتى داخل شبه اجلزيرة وخارجها 

توغلت بداياته مايض عباده  ,واختذ مسار العتقاد به كإ بعدا زمنيا شاسعا
لتصل إىل أقىص ما وعته ذاكرة  ,عصور التارخيية إىل ما سبقهاالسحيق جمتازة ال

إذ نسب مع جمموعته  ,الشعوب من حافات القدم إىل عرص ما قبل الطوفان
الذي وضع حدا  ,سالمبينام تدلت هناياته حتى ظهور اإل ,إىل أصنام قوم نوح

ربام كان هلذا االمتداد الطويل نسبيا والخرتاق  ,لعبادته وحطم آخر متاثيله
ا  ,مسار االعتقاد ماض سحيق من معتقدات جمتمعات وثنية متفرقة إضافة 

ه" ود"و ,كان حيظى به القمر من تبجيل  ,والسيام يف املجتمعات الرعوية ,إ
ة ليال مقمرة مفضلة عىل هنر  ,وتقدير واحرتام واعتزاز ألمهيته يف هداية رسا

 ,حتى عد يف نصوص يامنية وثمودية وصفوية موثقة,سة الهبة حمرقةمشم
للشعب وبني آدم وهو  ,اجلد األكرب للقبيلة ,األب الساموي وجد العشرية
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األب والعم والكهل واحلكيم والعادل والناهي واملبارك واحلامي واملعني 
التاريخ العريب  ,ديتلف نيلسن(أألخ...احلنون والقدوس والصادق واألب
ربام كان لكل ذلك منها يف  ,)٢١٠ ,٢٠٩ ,٢٠٨ ,٢٠٧ ,الصفحات,القديم
هة قوم نوح" ود" تصدر ويف متييز ا ل حديث عنه دوما  ,لقائمة جمموعة آ

فال غرو أن نرى أوائل املتحدثني  ,باسهاب يف حني يرد ذكر نظائره باقتضاب
قوم يف مستهل حديثهم عن املجموعة املنسوبة إىل  ,عنه يذكرونه دوما

قية ] ٢٣٩[عىل وفق سياق ما ,نوح فتصورته البنية الذهنية احلضارية العرا
القديمة املختلفة تصورات اسطورهتا الفنطازية وجاءت الكشوف واللقى 
اآلثارية والنصوص املدونة التارخيية والدينية والروايات العربية االخبارية 

هة  لتوثق وتؤكد االعتقاد به كإ متميز وذي حظوة ومتقدم عىل نظائره من آ
وبقية ( ,املجموعة لدى البابليني والفينيقيني والعربانني واآلراميني واملعينيني

 ,واللحيانيني والثموديني والصفويني)وعم ,املقه ,اليامنيني بأسامء أخرى
كام تواترت روايات االخباريني وعلامء املسلمني عن  ,وآخرين غريهم

كإ دخيل إىل شبه  ,بدومة اجلندل ,رىبوادي الق ,عبادته بشامل احلجاز
هة أخرى ـ حسب  ,جملوب إليها من خارجها ,اجلزيرة العربية قام بنقله مع آ

يف الوقت الذي تشري نصوص موثقة إىل قدم االعتقاد  ,الزعم ـ عمرو بن حلي
بربوبيته يف شبه اجلزيرة العربية قبل استرياد عمرو بن حلي املزعوم له مع بقية 

ويوجهها افرتاض غريب يذهب يف زعمه متخطيا الزعم  ,بزمن بعيداألصنام 
ويقاطع هذا االفرتاض آخر معاكس له هو أقرب إىل  ,إىل قوم نوح" ود"

هم من " إيرين"الواقع واملنطق إذ يذهب إىل أن اليونايني قد اقتبسوا عبادة إ
إذ املتعارف عليه بأن اليونايني اقتبسوا من  ,وهذا احتامل مقبول,الفينيقيني

من العراق ومرص  عرب  ,الرشق بعض أصول اعتقاداهتم وحضارهتم
فريى أصحاب االفرتاض الثاين احتامل عبادة قدماء اليونانيني  ,الفينيقيني
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هم ايريس " ود"لـ يسميه عبد املعيد خان  )( إ احلرب(Aresبرزت إ
رس ( ويسميه األستاذ حممود  ,)١٣٩ص  ,رياألساط ,]٢٤٠)[Eres)أ

. بينام يسميه د ,٦٤ص  ,يف طريق امليثولوجيا ,)Arosأروس(سليم احلوت 
ريس(سامي سعيد األمحد  ) . ٤١و  ٣٤ص  ,اإل زووس ,وهو األصوب) أ

إن األساس الذي يعتمده االفرتاضان اآلنفان هو وجود تشابه يف بعض 
ني  وما نسب اليهام من صفات " يريسا"و" ود"مظاهر هيأة متثايل اإل

ريس"إن وجود تشابه شكيل بني هيأة اإل االغريقي  ,ومهام " والفينيقي" أ
والهنام عدا ,من اليونان لتوفر الشبه بني مظهرهيام اخلارجي بشكل عام" ود

هم ,وكذا احلال مع االفرتاض املعاكس, حرب باقتباس االغريق عبادة إ
ضا ذلك التشابه  ,طريق االحياء والتقليدايريس من الفينيقيني ب وحجتهم هنا أ

ني يف بعض املهام واهليأة اخلارجية عبد املعيد خان .لقد استعرض د,بني اإل
اين نولدكه ـ ١٨٣٦( هذين االفرتاضني مع إيراد ملخص رفض املسترشق األ

/ ٢ ,م١٩٦٥ ,القاهرة ,املسترشقون ,نجيب العقيقي: انظر عنه )م١٩٣٠
فال  ,إذ التشابه من وجهة نظر نولدكه غري تام ,لفكرة األقتباس)٧٤٠ـ ٧٣٨

  .يعتد به كأساس 

" ود"كذلك عن أصل اشتقاق لفظة  ,عبد املعيد خان. كام حتدث د
التي يراد هبا  ,)DU – Duدو ـ دو ( العربية وامكانية ارجاعها إىل أصل بابيل 

بمعنى " داود"ي منها العربية والت (Dod)" دود"أو إىل لفظة  ,)شجرة احلب
). ١٤٠ ,١٣٩ ,١٣٨ ,األساطري الصفحات(املحبة واحلبيب والنسيب 

لذلك : ( ويقول  ,]٢٤١[ ويرجع االختالف يف األلفاظ إىل التقديم والتأخري
ومن هذا  ,يمكن أن يكون الفعل ود الذي هو يف العربية دود يدل عىل احلب

 (Daodim)ثم داوديم ,معناها احلبيب (Dod)نعلم يف العربية أن كلمة دود
يدل ) داود(وبالعربية  ,معناه احلب أو النسب أو الغزل ثم يكون االسم داود
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ه  ,عىل الود واملحبة فيظهر أن ودا تطور عن شجرة احلب البابلية ويثبت أ
وقد بينا أن ,دخيل يف بادية احلجاز كونه صنام قبل كل يشء وليس من النصب

وأهنم أخذوا مع تلك  ,األصنام بل جلبوها من اخلارجالعرب مل ينحتوا 
التي كانت تتعلق هبا ويؤيد ما قال الكلبي أن عمرو بن  سطورةاألصنام األ

فوزعها بني قبائل خمتلفة وكان من  ,حلي جاء با ألصنام من بلقاء أو من هيت
عبد . يستخلص من عرض د ,)٩ـ ١٣٨ص  ,األساطري" ) (ود"هذه األصنام 

إن ودا الذي عبده عرب شبه " .ود"ان إضافة إىل أصل اشتقاق لفظةاملعيد خ
وهي  ,ومل تذكر هيت ,كان  جملوبامن اخلارج سالماجلزيرة ما قبل اإل

بأصنام قوم " ود"وانام الرتباط  ,اعتباطا ,مدينة عىل الفرات شامل العراق
نوح ـ يف الغالب ـ والدليل عىل استرياده من اخلارج هو دقة نحت 

الذي حيدد عمله يف خارج شبه اجلزيرة لتعذر نحته داخل شبه ) صنمه(ثالهمت
اجلزيرة بتلك الدرجة من االتقان يف سياق مستوى تطور الفنون التشكيلية 

يف املجتمعات  نتاجداخل شبه اجلزيرة وخارجها واملتطور بمستوى تطور اإل
األكثر رجحانا هو  لقد سبق أن نوهنا بأن االحتامل ,املتباينة يف مسار تطورها

التصورات املتخيلة يف اختالق  إبداعاالقتباس من وادي الرافدين لعراقة 
ولذلك وردت مدينة هيت يف روايات االخباريني  منشأ  ,وعبادته" ود"

أما العربانيون فكان اقتباسهم ود شكال وحمتوى وعبادة ]٢٤٢[اعبادة ود
العراق بصورة غري مبارشة وتسمية قد تم عىل األرجح يف عهد وثنيتهم  ومن 

يف مدة مكوثهم  ,عرب الفينيقيني والكنكعانيني وكذلك بصورةمبارشة فيام بعد
فكتاب التوراة من اليهود قد اقتبسوا ـ  ,إبان السبي البابيل لليهود ,يف العراق

 ,كام تشري دراسات متعددة عىل سبيل املثال ال احلرص صموئيل نوح كريمر
واح سومر  ,وجيمس فريزر ,١٩٥٧ ,القاهرة ,ترمجة األستاذ طه باقر ,من أ

 ,١٩٧٢ ,القاهرة ,جزءان ,نبيلة إبراهيم. ترمجة د,الفلوكلور يف العهد القديم
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واح سومر إىل التوراة ,فاضل عبد الواحد عيل. ود ,١٩٧٤  ,بغداد ,من أ
اليشء الكثري من الرتاث العراقي القديم وال تستثنى قضايا ختص  ,م١٩٨٩

ملعتقدات الدينية فقد ترسب منها الكثري إىل التعاليم اليهودية والسيام يف ا
عبد املعيد خان ـ كام ذكرنا آنفا ـ االفرتاضني . لقد استعرض د ,التلمود البابيل

من لدن االغريق " إيريس"و"ود "املختلفني عن اقتباس عبادة 
صاف متثال وهو يدلل يف كل حالة بتشابه أو ,عىل حد سواء,والفينيقيني

ه يقول ني اآلنفني فنرا فهذا ـ يقصد الوصف الذي ذكره ابن الكلبي : ( اإل
عن ود ـ يشبه إيريس االغريقي الذي يمثل الرامي بقوسه ونباله لكن نولدكه 

 ,وذلك ألن ودا حيمل السيف واللواء ومدثر بحلتني ,يشكك يف كونه ايرس
) ه ليس بصنم اغريقيفهو يميل إىل أ ,وهذا ال يوجد يف متثال ايريس

ويستدرك فيشري إىل أن االختالف بني التمثالني ال  ,)١٣٩ص  ,األساطري(
يعني ودا صنم عريب بل انه جمرد نفي نسبت إىل االغريق وعىل ذلك فان بني 

ه قد : ( ولتعليل ذلك يقول) الصنمني ال يمنع عالقة ود بإيريس يف وظيفته أل
صورته يف ]٢٤٣[ثل ادونيس وتغريتيكون ايرس نفسه متثاال فينيقيا م

  ).١٤٠ـ ١٣٩ص  ,األساطري) (اليونان

نقله من معجم البلدان " ود"يعلق األستاذ جرجي عىل وصف لإل 
الذي هو طبق األصل لوصف ابن الكلبي له يف كتابه  ,لياقوت احلموي

ما اشبه هذا الوصف بوصف ملك ملوك : ( فيقول ,٥٦ص  ,األصنام
أو  ,ب عىل مركبته وهو يشبه  فينيقيا اسمه اشبوالفراعنة ذاهب للحر

نوال يمكننا اجلزم يف ذلك وانام ) ويضيف إىل ت عليقه( سيس إ مرصي
ه إ غريب ويذكر األستاذ  ,)٢٧٧/ ٣تاريخ التمدن )(يظهر من وصفه أ

: ( تعليقا يقول فيه" ود"حممد سليم احلوت يف تعليقه عىل وصف ابن الكلبي لـ
ول وهلة يرى أن هذا اإل العريب قريب الشبه من أروس اليوناين  والباحث أل
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فهذا ـ وان مل يذكره هومريوس ـ كان إ ا حلب يف امليثولوجيا اليونانية وهو من 
طال واآلهلة  ,أقدم وأمجل اآلهلة اليونانية عىل أن قوته ال يمكن أن يقاومها األ

ضاومن غريب االتفاق انه كان يتنكب السهام والق يف طريق )( وس أ
ني  ,)٦٣ص  ,امليثولوجيا وهل الود يف : ( ثم يستنتج من املقارنة بني اإل

 ,كأعظم ما يكون الرجال" العربية غري احلب? فمن اسم اإل ومالحمه 
ني  يف طريق ( وتقلده السهم والقوس تربز لنا وجه التشابه الغريب بني اإل

حلوت بعد ذلك طرفا من أقوال األستاذ ينقل األستاذ ا ,)٦٣ص  ,امليثولوجيا
جرجي زيدان عن الشبه بملوك الفراعنة أن  فينيقيا مع عدم القدرة  عىل 

ه غريب   ).٦٣ص  ,يف طريق  مليثولوجيا)(اجلزم وانام االستدالل عىل أ

وأدد  ,عند ثمود) أدد(ويظهر إنه : ( قائال" ود"جود عيل عن. وكتب د
أي ) ود(وهو  ,)قوسو) (قيس) (قوس(ويظهر إنه اإل ,من األسامء املعروفة

) ذا غابة(و) نرسا (وذهب بعض الباحثني إىل أن ,] ٢٤٤[اسم نعت له 
هو اإل األكرب ألهل ) ود(و).٦ـ  ٢٥٥/ ٦املفصل (يرمزان إليه) ذغبت(

  ).٢٥٧/ ٦املفصل (معني

من كتاب احلضارات السامية  ٧ـ  ٣٦٦ص ) ٢٣( ورد يف اهلامش رقم
جاء فيه أن ذا غابة عىل  ,)ذي غابة(رشحا وافيا لـ ,ديمة لسبتينو موسكايتالق

هة اللحيانيني ويف استعراض آلراء كاسكل وجرومان  ,ما يبدو كان كبري آ
وريكامنز بأن الغابة هي االمجة واملقصود هبا هنا الغابة القريبة من املدينة 

يعني ذي غابة سيد  املشهورة بخصب أرضها وكثر نخلها وهي حمل عبادته إذ
ة(الغابة كام أن ذو رشا هو  وتكثر النقوش اللحيانة من ذكره ومن  ,)سيد الرشا

األسامء املركبة التي يرد فيها ذو غابة ومن بني النقوش اللحيانية أن عبد ود 
ا والغرض  ,كاهن اإل ود وابنه سامل وزيد ـ ود قدموا إىل ذي غابة الغالم سا
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وورد نص عن معجم البلدان ,خلدمة هيكل ذي غابة أن يكرس الغالم سامل
وهو موضع قرب املدينة من ناحية الشام : ( لياقوت احلموي يقول عن الغابة

إن ) .٧ـ ٣٦٦احلضارات السامية القديمة )( ٧٩٧/ ٢(فيه أموال ألهال ملدينة 
ني لقد حتدث موسكاين عن " .ذي غابة"و" ود"موسكايت هنا يميز بني اإل

فإ القمر اسمه ود عند : ( ... يف مناسبات عدة فقال عنه" ود"اإل 
) كام يف بابل(وسني يف حرضموت,وعم يف قتبان,واملته عن السبئيني,املعينيني

ا(يأيت يف املرتبة بعد إنكي :(وقال عنه ,)١٩٤احلضارات ص ( السالف ) أ
له الذكر واسمه سني عند السومريني واالكديني وهو اسم سومر غري سامي نق

لدى اجلنوب " ود]"٢٤٥[االكديون عن السومريني ونظائره السامية هي 
لدى األموريني وإل القمر اسم " يرخ"و" روخ"لدى األراميني و" سهر"و

) رجل السامء( Nanna (Nan – an‐ na)آخر لدى السومريني هو ننا 
يف ويرمز إليه  ,)أي املنري( Nannarوقد رصفه األكديون الساميون إىل ننر .

ونجمة ,وبجانبه قرص الشمس رمزا إل الشمس,كثري من األحيان باهلالل
وينتقل موسكايت بعد ذلك إىل نقل بعض (يف وسط دائرة رمزا لكوكب الزهرة

ام الشعر " سيد الشهر"وسبى هو ...) األساطري حول القمر فيقول بنظم أ
قمر أهول والسنة وكان حلركات القمر دور ها يف علم التنبؤ وكان خسوف ال

وكان ينسب إىل هجوم عىل اإل سني من سبع  ,الظواهر وأشدها روعا
وكانت صورة ا لكارثة ختتلف حسب الشهر الذي  ,أرواح رشيرة يف السامء

وتقدم إليه القرابني  ,فكانت ترسل الدعوات إىل اإل ,يقع فيه اخلسوف
ت واملوت وأخريا يولد من جديد أشد هباء من ذي قبل منترصا عىل الظلام

ه أو  ذلك بفضل القوس التي يدافع هبا عن نفسه ضد القوى التي تعرتض جمرا
بعدها يتحدث ـ موسكايت عن بعض خصوصيات اإل ,حتاول وحجب نوره

 Ninوزوجته هي ننجل : فقال  ,بصفته  للقمر" ود" –  gal " السيدة
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ة إدغام بتشديد الكاف نتيج( واىل هذا االسم يرجع االسم نكل " الكبرية
وقد ,واآلراميون) االوغاريتيون(الذي يطلقه االورجانيون ) النون الثانية فيها
جبا كام قلنا ابنا  ,إ النار ,Niscouاإل شمي واإل عشرت ويعترب نسكو ,أ

وكانت ( بعدها يتحدث موسكايت عن مركز عبادته  ,هلام يف بعض األحيان
وابنهام نسكو ) ننجل(سني وزوجه مركز عبادة ) تل املقري اآلن(مدينة أور 

ثم انتلقت عبادة هذه اآلهلة  (sa‐ der‐ nun‐ n)) سدرننا(وزوج نسكو 
يف الشامل وانترشت عبادة إ القمر من أور إىل كل ) يف أرام(مجيعا إىل حران 

وكان البدو اآلراميون والعرب  ,ومن حران إىل سوريا وفينيقيا ,أرجاء بابل
هم بالليليعبدون إ القمر الذ وال  ,ويدهلم عىل األوقات ,ي هيدهيم يف رسا

) عالقة بإ القمر يني) شبه جزيرة سيناء(يستبعد أن يكون السم 
تقي الدباغ عن اإل . وتتقارب بعض وهات نظر د) .١٩٤ص  ,احلضارات(

هة فوق األرض"يف مقاله  ,ود ,سني مع وجهات نظر موسكايت أحيانا " آ
ويتمثل املظهر الرابع لعبادة الطبيعة : ( تقي الدباغ. كتب د ,دون االشارة إليه

بتقديس القمر الذي عرفه السومريون باسم اإل نانا أو ننار وعرفه الساميون 
باسم اإل سن وحظى هذا اإل بمكانة عالية بني اآلهلة األخرى وانترشت 

معبدا يف مدينة عبادته انتشارا واسعا يف الرشق القديم وبنى له أهل الرافدين 
أما يف سوريا فقد  ,أور عرف بمعبد األفراح لتقديم فروض الطاعة والوالء

هة فوق األرض)( اختصت مدينة مران ومدينة أرحية بمكان  عبادته جملة  ,آ
ثم ). ١١٦ص  ,١٩٦٧العددان األول والثاين لسنة  ,٢٣املجلد  ,سومر
وتروي : (فيقول , القمرالدباغ إىل ذكر بعض األساطري اخلاصة بإ. ينتقل د

األساطري السومرية أن اإل نانا ولد من اله اجلو انليل وتزوج هو بعد ذلك 
من اإلهلة ننكال ورزق منها بولد سمي إ الشمس أوتو واألله اوتو هو الذي 

ناء رحلته اليومية عرب )ق العزيز.ح  ,ال بد أهنا النهار(ييضء العامل يف النار أ
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ناء  السامء من الرشق وه اإل نانا الدنيا يف الليل أ إىل الغرب مثلام ييضء أ
رحلته يف قفة عرب السامء و اشتهر إ القمر باحلكمة واشرتك يف ] ٢٤٧[

وعبد الكنعانيون القمر باسم برخ ونسبوا له زوجة هي إهلة  ,شؤون العدالة
إىل إ نيكال وبنوا هلام معبدا فخام يف مدينة أرحيا وتشري نصوص اوغاريت 

هة فوق األرض) (باسم شهر أو سهر سادت عبادته بني اآلراميني جملة  ,آ
  ).١١٦/ ٣٢٣ ,سومر

عبد املعيد خان بصورة مبسة موضوع عالقة اإل باحلب . ناقش د
ضا" ودا"اجلنيس وتوصل إىل أن العرب عدوا : قال , للحب أ

روايات عىل أن واتفقت " عبدو"وعبدالعرب ودا كام يظهر من اسم العلم (
ودا كان من األصنام التي استمرت عبادهتا من عصور نوح إىل عرص ما قبل 

ضا ,سالماإل وكان أول من أجاب دعوة  ,ومثل ود دور احلب عند العرب أ
ويشري بعد ). ١٤٠األصنام )(عمرو بن حلي إىل ذلك الصنم عوف بن عذرة

ه كان لود عالقة بلهو منها يشري الشاعر رصحيا إىل أ: (أن يروي شعرا فيقول
مل تستعمل يف " ود"وأما ما قاله نولدك من أن كلمة  ,النساء قبل مايعزم الدين

 ,بل كان هلم كلامت أخرى لذلك املعنى ,احلب اجلنيس عند العرب القدماء
ذلك ألن ودا صنم  ,فهذا ال يمنع من أن يكون ود صنم احلب والعشق

ـ فيجوز أن يكون العرب املتأخرون جملوب وكذلك معناه ـ كام قلنا سابقا 
فقول ,بعد انتشار عبادة ذلك الصنم ,استعملوا ودا يف معنى احلب ولو جمازا

ه صنم خارجي وكذلك لفظه ومعناه  ) ١٤٠ص  ,األساطري) ( نولدك يؤكد أ
.  

تتجىل خالصة ما تقدم أن ودا اعتقد به اهلا للقمر واملودة وان منشأه 
إىل قوم نوح من مدينة أور حسب يف العراق يف سياق نسبته 
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غري كاف ـ وال . ومن هيت عىل وفق روايات اإلخباريني]٢٤٨.[سطورةاأل
ني الفينيقي " ود"شك ـ اعتامد تشابه جزئي يف املظهر اخلارجي لإل

ريس"و ذلك إن التشابه غري شامل  ,أ ساسا الفرتاض االقتباس ,االغريقي" أ
ان ثمة من اعرتاض بأن أي نحت إل واذا ك ,بينام االختالف بينهام واسع

ه األصلية  جملوب قد يعرضه وخيضعه ملواصفات حملية تبعده عن شكله وهيأ
فتمثال بوذا اهلندي ال يشابه نظائره التبتي والربمي والصيني و  ,صحيحا
ناء  ,الياباين فمالمح كل واحد منها ينسجم ـ من دون شك ـ ويشابه مالمح أ
ريس"و" ود"فإن االختالفات بني ,منطقته واسعة وال تقترص عىل املظاهر " أ

بل تشمل املهام واخلصائص وأصل كل منهام  ,اخلارجية فحسب
ضا يكون العراق هو األرجح احتامال الفرتاضه ـ كام " ود"فبالنسبة إىل اإل ,أ

سياق عىل وفق  ,كام تشري الرواية ,له) صنم(وفيه نحت متثال  ,مر بناـ منشأ له
من اخلوف والرهبة من األموات إىل احرتامهم  ,تطور عبادة األسالف

/ ١قصة احلضارة ( ديورانت . كام يذكر ول ,فتقديسهم ومن ثم عبادهتم
وعىل وفق هذا السياق وردت رواية ابن الكلبي عن أصنام قوم نوح ,)١٠٨

بأهنم قوم صاحلني ماتوا فحزن عليهم ذوو قرباهم ونحتوا هلم متاثيل 
واختذ ود  ,)٥٦ص  ,األصنام(فتحولت بمرور األجيال إىل تقديس وعبادة 

نام  , للقمر يف العراق منذ البداية فحظي باهتامم وتقدير معظم عباده أ
وجدوا فعد لدهيم  للمودة واملحبة ومع نعوت تناسبه فهو بنظرهم األب 

تقديرا ألفضاله  ,برمته ,أو العشرية أو الشعب ,والعم والكهل وجد القبيلة
وهو العطوف الرؤوف والنابه الذكي و احلكيم العادل واحلبيب النسيب 

باملقابل عن  ,االغريقية]٢٤٩[ سطورةبينام تذكر األ ,وغري ذلك...,الودود
ريس"اإل  ه ابن لإل رووس من زوجه هريا التي هي اخته بالوقت " أ بأ
ومهمته ) ٤١ـ  ٣٤ص  ,ساإل زوو ,سامي سعيد األمحد. انظر د( نفسه 



‐ ٣١٨ - 
 

ريس"ومل ينسب  ,رب احلرب ه للقمر غريه , للقمر" أ  ,إذ أن لإلغريق أ
فلم  ,)١٠١/ ١ ,قصة احلضارة ,ديوارنت. ول " (سليم"والذي هو اإل

وإنام كان ينظر  ,بوصفه  للقمر" ود"اخلصال التي متتع هبا " إيريس "تكن 
سامي سعيد . ينقل د ,ته  للحربإليه كإ منحوس جيلب الكوارث بصف

عن األساطري اليونانية فيام خيص اإلهلة هريا زوج اإل زووس وأم 
رس"اإل وكوهنا أم ايريس رب احلرب الذي مقته رب االغريق : ( فكتب" أ

ا جره  جر عليه اللوم الكثريين ولكنها وزوجها زووس ال حيبان ولدمها هذا 
بينام مل يوجه اإل  ,)٤١ص  ,اإل زووس) (رعىل البرشية من ويالت وثبو

نخلص من ذلك بأن االقتباس من العراق هو  ,أي نقد أو تقريع أو حقد" ود"
إىل حران ) أو من هيت( من أور ,ومنه تفرعت بقية االقتباسات ,األساس

  .ومنها إىل فينيقيا وأرحية

رواسب من املعتقدات  ,بعد الفحص ," ود"تتجىل يف اال عتقاد بـ
لالعتقاد به روحا يمثل القمر ) الروحية(البدائية القديمة  تعود إىل األرواحية 

واىل السحرية العتقاد عباده بقدرته الفائقة عىل منح البرش فيضا من  ,
الرمحة والعدل واحلكمة والعطف واملودة المتالكه خصائص وصفات 

واىل  ,نعمه ومكارمه يف جماالت عدةمتنوعة تؤهله لتوزيع بركات اإل و
هلم ليس أ با ] ٢٥٠[إذ هو بالنسبة ,الطوطمية حينام عده عباده سلفا أعىل هلم

ضا جدا أعىل للعشرية ,كبريا وعام ناصحا فحسب التاريخ :انظر (بل هو أ
نا مقدسا ,)٢١٠ص  ,العريب القديم رمزا له  ,كام عدوا الثور بوصفه حيوا

من قبيل التوافق الشكيل الذي  ,مع بقية اسامئه" ثور"وأطلقوا عليه تسمية 
ربام اقرتن تقديس الثور  ,تراءى هلم وتصوروه يف تشابه اهلالل بقرن الثور

من قبيل التوافق الشكيل للتشابه بني " ود"لدهيم طوطميا بعبادهتم إ القمر
. بيد أن د ,يأيت يف سياق ذلك التصور" ود"وتسمية  ,قرن الثور واهلالل
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" تور"يلسن  يف استعراضه ألسامء إ القمر أشار إىل متسية هذا اإل بـن
إل  ,كحيوان مقدس/للتشابه بني قرن الثور واهلالل والستعامل الثور رمزا 

مل يرجع ما تصوروه وعمدوا إىل تنفيذه إىل الشكل البدائي من " د,"القمر
بذكر احلالة   بشكل واضح وإنام اكتفى,إىل الطوطمية ,التصور الفنطازي

نية اختري الثور لقرنيه اللذين يذكران : ( إذ كتب يقول ,فقط ويف الرموز احليوا
وكذلك احلال عند " ثور"باهلالل كحيوان مقدس إل القمر ويسمى 

  ).٨ـ  ٢٠٧ص  ,التاريخ العري القديم)( الشعوب السامية اجلنوبية

ة تعارضا مع ال يشكل قولنا ببقاء بعض رواسب من املعتقدات القديم
 للقمر إذ يمثل هذا االعتقاد تطورا يف سلم التدرج " ود"واقع االعتقاد 

ادية املوجودة عىل سطح  االعتقادي باالنتقال من قوى الطبيعة ومظاهرها ا
" القمر"األرض إىل العبادة التجريدية باسباغ الروح إىل جرم ساموي بعيد

حمتفظة بدرجات متفاوتة برواسب  ;ألن كثريا من املعتقدات املتطورة بقيت
فال غرو أن حيتفظ  ,تظهر هبذا الشكل أو ذاك ,من املعتقدات البدائية القديمة

ار ذكرها آنفا] ٢٥١"  [ود"االعتقاد بـ   .وهو عبادة جتريدية بتلك الرواسب ا

 :اإلله سواع
هة قوم نوح دوما يف املرتبة  يأيت ترتيب هذا اإل يف قائمة جمموعة آ

عىل هيأة إمرأة مقر عبادته ) صنمه(ومتثاله  ,واحلديث عنه قصري جدا ,الثانية
كام ) املدينة(بنخلة عند سفح قرب يثرب " رهاط"بموضع باحلجاز يقال له 

ويذكر ابن حبيب  ,٨٠/ ١" والسرية النبوية" ,٧٥ ,٩" األصنام"ورد يف 
ه  ويعزى قرص الكالم ,"نعامن"موضعا آخر سامه ,)٣١٦ ,املحرب( عنه إىل أ

ما ,كان معبودا مغمورا وقد اختصت بعبادته بعض قبائل عرب شبه اجلزيرة
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ـ ٩عىل وفق ما ذكر يف االصنام  ,وعيالن ,مزينة ,كنانة ,هذيل ,سالمقبل اإل
وعد سواع ـ حسب زعم  ,٣١٦ ,واملحرب ,٨٠/ ١ ,والسرية النبوية ,٥٧ ,١٠

 ,ضمن ما جلبه عمرو بن حلي من أصنام إىل مكة ,ابن الكلبي ـ  مستوردا
هة قوم نوح ودفع به إىل  ,وسواع واحد من تلك املجموعة ,وبينها جمموعة آ

إال أن االستاذ  ,ذكرت آنفا ,فاستجابت إىل ذلك قبائل ,قبائل عربية لتعبده
جواد عيل . ود ,)٢٧٥/ ٣ ,يسالمتاريخ التمدن اإل( ,جرجي زيدان

يضيفان مهدان إىل جمموعة ) ٢٦/ ٢٣, جملة سومرو) ٢٥٨/ ٦املفصل (
جواد عيل ذلك إىل مصادر عدة وذكر يف . وقد أرجع د ,القبائل العابدة له

يف حني مل يذكر ابن الكلبي يف  ,البن الكلبي ,٥٧ص " األصنام"مستهلها 
وانام ذكرها عابدة لإل  ,تلك الصفحة قبيلة مهدان من عّباد اإل سواع

فدفع إىل مالك بن  ,وأجابت مهدان: ( نص الوارد هو كاآليتإذ ال" يعوق"
 ,األصنام) (بن حاشد بن خريان بن نوف بن مهدان يعوق] ٢٥٢[مرثد جشم 

 ٥٧فرواية ابن الكلبي هذه الوحيدة عن قبيلة مهدان يف الصفحة  ,)٥٧ص 
من كتاب األصنام  ختص عبادة قبيلة مهدان لإل يعوق فحسب وال ختص 

  .حصل التوهم كام  ,سواه

مل ينل سواع مركزا ملحوظا وانام بقي  مغمورا تعبده بضع قبائل 
ه فيه. وقد نقل د ,حمددة أن ) نولدكه(ويرى : ( جواد عيل عن نولدكه رأ

وهو يف نظره من  ,سالمعند ظهور اإل ,سواعا مل يكن من األصنام الكربى
دل عدم ورود اسمه يف هذا وي,األصنام التي مل ترد أسامؤها يف األعالم املركبة

 ,جملة سومر ,)٢٥٨/ ٦املفصل )(املعجم عىل مخول عبادته بني اجلاهليني
ولذلك فانه مل حيظ  ,فلم يكن لسواع مركزا مرموقا بني اآلهلة ,)٢٦/ ٢٣

ه ضئيل  باهتامم الباحثني ومل يشغل حيزا مهام يف مؤلفاهتم إذ اهتاممهم بشأ
ففي املصنفات العربية القديمة واحلديثة ـ عىل حد  ,وذكرهم ألخباره قليل



‐ ٣٢١ - 
 

فيام رواه عن اصل ومنشأ سواع من  ,سواء ـ ومعظمها عيال عىل ابن الكلبي
ال تشفي عليل وال تروي  ,جذاذات بائسة ,إال ما ندر ,روايات ثالث قصار

فهي تردد ما رواه ابن الكلبي بإجياز ,مقتطفة من كتاب األصنام ,غليل
يل أن سواعا كان أحد أصنام قوم نوح وإنه واحد من بني من قب ,مكثف

وعبدوا بعد سلسلة من  ,اخلمسة الصاحلني الذين توفوا متقاربني بزمن واحد
قام بجلبه ـ  ,وإنه إ مستورد ,التي مر بنا ذكرها ,تطور عبادة األسالف

و أحدمها يبدأ من البلقاء أ ,عرب سبيلني خمتلفني ,حسب الزعم ـ عمرو بن حلي
فنجد يف هذه املصنفات  ,من هيت لينتهي بمكة واآلخر من جدة إىل مكة
ا ذكر ابن الكلبي من روايات اختذوا سواعا :( التي منها ,واملؤلفات أصداء 

أي من ( وينبع عرض من أعراض املدينة  ,فكان هلم برهاط من أرض ينبع
له ذكرا إال شعر ومل أسمع هلذيل يف أشعارها  ,وكان سدنته بنو حليان, ) قراها

وقال وأجابت عمرو بن حلي مرض بن  ,)١٠ت  ٩ ,األصنام(رجل من اليمن 
يقال له اخلارق بن متيم بن سعد بن هذيل بن  ,فدفع إىل رجل من هذيل ,نزار

فكان بأرض يقال هلا رهاط من بطن نخلة  ,مدركة بن الياس بن مرض سواعا
ذا املصنف أو ذاك فنجد يف ه ,)٥٧األصنام (يعبده من يليه من مرض

 ,٨٠/ ١كام يف السرية  ,مقتطفات من هذه الروايات هبيأة جذاذات جمزءة
ي جلرجي سالموتاريخ التمدن اإل ,٢٠١/ ٢ ,وبلوغ اإلرب ,٣١٦ ,واملحرب
/ ٦ ,واملفصل ,١٣٩و ١٠١واألساطري لعبد املعيد خان  ,٢٧٥/ ٣ ,زيدان
ويف طريق  ,جلواد عيل ٧ـ ٢٦/ ٣و ١/ ٣٢وجملة سومر ,٢٥٩ـ  ٢٥٧

ويف تاريخ اجلنس  ,لألستاذ حممود سليم احلوت ,٨ـ  ٥٧و ,٤ـ  ٥١امليثولوجيا 
 ٦٣٣ويف دراسات تاريخ العرب  ,لألستاذ حممد عزة دروزة ,٢٧٢/ ٥العريب 

  .وغريها ,السيد عبد العزيز سامل. لـ د ٦٣٥ـ ٤ـ 
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هي  ,بقايا من املعتقدات البدائية القديمة ,تبدو يف اإلعتقاد بسواع 
رواسب من اشكاهلا السحرية واألرواحية حينام تتجسد فيه روح متتلك القوة 

وعىل ا حلاق األذى  ,والقدرة اخلارقة عىل منح عباده الصاحلني اخلري الكثري
  ]٢٥٤.[بالعاصني وتعريضهم لرش مستطري

 :اإلله يغوث 
واحلديث عنه كسابقه  ,هة قوم نوحوترتيبه الثالث بني جمموعة آ

ا رواه ابن الكلبي عن جمموعة  ,حديث شحيح ويرد الكالم عنه ترديدا 
وأكثرها عن عّباده وعن  ,أصنام قوم نوح مع نتف من هذا املصدر أو ذاك

الرصاعات من أجل االحتفاظ به من دون التطرق إىل الطقوس والشعائر 
فيام عدا ما ذكره  ضمنا عنه  ,لكلبي عنهفلم يرو ابن ا ,اخلاصة باالعتقاد به

سوى نصني قصريين  ,وبشكل عام عند حديثه عن جمموعة أصنام قوم نوح
  :واختذت مذحج وأهل جرش يغوث وقال الشاعر : (قال يف أحدمها ,جدا

  ).١٠األصنام ص (فناجزناهم قبل العجاج وسار بنا يغوث إىل مراد

عم بن عمرو املرادي  فدفع إىل ,وأجابت مذحج:(وقال يف اآلخر أ
) ( تعبده مذحج ومن واالها ,يقال هلا مذحج ,وكان بأكمة باليمن ,يغوث

  )..٥٧األصنام ص 

: ( وعن غريه أقواال جاء فيها ,ونقل ابن هشام عن ابن اسحاق الكلبي
عم من طيء: قال ابن اسحاق  و أهل جرش من مذحج اختذوا يغوث  ,وأ

: ومالك  ,وطيء بن ادد بن مالك ,عمأ: ويقال : قال ابن هشام  ,بجرش
السرية ) (طيء بن أدد بن  بن زيد بنكهالن بن سبأ: ويقا ل ,مذحج بن أدد



‐ ٣٢٣ - 
 

أما ابن حبيب فقد توسع قليال يف ذكر ما هو مروي عن  ,)٨١/ ١ ,النبوية
غري أن جل ما نقله عنه يدور حول اخلصومات التي قامت بني  ,يغوث

وكان يغوث ملذحج : (فكتب يف ذلك  ,القبائل من أجل االحتفاظ بصنمه
عم ,كلها حتى هربوا به إىل  ,من مراد ,فقاتلهم عليه غطيف ,وكان يف أ

 ,من بني احلارث بن كعب ,من الضباب ,فأقروه عند بني النار ,نجران
ونقل ابن حبيب تلبيه لعّباده  ,)٣١٧ص  ,املحرب(واجتمعوا عليه مجيعا 

 ,أجبنا بام لديك , لبيك ,لبيك" ث وكانت تلبيته من نسك يغو: ( تقول
أما ما تبقى من أشتات ).٣١٤ص  ,املحرب" (فنحن عبادك قد رصنا اليك

ى نصوصها د ] ٢٥٥[جواد عيل . متناثرة عن يغوث يف مصادر عدة  فقد أ
ومعظمها تدور ايضا حول اخلصومات بني القبائل العربية اجلنوبية بشأن 

جملة  ,أصنام العرب) ١ـ  ٢٦٠/ ٦فصلامل(االحتفاظ بصنم يغوث لدهيا
  ).٨ـ  ٢٧/ ٢٣ ,سومر

بام يدل عىل أن أساس " يغوث"يستشف من تسمية هذا اإل بـ
االعتقاد به كمعبود يستجيب ملن يستعني به ومهمته األساس هي يف إغاثة 
امللهوفني من عباده الصاحلني املؤمنني به فهذه التسمية تتطابق مع التصور 

بيد أن  ,عن قدرته اخلارقة يف تقديم االغاثة ملن استغاث به القديم املوروث
األستاذ جرجي زيدان قد اضطلع بتخريج آخر مفرتضا فيه احتامل حصول 

ولربام " يغوث"حتريف لالسم األصيل هلذا االله وان التسمية قد تكون غري 
معتمدا يف  ,التي ختص  مرصيا فرعونيا) تغنوت(تكون حمرفة من تسمية 

ا كان  ,كانت عىل هيأة اسد" يغوث"رتاضه عىل أن صورة متثال اإل اف و
وان اإل يغوث قد  ,اإل املرصي الفرعوين نغنوت عىل هيأة أسد أو لبؤة

وأقرب مصدر إىل  ,جلبه عمرو بن حلي من جدة إىل مكة مع جمموعة أصنام
 ,نيهلذا بنى افرتاضه عىل تشابه هيأة الصنم ,جدة هي احلبشة أو مرص
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فقد  ,يف حال عدم استخدام العرب للتنقيط قديام ,ومشاكلة صور حروفهام
وأن عمرو بن  ,جاء يف تفسري الزخمرشي انه عىل صورة اسد: يغوث:( كتب

فاذا كان جملوبا من اخلراج  ,حلي نقله من جدة عىل ساحل البحر إىل مكة
حدمها إىل فالغالب انه من احلبشة أو مرص; ألن جدة حمطة املسافرين من أ

 ,أو لبؤة ,وقد وجدنا بني اهلة املرصيني صنام عىل صورة اسد ,احلجاز
وال خيفى ما بني هذه اللفظة ولفظ يغوث من املشاكلة  ,)تغنوت(يسمونه

التبس " تغوث"فإذا كتبوا  ,الصورية إذا عّدنا أن العرب كانوا يكتبون بال نقط
وكثريا ما وقع هلم ذلك حتى  ,أو تعوق ,يغوث أو تعوت ,عليهم بني أن تقرأ 

ام التمدن اإل] ٢٥٦[بعد تدوين وامرباطور الروم الذي  ,يسالمالتاريخ يف أ
 ,والبعض اآلخر تعفور ,حاربه هرون الرشيد يسميه بعض املؤرخني يعفور

أال يعقل أن  Nicphorusوهو الصواب ألن اسمه الروماين  ,واآلخر نقفور
اهلية ? وعىل هذا املبدأ حتول اسم قابني حيدث مثل هذا االلتباس يف عرص اجل

تاريخ التمدن ) ( وجليات وقورح إىل قارون ,إىل قابيل وشاول إىل طالوت
  ).٧ـ  ٢٧٦م ٣ ,يسالماإل

قد يبدو تعليل األستاذ جرجي زيدان منطقيا وأقرب إىل الواقع لوال 
مة أن روايتني أخريتني البن الكلبي تتقاطعان وتتعارضان مع روايته الزاع

إذ تزعم هاتان الروايتان ـ كام مر بنا ـ أن يغوثا  ,بنقل األصنام من جدة إىل مكة
هة قوم نوح كان من الصاحلني وان استرياد عمرو بن حلي لألصنام  من آ

ا من مجيع الروايات  ,مصدره بلقاء الشام فكان حريا به أن يستخلص رأ
  .بعضها وليس بتنايس أو التغافل عن ,الزاعمة بعضها إىل بعض

ـكام مر بنا سابقا ـ وهو " ود"السومرية نسبت إ القمر  سطورةإن األ
اىل مدينة أور السومرية  ,نظري اإل يغوث وزميله يف جمموعة أصنام قوم نوح
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وأرحيا  ,ليتوزع من هناك إىل فينيقيا وسوريا ,ومنها نقل إىل حران ,يف العراق
حاء التي بلغها ,يف فلسطني فإذا كان يغوث من املجموعة التي  ,واىل باقي األ

بات يف حكم املنطق والواقع أن يكون منشأه وأصله من " ود"ينتمي إليها 
  .العراق السومري وليس من مرص الفرعونية

تناول بعض الباحثني وجهة نظر األستاذ جرجي زيدان اآلنفة بشأن 
ان وهو عبد املعيد خ. فقد خلصها د ,عائدية وتسمية اإل يغوث بسبل شتى

 ,"املبدأ الطوطمي عند العرب"يف سياق حديثه عن " يغوث" يتطرق إىل اإل
واآلخران مها نرس  ,إذ عده أحد ثالثة أصنام عربية كانت عىل صورة حيوان

ساب ](٢٥٧[فقال يف اعتامده عىل كتاب األستاذ جرجي زيدان ,ويعوق أ
 ,إن يغوث جملوب من مرص: أما جورجي زيدان فقال) : ( العرب القدماء

هة املرصيني صنام عىل صورة أسد أو : وعلل ذلك بقوله  وقد وجدنا بني آ
من " يغوث"وال خيفى ما بني هذا اللفظ واللفظ ,"تغوت(لبؤة يسمونه 

ص  ,األساطري)( الصورة أذا عّدنا أن العرب كانوا يكتبون بال نقطاملشاكلة 
غري  ,فهو قد خلص وجهة نظر األستاذ زيدان فحسب دون أي تعليق ,)٩١

ه أضاف إىل ذلك قوله و جده ,جملوبا من اخلارج" يغوث"فكان الصنم: ( أ
 ,وعبد يغوث ونحو ذلك ,كام يظهر من أسامء مثل عبد األسد ,العرب

ودانت قبيلة مذحج  ,عبادة اإل األسد يف نجران ويف شامل اليمنفابتكرت 
عىل وادي بيشة يف شامل  ,وبطنها وأفخاذها بدين اإل األسد يف مدينة جرش

ويؤيده ما ورد يف قصة حرب الرؤم التي نشبت بني مهدان ومراد  ,اليمن
 ,مل يكن جملوبا فحسب" يغوث"وخالصة القول أن  ,للحصول عىل الصنم

)( ومها البلدان اللذان حرصنا بحثنا فيهام ,مل يعبد يف احلجاز ونجد بل
فلم نعثر عىل تعليق أو مناقشة عىل وجهة نظر االستاذ ). ٩١ص ,األساطري

  .عبداملعيد خان.زيدان يف أقوال د
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عبد املعيد خان  . السيد عبد العزيز سامل بعض ما خلصه د. ونقل د
: نقله مع يشء من إضافة إذ كتب يقول ,الوجهة نظر زيدان الذي أوردناه آنف

ه وجد بني ,ويعتقد بعض الباحثني أن يغوث جلب من مرص(  وعلل ذلك بأ
هة املرصيني صنم عىل صورة أسد يسمونه تغنوت فعبده العرب ونسبوه إىل  آ

ص  ,دراسات يف تاريخ العرب(  ,)اسامئهم فسموا بعبد األسد وعبد يغوث
عبدا ملعيد خان وقد أشار بذلك يف . خلصه دفهو هنا يلخص ما  ,)٦ـ ٦٣٥

السيد عبد العزيز سامل . وبعد ذلك يضيف د ,٨٢ص  ,اهلامش إىل األساطري
ومل  ,ومن املالحظ أن العرب عبدوا من احليوانات ما كان حيا فقط: ( قائال

واذا كان قد وجدت عند العرب أصنام  ,ينحتوا أصناما عىل صورة احليوان
من ] ٢٥٨[فإنام كانت جملوبة  ,ثل النرس ويغوث ويعوقحليوانات وطيور م

فهنا تلخيص غري مبارش آلراء  ,)٣ـ  ٦٣٥ص  ,دراسات( البالد املجاورة 
وامأ األستاذ حممود  ,زيدان مع يشء من إضافة ومن غري تعليق وال مناقشة

سليم احلوت فقد نقل وجهة نظر األستاذ جرجي زيدان بخصوص 
يف طريق امليثولوجيا " ون زيادة أو نقصان يف مؤلفه د ,بتاممها" يغوث"اإل

ا ذكره  ,)٥٨ص  ,عند العرب وأما األستاذ حممد عزت دروزة فلم يتعرض 
ه كان عىل صورة أسد وعبدته  ه قد اقترص يف القول عن يعوق بأ هؤالء; أل

ا تقدم أن د ,)٢٧٢/ ٥ ,تاريخ اجلنس العريب( مذحج جواد . نجد خالفا 
ذا املوضوع وان مل يكن بشكل مبارش  وال بشكل رصيح يف عيل تعرض هل

فهو يعرض تسمية  ,تعيني أصحاب اآلراء التي يناهضها أو ناقشها إال قليال
يغوث بصورة أقرب إىل تصورات عباد هذا اإل من العرب القدماء إذ كتب 

وال يستبعد أن تكون السم هذا الصنم عالقة بفكرة املتعبدين له : ( يقول
ه يغيثهم ويساعدهم ,عنه وقد ظن بعض ,بمعنى أن املتعبدين له كانوا يرون أ

ه يمثل اإل األسد وانه كان يدافع عنها  ,قبيلة مذحج" طوطم"الباحثني أ
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ئيليون من  ,ويذب عن القبيلة التي تستغيث به عىل نحو ما فعله االرسا
التي كانت  (Nahushtan)) نحشتان(املسامة ) حية النحاس(استغاثتهم بـ

أصنام  ,)٢٦١/ ٦املفصل )) (سمث(يف األصل عىل رأس " طوطام"
احلية " نخشتان"واشار يف اهلامش بخصوص  ,٢٨/ ٢٣ ,جملة سومر,العرب

ونورد نصها  ,٤اآلية  ,١٨االصحاح  ,امللوك الثاين ,إىل التوراة ,النحاسية
رس التامثيل هو أزال املرتفعات وك: كام يأيت ,٦١٦الصفحة  ,نقل عن التوراة

ئيل  وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى; ألن بني ارسا
ام يوفدون هلا ودعوها نخشتان كام أشار إىل مؤلف  ,كانوا إىل تلك األ

لقد عرض ملخص اآلراء التي تتحدث عن اإل  ,٢٢٧روبرتسن يف اهلامش 
وطم ومقارنة بط] ٢٥٩.[يغوث بوصفه مغيثا وطوطام يتخذ صورة أسد

ني يغوث " نخشتان" " حية النحاس" ,اليهود املغيث ومل يذكر الشبه بني اإل
وبد أن يتحدث د جواد عيل عن ورود اسم  ,وتغنوت يف الصورة والتسمية

يغوث يف األعالم العربية القديمة املركبة يشري إىل أن اسم هذا اإل مل يرد يف 
ومل يرد اسم :( ها إذ كتبأي يف النصوص التي عثر علي ,الكتابات القديمة

ه يعوش ) روبرتسون سمث(وقد ذهب  ,هذا الصنم يف الكتابات إىل أ
ويمثله األسد يف نظر  ,وهو أحد أجداد آدم ,املذكور يف سفر التكوين

واشار يف  ,٢٨/ ٢٣ ,جملة سومر ,٢٦٢/ ٦املفصل ) ) ( روبرتسون سمث
ه يف التكوين) ٥(اهلامش رقم  ,٥اآلية  ,٢٦االصحاح  اخلاص بالتوراة مبينا أ

ويف اهلامش رقم  ,٢٥اآلية  ,وأخبار اليوم األول االصحاح األول ,١٨ ,١٤
هي اخلاصة بذكر  ,٦٣٤و ٦٠و ٥٩إن صفحات التوراة  ,إىل روبرتسون) ٦(

يلتقي افرتاض روبرتسون سمث  ,) )٥(يعوش املشار إليه يف اهلامش رقم 
تحريف تغنوت إىل يغوث بأن يغوثا هو يعوش مع افرتاض جرجي زيدان ب
وذلك ألن يعوش كائن  ,عىل أساس املشاكلة الصورية بني األلفاظ فحسب
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كام مر ذكر  ,برشي وهيأة يغوث عىل صورة اسد وتغنوت عىل هيأة أسد ايضا
  .ذلك

يتجىل مما تقدم بأن إ العرب القدماء املجلوب إىل شبه اجلزيرة من 
بشكل  ,بدائية القديمة الطوطميةخارجها كان حيتفظ برواسب من العبادة ال

والسحرية لقدرته اخلارقة عىل  ,)اإل األسد ومتثاله عىل صورة أسد(بارز 
واألرواحية بتصور عباده وجود الروح يف  ,اإلغاثة ومحاية عّباده يف احلروب

  ]٢٦٠).[متثاله(صنمه 

 :اإلله يعوق
هة قوم نوح  الرابع وقد جلب مهام إىل شبه  ,يأيت تسلسله يف جمموعة آ

حسب ) خوالن ,خيوان(وعبدته باليمن مهدان ,حسب الزعم ,اجلزيرة
وهو  ,)٣١٧ ,واملحرب ,٢ـ  ٨١/ ١ ,السرية النبوية ,٧ ,١٠روايات األصامن 

هة املجموعة تعرضا لعدم االكرتاث فجات الكتابات عنه يف غاية  ,من أكثر آ
يستشف منه ) ه عنه ورصفهعن كذا جس( واشتقاق تسميته من عوق ,الشحة

وكان متثاله  ,ان من أوىل مهامه أن يعوق الرش واملكروه من الوصول إىل عباده
من دون ,خري دليل عىل عده طوطام باليقني ,وهو عىل صورة فرس ,املقدس

) و نرس اإل النرس ,اإل األسد(يغوث ,كنظريه اآلخرين ,حدس أو ختمني
 ,٩٢األساطري العربية ص  ,٣ج  ,يسالماإل تاريخ التمدن(غري أن هناك آراء 

فقد كتب األستاذ  ,تعارض ممارسة العرب القدماء العقيدة الطوطمية) غريمها
جرجي زيدان يف رده عىل بعض املسترشقني الذين نسبوا الطوطمية إىل 
 ,العرب األقدمني اعتامدا عىل تسمية أفراد عربية بأسامء حيوانات ونباتات

دا أو مجاعات ومجلة القو:(قائال نية أفرا ل إن تسمية بعض القبائل بأسامء حيوا
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ه عادي وطبيعي يف األجيال القديمة واحلديثة ,ال أمهية هلا فيام نحن فيه  ,أل
ا ذكروه من عبادة احليوانات التي كانت شائعة يف  وبالطبع مل تبق أمهية 

 ,الطوطميةوان كانت يف احلقيقة ليست من قبيل عبادة احليوانات  ,اجلاهلية
 ,بل هي عبادة أصنام أقلها بشكل بعض احليوانات وأكثرها بأشكال أخرى

ألن أهل الطوطم  ,فهي من قبيل عبادة األوثان وليست من الطوطمية يف يشء
بل يعبدون احليوان نفسه ويقدسونه  ,ال يعبدون صنام بشكل احليوان

تاريخ التمدن ) ( وليس عند العرب يشء من ذلك ,ويتجنبون أذاه كام تقدم
وهو يلخص  ,عبد املعيد خان مرونة أكثر. ويبدي د ,)٢٧٤/ ٣ ,يسالماإل

إذ ال يعرتف بمامرسة العرب ]٢٦١[,موضوع املذهب الطوطمي عند العرب
للطوطمية بصورة كاملة تامة وال ينفيها هنائيا وانام بشكل من أشكاهلا كانت 

كانت العرب تقدس احليوان وتعبده كام :( تب يقولفك ,العرب متارسه
لكن غرضهم يف تقديس احليوان وعبادته خيتلف  ,يقدسه ويعبده اهل الطوتم

إذ كان أهل الطوتم يرمون بعبادة احليوان إىل اجالل  ,عام يقصد أهل الطوتم
لكن العرب مل  ,فكانوا مدينني للطوتم بحياهتم ومماهتم,اآلباء وإكرامهم 

وال رأوا صلة رحم بينهم وبني  ,ن حياهتا هبة من هبات إ حيواينتعتقد أ
احليوات الطومتي ـ هي عقيدة املتوحشني ـ بل كان العريب يقدس احليوان 

وشكرا الستفادته منه عىل جمرى عادة الرعاة مجيعا ,ويعبده لتحصل له الربكة 
د بّينا فق" يربوع"و" يعبوب"و" نرس"و" يعوق"و" يغوث"أما االصنام مثل,

ر هلا يف حياة العرب االجتامعية إن  ,أهنا مل تعبد يف بوادي احلجاز بل ما وجد أ
فهو هنا يميز بني االعتقاد  ,)٩٢ص  ,األساطري( ,)هي إال أسامء سموها

ثم ,البدائي الطوطمي وبني تقديس العرب حليوان من غري تصور طوطمي 
مل تتمتع بجميع امليزات  فهذا البحث هيدينا اىل أن العرب:( يستدرك فيقول

ه اعتقد يف احليوان عقيدة تشبه الطومتية ,الطومتية  ,ومما ال نستطيع جحوده أ
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فان كان ال مناص من مرور التفكري البرشي بتطورات مثل احليوي والطومتي 
فال يبعد أن تكون هذه الطومتية عند العرب مثل الطومتية  ,كام قرره العلامء 

ليا وهي عبارة عن تقديس احليوان التي وجدت عندقبيلة أ رنتا يف وسط اسرتا
أو  ,وعبادته دون أن تكون وراثية ومبنية عىل الزواج اخلارجي واألمومة

بعبارة أخرى ان الطومتية من الوجهة االجتامعية مل توجد عند العرب القدماء 
ل ومما ال ترتدد فيه ان الطومتية من وجهتها الدينية كانت منترشة يف القبائ ,

ذلك أهنا  ,وال يظن ظان أن الطومتية الدينية واالجتامعية متالزمتان ,العربية
وقد وجدت  ,ثم تفرعت  ,منذ نشأهتا كانت ـ عىل رأي ـ فريزر ـ دينية بحتة 

)( بعض القبائل الطومتية وليس هلا حظ من الوجهة االجتامعية كقبيلة أرنتا
  ).٣ـ  ٩٢ص  ,األساطري 

من تقبل  ,وهو يعالج تقديس العرب حليوان ,يرتدد األستاذ احلوت
عىل الرغم من ذكره أمثلة لتقديس  ,فكرة انتشار الطوطمية بني القبائل العربية
فهو ال جيرؤ عىل احلكم اجلازم  ,احليوان وتسمية أفراد القبائل باحليوانات

اذا : ( أذ يقول ,بوجود الطوطمية أما نحن فال نعلم حتى اليوم عىل اليقني 
سميت األفراد والقبائل بمثل هذه األسامء وهبذا ال نجرؤ عىل احلكم اجلازم 

وإذ يرى القائلون هبا حاالت عديدة تؤكد هذا الوجود  ,بوجودالطوطمية 
  .وتثبت أن احليوان والرجل انامكانا أخوة بالدم

ساب العرب فلرياجعولقد ورد زيدان عىل ه يف ) (ؤالء يف كتابه الصغري أ
السيد عبدالعزيز سامل أقوال جرجي . ويردد د) .١٠٩ص  ,طريق امليثولوجيا 

زيدان وعبد املعيد خان ووجهات نظرمها يف تقديس احليوانات احلية 
وقد ذكرنا النص الذي استشهدنا به عن  ,وال يعبدون جتسيدا هلا ,فحسب

: ( الذي قال فيه ,اإل يغوث  ونجتزء قسمه األخري قوله يف احلديث عن
ومل ينحتوا  ,ومن املالحظ أن العرب عبدوا من احليوانات ما كان حيا فقط
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 ,أصناما عىل صورة احليوان واذا كان قد حدث عند العرب أصنام حليوانات
)( وطيور مثل النرس ويغوث ويعوق فإنام كانت جملوبة من البالد املجاورة

  ).٦٣٦ص  ,يف تاريخ العربدراسات 

ا واضحا حمددا عن ممارسة قدماء العرب . مل يبد د جواد عيل رأ
 ,املفصل (مبادئ وتطبيق ,للطوطمية وهو يستعرض العقيدة الطوطمية 

اجلزء  ,٥٢٨ـ  ٥١٨ص  ,اجلزء األول ,ودور األمومة عند العرب ,الطوطمية
وقد القى : (  ودور األمومة وأصول التسميات فالحظ,)٤٦ص  ,السادس

عىل العرب اجلاهليني ترحيبا عند )الطوطمية(تطبيق روبرتسون سمث نظرية 
جرجي (وقد رد عليه  ,بعض املسترشقني كام القى معارضة من بعضهم 

وبني أسبابا اعرتاضه  ,) يسالمتاريخ التمدن اإل] (٢٦٣[يف كتابه) زيدان
 التمسك ببعض ويف تعليق له عىل ,)٥٢١/ ١ ,املفصل)(عىل ذلك التطبيق

هة وأصنام: ( األسامء كتب تعلق املؤمنون هبا حتى نسبوا ,وبينها أسامء آ
خ...وبينها أسامء طواطم ,إليها ومل يأت بيشء يذكر  ,)٥٢٨/ ١ ,املفصل ) (أ

: يف حديثه عن الطوطمية يف اجلزء السادس من كتابه املفصل إذ اكتفى بالقول
وقد ,يف اجلزء األول من هذا الكتابفقد حتدثت عنها  ,"الطوطمية"وأما ( 

ورأي العلامء يف كيفية ظهورها للمجتمع  ," الطوطم"بينت عقيدهتا يف 
يرتبط أفراده  ,وهو جمتمع يقوم عىل أساس اجلامعة أو القبيلة ,الطوطمي

 ,)٤٦/ ٦ ,املفصل)( رمز اجلامعة," الطوطم"هو رباط  ,برباط ديني مقدس
وانام اكتفى  ,جواد عيل ممارسة العقيدة الطوطمية ومل يؤكد وجودها. مل ينف د

ه يف أغلب ما كتب ,باستعراض اآلراء حوهلا يعرض األمور  ,وذلك دأ
  .بتفاصيلها مع االعراض عن البت برأي قاطع فيها إال ما ندر
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هة العرب القدماء بتامثيل منحوتة عىل صور  إن جتسيد بعض آ
يغوث ويعوق ونرس ويعبوب وغريها وان كانت جملوبة إىل  حيوانات مثل

وانام حصل نتيجة حتقيق التطابق واالنسجام بني  ,شبه اجلزيرة مل يتم اعتباطا
وهذه األصنام املنحوتة  ,االسطوري عنه ,هيأة املعبود والتصور االعتقادي 

املجلوبة من اخلارج تنسف روايات االخباريني ا لزاعمة بجلب عمرو بن 
حلي هلا الهنا مستوردة من قبل عمرو املزعوم إذ ورد ذكرها يف الكتابات 
هة معبودة ولكن روايات االخباريني ال تتوغل يف تاريخ اجلاهليني عميقا  كآ

فال يتضاءل االعتامد عليها  ,سالموانام تتحدث عن احلقة القريبة من ظهور اإل
با أدبيا من طراز وانام لتناقضها وضعفها بانتهاجها أسلو ,لذلك فحسب

القصص األدبية فلم توثق رواياهتا بنصوص موثقة من الكتابات العربية 
اجلنوبية والشاملية القديمة جلهلهم قراءهتا وعدم دراستهم لآلثار القديمة 

وجلهلهم  سالمالتي حطم معظمها عند ظهور اإل) األصنام(والسيام التامثيل 
  ]٢٦٤.[الكتابة القديمة

ية سالمفلتلك األسباب ليست املراجع اإل: ( سونديتلف نيل.كتب د
باملراجع التي جيب االعتامد عليها إذ اهنا كانت يف االبتداء جمموعة من 

وقد عنيت هبذا النوع من األخبار أكثر من العناية بالتامثيل  ,األخبار األدبية 
واىل ).١٧٦ص  ,التاريخ العريب القديم) (ولو أن التامثيل ذات فائدة أعظم

نز روزنثال يف ملفه عن علامء املسلمني إذ ا ملعنى نفسه أشار املسترشق فرا
فقد وجد هذا النوع من الرواية األدبية عندما بدئ بكتابة : ( كتب يقول 
ثم صار جزءا من األدب التارخيي الذي مل يعد ينقله  ,ي سالماألدب اإل

ينتبهوا إىل بل أصبح ينقله العلامء كتابة أو مشافهة دون أن  ,القصاصون 
 ,صالح أمحد العيل. ترمجة د,علم التاريخ عند املسلمني)( أصوله القصصية

إن جهل االخباريني والعلامء املسلمني بالكتابة  ,)٢٥٨ص  ,١٩٦٣ ,بغداد
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قد حرمهم من التعرف عىل مايض العرب العريق  ,العربية القديمة كام أسلفنا
اليمن ولذلك  ,رة العربية وخاصة يف اجلزء اجلنويب الغريب من شبه اجلزي

. ولذلك كتب د ,منا طق الثموديني والصفويني ,بعض األطراف الشاملية
هة العربية قائال :( ديتليف نيلسن عن األخبار التي رواها اإلخباريون عن آ

هة عرص االضمحالل والتدهور الذي  ومن ثم فاآلهلة التي ذكرت هي عادة آ
ية سالمها الذهبي فاملصادر العربية اإلأما فيام يتعلق بعرص ,سالمسبق اإل

ومن الغريب مثال أن اإل  ,جتهلها جهال تاما كام جتهل العرص العريب اجلاهيل
ف عام  ,مل يعرف هلم ولو اسام) املقه(السبأي العظيم  فذلك اإل ظل نحو أ

ف مرة يف ,وهو اكرب إ عرفته بالد العرب اجلنوبية وقد ورد اسمه أكثر من أ
) وكانت معابده هي اكرب معابد عرفتها اجلزيرة العربية,ش الدينيةالنقو

ة ما نقل عن  ,)١٧٧ص  ,التاريخ العريب القديم( فال غرو أن نرى ضآ
جواد عيل هبذا . ذكر د ,إذ أن الكتابة عنه شحيحة جدا" يعوق"إإل

ه مل يسمع بأن مهدان أو " ابن الكلبي"وتشري مالحظة: ( اخلصوص قائال من أ
إىل أن يعوق مل يكن من األصنام املهمة بني ) عبد يغوث(غري مهدان سمت 

تضاءلت ] ٢٦٥[وان عبادته كانت قد  ,سالمالعرب عند ظهور اإل
جملة سومر  ,نام العرب أص ,) ٢٦٣/ ٦املفصل )(وانحرصت يف قبائل معينة

فلم يرو ابن الكلبي سوى خربين قصريين جدا عن يعوق ومها  ,) ٢٩/ ٢٣ ,
هة قوم نوح : ( قال يف أحدمها ,غري ما ذكره عنه يف حديثه عن جمموعة آ

فكان بقرية هلم يقال هلا خيوان من صنعاء عىل  ," يعوق"واختذت خيوان
ومل اسمع  ,به وال غريها من العرب البلقني مما ييل مكقًا مل أسمع مهدان سمت

وأظن ذلك ألهنم قربوا من صنعاء واختلطوا  ,هلا وال لغريها فيه شعرا 
ام هتود ذو نواس ,فدانوا معهم اليهودية  ,بحمري  ,األصنام)(فتهودوا معه,أ

وأجابته مهدان فدفع إىل مالك بن مرثد بن جشم :(والثاين قال فيه ,)١٠ص 
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ن بن نوف بن مهدان يعوق فكان بقرية يقال هلا بن حائد بن جشم بن خريا 
 ,) ٥٧ص  ,أألصنام )(تعبده مهدان ومن واالها من أرض اليمن ,خيوان

قال : ( ونقل ابن هشام يف السرية عن ابن الكلبي وعن آخرين فقال عن يعوق
اختذوا يعوق بأرض مهدان من أرض  ,وخيوان بطن من مهدان : ابن اسحاق 

  :وقال مالك ابن نمط اهلمداين:   قال ابن هشام ,اليمن

  وال يربي يعوق وال يريش           يريش اهللا يف الدنيا ويربي

يات له    .وهذا البيت يف أ

أوسلة بن مالك بنزيد بن ربيعة بن أوسلة : اسم مهدان: قال ابن هشام
خ...بن اجليفر بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ / ١ ,السريةالنبوية٠)أ

وكان : ( وكتب ابن حبيب عن يعوق بمنتهى االختصار فقال,) ٢٠٠٨١
ونقل تلبية  ,)٣١٧ص  ,املحرب ) (خوالن وكان يف أرحب, ,يعوق هلمدان

 ,لبيك  لبيك :" وكانت تلبية من نسك ليعوق :( عباد يعوق التي هي
وال تبطرنا فنأرش وال تفدحنا  ,وحبب الينا اخلري ,نغص الينا الرش,لبيك لبيك

وتظهر اصداء هذه الروايات مكثفة يف ] ٢٦٦).[٣١٤ص  ,املحرب) (ربعثا
) . ٣ـ  ٢٦٢/ ٦املفصل (جواد عيل. عرض بعضها د ,مصادر عربية أ خرى

وكتب  ,بشكل خمترص  ,وتزداد أقوال املصادرالعربية يف املراجع احلديثة
كان لقربة يقال هلا ,واختذت خيوان يعوق: ( األستاذ حممود شكري اآللويس

بلوغ اإلرب )(وانمن صنعاء عىل ليلتني تعبده مهدان ومن واالها من اليمنخي
بينام اكتفى األستاذ جرجي زيدان بالقول إن يعوقا من األصنام  ,) ٢٠١/ ٢ ,

ودفع به إىل مراد لعبادته وانه عىل ,التي نقلها عمرو بن حلي من جدة إىل مكة
ى د عبد املعيد واكتف ,)٢٧٥/ ٣ ,يسالمتاريخ التمدن اإل( صورة فرس

خان بذكر يعوق يف سياق الطوطمية وعّد هذا اإل الذي هو عىل صورة 
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 ,فرس صنام جملوبا من اخلارج; ألن العرب كانوا يقدسون احليوان احلي
ورد  ,) ٩٢األساطري ص (ويبدونه لتحصل هلم الربكة وشكرا لالستفادة منه

ني توفوا بوقت واحد الرواية القائلة بأن أصنام قوم نوح كانت لقوم صاحل
دون أن يفطن إىل أن ثالثة من هذه األصنام  ,)٩٦ص ( ونحتت هلم متاثيل

مما  ,كانت عىل صورة حيوانات وليست عىل هيأة برش) يغوث ويعوق ونرسا (
واحلقيقة املتجسدة يف  متاثيل هذه اآلهلة عىل هيأة  سطورةيولد تناقضا بني األ

وت عىل األستاذ زيدان بشكل أساس ويرد األستاذ احل ,وفرس ونرس ,أسد 
ه من أصنام قوم نوح يف طريقا ) (فرس(عىل صورة حيوان ,ويذكر يعوق بأ

وانه من القوم الصاحلني وأن عمرو بن حلي جلبه مع  ,) ٥٧ص  ,مليثولوجيا 
 ,البقية من جدة إىل مكة ودفعه إىل مهدان فعبدته بقرية هلم يقال هلا خيوان 

ري اخلارجي  يف طريق امليثولوجيا (يف معتقدات شبه اجلزيرة العربيةويرى التأ
جواد عيل بعضا من روايات املصادر عىل الرغم مما فيها . ويعرض د ,)٤ـ  ١ ,

وذكر بعض : ( فعىل سبيل املثال كتب ,من تناقض وتعارض فلم يكرتث له
وقيل كان لقوم نوح عليه ](٢٦٧[ صنم كان لكنانة) يعوق(أهل األخبار 

فلام مات  ,كام يف الصحاح أو كان رجال من صاحلي أهل زمانه  ,السالم 
اهم الشيطان يف صورة إنسان وقال أمثله لكم يف حمرابكم :جزعوا عليه فأ

ثم . ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صاحليهم ,حتى تروه كلام صليتم
/ ٦ ,املفصل )(متادى هبم األمر إىل أن اختذوا تلك األمثلة أصناما يعبدوهنا

مل ) . ٢٩/ ٢٣ ,جملة سومر ,وبشكل مكثف يف مقاله أصنام العرب ,)٦٣
. ود ,) ٢٧٢/ ٥ ,تاريخ اجلنس العريب(يبتعد األستاذ حممد عزت دروزة

عام رواه ابن  ,) ٦٣٦ص  ,دراسات يف تاريخ العرب(السيد عبدالعزيز سامل
ذي فذكر عمرو بن حلي ال ,الكلبي من روايات متعارضة متقاطعة عن يعوق 

  .دفع بصنم يعوق الذي هو عىل صورة فرس إىل مهدان فعبدته بخيوان
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يستخلص من روايات االخباريني وكتابات األقدمني عىل أن يعوقا 
الذي عد من أصنام قوم نوح قد عبد يف شبه اجلزيرة  العربية قبل عمرو بن 

وانه كان صنام عىل صورة فرس ويرجح االفرتاض الذي ينسب  ,حلي املزعوم
ويتجىل من التصور االعتقادي به وجود رواسب من  ,له إىل العراقأص

 ,متثاله(والكل جيمع عىل أن  ,أشكال املعتقدات البدائية القديمة كالطوطمية
المتالك متثاله روحا خياطبها  ,واألرواحية ,كان عىل صورة فرس) صنمه

رته اخلارقة العباد كام يف التلبية التي نقلناها عن كتاب املحرب والسحرية لقد
عىل إبعاد الرش عن املؤمنني به كام يدل عليه اشتقاق اسمه وكام ورد يف تلبية 

  .نساكه

 :اإلله نرس
هة قوم نوح وهو صنم جملوب إىل شبه  عد هذا املعبود خامس وآخر آ
. اجلزيرة عىل صورة طائر النرس وعبد ـحسب الروايات ـ يف اليمن عبدته محري

ني األخريين يغوث و يعوق ينطبق عىل هذا  إن أغلب ما قلناه بخصوص اإل
كثرية عىل  اإل سوى أن التنقيبات والكشوف اآلثارية عثرت يف مواقع آثارية

الطائر النرس مكرسة ألغراض عقائدية و ] ٢٦٨[لقى ونحوت عىل شكل 
وعباده خارج شبه اجلزيرة كثريون يف منا ,شعارات ترمز إىل القوة والسلطان 

طق خمتلفة عثر فيها عىل آثار تدل عىل عبادته وتقديسه كام ورد ذكره يف 
إذ ورد فيها (مية وآرا) التلمود(نصوص كتابات قديمة فينيقية وعربانية

بتسمية نرشا ويذكر األستاذ احلوت بأن التلمود وبعض الوثائق الرسيانية  
وقد وجد النرس منحوتا يف رضائب  ,) ٥٧ص  ,يف طريق امليثولوجيا(عربيا

كتب ابن الكلبي عن نرس بعد احلديث عن الروايات  ,كل من تدمر واحلرض
هة قوم نوح املذكورة آنفا  فعبدوه بأرض  ,واختذت محري نرسا (: يقول ,عن آ
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ومل أسمع له ذكرا يف أشعارها ,ومل أسمع محري سمت به أحدا ,يقال هلا بلخع
ام تبع عن عبادة  ,وال أشعار أحد من العرب وأظن ذلك النتقال محري أ

أشعار ) ٣(ويف اهلامش رقم , ١١ص  ,األصنام)( األصنام إىل اليهودية
: ( وكذلك قال عنه ابن الكلبي  ,)ونرسمنسوبة لألخطل فيها ذكر للعزى 

فدفع إىل رجل من ذي رعني يقال له معد يكرب  نرسا فكان  ,وأجابته محري
فلم يزل يعبدونه .تعبده محري ومن واالها  ,بموضع من أرض يقال له بلخع

وينهي ابن الكلبي حديثه عن  ,)٨ـ ٥٧األصنام ص )(حتى هودهم ذو نواس
فلم تزل هذه االصنام تعبد حتى بعث اهللا : ( أصنام قوم نوح بقوله

وعنه نقل ).٥٨األصنام ص )(فأمر هبدمها) صىل اهللا عليه وسلم(النبي
وذو الكالع ,قال ابن اسحاق : نرس وعبدته: ( ملخصا ابن هشام فكتب يقول

وعنهام وعن ).١/٨٢ ,نبويةالسرية ال)(من محري اختذوا نرسا بأرض محري
. وكان نرس حلمري تنسكه وتعظمه وتدين له:( سوامها خلص ابن حبيب فقال

: وذكر تلبيتهم له فقال ,)٣١٧املحرب ص )(وكان يف غمدان قرص ملك اليمن
كلنا ميرسة , ,لبيك إننا عبيد  ,لبيك  لبيك"وكانت تلبية من نسك لنرس( 

ت ربنا احلميد ,عنيد  ,)٣١٤ص  ,املحرب"))إلينا ملكنا والصيدأردد  ,وأ
 ,مما يرجح الرأي بتقديسه كحيوان ] ٢٦٩[والصيد من خصائص طائر النرس 

  .تؤيده ترضعات عّباده يف تلبيتهم ,كطوطم 

أديان "وكتب اليعقويب يف استعراضه آلهلة العرب يف سياق حديثه عن 
 ,تاريخ اليعقويب() وكان حلمري ومهدان نرس منصوبا بصنعاء: ( يقول" العرب

٢٥٥/ ١.(  

جواد عيل اشتاتا من مصادر دينية وتارخيية وأدبية تذكر نرس . مجع د
فقال بعد أن خلص روايات بينها قليل من االختالفات  ,كإ ومعبود عريب 
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البن الكلبي وا بن هشام وان حبيب ,يف اليمن ,عن عباد ومركز عبادة نرس 
الذهب والكشاف وبلوغ اإلرب  وياقوت احلموي واليعقويب وعن سبائك

يف " نرش"ونرس هو : (قال,واللسان  ,والقاموس والطربيس وتاج العروس 
وجيب أن يكون من أصنام , ,وهو صنم من أصنام اللحيانيني كذلك,العربانية

ه اسم إ  نية والرسيانية عىل أ العرب الشامليني لورود اسمه يف املوارد العربا
) ترشا (إىل صنم ذكر أن العرب كانوا يعبدونه اسمه وأشري يف التلمود  ,عريب

عند السبئيني كذلك وكان ) نرس(وقد ورد اسم الصنم) . نرس(هو) نرشا (و
وقد عبد خاصة يف جزيرة  ,من أآلهلة املعبودة عند كثري من الساميني

ولكننا نستطيع أن نقول استنادا  ,ومل يرش ابن الكلبي إىل صورة الصنم,العرب
وقد وجدت أصنام  ,سمية إنه كان عىل هيأة الطائر ا ملسمى باسمهإىل هذه الت

ويؤيد هذا  ,عىل صورة أشكال منحوتة عىل الصخور خاصة يف اعايل احلجاز
أسندها إىل الواقدي قال  ,الرأي رواية ذكرها الطربي يف أشكال األصنام

ويغوث عىل صورة  ,كان ود عىل صورة رجل وسواع عىل صورة امرأة: ( فيها
 ,املفصل)(ونرس عىل صورة نرس من الطيور ,ويعوق عىل صورة فرس ,,سدأ
أصنام العرب  ,)٣٦٤/ ٥(إىل الطربي) ٩(وأشار يف اهلامش  ,) ٢٦٤/ ٦
ذكر األستاذ  ,) عن الطربيس ٢٠٨واهلامش  ٣٠/ ٢٣: جملة سومر ] ٢٧٠[

جرجي زيدان نرسا كصنم عىل صورة نرس جملوب من جدة وعبدته 
وردد األستاذ احلوت أقوال كل من األستاذ  ,)٢٧٥/ ٣دن تاريخ التم(محري

. وردد د ,)٥٧و ٥٢ص  ,يف طريق امليثولوجيا ( جواد عيل. جرجي زيدان ود
دراسات يف (جواد عيل حول اإل نرس يف . السيد عبد العزيز سامل أقوال د

لقد توهم األستاذ حممد عزت دروزة باسم ذي  ,) ٧ـ  ٦٣٦تاريخ العرب ص 
الكالع فكتب ذي الكالم ـ وهو يتحدث عن اإل نرس ـ  وصورته عىل هيأة 
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ذي "ولربام كانت التسمية  ,)٢٦٢/ ٥ ,تاريخ اجلنس العريب(الطائر
  .خطأ طباعيا لتسمية ذي الكالع"الكالم

ئر النرس كام تتجىل من طبيعة االعتقاد بنرس كإ معبود عىل صورة الطا
تؤيد الكتابات املوثقة والروايات االخبارية والصور املنقوشة عىل الصخور 

حقيقة أن عبادة العرب القدماء كانت تعرب عن  ,ومتاثيله التي عثر عليها
تصورهم بقدسيته كحيوان معبود لنفسه مما جيعل شكل االعتقاد به مماثال 

رز ما جتسد فيه من  ,للعبادة الطوطمية بل هو اعتقاد طوطمي واضح و هذا أ
رواسب املعتقدات البدائية القديمة فضال عن رواسب أخرى كالسحرية 

  واألرواحية والفتيشية املتمثلة بصور أضعف من الشكل الطوطمي القديم

هة قوم نوح توشك أن ترشف عىل  ينبغي التذكري ومعاجلة جمموعة آ
واألخري يف املجموعة بأن اإل اخلامس " نرس"االنتهاء يف ختام احلديث عن

وقد اختذ مساره  ,االعتقاد هبذه املجموعة كان طارئا عىل شبه اجلزيرة العربية
حاء شتى من شبه اجلزيرة   ,أعقبه عمليات اقتباس طويلة جمهولة الزمن ,بأ

جرت بني جمتمعات خمتلفة يف طرز معيشتها بسبب من اختالف أساليب 
 ,اجلدلية بمستوى إدراكها ووعيها  ها ذات العالقةإنتاجومستوى تطور 

املجتمعات املتطورة اخلارجية الديني من لدن ] ٢٧١[فجرى اقتباس فكر
ناء املجتمع العريب القديم املتأخر للتفاوت احلضاري بني تلك املجتمعات   ,أ

لقد بني املؤرخ اليعقويب ـ بمالحظة فطنة ذكية ـ  السبل املختلفة التي تم هبا 
وكانت أديان العرب خمتلفة باملجاورة ألهل امللل :( فقال ,االقتباس

مل يعني ). ٢٤٥/ ١ ,تاريخ اليعقويب)(واالنتقال إىل البلدان واالنتجاعات
وانام حرر  ,اليعقويب كام هو واضح يف قوله زمنا وال سبيال حمددا لالقتباس

ية فعدها عملية طبيع ,العملية من االختيار الفردي واالنتقاء املؤقت تقويميا
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انسيابية بحكم االتصاالت املختلفة بينام نجد روايات االخباريني قد زعمت 
ه يدعى عمرو بن حلي ,ونسبت االقتباس إىل رغبة شخص  الذي عمد  ,قيل أ

ـ حسب الزعم ـ إىل استرياد جمموعة من اآلهلة مع أصنام أخرى إىل مكة 
ا الزعم ـ  تناقضا مع ليوزعها عىل القبائل العربية بقصد عبادهتا مما يشكل ـ هذ

قع إذ تشري النصوص املدونة املوثقة والكتابات والروايات  ,املنطق والوا
الدينية إىل وجود هذه اآلهلة معبودة يف شبه اجلزيرة العربية بأزمان موغلة يف 

وان كنا نجهل احلقب التي ترسبت  ,القدم وسابقة للعهد املزعوم الستريادها 
ه ال ,ارجية وابتداء دخوهلا إىل شبه اجلزيرةفيها االفكار الدينية اخل بيد أ

يساورنا شك بانتقاهلا من خارج شبه اجلزيرة إىل داخلها بحكم االختالف يف 
مستويات مدارج الرقي احلضاري بني داخل شبه اجلزيرة العربية واملناطق 

حتى مل ختتلف روايات االخباريني عن استرياد اآلهلة من خارج  ,احلافة هبا
 ,اجلزيرة وبذلك تلتقي مع مالحظة اليعقويب عن استريادها من اخلارج شبه 

مما يدلل عىل وجود التفاوت  ,عىل حد سواء ,من البلقاء أو هيت أو من جدة 
احلضاري وقد أدى االقتباس من دون شك إىل تالقح فكري ديني بني 

زيرة معتقدات املجتمعات الزراعية املتطورة يف املناطق املحاددة لشبه اجل
وهذا ,العربية وبني املجتمعات العربية الرعوية املتأخرة داخل شبه اجلزيرة

اقتباس يشكل جزءا من عملية تثاقف حضاري حدث بني املجتمعات 
. يقول د. بشبه اجلزيرة وبني سكان اجلزيرة املتأخرين ] ١٧٢[ املتطورة احلافة

: ( لعريب القديمرشيد الناضوري هبذا الصدد وهو يتحدث عن الفكر الديني ا
أول ظاهرة تسرتعي انتباه املؤرخ يف الفكر الديني العريب القديم هو كام 
ر ذلك الفكر إىل مدى بعيد بكافة الظواهر الطبيعية الكامنة  سبقت االشارة تأ
يف البيئة الصحراوية والرعوية مما دفع انسان شبه اجلزيرة العربية إىل االعتقاد 

وقد اختذ رموزا عديدة  ,ممثلة يف تلك الظواهريف وجود قوى خفية ختيلها 
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لتلك القوى من احليوانات الربية والبحرية والطيور واحلرشات والنباتات 
وكانت البيئة الصحراوية  ,وكذلك الكواكب واجلبال واآلبار والصخور

والرعوية عىل امتداد مساحتها يف شبه اجلزيرة العربية عامال فعاال يف استمرار 
يم الدينية القبيلة مما جعل الفكر الديني العريب القديم مميزا تلك املفاه

ومنها يتضح  ,)٨ـ  ١٤٧املدخل يف التطور التارخيي للفكر الدينني ص )(هبا
أن العرب األقدمني مل خيتلفوا عن سواهم يف اختالق تصوراهتم البسيطة 

رة ببيئتهم الصحراوية  له ثم يأيت عىل القسم اآلخر م ,الساذجة واملتأ ن أقوا
ره :(إذ كتب,اخلاصة بام نحن بصدده  أما الظاهرة الثانية يف ذلك الفكر فهي تأ

باألفكار الدينية السامية يف حضارات بالد الرافدين وبصفة خاصة احلضارة 
ره بالفكر الديني اآلرامي وكان للقوافل  ,البابلية الكلدانية وكذلك تأ

ومنها إىل مدائن صالح ومعان  التجارية املتجهة من اليمن إىل مكة ويثرب
رها البالغ يف حتقيق  والبرتاء وجرش ودمشق وتدمر وبالد الرافدين أ

والواقع ان املعامالت  ,االتصال احلضاري املبارش بني تلك احلضارات
التجارية املستمرة تعّد منذ أقدم العصور من أهم وسائل االتصال احلضاري 

لتلك الظاهرة احلضارية انعكاساهتا يف كان ...(بني خمتلف املراكز احلضارية
ية والعبادات وطقوسها  الفكر الديني العريب القديم يف جماالت القوى اإل

فهو يؤكد هنا عىل الصالت املبارشة وغري  ,)١٤٨ص  ,املدخل)(وأدهبا
ريها الواضح يف معتقدات العرب األقدمني وهو هنا ال خيرج  ,املبارشة وتأ

الناضوري يلخص أفكاره بقوله . فنجد د ,عن املالحظة املكثفة لليعقويب
وعىل ذلك فقد مجع الفكر الديني العريب القديم بني الظواهر العربية ]:(٢٧٣[

القبلية املتصلة بالبيئة الصحراوية وبني بعض اجلوانب الفكرية املقتبسة من 
رها وكان للحياة الت ,احلضارات األخرى جارية واستمرار رحالت القوافل أ
رشيد الناضوري .تتضمن أقوال د). ١٥٠املدخل ص )(البالغ  يف هذا الصدد
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ري املعتقدات اخلارجية يف التصور االعتقادي  اآلنفة ما ذهبنا إليه من وجود تأ
هة قوم نوح من اخلارج ومن  العريب القديم مما يرجح افرتاض استرياد آ

  .أقوى االحتامالتالعراق القديم يف 

عن متوقع مداها  ,سالمتوسعت معاجلتنا  احلالية آلهلة عرب ما قبل اإل          
وغدا  ,ا تطلبته رضورة مناقشة آراء متباينة ومتعارضة كثرية ,نسبيا

االستمرار عىل هذا النهج من املعاجلة املستفيضة لبقية اآلهلة ـ وما أكثرها ـ أمرا 
ا تم عرضه من اآلهلة ال يشكل سوى غيض من فيض ومع أن م ,غري مستساغ

وبينها من كان حيتل مركزا مهام كالشمس والزهرة  ,إذ أن املتبقي منها ,
إال أن االستغناء عنها  ,يؤلف أضعاف عدد ما تم عرضه  ,ومنات وغريها

ملعاجلة املسهبة للبقية واالكتفاء بإدراجها يف قائمة يغدو هو األهدى 
سب وذلك ما  سيبعثه االستمرار عىل االسهاب يف التناول من ردود فعل واأل

وألجل  ,ا يثريه من سأم وملل ,والسيام لدى القارئ االعتيادي ,سلبية
التوقف عن االستمرار يف االطناب تؤجل املعاجلة املسهبة لبقية اآلهلة 
والرتيث إىل فرصة أخرى يف حني آخر واالكتفاء حاليا بادراج ما تبقى من 

ة يف قائمة توضح قدر االمكان ـ وبشكل مكثف ـ مهام تلك اآلهلة اآلهل
وخصائصها وعبادها ومقراهتا وما علق هبا من رواسب العبادة البدائية 

 ," األصنام"القديمة وأرقام الصفحات املذكورة فيها من مؤلف ابن الكلبي 
أصنام "وكذلك مقالة " املفصل اجلزء السادس"جواد عيل . ومؤلف د

). ٢ ,١(العدد  ,١٩٦٧لسنة  ٢٣املجلد  ,املنشورة يف جملة سومر  "العرب
]٢٧٤[.  
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  هيك

    ٢٨٢  

  رئام
صنم كام االزد نجد

ذكره 
  اليعقويب

    ٢٢٨  
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نكتفي هبذا القدر  −]٢٧٦[
مما أدرجناه من اآلهلة  عدا 
عىل وفق مقتىض احلال 
ومنهج البحث العلمي 

وحسبنا ما ,احلديث السليم
هة  أوردناه من فيض آ

إذ ليس بمستحسن وال بمستساغ اإلتيان  ,عرب شبه اجلزيرة تفصيال وعدا
عىل ذكرها مجيعا وبينها عدد ال يستهان به وهو ال يزال موضوع جدل ونقاش 
بني العلامء والباحثني بصدد عائديتة وتسميته وعّباده ومناطق عبادته داخل 

وال خيفى عن أحد أن  ,التي مل يبت هبا برأي جازم,شبه اجلزيرة وخارجها
ام نفوذ  هة العرب ـ مكانيا وزمانيا ـ عن أواخر أ لتنائي مدوين أخبار آ
معتقدات العرب الوثنية وممارسة طقوسها وشعائرعبادهتا قبل أن يناهضها 

را بارزا فيام حلق اآلهلة من نسيان وبتسمياهتا من حتريف وبأصوهلا  ,سالماإل أ
فكل ما دون عنها  ,هي يف عهد حتريم عبادهتالطول مدة النقل الشف ,من ضياع

جاء متأخرا وعرب روايات شفهية ذات طابع أديب قصيص منقولة بخشية 
 ,سالموحذر خالل سنني طوال بعد أن جرى حتريم تلك العبادة بظهور اإل

ري بشأهنا جدل بني فريق يعّدها جمرد صفات ونعوت  فهناك تسميات كثرية أ
آلهلة خاصة وبني فريق آخر يذهب إىل أهنا أسامء  آلهلة معينة وليست أسامء

هة بالذات كام وان هناك طائفة من اآلهلة مل ترد عنها لدى  ,خاصة بآ
أما  ,االخباريني معلومات وافية سوى قوهلم عنها بأهنا أصنام قديمة فحسب

ن مركز عبادهتا فهذه األسئلة ليس  ,وأي القبائل العربية اختصت بعبادهتا ,أ
مما  ,جواب شاف لدهيم سوى قوهلم بأن اجلاهليني كانوا يعبدوهناهلا من 

سعد 
العشري

  ة

والعشرية مذحج اليمن
  صنم قديم

    ٢٢٨  

الثريا 
  ونجم

شبه
  اجلزيرة

صنامن عرب اجلاهلية
  لكوكبني

     ٤٦ 

الشعر
  ى

 ٤٦      صنم قريش مكة
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إن .يتطلب وقفة طويلة الستعراض اآلرا ومناقشتها وليس هلا من جمال هنا
هة عرب شبه اجلزيرة يستطيع أن حيقق  من يرغب يف توسيع اطالعه عىل آ

حاث كرست لدراسة عبادة عرب ما قبل اإل  سالممبتغاه بالرجوع إىل أ
جواد عيل املفصلة يف مؤلفه . وخاصة معاجلة د ,ورد ذكر العديد منها ,ية الوثن

 ,٩٦اجلزء السادس الفصل " سالماملفصل يف تاريخ العرب قبل اإل"الواسع
بعنوان  ,٧٠ويف الفصل  ,) ٢٨٩ـ ٢٢٧(األصنام يف الصفحات "بعنوان 

ت قاصدا به األصنام الوارد ذكرها يف الكتابا] ٢٧٧"[أصنام الكتابات"
املجلد (ومقاله املنشور يف جملة سومر) ٣٣٥ـ ٢٩٠( ا لصفحات ,القديمة

وهو ,) ٤٦ـ ٣(يف الصفحات " أصنام العرب"حتت عنوان ) ٢و ١,العدد ,٢٣
ففيها تفاصيل وافية  ,ال خيتلف كثريا عن القسم األول من بحثه يف املفصل

هة عرب شبه اجلزيرة وبعض امتداداهتا يف اخلارج   وروايات,عن آ
االخباريني عنها والكتابات والنصوص القديمة املوثقة واملناقشات الدائرة 

  .حوهلا
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 الفصل السابع
 

 بعض األساطري العربية
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مل يقف ختلف املجتمع العريب القديم عن مدارج الرقي التي بلغتها 
بسبب من ضعف اقتصاد ـ الرعوي  ,املجتمعات الزراعية املجاورة

هته الغفرية ا كان جيلب  ,الصحراوي ـ حائال دون امتالكه أساطري عن آ طا
عبد . وكنا قد نقلنا سابقا قوال لـ د,سطورته املتعلقة بهأبرفقة كل إ يستورده 
بينا أن العرب مل ينحتوا األصنام بل جلبوها من  وقد: ( املعيد خان جاء فيه

التي كانت تتعلق   سطورةم أخذوا مع تلك األصنام األواهن ,اخلارج
  ).١٣٩ص  ,ريطسااأل)(هبا

بل كانت صيغها  ,بيد أن تلك األساطري املستوردة مل حتتفظ بنقاوهتا 
ىل آخر لتتالءم أكثر مع إاألصلية عرضة للتحوير والتغيري من حني 

 مستجدات أحاسيس ومشاعر املجتمع الرعوي الصحراوي وما يظهر فيه
بعد أن كانت أساطري اآلهلة املجلوبة تظهر عالقات  ,من عالقات اجتامعية 

إذ تكون  ,املجتمع الزراعي وما فيه من أحاسيس ومشاعر ورغبات وأماين
ا تسود فيه من عالقات اجتامعية عىل وفق  األساطري يف كل جمتمع مظهرا 

ذهنية كانت يف ومع أن بيئة العرب القدماء ال ,ظروفها البيئية املحيطة هبا
 إبداععاجزة عن مسايرة البنى الذهنية للمجتمعات املتطورة يف  ,حينها 

دراك جدليا الرتباط الوعي واإل ,تصورات فنطازية معقدة خاصة هبا
ومستوى تطوره وما األساطري سوى مظهر لواقع العالقات  نتاجبأسلوب اإل

بنية املجتمع ] ٢٧٨[فان  ,روفها البيئية املحيطةظاالجتامعية السائدة يف 
ري يف الرتكيب اهليكيل لبناء  العريب القديم الذهنية مل تعدم القدرة عىل التأ

فال غرو إذن اذا ما ظهرت  ,مستوردة من جمتمع زراعي متطور أسطورة
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ري املجتمع العريب الرعوي الصحراوي ـ يف أغلبه ـ يف العديد من  بصامت تأ
وهو  ,خليل أمحد خليل. اشار د ,رقىصيغ األساطري املجلوبة من جمتمعات أ

جيتز جذاذات مكثفة ملخص االستاذ جرجي زيدان لبعض األساطري 
خليل يف تعقيبه عىل .أشار د ,)١٨/ ٣ ,يسالمتاريخ التمدن اإل(العربية

ر األ العربية بواقع املجتمع العريب إذ يربز قوام  سطورةمقتبساته إىل تأ
انعكاس العالقات االجتامعية السائدة يف رشوطها الظرفية ونطاق  سطورةاأل

نالحظ عرب حتليل :(فكتب معقبا عىل تلك النصوص قائال ,بيئتها املحلية 
هذه التصورات األسطورية الكونية الثالثة ان الفكر األسطوري العريب كان 

الزواج والصداق (يعكس بعضا من معطيات الواقع االجتامعي 
ال ع والسيفوا,وا عىل حتليالت لوجود  ,)لقتل واألخذ بالثأر والرصا

ع ,الكواكب وحتركاهتا  ,سطورةمضمون األ)(التي يفرسها بالتناقض والرصا
ما أورده من نصوص بعض  ,بتكثيف شديد ,ملخصا فيه,)٦ـ٧٦ص 

 ,)٣١٢/ ٢(األساطري العربية اقتبسها كام ذكر من امليداين
ّهوا : (قال فيه ,ة قصريةممهدا له بمقدم ,)٢/١٨(والدمريي فالعرب أ

نا  ,وقد ضاع خرب ذلك لعدم تدوينه ,األجرام الساموية وعبدوها عىل أ
نستدل عليه من بعض ما وصل الينا من أسامء أصنامهم وعبادة بعض 

ثم يذكر عبادهتم للكواكب  ,)١٨/ ٣ ,يسالمتاريخ التمدن اإل)(رجاهلم
 ,والشعرى ,والشمس والقمر) التال(الزهرة ,والنجوم واألجرام الساموية 

 ,نزاهلا منزلة البرش ويسوق لذلك بعض األساطريإوتشخيصهم إياها و
يتناقلوهنا أن ] ٢٧٩[ومن األقاصيص امليثولوجية التي كانوا : (فكتب

ت عليه وولت عنه  ,الدبران خطب الثريا واراد القمر أن يزوجه منها فأ
ال مال له? فجمع الدبران  ما أصنع هبذا السربوت الذي: وقالت للقمر

فهو يتبعها إذ توجهت يسوق صداقها امامه يعنون  ,قالصه يتمول هبا 
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وان سهيال ركض  ,وان اجلدي قتل نعشا فبناته تدور به تريده. القالص
ورضهبا هو بالسيف فقطع  ,اجلوزاء فركضته برجلها فطرحته حيث هو

ية ففارقتها وعربت وإن الشعرى اليامنية كانت مع الشعرى الشام ,وسطها
قها إياها بكت  ,فسميت الشعرى العبور ,املجرة  فلام رأت الشعرى اليامنية فرا

تاريخ التمدن )(فسميت الشعرى الغميصاء ,عليها حتى غمضت عيناها 
  ).١٨/ ٣ ,يسالماإل

ومها ال ينسجامن مع " فركضته" وكذلك" ركض"لقد ورد الفعل
" ركل"والصحيح ينبغي أن يكون الفعل  ,سياق النص الذي وردا فيه

  .بديلني هلام" فركلته"والفعل

واملالحظ أن البعض قد نقل عن جرجي زيدان هذا التحريف أو 
وهو  ,اخلطأ املطبعي من دون أن يلتفت إليه  فاألستاذ حممود سليم احلوت

:( كتب عن سهيل ,ينقل عن األستاذ جرجي زيدان نصوص هذه األساطري 
ورضهبا هو بالسيف  ,برجلها فطرحته حيث هو ,وزاء فركلته وانه ركض اجل
فهو قد نقل الفعل ركض  ,)١٠٢ص  ,يف طريق امليثولوجيا ).(فقطع وسطها

وأما الدكتور خليل  ,كام هو بينام صحح الفعل ا لثاين فركضته إذ كتبه فركلته
يف  سطورةمضمون األ" (فركضته"و" ركض"فقد نقل الفعلني ,أمحد خليل

من دون تصحيح أو التنبية إىل اخلطأ الذي جعل يف ). ٧٦ص  ,العريب الفكر
بيد أن هذه  ," يسالمتاريخ التمدن اإل"الواردة يف كتاب  سطورةنص األ

. لقد حلل د ,وقد قيل أن لكل جواد كبوة ولكل عامل هفوة ,اهلفوة تغتفر 
ومعاين  سطورةكام نوهنا آنفا اعتقاد العرب األقدمني باأل ,خليل أمحد خليل

 ,األستاذ جرجي زيدان]٢٨٠[وكان اعتامده عىل  ,رموزها ومنطلقاهتا
ورموزها  سطورةوكان العرب يف العرص اجلاهيل يعتقدون يف األ:( فكتب
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فة,ومستلزماهتا الغيبية وخط  ,وزجر الطري ,كاالعتقاد يف الكهانة والعرا
خ...الرمل وتعبري الرؤيا  رمز ديني قديم  وهو(االعتقاد يف قدسية اهلالل  ,أ

ومقابل الشمس التي  ,والبعث  ,واملوت ,له ثالثة مدلوالت الوالدة ,عندهم 
 ,كذلك كانوا يؤهلون األجرام الساموية ,ترمز إىل الوحدة والقوة والذكاء

فالالت عندهم رمز الزهرة أو فينوس اليونانية ولقد نسجوا  ,ويعبدوهنا
فينقل نصوص األساطري الثالث التي ذكرها : ( أساطري كوكبية نذكر منها

ثم يعقب بعد نقل النصوص  ,) ٧٦ص  , سطورةمضمون األ(جرجي زيدان
الذي  ,)٧ـ ٧٦ص ( بتحليل هذه التصورات األسطورية الكوكبية الثالثة

  .نقلناه عنه قبال

جز األستاذ حممود شكري اآللويس ـفي مطلع القرن العرشين ـ  أ
مؤلفا واسعا مجع فيه معلومات غزيرة مكرسة للتعريف بمختلف شؤون 

ومع أن ," بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب"أطلق  عليه اسم  ,العرب
يفه سلفي النهج ه مل خيل من ومضات نرية  ,األسلوب املتبع يف تأ بيد أ

 ,نذكر منهم فيام خيص العقائد ,ات وافية أفاد منها العديد من الباحثنيومعلوم
جواد . ود ,واألستاذ احلوت ,عبد املعيد خان.ود ,األستاذ جرجي زيدان

السيد عبد . ود ,خليل امحد خليل.ود ,واألستاذ حممد عزت دروزة ,عيل
ية ال يتحدث الكتاب عن جمريات األحداث التارخي ,وآخرين ,العزيز سامل

وكان للمعتقدات  ,وإنام هو جمزء إىل ثالثة أجزاء تبحث عن موضوعات شتى
الدينية نصيبها من اهتامم املؤلف فخصص هلا جماال رحبا يف اجلزء الثاين تناول 

وتوزيعها بني  ,سالمفيه خمتلف العقائد التي اعتنقها عرب شبه اجلزيرة قبل اإل
 ,ائد املتباينة هؤالء اىل أصنافوقد قسم أصحاب العق,خمتلف القبائل العربية

ونقل عن كل صنف ما خيصه من معلومات هيمنا هنا الصنف الذي عده من 
وصنف من " بعنوان ] ٢٨١[وحتدث به  ,عباد الكواكب واألجرام الساموية 
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حتدث فيه عن  ,)٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢ ,بلوغ اإلرب"(العرب  عبدوا الكواكب
ن القبائل العربية املختلفة مع ذكر االجرام الساموية املعبودة وعن عبادها م
العبور  ,فذكر من اإلهلة الكوكبية  ,نتف من نصوص أساطري متعلقة هبا

 ,الخ...القمر ,الشعرى ,سهيل ,اجلوزاء  ,اجلدي ,الدبران ,والعيوق والثريا
إن العيوق عاق :( واقتطع مع ذكرها جذاذات من نصوص أساطريها كاآليت

ا ساق إىل الثريا مهرا وهي نجوم صغار نحو عرشين نجام فهو  الدبران 
دا خاطبا هلا  ولذلك سموا هذه النجوم  وعليه قول ) القالص(يتبعها أ

  :الشاعر

  حادهيا) بقالص النجم(كام ويف      أما ابن طوق فقد أوىف بذمته  

ضا) شعرى الغميصاء(ويف الكواكب ... أما العبور فاهنامن نجوم  ,أ
اجلوزاء وهي من النجوم التي يف العظم األول واصحاب الصور يرسمون يف 

; ألهنام عىل ما حكاه )العبور(وسميت) كلب احلتار(ويسمى) ....الرسطان(
) سهيل(و) الغميصاء(أصحاب اللغة يف أكاذيب العرب وخرافاهتا كانت و

فانحدر سهيل فصار يامنيا وتبعه ) اختا سهيل(جمتمعة ولذلك يقال للشعريان 
وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت ) املجرة(العبور فعربت

والشعرى العبور أشد ضياء من ,والغمص يف العني نقص وضعف ,
جرة والغميصاء من نجوم الذراع املبسوطة وبينها وبني العبور امل. الغميصاء

وهي تقطع السامء  ,وأصحاب الصور يعدوهنا يف صورة الكلب  األكرب
  ) .٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢بلوغ اإلرب (عرضا وليس غريها من الكواكب كذلك  

توسعت تعابري األستاذ حممود سليم احلوت وتعليقاته لالسالطري 
وكان  ,املتعلقة بالثريا والدبران و اجلدي ونعش وسهيل واجلوزاء والشعريني

ار اعتام ده الرئيس عىل النصوص املنتقاة من قبل األستاذ جرجي زيدان ـ  ا
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وكانت ]٢٨٢.[ذكرها ـ وكذلك عىل املنقولة من بلوغ اإلرب لآللويس
معاجلة األستاذ احلوت هلذه النصوص يف سياق بحثه املوسع لألساطري 

ا يف طريق امليثولوجي" العربية يف الفصل الرابع من الباب الثالث من مؤلفه
ومع أن ) . ١٠٢ـ  ٩٧ص )(الدبران والثرياا والشعريان"بعنوان " عند العرب

االقتباس األوسع للنصوص االسطورية ورشحها وتفسريها كان عن جرجي 
زيدان بيد أن األستاذ احلوت قد جتاوز ما ذكره األستاذ زيدان إذ أضاف إليها 

صادر عربية اجزاء أخرى من تلك النصوص مع أقوال وتفاسري مقتبسة من م
ويأيت توسع األستاذ  ,ومراجع حديثة والسيام من بلوغ اإلرب لآللويس 

ا ذكره كل من زيدان واآللويس  أمر  ,احلوت يف هذا املجال  وت جاوزه 
ه قد كرس مؤلفه برمته ملوضوع األساطري العربية بينام كان يتناول  ,طبيعي  أل

ألن مؤلفيهام مكرسان  االستاذين زيدان واآللويس للموضوع عرضا وذلك
ملوضوعات عامة عديدة ختص شؤون العرب املدنية وأحواهلم يف العهد 

لذلك نجد أن األستاذ  ,ي وما قبله وليس للمعتقدات فحسبسالماإل
احلوت كان قد توسع يف تناوله هلذه األساطري  الثالثة فقدم تعريفا لبعض 

تي كانت تعبدها مع اآلهلة التي تدور حوهلا األساطري وعني القبائل ال
ا كان يرى من رضورة تفسريه من  جذاذات نصوص إضافية وتفسري 

يف إعاقة " العيوق"األلفاظ الغامضة وأضاف إىل النصوص دور النجم
فهل :" وقد اهنى تعليقه عىل ما اقتبس بقوله" بالثريا"من اللحاق " الدبران"

د اليونانيني وغريهم خيتلف ذلك عام كانوا يزعمون من أساطري املثولوجيا عن
هتهم من حوادث البرش أمثال الزواج واحلروب  فالعرب إذا ,وعام يقع بني آ

زلتها منزلة البرش هوها وعبدوها  ,قد شخصت األجرام الساموية وأ  ,كام أ
كام ضاع الكثري من آثار حياهتم اجلاهلية وذلك لعدم  ,وان ضاعت أخبارها 

يتفق االستاذ ).١٠٢امليثولوجيا ص  يف طريق)( تدوينها وحفظها لألجيال
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احلوت هنا ـ كام يبدو واضحا ـ كثريا مع ما عرضه األستاذ جرجي زيدان حول 
كام  ,مثلام أفاد  ,نصوص األساطري والتعقيب وتفاسري ورشوح 

; إذ نقل عنه )٢٤٠ـ ٢٣٩/ ٢( كثريا من بلوغ اإلرب لآللويس]٢٨٣[,ذكرنا
يه القبائل العربية  املختلفة ل لنجوم والكواكب وما رواه اآللويس عن تأ

 ,العيوق ,العبور (العيوق وسبب تسمية الكواكب والنجوم بتسميات 
خ...الغميصاء  ,الثريا ,الدبران   ).١٠٠ـ ٩٨يف طريق امليثولوجيا ص )(أ

 :الزهرة أسطورة
فت الشعوب حول كوكب الزهرة أساطري اختلفت بعض اليشء يف  أ

وذلك ألن  ,أطرها الختالفات موضعية وتشاهبت يف جوهرها ومضموهنا 
قد تصورت فنطازيا بأن  ,بنى الشعوب الذهنية عىل الرغم من اختالفها 

فت عنه ـ اصالة أو اقتباسا ـ قصصا يف  للزهرة روحا وعّدته  للحب وأ
ولذلك تلتقي  ,عشق والغرام والعالقة اجلنسية والعشق واهلياماحلب وال

أغلب حمتويات األساطري عن الزهرة لوحدة الفكرة وتقارب التصور 
لقد تناول األستاذ حممودسليم . الفنطازي املختلق هلذا املعبود وطبيعة مهامه

الزهرة وما يتعلق هبا من آراء يف سياق كالمه عىل  أسطورةاحلوت بإسهاب 
بادة العرب للنجوم خمصصا هلا الفصل الثاين من الباب الثالث ع

: آثرنا ادراجها كامال ,) ٩١ـ  ٨٦ص  ,يف طريق امليثوجليا " (الزهرة"بعنوان
أن العرب قد  عرفوا " سالمروح اإل" يف كتابه القيم" أمري عيل" يرى(

  ,وقد أشار إىل احلمرييني بنوع خاص ,املذهبني الصابئي واملجويس 
ه كان سالميف املوسوعة اإل" هومل" ذلكوك ية يرى معتمدا عىل النقوش ـ أ

غري أن هذه املكانة مل  ,لعبادة النجوم يف ديانة عرب اجلنوب مكانة عظيمة
فقد ذهب بعضهم إىل أن ديانة العرب عموما أو  ,تكن خمتصة بحمري وسبأ 
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بادة األجرام حتى ديانة الساميني بكاملهم إنام كانت بالكلية مرتكزة عىل ع
وان اعرتف بأن العرب ـ دونام ريب ـ قد  ,ذلك" نولدكه"وال يرى  ,الساموية 

كام عبدوا مؤهلات أخرى ال ]٢٨٤.[عبدوا الشمس وغريها من الكواكب
  .تفرس بأهناقوى علوية

معتمدا عىل " نيلينو"ومما ذكره  ,ويف حديثنا عن العزى قلنا إهنا الزهرة 
نا نستفيد من" وهلوزن" املؤلفني الرسيانيني واليونانني من القرن اخلامس  أ

إن بعض العرب املجاورين للشام والعراق كانوا  ,والسادس للمسيح
أوسع " سمث"وكان ,وكانوا يسموهنا إذ ذاك العزى ,يعبدوهنا عند ظهورها

مل تكن إهلة  ,  Luciferأو  Venusمنهام تعمام لعبادهتا إذ يقول إن الكوكب 
  .وانام ـ كام نعرف من مصادر عدة ـ كانت معبودة عرب الشامل بأمجعهم ,قبلية 

فقد  ,وهنا ـ وهبذه املناسبة ـ نقول إن للكلدانيني درس السامء األول
وكانوا قبل نجاحهم يف علم  ,ومل يسبقهم أحد إليه ,زاولوا علم اهليأة قديام 

ر الغي وكانت  ,بالفلك نجاحا يذكر   مولعني بعلم التنجيم لكشف أرسا
ويكفيهم أهنم أول من أوجد  ,هياكلهم موضوعة للمراقبات مع العبادة

والبد من أن يكون اعتقادهم بالكواكب أساسا  ,خريطة لألجرام الساموية
يعبدون الكواكب "فهم قوم من قديم الدهر كانوا  ,لدرس السامء وما فيه 

ت والرشور ومنها تصدر اخلريا  ,ويزعمون أهنا هي املدبرة هلذا العامل
ويستحدثون اخلوارق بوساطة متزيج القوى الساموية ,والسعادة والنحوسة

  ".بالقوى األرضية

قت  لقد كشفت  أعامل احلفر عن كثري من املباين الكلدانية التي أ
 ,واشهر هذه املباين باب عشرتوت الذي كان هلذه اإلهلة  ,الدهور عىل بقاياها 

 ,بابل التي تستحق بقاياه الذكر واإلعجار وهو البناء الوحيد يف مجيع بالد 
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 ,عشرتوت  ,والفينيقيون  ,والفرس ميمرتا  ,هذه اإلهلة التي سامها اهلنود مايا
ابيتس  واصطلح العرب  ,والرومان فينوس]٢٨٥[واليونان ,واآلشوريني أ
وهلا أسامء أ خرى عديدة ختتلف  ,ويف القبطية بادخت ,عىل تسميتها بالزهرة 

امليثولوجيا من أشهر املعبودات "إنام كانت يف ,مم التي عرفتهاباختالف األ
وكانت عبادهتا قائمة باستباحة املنكرات  ,واقدمها; ألهنا إهلة اجلامل  واحلب

ولذلك قد ,وارتكاب القبائح الناشئة عن روح العشق  يف الطبيعة البرشية
قديمة كل اشتهرت بعبادهتا وانترشت يف أقطار األرض وشاعت بني األمم ال

وسبق لبابل  ," وكانت كل األمم تقيم هلا املعابد وتنحت هلا التامثيل ,الشيوع
إال أن صورهتا هذه مل  ,ـ وهي عشتار الساميني ـ امرأة حسناء عارية ,أن مثلتها 

عىل أهنا  ,تقترص عىل بابل بل عمت العراق القديم وسوريا وفينيقية وفلسطني
  .إهلة احلب والفسق

اوز الزهرة إىل أرايض هومر وفرجيل من السامء السامي وال شك يف جت
فهي ايضا كانت بني الرومان إهلة احلب  ,بجامهلا وما متلك من صفات اإلغراء

كام كان اليونان يمثلوهنا امرأة عارية عىل صور  ,والسيام احلب الشهواين  ,
شهر  وحيتفلون بعيدها ليال حتت أشجار اآلس يف ليايل الثلث األول من ,شتى
بة ,نيسان إذن يف محل الزهرة معاين البياض واحلسن والبهجة عند  ,فال غرا
ألهنا يف السعادة  ,وقد دعيت كام سامها املنجمون بالسعد األصغر  ,العرب

كام أن النظر إليها  ,وأضافوا إليها الطرب والرسور واللهو ,دون املشرتي 
كام  ,وختفف عىل الناظر إليها حرارة العشق إذا كان عاشقا  ,يوجب الفرح 

أوقعت  ,وهي عند الضجاع اذا ما كانت جيدة احلال ,أهنا تثري غريزة اجلنس
فني من شدة احلب ما يتعجب الناس منه وزعموا أن ذلك جمرب  ,بني املتآ

.!!  



‐ ٣٦١ - 
 

حسناء تعزف عىل  سالملقد صورها الفن امليثولوجي الفاريس يف اإل
 ,ومجيل ما ذكره املفرسون باهنا كوكب احلسن أو ملكة السامء] ٢٨٦[ود الع

وبذلك  ,بل متكنت من اغراء املالئكة ,يف ال تقترص فتنتها عىل بني اإلنسان
ه قد ُعرف يشء منه قبل  نمر عىل نوع رائع من امليثولوجيا ال نشك يف أ

ريق مبارش أو غري وإن كان ممثال دخوله إىل اجلزيرة من اليهود عن ط ,سالماإل
  ) ..٨٩ـ  ٨٦ص  ,يف طريق امليثولوجيا )(مبارش

 ,الزهرة أسطورةإىل عرض  ,يعمد بعد هذه املقدمة للتعريف بالزهرة
وما كفر سليامن ولكن الشياطني : ( أما احلديث فرسده يف تفسري اآلية: ( قائال
زل عىل امللكني ببابل هاروت وما ,يعلمون الناس السحر,كفروا روت وما أ

وتتلخص قصة فتنة الزهرة هلذين امللكني فيام  ,) ١٠٢سورة البقرة اآلية ) (
ا وقع الناس من بعد آدم )(ق العزيز. ح  سطورةثم يبدا بتلخيص األ:( يأيت

فأراد اهللا أن يتيل املالئكة  ,رشعت املالئكة تطعن يف أعامهلم  ,يف الضالل
فسهم  ,ئكة علام وزهدا وديانةفأمرهم باختيار ملكني من أعظم املال ,أ

وأهبطا إىل األرض بعد أن ركبت هبام شهوات  ,فاختاروا هاروت وماروت
س وهنيا عن قتل النفس والزنا   ,وأمرا أن يعبدا اهللا وال يرشكا به أحدا  ,األ

  .ورشب اخلمر وغري ذلك من املعصيات

وبالنبطية تسمى  ,وهي الزهرة ,ويف األرض عرضت هلا امرأة 
فغلبت عليهام الشهوة فأقبال عليها  ,مجيلة كالزهرة بني الكواكب ,بيدخت

ت إال أن يكونا عىل أمرها ودينها ,وراوداها  وأخرجت هلام صنام يعبدانه  ,فأ
ياها وراوداها عىل نفسها ,فامتنعا ,ويسجدان له ت  ,وصربا ردحا ثم أ فأ

أو  ,النفس أو قتل ,إما عبادة الصنم ,ثانية واشرتطت عليهام احدى ثالث 
را أهون  ,ثم احتدمت هبام الشهوة ,فقاال كل ذلك ال ينبغي ,رشب اخلمر فآ
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فسقتهام حتى اذا أخذت اخلمر منهام وقعا  ,وهو رشب اخلمر] ٢٨٧[املطاليب
فرييدان الصعود  ,وهنا يمر هبام إنسان فيخشيان الفضيحة فيقتالنه ,بالزهرة

ويكشف الغطاء  ,ة فال يستطيعان إىل السامء بعد أن عرفا وقوعهام يف اخلطيئ
بينهام وبني أهل السامء فتنظر املالئكة إىل ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون كل 

ويروى اهنا طلبت !!ويأخذون باالستغفار ملن يف األرض من البرش ,العجب 
وعرجت به إىل ,فعلامها  ,منهام تعليمها الكالم الذي يصعدان به إىل السامء

وجعلها اهللا ذلك الكوكب  ,نسيت ما تنزل فبقيت مكاهنا  وهناك... السامء 
 ,وأما هاروت وماروت فخريا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة ,!!اجلميل 

ه ينقطع فجعال ببابل يعذبان منكوسني يف بئر إىل  ,فاختارا عذاب الدنيا أل
  ).٩٠ـ ٨٩ص  ,يف طريق امليثولوجيا ) (يوم القيامة

  "سالمم العرب قبل اإلأيا"األساطري العربية و
ام العرب "تعد  ات الفنية ـ لتصوير مالحم بداعـ التي هي من اإل" أ

تروي مآيس رصاعات الترشذم القبلية الثأرية الدموية بدوافع اقتصادية 
ولظروف بيئية قاسية متحكمة من املصادر املهمة ليس لداريس اللغة واألدب 

بل واملعنيني بشؤون تركيب املجتمع العريب القديم  ,والتاريخ العريب فحسب
ضا نيته الفوقية والتحتية أ ا  ,فال يمكن االستغناء عن دراستها مطلقا ,وأ

هة العرب وما اتصل هبا من طقوس وشعائر  احتوته من أسامء العديد من آ
وكذلك من أمثال وأقوال وتعابري تنبيء عن وجود رواسب جلذور  ,ورموز

قديمة اندثرت بسبب من القدم وامتداد التداول الشفهي والتحريم اسطورية 
ام العرب "فلم يكن متعمدا أمر تأجيلنا االعتامد عىل ,العقائدي  " كتاب أ

 ,)م٨٢٤/ ٢٠٩مـ  ٧٢٨ـ ١١٠( بن املثنى التيمي] ٢٨٨[أليب عبيدة معمر
هة ورموز وأمثال وأقوال وتعابري موروثة عن أصول  لرصد ما فيه من آ
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وآفة العلم ,وانام حصل ذلك سهوا منا  ,اسطورية وطقوس دينية مندثرة 
إذ ال يمكننا االستغناء عنه ونحن نعلم أمهيته لدراسة أساطري  ,النسيان 
ه خري مستودع حفظ  ,العرب ئه ملعظم النزاعات  ,أل إىل جانب احتوا

ونشاطات اجلاهليني الفكرية وجممل تصوراهتم  ,والرصاعات القبلية 
املعرب عنها يف ,نعكاسات أحواهلم االجتامعية وعالقاهتم مع جماورهيم وا
ام العرب"لقد شكل مجع أيب عبيدة الشتات " . املالحم" املبعثرة يف " أ

رة علمية تتجىل أمهيته بوضوح  إذ أدى اجلمع املبدع  ,مؤلف مدون واحد مأ
ام العرب"اىل حفظ   ,واحد  من التشتت والضياع وضمهامدونة يف مؤلف" أ

ام موزعة بني روايات شفهية وأخرى مدونة يف مظان عّدة  بعد أن كانت األ
يف عرضها  بداعومل يكن مجعه اياها تنفيذا تراكميا وانام بدا اإل ,مؤلفات 

مما يرس  ,كوحدة مؤتلفة يف مضامينها أو كحلقات يكمل بعضها بعضا
موذ شطة املجتمع العريب القديم كافة فحص األ ج املوحد لدرايس أ

ام العرب"للمجتمع الذي وفق ابو عبيدة يف عرضه يف كتابه  بنظرة شمولية " أ
موسعة ثاقبة ألوضاع متجانسة عرب ما اظهرته افرازات البنية الذهنية العربية 

ام العرب"لقد قدم ابو عبيدة بجمعه لـ,القديمة قد قدم خدمة عظيمة " أ
ام الع"بيد أن مؤلفه املدون ,للعلم  ,قد ضاع مع األسف" ربكتاب أ

ام العرب"وعادت روايات و عبيدة إىل التشتت ثانية" أ وعدت  ,التي مجعها أ
موزعة يف مظان عّدة مؤلفات نقلت عن كتاب أيب عبيدة مبارشة أو بصورة 

وبقي  ,مما عرضها للضياع واالختالف والتناقض من جديد,غري مبارشة
ية موحدة يف كتاب مدون احلال كذلك حتى تيرس للروايات أن جتمع ثان

ام العرب قبل اإل]" ٢٨٩[بعنوان  . أليب عبيدة وبتحقيق د" سالمكتاب أ
فوصلنا هذا السفر القيم أخريا بصورة ) ١٩٧٦بغداد (عادل جاسم البيايت

. لقد بذل د ,أفضل الكتامله بعد أن توزعت رواياته يف مظان مؤلفات خمتلفة
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يقه رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه البيايت جهودا علمية مضية من أجل حتق
وكان من ثمرات اجلهد املتواصل  ,) م١٩٧٣القاهرةن (يف األدب العريب

الدؤوب أن جاء الكتاب كامال ودقيقا ويرفل يف حلة قشيبة ملئى بأفكار 
وآراء وحتليالت وتعليقات وتصويبات املحقق العلمية الدقيقة والصائبة يف 

عميق بذل عند الرجوع إىل املصادر القديمة والكاشفة عن جهد  ,أغلبها
) انثروبولوجية(واملراجع احلديثة كافة ومتابعة لدراسات آثارية وانساية 

ام "وتارخيية وعقائدية ولغوية مع استعراض خمتلف اآلراء حول كتاب أ
فال يعقل إمهال كتاب هذه مواصفاته ومنزلته ,وغربلتها ومناقشتها" العرب

وإنام السهو ـ  ,خلدي تأجيله وهو يف متناول يدي يف مكتبتي العلمية ومل يمر يف
كام ذكرنا آنفا ـ هو السؤول عن إقصائه عن دائرة التفكري به مما يقتيض التنويه 
واالعتذار والسيام إىل حمققيه فام  انجز لكنز ثمني وذخر رائع ال غنى عنه ملن 

بنيته الذهنية  وإفرازات ,سالمعنى بدراسة تركيب جمتمع عرب ما قبل اإل
الفكرية العاكسة للواقع احليايت يف أشعار وأقوال وأمثال واردة يف سياق رسد 

ام"قصيص لتلك    "األ

ام العرب"لقد عززت مكانة  له يف  ,البيايت. العلمية حتقيق د" كتاب أ
نى  ,اجليد ,لطفي عبد البديع. وتوجيه األستاذ املرشف د ,رسالة علمية كام أ

ام العرب(عليه املحقق  ام "فأصبح كتاب  ,) ٩٣ص  ,مقدمة كتاب أ أ
أليب عبيدة بعد مجعه وحتقيقه سفرا له قيمته يف إغناء دراسة متنوعة " العرب

ئح  املجتمع االقتصادية ] ٢٩٠[عن العرب اجلاهليني يف خمتلف انشطة رشا
ونعرض  ,ها  األساطري وبضمن ,واالجتامعية والفكرية والسياسية والعقائدية 

ام من آراء وأفكار وتعليقات واقتباسات  فيام يأيت أهم ما ورد يف كتاب األ
يف سياق مستلزمات التحقيق العلمي  ,البيايت. فقد عالج د: ومناقشات

ام العرب  ,الدقيق بحوثا تتعلق موضوعاهتا بخصوصيات القسم األول من  أ



‐ ٣٦٥ - 
 

فتحدث فيها بتجرد  سالمإلواخلاص بعرب ما قبل ا ,املحقق من قبله
واب موزعة عىل  ,موضوعي  صفحة  ٣٤٤(فصال  ١٢عرب مقدمة وأربعة أ

ونظرا ألن هذا القسم من ) . صفحة ٥٥٥من أصل صفحات الكتاب الـ 
ام مكرس ألحوال عرب اجلاهلية ا لوثنيني فقد تعرضت رواياته املنقولة  ,األ
ام السابقة لظه ام مجعها من  سالمور اإلشفاها منذ نشأهتا يف غابر األ حتى أ

قبل أيب عبيدة يف القرن الثاين للهجرة إىل التشتت واالغفال واالمهال 
وقد عانى من  ,واىل  ظهور التناقض واالختالف بني نصوصها ,والضياع 

و عبيدة ود ئها أ   .عىل حد سواء ,البيايت. جرا

ام كام البيايت حتاشيا لالنغالق الذي سيالقيه دارسو ا. لقد دعى د أل
القاه رواهتا من غموض يكتنف العديد ممافيها من رموز وتعبريات وأشارات 

هة مندثرة  ك الذين جيهلون اجلذور  ,وأسامء آ حيار يف تفسريها او
إىل  ,االسطورية ملعتقدات العرب الوثنيني املمتدة يف غابر ماضيهم السحيق

ام بالعقائد القديمة والدراس ات االنرتوبولوجية رضورة االطالع واال
وقدم عرضا رسيعا ,املساعدة عىل التوصل بسهولة إىل فهم أشمل وأدق 

 ,الثور(ومبسطا لبعض اآلهلة واملعبودات من ظوواهر الطبيعة واحليوانات
واىل دراسة  ,والرموز والتعابري واألمثال والشعائر ومدلوالهتا ,)والناقة ,احلية

رخيية وبني طريقة مجع الروايات األساطري ومتييزها معن األحداث التا
ام من  ,والتكوين الثقايف لرواهتا ام الشعرية وموقع األ كام حتدث عن لغة األ

ام واآلراء املختلفة بصددها وموقف  ,الشعر العريب وتعرض لطبيعة األ
البيايت للموضوعات عىل . توزعت معاجلة د] ٢٩١[وقد  ,منها  سالماإل

  :الوجه اآليت
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  ).١٤ـ ١(ـ املقدمة ١

ام ورواهتا : ـ الباب االول٢ حتدث يف  ,)٦٠ـ ١٧(خمصص ملصادر األ
ام ) ٣٥ـ ١٧(الفصل األول منه وعن مجع  ,) ٣٠ـ ١٧(عن روايات األ

) ٦٠ـ  ٣٧(بينام خصص الفصل الثاين  ,) ٣٥ـ  ٣٠(الروايات وتدوينها 
ام    .للحديث عن التكوين الثقايف لرواة األ

ام يف الصفحات ـ خصص الباب الثاين حل٣  ,) ١٠٠ـ ٦٣( قيقة األ
 , ٧٥ـ  ٦٣الفصل األول حول مدلول كلمة يوم  ,موزعة عىل فصول ثالثة 

وأما الفصل الثالث فقد  ,) ٩٦ـ ٧٧(  سطورةوالفصل الثاين بني التاريخ واأل
ام الشعرية   ) .١٠٧ـ  ٩٧( كرس للغة األ

ا٤ ن تقع األ م من الشعر ـ وأما الباب الثالث فقد خصص ملوضوع أ
( األول عن أولية الشعر: موزعة عىل ثالثة فصول ,) ٢٢١ـ ١١١( العريب 
والفصل الثاين عن املالحم العربية القديمة وأسباب اختفائها  ,) ١٣٤ـ ١١١

ام  سالموالفصل الثالث عن اإل ,) ١٧٧ـ  ١٣٥(    ).٢٢١ـ  ١٧٩( وشعر األ

ام٥  ,) ٣٤٣ ـ ٢٥٥( ـ وخصص الباب الرابع لتحليل شعر األ
والفصل الثاين  ,) ٢٣٣ـ  ٢٢٥( فخصص الفصل األول إىل االطار العام

ام  ,) ٢٦٥ـ ٢٣٥( خصصه ملوضوع احليوان ومظاهر الطبيعة يف شعر األ
ـ ٢٤٢( الناقة ,)٢٤١ـ  ٢٣٨(احلية  ,) ٢٣٧ـ  ٢٣٥( الثور: موزعا كام يأيت

هة ومعبودات  ,)٢٥٦ د حتدث أما الفصل الثالث فق ,) ٢٦٥ـ ٢٥٦(وعن آ
أما الفصل الرابع فهو عن ,)٣٠٦ـ  ٢٦٧(فيه عن امللك والكاهن والرئيس 

ام   ) .٣٤٣ـ  ٢٣٧(عامل األ

ام العرب بقية الكتاب ٦   :عىل الوجه اآليت) ٥٥٥ـ  ٣٤٥(ـ خصص لكتاب أ



‐ ٣٦٧ - 
 

ام ومؤلفه أيب عبيدة  ص ( مقدمة ضمت دراسة يف توثيق كتاب األ
ام العرب قبل) ٣٧٦ـ  ٣٤٥  , ٢٠٩أليب عبيدة  سالماإل ويليه كتاب أ

  ) .٥٥٥ـ ٣٧٩٨( ملتقطات من الكتب واملخطوطات

  :واخلرافة سطورةمالبسات املزج بني األ

البيايت كدأب باحثني آخرين سبق أن ناقشناهم يف .وقع املحقق د
مما اقتىض التنويه; فقد متسك  ,واخلرافة سطورةمالببسات عدم التفريق بني األ

يف الوقت الذي ميز فيه بشكل صحيح بني  ,حتى النهاية بعدم التفريق بينهام 
لديه يف مواضع متعددة من  سطورةواألحداث التارخيية فحلت األ سطورةاأل

ام العرب"دراسته التحقيقية لـ حمل القصص واحلكايات والروايات " كتاب أ
بينهام من اختالف وا ضح يف طبيعة  تركيبهام البنائي عىل الرغم مما  ,اخلرافية

يفهام  واخلرافة وان كانتا نتاج  سطورةفاأل ,وجمال اختصاصهام والغاية من تأ
ـ  سطورةبيد أن هناك فرقا يميز بينهام بصورة واضحة ;فاأل ,) فنطازيا(خيال 

طقوس كام نعلم من تعريفها سابقا ـ  ذات صلة وثقى باملعتقدات باألرباب و
 ,ي مبتكر ليس له واقع إبداعوهي نتاج خيال  ,فحسب ,وشعائر عبادهتا 

طال أحداثها هم اآلهلة  و هي تستند إىل خيال  ,وميداهنا جممع اآلهلة وأ
اىل  سطورةالتخييل يف خلق األ بداعويستند اإل) حماكاة أو تقليد(تصوري 

ادية واىل عالقات البرش االجتامعية  جتليات الطبيعة  ظواهرها وعنارصها ا
فهي  ,أصلية أو مستوردة ,ومنبتها مشاعر عقائدية بدائية ,فهي ليست ومها 

اخرتعتها بنى  ,بشكل فني لتصورات متخيلة) فنطازي(ذهني متخيل  إبداع
هتها ومعبوداهتا املختلفة من قبلها فنطازيا  املجتمع الذهنية واسبغتها عىل آ

بينام اخلرافة ليست خياال  ,فقط وينحرس نطاق احداثها باآلهلة,فحسب 
ا وقع يف املجتمع البرشي من  مبتكرا من فراغ وانام هي تقليد وحماكاة 
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يف بنائها من اخليال إال أهنا  سطورةفهي وان شاركت األ] ٢٩٣[احداث 
خيايل وإنام من  إبداعتدور حول مصائر البرش وليس اآلهلة فال تؤلف من 

قائم عىل رؤيا أو سامع  (Reproduction Imagination)خيال تصوري
أو تذكر أشياء موجودة ماديا أو هلا مثيل وسط املجتمع  فهي مؤلفة عن 

واقعة يف مكان وزمان ما  أو يظن  ,حداث برشية اجيابية أو سلبية أعالقات و
ر يف مصائر  ايض وعن حوادث وكوارث طبيعية ذات أ أهنا حصلت يف ا

وافرتاس  ,جفاف شديد ,فيضانات  ,هنيار سدودإ ,زالزل , براكني  ,البرش
مرئي أو مسموع  ,وكلها ضمن واقع مرصود ,وما شابه  ,حيوانات  وحشية 

فة يف أغلبها خيال تصوري عن برش وما يدور يف فلكهم وال نتحدث  , فاخلرا
عن اآلهلة ألهنا مؤلفة عن وقائع ونشاطات برشية وطبيعية حدثت يف وقت ما 

فت عىل غرا    .رهاأو  أ

 سطورةإن الذي دعانا إىل هذا التنويه املوسع نسبيا هو مزج األ
البيايت بذلك بل . وال ينفرد د ,حالل الواحدة منهام حمل األخرىإباخلرافة و

وقد سبق أن ناقشنا بعض هؤالء يف مقدمة مؤلفنا  ,يشاركه آخرون  كام ذكرنا 
  .هذا فال حاجة للتكرار

ام ا"آراء وأقوال حمقق    ـ":أليب عبيدة سالملعرب قبل اإلكتاب أ

ام أن ثمة طريقني األول يتعلق باألصل ١ ـ وجد ـ يف سبيل النفاذ ـ لدراسة األ
وهو  ,يتعلق باخللق و التكوين ,والطريق الثاين (وقال عن اآلخر,والنشأة 

ام ورس أعامقها  ,إذ نتناول منابع ثقافتها البدائية ,االيغال يف داخل األ
هتها ومعبوداهتا  ,وأساطريها األوىل ثم رموزها ومدلوالهتا وعرضنا  ,وآ

ع الداخيل من خالل هذه املظاهر الشعرية البارزة أو اثناءها   ).٦ص) (الرصا
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ام العرب"وال شك منهج البحث عن أصل ونشأة ,يلتقي  خالل " أ
سطورية مع أسلوب البحث العلمي احلديث السليم عقائد البدائيني األ

ام "ومنها ,موضوعيا لدى البحث عن أصل املالحم ] ٢٩٤[ ملتجردا أ
ايض السحيق" العرب   .ضمن معتقدات البدائيني يف ا

ـ يتحدث بعدئذ عن بقاء رموز يف الشعر العريب القديم التي هي من ٢
استمر الناس يف تداوهلا دون أن ينتبهوا إىل  ,سطوريةرواسب املعتقدات األ

ا املفرتق الذي قصدناه هو حمور الباب الرابع من رموزه وهذ: ( معانيها فقال
ام فقد أصابت األدب  ,وكان منصبا عىل جوهر مضامينه ,وحتليله لسفر األ

أخرجته من عوامل املالحم ,ال نعرف متى وكيف ,عملية حتول كبرية 
فإذا باآلهلة وطقوسها  ,الواقع  البرشي   أسطورةوغلفته ب ,واألساطري الكونية

تتحول إىل رموز يلتزم هبا البدوي يف رواياته وال يفقه هلا ,م عبادهتاولواز
وهو  ,من جماهلا الطبيعي سطورةهنا حماولة لنقل حمتوى األ ,)٩ص )( أصال

الذي  ,وهو املجال البرشي,االختصاص باآلهلة إىل خالف ما هتدف إليه
كام  ,كام مر توضيحه ,تعنى به اخلرافة عن طريق قصصها وحكاياهتا ورواياهتا

ومسمياهتا بقيت مستمرة حتى ظهور  ,وان عبادة اآلهلة بطقوسها وشعائرها
أما االنغالق وجمهولية الرموز وعدم ادراكها فهو حاصل لدى  , سالماإل

  .ي فحسبسالمالرواة واالخباريني يف العهد اإل

ـ يعود فيرشح أمهية دراسة املعتقدات القديمة حلل معضلة انغالق ٣
لرموز التي كانت متداولة لدى العرب الوثنيني وان كانت منحدرة من ا

إذ بدون الدراسة املنهجية ,إن توجهه هذا صحيح وسليم  ,أساطري قديمة
العلمية املعمقة للمعتقدات العربية القديمة ال يتم ادراك العديد من الرموز 

ايض السحيق أو املستورد  مع اآلهلة واألقوال والتعبريات املوروثة من ا
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ام:  البيايت. يقول د ,املجلوبة من اخلارج ام ( حمقق األ ألن حتليل شعر األ
نبه غموضا  إذ باتت تؤدي  ,وهي دالالت ا لرموز فيه  ,اقترص عىل أشد جوا

إذا مل يتوافر هلا االيضاح التام ] ٢٩٥[ مدلوالهتا يف صورة تستغلق عىل الفهم 
نبها املنتظمة منذ أزمان سحيقة فانتخبنا يف الفصل الثاين من هذا  ,جدا جلوا

الباب رموز الثور واحلية والناقة ورموز أخرى متعلقة بالنبات واجلامد 
من خالل  ,ولقد ذهبنا إىل نعت هذه الرموز ,والكواكب ومثلثات الوثنيني

ام  ,ومن جذورها امليثولوجية الذاهبة ,أساطريها  وربطناها بأشعار األ
  ).١٢ص  )(ورواياهتا املتعددة

ـ حتدث املحقق يف الفصل الثاين من الباب الثاين عن التفريق بني ٤
ام بني التاريخ واأل" بعنوان ,واالهداف التارخيية سطورةاأل " سطورةاأل

ام مجلة من القضايا التارخيية إىل ( نجتزء منه ما يأيت لقد عاجلت مالحم األ
 ,شعوب وأمم بادت جانب األساطري العربية القديمة وبعض أخبار تعود ل

ام من  وعلق يف أذهان األجيال عنها بعض ذكريات موروثة وال ختلو األ
حكايات خارقة ألفراد حاول املؤرخون أن خيلقوا هلم و جودا حمددا بزمان  

هي يف حقيقتها  ,ألهنم يرون أن كثريا من هذه القصص واألخبار  ,ومكان
ذاكرهتا ببقايا االحداث  وان الشعوب حتتفظ عادة يف ,أحداث واقعة فعال

وترتك اثرها يف نفوسها عىل شكل طقوس أو  ,وخاصة املدمرة ,الكبرية 
) جفاف عظيم(مثل ظاهرة ,شعائر أو تقاليد منقولة عرب أجيال بعيدة جدا

إذ تتخذ هلذه األحداث مع مر الزمن  ,نتيجة اهنيار سد أو طوفان كاسح
  .شعائر تدرأ عنهم احلدث الشبيه أو القريب منه

ام"ولذلك وجدنا  زاخرة بإشارات ورموز حول آثار الوقائع " األ
اضية والشخوص االسطورية املنقرضة  ,والبلدان الطامسة ,واملاملك  ,ا
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ري اهنيار سد " يوم البسوس"واملعمرين يف" الياممة"مثل العامليق يف يوم  وتأ
ام األوس واخلزرج"مأرب يف  ضا] ٢٩٦" [أ وحياة مملكتي  ,والياممة أ

اغ"أو " يوم حليمة "يف " احلرية وغسان" وحياة ممكلة كندة يف " عني أ
ام وكذلك أخبار احلصون " حجر "و" الكالب األول"و" الربددان"أ

ال يبدو هنا ).٨٠ ـ٧٧ص " ( املشقر"كام يف يوم  ,والقصور والقالع العظيمة 
فية سطورةواضحا التمييز بني األ إن معظم . و احلكايات والروايات اخلرا

ام املذكورة آنفا تتحدث بشكل قصيص عن أحداث مبالغ فيها وليس  األ
  .سطورةبينها ما يوسم بسمة األ

حسب  ,كمثال للتاريخ االسطوري " قصة الزباء"ـ  ذكر املحقق ٥
ام عاّدا قصة الزباء املثال األول ثم  ,) ٨٠ص (  ,تعبريه ـ يف مالحم األ

 سطورةويوم الياممة مثل آخر نسوقه لبيان اختالط ا لتاريخ باأل:(قال
ام اختالط :( وكان املفروض أن يقول ,) ٧٨ص )( وامتزاجهام يف أدب األ

فة وليس دقيقا االستنتاج الذي  ,يف سياق ما وضحناه سابقا ,) التاريخ باخلرا
ى به فيام  ام ليست وثيقة تارخيية وانام هي عامل ينبض :( بعد بقولهأ فاأل

ام  ,باألساطري التي تصورها حياة األمة ا لعربية يف شبه اجلزيرة فنحن مع األ
له بصدد األ:(كام يقول بالشري نا يف أقوا والقصة واخلرافة  سطورةبينا سابقا رأ

وتظهر دوما النزعة ,ولسنا جتاه تاريخ ,جتاه حكايات وقص )العزيز. ق. ح . 
بكل ما يثري  ,وبكلمة خمترصة  ,والنادرة الغريبة  ,إىل االحتفاظ باخلرب املؤثر 

ونجد ,أكثر منه إىل احلقائق  ,ويدعم السامع امليال إىل القصص اجلميل
حتى أهنا تشكل امتدادا  ,بمجرد ظهورها  ,تؤخذ بعني االعتبار  سطورةاأل

" زنوبيا"إذ نجد منها صورة  ,الزباء  أسطورةكام هو شأن  ,للحقيقة التارخيية
كام يف امرئ القيس الذي مات  ,وقد تشتق بخالف ذلك من األدب العاملي 
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ري حلة مسمومة  ص " ( احلب واملوت"وأحيانا تستمد من قصص  ,من تأ
٩٥.(  

هنا اخلرافة أو التاريخ اخلرايف حلكايات  سطورةإن املقصود باأل
ل غري دقيق حتى ولو كان استعارة; ألن التقيد وروايات مشهورة واالستعام
  .باملصطلحات أمر رضوري

ام يف استعامله األساطري بديال ٦]٢٩٧[ ـ ويستمر حمقق كتاب األ
فة فيقول ام للتاريخ مل يكن   مقصدا لنفسه: ( للخرا فكام  ,وإذن فاستبطان األ

واالمتداد  ,بل متتصها لتتمثلها  ,فهي ال تفرز تارخيا ,ان االيام ال تفرز أساطري
االسطوري داخل االيام له وجود طبيعي أكثر من التاريخ لذلك أطلق 

ام العرب"بالشري هذا احلكم اخلطري يف ناعيا عىل املؤرخني العرب غفلتهم " أ
نقطة انطالق حلقات "فلم يلتفتوا إىل خطورة اللون اال ديب الذي يعد  ,

ريات من األجواء احلربية يف تاريخ  اسطورية كام انه أكثر أمهية يف جمال التأ
  ).٩٦ص )(األدب

ام ,البيايت. ـ ويبني د٧ والسيام االشعار  ,يف دراسته التحقيقية  أمهية األ
لكننا : ( ... يف القاء الضوء عىل معتقدات العرب الوثنيني فذكر ,الواردة فيها 

 ,ملالحم العربية القديمةوان ا,نعرف ان الشعر العربي كانت تتخذ منه تراتيل 
تتضمن متجيدا لآلهلة  ,كانت ُتنشد أو تغنى يف مناسبات األعياد الدينية

  ).١١٤ص ( وأعامهلم وبطوالهتم

فلست  ,وأما تراتيل األصنام :( حتدث قائال,ـ ويف سياق ما تقدم ٨
املقصود هبا املعلقات السبع من قصائد (أرى تفسريا لدخول القصائد السبع

و هي  حرم  ,إىل الكعبة ) العزيز. ق . املعلقة عىل أستار الكعبة ح اجلاهليني
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إال من قبيل اختاذها أدعية أو تعويذات  ,ديني معروف املكانة يف نفوسهم 
وربام بلغ حرصهم عىل قدسية الشعر وترتيله أمام  ,ترتل أمام األصنام 

  ).١١٧( ) أن عمدوا إىل تنظيف أجسامهم كأهنم مقبلون عىل صالة,األصنام 

ام وعالقته باألساطري قائال ٩ الذي الحظناه أن :( ـ كتب عن شعر األ
مصنوع  ,كل شعر ينسب إىل املتقدمني جدا وخاصة االشخاص االسطورية

اضني بالدرجة  ,أساسه كتاب املغازي ,بضعف ملحوظ  والسري وأخبار ا
نا ] ٢٩٨.[وكان ابن اسحاق ذكيا يف اعتذاره ,األوىل يستمر يف  وهو( ويف رأ
داخل األساطري والقصص ال يعدو أن  ,ان هذا الشعر الضعيف نفسه) حديثه

وكان ايضا أصداء  ,يكون صدى أو تقليدا رديئا لشعر جاهيل متقدم عليه جدا
طال االسطوريني  قبل زمن  ,للغات وهلجات مندثرة كان يتكلم هبا هؤالء األ

ورات  ,مح اسطوريةلكن ال خيلو من مال ,متقدم عىل اجلاهلية نفسها ومأ
  ).١٢٠ص )(شعبية

يفهم بعد هذا : ( ـ ويستعرض النتاج الفني لألدب اجلاهيل بقوله ١٠
ام" ان تقع يف مدى مائتي عام  ,متثل أقدم نموذج فني يف أدب اجلاهلية "األ

ام البسوس  ,حتى تبلغ عرص اهلجرة النبوية الرشيفة إذ تبدأ  ,انطالقا من أ
ن عبادة ويتسلمها منهام احلارث بن حلزة اليشكري باملهلهل واحلارث ب
ام داحس والغرباء  ,وعمرو بن كلثوم إذ تبدأ بقيس بن زهري  ,وانتهاء بأ

إذ يقول فيها  ,وتنتهي بزهري بن أيب سلمى  ,والربيع بن زياد وعنرتة بن شداد,
ام  ,فام يقال بخصوص أولية الشعر  ,معلقته الكبرية وما  ,انام يقال يف شعر األ

ضا ,يقال يف فرتة نضجه واكتامله  ام أ ضا ان القدم هو  ,يقال يف األ ونفهم أ
سنة الرواة يف العرص اجلاهيل اشيد عىل أ ام أ وأخبارا  ,الذي جعل األ

تعيش  ,وهذا دأب مجيع املالحم يف العامل ,ي سالموروايات يف العرص اإل
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ئها عىل فم األ ,األوىل انشادية  يف املواسم: حياتني   ,مة التي أوحت هبا لشعرا
 ,وهو مصري حمتوم هلا ,والثانية ملحمية تروى فتتذوقها أجيال متعاقبة

 ,فهي حياهتا الدنيا ,أما املرحلة األوىل  ,وخلودهم يف حياهتم الثانية 
وارتبطت هبا ثم انتهت بانتهاء األمة التي كانت حتملها يف صدورها كتابا 

  ) .٤ـ  ١٣٣ص )( ناس فحسبال مالحم يتذوقها ال ,مقدسا

ام مراغمة  ,البيايت. ـ يرى د١١ أن فرض الوقائع التارخيية عىل األ
ه إذ كتب يقول وحوادث :( تناقض طبيعتها امللحمية وهو مصيب يف رأ

ام التي يرتبط بعضها  وهي يف حقيقتها  ,ارتباطا أصيال ,ببعض]٢٩٩[األ
يف  ,ب ربطها الدراميكام برهنت حماولتنا عند تركي ,أفعال متعاقبة  والتأ

ام  ,الذي أخرجها وصورها فعال تكامال تاما إال أن معظم من روى األ
ري ,عندما فرقها عىل خارطة القبائل  ,ارتكب هذه الغلطة أو مثل فعلة ابن األ

ا بحثوا هلا  عن تسلسل تارخيي منظم غري ملتفتني إىل  ,وحماولة املسترشقني 
ى عىل فرض ـ وقائعها التارخيية قد تكون متداخلة مع كوهنا مالحم واهنا  ـ حت

  ).١٤٠ص )( بعضها ليتسنى للمؤرخ أن يسلسلها وأهيا يقدم وأهيا يؤخر

ـ ويفرق ويميز بني طبيعة وظروف تدوين املالحم السومرية ١٢
ام الوثنيني يف العهد  و عبيدة من أ البابلية يف عهد الوثنية وبني ما مجعه ودونه أ

و عبيدة ـ  حتت ظروف خاصة ـ : ( كتب يقولي فسالماإل لكن ما فعله أ
فلقد رواها  ,خيتلف عام فعله الرواة يف عرص اإلمرباطور اآلشوري املذكور

و عبيدة يف اإل ومل  ,وهي مالحم وثنية ومن ثم ضاعت بعده  ,سالمودوهنا أ
بينام مجع الرواة مالحم السومريني  ,تصل الينا إال يف شكل  خمترصات

وهذه ). ١٤١ص .)(وبرغبة قوية من ملكهم ,ساميني يف عرصهم الوثني وال
  .ا لثقافة صائبة وذكية 
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ـ ويتحدث عن ارتباط الشعر اجلاهيل عموما   بالنواحي االعتقادية ١٣
 ,بل ان القصائد يف ذلك "  ,وقد ارتبط الشعر بالدين ارتباطا وثيقا: ( فيقول ,

وبعض هذه املقاطع اندثرت ... تعّد بمثابة ادعية دينية طويلة الستنزال املطر
وفرسوه بأن  ,كالدعاء للميت بأن تسقي اآلهلة قربه بالعوادي ,وظل معناها  ,

واىل جانب هذا قدس  ,لذلك يؤكدون عىل املطر ,العرب قوم يعانون اجلفاف
فاختذوا األم يف أول  ,ر احلياةما يرمز إىل اخلصوبة واستمرا  ,الساميون القدماء 

ثم أضيف العضو الذكري إىل قائمة الظواهر املقدسة عندهم;  ,األمر رمزا 
 ,كبقايا لذلك التقديس ,اجلاهلية ] ٣٠٠[لذلك يظهر هذا العنرص عند شعراء

 ,نحل كثريا من اشكاالت الشعر اجلاهيل ,وهبذه الرؤيا  ,لكن بشكل متطور
مع ربط رسيع  ,املالحم السومرية وطبيعتهاكانت تلك نظرة مستعجلة يف 

ضا بأدب العرب القديم عد  ,أ  ,وما فعلنا ذلك إال لنصل إىل ارتباط أوسع وأ
ام"بني هذه املالحم وبني مالحم  ;ألن صانع هذه اآلداب مجيعها إنسان "األ

  ).١٤٩ـ  ١٤٧ص )( عىل مدى آالف السنني ,واحد

قية القديمة إىل ذكر ـ تطرق يف سياق حديثه عن األساطري ١٤ العرا
قية واشار إىل ما قاله موسكاين بصددها رة بالعرا  ,األساطري السورية املتأ

مع مقتطفات  ,معرفا  ,وقد  حتدث سينو موسكايت عن هذه املالحم : (فكتب
رأس الشمرة عدة مئات من األلواح  ,وأظهرت احلفريات  ,من أشعارها

فالوثائق الكنعانية  ,األدب الكنعاين احدثت ثورة يف معلوماتنا عن ,والكرس
واملجموعة األساسية يف نصوص اوجاريت  ,التي كانت لدينا قليلة قلة بالغة 

رز ما  ,هي جمموعة املالحم وشعر األساطري ,) العزيز. ق. ح: أوغاريت ( وأ
ص " )(كرت" وقصة" آفهت"وقصة" عنت"واخته " بعل"فيها قصة 

األساطري اخلاصة باآلهلة الكنعانية وعد يالحظ هنا اطالق قصة عىل ).١٤٥
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ضا  ,بينام هي زوجه  " بعل"أختا لإل" عناة"إهلة اخلصب  وهلذا تسمى أ
  .كام مر بنا حديثهام سابقا" عاناة"كام تسمى" بعلة"

ام ١٥ بام  ,ـ حاول أن يسوغ اطالقه تسمية األساطري عىل قصص األ
وف يف بعض املالحم القديمة إذ جتاوزت األساطري  ,مثال ,كلكامش  ,هو مأ

صاف اآلهلة وبالبرش  واذا كانت : ( فقال ,ـ يف تناوهلا ـ اآلهلة وبدأت تعنى بأ
ع املتمثل  ام تفتقر يف شبهها باملالحم السامية القديمة إىل عنرص الرصا األ

عها فيام بينها ومع البرش] ٣٠١[ بحركات اآلهلة ام عىل  ,ورصا واقتصار األ
ع البرشي الذي هو و احد  ,هذه الظاهرة ال تبعدها عن هذا األصل ف ,الرصا
ع  ,يف مجيع األوائل وان الدراسة الداخلية يف الكتاب وصحت  فكرة ا لرصا

وفضال عن ذلك فقد وجدنا ان ليس مجيع املالحم السامية يتمثل فيها  ,نفسه
ي  ع اإل وان مغامرات  ,وان جلجامس نفسه ثلثه من البرش  ,هذا الرصا

طال البرش يف ملحمته واضح خاصة انكيدوا والذي كان خملوقا برشيا  ,األ
ه مالق هذا ,أدركه املوت فحزن عليه جلجامش ,رصفا وجزع عندما علم أ
طال ,املصري  ,لذلك يمكن تقسيم املالحم القديمة إىل قسمني   أساطري أ

  ).١٥٨ص ) ( ومالحم كونية

ام امللحم١٦ إىل الصنف  ,يف سياق تقسيمه اآلنف ,ية ـ عد قصص األ
ام تنتمي إىل القسم األول : ( فكتب يقول" أساطري االبطال"  ,االول إن األ

طال  ,من القصص  والبطل فيها أحيانا حيمل صفات  ,أي إىل أساطري األ
الكاهن أو الساحر أو الرجل العظيم الذي يرأس قومه ويقدسونه ثم تبدو منه 

تقابل الشخصيات املهولة يف املالحم   ,المات قوةأعامل خارقة أو ع
 سطورةإن يف هذه املحاولة حماولة إلزالة الفرق بني األ). ١٥٩ص )( القديمة

فية   .الذي حتدثنا عنه فيام سبق ,والقصة اخلرا
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ام"ـ حتدث عن بعض احليوانات التي تردد ذكرها يف ١٧ بكثرة " األ
) : ( ٢٣٧ـ ٢٣٥( كتب عن الثور ,اقةبلغت رتبة القدسية; كالثور واحلية والن

ارية البقرة الوحشية والفرقد ولدها...  مبعثه  ,وتسمية ولدها بالفرقد  ,وا
ويرتبط هبذا قول  ,ورفعه إىل مصاف معبودات السامء  ,تقديس هذا احليوان

  :أحدهم بصف ثور الوحش

  ملع العقيقة بخ لبل مظلم           فانقض كالدري من منحدر   

ته وسط : والعقيقة ,الكوكب الثاقب: والدري]٣٠٢[ الربق إذا رأ
ه سيف مسلول ,السحاب   .كأ

 ,ومقارنتها به ,وكثرة ورودها يف الشعر ,وتعّد فرحة ا لثور باملطر 
ونحن نعرف أن للثور  ,ذات مغزى يف تفسري هذا املعنى من القصيدة اجلاهلية

انام يراد به  ,احليوان يف األرض  وكل ما يقال عن هذا. برجا مستقال يف السامء
تصبح  ,فتقديس هذا احليوان األريض والرهبة منه  ,النموذج املعبود فوقهم

ـ  ٢٣٨ص : ( وعن احلية). ٢٣٦ص )(من لوازم تقديس ذاك والرهبة منه
ام وأشعارها: ( قال ,) ٢٤١ ضا موروث  ,وتدور للحية رموز يف األ وهي أ

فهي تدخل دائام يف القص  ,ال بعيدة متقدمةشعبي تناهى إىل الشاعر من أجي
ويضاف إليها . ويقرتن ذكرها باملرأة كثريا  ,كرمز للخديعة واملكر ,الديني

اجلن حتى حاول بعض الباحثني أن يوحي بام هنالك من عالقة لفظية بني 
 أسطورةوخلقت العرب  ,وللحية مكان كبري يف األساطري ... حوا ءواحلية 

نا من القصص وأشهرها تلك التي تروى يف احليات اجلنيات و وا اخرتعت أ
رص الشاعر وانقاذه هلا من  ,وحديثه إليها ,والتقائه باحداهن ,سرية األ
اء و كان ... واختاذها له بإعادة ابله النافرة يف يوم ريح ,الرمضاء ليسقيها ا

يه   كل شهر بأفعى فيحلف بام)  العزيز. ق . ح.اي أسريه الصمة (اجلعد يأ
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و عبيدة حلفه,حيلف ويغلب عىل  ,وحذفه الرواة ,ولعله ذكره  ,ومل يذكر أ
ه من هذا القبيل دخلت رمزا وال  ,لكنها هنا ,أي القسم الطوطمي  ,ظني أ

وخصص  ,) ٢٤٠ـ  ٢٣٨ص )( كأي رمز يف األدب امللحمي ,تقيد قسام
 ,وللناقة تاريخ طويل : (استهله بقوله) ٢٥٢ـ  ٢٤٢ص (للناقة جماال أوسع

فناقة صالح كام يف  ,يمتد إىل عرص أقدم من العرص الذي نحن بصدده 
ولدت من بطن صخرة ارجتفت وظهر يف جانبها نتوء  ,الطربي] ٣٠٣[تاريخ

 ,اقةفوضعت الن ,ثم متخضت الصخرة كام تتمخض املرأة  ,كبري ظل يدور
تبادر إىل أذهانا ناقة البسوس يف  ,فاذا نحن تأملنا  ,ويصفها الرواة بالعظمة 

ئمها  ,حجم رضعها  ام "من " اليوم"حتى كأن ناقة هذا  ,وطول قوا أ
وقد ... إذ تظهر املرأة عنرصا هاما إىل جانبها ,هي بعينها ناقة صالح" العرب

وهو اجلمل العظيم وقالوا  "كالفنيق"سموا بالناقة واجلمل كثريا من النجوم
ثم  ,) ٢٤٢ص " ( اذا وقعت عني اجلمل عليه مات من ساعته" سهيل"عن 

ثم  ,) ٢٤٣ص (ومجعه لقلوصه صداقا للثريا ,الدبران أسطورةيشري إىل 
لكن عبادة اجلمل الواردة يف كالم الرسول : ( يتحدث عن عبادة اجلمل

ت متيم هبام ,يران  مجالن والزو" يوم الزويرين"هلا مايؤيدها يف ,الكريم  ,أ
نا : وجللتهام ووضعتهام وسط املعركة وقالت نا ,هذان زويرا فكانوا  ,أي 
ولقد ترتب عىل ذلك أن أحاطوا ... حياربون ويدورون حوهلام تعبدا وهتجدا

نظرا لألحداث املروية عنها يف  ,الناقة واجلمل بتقديس مشوب بالرهبة 
ام ام وما  ,العرب القصص واألساطري داخل أ ولعالقة ذلك كله بشعر األ

فتدخل اإلبل هنا مرة أخرى كرمز ... يدور فيه من مالحم املوت والفناء 
دي الذي هو أصل يف دورة احلياة املتجددة لذلك جعلوا من الناقة  ,للفناء األ

وهو رمز ظاهر  ,السفينة يف املالحم الكونية القديمة حتملهم إىل العامل الثاين
والبلية ,التي كانوا يربطوهنا عند قرب امليت ساعة دفنه " البلية"يف مفهوم جدا 
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ضا ,تعقل وترتك إىل جانب القرب,ال تكون إال ناقة  حتى  ,وربام حفروا هلا أ
وامتطاها عابرا  ,وجدها قريبة منه ,فإذا هنض امليت من قربه  ,يدركها املوت

ام يف حديثه عن الناقة التي كانت كذلك شاعر األ....  ,عليها إىل العامل اآلخر
ثم كانت  ,قاهرا هبا املوت يف الصحارى املوحشات  ,سفينته يف احلياة الفانية

عابرا هبا الطريق إىل  إىل احلياة الثانية بعد أن يغادر القرب] ٣٠٤[له سفينة 
  ).٢٥٢ ,٢٢٥١ ,٢٤٥ ,)٢٤٤ص ) (اخللود

ام"يفـ وتناول ما ذكر عن اآلهلة واملعبودات ١٨ ـ ٢٥٦ص " ( األ
واع :( جاء فيه قوله عنها)  ٢٦٥ نا من الصدور أل ام الوا ويبدي لنا شعر األ

أو نجمة مطلقة يف كبد  ,أو صخرة منتصبة ,اآلهلة ما بني متثال مجيل منحوت
ام .... ,السامء البعيدة وقد كان لدى  ,هو الضيزن ,ومثال الصنم الوارد يف األ

رش   .امللك جذيمة األ

وتتكرر  ,ستصحاب اآلهلة يف احلروب ظاهرة ملحوظة يف اجلاهليةوا
ضا ام أ ويف يوم ... جاءت متيم جيملني تعبدمها" الزويرين"ففي يوم  ,يف األ

ويف يوم الفجار قصة اإل املعروف " ... سيد"ذي قار صنم يدعى 
يف و) ... يوم عبيد( والزهرة معبودة ا للخميني ورد ذكرها يف خرب... بالدوار

اغ" ام " اإلالهة "والشمس" .... يوم أ وجاءت هبذا االسم يف يوم من  أ
الذي " بعل"واستدل الباحثون عىل أن لإل " ... يوم ذؤاب"العرب يقال له 

 ,عرف ببطن اجلزيرة يف الواحات ومساقط األمطار التي كان يؤمها البدو
 ,فهو الروح  ,ة كانت له بالشمس عالق ,انتجاعا للامء والكأل وايفاء بنذر

هذا إ ما " بعل"و ,واآلهلة عندهم روح وجسد كاإلنسان ,والشمس جسد
ام مثلثات مقدسة... يأيت كبري  يف ) أما وسلمى والعوجاء(مثل ,وحوت األ
وهي من قبيل  ,املذكور يف يوم ذي قار) امللح والنار والرماد(و ,يوم الياممة
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والثالوث الذي قال فيه ) ونائلةإساف (مثل  ,الثالوث الذي ذكره الباحثون
والالت والعزى ومناة (ان قريشا كانت تقول  حني تطوف بالكعبة: الكلبي

ويعوق ويغوث ( ويف التنزيل العزيز) إن شفاعتهن لرتجتي ,الثالثة االخرى
وكان يغوث  ,الكالع بأرض محري] ٣٠٥[ونرس صنم كان لذي,) ونرسا 
واصل هذا الثالوث الوثني  ,ح من أصناف قوم نو ,ويعوق هلمدان ,ملذحج

 ,وقد أوصلته الينا نقوش حرضمية ويامنية ,)القمر والشمس والزهرة(هو 
واىل جانب الثالوثني ...املندثرة  ,يعود تارخيها إىل حضارة العربية اجلنوبية

ام العرب ثالوث آخر  ايف الثالث فهي ,املذكورين آنفا يوجد يف أ نعني به األ
وما إليها من االحجار والنصب التي كان القوم  ,دوارس من بقايا الطلول ال

ويتضح من تقديس امللح والرماد  ,يعتقدون أن روح اإل قد حلت هبا 
  ) .٢ـ ٢٦١ ,٢٦٠ ,٢٥٩ ,٢٥٧ ,٢٥٦ص ...)( والنار معنى حلفهم هبا

من ) ... ويغوث ويعوق ونرسا (يف التنزيل العزيز: ( إن يف قوله
ما يدل عىل أن يغوثا ويعوقا ونرسا هي اآلهلة الواردة فقط ) قوم نوح أصناف

هة ـ كام مر بنا ـ وهي حسب الرتتيب ,يف التنزيل العزيز ود : بينام هي مخسة آ
سب أن يعد ود وسواع ويغوث . وسواع ويغوث ويعوق ونرس وكان األ

وأما  ,سداثالوثا; ألن اإل ود يمثل رجال وسواع يمثل امرأة ويغوث يمثل ا
  .ونرس يمثل الطائرالذي عىل تسميته,يعوق فكان يمثل فرسا

من أ صنام ( والصحيح ,من أصناف قوم نوح :( وقد ذكر يف النص
وهو خطأ طباعي وقد مرت يف النصوص السابقة أخطاء طباعية ) قوم نوح 

  .كثرية كتبناها بشكلها الصحيح

لبيايت يف دراسته ا. نكتفي هبذا الفيض الغزير من مالحظات وآراء د
ام العرب قبل اإل"التحقيقية لكتاب وهي تظهر مدى  ,أليب عبيدة" سالمأ
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ديناه من تقويم من تقديرنا العايل  اجلهد العلمي املبذول وال يغري بعض ما أ
فإننا ا ذا قيمنا بحثه  ,للنتائج والتحليالت الصائبة التي يف الوصول إليها

ضا أن نقوم نرى من رضورة تقويمه كأحد ضوابط ] ٣٠٦[ومسعاه علينا أ
عىل وفق منهج البحث العلمي  ,النقد العلمي املتجرد موضوعيا عىل وفق

  .الذي حيرص عىل االلتزام بالتجرد املوضوعي ,احلديث السليم

ع يف جمموع حلقات  ام"شكل الرصا ه وان  ,فقريا  ,عمودا " األ بيد أ
ام بوصفها مصدر ال يقلل  ,شعل حيزا أوسع ونال اهتامما أكرب  من أمهية األ

 ,ألهنا أصداء لواقع معيش  ,رئيسا لدراسة تركيب املجتمع العريب القديم
ات بنية املجتمع العريب القديم الذهنية الفنية يف إبداعتتجىل بام عرضته من 

يف مالمحها  وحكاياهتا ورواياهتا ) الفلوكلورية(ويف قصصها الشعبية,تأ
مصورة النعكاسات جمتمعاهتا  ,ارا وقصائد مناسبةواملتضمنة اشع ,اخلرافية

ملتجليات البيئة الطبيعية والعالقات االجتامعية السائدة واملوروثات 
ايض  ,العقائدية  األصلية واملستوردة ذات االمتداد العميق يف أغوار ا
هة عىل صلها الوثيقة  ,السحيق دلت رموز وتعبريات وأمثال وأسامء آ

مل يبق  ,ملعتقدات بدائية قديمة موغلة يف القدم مندثرة باجلذور االسطورية
  .منها سوى بعض األساطري ملخصة مبتورة

ام" فتشكل  املصدر  ,ـ يف هذه احلالة ـ ويف غياب النصوص املوثقة " األ
والسيام بنائه الفوقي ,األساس لدراسة تركيب املجتمع العريب القديم

يقول  ,وافكاره واحاسيسه ومعتقداته ومثله وسجاياه وأخالقه وتصوراته ,
وقد أطلق عليه  ,خليل أمحد خليل عن املوروث يف ذلك العهد. د

بينام ذكر بأن ليس هناك سوى اسطورتني عربيتني ,باالسطورية العربية 
) البدوي منه واحلرضي ,وليدة املجتمع القبيل سطورةتعد األ:( قال,رصفا
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وقد بني يف تعقيب ]٣٠٧).[ ٣٠ص  ,يف الفكر العريب  سطورةون األمضم(
ويعترب الباحثون : ( إذ كتب يقول ,له بأن ليس للعرب غري اسطورتني رصفا

العربية أن عند العرب اسطورتني عربيتني رصف  سطورةالعرب يف ميدان األ
إرم ذات (و) "العزيز. ق . املقصود  ناقة صالح ح" (ناقة اهللا" مها 

عبد املعيد خان قد كتب ما نقلنا . وكان د) . ٣٠ص  ,املصدر نفسه )(لعامدا
كام  أرى فإهنا مهام كانت احلالة الذهنية  سطورةأما األ: (قائال ,بعضه سابقا

عبارة عن تفسري عالقة اإلنسان بالكائنات وهذا التفسري هو آراء اإلنسان فيام 
وملهمة ,أفكار األولني مصدر  سطورةيشاهد حوله يف حالة البداوة فاأل

إهنا الدين والتاريخ : و نلخص القول فنقول,الشعر واألدب عند اجلاهيل
بل اهنا  ,وهي ليست فكرة مبتدئة أو خاطئة  ,والفلسفة مجيعا عند القدماء

فكرة بدوية تارخيية صيغت بصيغة االطناب واملغاالة إلظهر أهية تلك 
ره من ذه والناس بالطبع يكربون  ,ن الناساحلادثة احلقيقية يف جيل زال أ

اليشء الصغري إلظهار عظمة اجليل السالف ولذلك نرى الناس يعظمون 
وكلام بعد عرص األموات من األحياء كربت عظمتهم وبلغوا درجة  ,االموات
وال هي من  ,ليست من الفولوكلور  سطورةولكنه ال يبعد أن تكون األ,اآلهلة

لفكر البدائي حينام كانت مسطورة أو هي صورة ا سطورةألن األ ,القصص 
واح األذهان يتكون من اعتقاد القدماء الذي ال " الفولوكلور"و ,مطبوعة يف أ

ام مثل قصة حاتم يف اجلود والسخاء  وقصة  ,يزال مستمرا اىل هذه األ
فهي عىل العموم احلكاية التي تتعلق ) القصة(أما  ,السمؤال يف الوفاء بالعهد 

تر من جيل إىل جيل بمكان واقعي أو مثل  ,بأشخاص حقيقيني نقلت بالتوا
وقصة حرب ,وقصة داحس والغرباء ,أو قصة الزباء  ,قصة سد مأرب 

) غري الفولوكلور وغري القصة سطورةفظهر من ذلك أن األ ,البسوس
عبد املعيد خان قد . غري ان د) ٢٢ ,٢١ , ٢٠األساطري واخلرافات ص (
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فية و احلكايات كالتي  أسطورةتسمية ] ٣٠٨[أطلق عىل بعض القصص اخلرا
عن ايب قبيس وأجا وسلمى والعوجاء وعن شق وسطيح وغريها وعن 

ضا إن الديك كان : ( حكاية الديك والغراب وتنقلها لظرافتهام قال وقيل أ
يه نديام للغراب واهنام رشبا اخلمر عند مخار ومل يعطياه شيئا وذهب الغراب ل يأ

بالثمن ين رشب ورهن الديك فخان به فبقى حمبوسا ويف هذا يقول أمية بن 
  :أيب الصلت

ة قام ينطق كل يشء         وخان أمانة الديك الغراب          بأ

  ).٢٢ص  ,األساطري و اخلرافات عند العرب(
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 :اخلامتة]٣١١[
ديمة املعنية ببحث معتقدات املجتمعات الق ,تعمد الدراسات اجلادة 

إىل اللجوء إىل العلوم املساعدة واملوصلة واىل الدراسات املقارنة بني 
معتقدات جمتمعات متجاورة ومتقاربة واىل نتائج الدراسات 
حاء  االنثروبوولوجية التطبيقية املبارشة لبقايا الشعوب البدائية يف بعض أ

ث لتاليف ما تواجه من نقص يف مستلزمات البحث العلمي احلدي,العامل
وألجل القياس واالستنباط واالستدالل مللء فجوات وثغرات  ,السليم 

  .خلفها انعدام نصوص موثقة وسعة أراء متضاربة عن النشأة واألصول

بيد أن البحوث لن تنال املوفقية ما مل تتحلَّ بالتجرد املوضوعي 
وتربز بشكل  ,وبالتحرر من سلطان اهلوى والتعصب العرقي والعقائدي

دراسة املعتقدات العربية القديمة املعاناة من نقص الوثائق ومن واضح عند 
مما يقتيض بذلك جهود استثنائية للتوصل إىل نتائج  ,سعة تقاطع االفرتاضات

وقد ُعقدت النية فيه عىل النفاذ إىل ,ويقدم البحث احلايل ,علمية صائبة دقيقة
عىل ما ينبغي بذله من جوهر املسائل املتعلقة باألساطري العربية القديمة مثاال 

توفري مستلزمات  ,إذ يستدعي حتقيق اهلدف بصورة سليمة ,جهد استثنائي 
وقلة ,أساس اليمكن جتاوزها عىل الرغم من ندرة النصوص العربية املوثقة 

حتى غدا السري إىل النهاية  ,اخلربة وبعد االختصاص عن املجال األسطوري
يف  ,متشعبة ومتاهات معتمة بدون اكرتاث بصعوبة اخرتاق سبل شائكة 

جمازفة قد تشفع هلا  ,دروب مليئة بمطبات تعتيم وبافرتاضات متقاطعة 
املقاصد والغايات من جعل هذا البحث متهيدا لدراسة ما كان لدى العرب 

  .القدماء من معتقدات
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ه من املجتمعات ]٣١٢[ مل يتخلف املجتمع العريب القديم عن سوا
نائه أو مستوردة يف عملية  ,معتقداتهالقديمة يف امتالك  خمتلفة من قبل أ

فقدتوصلت  ,ومورست تقليدا أو اقتباسا ,تثاقفية من املجتمعات املجاورة 
الدراسات إىل أن املجتمعات القديمة كانت متتلك قدرات وامكانات 

عىل وفق ظروف كل جمتمع منها ومستوى تطوره يف ,تزيد أو تنقص  ,متشاهبة
تنبثق ) فنطازية(الختالق تصورات اعتبارية خيالية  ,احلضاريمدارج الرقي 

ادية وعالقات اجتامعية  انعكاسا ملتجليات ظواهر الطبيعة وعنارصها ا
  .سائدة

وتقوم بنى ذهنية يف كل جمتمع عىل إفرازها كاصداء  ملواقف أفراد 
 يف ,لذلك يتوقف ما تظهره البنى الذهنية من انطباعات ,املجتمع الشعورية
فيحصل االختالف والتباين بني  ,عىل مستوى تطوره ,جمتمعات متباينة 

املجتمعات املختلفة يف االستجابة االنعكاسية عىل اساس اختالف مستويات 
  .هاإنتاج

 )ياإبداعفيأيت خيال بعضها  Productive  Imagination) 
ها يكون تصوريا  ,) مبتكرا أصيال(  Re))  وسوا Productive 

Imagination) كتصور  ,جتريدي ,فاخليال األول ,ملحسوسات مرئية
هة يف كبد السامء وبينها عالقات ,الكواكب واألجرام الساموية بينام يكون  ,آ

وينتمي اخليال العريب القديم إىل  ,اخليال الثاين إحساسا عن أشياء مرئية
ايض القديم فحسب لينربي  ,الصنف الثاين فال تكفي املعرفة التارخيية با

احث وجيازف بدراسة أساطري جمتمع ما مل يدعم معلوماته التارخيية تلك ب
اما واسعا باملعتقدات  بمعارف إضافية ;ألن دراسة األساطري تتطلب إ

إذ  ,وما يتخلف عنها من رواسب ,البدائية القديمة ورشوط ظهورها الظرفية
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الرئيس تشكل املعتقدات البدائية القديمة مرتكزا أساسيا; ألهنا املنبع 
كام يتطلب التعرف عىل طبيعة املجتمعات  ,الختالق األساطري ونشأهتا 

مقدار من املعرفة بموضوعات ] ٣١٣[مما يستلزم توفر ,تكوينها وتطورها ,
تسهم بدورها يف جتيل ما يستغلق ويعرس عىل  ,مساعدة وموصلة  ,خمتلفة 

كام تساعد تلك املعارف والعلوم عىل التوصل إىل  ,الفهم من غموض وإهبام
فالبد إذن من  ,إدراك وفهم أوسع وأشمل لألساطري ولدالالهتا ورموزها

ولن يكون التهيؤ عىل أمته ,استعداد فكري يسبق اخلوض بموضوع األساطري
إال بامتالك خزين فكري ثر بآراء فلسفية واقتصادية واجتامعية وتارخيية ـ عامة 

وتدعمه دراسات آثارية ولغوية  ,عن نشأة املعتقدات واملجتامت  وخاصة ـ
وبذلك تتوافر امكانات كافية لإلحاطة الشاملة بنشأة   ,وانرتوبولوجية

إن اال ستعانة بالعلوم املساعدة واملوصلة أمر ال  ,األساطري وطبيعة تكوينها 
وحكم مناص منه ا ذ البد من الرجوع إىل تلك العلوم لتجنب البت برأي 

تعسفي قاطع بقضايا ال تزال موضع افرتاض ونقاش فيام خيص اآلهلة و 
و كذلك لتجنب اخطاء عدم التمييز  ,هل هي أصيلة أم مستوردة?  ,األساطري

ي املبتكر األصيل وبني اخليال التصويري املحسوس بداعبني اخليال اإل
يف عملية الذي وصل شبه اجلزيرة من شامهلا  ,املحيل والتقليدي املستورد

وبني احلكاية والرواية والقصة  سطورةولتجنب عدم التمييز بني األ ,تثاقف 
مما تطلب وقفة  ,واحلدث التارخيي  سطورةوكذلك التمييز بني األ ,اخلرافية

مناسبة لبيان اخلطأ الذي تقع فيه بحوث ارجتالية فضفاضة التي ال متيز 
بنتائج ,سليم مريض فاستعني لبلوغ اهلدف بشكل ,من سواها سطورةاأل

فسدت ثغرات نقص النصوص  ,الدراسات عن نشأة املعتقدات عموما
فتمت دراسة العديد من اآلهلة عىل ضوء  ,واضطراب الروايات و اختالفها 
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و قد أعد ملخص مكثف عنها لإلفادة  ,ما توصلت إليه تلك الدراسات
  .املرجوة منها

يرتبط بالنظام  سالملقد توضح بأن تعدد اآلهلة لدى عرب ما قبل اإل
إذ أدى النظام الرعوي القبيل يف  ,واالجتامعي والسيايس] ٣١٤[ االقتصادي

فاعتزت كل  ,الظروف الصحراوية بالقبائل العربية إىل التشتت والترشذم
وقد اختذ الوضع يف العراق القديم وسيلة للتوضيح  ,قبيلة بإ خاص هبا

كومات مدن مستقلة متنازعة فيام بينها فينام كانت بالد الرافدين جمزءة إىل ح,
كان يسود االعتقاد الديني تعدد  ,يف العهد السومري منذ فجر السالالت 

هة عامة ولكن بعد  ها اخلاص هبا مع وجود آ اآلهلة إذ كان لكل مدينة إ
فالكلداين برزت  ,ثم اآلشوري ,توحيد البالد من  العهد األكدي البابيل 

 ,مكانة مرموقة ومتميزة بني بقية اآلهلة ,آشور ,عبادة التفريد فارتقى مردوخ 
لقد وجد البحث أن هناك رضورة ملحة وأمهية يف دراسة معتقدات 
املجتمعات املجاورة لشبه اجلزيرة من أجل القياس وضبط مصادر االقتباس 

تالف بني روايات فقد وجد هناك اخ ,ولتاليف النقص ودفع االلتباس
لآلهلة من سوريا أو " عمرو بن حلي"االخباريني عن الزعم باسترياد املدعو

وبني ما تذكره بعض النصوص العربية  ,برأي ضعيف ,أو من جدة ,العراق
القديمة من وجود اآلهلة املذكورة يف تلك الروايات قبل عهد عمرو بن حلي 

عات املجاورة عىل دراسة لقد ساعدت دراسة معتقدات املجتم ,بزمن طويل
وتأيت األمهية من أن  ,وتفهم معتقدات اجلاهليني بشكل أوسع وأدق 

هة العرب  معتقدات اجلاهليني تشكل حلقة رئيسة هامة يف  دراسة آ
فقد وجد البحث ـ عىل سبيل املثال ـ أن هناك  ,سالموأساطريهم قبل اإل

هتهم فكرة حماولة لتخفيف وزر احلاد العرب الوثنيني بتصوير ا عتقادهم بآ
هتهم إال بدافع اختاذها  ,طارئة عىل أزلية فطرة التوحيد لدهيم وما اعتقادهم بآ
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فكانوا  ,والذي هو بعيد عنهم ,شفعاء ووسطاء لدى اهللا الذي كانوا يعبدونه
هم ) أصنامها والرموز التي متثلها(يتخذون اآلهلة " اهللا"زلفى لتقرهبم من إ

التي ] ٣١٥[للبحث وقفة غري قصرية ملعاجلة االشكاالتفكانت , ...! البعيد
ارهتا التسويغات الضعيفة إن هذه القربة املرفوضة يرددها باحثون  ,أ

قية ليست بقليلة متيل إىل اال خذ  ,حمدثون حاث عربية واسترشا فهناك أ
بالرأي الذي يدعي بأن وثنيي عرب شبه اجلزيرة مل يكونوا جادين يف 

هتهم فلم يعبدوها رصفا بل كانت عبادهتم هلا زلفى إذ اختذوها  اعتقادهم بآ
ال شك يف أن آرء كهذه  ,فهي تشفع هلم وتقرهبم إليه ,وسيلة بينهم وبني اهللا 

ا  متيل إىل تنزيه العرب الوثنيني من اعتقادهم الكامل الرصيح و املخلص 
فهم  ,نبعّد هذه العبادة مرتبة أو مرحلة وسطى بني الرشك واإليام ,يعبدون

 ,يؤمنون باهللا ولكنهم يعتقدون بالوقت نفسه بوجود وسطاء بينهم كعّباد 
هم الذي هو اهللا هتهم وبني إ إن هذه  فرية مرفوضة كام قلنا آنفا وال . وهي آ

فسهم تصديقها مع أن حقائق تارخيية واقعية تدحضها?  نعلم كيف جييزون أل
إىل التوحيد برتك اآلهلة  يةسالممنها موقف املرشكني بوجه الدعوة اإل

فبقوا عىل  ,ونبذ الرشك والدخول يف اإل سالم ,واالعرتاف باهللا الواحد
رهم حتى فتح مكةإ ا أحيحة كان خيشى أن   ,كام هو معلوم ,رصا ومنها أن أ

و هلب  ه أ تنقطع عبادة اإلهلة العزى بعد وفاته ولكنه ارتاح نفسيا بعد أن طمأ
ا سفيان كان يردد يف معركة أ حد ,أجله بأن عبادهتا لن تنتهي بعد " ومنها أن أ

فكانت " اهللا أعىل وأجل" وكان املسلمون يردون عليه " أعل هبل أعل هبل
للبحث وقفة غري قصرية تعمق فيها بدراسة معتقدات العرب الوثنيني للرد 
يات شعر من األدب اجلاهيل ورد فيها  عىل اآلراء الضعيفة التي استشهدت بأ

  " .باهللا"رصحيا كدليل عىل اعتقاد العرب الوثنيني الكامل" اهللا"اسم 
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يات أو تغيري األسامء من قبل  وكان الرد بأن من املمكن انتحال األ
هتهم وينبذوا عقيدهتم مع أن  ,الرواة املسلمني وان الوثنيني مل يذروا آ

  .الذي يفرتض أهنم خيصونه بالعبادة ,يدعوهم لعبادة اهللا سالماإل

توصل البحث ـ  بعد التقيص ـ  إىل أن عرب شبه اجلزيرة قبل لقد 
كانت هلم ـ  بام ال يقبل الشك ـ  أسوة بنظائرهم من وثنيي املجتمعات  سالماإل

وان هذه العبادة ا  ,معبودات تدور حوهلا ـ  بالطبع ـ  أساطريهم  ,األخرى
وص فالنص]٣١٦.[سالملوثنية عريقة وليست طارئة حديثة ظهرت قبيل اإل

هة العرب املعبودة من  اليامنية والثمودية والصفوية القديمة ترد فيها اسامء آ
هة العرب وأساطريها قد تعرضت للضياع لعدم  ,قبلهم غري أن أخبار آ

طيلة احلقبة الوثنية وردحا من الزمان يف العهد  ,تدوينها مجيعا  يف حينها
إذ زاد  ,ال املتعمدفتعرضت لإلمه ,حتى القرن الثاين اهلجري ,يسالماإل

بخالف سواها لدى  ,هلا سالماحلذر من عدم التطرق إليها ملعارضة اإل
إذ حظيت األساطري وأخبار اآلهلة لدهيم باهتامم  ,املجتمعات الوثنية األخرى

فملحمة كلكامش الغنية باألساطري  ,املسؤولني ورجال الدين وعامة الشعب
واح الط ني باخلط املسامري وبتشجيع امللك السومرية والبابلية دونت عىل أ

 ,الذي طلب العناية بتسجيل اللحمة واحلفاظ عليها" آشور بانيبال"اآلشوري
بينام مل حتظ روايات العرب الوثنيني عن أساطريهم بذلك االهتامم و كادت 

معمر بن  ,تندثر وتضيع لو مل يتسن هلا أن جتمع وتدون من قبل أيب عبيدة 
بعد أن مجعها من رواة نقلوها بحذر شديد مما  ,ين اهلجري املثنى يف القرن الثا

عرض الكثري من أسامء اآلهلة والرموز إىل التحريف والتشويه بينام وصلتنا 
األساطري املدونة من خارج شبه اجلزيرة وهي حتفظ األسامء والروايات 

  .األسطورية عن اآلهلة كام دونت يف عهد عزها الوثني
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ن العقبات يف طريق النفاذ إىل جوهر ليست هذه سوى واحدة م
وهناك أخريات فقد تعارضت وتقاطعت  ,املسائل املتعلقة باألساطري العربية

هة العرب املعبودة يف شبه اجلزيرة هل هي اصيلة من   إنتاجافرتاضات حول آ
ن? من البلقاء يف  خميلة البنية الذهنية العربية? أم أهنا مستوردة دخيلة? ومن أ

من هيت يف العراق? أم من جدة بعد أن طمرهتا رمال ساحل  سوريا? أم
البحر األمحر? وما مدى صحة الدور املنسوب إىل ـ املزعوم ـ عمرو بن حلي يف 

هذه األسئلة وغريها كثري بقيت حمرية وقد حاول ,جلبها وأساطريها? ومتى?
البحث مناقشة بعضها بتناول عام وعند الكالم املفصل عىل بعض اآلهلة 

فقد أعقب مناقشة أصل اآلهلة املعبودة يف شبه اجلزيرة العربية بحث  ,ملهمةا
معظم اآلراء ] ٣١٧[بعض اآلهلة املهمة بصورة موسعة نسبيا تم فيها مناقشة 

ا كانت اآلهلة املعبودة يف شبه اجلزيرة العربية من الكثرة  ,الواردة بصددها و
يل واملناقشة فقد آثر البحث بحيث يتعذر احلديث عنها مجيعا بالرشح والتفص

مع ادراج البقية الباقية من اآلهلة يف جدول  ,االكتفاء بذكر أمهها وأشهرها
يتضمن ذكر مراكز عبادهتا يف شبه اجلزيرة والقبائل العربية التي كانت ختتص 

وما حيتفظ به من رواسب  ,ومهام كل إ  ,حسب اإلمكان  ,بعبادهتا
من العبادة  ,والفتيشية والطوطمية واألرواحية ,السحرية ,األشكال األربعة
لكي تكتمل الصورة عن حقيقة العقيدة الوثنية يف شبه  ,البدائية القديمة

وبذلك يكون البحث قد دنا بعض اليشء مما  ,سالماجلزيرة العربية قبل اإل
  .كان ينبغي النفاذ إليه
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 ,طهران ,أعاد طبعه باألوفسيت جنيي سينوي ,م١٩٠٠باريس  ,) روزنربغ(لفرنسيةا

 .م١٩٦٣
 .م١٩٦٨ ,بغداد ,اجلاهلية ,حيييى . د ,اجلبوري.٤٥
 ,جملة كنيسة العراق ,املجمع املسكوين الفاتيكاين الثاين ,األب جرجس القس موسى.٤٦

 .م١٩٨٦لسنة  ١٩ـ ١٨ ,العددان
و عبد اهللا حممد بن ,اجلهشياري.٤٧ حتقيق مصطفى  ,كتاب الوزراء والكتاب ,عبدوس  أ

ياري   .م١٩٣٨ ,القاهرة ,وعبد احلفيظ شلبي ,السقاو ابراهيم األ
فية ,مصطفى عيل .د ,اجلوزو.٤٨  .م١٩٧٦ ,بريوت ,األساطري العربية واخلرا
و جعفر حممد ,ابن حبيب البغدادي.٤٩  ,بريوت ,ايليزه ليختن. باعتناء د ,املحرب ,أ
 )ت.د(بال
 ,١ج ,) مطول(تاريخ العرب  ,وجربائيل جبور ,ادورد جرجي. فيليب  ود. د ,حتي.٥٠
 .م١٩٦٥ ,بريوت ,٤ط
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 ,بريوت ,٢ط ,يف طريق امليثولوجيا عند العرب ,ا ألستاذ حممود سليم ,احلوت.٥١
 .م١٩٧٩
 ,بريوت ,البنية الذهنية احلضارية يف الرشق املتوسطي القديم ,يوسف . د,احلوراين.٥٢

 .م١٩٧٨
 .م١٩٧١ ,القاهرة ,األديانيف العقائد و ,مد جابر عبد العالحم.د ,احليني.٥٣
و القاسم عبيد اهللا ,ابن خرداذبة.٥٤ أعيد ( م١٨٨٩املسالك واملاملك ,بن عبد اهللا  ,أ

 ).م١٩٦٠ ,بريوت ,طبعه باألوفسيت 

 .م١٩٧٣ ,بريوت ,يف الفكر العريب سطورةمضمون األ ,خليل أمحد . د. خليل .٥٥
 . ,م١٩٦٦ ,موسكو ,) بالروسية(التارخيية) املوسوعة(دائرة املعارف .٥٦
) بالروسية) (الواسعة(الكبرية ,السوفيتية) املوسوعة(دائرة املعارف.٥٧

 .م١٩٥٧,موسكو
سلسلة املوسوعة الصغرية ( الوطن العريب يف العصور احلجرية ,تقي . د ,الدباغ.٥٨

 .م١٩٨٨ ,بغداد) امليرسة
هة  ,تقي . د ,الدباغ.٥٩  ,بغداد ,٢و ١ ,العددان ,٢٣جملد  ,جملة سومر ,فوق األرض آ

 .م١٩٦٢
 .م١٩٧٠ ,٢ط ,بريوت ,الدين  ,حممد عبد اهللا. د ,دراز.٦٠
 .م١٩٦٢ـ ١٩٥٧ ,بريوت ,صيدا ,تاريخ اجلنس العريب ,حممد عزت ,دروزة.٦١
يف جمموعة من العلامء السوفييت ,دليل امللحد.٦٢  .م١٩٦١ ,موسكو) بالروسية(تأ
 ,بغداد ,ترمجة األستاذ عزيز حداد,مجاليات ملحمة كلكامش. م.أ ,دياكونوف.٦٣

 .م١٩٧٣
 ,ترمجة األستاذ عبد احلميد الدواخيل ,العرب يف سوريا قبل اإل سالم ,رينيه ,ديسو.٦٤

 .م١٩٥٩ ,القاهرة
 ,القاهرة ,متام حسن .ترمجه د ,الفكر العريب ومكانه يف التاريخ ,اولريي ,داليس.٦٥

 .م١٩٦١
. د ,والشامع ,نبيل  جري. د ,ترمجة السامر ,يةسالمالنظم اإل ,وغودفر ,ديمومبني.٦٦

 .م١٩٦١ ,بريوت ,صالح



‐ ٣٩٥ - 
 

و حنيفة أمحد بن داود ,الدينوري.٦٧  ,حتقيق األستاذ عبد املنعم عامر ,األخبار الطوال ,أ
 .م١٩٦٠ ,القاهرة

 .م١٩٤٩ ,القاهرة ,١ج ,زكي نجيب حممود. ترمجة د ,نشأة احلضارة . ول ,ديورانت.٦٨
 )ت.د( ,بريوت ,قاموس ,خمتار الصحاح ,حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ,الرازي.٦٩
 ,ا لنوروز يف األدب الفاريس حتى هناية العرص الغزنوي ,األستاذ حممد  أمني ,رشيد.٧٠

 .صفحة ٣٦٣ ,عدد صفحاهتا ,م١٩٧٦ ,القاهرة ,خمطوطة ,رسالة ماجستري
 ,) امللحمة(ا الرسد احلدثيماهية امللحمة وأسلوب تناوهل ,عبد الرمحن حممد.د. رضا.٧١

 .م١٩٦٩,بغداد ,جامعة بغداد ,كلية اآلداب ,منشورة يف جملة اللغات 
ور ,الرفاعي.٧٢  .م١٩٧٣ ,دمشق ,يف حضارته ونظمه سالما إل ,األستاذ أ
ترمجة حسني علوان  ,ا لعراق القديم ,) الطبيب و اآلثاري الفرنيس( ,جورج ,رو.٧٣

 م١٩٨٦ ,بغداد ,٢ط ,حسني
نز ,روزنثال.٧٤  ,بغداد ,صالح أ محد. د ,ترمجة العيل ,علم التاريخ عند املسلمني ,فرا

 .م١٩٦٣
بال  ,القاهرة ,ترمجة األستاذ غنيم عبدون ,احلضارة العربية ,سن  ,جاك  ,ريسلر.٧٥

 .تاريخ
حتقيق عبد الكريم  ,) قاموس(تاج العروس  ,حممد مرتىض احلسني ,الزبيدي.٧٦

 .٢٦اجلزء  ,الغرباوي
 .بريوت ,٣ط ,أجزاء متعددة ,األعالم ,خري الدين ,الزركيل.٧٧
 .م١٩٧٥ ,) املنرية( ,القاهرة ,األساطري  ,األستاذ أمحد كامل ,زكي.٧٨
 ,القاهرة ,حسني مؤنس.باعتناء د ,تاريخ التمدن اإل سالمي ,األستاذ جرجي ,زيدان.٧٩

 .م١٩٥٨
 ,رةالقاه ,باعتناء حسني مؤنس  ,سالمالعرب قبل اإل ,األستاذ جرجي ,زيدان.٨٠

 ).ت.د(

 ,ا لقاهرة ,ترمجة األستاذ حممود خلف اهللا ومجاعته ,تاريخ العلم ,جورج ,سارتون.٨١
 .م١٩٦٣ ,١ج ,٢ط ,نيويورك

 .م١٩٦٨ ,القاهرة ,دراسات يف تاريخ العرب  ,السيد عبد العزيز.د ,سامل.٨٢
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ترمجة )م١٩٦٠ ,لندن ,عن الرتمجة االنكليزية( ملحمة جلجامش ,ن ـ ك  ,ساندرز.٨٣
 .م١٩٧٠ ,القاهرة ,حممد نوفل وفاروق حافظ القايض

ترمجة حسني  ,ية يف عرصها الذهبيسالماحلضارة اإل ,دومينيك وجانيت ,سورديل.٨٤
 .م١٩٨٠ ,بريوت ,زينة
السلسة اإلعالمية (حضارة العرب ومراحل تطورها عرب العصور ,أمحد. د. سوسة.٨٥
 ).ت.د( ,بغدد))٧٩(رقم

 .م١٩٨٠ ,بغداد ,ارة وادي الرافدين بني الساميني والسومرينيحض ,أمحد. د ,سوسة.٨٦
 .م١٩٧٢ ,بغداد ,العرب واليهود يف التاريخ ,أمحد. د ,سوسة.٨٧
 .م١٩٨١ ,بغداد ,مفصل العرب واليهود يف التاريخ ,أمحد. د ,سوسة.٨٨
 ,٢ط ,القاهرة ,ترمجة األستاذ عادل زعيرت ,تاريخ العرب العام. أ. ل ,سيديو.٨٩

 .م١٩٦٩
 ,بغداد ,شاكر عبد احلميد. د ,ترمجة وتقديم ,واملعنى سطورةاأل ,ليفي شرتاوسكلود .٩٠

 .م١٩٨٦
 .م١٩٦٤ ,٣ط ,القاهرة ,يةسالمواحلضارة اإل ,يسالمالتاريخ اإل ,أمحد. د ,شلبي.٩١
 .م١٩٧٠ ,بريوت ,ت حقيق وتعليق  ,حماكمة طه حسني ,األستاذ خريي ,شلبي.٩٢
و جعفر حممد بن جرير ‘ ,الطربي.٩٣ حتقيق حممد ايب  ,١ج ,الرسل و امللوك تاريخ ,أ

 .م١٩٦٠ ,القاهرة ,الفضل إبراهيم
 .م١٩٨١ ,١ط ,بريوت ,األساطري واخلرافات عند العرب ,حممد. د ,عبد املعيد خان.٩٤
ام العرب ,معمر بن املثنى ,ابو عبيدة.٩٥ رسالة  ,عادل جاسم البيايت.حتقيق د ,كتاب أ

 .م١٩٧٦ ,بغداد ,القاهرة ,م١٩٧٣ ,ماجستري
يف جمموعة من العلامء السوفيت.٩٦ تشكيالت ما قبل  ,١ج ,عرض اقتصادي تارخيي تأ

 .بال  تاريخ ,بغداد ,مكتبة التحرير   ,معرب ,الرأساملية
أو انتفاضة الشعب االذربيجاين ضد اخلالفة  ,البابكية ,حسني قاسم.د ,العزيز.٩٧

 .م١٩٧٤ ,بريوت ,) م١٩٦٦ ,موسكو ,رسالة دكتوراه (العباسية
 .م١٩٧١ ,بريوت ,سالمموجز تاريخ العرب واإل ,حسني قاسم. د ,زالعزي.٩٨
 ,اهليئةالكردية ,جملة املجمع العلمي العراقي ,نوروزيات ,حسني قاسم. د ,العزيز.٩٩

 ).٤٦٨ـ  ٤٤٠/ ٧( م١٩٨٠ ,بغداد
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التطورات االقتصادية واالجتامعية والدينية وال فكرية  ,حسني قاسم. د ,العزيز.١٠٠
ـ ١٨٧/ ١٧ ,م١٩٧٤ ,جامعة بغداد ,جلة كلية اآلداب ,سالملعرب شبه اجلزيرة قبل اإل

٢٤٠. 
دوافع  ,املجتمع الصوري ,عوامل التفاعل احلضاري ,حسني قاسم. د ,العزيز.١٠١

 .٩٥ـ  ٧٥ ,١٩٨٣ ,ـ شباط,بغداد ,جملة الثقافة  ,اهلجرات
 .م١٩٧٠ ,بريوت  ,٢ط ,نقد الفكر الديني  ,صادق جالل. د ,ظمالع.١٠٢
 ,بغداد ,٢و ١ ,العددان ,٢٤٣جمل  ,جملة سومر ,أصنام العرب ,جواد. د ,عيل.١٠٣
 ١٩٧ـ ٦٨ ,م ١٩٦٧

 ,بغداد , ٢و ١ ,العددان ,٢٣ ,جملد  ,جملة سومري ,أصنام العرب ,جواد. د ,عيل.١٠٤
 .٤٦ـ ٣. م١٩٦٧
 .م١٩٦٤ ,بغداد ,حمارضات يف تاريخ العرب ,صالح أمحد. ـ د,العيل.١٠٥
 .م١٩٧٣ ,بغداد ,عشتار ومأساة متوز ,فاضل عبد الواحد. د ,عيل.١٠٦
 .م١٩٧٥/ ,بغداد ,الطوفان ,فاضل عبد الواحد. د. عيل.١٠٧
 .م١٩٧٣ ,بريوت ,ا لدين والرتاث  ,األستاذ هادي ,العلوي.١٠٨
 ,بغداد ,دراسة مقارنة , األديان ,األستاذ سعدون ,رشدي والساموك. د ,عليان.١٠٩
 .م١٩٧٦
 .م١٩٧٠ ,١ط ,بريوت ,نظرة يف تطور املجتمع اليمني ,األستاذ سلطن أمحد ,عمر.١١٠
 .م١٩٧٨ ,القاهرة ,معجم علم االجتامع , إسالمعيل حممود .  د ,الفار.١١١
 .بال تاريخ ,٦ط ,بريوت ,تاريخ األدب العريب ,األستاذ حنا ,الفاخوري.١١٢
 .م١٩٦٠ , ,بغداد ,ترمجة جربا إبراهيم جربا  ,فةما قبل الفلس.  ,فرانكفورت.١١٣
 .م١٩٧٠ ,دمشق  ,وما قبل التاريخ ,تاريخ حضارات العامل القديم  ,نعيم ,د ,فرج .١١٤
ترمجها عن الفارسية  ,الشاهنامة ,الشاعر ,احلسن بن اسحاق بن رشفشاه ,الفردويس.١١٥

( ١٩٥٧ ,موسكو ,املجلد األول ,جمموعة من العلامء السوفيت االكاديميني  ,إىل الروسية
 ).عن فرودين ١٥٢وحتى ض   ٨١ـ  ٦٠وبضمنها عن كاوه  , ٨١ـ  ٤٩عن الضحاك 

. ف ,ترمجة درجانتي) بالورسية(منتخبات من الشاهنامة ,ابو القاسم الفردويس.١١٦
 .م١٩٥٤ ,مطبعة طاجيكستان احلكومية ,دار الرشق الطاجيكية احلكومية ,ي  ,وليبكتسن
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ف عام عىل ميالد الفردويس ,) بالروسية(م١٩٣٤ـ ٩٣٤ ,الفردويس.١١٧  ,ملرور أ
 ).٢١٧عدد صفحاته ( م١٩٣٤ ,لينينغراد

صدر عن املؤمتر  ,الرشق  ,١٥ـ ١القرون  ,ضمن كتاب أدب إيران ,الفردويس .١١٨
 ,) بالروسية)( ١٧٦ـ  ٧٥ ,الصفحات ,عن الفردويس ( الدويل للفن واآلثار اإليراين

 .من ثبت املصادر ٦مشار إليه يف الرقم ( م ١٩٣٥ ,لينينغراد ,موسكو 
ام ابن خلدون ,عمر .د ,فروخ.١١٩  .م١٩٥٨ ,بريوت ,تاريخ الفكر العريب إىل أ
 .م١٩٦٨ ,٢ط ,بريوت ,العرب يف حضارهتم وثقافتهم ,عمر ,فروخ.١٢٠
 .م١٩٦٤ ,بريوت ,تاريخ اجلاهلية,عمر . د ,فروخ.١٢١
 ,بريوت ,يف احلوض الرشقي للبحر املتوسط سالمالعرب واإل ,عمر. د. فروخ.١٢٢
 .م١٩٥٨
 ,ترمجة جورج طرابييش  ,موسى والتوحيد,) الطبيب النفساين(سيغموند ,فرويد.١٢٣
 .م١٩٧٧ ,٢ط ,بريوت
 ,نبيلة ابراهيم. ترمجة د ,الفولوكلور يف العهد القديم ,جيمس جورج. د ,فريزر.١٢٤

 . م١٩٧٤مـ ١٩٧٣ ,القاهرة

 ,أمحد ابو زيد. ترمجة جمموعة بارشاف د ,الذهبي الغصن ,جيمس جورج. د,فريزر .١٢٥
 .م١٩٧١ ,القاهرة
 .م١٩٨٦اكسفورد ) انكليزي ـ انكليزي(قاموس  اكسفورد.١٢٦
 .م١٩٤٦ ,قاموس وينرس انكليزي انكليزي.١٢٧
و حممد عبد اهللا بن حممد بن مسلم ,ابن قتيبة.١٢٨ و عبد اهللا حممد بن  ,أو ابن قتبية ,أ أ

 . م١٩٦٠ ,القاهرة ,ثروت عكاشة ,كتاب املعارف  ,مسلم املرزباين الدينوري

 ).ت.د( ,بريوت ,آثار البالد وأخبار العباد ,زكريا بن حممد بن حممود ,القزويني.١٢٩

 ,األستاذ حسني الكيالين ,ترمجة املحامي ,احلية األديانحكمة  ,جوزيف  ,كابر.١٣٠
 .م١٩٦٤ ,بريوت
 ,القاهرة ,دي حممودمحد مح. ترمجة د ,سطورةالدولة واأل ,أرنست. د ,كاسريز.١٣١
 .م١٩٧٥
 ,بدر الدين القاسم. ترمجة د ,يةسالمتاريخ العرب والشعوب اإل ,كلود . د ,كاهن.١٣٢
 .م١٩٧٣ ,بريوت
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 ,القاهرة ,ترمجة حييى اخلشاب,يف العهد الساساين ,إيران ,ارثر, د ,كريستنسن.١٣٣
١٩٥٧. 
واح سومر ,صمو ئيل نوح. د ,كريمي.١٣٤  .م١٩٥٧ ,القاهرة ,ترمجة االستاذ طه باقر ,أ
حتقيق األستاذ  ,كتاب األصنام ,ابو املنذر هشام بن حممد بن السائب ,ابن الكلبي.١٣٥

 .م١٩٦٥ ,القاهرة ,أمحد زكي
ادية اجلدلية ,موريس  ,كونبورث.١٣٦ تعريب عمر  ,) نظرية املعرفة(مدخل إىل ا

 .م١٩٧٩ ,بريوت ,مستجري مصطفى
 .م١٩٦٩ ,٢ط ,القاهرة ,عادل زعيرتوالعرب ترمجة األستاذ  سالماإل ,روم ,الفدو.١٣٧
 .م١٩٩٧١ ,بريوت ,ترمجة الياس مرقص ,دفاتر يف الديالكتيك. أ. ف ,لينني.١٣٨
ادية التارخيية.١٣٩ يف العلمني السوفيتيني ,ا ترمجة األستاذ  ,وكومانروف. ف ,كيلله ,تأ

 .م١٩٦٧ ,دمشق,أمحد داود 
ادية الديالكتيكية.١٤٠ تعريف األستاذ فؤاد  ,السوفييتجموعة من العلامء )اجلدلية(ا
 ).ت.د( ,دمشق ,واالستاذ عدنان جاموس ,بدر الدين السباعي, .د ,مرعي

. ترمجة د ,م ١٩٥٣,موسكو) بالروسية(نقد االقتصاد السيايس ,كارل ,ماركس.١٤١
 .م١٩٦٩ ,القاهرة ,راشد الرباوي

 والرتمجة.م١٩٦٠ ,١ط ,بريوت ,ترمجة هبيج شعبان ,سالماإل ,هنري ,ماسيه .١٤٢
 ,موسكو ,والرتمجة الروسية عن الفرنسية .م١٩٦٦ ,بريوت ,االنكليزية عن الفرنسية 

 .م١٩٥٢,باريس ,واصل الكتاب بالفرنسية,م١٩٦٣
ترمجة  ,جزءان يف جملد و حد ,ية يف القرن الرابع اهلجريسالماحلضارة اإل ,آدم ,متز.١٤٣

 .م١٩٤٨مو ١٩٤٧ ,القاهرة ,األستاذ حممد عبد اهلادي ابو ريدة
حول األصالة يف حضارة وادي  ,هنا بدأ التاريخ ,االستاذة ناجية غافل ,املراين.١٤٤

وهو تلخيص مرتجم لكتاب  ,م١٩٨٠ ,بغداد ,) ٧٧( رقم  ,املوسوعة الصغرية٠الرافدين
واح سومرية ,صموئيل نوح ,كريمر  .أ
و احلسن عيل بن احلسني ,املسعودي.١٤٥  .م١٩٦٥ ,بريوت ,التنبيه واالرشاف ,أ
 ,القاهرة ,مروج الذهب ومعادن اجلوهر ,ابو احلسن عيل بن احلسني ,املسعودي.١٤٦
 .م١٩٦٤ ,٤ط

و احلسن عيل بن احلسني ,املسعودي.١٤٧  .م١٩٧٨ ,٣ط,بريوت ,أخبار الزمان ,أ
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 ).ت.د( ,الطبعة الكاثوليكية ,بريوت ,) قاموس(املنجد ,األستاذ لويس ,معلوف.١٤٨

 ,بكر  ,السيد يعقوب . احلضارات السامية الدين ترمجة د ,سبتينو ,موسكايت.١٤٩
 .بال ,القاهرة
 ,شاكر مصطفى سليم. ترمجة د ,مقدمة يف االنثروبولوجيا االجتامعية ,لويس  ,بيري.١٥٠
 .م١٩٨٣ ,بغداد
 ,بغداد ,احسان حممد احلسن. ترمجة د ,معجم علم االجتامع  ,دينكي .د ,ميشيل .١٥١
١٩٨٠. 
 .م١٩٦٩ ,بريوت ,دخل يف التطور التارخيي للفكر الدينيامل ,رشيد. د ,الناضوري.١٥٢
 ,باالوفسيت ,طبعة بريوت ,الفهرست ,حممد بن اسحاق الوراق ,ابن النديم.١٥٣
 .م١٩٦٤
صفاء . ترمجة د ,سالمتاريخ العرب األديب يف اجلاهلية وصدر اإل ,رينولد ,نكلسن.١٥٤

 .م١٩٧٠ ,بغداد ,خلويص
التاريخ ,أدولف  ,وز جرومان. ل ,ورودوكاناكيس ,وهومل فرتز ,ديتلف,نيلسن.١٥٥

 .م١٩٥٨ ,القاهرة ,فؤاد حسنني عيل. ترمجة د,العريب القديم
وب احلمريي ,ابن هشام.١٥٦ و حممد عبد امللك بن هشام بن أ حتقيق  ,السرية النبوية  ,أ

ياري ,مصطفى ا لسقا  .م١٩٣٦ ,القاهرة ,وعبد احلفيظ شلبي ,ابراهيم األ
 .م١٩٦٨ ,لندن) باالنكليزية( ,سالمما هو اإل ,مونتمغري . د. واط.١٥٧
 .م١٩٨٣ ,مراكش ,حول رموز القرآن الكريم  ,هباء الدين,الطيب ,الوردي.١٥٨
و ذؤيب( ,ولفنسون.١٥٩  .م١٩٨٠ ,١ط ,بريوت ,تاريخ اللغات السامية ,) أ
 ,بريوت ,هوامش عىل كتاب نقد الفكر الديني  ,الشيخ حممد حسن ,آل ياسني.١٦٠
 .م١٩٧١
و العباس  ,اليعقويب.١٦١ أو تاريخ  ,التاريخ,اسحاق بن جعفر  ,أمحد بن أيب يعقوب ,أ

 .م١٩٦٠ ,بريوت ,١ج ,اليعقويب
 ,١٩ـ  ١٨العددان  ,جملة كنيسة العراق ,التحديد الليتورجي,األب يوسف توما .١٦٢
 .م١٩٨٦لسنة 
 .م١٩٧٩ ,بريوت ,ترمجة ميشيل أزرق ,العرب وأوروبا  ,لويس ,يونغ.١٦٣
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ين إلحياء الرتاث الوثائقي والصحفي ژمؤسسة 
بموافقة حكومة  ٢٠٠٤الُكردي, التي تأسست سنة 

إقليم ُكردستان يف مدينة السليامنية, مؤسسة ثقافية 
تعنى بجمع وحفظ ونرش الوثائق الكردية واألجنبية 
اخلاصة بالُكرد وُكردستان وخمطوطات علامء الُكرد 
والصحافة الُكردية واآلثار املتناثرة لكبار ُكتاب 
الُكرد القدامى, ترمجة ونرش مؤلفات املسترشقني 

ثني عمومًا حول الُكرد وُكردستان واملصادر والباح
العلمية فيام يتعلق بتأريخ املنطقة والشعوب 
فيا يف  املجاورة للُكرد وإعداد الفهارس والببليوغرا

  .تلك احلقول
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