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اإلهداء

يف حقهم أخذت أني رغم أبًدا، يْشكوا ولم مرة يتأففوا ولم يوًما يضجروا لم ألنهم
البسيطة ومتعهم قوتهم من اقتطعت وألني وأبحاثي؛ ملطالعاتي وأعطيته وقتي
من إسهامهم هو الجمر عىل قبضهم أن آمنوا ألنهم وأوراقي؛ مصادري ألستكمل
الصغرية غرفتي داخل أنجزت ما بكل األحق وحدهم فهم لهذا اآلتي؛ الحلم أجل
لقائي ويتشففون همًسا ويتحدثون أناملهم عىل يتحركون كانوا عندما املغلقة،
عمري من بقي وما كتبت وما أنا فلهم … إليهم واملنهك النادر خروجي إبان

وكرامة. حبٍّا
وسلوى وإيزيس محمود إىل
كبدي فلذات ونفرتي





كتاباتغريمصادرة يف مطالعاتحرة

مالطة يف يُؤذن
البناء؟ بفخامة متعلق اإليمان األوقاف…هل لوزارة األساسية وبخصوصاملهمة
قلة من يشكو بلد يف إيطاليا، من مستورًدا الرخام كون عىل متوقف هو وهل
الجوامع بناء ينشط أن والرحمة العدل ليسمن سكنية؟ يعيشأزمة بل املساكن،
وغالية صحية غري ضيقة مساكن يف هللا أبناء يعيش حني يف الفخمة والكنائس
هذا شاء، أينما يصيل أن يستطيع فاملؤمن دخولهم، مع يتناسب ال بما اإليجار،

كافية. املوجودة والجوامع املساجد كون عن النظر غضضنا إذا
ياسني بوعيل

الكالم مقام يعرف

ال��غ��ن��م ع��ل��ى ال��ث��م��ي��ن ال��در أن��ث��ر وال ط��اق��ت��ي ال��ج��ه��ل ذوي ع��ن ع��ل��م��ي وأك��ت��م
ظ��ل��م ف��ق��د ال��م��س��ت��وج��ب��ي��ن َم��نَ��َع َوَم��ْن أض��اع��ه ع��ل��ًم��ا ��ال ال��ُج��هَّ م��ن��ح َف��َم��ن

الشافعي اإلمام



والرتاث األسطورة

يغامر
ال��نُّ��ُج��وِم ُدوَن ِب��م��ا تَ��ْق��نَ��ْع َف��ال َم��ُروِم َش��رٍف ف��ي غ��اَم��ْرَت إذا
َع��ظ��ي��ِم أَْم��ٍر ف��ي اْل��َم��ْوِت َك��َط��ْع��ِم َح��ق��ي��ٍر أَْم��ٍر ف��ي اْل��َم��ْوِت َف��َط��ْع��ُم

املتنبي

يتزندق
أح��م��ق��ا وت��رزق م��ج��ن��ونً��ا وت��رزق ع��اق��ل ب��رزق��ك ي��ح��ظ��ى ال ك��ان إذا
ف��ت��زن��دق��ا ي��ش��ت��ه��ي ال م��ا م��ن��ك رأى ام��رئ ع��ل��ى ال��س��م��اء ربَّ ي��ا ذن��ب ف��ال

املعري العالء أبو

التهلكة إىل بيديه يلقي
م��ع��ل��ل م��ق��ام ف��ي ن��ف��س��َك وأق��م��َت أم��ره��ا ال��ط��ب��ي��ع��ة م��ن ج��ه��ل��َت ل��م��ا
م��ش��ك��ل أك��ب��ر ف��ك��ان ل��ل��م��ش��ك��الت، ب��ه ح��الٍّ ت��ب��ت��غ��ي ربٍّ��ا أث��ب��تَّ

الزهاوي

فقط يقرر
البرشي الجنس إن القول هو منه والتخلص إليه االنتباه يجب عام خطأ أول إن
األطوار غريبي الشاذين امللحدين من وقلة املتدينني، من عظيمة كتلة من يتألف
حقيقة من أصدق ليست ، الشاكِّ من سعادة أكثر املؤمن كون مسألة وإن …

الصاحي. من سعادة أكثر السكران كون

برناردشو

فقط ح يرصِّ
دين؟ بال دولة يف قائمة للنظام تقوم كيف

نابليون
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مصادرة غري كتابات يف حرة مطالعات

يفرسالحكمة
لدينا ليس بأنه اعرتاف هو إنما ما، لظاهرة تفسريًا ليس هللا» فعل من «هذا
إىل — األخطر هو وهذا — املوقف هذا يؤدي وأحيانًا الظاهرة، لهذه تفسري

معقول. تفسري إيجاد ملحاولة املطلوب العلمي الجهد بذل عدم

نرص اح وضَّ

يلحد
وال (١٥ (محمد: َطْعُمُه﴾ ْ يَتََغريَّ َلْم َلبٍَن ِمْن ﴿َوأَنَْهاٌر الجنة: وصف يف تعاىل قال
من وليس والزنجبيل، رصًفا، يطلب وال العسل، وذكر الجائع، إال يشتهيه يكاد
من الغليظ وهو اإلستربق وكذلك يلبس، وال يُفرتش والسندس رشبه، إال لذيذ
والزنجبيل، الحليب ويرشب الغليظ هذا يلبس الجنة يف أنه تخايل وَمن الديباج،

والنبط. األكراد كعروس صار
الراوندي ابن

امللحد عىل يعقب
تأذن كانت التي السمحة، اإلسالمية املدنية بهذه وإعجابنا افتخارنا نسطِّر
والتنقص التهجم وبهذا عقائدها، عىل االجرتاء بهذا الراوندي ابن صاحبنا ألمثال
انهال ملا ودحًضا عليه، ا ردٍّ الكتب تؤلف هادئة ساكنة وهي ودينها، تفكريها من
سرية لنا يروي ال القديمة املدنيات تاريخ وإن اللطمات، حامي من عليها به

بصاحبنا. بلغ الذي الحد إىل تهوره به بلغ متهوٍر جريءٍ أي

خياطة سليم

الجماهري عىل يحزن وال الفوازيه عىل يحزن
يف الرئيسية األركان وأحد العصور، مر عىل الكيمياء علم أبو الشهري الفوازيه أما
ليست الجمهورية ألن املقصلة؛ تحت أيًضا رأسه سقط فقد البرشية، الحضارة
ا ردٍّ الغبي، الجمهور إىل املتملقني النباحني أحد قال كما علماء، إىل حاجة يف
الهائلة، الجريمة واستفظع الوزن، هذا من عبقري عالم قتل استكرب َمن عىل
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والرتاث األسطورة

رأس يرى أن إال املناضل الجمهور أبى وقد اإلنسانية، الحضارة بحق تُْرتََكب
قد والعلم زال، قد الجهل أن إىل خاطره ليطمنئ الجالد؛ بيد مرفوًعا الفوازيه
جماهري كل تساوي ال الحضارة، حساب ويف وباضت، فاضت قد والعدالة ساد،

العبقري. هذا رأس يف واحدة شعرة العريضة العالم
جرداق جورج

نفسه عىل يرد
أن أحد حق من ليس اإلسالم. أنا ويقول: املأل أمام يقف أن أحد حق من ليس
يف دخل فقد وأيده نرصه َمن أن ورائه ِمن علينا يعلن ثم هللا بكتاب يتحصن
وصار هللا كتاب عىل خرج فقد وعارضه خذله وَمن الصالحني، املؤمنني زمرة
موازين فتنقلب … ذلك غري يقولون زماننا يف لكنهم … املارقني هللا أعداء من
ليصبح السيايس؛ لالجتهاد رفض أو قبول من األمر ويتحول وأسلحته، العراك

فيه. طعنًا أو لإلسالم ودعًما به، كفًرا أو باهلل إيمانًا
هويدي فهمي

املستور يفضح
بن وعمرو معاوية فإن عدوكم، وقتال وصدقكم حقكم إىل امضوا هللا: عباد
بهم أعرف أنا قرآن، وال دين بأصحاب ليسوا أخرى) أسماءً (وذكر العاص
رجال، ورش أطفال رش فكانوا رجاًال، وصحبتهم أطفاًال صحبتهم قد منكم،

ومكيدة. ودهاءً خديعة إال لكم املصاحف رفعوا ما إنهم ويحكم،

طالب أبي بن عيل

اإلنسان حقوق أول يقرر
َواِحَدًة﴾. ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ َوَلْو َوِمنَْهاًجا َعًة ِرشْ ِمنُْكْم َجَعْلنَا ﴿ِلُكلٍّ

(٤٨ (املائدة:
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تأسيس

والجذور والدين بالجنس العنرصي التمسك وراء من تقف متعددة عوامل أن شك ال
فرتة إزاء طبيعي فعل كرد جاء للمايض، حادٍّ حنني يف يتمثل الذي التمسك ذلك القومية،
فشل من الوطني التحرر بعد ما مرحلة به أنبأت ما مع األجنبي، االحتالل من طويلة
التوجهات به ُمِنيَْت آخر فشل من الزمها وما عرصية، مجتمعات وإقامة التحديث، مشاريع
مقام هنا ليس أسباب عن ناتج بدوره وهو لها، جماهريية مرتكزات إيجاد يف العلمانية
الدولة وجود فهو املايض، نحو الكاسح التوجه ذلك يف األسايس العامل أما مناقشتها،
وجرح مستمرَّين، وتهديد خطر من الوجود هذا يشكِّله وما الوطني، الرتاب عىل الصهيونية
الصهيونية الدولة قيام أن يف نزاع وال والقومية، الوطنية الكرامة يف دوًما نازف غائر
يف نفسها للتوجهات دافًعا كان الدين، يف جميًعا تتمثل قومية جنسية عنرصية أسس عىل
وفق — الجماهري نزعت ثَمَّ وِمن املتقدمة؛ الدول بأحوال أحوالنا مقارنة مع خاصة بالدنا،
جميًعا تشخيصها تم التي والجنسية القومية للعنرصية — سلًفا معدة وبرامج خطط
عىل املسلمني كل يجمع الذي الجنس، وهو الوطن هو اإلسالم دين ليصبح اإلسالم، يف
وربما إرسائيل، مع البرشية املجابهة حجم توسعة باب من وأجناسهم، أوطانهم اختالف
ومصالح الوطنية مصالحهم اختالف عىل — املسلمني كل بتحالف املتقدم، العاَلم مع
أخرجت أمة وخري املميز، شعبه قديًما كانوا كما ليصبحوا هللا مع — االقتصادية فئاتهم
ولتمرير العاملني، عىل فضلهم الذين إرسائيل وبني املختار هللا شعب مقابل يف للناس
تؤدي ومجالس، مؤتمرات يف مزعوم توحد عرب اإلمربيايل للتحالف االسرتاتيجية املخططات
نفايات مقلب إىل ننتهي بحيث لألنظمة، وتردٍّ الجماهري قمع من مزيد إىل املطاف نهاية يف

الغوابر. األمم



والرتاث األسطورة

الجنسية العرقية خصوصيتنا وتصبح الدائرة، إغالق يتم السائد املنطق وبهذا
االصطالح ذلك عليه يطلق بما املزدحمة مكتباتنا يف تنظرياتها تجد دينية، أدلوجة القومية
االعتصام عن ابتعاد هي مخالفة، محاولة أي تصبح بينما اإلسالمي». «الرتاث املجازي

االنحطاط. من مزيد يف وسقوط وتنظرياته، سلفنا صالح عن وابتعاد هللا، بحبل
بعاَلم اللحاق عن املطبق واليأس والتقزُّم بالدونية — دوًما املتنامي اإلحساس— ومع
النفيس، التوازن من نوع إليجاد املقابل؛ الطرف إىل الدونية ل لتحوِّ املشاعر تنعكس اليوم،
الطرف أقص إىل بها نصل حتى واملايض، واألصل، القومية، والثقافة الذات، فتتضخم
ثم الغربية، العلمية املنتجات أحدث فنستخدم وفصامية، بل واضحة، بنرجسية اآلخر،
واالقتصادية واالجتماعية الروحية باألزمة العاجز، الفصام من اآلخر الوجه ألنفسنا نربر
املنطق هذا وفق — أسبابها ترجع أن بد ال والتي بشقيه، املتقدم العاَلم يعيشها التي
العقل أنتجه ما قيمة يف امللح التشكيك مع وحده، البرشي بالعلم الغرب ألخذ — املريض

العقل. هذا إمكانات ويف البرشي،
اليسري الخالص سوى — اليأس ومع الجهد، بذل عن التكاسل مع — يبقى وال
عىل حقيقية حلول دون النفيس، صدعنا فيه نرأب التليد؛ املايض نحو ه بالتوجُّ والسهل،
وقمع هنا، تطرف يف وعشوائية، مريضة الشحنات نخرج ذلك وإبان الواقعي، املستوى
ماديٍّا عجيبًا، دعًما يلقي والقمع التطرف من كالٍّ أن يخفى ال أنه والغريب هناك، من
جميعه يأتي لكليهما الدعم أن فهو األعجب أما املبارش، التحالف درجة إىل يصل ومعنويٍّا،

روافده! اختلفت وإن واحٍد، مصبٍّ من
تتواتر أصحابها، هات توجُّ ترتجم شعارات عدة تربز السقوط لحظة التخبُّط ومع
حزمة تجمعها شعارات مجموعة وبني الوطني، االستقرار شعار بني ما وتُزايد، وتتزايد
الغالب الواضح لكن لألصول، العودة للجذور، العودة للرتاث، العودة قبيل من واحدة،
عىل وللعثور البرتودوالر، فيض من بعض عىل للحصول غالبًا كانت العودة تلك أن
وهي االستقرار؛ شعار أصحاب مع عشوائية مناوشات مع قصري وجلباب ومسبحة لحية
تربير من مزيد مع والسلطان، السيادة أصحاب إال تشبع وال تغني ال النهاية يف مناوشات
الحقيقية. الوطنية القوى سوى الهدف ويف الحقيقة يف تنال ال التي القمعية توجهاتهم

الدءوب وسعيها الرسمية، اإلعالمية هات التوجُّ نوايا يف شكِّنا يف لحظة نرتاب وال
الطويل، تاريخها خالل كوَّنته الذي الثقايف، األمة ملنتج الفكري الهرم قمة عىل الدين لوضع
ومنتجها العرب أمة تراث هو كان لو كما تحديًدا، واإلسالم وحده، الدين يظهر بحيث
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تأسيس

مناسب مناخ تحقيق انتظار هو األمر يف ما وكل التطبيق، عند وأدلوجتها الوحيد، الفكري
فعل. إىل قوة ومن عمل، إىل نظر من لتحويله

ال التي اإلعجازية اإلحداثيات من كسلسلة دوًما يبدو بحيث الدين معالجة وتتم
ضمري عن الصادق امُلعربِّ كانت لو كما اإلعالمية األجهزة تبدو بحيث بحال، بالواقع ترتبط
اإلعالم ذلك يستوعب أخرى جهة ومن سلًفا، عنرصيتها نريان يف النفخ تم التي الجماهري
املايض، حتى وال الراهن، بالواقع عالقة أية عن بعيًدا ويوظفها التوجهات، تلك املوجه

والسقوط. الرتدي من مزيد من املنهج هذا إليه يؤدي أن يمكن عما النظر بغض
تخرق إعجازية، كإحداثيات الدين وضع عن ينجم ومشاهد، حادث هو وكما
عن للبحث آخر تسلسل االجتماعي، التطور وقوانني الطبيعة ومنطق الواقع نواميس
سماوي لخالص وسقيم بليد راكد انتظار مع فيه، مستبطنة كانت جديدة، معجزات
فنحمل الفتوحات؛ عرص إىل ويعيدنا أزمتنا لنا ليحل مبارشة؛ يتدخل علوي وإعجاز
بكافة والسنن الفروض يلتزم أن الجميع عىل فقط املالئكة. جيوش تتقدمنا السيوف،

منا. األمر أويل بطاعة وانتهاءً هللا بطاعة وبدءًا املسواك، حتى الصالة من دقائقها
الفصامية، النرجسية تلك تضخيم من بأًسا الحاكمة املؤسسات فقهاء بعض يجد وال
القصد إال يفرسه ال بإرصار األمجاد، غابر عن الروحي واإلرث الَقبَيل التاريخ يف بالتفتيش
املثقفني؛ أنصاف فئة لدى وبخاصة الجماهري، يف املريض العصاب زرع تأكيد يف والرغبة
الدينية، مبدعيها طائفة حسب العلوم تصنيف يف ذروته، القبيل الشعور يصل حتى
املؤسسات ودعم ورعاية بتشجيع تتم التي بصنوفها، اإلسالمية العلوم مؤتمرات وإقامة
لم وبدعم ببذخ، عليها ويَُرصف املعايل، أصحاب من ميمونة بكلمات وتُفتَتَح الحاكمة،
بمصدر العلوم كافة وبإلحاق األمريكية! املخابراتية للمؤسسة املعلنة الحسابات تنكره
تلك أنتج الذي العقل دور وينتفي وقصوره، البرشي العلم بعجز التأكيد يصدر سماوي،
كلما العلوم، وتلك العقل ذلك تسفيه يتم ذلك وإبان العصماء، حدودنا خارج العلوم
يف ثغرة عىل عثر قد أنه املميزة، والرائحة املعلومة العالقات ذو التلفازي، املتعالم تصور
والنفخ الثغرات كشف بعد مناًصا يجد ال ثم الدنيا، علماء كل من غفلة يف العلم، ذلك
والسياسة والتاريخ، واالجتماع والفيزياء الكيمياء كتب عن شبابنا إحالة من النعرات، يف
يكتشف لم وما عنه الكشف تم ما كل يشمل الذي وحده هللا كتاب إىل إلخ، … خاصة
كتاب من واحدة علمية نظرية عن بالكشف واحدة مرة نفسه سيادته يكلف أن دون بعد،

القارصة. بعقولهم الكافرة املتقدمة الدول علماء يكتشفها أن قبل هللا،
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مهمومني، لُكتَّاب أعمال هنا، وتطفو هناك، تطفر الصاخب، الضجيج هذا ووسط
املايض السحري ظله يفرش الذي العبء، التاريخ لتجاوز الرسيع بالعمل بعضها ينادي
بإعادة اآلخر بعضها ينادي بينما تخطيه، يصح ال كمثل به االكتفاء فارًضا حارضنا، عىل
— آخرون اتجه بينما هذا جديد، تاريخ صنع عىل قدراتنا تنمية بغرض التاريخ، كتابة
يف وأسلوبهم أدلوجتهم مع يتناغم الذي امليضء املرشق جانبه الرتاث من لالنتقاء — عمًدا
شأن ذوو مفكرون قدَّمها التي األخرية، املحاوالت تلك يف املحبط أن إال واقعنا، مشكل حل
فوًرا يرتاجع — حدث وقد — بعضهم أن هو والروَّاد، األساتذة موقع جييل من يقعون
وقدرته بمبدئه استعصم الذي اآلخر بعضهم أما اللوذعي. التلفازي املفرس ينافره عندما
جاءت لكنها النوايا. وصادقة وعظيمة بل جادة، محاوالت بالفعل طرح فقد املنافرة، عىل
بما وتضلعه االصطالحات، استخدام يف وإغراقه بأسلوبه يتوجه ومتخصًصا، مرتًفا خطابًا
إىل إضافة تناوله، عىل القادرين املثقفني من لنخبة — ومفهومي معريف تراكم من لديه
— نزعت وكيًفا، ا كمٍّ وهائلة ضخمة أسفار شكل يف جاءت العظيمة املحاوالت هذه كون
اإلنسان متناول عن بعيدة جعلها مما املفرطة؛ اإلطالة نحو — بحثها موضوعات لطبيعة
يف وال الشاق، العمل يوم من يُقتَطع وقت من درسها يتطلبه وما حجمها يف ال العادي،
أيدي يف فظلت تناولها، يف الحقيقيني املصلحة أصحاب أيدي عن بها نأت التي أثمانها
وندوات فكرية مسامرات يف كلماتها لتمضغ أصًال؛ بالثقافة واملتخمة املرتفة، املجموعة

ديوانية.
نحرتمهم مفكرين مع جدليٍّا رصاًعا نفتح أو نحدد أن دون — رأينا يف األخطر أما
الجلوس تستمرئ استمرت والعلمية الجادة الكتابات تلك أن هو — استمرارهم ونرجو
— العلمية مادته تناول وسهولة مناخه، برطب تستمتع السحرية، املايض مظلة تحت
وعليه بالرتاجعات. يُلزم ظرف لزم إن األمان كل وربما األمان، بعض مع — غزارتها عىل
فقد محدد، زمكاني مبتدأ ذا بحسبانه األمة تراث إىل نظروا ما عادة هؤالء أساتذتنا فإن
لحظة مع زمانيٍّا وتحدد العروبة»، «وهنا العرب جزيرة يف الحجاز بأرض مكانيٍّا تحدد
فإن ثَمَّ وِمن اإلسالم»؛ «وهنا القرآني الوحي ابتداء عند واألرض السماء بني التواصل
التي الدول لكل تراث إىل بعد فيما ويتحول املكان، ذلك يف اللحظة تلك من يبدأ الرتاث
تراثها عن الدول هذه شعوب قطع مع الفاتحني، تراث باعتباره اإلسالمي، للفتح خضعت
كان إن الطريف: بالتعبري أو ار، القهَّ الواحد لغري وعبادة مروًقا أو كفًرا بحسبانه القديم،
لدينا ألن له داعي فال يوافقه، كان وإن كفر، أي مخالف رأي ألنه َفليُْحرق القرآن يخالف

وليحرق! القرآن،
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بضع من أكثر اإلسالمي الرتاث تدوين لحظة عن يبعد لم الباحثني هؤالء وبعض
عمد َمن أما املكاني، اإلسالمي العربي الحاجز خارج يتحرك ولم اإلسالم، قبل سنني
فقد الرشقي، املتوسط حوض يف القديمة اإلمرباطوريات حقب خالل ذلك قبل ما إىل منهم
باب من جميًعا، عليه العروبي املصطلح وسحب الرتاث، ذلك «عربنة» عينيه نصب وضع
للمنهج أن ومعلوم السامية، الشعوب صيغة هي واحدة، لصيغة متعددة روافد كان أنه

معلوًما. موقًفا املسبقة والغرضية لإلثبات النزوع هذا يف العلمي
ذلك — مرة ألول وربما — طرحت قد الرائدة البحوث تلك أن ينفي ال قلناه ما لكن
مفارقته من نزعته بحيث املوضوعي، ظرفه وعالجت العلمي، املنهج مائدة عىل الرتاث
هويتنا لتحديد ابتدائية محاوالت تضمنت كما وبظرفه، وبزمنه بواقعه لرتبطه وفضائيته
عن لنا أبانت كما املاضوية، بجذورها بربطها الهوية هذه تأصيل مع اآلخرين، مقابل يف
التاريخي التذكر وحدات وكم التاريخ، هذا تناول يف علميتنا ومدى بالتاريخ، وعينا مدى
يجب ا وعمَّ الرتاث من إلقاؤه يجب ا عمَّ تساؤالت عن متباينة إجابات إىل إضافة لدينا،
يف وهي فيه؟ لواقعنا يصلح ما بقراءة نكتفي أم الرتاث كتابة نعيد وهل عليه؟ اإلبقاء
شعوب كافة بتغطية مساحته تسمح وهل العروبي، االصطالح عىل الضوء تلقي النهاية
كل خصوصية رغم بالعروبة ارتبطت شعوب مجموعة أم واحدة؟ أمة بحسبانها األمة
فهو هذا، كل من األهم أما العربي؟ اللسان سوى يجمعها ال شعوب مجموعة أم منها،
كما الرتاثية، العدمية نفي عىل إرصاًرا قدمت الفكرية، الساحة عىل ووجودها بتناميها أنها
دون يتطور أن يمكن ال مجتمع ألي تراث أي أن هو: مهم معنى إىل مجموعها يف أدت
خرباتهم ناتج فيه لنا تركوا األسالف، عن موروث إرث — لغة — هو والرتاث توارث،
هم الناس إن أي دوًما، ومنفعل وفاعل متطور كموروث، الرتاث أن إىل لنصل ومعارفهم؛
سلم عىل تطورية نقلة أية وأن وحاجاتهم، ظروفهم وفق يصوغونه الرتاث، ذلك ُصنَّاع
األعىل، للدرجة الوصول دونها ويستحيل األدنى، الدرجة عىل نقلة تسبقها أن بد ال الرتاث
وأعمدة أسس عىل إال حدوثه يمكن ال مجتمع ألي ثقايف تطور أي أن آخر بمعنى أو
العمد تلك عىل صاعًدا رأًسا جاء كما التطور ذلك أن عنَّا يغيب ال كما سابقة. ثقافية
مع — فيه يفجر أفقي بتوسع الرأيس التطور ذلك إبان يقوم كان أيًضا فإنه القديمة،
الحتواء مناسبة تعد لم ومعتقدات أفكار من القديمة، والتحديدات األسوار — نقلة كل
تعد ولم املتزايد، املعريف للرتاكم مناسب كوعاء صالحة تعد ولم الجديد، التطوري الظرف
الجديد التطور ويفرضها قبل، من معروفة تكن لم مستجدة إشكاليات ملعالجة صالحة

االجتماعية. والتنظيمات االقتصادية لألشكال
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والرتاث، الثقافة مفهوم من وموقفنا رؤيتنا زوايا نحدد أن الرضوري فمن وعليه،
طويلة، لخربات وكيفي كمي تراكمي ناتج هو — العلمي املنطق حسب — لدينا فالرتاث
تفاعل ناتج الثقافة هذه وأن بها، وارتباطه األرض عىل اإلنسان استقرار بدء إىل تعود
األخرى، املجتمعات وبني وبينه الطبيعية، بيئته وبني وبينه املجتمع. هذا داخل جديل
يف يشكِّل زمني، تطور عرب ثقافته، مع تتماس أن األحداث لها تتيح التي والثقافات
أنماطه ضوئها يف وتتشكَّل االجتماعية، مفاهيمه إطارها يف تندرج فكرية، منظومة النهاية

السلوكية.
واألشكال االقتصادية، والتشكيالت االجتماعية، التنظيمات أشكال أن معلوًما كان وإذا
املعريف وبالرتاكم األزمنة بتفاوت الواحد، املجتمع داخل سماتها وتتفاوت تتغري السياسية،
ال ذلك فإن الروافد، كثيفة التعقيد، شديدة عوامل نتيجة املستجدة؛ والخربات املستمر
تطبع وخصوصية، تميز ذات ثقافية بنية تُشكِّل مجتمعة العوامل هذه أن أبًدا ينفي
الالواعي وبتأثريها منها، أساس عىل املصريية مواقفه ويتخذ بسماتها، الجماعي العقل
يظل القدم، يف إيغاًال الثقافية البنية مكونات أكثر إن بل أحيانًا، تفكريه أساليب عىل
أنسقة داخل التخفي وبني السفور، بني الحضور هذا تفاوت وإن قوامها، يف حاًرضا
تلك مثل بتأثري القول يمكن حتى متباينة، متعددة أشكاًال وجوده إلثبات ويتخذ جديدة،

السياسية. الجماهري خيارات يف الثقايف بالراسب الثقافية العنارص
والوجوه الفاعل، ودوره القديم، الرتاث دراسة بأهمية اقتناع عىل دائًما ُكنَّا هنا ومن
تقوم التي الحذرة، البحوث بعض ذلك يف وقدمنا اليوم، نفسه عن فيها يكشف التي
الحظناه ما إزاء بذاته، نسق عىل يقترص وال بعينها، مرحلة ليس الرتاث أن اعتبار عىل
الصلة منقطعة منتهية، ميتة، مرحلة كان لو كما القديم، للرتاث الباحثني إهمال من
ال مرحلتني بني تاريخنا، يف بانفصالية اقتناع رسيان عن انطباًعا أعطانا مما بالحارض؛

اإلسالمية. العربية الحضارة ثقافة وبني «املندثرة!» الحضارات ثقافة بينهما: عالقة
— بأس فال الصفر، من تبدأ أن ممكنًا كان ما اإلسالمية العربية الحضارة أن وبما
بأن االعرتاف من بد ال كان وإذا اليونان، فلسفة يف أسسها إىل الرجوع من — الباحثني عند
كانت أساطري عىل أساًسا انبنت قد صلة فهي املنطقة، يف القديمة بالحضارات صلة لها
وغنوصية، صوفية نزعات إىل دعوة وشكلت اإلسالمية، العربية الحضارة يف سلب عوامل
ثَمَّ وِمن اإلسالمي؛ العربي الفكر تاريخ من شطبه ينبغي الذي الجانب وهو معقول، وال
أو والقرامطة، األشاعرة بني ما الواقعة الشاسعة، املسافة يف بالعقالنية األحكام تتأرجح
بالفقه، وتنتهي بالطب، تبدأ علوم مجموعة عىل اإلبستمولوجي باملعقول الحكم بإصدار
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الخربات كل تستبعد بينما مسلمني، كانوا منتجيها أن سوى بينها يجمع ال خلطة يف
وال إسالمي هو وال عربي هو ال القديم هذا ألن املعقول؛ عن البحث إزاء وثقافتها القديمة
معقولة، مشرتكة ثقافة عىل التأكيد هو الباحثني لدى الواضح املطلب بينما معقول، هو
ما وهو عربية، تكون أن بد ال الثقافة هذه أن ويبدو العرص، إزاء أصالتنا إليها تستند
يف أسًسا لها تجد أن يمكن الثقافة هذه أن رغم إسالمية، تكون أن بالرضورة يستدعي
من — بصدق درسناه إذا — يملك الذي الرتاث ذلك باألسطورة، املنعوت القديم الرتاث

أوسطية. الرشق املنطقة يف دائم تواصل عامل كان أنه عىل يربهن ما القرائن
مقابل واملعقول» «العقالنية بمفهوم املقصود االعتبار بعني األخذ هنا يفوتنا وال
أنه أم بذاته؟ قائم مجرد مفهوم هو وهل الباحثني، بعض يطرحه الذي «الالمعقول»
الوقائع هذه تفاعل إليه أدى وما محددة، بوقائع وارتبط الواقع مالحظة عىل تأسس حكم
بالعقالنية أحكامنا تصح وهل نقصد؟ معقول أي ثم املعقول؟ ملعنى معيار لدينا ن ليتكوَّ
ودون وحدثها؟ ومجتمعها، وزمنها، سياقها، عن معزولة قديمة، نصوص عىل عدمها من
الكالم باللغة بالطبع نقصد وال لغته، وخصوصية القديم هذا للغة جانبنا من فهم
كأدوات الكلمات فيه استُخدمت الذي الشامل النسق نقصد إنما املكتوب، أو املنطوق
توصيل وأساليب التفكري، بأنماط وعالقتها التعابري لهذه النسقي والرتتيب عنه، للتعبري
للكون بفهمهم اللغة هذه عالقة ثم عندهم، وجمالياتها البالغات ومفهوم والرموز، املعاني
كان شك ال هذا وكل متشابكاتها. بكل التحتية بالبنية هذا كل وعالقة الغيبية، والقوى
للعشوائية يمكن كان ما التي الحضارات تلك أفرز ما وإال وقوانني، بقواعد محكوًما
االجتماعي الحدث إطار يف نفهمها أن يجب خاصة لغة ذات وقوانني قواعد لكنها إفرازها،
للعقالنية، مفهومنا يف نظر إعادة منا ويحتاج والعقدي، االقتصادي، والشكل والسيايس،

القديمة. النصوص تلك دراسة عند

األسطورة معنى (1)

ال جزءًا باعتبارها وأهميتها، القديم تراثنا يف األساطري دراسة قيمة تأتي لذلك وإعماًال
الحكم صدور إزاء االهتمام، من قدر بأدنى يحَظ لم الذي الجانب وهي تراثنا، من يتجزأ
إلصدار الكايف الدرس درسه قبل تاريخنا، من شطبه ينبغي الذي بالالمعقول عليه املسبق
وإذا ذلك، قبل وليس الكايف الدرس بعد لكن الشطب، هذا لنا جاز وربما الحكم، هذا مثل
باملنهج وتناوله الرتاث دراسة أهمية إدراك يف كثريًا تأخروا قد بالدنا يف املفكرون كان
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إلقاء فإن املهمة، بهذه االضطالع إمكانية لديهم ملن واضح إهمال ثمة كان وإذا العلمي،
سواء املقاييس، بكل تُغتفر ال جريمة سيكون التاريخ مهمالت سلة يف القديم الرتاث
الرسي الحبل قطع يف تسهم كونها حيث من نية، بحسن أم مقصودة الدعوة تلك أكانت
الوليد نضوج يعني الرسي الحبل قطع إن القول: جاز وربما األصيل، برحمها األمة لهذه
لجذره قطًعا الحال هذه يف سيكون القطع هذا لكن وحقيقية، جديدة لحياة وخروجه
أوجه عن لنا يكشف أن — والتحليل للفحص األقل عىل — بقي لو يمكن الذي الرءوم،

متنحيًا. أم سائًدا التوريث كان إذا وما األصيل، التشابه ومالمح الجينية، الوراثة
أسطوري، ألنه إال الرتاث هذا من القديم يهملوا لم تراثنا يف الباحثني أن والواضح
وواضح اآللهة. وأقاصيص والالمعقول بالخرافات تُْعنَى ألنها إال األسطورة يهملوا ولم
ما قدر القديم، والرتاث لألساطري وعميق صادق درس بعد يتأتَّ لم الفهم هذا أن أيًضا
أساس ال بدائية وتلفيقات كخرافة األسطورة عن شائع فهم عىل تأسس حكم عىل انبنى
نوًعا اعتربتها قد الكربى أوسطية الرشق األديان وألن أباطيل، احتسبوها العرب وألن لها،
القرآني املصطلح معنى أنتجها مفاهيم من درج ما مع بالطبع هذا الباطلة. العقائد من
الزمني البعد اإلهمال ذلك عىل ساعد وربما األولني، خرافات من واحتسابها األسطورة، عن
بقاء إمكان أو بعد، عن التأثري إمكان عدم وتصور اليوم، وبني القديم الرتاث بني ما
املعلن غري املستبطن الوهم عن ناهيك هذا اليوم، أناس حياة يف مؤثرة قيمة ذي موروث
شعوب لدى تام بانقطاع اقتناع إىل يصل والذي اإلسالمي، تراثنا مفاهيم عن والناشئ
ملرص يصبح وال واإلسالم، العروبة غري لها يبَق لم بحيث القديم، ماضيها مع املنطقة
قومه مع البحر يف وغرق وتجربَّ طغى واحد فرعون سوى ليست فمرص شعب، أو تاريخ
بقوم تتعلق أمور فهي أمور، األمور يف ذلك بعد اْكتُِشَفْت وإذا األمر. وانتهى املجرمني،
ذهبت التي القح، العربية القرى عىل ينطبق الذي نفسه األمر وهو لألصنام، وعبدة ضالني
الفلسطينيني عىل ينطبق الذي نفسه واألمر إلخ، … ثمود إىل عاد من الغابرين، طوايا يف
من يبَق ولم إرسائيل، لبني أرضهم هللا أورث أن بعد «جوليات»، جالوت الكافر وزعيمهم

الثواب. ابتغاء اللعنات وصبُّ االستعاذة فيها املستحب الذكرى إال األقوام تلك كل
من بحسبانها للرتاث، دراستنا ضمن وبدراستها، باألسطورة اهتمامنا جاء هنا ومن
أهمها. اليوم هذا كتابنا يجمع تباًعا، نُرشت بحوث بمجموعة ذلك بدأنا وقد أعمدته، أهم
كثريًا لقيت القديمة» مرص يف الخلود وعقيدة «أوزيريس كتابي نرش بعد أني والطريف
بهذا انبهاره عن بعضهم وعربَّ الرتاث، بدراسة املهمومني الُكتَّاب من االستحسان من

20



تأسيس

انتهى «البعض» هؤالء لكن اإلهمال، هذا كل إلهماله استهجانه وأبدى القديم، التاريخ
باملفهوم لدراساته منهم كلٌّ وعاد القديم، بالرتاث اإلعجاب إبداء بمجرد عندهم األمر
يمكن القديم لهذا العلمية الدراسة أن رغم حقيقي، َهمٍّ دون للرتاث، العربي الكالسيكي

اآلن. الدائر الفكري الرصاع يف األسلحة أمىض من تكون أن
وأقاصيص، خرافات مجموعة الكالسيكي الفهم يف هي (Myth Mythos) واألساطري
األبطال يتناول — لآللهة إضافة — وموضوعها األحاديث». «سطر من اشتقاٌق وهي
اللذين واملكان العرص تناسب وأحكام وتأمالت وتخيالت وتصورات لغة وفق الغابرين
ثقافة تشكل نفسه الوقت يف وهي املعريف، واملستوى األنظمة، وشكل فيهما، صيغت
خالل من يمكن بحيث ومجتمعها، ببيئتها تربطها خصوصية ذات تبدو بحيث عرصها،

ومكانها. لزمنها األصدق التاريخ استقراء دراستها
ومواقف، وتصورات، وأحاسيس، جياشة، إنسانية مشاعر األساطري يف نجد ما وعادة
خالصة تتضمن التي األوىل، الفكرية محاوالته وعىل الوجود، يف اإلنسان فلسفة عىل تطلعنا
مع وتعامله ومفاهيمه منطقه التجارب هذه من يستنتج كان وكيف وماضيه، تجاربه
ذات أدبية قوالب يف صياغتها تمت أخالقية، مضامني ووفق خاص، منطق وفق واقعه،
عمل محل األسطورة جعل مما إليها؛ وأضافت فيها، وعدَّلت األجيال، توارثتها خصوصية،
وتتكرر، وتتناسخ، بعًضا، بعضها تأكل كونها ورغم حية. حفرية فهي يتوقف، ال دائب
للتعامل الالزم الجهد بذلنا إذا التكوينية، تفاصيلها يف قراءته يمكن حيٍّا تاريًخا لها أن إال
تلك خالل وتغريات تبدالت من عليه دخل بما السنني، ألوف منذ يعيش حي كائن مع
وسكنات حركات كل لقراءة الالزمة واألدوات املناسب، املنهج نملك أن وبرشط السنني،

والعريق. العظيم الحي هذا
وأنها مًعا، آٍن يف والالوعي اإلنساني للوعي تسجيًال األسطورة نرى فنحن وعليه
وهو قائم، لكنه لتفسري، بحاجة يزال ال ً مبدأ أثناءه استثمرت بطيئًا، تطوريٍّا مساًرا أخذت
يقف وال يقاوم، ال بقدر الجماهري عىل وتأثريه نفسه يفرض املايض من عنرص كل أن
وطقوسها الدينية السلوكيات نطاق عن وبعيًدا اليوم، وحتى منطقي، اعرتاض أي أمامه
لتفسريها يبقى وال مربرة، وال معقولة ال سلوكية مظاهر نجد أن يمكننا وعقائدها،
عىل يرص كان الذي الحي، الحفري ذلك مظاهر أحد بحسبانها جذورها يف البحث سوى
منه، أقوى أخرى ثقافية عنارص وطأة تحت سيتبدد أنه يستشعر كان وعندما االستمرار.
يف يتخفى كان فإنه الفكر، عىل سيادته فيها يفرض الدين بدأ التي املرحلة يف حدث كما

الجديد. املعريف املستوى مع تتالءم دينية أردية
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وإن األسطورة إن بالقول: املجازفة يمكننا القديمة األساطري مع لرحلتنا وكناتج
يمكن حقائق عىل أيًضا اشتملت فإنها وأخيلة، وتصورات وانفعاالت أحالم عىل اشتملت
ومكانها التاريخي، برشطها ربطها بعد نفرسها كيف عرفنا إذا بوضوح تنكشف أن
«أوزيريس كتابنا يف عنه كشفنا بما الرؤية تلك دعمنا وقد لزمكانها، املعريف النسق يف
واقعهم وغريوا بل بأسطورة، التاريخي تحولهم عن زمانها املرصيون عربَّ وكيف «…
صياغة يف التغيري ذلك أهداف لتحقيق صياغتها تمت بأيديولوجيا والسيايس، االجتماعي
املجتمع لتثوير الثورية النظرية أو النظري، الجانب هي األسطورة كانت بحيث أسطورية،
والرتاث» «األسطورة الحايل الكتاب يتضمنها أسطورية أنسقة عىل عثرنا كذلك حينذاك،
املتعاقبة. األجيال تناقلتها التدوين، قبل فيما وقعت ألحداث تاريخي تسجيل عىل تشتمل

حدثت. وقائع كانت أنها تماًما تؤمن وهي
باحتسابنا العلمية، تام غري أمر األسطورة دون القديم التاريخ قراءة فإن وعليه،
تفسري يحاول كان عندما االبتدائية، مراحله يف وواقعه للفكر األمثل السجل األسطورة
لنا تنقله ما مع بالطبع هذا … وتغيريه االجتماعي الواقع قراءة ويحاول حوله، من الوجود
األسطورة ألن جماعية ونقول عليها. الجماعية النفس وانطباعات بصمات من األسطورة
— وأحيانًا بل — واملؤلف األصل مجهولة فهي تأليفها. حق يدعي أن ألحد يمكن ال
مع هذا وتُعدِّل، فيها تجرح ظلت متعاقبة، أجيال ثقافة كونها عن ناهيك والتاريخ، املنشأ
وإمكاناتها والزمان، املكان حدود عرب االنتقال عىل املبهرة قدرتها يف وضحت التي عامليتها
مخالفة شعوب لدى حيَّة لتظل زمنها؛ عن وبعيًدا وطنها خارج التكيف عىل الهائلة

مخالفة. أزمنة يف تتبناها
بقطيعة بالرضورة، بالعروبة املرتبط اإلسالم جاء هل االستفسار: يمكن وعليه
معقول، ال ودونه املعقول هنا إن القائلني: مع القول، يمكن حتى األسطورة، مع معرفية
— هنا الالمعقول؟ ألنها القديمة األساطري إلهدار كافيًا مربًرا املصادرة تلك من ونجعل
— بحت إيمانية مواضيع قياس يف شديًدا عًرسا الرؤية تلك أصحاب سيجد — شك ال
موقع تحديد مثل املعقول، بتعبري عليه االصطالح اتفق ما عىل — بها للعقل شأن ال
نُبقي أم الالمعقول؟ رفض بمنطق نرفضها وهل املعقول، هذا من واملعراج اإلرساء حادثة
والعنرتية؟ التجرؤ محل هو الالمعقول من القديم النوع أن أم اإليمان؟ بمنطق عليها
تصنيًفا — القدس إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حملت التي — الرباق دابة نصنف كيف ثم
بني ومأجوج يأجوج أمة دقيًقا تحديًدا نحدد وكيف الحية، فصيلتها ضمن يضعها علميٍّا
مواقف اتخاذ ويجب العالم، مصري معها يتحدَّد أمة وهي مواطنها، وتحديد الشعوب،
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من تمكن إن نفسه ستطيب شاكٍّ وأي مؤمن أي أن شك ال ثم (باملعقول؟) إزاءها مناسبة
صخرة! تلدها ناقة مقابل شعب إهالك يف اإللهية الحكمة تفسري

الذي اآلني املعقول ضوء يف نوح قوم إلفناء معقول تفسري إيجاد أن جدال ال كما
كثري ذلك وغري والقلقة، الحريى النفوس من لكثري مريًحا سيكون االعتقاد، حرية يفرض
موضوع هو قلنا كما إنما عقل، موضوع ليس ألنه شيئًا؛ بشأنه الرسد زيادة يغنينا ال
تفاصيل بعض يف الالمعقول سمة أن إىل يشري مما إيمان؛ موضوع رفض، أو قبول
رسدنا من األهم األمر كان وربما ودراستها، احرتامها يف الحق تسلبها ال القديمة األساطري
عليه اإلجابة كانت ربما الذي األخطر، السؤال عىل لإلجابة مبارشة الوصول أخرى، أمثلة
حدث إىل اإلسالم صدر يف التاريخي الحدث تحول كيف هو: وإنصاًفا، علمية األكثر هي
أسطرة يف واملكثفة الهائلة والزيادة ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عهد يف الوحي تواتر إبان أسطوري،

اإلخباريني؟ سجالت يف اإلسالمي الرتاث تدوين عند الوقائع
وإصدار املوضوعي، ظرفه وبحث بحثه، دون القديم، الرتاث إهدار أن إذن شك ال
(وهو يشء يف العلمية من ليس فالسفتنا، من منه قبس َمن وعىل عليه قبلية أحكام
كل سينا ابن سلب يف العقلية لذته غاية وجد مقتدر، باحث لدى رأيناه الذي النموذج
الالمعقول، القديم بذلك متأثًرا بحسبانه التسفيه، كل وتسفيهه الفكري منتجه ميزات
باحث عىل يخفى أن ودون وحده، املعريف الجانب دون بما الباحث سيادة يهتم أن دون
يمكننا ثَمَّ وِمن مًعا)؛ آٍن يف ونقيضه األمر إثبات يمكن وحدها باإلمبستولوجيا أنه مثله،
مما كثري عىل القديم يف نعثر أن يمكن البحث، يف العلمية رشوط كل بالتزام إنه القول:
املوضوعية العوامل عن نبحث كما بالضبط صحيحة، قراءة وحارضنا لرتاثنا قراءتنا يفيد
ارتكبنا قد نكون أن دون اإليمان، جانب إىل موكوًال فيه الالموضوعي ونرتك ديني، لحدث
املقام يف يعود القديم، بالرتاث اهتمامنا فإن ولذلك الدين. حق يف أو العلم حق يف ً خطأ
التي االعتقادات من كثري جذور إىل للوصول املمكن الطريق هو ذلك احتسابنا إىل األول
هذا يحمله ما إىل إضافة السلوك، ذلك تعديل وربما اليوم، إنساننا وسلوك فكر ه توجِّ
يف املتاحة الحرية مساحة ألن اإليمان؛ عنرص مع االصطدام عدم إمكانات من املنهج
وبحثه الباحث يضع ال تشابه، محل كان وإن إيمان محل ليس بحسبانه القديم، مناقشة
تمكن عدم ضمان مع والقول، والبحث، الحركة، حرية من قدًرا ويعطيه تشكيك، محل يف
واملصادرة البحث قمع يف التقليدية أسلحته استخدام من الفكري، الرصاع يف اآلخر الطرف

نفسها. التقليدية األسلحة تلك فعاليات شل يف وربما بل القول، عىل
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تحديًدا تطلب والدين األسطورة بني ما نوع من عالقة ثمة أن واضًحا يبدو وهنا
التحديد ذلك أن إىل اإلشارة الدقة من فسيكون القديم، الرتاث عن حديثنا وألن وتوضيًحا.
اجتماعية ظروف مع القوة أوج وصلت التي االبتدائية، األديان عىل سيرتكز والتوضيح
كبديل الدين لتجيل أدى مما مواكبتها؛ بمطلب تفي األسطورة تعد لم بعينها واقتصادية
األسطورة تعد لم مستجدة إشكاليات وحل املعرفية، املعالجة عىل وأقدر أشمل معريف
األسطورة. عن ليتميز الدين، تلبَّسه الذي الجديد للعنرص إضافة ومعالجتها، لحلها كافية
تصديقها للناس فيحق مفروضة، وغري الفردية، عن تماًما بعيدة األسطورة كانت فبينما
ظروف بفعل بدوره جاء الدين فإن أخرى، برشوط أو برشوطها والعمل رفضها، أو
أن بعد بعينهم، ألشخاص العبقرية واللمسة الفردي الجانب فيه دخل لكن موضوعية،
تطوره مراحل يف املجتمع يف متميزة فئة من وعي عن ومربمًجا مخطًطا توجيًها أصبح
من األسطورة، يتجاوز أن بد ال كان النشأة، بتلك وعالقته َمنْشئه لطبيعة نظًرا التالية؛
يتبع وما والكفر، اإليمان مفهوم وليظهر مفروًضا، اعتقاًدا ليصبح قمع، أداة كونه حيث

حرمان. أو إنعام من ذلك
اتفاق شبه وجدنا بالدين، األسطورة عالقة بشأن كتابات من إليه اهتدينا ما كل ويف
فيما واألمل املعريف، الجهل نتيجة نشأ األسطورة، مثل ظهوره يف االبتدائي الدين أن عىل
وهي واألمل، الجهل عن بالرضورة الالزم الخيال بعض مع فعًال، الحادث من أفضل هو
عقل أو روح بني ما للكون الثنائي والتصور الطبيعية، العلوم ضعف عن ناتجة أمور
عن رضوري ناتج بدوره وهو الروح. أو بالفعل إال تفعل ال جامدة مادة وبني نفس، أو
عن والنتائج األسباب سلسلة يف آخر ناتج أيًضا وهذا وذهني، يدوي إىل العمل تقسيم
ومنحها ودعمها، التصورات هذه إشاعة يف املستِغلَّة الطبقات ودور الطبقي، االنقسام
ان الُكهَّ طبقة بعد فيما شكَّلوا — املبدعني املنظرين دور يؤدون لحكماء، الكايف التفرغ
اإلقناع ثوب وإلباسها وإدامتها التصورات تلك لتعميق — الدين رجال ثم والَعرَّافني،

واالستمرار.
يف ولدت األسطورية األدبية األعمال أول أن إىل امليثولوجيا علماء من نفر ويذهب هذا
كانت القديمة األساطري .Wأن R. Smith سميث روبرتسون ويعتقد اآللهة، وهياكل املعابد
اآللهة، حول يدور قصصيٍّا شكًال يتخذ كان املقدس الرتاث ألن الديني؛ االعتقاد بمثابة
كانت بحيث أبسط، بشكل وتوضيحها الدينية األفكار بتفسري نفسه الوقت يف ويقوم
فخضعت اإللزام، صفة تتخذ لم لكنها العبادة، وطقوس الدين بنية من جزءًا األسطورة
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االستفادة يمكنها التي القوى كافة ِقبل من للتغري دائمة عرضة جعلها مما اإلنسان؛ لحرية
الذي االعتقادي الدستور بمثابة كانت األسطورة أن إىل «مالينوفسكي» يذهب كذلك منها،
عادات ترسيخ إىل تهدف عملية، غايات ذات كانت وأنها املستقبل، ويؤمن الحارض يفرس

إلخ. … بالذات اجتماعي نظام إقامة أو بذاتها، عشرية سلطة تدعيم أو اجتماعية،
بشأن العلمي للقبول األقرب الرأي إىل التوصل يف كبريًا جهًدا املهتم يجد وال
عىل اإلنسان يساعد لم املجتمعي، املبتدأ يف اإلنتاج قوى ضعف أن يف ونشأتها، األسطورة
بهذه لتقوم األسطورة تقدمت وهنا ظواهر، من أمامه يقع ملا الحقيقية األسباب اكتشاف
التفسري عىل األستار سدله يف الدين به قام الذي نفسه الدور وهو للتفسري، األوىل املهمة
تربير مع صادقة، إلجابات الوصول عن اإلنسان عجز عن والتعويض للواقع، املوضوعي
بتقديم القادم هذا واستعجال قادم، خالص أساس عىل الواقع هذا وتقبل الواقع، مرارة
املناسب الدخل توفري من السائدة الطبقة تمكنت وبذلك معينة، بطقوس والقيام القرابني
أنفسهم، األجراء عمل فائض من — إلخ … ونذور قرابني يف ممثًال — وكهانها ملنظِّريها
هذا وأن الواقع، األصل هو الفكر العتبار انتهت ثنائية خلقت التي الطبقية القسمة بعد
عن كلية بالفكر ابتعد مما تعمل. ال طبقة لصعود طبيعي كناتج بذاته مستقل الفكر
تحل رمزية لغة القديمة التفسريات من بدًال قدم الذي الدين، ليكون منه نشأ الذي الواقع
االبتدائية. األديان عن نتحدث زلنا فما وللتذكرة هالمي، تصوري عالم يف الوجدان مشاكل
وربما اإلنساني، الفكر تاريخ يف مبكًرا أمًرا ليس وميالدها الثنائية فكرة مبتدأ ولعل
وربما املوت، مع الحي الجسد يرتك للمادة، مخالًفا كيانًا ثمة أن البداية يف اإلنسان تصور
تأتي النََّفس (ومن باملوت هذا كل لتوقف التنفس؛ هواء أو القلب نبض أو الدم تصوره
النفس هذه تصور قد اإلنسان أن واضًحا كان القديمة الحقبة تلك ويف النَّْفس)، كلمة
كان حيوان أو أحالمه، يزور طيف أو ظله، أو الشخص اسم يف وتمثلها بدورها، تموت
لتصورها انتهى حتى ويجردها، للنفس تصوره يف املادية يقلص أخذ ثم ويعارشه، يألفه
ثم واألبدية، الالموت ثم األجساد، وتقمص والزمان املكان حدود تجاوز يمكنها باقية
الرئيسية، االعتقاد مراحل تقريب عىل تقريبًا العلماء اتفق وقد األلوهية، عالم إىل بها ارتفع
عبادة ثم املدارس، بعض يف العكس أو األجداد عبادة ثم الطبيعة، ظواهر عبادة من بدءًا
اتفقوا كما عاملي. إله ثم واحد، قومي إله ثم متعددة، آلهة عبادة ثم مادية، نصف أرواح
التي الثغرة كان لعطائها، وامتنانه الطبيعة تجاه وعقليٍّا جسديٍّا اإلنسان ضعف أن عىل
من األلوهية حوَّلت تسلطية اجتماعية عالقات نشوء مع الدينية، التصورات منها دخلت
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تثبيت يف ا مهمٍّ عامًال الظاملة األوضاع عىل التمرد محاوالت فشل وكان اإلنسان، إىل الطبيعة
للمضطهدين. ذاتية عبودية الدين ليبقى فيها كان التي الحالة عند الوعي

يف ليؤثر وعاد واقعه، عن انفصل لواقع انعكاًسا املعنى بهذا االبتدائي الدين كان وإذا
املخلوق ويصبح بالجسد الروح تتحكم بحيث األدوار فيه وُعكست مجردة، كقوى الناس
كما الدين أصل األسطورة بحسبان للواقع انعكاًسا بدورها كانت األسطورة فإن خالًقا،
أن هو خاصة، نظر كوجهة وتأكيده رصده هنا يهمنا ما لكن الثقات، الباحثون يرى
املنشأ حيث من سواء جوهرية، مسألة يف الدين عن تختلف كانت — شك ال — األسطورة
ملحة. وطبيعية وموضوعية مادية لحاجات استجابة نشأت الدين بعكس فهي الغرض، أم
زمنًا استمرت وإن الطبقة، ونشوء العمل تقسيم لطور سابقة بدايتها أن إىل يشري مما
تسكني ليس منها الغرض وكان الديني، الرداء يف ذلك بعد لتنضج الطور هذا تُعايش
كانت العكس عىل بل الدين، يف كما تالوتها بمجرد سينهزم املرغوب غري أن أو أوضاع،
(وهو الطبيعة أخطار وصد الواقع لتغيري للهمم وشحذًا البرشية، وللطاقات للعمل تحفيًزا
مثل األساطري كربى عارصت وربما هذا)، كتابنا يف له تطبيًقا يجد أن للقارئ يمكن ما
أسطورة تعد لم حينذاك األسطورة أن الواضح لكن الطبقي، الطور أوزيريس» «أسطورة

دينًا. أصبحت اعتقاد، محل أصبحت إنما
والزمته واإللزامي، الحاد شكله يف العمل تقسيم سبقت التي األوىل األساطري أما
موضوعية، لرضورات استجابة كانت ما قدر طبقية، صنعة تكن فلم األوىل، أطواره يف
التفرغ ومع وجسد. عقل إىل والكون العمل وتقسيم الطبقي الطور مع الدين وظهر
واستثمار الدفاعية، ثقافتها تنمية من املسيطرة الطبقة تمكَّنت اليدوي، العمل من الالزم
األغراض خدمة إىل وتحويله املوضوعي، محتواه من تفريغه بعد السابق األسطوري الرتاث
الدين، يف املتمثلة الجديدة الثقافة من يتجزأ ال جزءًا األسطوري الرتاث واحتساب الجديدة،
خلقه من وجزءًا الطبيعة يف اإلنسان فاعلية من جزءًا كان الذي األسطوري الفكر وتحول
الوضع مع — الفاعلة األسطورة قوى وأصبحت الدينية، البنية ضمن لبنات إىل وتقدمه،
مع والتحالف الوضع، ذلك عىل املحافظة مهمتها أرضية، ال مفارقة قوى — الطبقي

السائدة. الطبقة تمثل ألنها لها؛ خضوعهم بقدر الناس
ذات وخاصة — القديمة حضاراتنا أساطري يف األبطال كان ملاذا لنا يفرس ما وهو
الرغبات كافة ويحققون سحرية، وتحوالت خارقة بأفعال يقومون — الشعبية الصبغة
كما الشعبي، الالوعي ملكبوتات افتالت إىل يشري مما واآللهة؟ امللوك ويهزمون واألماني،
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أن بد ال وملاذا آلهة؟ أو آلهة أبناء الرسمية الديانات أساطري يف امللوك كان ملاذا لنا يفرس
هللا؟ بطاعة األمر أويل طاعة تقرتن

بالدراسة، األساطري تناولت التي املدارس أهم عىل رسيعة إطاللة من هنا بأس وال
األسطورة احتسب الذي k. o. Muller هو الباحثني أشهر وربما لتفسريها. وأطروحاتها
االختالفات بعض مع ذلك يف وتابعه واقعية، حقيقية تاريخية ألحداث مصورة أحاديث
يتبعون كبري حدٍّ إىل وهم ،Oldenberg وأولدنربج Jachson جاكسون من كلٌّ الجزئية
بأعمال قاموا حقيقيني، أبطال قصة األسطورة اعترب الذي القديم، اليوهيمري املنهج
وأتباعه «موللر» اشرتط وإن آلهة، إىل برش من وحولوهم أخالفهم، فخلَّدهم مجيدة؛
واألسطورة الحقيقية األسطورة بني األساطري يف التمييز عىل القدرة الباحث امتالك وجوب
Max موللر «ماكس رأى وقد مواضعه، عن كالمها بتحريف والفالسفة الشعراء قام التي
املدارس أكثر أما اللغة. بوساطة تحددت الفكر صور من صورة األسطورة أن «Muller
األنثروبولوجية، املدرسة مؤسيس أعالم أحد «E. B. Taylar تايلور ب. «إ. مدرسة فهي أثًرا
مجموعات يف املتشابهة األساطري يجمع منهج إىل وذهبت اللغوية، املدرسة هاجمت التي
لتتبع ببعض. بعضها املجموعات تلك مقارنة مع لألساطري، حقيقي علم عىل للحصول
باملجتمعات الدراسة تبدأ وأن فكرية، قاعدة مع بتناسق تتكرر التي التخيل، عملية فعاليات
جدارًة األكثر ألنها نفسها؛ األسطورية للمادة كامًال االعتبار رد مع الحالية، املتخلفة
سبنرس «هربرت األنثويولوجي املذهب أتباع أهم ومن فيها. تقولبت التي اللغة من بالبحث
نصوص سوى ليست األساطري أن رأى الذي التطور فلسفة صاحب «Herbert Spencer

األسالف. عبادات من
يخضع حامًلا األسطورة بطل واعتربت بدلوها، أيًضا النفس علم مدارس أدلت وقد
مكبوتة وأماٍن لرغبات انعكاس سوى ليست وكلها بالخوارق، ويقوم سحرية لتحوالت
لزودتنا تفسريها من تمكنا لو التي بالرموز تمتلئ لذلك الوعي؛ رقابة عن بعيًدا تنطلق
األسطورة أن «Erich Fromm فروم «إريك وأكد ورغباته، اإلنسان لنفس عميق بفهم
نفهم أن إال علينا وما واألخالقية، والفلسفية الدينية األفكار من حشًدا رمزية بلغة ترشح
يف «فرويد» أستاذه «يونغ» تبع كذلك الثرية. باملعارف ميلء عالم لنا لينفتح مفرداته،
جمعي. شعور ال نتاج إنها قوله يف عنه اختلف لكنه الالشعور، نتاج األسطورة أن رأيه

الفرد. خالل من وانتعشت الجماعة، شعور ال يف عاشت
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والرتاث األسطورة

تعداد إن القول يمكن مدريس، خطاب إىل هنا أمرنا يتحول ال وحت الجملة، وعىل
ثالثة مبادئ عىل تقوم شرتاوس» «ليفي إىل «مالينوفسكي» حتى «يوهيمر» من املدارس

هي:

تاريخية. حقائق تصف األسطورة إن •
دائمة. فلسفية لحقائق رموز إنها •

تتوقف. ال بصريورة أخرى بعد مرة طبيعية لعملية انعكاسات إنها •

هي: ستة مناهج من واحًدا تتبع مجملها يف املدارس هذه إن ثم
أو أبطال ألمجاد قصة األسطورة ويرى املناهج، تلك أقدم يَُعدُّ الذي اليوهيمري: املنهج

غابرين. فضالء
أسطورة يف تشخيصها تم طبيعية ظواهر األساطري أبطال يُعدُّ الذي الطبيعي: املنهج

مقدسة. لشخصيات قصة ذلك بعد اعتُربت
الثقافة. معاني أعمق تُخفي مجازية قصة األسطورة أن بمعنى املجازي: املنهج

لذلك لعرصها؛ كاملة فلسفة عن ُ تَُعربِّ رمزية قصة األسطورة يرى الذي الرمزي: املنهج
األسطورة. رموز لفك نفسها العصور دراسة يجب

مجموعة ارتكبته خطأ أو فهم سوء نتيجة األسطورة نشوء إىل يذهب الذي العقيل: املنهج
أقدم. حادثة أو لرواية رسدها أو قراءتها أو تفسريها يف أفراد

وانفعاالت غريزية لرغبات رموًزا األسطورة يحتسب الذي النفيس: التحليل منهج
نفسية.

وخصوصية همومنا خصوصية ضوء يف منهجنا عن القارئ يسألنا أن ويبقى
أي تواجه والتي خصوصيتنا، عن بعيًدا تواجهنا التي الحقيقية املشكلة إن تاريخنا.
التي النضج مرحلة إىل يصل لم اآلن حتى امليثولوجيا علم أن هي األساطري، يف باحث
الداء طبيعة من نبدأ كوننا عن ناهيك هذا لالندماج، املتعارضة املتنافرة مدارسه تؤهل
ممكن، دواء أفضل إىل الوصول من نتمكن حتى البحثية، اللذة ملجرد وليس واإلشكالية،
عن إما ناتجة العلمية واملشكالت األمراض. كل لعالج نفسه الدواء نعطي أن يمكننا وال
ويبدو للموضوع، اإلبستمية الطبيعة يف مرض أو الباحث يف مرض أو املوضوع يف مرض
أعيننا نصب نضع أن من بد ال هنا ومن تراثنا، مع إشكالياتنا يف ذلك كل نجمع أننا
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وِبنَى اإلنتاج وبأحوال عموًما، الحياة وبفلسفة بالدين األسطورة عالقة األول املقام ويف
وتغرياته. املجتمع

تبدو نتائج إىل يؤدي الذي املنهج إىل سنعمد أننا البداية من نقرر فإننا وعليه
مع الطريق من قسًما للسري استعداد عىل أننا بمعنى للمدرسة، الرجوع دون صحيحة،

كله. الطريق منها أيٍّ مع للسري استعداد عىل لسنا لكننا املدارس، هذه من أيٍّ
التاريخي، تطورها تتبعنا محددة، وقضايا بمشكالت تراثنا يف معنيني وسنبدو
ومدى الفكري الرصاع يف موقعها إبراز مع وبيئتها، وعرصها مجتمعها يف وأهميتها
الحارض بهموم أحًدا يستفز ال ربًطا ربطها مع وشعبها، عرصها خصوصية عن تعبريها
بالشدة أنفسنا وأخذنا ودقتها، ورصامتها البحثية األكاديمية التزمنا ثَمَّ وِمن اآلن؛ ومشاكل
انطالًقا املفاهيم، وثقل االصطالح صعوبة عن االبتعاد مع ، والتقيصِّ والتنقيب البحث يف
إىل طمحنا وربما واالجتماعي. والقومي الوطني التحرر يف العليا ومطامحنا نا همِّ من
بمنهج القديم الرتاث لدرس ُولوُجه، حان باب فتح يف الباحثني من أساتذتنا مع املساهمة
الفكرية املعركة يف فكريٍّا سالًحا العربية التحرر ولحركة للجماهري يقدم أن يمكنه علمي

اآلن. الدائرة
عرش خالل متقطعة كتابتها تمت التي البحوث من املجموعة تلك يف نزعم فإننا وعليه
املرصودة، األهداف من بُعدها أو واقرتابها إتقانها درجة يف وتتفاوت انرصمت، سنوات
نزعم عندما نغامر يجعلنا ما الخصوصية من لها كشوف إىل الوصول من تمكنا قد أننا
هناك، وهفوة هنا، ً خطأ ارتكبنا قد أننا ينفي ال ذلك كان وإن إليها، مسبوقني غري أننا
إىل تعود والهنَّات السقطات تلك مثل أن ينا يعزِّ ما لكن بينهما، كبرية أو صغرية وزلة
فعًال ألنها املختارة؛ اإلشكاليات وراء السعي يف والزمانية املكانية املساحة رقعة اتساع
ممتنني سنكون هنا ومن فرد، باحث قدرة به تنوء ما وهو تعقيًدا، اإلشكاليات أشد من
نصلح وأن نتالفاه، أن يمكننا حتى وجده، أينما الزلل بموطن بإعالمنا يهتم مهتم، لقارئ

عليه. ننكره لن فضل اإلعالم لصاحب ويكون مستقبًال، تقديمه يمكن ما شأن من
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النقيض اإلله يفموضوع قراءةرسيعة

تأسيس (1)

التاسع القرن نهاية يف أنه الجربتي» الرحمن «عبد املؤرخ يحكي اآلثار» «عجائب كتابه يف
من يعاني الرشق كان وبينما مرص، إىل الفرنسية الحملة وصلت حني امليالدي، عرش
قامت آنذاك، املتسلط العثماني القهر من بعقله فتًكا أشد كانت التي الغيبية، غيبوبته
بعض بعرض بونابرت»، «نابليون حملة رافقوا الذين الفرنسيني العلماء من مجموعة
يجدوا ولم رأوا، ملا املسلمني علماء فذعر األزهر، علماء من نفر أمام الكيميائية التجارب

وأفاعيله؟!1 الرجيم الشيطان خدع إىل التجارب تلك يُرجعوا أن سوى لديهم تفسريًا
ألحداث عرضه يف قتامة، أشد صورة آنها الرشقي للعقل فريسم مبارك» «عيل أما
يد عىل مرص إىل عربية مطبعة إدخال ضد املسلمني علماء قادها التي الكربى املعارضة

اللعني!2 إبليس بدع من اخرتاًعا املطبعة بحسبان الفرنسيني،
العقل من كربى مساحة يف ويجول يصول اليوم حتى يزل لم الشيطان أن والعجيب
استخدام ضد تني املتزمِّ السلفيني حملة عن غانم» «فتحي ذكره ما ببعيد وليس الرشقي،
وتكفريهم بل هللا، لعنه إبليس من بإيعاز تمت اكتشافات بحسبانهما والسيارة الهاتف
يقف استعمارية، دسائس باعتبارها الجديدة، األدبي التعبري وألشكال القصة، لُكتَّاب

ورائها!3 من وحزبه الشيطان

ص٣٦. ج٣، ١٨٧٩م، القاهرة، واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الجربتي: الرحمن عبد 1

ص٥٥. ج١٣، ١٨٨٨م، القاهرة، التوفيقية، الخطط مبارك: عيل د. 2

ص٧٦. القاهرة، ١٩٦٩م، ديسمرب ٨ ،٢١٦٥ عدد روزاليوسف، غانم: فتحي 3



والرتاث األسطورة

حياته، بكل ليتحكم اإلنسان ذات يف وتغلغل الديني، إطاره الشيطان تجاوز وهكذا
ومشجبًا الحقيقية، األسباب يخفي وستاًرا عنه، نريض ال ما لكل سببًا أصبح ثَمَّ وِمن
أدى مما مجهول؛ لكل سهًال وتفسريًا والدولة، والجماعة الفرد مستوى عىل لألخطاء
االجتماعي التغيري تحول بحيث املرتدي، واقعه عن كامل شبه غياب إىل الرشقي بالعقل
وليس األول، املقام يف وأعوانه الشيطان عىل الحرب بشن األخالقي، الجانب نحو املطلوب
الرشقي، العقل من الشيطان فكرة تمكن مدى وأن نعيشه، الذي املأساوي للواقع تغيريًا
تلك اكتسابها إىل أدت التي العوامل عن وبحثًا األوىل، مناشئها عن تساؤالت تستدعي

الحقيقيني.4 وحجمه إطاره داخل الشيطان وضع ثَمَّ وِمن الخارقة، القدرات

الفوىضوالنظام بني ما (2)

هي أمور معرفة بمحاولة نفسه شغل أنه إال فيلسوًفا، يكن لم البدائي اإلنسان أن رغم
الوجود؟ أم العدم الحياة؟ أم املوت أوًال؟ كان أيهما نفسه: سأل ما وكثريًا بعينها، الفلسفة

النافع؟ أم الضار
تقسيم إىل به أدت حداثيته، مدارج عىل نسبيٍّا متقدمة مرحلة بلغ إنما بذلك وهو
والحياة النفع فيها إيجاب قوة متعاكسني، اتجاهني يف تعمالن قوتني إىل الطبيعة قوى
الحيوان وتكاثر النهر وفيض األرض وخصب الطبيعة عطاء يف ممثلة والضياء، والوجود
واملوت الرضر فيها سلب قوة األخرى والقوة له، بالنسبة الخري هو هذا وكان النافع،
والنهر، والنبات األرض وجفاف العطاء. عن الطبيعة إمساك يف ممثلة والظالم، والعدم
التقرب ووسائل بالعبادة يتجه نجده لذلك حوله؛ من وخمود سكون من ذلك يصحب وما
جانبها يرهب التي وللظواهر خريها، ليزداد الخرية للظواهر املختلفة، الطبيعة ملظاهر

رضرها. من ويقلل ونقمتها، رشها ليتحاىش وبطشها بأسها ويخىش
اختفاء الحظ أنه أهمها: لعل مشاهدات، بعد األخرى، التطورية نقلته جاءت وقد
من نفسه عىل يأمن أن يستطيع ال وأنه الظالم، بحلول ناظريه أمام الحياة مظاهر أكثر
الظالم بني فربط األمان، وانعدام الفوىض تصحبه الظالم أن فاستشعر ليًال، الضواري

دراسات دراستها: يف الخماش وسلوى بدران إبراهيم الدكتورين إىل ارجع الشيطان دور حول للمزيد 4
ص٧٤. من بدءًا ١٩٧٩م، ،٢ طبعة بريوت، الحقيقة. دار الخرافة، العربية، العقلية يف
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بدء يعني والضياء الشمس غياب أن تأكده بعد وخاصة والفوىض، واملوت العدم وبني
عبادات أغلب أن يُالحظ لذا بالخري؛ والضياء بالرش، الظالم فربط للحياة؛ جديدة دورة

األكرب. إلهها بالشمس تمثل شمسية، القديمة الشعوب
الرش قوى عليها تسيطر كانت للكون، األوىل الحالة أن افرتض يبدو، ما عىل هنا ومن
الوجود، (الضياء، الخري قوى الوجود يف ظهرت وبعدها الفوىض)، املوت، العدم، (الظالم،

النظام).
والخصب للنمو وعودة وجفاف، موت من ذلك يستتبعه وما السنة، فصول تناوب ومع
أن التطوري، ُسلَّمه عىل أخرى درجة يرتقي وهو البرشي، العقل افرتض فقد بالتناوب،
الخري، قوى مساعًدا السواعد يشمر فقام والرش، الخري قوتي بني قائًما رصاًعا هناك
وعبادات طقوس مع وماشيته، ثماره بأبكار إليها والتقرب األرض يف املثمر الجهد بزيادة
لغضبها. وإبعاًدا لرشها، اتقاءً السحر، بوسائل متزلًفا الرش قوى نحو اتجه بينما خاشعة،

الرشاألسطوري إله (3)

ففي األوسط، الرشق يف القديمة الزراعية الشعوب أساطري عىل غالبة نجدها املعاني وهذه
للنيل إلًها «Osiris «أوزيريس نجد — النيل هبة تزل ولم مرص كانت — القديمة مرص
زعيم أيًضا وكان والصحراء، القفار إله «Seth «ست كان بينما والنماء، والخرضة والخري

الخرية.5 النافعة أخيه أعمال إحباط دائًما يحاول األرشار،
ملحمة فريحة» أنيس «د. فيرتجم القديمة، الرافدين حضارة يف نفسه األمر نجد كما
«Tiamat «تيامة أن تحكي التي — متعددة أخرى ترجمات هناك — Enuma Elish
— الوجود يف املظلم األول البحر هي كانت الوجود، يف الرشيرة العمياء القوى رمز
«مردوك يف ممثًال النور جاء حتى — تهامة الحجازي السهل عىل علًما اسمها يزل ولم
فرغ ثَمَّ وِمن عليها؛ بالقضاء انتهى عنيًفا رصاًعا معها فدخل الضياء، رب «Marduk

خرياتها.6 لتكثر باركها أن بعد واألرض، السموات لتنظيم

وما ص٨٠ األهرام، متون عن نقًال املرصية النهضة مكتبة مرص، وفاندييه: دريتون إىل ارجع للمزيد 5
بعدها.

ص٩٢–١٠٦. ١٩٧٩م، ط٢، بريوت، النهار، دار السامي، األدب من وأساطري مالحم فريحة، أنيس د. 6
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غمًرا كان األصل إن ولبنان)، وسوريا واألردن (فلسطني كنعان يف نجده نفسه واألمر
«بعل» اإلله ظهر حتى الوجود، عىل والفوىض السكون يفرض «يم»، هو مسيطًرا مظلًما
يحاربون قاموا «يم» أتباع لكن األرض، يف والخري النظام تثبيت أجل من «يم» عىل فقىض
الدنيا. سيادة والسكون املوت يستعيد أن أجل من «موت»، الرشير اإلله بقيادة البعل
ويتناوبان أبدي، رصاع يف املرة هذه «موت» مع ليدخل لكن أخرى، مرة البعل لهم فتصدى
نماءً الخريات الدنيا فتسود الجولة، فيكسب «بعل»، كفة ترجح فمرة والنرص، الهزيمة

الجفاف.8،7 وفوىض املوت سكون األرض فيغىش «موت» كفة ترجح ومرة وخصبًا،
له َسوََّغْت البرشي، للعقل أخرى ارتقائية خطوة األسطورة هذه يف نرى أن ولنا
أو خصبًا إن األرض عىل تأثريات من يستتبعه وما السنة، لشهور الفصيل التناوب تفسري
عىل للداللة «موت» اإلله اسم تستعمل العربية، ومنها السامية اللغات زالت وما جدبًا،
عىل لتدلل — التعبري جاز إن — لغوية حفريات أو أثرية، كبقايا املوت، أو السكون حالة

ارتقائيٍّا. البرشية العقلية بها مرت التي التطورية املراحل

الفاريس الشيطان (4)

الرش هو الوجود أصل بأن االعتقاد يف االستمرار يستسغ لم البرشي العقل أن يبدو
بطريقة يسوغ نفسه الوقت ويف الوجود، أولوية والخري النور إله يعطي أن فأراد والظالم،
عقيدة يف جاءت قد فلسفيٍّا ثوبًا لبست التي املحاوالت هذه أول ونظن الرش، إله وجود ما
الفرعونية، مرص يف خاصة محاوالت من سبقها ما ننكر ال كنا وإن الفارسية، «كريمرث»
النور إله كان املوجودات أول «إن فيقول: «كريمرث» عقيدة النشار» عيل «د. لنا ويلخص
ذاته يف ففكر — العربي الخليج مضيق عىل علًما اسمه يزل لم — «هرمز» والخري
حتى خاطره، عىل الفكرة هذه طرأت أن وبمجرد يكون؟ كيف منازع يل كان لو متسائًال:
إله مجيء نتيجة الضياء، دائمة الدنيا كانت أن بعد الظالم فظهر فعًال، املنازع هذا ُوجد
ليساعده والبرش املالئكة كل بخلق «هرمز» الخري إله فقام الوجود، إىل «أهرمان» الرش
بأتباعه يؤثر وأخذ الضارة، الكائنات كل بخلق قام «أهرمان» لكن «أهرمان»، غريمه ضد

ص١١٥. من بدءًا نفسه، 7
ص٢٧٢. من بدءًا ١٩٨٠م، بريوت، الكلمة، دار األوىل، العقل مغامرة السواح، فراس 8
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الرش إله وبني النور، أو الخري إله بني الرصاع بدأ وهكذا إليه، لينضموا البرش عىل األرشار
الظالم.»9 أو

«هرمز» قبل وخري نور إله يف الفرس قدماء اعتقاد إىل اإلشارة بالذكر الجدير ومن
الباحث ويؤكد وضياء10 ونماء خصب إله أي زراعي؛ إله وهو «ميثهرا» باسم اشتهر
تبدأ عندما بالضبط أي أول، كانون ٢٥ يف ميالده بعيد يُحتفل كان أنه ناصف» «عصام

الشمس.11 أو الضياء إله فهو الجديدة، دورتها قوة الشمس
آلهة مع معركة يف سنويٍّا يدخل أنه ُعبَّاده واعتقد اإلله، هذا بدورهم الهنود عبد وقد
الصليب، عىل موتًا االستشهاد ثم لألرس، املعركة هذه يف يتعرض كان وأنه والظالم، املوت
من والعرشين الحادي يف املوت من يقوم لكنه النسل، ويتوقف الجفاف األرض فيصيب
ويشري ونماءً، لألرضخريًا الحياة املجيدة بقيامته فتعود الربيعي، املنقلب عند آزار، شهر
يف بما كبريًا شبًها فيها نجد «ميثهرا»، ديانة من طقوس إىل العقاد» «عباس املرحوم
املسيح» «يسوع الشهيد إلهها ميالد بعيد املسيحية احتفال أن تالحظ أن ولك املسيحية،
املجيد قيامته بعيد احتفالها وأن نفسه، «ميثهرا» ميالد موعد وهو أول كانون ٢٥ يف
ناصف»: «عصام ويقول املجيدة12 «ميثهرا» قيامة موعد نفس بدوره هو آذار، ٢٠ يوم
الجحيم، ومفتاح النعيم دار مفتاح ذلك ومن املثروية، يف ما بعض املسيحية اقتبست «وقد
«ميثهرا»».13 كهنة كبري به يلقب وكان بابا، ولقب الحمراء، وأحذيتهم األساقفة وتيجان
واقتباس أثرهم، باقتفاء األوائل املسيحيني اتهموا «ميثهرا» أتباع أن الطريف ومن
املشكلة، هذه جابهوا عندما … األوائل اآلباء أن هو فعًال األطرف أن إال منهم، عقائدهم
تأثري من التطور جدلية تستتبعه وما التطورية، البرشي العقل ُسنة ببالهم يخطر لم
قديم من املسيحي اإليمان محاربة بدأ الشيطان بأن املسألة فعللوا بعضها، يف العقائد
طقوسها، مجمل يف وتتصف الظهور، يف املسيحية تسبق «ميثهرا» ديانة فجعل الزمان،

املسيحية. يف بعد فيما جاء بما املعبود لبطلها جرت التي األحداث ويف

ص١٩٠. ج١، ١٩٧٧م، ط٧، مرص، املعارف، دار اإلسالم، يف الفلسفي الفكر نشأة النشار: سامي عيل د. 9

ص٢١. ١٩٨٠م، بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 10

ص٦٤–٦٦. ١٩٧٩م، ط١، بريوت، الطليعة، دار معارص، مفهوم يف املسيح ناصف: حفني الدين عصام 11

.١١٢ ص١١١، ،٥٤ سبتمرب القاهرة، ،٤٢ عدد الهالل كتاب هللا، العقاد، محمود عباس 12

ص١٣٧. السابق، املرجع ناصف: عصام 13
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املجويس املهدي (5)

أنه مناديًا فارس يف «زرادشت» ظهر عندما أنه الشهرستاني ِملل يف جاء مما ويُؤخذ
القديمة املثروية املعتقدات كانت البرش، لهداية «هرمز» الخري إله قبل من مرسل نبي
األحوال هذه مثل يف العادة وهي — أقرها أن إال منه كان فما القوم. أذهان يف راسخة
فيما لكنه «أهرمان»،14 الرشير طريق عن بالبرش ليبتعد بُعث أنه «زرادشت» وأعلن —
«هرمز» ملساعدة الصالحني بهداية موكل مالك إىل إله من «ميثهرا» ل حوَّ «العقاد» يرى

الظالم.15 جحافل ضد كفاحه يف
لكن باملجوسية، اإلسالم يف نعرفها التي تلك سوى الزرادشتية الديانة وليست
كانا و«أهرمان» «هرمز» بأن ذلك وفرست أوًال، الرش وجود فكرة إىل عادت املجوسية
إىل مخرًجا لنفسه فشق الفطري، ورشه بخبثه «أهرمان» فاحتال الزمن، باطن يف توءمني
العالم، عىل الرش سلطان من ليحد األب الزمن تدخل وهنا الطيب، «هرمز» قبل الوجود
وذلك وجنده، «أهرمان» محاربة يف «هرمز»، الخري إله ليعزز نبيٍّا؛ «زرادشت» أرسل بأن

لهرمز. جنوًدا فيكونون الخري طريق إىل البرش بهداية
رأس عىل يظهر سنة، ألف عرش اثني الرصاع يستمر أن العقيدة هذه وافرتضت
عىل الخري انتصار أجل من الكفاح يقود «زرادشت»، بيت من مهدي إمام سنة ألف كل
تقوم املدة وبانتهاء ووسوساته، «أهرمان» تأثري من التخلص يف البرش ويساعد الرش،
تقوم أن بعد السالم ويسود عرش، الثاني املهدي اإلمام الدنيا يحكم وساعتها القيامة،
الجحيم، يف بالخلود البرش من تبعه ومن وجنوده «أهرمان» عىل فيها ويحكم القيامة،
الشيعية الفرق اعتقادات يف جاء ما وبني الفارسية االعتقادات هذه بني التشابه ولعل

إليه. يشار أن من أوضح اإلمامية
أمنها لإلنسانية يعيد «زرادشت» نسل من إمام فكرة ظهور أن بخاٍف ليس أنه كما
الطبقية واالنقسامات آنذاك االجتماعية األوضاع لنضوج طبيعيٍّا ناتًجا كان وسالمها،
منتظر، مهدي يحكمه مقبل، عالم يف والراحة العزاء عن البحث إىل العقل فتحول الحادة،

ص١، ١٩٦١م، القاهرة، الحلبي، مصطفى نرش كيالني، أحمد تحقيق والنحل، امللل الشهرستاني، 14
بعدها. وما ص٣٦

ص٨٦. هللا، العقاد، 15
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تساعده للعقل، مريحة رش إله وجود فكرة أصبحت كما واالضطهاد. الرش عىل يقيض
الرش ومصدر االجتماعية، حياته يف تتحكم التي املوضوعية الظروف بحث من الهرب عىل
األخطاء كل عليه تعلق مريح بمشجب لإلنسانية املجوسية جاءت وهكذا فيها، الحقيقي
الفعلية أوضاعها تغيري عن املطحونة الطبقات وترصف واملعاذير، والتربيرات والهفوات

اآلتي. املستقبل يف ملا طوباوي انتظار إىل

اليهودي الشيطان (6)

ما ملرحلة املطالع لكن بالرش، ا خاصٍّ إلًها اليهود لدى يجد أن الباحث عىل يصعب بدايًة،
االستقرار أمان فقدانهم مع بالتدريج تتضح غامضة، إشارات يجد أن يمكنه التيه بعد
إله فكرة فظهرت دموي، رصاع من سيناء يف بينهم حدث ما وبعد مرص، يف السالف
أسموه مصائب من بهم وقع فيما املبارش السبب هو القدرة، يف «يهوه» إللههم مساٍو
«يهوه» إىل يقدمونها كما القرابني له يقدمون قاموا «عزازيل» لرش وتحاشيًا «عزازيل»،
وقرعة للرب، قرعة قرعتني، التيس عىل هارون ويلقي …» املقدس: كتابهم يف جاء كما أو
أنه اليهود اعتقد جني أو شيطان عىل علًما كان «عزازيل» أن «لودز» ويرجح لعزازيل.»
هو «عزازيل» أن العقاد» «عباس املرحوم يؤكد «إبليس» كتاب ويف الصحاري.16 يسكن
وزنوا هبطوا الذين املالئكة زعيم أنه إىل آخرون يذهب بينما والقفار،17 الخراب إله اسم
«عزازيل» أن فنزعم نحن أما بالصحراء، فالذوا الخري جنود أمام انهزموا ثم البرش، ببنات
وكان «سني»، البابيل الهالل إله به يلقب كان الذي «عزازيل» سوى ليس هذا اليهود
للتشابه بالهالل، له مرموًزا التيوس إله كان أنه األرجح عىل أو التيس، هيئة يف يصور
الفنية اللوحات يف الشيطان صورة لنا يفرس ما ذلك ولعل التيس، قرني وبني الهالل بني

وذنب. وحوافر بقرنني مزوًدا
فلم مًعا، والرش الخري جمع يهوه ألن اليهود؛ عند للشيطان كثريًا ذكًرا نجد ال وربما
الزرادشتية بالعقائد تأثروا قد اليهود أن إىل «كراب» ويذهب للرش. إلله حاجة ثمة يكن
عدة الرش إله عىل وأطلقوا للرش، وآخر للخري واحد بإلهني: فقالوا بالفرس، احتكاكهم بعد

.A. Lods, The prophets and the Rise of yadaim pp. 314:316 16

ص١٠. القاهرة، ،١٩٢ عدد الهالل، كتاب إبليس، العقاد، 17
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اختصار — الباحثون يرى فيما — وإبليس و«إبليس». «شيطان» satan أهمها: ألقاب،
«مصطفى الدكتور ويؤكد «Dia-Bolos بوليس «ديا أو بليس» «ديا اليوناني لألصل
السفىل الهاوية زعيم أو املوت مالك عىل علًما أصبحت Dia-Bolos الكلمة أن الجوزو»
إىل نذهب أن ولنا وطالًحا.18 صالًحا املوتى جميع مصري أنها يعتقدون اليهود كان التي
فمالك وبذلك اإلنسان، يصيب أن يمكن رش أعظم املوت اعتربوا اليهود بكون ذلك تعليل

له. ورمًزا للرش إلًها لديهم اعتُرب الهاوية زعيم اليهودي الشيطان أو املوت

وعزرائيل عزازيل (7)

اليوناني األصل من هو Dia ديابولوس من األول املقطع أن الباحثني بعض زعم ويف
شديد خلط دخلها قد «ديابولوس» كلمة تكون أن املرجح لكن الشيطان، ويعني Devil

.Dia للمقطع محتملة أخرى واشتقاقات
«ديوس ومن ملعون، وبمعنى يموت بمعنى Dia ومن األلوهية، بمعنى Devin من
اللفظ من العربي، النطق يف «ديوس» قرب بالحسبان األخذ مع الشيطان، بمعنى «Deuce
ما وهو العربية، يف نفسه املعنى ويحمل تيس، جمع = «التيوس» العرباني الكنعاني
مع البابيل، الهالل إله أو التيوس إله «سني» لقب «عزازيل» أصل يف إليه ذهبنا ما يطابق
األشهر. املوت مالك و«عزرائيل» «عزازيل» لفظي بني التشابه مثل مهمة، أخرى اعتبارات
بالعقيدة واسع بشكل واليونانيني الكنعانيني تأثر إىل نشري أن هنا املفيد ومن
بكر»، يعقوب «د. هوامش ويف .«Attis «آتيس اإلله صاحبة الصغرى) (آسيا الفريجية
اإلله ألسطورة ملخص القديمة» السامية «الحضارات موسكاتي لكتاب ترجمته عىل
فهبط التيس، هيئة متلبس وهو قتيًال مات جميل، شاب هيئة يف إلًها كان الذي «آتيس»،

السفيل.19 املوتى لعالم سيًدا
بأسماء الواردة األساطري أبطال أسماء استبدال إىل اليونانيني ميل عن نعرفه وبما
اسم حمل الذي هو التيس أو «Deus «الديوس هذا يكون أن املحتمل فمن يونانية،

ص٢١. ١٩٨٠م، ط٢، بريوت، الطليعة، دار والخرافات، العربية، األساطري من الجوزو: مصطفى د. 18

العربي، الكتاب دار بكر، يعقوب السيد د. ترجمة القديمة، السامية الحضارات موسكاتي، سبتينو 19

ص٢٥٩. ١٩٥٧م، القاهرة،
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شيطانيٍّا، وحيًا يَُعدُّ هذا يومنا حتى الشعر أن (والحظ اليوناني الشعر إله «أبوللو»
شيطانه). أتاه قد بأنه الشاعر فيض عن يُعربَّ يزال وال

أو «أبوللو»، التيس اإلله أو «أبوللو»، التيس هو Dia-Bolos معنى يصبح هنا ومن
أقصد ديابولوس كلمة من الثاني املقطع لنا يفرس ما وهو «أبوللو»، السفيل املوتى عالم إله
«أبوللو» من أنه ولنالحظ االسمي، الترصيف فهو األخري، (S) السني حرف أما Abolos
كثرية معاٍن أمام أنفسنا نجد وبذلك الجمال. فائق أي Apollonian الصفة اشتقاق كان

يف: إجمالها يمكن Dia-Bolos للكلمة مختلطة

التيس. هيئة عىل إله •
الجمال. فائق نفسه الوقت يف لكنه •

ملعون). = Die (ألن رشيًرا فأصبح اللعنة أصابته •
يموت). = Die (ألن سيًدا السفيل املوتى عالم إىل وهبط •

يمزق، أيًضا: تعني Devil (ألن بالنار والحرق بالتمزيق العذاب هناك حيث •
بالنار). مشوي لحم يفرم،

املسيحية. العقيدة يف املتداخل الرتكيب بهذا سنراها التي الصورة مجملها يف وهي

املسيحي الشيطان (8)

أن الرش، إله فكرة بها مرت التي التالية، العقائدية التاريخية املراحل دراسة من يتضح
يف الكفر ومن — الصعب من أصبح بحيث الديني، ملشجبها تماًما ارتاحت قد البرشية
التوحيد، إىل اآللهة تعدد من االرتقاء يف العقل أخذ وملا عنها. التنازل — العقائد بعض
ال الكمال، صفات بكل موصوف واحد بإله القول إىل انتهى فقد مؤرقة، مشكلة واجه
ذلك الرش، إلله العريق الرتاث هذا مع أنه إال الرش؟ يُحِدث فكيف الخري، إال عنه يصدر
له تركت ثَمَّ وِمن مشكلة؛ توجد لن ،«Satan «الشيطان أو «إبليس» اسمه أصبح الذي
مصحوبًا إبليس، ذكر من يخلو إنجيليٍّا سفًرا تجد تكاد فال عقائدها، يف رحبًا بابًا املسيحية
يعد لم — الغائب الدولة ممثل — هللا وحدانية عىل وحفاًظا وأقذعها، اللعنات أنواع بكل
فهو وآالمها، البرشية لبالء سببًا فكان خالقه، عىل تمرد إلهيٍّا مخلوًقا بل للرش، إلًها إبليس
يف املحرمة واملعرفة املحرم القوت من باألكل آدم أغوى الذي وهو وسببها، الخطيئة أصل
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الحية بأن القائل التوراتي النص مع يتعارض ذلك (وألن األوىل خطيئته فارتكب الجنة،
تكن لم الحية هذه أن أكدت املسيحية فإن الشجرة، من لتأكل لحواء أوعزت التي هي

خالها). من حواء إىل فتحدَّث فمها، يف إبليس حملت ربما وأنها متنكًرا! إبليس سوى
ملخصها: قصة يف خالقه عىل تمرَّد الذي املخلوق هذا قصة «واطس» لنا ويحكي
هللا، إىل املالئكة أقرب وكان هللا، عند شأنًا وأعظمها جماًال املالئكة أكثر كان إبليس إن
حامل أي «Lucifer «لوسيفر ب لذلك أقرانه فلقبه كاملرآة، اإللهي الضوء يعكس كان حتى
مكانته سيهدد الجديد املخلوق هذا أن «لوسيفر» أو إبليس شعر آدم هللا خلق وملا الضياء.
يكتِف لم فإنه اعرتض، إذا ستلحقه التي األبدية باللعنة التامة معرفته ورغم بالخطر.
شأنًا، منه األقل الجديد للمخلوق الوالء فروض بتأدية اإللهي األمر رفض بل باالعرتاض،
عالم إىل بهم هللا فدفع والتمرد، العصيان أعلنوا املالئكة، من آالف عدة الرفض يف وأيده
للرش، ملًكا إبليس يتزعمهم شياطني، إىل مالئكة من فتحولوا األرض، تحت األبدي الظالم
«يسوع» شخص األرضيف إىل نزل عندما هللا أن األناجيل وتزُعم بل «آدم».20 لذرية وعدًوا
به! معرفته رغم ليغويه مرة من أكثر إبليس له تعرَّض — اعتقادها حسب — املسيح
للخدعة! دائًما يفطن كان اإلله املسيح لكن العايصبقدرته)، املالك يثق حدٍّ أي إىل (الحظ

وفخاخه. مكره فيتحاىش اللعني عدوه هو إنما هذا أن ويعرف
والثورة إلهه تحدي حد إىل به تصل جبارة، بقدرات املسيحية شيطان يظهر وهكذا
إلهه إغواء معه حاول ا حدٍّ املدى به وصل بل بغوايتهم. عنه عباده رصف ومحاولة عليه،
إلهية، قدرات ذا إلًها إبليس كان أيام القديم، الزمان مرآة يف بنا تلقي صورة وهي ذاته،
الشيطان: أن أفسس إىل «بولس» رسالة يف بالسيادة املعنى، بهذا األناجيل له وتشهد بل
من ١٤ اإلصحاح ويف املعصية». أبناء يف اآلن يعمل الذي الروح الهواء، سلطان «رئيس
عىل العالم ووالة «سالطني أفسس: إىل «بولس» رسالة يف أتباعه مع وهو نفسه، اإلنجيل
بولس يصف كورنثوس أهل إىل رسالته ويف السموات». يف الروحية الرش أجناد مع الدهر
إبليس مالئكية املسيح ويؤكد بل العالم»، هذا «رؤساء بأنهم وأتباعه الشيطان الرسول
٢٥ اإلصحاح يف بقوله الهاوية، يف والجحيم النار حيث السفيل، والعالم باملوت وعالقته

ومالئكته.» إلبليس املعدة األبدية، النار إىل مالعني يا عني «اذهبوا متى: إنجيل من

إبليس. كتاب يف العقاد اقتبسها ،Allan Wats, Myth and Relation christianity, p. 41 20
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اإلسالم يف الشيطان (9)

املسيحية، يف التطورية العقل مراحل إليه وصلت الذي بمعناها إبليس قصة أن ويبدو
بتأثري عرفوها قد يكونوا أن يبعد وال اإلسالم، قبل الجزيرة عرب بني معروفة قصة كانت
وكونه «عزازيل»، حول السالف اليهودي باالعتقاد يعتقدون فنجدهم واملسيحيني، اليهود
العرب إن أحمد»: خليل «د. فيقول اآلدميات من ج وتزوَّ األرض، إىل رهطه مع هبط مالًكا
مع املالئكة تزاوج نتاج هي جرهم قبيلة إن تقول: أسطورة لديهم كانت الجاهلية يف
ويؤكد مالًكا.21 وأبوه آدمية ه أمُّ كانت القرنني ذا أن تؤكد أخرى وأسطورة البرش، بنات

املالئكة.22 عبدوا قد العرب أن عيل جواد د.
وعبدوهم، وأتباعه العايص املالك قصة عرفوا قد العرب أن إىل يفيض كله وهذا

األلوهية. رتبه إىل البرشي التصور يف صعد من إال يعبد ال واإلنسان
إبليس فهو نفسها. القديمة بالتسميات مكانة، للشيطان نجد أيًضا اإلسالم ويف
إبليس عىل غضب عندما هللا أن «الثعلبي» ويؤكد .Satan الشيطان وهو Di-abolos
اه فسمَّ عزازيل وكان اسمه، وغريَّ … مالًكا كان أن بعد شيطانًا ره فصوَّ صورته «مسخ
عىل سريًا — املفرسين أن إال الخوايل)، القرون مرآة يف بنا تلقي صورة (وهي إبليس!»23
وارًدا اسًما يعد فلم أصيًال، عربيٍّا لغويٍّا اشتقاًقا إبليس لكلمة وضعوا — املرعي تقليدهم
التام اليأس أي «اإلبالس» من أصبح وإنما واملسيحيني، اليهود عرب اليوناني اللسان من
من ليأكال و«حواء» «آدم» أغوى أن بعد للبرش، األوىل الخطيئة مصدر وهو هللا، رحمة من

الصواب. جادة عن وانحراف بالء كل أساس وهو املحرمة. الثمرة
وهي شطن. شوط، شاط، ، شطَّ مادة: من شيطان كلمة تكون أن «العقاد» ح ويرجِّ
تفهم التي املعاني أصول تستوعب بحيث واالحرتاق، والتلهب والضالل البعد فيها معاٍن

جميعها.24 الشيطان كلمة من

١٩٨٠م، ط٢، بريوت، الطليعة، دار العربي، الفكر يف األسطورة مضمون خليل، أحمد خليل د. 21

ص٢٥٧.
ص٤١. ج٥، اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 22

ص٣٤. بريوت، الثقافية، املكتبة املجالس، عرائس املسمى األنبياء قصص الثعلبي، 23
ص٤٢. إبليس، العقاد، 24
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مالك إىل العقيل التطور مع تحول للرش، إلًها القديمة العقائد يف «إبليس» كان وإذا
اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ يقول: الكريم القرآن فإن ، جنيٍّ إىل أو عاٍص
َلَك ُس َونَُقدِّ ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح َونَْحُن َماءَ الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها يُْفِسُد َمْن ِفيَها أَتَْجَعُل َقالُوا َخِليَفًة
َفَقاَل اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم وََعلََّم * تَْعَلُموَن َال َما أَْعَلُم إِنِّي َقاَل
أَنَْت إِنََّك َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك َقالُوا * َصاِدِقنَي ُكنْتُْم إِْن َهُؤَالءِ ِبأَْسَماءِ أَنِْبئُونِي
َلُكْم أَُقْل أََلْم َقاَل ِبأَْسَماِئِهْم أَنْبَأَُهْم ا َفَلمَّ ِبأَْسَماِئِهْم أَنِْبئُْهْم آَدُم يَا َقاَل * اْلَحِكيُم اْلَعِليُم
ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا َوإِذْ * تَْكتُُموَن ُكنْتُْم َوَما تُبُْدوَن َما َوأَْعَلُم َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َغيَْب أَْعَلُم إِنِّي
.(٣٠–٣٤ (البقرة: اْلَكاِفِريَن﴾ ِمَن َوَكاَن َواْستَْكَربَ أَبَى إِبْلِيَس إِالَّ َفَسَجُدوا ِآلَدَم اْسُجُدوا

الحوار عنه يجيب ما فهذا النتيجة، كانت وماذا واستكرب، «إبليس» أبى ملاذا أما
َخَلْقتَُه ِلبََرشٍ ِألَْسُجَد أَُكْن َلْم َقاَل * اِجِديَن السَّ َمَع تَُكوَن أَالَّ َلَك َما إِبْلِيُس يَا ﴿َقاَل التايل:
يَْوِم إَِىل اللَّْعنََة َعَليَْك َوإِنَّ * َرِجيٌم َفِإنََّك ِمنَْها َفاْخُرْج َقاَل * َمْسنُوٍن َحَمأٍ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن
اْلَوْقِت يَْوِم إَِىل * اْلُمنَْظِريَن ِمَن َفِإنََّك َقاَل * يُبَْعثُوَن يَْوِم إَِىل َفأَنِْظْرنِي َربِّ َقاَل * يِن الدِّ
ِعبَاَدَك إِالَّ * أَْجَمِعنَي َُّهْم َوَألُْغِويَن اْألَْرِض ِيف َلُهْم َألَُزيِّنَنَّ أَْغَويْتَِني ِبَما َربِّ َقاَل * اْلَمْعلُوِم

.(٣٢–٤٠ (الحجر: اْلُمْخَلِصنَي﴾ ِمنُْهُم
فهو املخلوق، يملكها ال هائلة، قدرات ممتلًكا يقف عاٍص، مالك «إبليس» أيًضا فهنا
بااللتزام آية من أكثر يف قسمه ويكرر بل تمرده، ويعلن اإلله، مع التحدي موقف يف
ألغوينهم «بعزتك بذاته: مقسًما ربه مواجهته مثًال انظر عليه. واإلرصار واالستمرار بتمرده
َلُهْم َألَُزيِّنَنَّ أَْغَويْتَِني ِبَما ﴿َربِّ له: هللا غواية عىل رد سوى الغواية هذه وليست أجمعني».
أنه تقرر أخرى آيات أن إال عاصيًا، مالًكا اآليات يف «إبليس» كون ورغم اآليات.25 ﴾…
.(٥٠ (الكهف: َربِِّه﴾ أَْمِر َعْن َفَفَسَق اْلِجنِّ ِمَن َكاَن إِبْلِيَس إِالَّ ﴿َفَسَجُدوا الجن: من كان
هذه من آخر مكان يف باملعالجة إليها سنتطرق أخرى نقطة فهي جنيٍّا، كان كيف أما

الدراسة.
قدرات ذات شخصية — بدوره — اإلسالم يف فهو جنيٍّا، أم عاصيًا مالًكا أكان وسواء
لدينا يصبح وعليه وقدراته، اإلله هذا كيان يعرف وهو هلل، عصيانه ضوء يف هائلة،

الطليعة، دار الديني، الفكر نقد كتابه يف العظم جالل صادق د. جيدة معالجة النقطة هذه عالج 25

املزيد). أراد (ملن ص٨١–١٣٢ بريوت،
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الكثري إليه نسب إلبليس، الفهم هذا ونتيجة للرش. وإبليس للخري، إله — اإلسالم يف —
الجوزو: د. قال حتى املخلوق. يستطيعها ال خارقة أعماًال والفقهاء واملفرسين الرشاح من
هلل أنصار الطيبني الجن وبعض املالئكة أن يبدو جنوده، األلد هللا خصم إلبليس أن «وكما
بدران «إبراهيم بالدكتورين حدا ما هذا ولعل الخري. عمل يف الناس يساعدون له، وعبيد
الضخامة من يبلغ وجربوت، قوة من إبليس إىل نسب ما أن يالحظا أن الخماش» وسلوى

هللا».26 جربوت — لإلنسان — الوهمي التصور يف موازيًا يجعله ما

جنيٍّا الشيطان (10)

البرشي العقل نزوع إىل يعود إنما عاٍص مالك إىل للرش إله من «إبليس» تحول أن لنا يبدو
ذلك، يف يُغفل ال دور لليهود كان أنه ونعتقد التوحيد، نحو الطويلة القرون هذه خالل
إىل معهم الرافدين آلهة جل — الباحثني معظم يرى فيا — نقلوا فقد البابيل. األرس إبان
إليه ينتسب والذي التابعة، اآللهة من وأتباعه «إيل» الجبار اإلله رأسهم وعىل فلسطني،
الفرعونية اآللهة من عدًدا إليها وأضافوا إلخ». … وإرساف-إيل وميكا-إيل، «عزرا-إيل،
القومي إلههم تمجيد نحو اتجاههم مع أنه ويبدو التايل، تاريخهم مراحل يف والكنعانية
غريه دون وتفضيله — السالم عليه — النبي «موىس» بينهم عبادته أدخل الذي «يهوه»،
وتراثًا ثروة باعتباره اآللهة من الغفري الجم هذا يرتكوا أن عليهم عز اآللهة، بقية عن
شأنًا. منه أقل واعتربوها «يهوه»، القومي لإلله أتباع إىل آلهة من فحوَّلوها بدوره، قوميٍّا
قد اليهود يكون أن احتمال إىل «ديورانت» من إشارة عىل هنا استنتاجنا تأسس وقد
اآللهة هذه بأن استنتاجنا عىل نصادق ثَمَّ وِمن القديم.27 اآللهة حشد من مالئكتهم صاغوا
وهي التكوين، نورانية اإلله مثل فهي يتغري. لم هو هو اإللهي الطابع تحمل ظلت العديدة
بعض زال ما أنه ذلك ويؤيد الرافدين. آلهة أجنحة ولها كقدراته، قدرات ولها خالدة مثله
من أو األكرب لإلله تابعة أصبحت أنها وبما اليوم، إىل العراق يف قائًما املجنحة تماثيلها
«إيل» الجبار اإلله أيًضا ولدينا .Mal’akh املالئكة العربي، اللسان عليها أطلق فقد أمالكه.
بشكل اليهود ولدى األصل الرافدية الشعوب جميع لدى شأنًا القديمة اآللهة أعظم وهو

ص٢٣. السابق، املرجع الجوزو: 26
ج٢. ج١، الحضارة، قصة ديورانت، ول 27
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وسيدها كبريها فأصبح املالئكة، أو املساعدة اآللهة بني الالئق وضعه أخذ الذي خاص،
بمعنى جربًا الكلمة تخلقت وقد جربيل»، أو إيل، «جربا إيل الجبار اإلله القديم باسمه

العربية.28 اللغة ذلك يف بما الرافدي النطق عن السامية اللغات كل يف والقوة الجربوت
«سبتينو تأكيد مالئكة، إىل القديمة اآللهة اليهود تحويل يف مذهبنا يؤكد ومما
سادة من الكروبيني لطائفة «حزقيال» النبي قدمه الذي الدقيق الوصف أن موسكاتي»
السادس القرن يف البابيل األرس إبان بابل يف شاهده بما تأثره نتيجة كان إنما املالئكة،
وصور بتماثيل — ريب وال — الوصف هذا يف متأثر «وحزقيال يقول: حيث امليالد، قبل
قطًعا حزقيال شهدها والتي وقصورها، بابل معابد تحرس كانت التي الجنية الكائنات
عىل املحفورة الصور إىل مبارشة إشارات حزقيال سفر يف أن ذلك ويؤكد املنفى». إبان
مالئكة، إىل املتحولة اآللهة لبعض حدث الذي التداخل لنا يلوح وهنا بابل.29 يف الجدران
لإلله، التابعة املالئكة فكرة بني حدث الذي للتداخل نتيجة جنٍّا؛ أو مالئكة كونها بني ما
شاهدوها التي وذيول، وحوافر بقرون كائنات تصورهم التي للجن، البابلية الصور وبني
إىل بدوره يتحول أن املنطقي فمن للرش، قديًما إلًها «إبليس» كان وملا البابيل. األرس إبان
بعد، فيما التضارب نشأ — نظن فيما — هنا ومن نفسه، الوقت يف جني وإىل تابع، مالك

جنيٍّا؟ أم مالًكا كونه بني ما
فيه، شك ال محقق الديانات يف التطور «إن يقول: «العقاد» نجد هذا مذهبنا مثل ويف
منها حضارة فكل الكربى، الحضارات جميع يف كافة األطوار تلك نهاية فهو التوحيد أما
وتخفت تتضاءل أرباب بني بالجاللة وينفرد وقدرة، قدًرا اآللهة عىل يعلو بإله آمنت قد
ونساند العيل.»30 اإلله بعرش تحف التي املالئكة زمرة يف ببقائها تحتفظ أو تزول، حتى
«ففي «العقاد»: بقول «إبليس» شخصية يف والجنية املالئكية بني التداخل يف رأيناه ما
الكائنات وخالئق العلوية الكائنات خالئق بني فارق العربيني عند يكن لم العهود أقدم
وخالئق الخالئق هذه بني فارق كذلك عندهم يكن ولم وحيوانية، إنسانية من األرضية
إىل يهبطون املالئكة وكان املالئكة، مع هللا يدي بني يحرض الشيطان فكان الشيطان،

الشيطان.»31 طاعة يف يعمل َمن املالئكة هؤالء وِمن الناس، بنات فيعارشون األرض،

ص١١. ،١٦٧١ اإلسكندرية، املرصي، مطبعة ولغاتهم، الساميون ظاظا، حسن د. جربا: معنى يف انظر 28
ص٤٤. السابق، املرجع موسكاتي، 29

ص٢٣. هللا، العقاد، 30
ص١٠٠. إبليس، العقاد، 31
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التيس إبليس (11)

التي التحوالت يف كبري آخر دور للمسيحية كان أنه نزعم ل، التحوُّ هذا يف ملذهبنا وتتمة
ظهر قد عليه، مغضوب مالك إىل الرش إله تحول نجد حيث الرش. إله فكرة عىل دخلت
إنسان هيئة يف يصورونه املسيحيون أخذ بعدها ثم امليالدي. األول القرن يف بجالء واتضح
الرشقي املتوسط حوض شعوب ألن نتيجة رأينا يف هذا وكان وذيل. وحوافر قرون ذي
إلًها ه َوتَُعدُّ والذيل، والحوافر القرون ذو التيس ورمزه «آتيس»، اإلله تعبد تزال ال كانت
حتى الرافدي، لتموز متعددة صور إىل تتعبد عام، بشكل الشعوب هذه كانت كما شهيًدا.
بدوره له يرمز وكان «أدونيس». اإلله يف ممثلة واسع بشكل الفينيقية صورته سادت
نفسها، الصورة يحمل شهيًدا إلًها «ميثهرا» كان كذلك شهيًدا. إلًها بدوره وكان بالتيس،
الكنسيون اآلباء ووجد شهيد، «يسوع» إلههم أن املسيحيون واعتقد املسيحية جاءت فلما
أن إىل ذلك يرجعوا لم املسيحية، العقيدة مع — طقوسها مع — تتشابه اآللهة هذه صورة
ظلت التي األخرى الديانات هذه اعتربوا إنما املعتقدات، هذه فيه ُصبت مصبٌّ املسيحية
رسميٍّا، دينًا املسيحية تصبح أن قبل قرون، خمسة حوايل املسيحية مع رصاع حالة يف
للشيطان تمثالت سوى تكن لم التيس صورة يف التي اآللهة هذه وأن للشيطان، صنعة

نفسه.
فدى شهيد بإله تقول فدائية ديانات املسيحية فيها بما الديانات هذه كل وبحسبان
كل يف ا عامٍّ عيًدا كان الذي وقيامته، موته عيد يف له حيوانيٍّا نموذًجا وتذبح بنفسه، البرش
املسيحية رأت لذلك األمثل؛ القربان هو كان التيس فإن تقريبًا، املتوسط حوض ديانات
الخروف واعتربت تيًسا. أو َجديٍّا وليس خروًفا الشهيد إلهها فاعتربت ذلك، تخالف أن
النعيم. يف الخالد اليمني أهل من فهو الخروف باإلله يؤمن َمن فكل وعليه األمثل، القربان
هذا ويف جهنم. ومصريهم إبليس، أتباع اليسار، أهل من فهو التيس باإلله يؤمن من أما
وجميع مجده، يف (املسيح) اإلنسان ابن جاء «ومتى :(٢٥ (إصحاح متى إنجيل يقول
الشعوب، جميع أمامه ويجتمع مجده، كريس عىل يجلس فحينئٍذ والقديسيني، املالئكة
يمينه عن الخراف فيقيم الجداء، عن الخراف الراعي يميز كما بعض، عن بعضهم فيميز
امللكوت رثوا أبي، مباركي يا تعالوا يمينه: عن للذين امللك يقول ثم يساره، عن والجداء
مالعني، يا عني اذهبوا اليسار عن للذين أيًضا يقول ثم … العالم تأسيس منذ لكم املعد

ومالئكته.» إلبليس املعدَّة األبدية النار إىل
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أو تيسيته، وليس «املسيح» خروفية تأكيد عىل األناجيل إرصار يتضح هنا ومن
هذه الخروف، عرس عشاء إىل للمدعوين «طوبى ذلك: ومثال شيطنته. وليس ألوهيته
(سفر والخروف» هللا «عرش الجنة ويف ،(١٩ إصحاح الرؤيا، (سفر الصادقة» هللا أقوال
32.(١ إصحاح يوحنا (إنجيل هللا» حمل …» هو الخروف اإلله وهذا .(٢١ إصحاح الرؤيا،
امللوك» وملك األرباب رب ألنه يغلبهم؛ والخروف الخروف، «سيحاربون التيس وأتباع
مستحبٍّا، أمًرا به والتقرب الخروف تضحية كانت هنا ومن .(١٧ إصحاح الرؤيا، (سفر
أو تموز أو آتيس أو ميثهرا (أو إبليس تضحية وكذب املسيح، تضحية صدق عن تعبريًا

تيوًسا. كانوا إنما جميًعا ألنهم أدونيس)؛

والتنني الحية إبليس (12)

عندما اإلنسان إن الشيطان: عن الدراسة هذه يف األسايس املعتمد وهو «العقاد»، يقول
هذه مثل يف أمامه يكن «لم طبيعيٍّا رمًزا لها يجد أن الرش فكرة ظهور بداية يف حاول
الحس إىل أقرب النظر، عن ويتوارى السوء، يضمر الذي الخبيث الرش عىل مثل الخطوة
من وتمكنًا وخديعة كيًدا الجحور يف وتندس الرتاب عىل تزحف التي الحية من والخيال
الحية بقيت ولهذا سواها؛ شيئًا يتوهم أن وسعه يف يكن ولم توهمه، فيما واألذى الدس
القديمة، الفارسية العقيدة ويف العصور.»33 أحدث إىل رمًزا أو حقيقة الرش بقوة مقرتنة
الحية بهيئة تشكل الرش إله «أهرمان» أن Bundahesh كتاب من الثالث الفصل يف نجد
إىل الخري إله هرمز هبط حتى ينهزم ولم يشء، كل يف سمومه أرسل ثم كله، الوجود ومأل

قراره. إىل وأعاده األرض
مالئكة، إىل القديمة اآللهة اليهود لتحويل رؤيتنا يف سبق ملا نضيفه آخر ودعًما
املالئكة من طائفة أن النبي «إشعياء» رؤيا يف جاء ما شياطني، إىل املالئكة تحول ثم
بكر» يعقوب «د. ويشري وتسبِّحه. أورشليم معبد يف الرب عرش تحرس الرسافيم ى تَُسمَّ
يف هي «رسافيم» الكلمة أن إىل الذكر سالف «موسكاتي» كتاب ترجمة عىل هوامشه يف

ص٨٩. السابق، املصدر 32
ص٣٠٥. السابق، املرجع موسكاتي، 33
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أوعزت التي هي والحية الحية!34 تعني و«ساراف» «ساراف» املفرد من العربي اللسان
أو «إبليس» هي أو «إبليس» رمز إذن فهي املحرمة، الثمرة من باألكل الجنة يف لحواء
الكتاب يقول هذا ويف املالئكة. الرسافيم من واحًدا املعنى بهذا يكون والشيطان الشيطان،
للمرأة: فقالت اإلله، الرب عملها التي الربية حيوانات جميع أَْحيََل الحية «وكانت املقدس:
نأكل، الجنة شجر ثمر من للحية: املرأة فقالت الجنة، شجر كل من تأكال ال هللا قال ا أحقٍّ
تموتا، لئال تمساه وال منه تأكال ال هللا: فقال الجنة، وسط يف التي الشجرة ثمرة وأما
عارفني كاهلل وتكونان أعينكما تنفتح منه تأكالن يوم أنه عالم هللا بل للمرأة: الحية فقالت
شهية الشجرة وأن للعيون بهجة وأنها لألكل، جيدة الشجرة أن املرأة فرأت والرش، الخري
«ألنك للحية: قال بذلك الرب علم وملا رجلها.» وأعطت وأكلت ثمرها من فأخذت للنظر،
تَسعنَي، بطنك عىل الربية، وحوش جميع ومن البهائم جميع من أنت ملعونة هذا فعلت

التكوين). سفر ،٣ (اإلصحاح حياتك» أيام كل تأكلني وترابًا
تبلورت قد «إبليس» شخصية تكن لم التوراتي النص هذا كتابة حتى للحق، أنه إال
األدوار يف أمرها عظم التي ذاتها، الحية هو به واإليعاز الرش مصدر يف االعتقاد وكان بعد،
وقاذف ولسان وأرجل وأجنحة متعددة رءوس ذات اإلنساني الخيال يف وأصبحت التالية،
عليه. يتغلب حتى طويل رصاع يف اإلله معه ويدخل للرش، يرمز خرافيٍّا تنينًا أي للهب،
مع الرصاع دخل «يهوه» القومي اإلله إن املقدس: بالكتاب ٧٤ املزمور يقول ذلك ويف
التنانني رءوس كرست بقوتك، البحر شققت «أنت «لوياثان»: ى يَُسمَّ الذي التنني هذا
أنداده. بل مخلوقاته يصارع ال اإلله أن الحظ لوياثان.» رءوس رضفت أنت املياه، عىل
الحية لوياثان الهاربة، الحية لوياثان ستقتل الوقت ذلك «يف :(١ :٢٧) إشعياء سفر ويف
لصدى ترجيع سوى ليس ذلك أن واضح ولعله البحر.» يف الذي التنني ويقتل امللتوية،

بينهما. والرصاع والرش الخري قوتي يف البدائية االعتقادات
وما القديمة، شمرا) (تل أوجاريت يف الحديثة اآلثارية االكتشافات تماًما ذلك ويدعم
حيث «لوياثان»، ب له املرموز الرش إله حول هناك املقدسة الكنعانية النصوص سجلته
السواح»: «فراس الباحث أورده املقدس) بالكتاب املوجودة الصورة (طبق أصًال نجد
للحية نهاية ويضع لوياثان، الشديد العظيم القايس بسيفه الرب يعاقب اليوم، ذلك «ويف

ص٣٠٥. السابق، املرجع موسكاتي، 34
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اإلله زوجة «عنات» تقوم آخر نص ويف السبعة.» الرءوس ذات شالياط الهاربة، امللتوية
التنني؟ أفنت التي أنت «ألست قائًال: األوجاريتي النص فيخاطبها التنني، بقتل «بعل»

السبعة؟»35 الرءوس ذات امللتوتة الحية وسحقت

ثعبانًا العربي الشيطان وكان (13)

قوتي بني رصاع هي العامة الفكرة نجد النصية، الشبهات) (أو املشابهات لهذه وإضافة
القديمة، املرصية العقيدة يف و«ست» «أوزير» رصاع يف نفسها الفكرة وهي والرش، الخري
يف و«موت» «البعل» ورصاع القديمة، الرافدية العقيدة يف و«تهامة» «مردوك» ورصاع
من العتيقة املعتقدات بقية يف الشائعة نفسها القديمة الفكرة وهي الكنعانية، العقيدة

املتوسط. حوض تنانني حتى الصني تنني
يف آلدم تمثل الشيطان أن ذكروا قد املتأخرين اليهود الرشاح أن يؤكد و«العقاد»
والشيطان الحية بني العالقة تنقطع ولم املحرمة، الثمرة من باألكل أغراه حني الحية صوة

أبًدا.
صورة أقرب باعتبارها الحية حديث يف األوائل املسيحيون اسرتسل اليهود بعد ومن
يف عبادة مقار لها أصبح حتى «إبليس»، أو للشيطان الطالعة الفكرة لتمثيل حسية
كالتيوس شيطانيٍّا معبوًدا الحية املسيحيون اعترب هنا ومن القديمة.36 الحضارات مختلف
املسيحيني، لدى والتيس والتنني الحية يف ممثًال الشيطان أصبح أيًضا هنا ومن اآللهة،
الذي الرأس عدا أعضائه جميع يف وبالتنني بالحية، تمثله املسيحية الفنية اللوحات فبقيت
زمنيٍّا تقدمنا وكلما القرنني. مكان صاعدين أذنني أو قرنني ذي إنسان رأس إىل ل ُحوِّ
إنسان مالمح لتخلفها والتنني الحية صورته عن تستبعد املسيحية الفنية األعمال وجدنا
غالبًا الذي والذيل املشقوق، والظلف الطويلتني األذنني أو بالقرنني محتفظ لكنه خبيث،

الحية! برأس ينتهي ما
من ١٢ اإلصحاح يف جاءت فقد بالشيطان، الحية لتسمية إنجيلية إشارة أوضح أما
الذي الشيطان إبليس، املدعو القديمة، الحية العظيم، التنني «إنه تقول: إذ الرسل، أعمال

العالم»! يضل

ص١٨٥. السابق، املرجع السواح، فراس 35

ص٤٣. إبليس، العقاد، 36
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النقيض اإلله موضوع يف رسيعة قراءة

الكبري الثعبان يسمون الجاهليني فسنجد العرب، جزيرة نحو جنوبًا رحلنا ولو
ُرءُوُس َكأَنَُّه ﴿َطْلُعَها من املقصود هو املعنى هذا إن التفاسري بعض يف ويقال شيطانًا،
يقول: «عيل» لإلمام منسوبًا حديثًا اإلسالم يف نجد كذلك .(٦٥ (الصافات: يَاِطنِي﴾ الشَّ
قال: الكلمات؟ هي فما (٣٧ (البقرة: َكِلَماٍت﴾ َربِِّه ِمْن آَدُم ى ﴿َفتََلقَّ هللا رسول يا «قلت:
بميسان، وإبليس بأصبهان، والحية بجدة، حواء وأهبط بالهند، آدم أهبط هللا إن عيل يا
البعري، كقوائم قوائم للحية وكان والطاووس، الحية من أحسن يشء الجنة يف يكن ولم
قوائمها، عنها وألقى الحية عىل هللا فغضب وخدعه، آدم فغرَّ جوفها يف إبليس فدخل
وذلك رحمك.»37 من هللا رحم ال بطنك، عىل تمشني وجعلتك الرتاب رزقك جعلت وقال:

وكحية. للمالئكة كطاووس القديمة العقائد يف بإبليس يذكرنا مما
ليوسوس الجنة يدخل أن أراد إبليس «إن فيقول: أكثر «النيسابوري» لنا ويفصل
— الجنة طيور سيد — وكان الطاووس، إىل فذهب ذلك، من الخزنة فمنعه وحواء، آلدم
الجنة، خزان من وكانت ذلك، عىل أقدر ألنها الحية عىل فدله الجنة، ليدخله عليه يتحايل
فأدخلته يعلمون ال وهم الخزانة عىل به ومرت فمها يف فأدخلته إلبليس، صديقة وكانت

الجنة.»
والطاووس «إبليس الثالثة باملتآمرين نزل الذي اإللهي العقاب «الثعلبي» لنا ر ويصوِّ
ميشان، وقيل البرصة، وهي العراق أرض من باألبلة إبليس أنزل هللا «إن بقوله: والحية»
بعد شيطانًا، ه فصريَّ إبليس صورة ومسخ بابل، بأرض والطاووس بأصبهان، والحية
ومسخ بطنها، عىل وأمشاها قوائمها قطع أشياء، بخمسة الحية وعاقب مالًكا، كان أن
سنة كل تموت وجعلها الرتاب، غذاءها وجعل الدواب، أحسن كانت أن بعد صورتها
أعداؤها، وهم آدم لبني عدوة وجعلها الشتوي) البيات ملسألة تفسريه (الحظ بالشتاء

يقتلونها.»38 يرونها حينما
والعربية املسيحية العقيدة تأثر اآلن حتى رسدناه ما كل يف واضًحا بات قد ولعله
ونقوش قائمة، اليوم إىل بقوائمها الحية مصورات تزل لم إذ القديمة، الرافدية باألساطري
بني ما تصويرها يف تجمع أخرى ونقوش القوائم، هذه يقطع وهو الخري إلله عدة
القصص يف وحواء آلدم الحية إيعاز إن بل يرصعه، الخري وإله والتيس والحية الطاووس

ص١٦. ١٩٧٤م، ط٥، بريوت، األعلمي، مؤسسة الرسول، عن العقول تحف الحراني: محمد أبو 37
ص٣٠–٣٤. السابق، املرجع النيسابوري، الثعلبي 38
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عىل الباحثون عثر أن بعد السومرية اآلثار يف واضًحا وترجيًعا صًدى له يجد الديني،
بقرون اليهودية ظهور (قبل امليالد قبل الثالثة األلف إىل تاريخه يعود سومري نقش
وضع يف حية تدلت حواء وخلف نخلة، من ثمرة يتناوالن وأنثى ذكًرا ر يصوِّ طويلة)
«العقاد»: مقولة لتؤكد الديني القصص يف ذلك بعد جاءت التي نفسها بالصورة يوحي

فيه.» شك ال محقق الديانات يف التطور «إن

(الحظ اليمني عىل الخري إله الفنية اللوحة هذه يف نالحظ أن يمكننا رافدي» «فن :١ رقم لوحة
يف ممثًال الرش إله يصارع تالية)، مراحل يف املالئكة مواصفات من أصبح الذي والريش األجنحة
الطاووس، ذيل بالحراشف، املغطى الحية جسم (القرون، الرش إله مواصفات كل تجمع هيئة

املالئكي). عنرصه أو اإللهي بأصله تذكريًا واألجنحة القوائم،
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«أوزير» اإللهي األب يرأسه الذي املرصي الثالوث أفراد أحد حورس، اإلله :٢ رقم لوحة
الرش إلله حليًفا التمساح املرصية امليثولوجيا تَُعدُّ إذ تمساح، يف ممثًال الرش إله «ست» يطعن
املمثلة األشكال من لكثري األصيل النموذج ألنها خاصة؛ أهمية ذات الفنية القطعة وهذه «ست»،

جرجس. املاري لوحات يف وخاصة القبطي، الفن يف الجياد ظهور عىل للقديسني



قارن التنني، يطعن املسيحية التصورات يف الروماني البطل أو جرجس املاري :٣ رقم لوحة
التمساح. يطعن حورس لوحة مع



حورس. لوحة مع قارن التنني، يطعن مسيحي) (فن جرجس املاري :٤ رقم لوحة



التنني. يقتل للبطل آخر تصوير :٥ رقم لوحة



أو الرش إله مواصفات كل جمعت التي اللوحة هذه نجد عشتار بوابة عىل :٦ رقم لوحة
كان حدٍّ أي إىل الحظ القوائم، التيس، قرون ولسانها، وذنبها الحية يجسم تنني الشيطان:
يف أو املقدس، بالكتاب «حزقيال» سفر صاحب «حزقيال» عقلية يف اللوحة هذه تؤثر أن يمكن

مرتحل! بدوي عقلية



حاليٍّا محفوظ امليالد، قبل الثامن القرن خراسباد من رافدي فن اإللهي، التيس :٧ رقم لوحة
اإللهي. الخروف لوحة مع قارن اللوفر، بمتحف



مسيحي. فن اإللهي، الخروف :٨ رقم لوحة



وذيل كليهما، يف الرافدية اآللهة أجنحة الحظ مسيحي) (فن الرش يمحق الخري :٩ رقم لوحة
اللهب! وتحته بالحية، تذكريًا (أسفل) الشيطان



«بالد كتابه يف بارو أندريه به علَّق ما هذا حلب» متحف مجنح. وقرص «جن :١٠ رقم لوحة
إبليس ملالمح تامة صورة النقش هذا يف نرى أن لنا لكن ص١٠٤»، للنرش، الرشيد دار آشور،
اإلنسان ووجه والذيل املاعز أرجل أمامنا نرى، فنحن النهائية، الناضجة صورتها يف أتتنا التي
العرش، سوى ليس والكريس مجنح، قرص عليه كرسيٍّا يحمالن لشخصني بقرون مزوًدا
بالشمس الخري إلله ترمز مجملها يف القديمة الديانات أن ومعلوم لإلله. رمز املجنحة والشمس
ألنه اإللهي الضوء يعكس كان الذي لوسيفر أصبح َمن هو هذا أليس … الضياء مصدر ألنه

العرش؟ حملة ِمن





للحرب زهرة للحب، زهرة

تأسيس (1)

ذاك هو كان القديم، اإلنسان رؤية يف التسعة الشمسية املجموعة كواكب أجمل لعل
القديم باإلنسان حدا مما ومغربها؛ الشمس مرشق مع يظهر ما عادة الذي الالمع الكوكب
األشعار تغنت وكما الحسن»، «كوكب عليه أُطلق حتى ومراقبته، بأمره االهتمام إىل
ولم لون، كل من األساطري بهما حفت حتى أيًضا، بالزهرة تغنت فقد بالقمر، واألساطري
هذه مثل عن الحديث العلم فيه ينتزع الذي اليوم سيأتي أنه آنذاك بالبال يخطر يكن
وصفها الذوق فساد من أصبح حتى والتبجيل، الجمال من العظمى الهالة تلك الكواكب

بالجمال.
الفلك، بعلم خاص واهتمام باع البابليني، وبخاصة القدماء، للرافديني كان وقد
الشمسية املجموعة كواكب من خمسة أحوال ومعرفة رصد إىل اكتشافاتهم ووصلت
النريين إليهم أضافوا ثم زحل»، املشرتي، املريخ، الزهرة، «عطارد، هي التسعة، السيارة
مقدًسا، رقًما يومها من «٧» الرقم ليصبح سبعة،1 ليصبحوا والقمر» «الشمس الكبريين
وعلم، عبادة دور كانت املعابد إن حتى الدينية، عقائدهم وبني علومهم بني جمعوا إنهم إذْ
أجرام هي الدُّور هذه يف املعبودات وكانت فلكية،2 مراصد نفسه الوقت يف كانت كما

السبعة. والكواكب األجرام هذه رأسها وعىل وأفالكها، السماء

القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة فخري، أحمد د. ترجمة الحضارة، انتصار برستد: هنري جيمس 1

ص٢٣٣.
ص٨٧. ١٩٦٩م، ط٢، بريوت، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف الحوت، سليم محمود 2



والرتاث األسطورة

هي النجوم «أن البابلية: الخلق أسطورة من الخامس اللوح يف جاء مما لنا ويبدو
من مزيد نحو ارتفع تطوره إبان البرشي العقل إن رموزها»،3 هي … اآللهة صورة
نجم يف يتمثل رمًزا آلهته من إله لكل جاعًال السماء، يف رموًزا لها فتمثل آللهته، التجريد
باملجموعة لها رمزوا التي تلك شأنًا اآللهة هذه أعظم لكن أجرام، مجموعة أو كوكب أو
مكان بالذات الزهرة كوكب لعبادة كان املقدسات السبعة هذه بني ومن الذكر، سالفة «٧»
عقائد صلب يف دخل حتى والزماني، املكاني أو الزمكاني، مده يف امتد بعيد وأثر ومكانة،

العرشين! قرنه يف اإلنسان يعتقدها زال ما

األرضوالسماء بني الزهرة (2)

مسريته إبان حبًوا يدرج الفكرية بدائيته مدارج عىل يزل لم البرشي العقل كان عندما
رءوم كأم بها عرفانًا األرض تربة عبادة من بسيطة تجريدية بخطوة انتقل التطورية،
تختص إلهة يف وتمثلها عنها، الخصوبة روح فصل إىل ترابها، يف جبهته تعفري ومن كربى،
اختص كونية قوة يف وإنما الرتبة، يف ترتكز الخصوبة تعد لم بحيث الخصوبة. روح بحمل
وامليالد والعطاء اإلخصاب باعتبار أنثى إلهة يف القديم الرافدي العقل ده جسَّ معبود بها
اآللهة هذه أصبحت فقد لذا اإلنسان؛ حياة محور واألنثى األرض وألن األنثى، خواص من
الزهرة كوكب هو السماء يف رمًزا لها تمثل ثم العالم، ألحداث كونيٍّا ومحرًكا أساسية قوى
األرض عىل سجوده لريدف عابًدا؛ السماء نحو تحول ثَمَّ وِمن وبهاء؛ حسن من به تميز ملا
نجمة هيئة (عىل رافدية آثار من تركه فيما رسومها لنا تارًكا السماء، نحو يديه برفع

شعاًعا).4 عرش ستة وأحيانًا إشعاعات، ثمانية ذات
عليها أطلق إذ ونمت، الزهرة كوكب عبادة نشأت السومرية الوركاء مدينة ويف
تعني «إن» السومري اللسان ففي السماء»،5 «سيدة يعني الذي «إينانا» السومري اللسان
األكادية الدولة وتأسيس الرافديني إىل الساميني وبدخول السماء، تعني و«آن» سيدة،

«عشتار». إىل «إينانا» من اسمها تحول

ص٨٨. ١٩٧٠م، بغداد، جامعة الجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة بوتريو، جان 3

القديمة»، السامية «الحضارات موسكاتي سبتينو لكتاب برتجمته بكر يعقوب السيد د. الحقها هوامش 4

ص٢٥٦. ١٩٥٧م، القاهرة، للطباعة، العربي الكتاب دار
ص١٣٠. ج٦، ١٩٦١م، القاهرة، املعارف، دار القديم، األدنى والرشق مرص ميخائيل، نجيب د. 5
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للحرب زهرة للحب، زهرة

العجيبة التوالد عملية ألن العبادات؛ أقدم من األم» «الربة عبادة أن فيه شك ال ومما
من التناسل كان وملا وحدها.6 املرأة خصائص من كانت — القديم اإلنسان نظر يف —
الرتبة إخصاب ألن نظًرا األرض؛ برتبة البداية يف اإللهة هذه شخص فقد الغريبة؛ األرسار
بني ما النباتية الحياة دورة ولتفسري للمحصول، املتجدد امليالد من نوع سوى ليس
عن التاريخ يف ملحمة أول اإلنسان يد خطت فقد الفصيل، التنوع حسب والجدب الخصب
البابليون أعاد التي السفيل» العالم إىل إينانا «هبوط السومرية امللحمة هي الخصب، إلهة

األسفل». العالم إىل عشتار «هبوط ملحمة يف صياغتها
فيه آخر عالم فكرة اخرتاع إىل بعد وصل قد اإلنسان يكن لم البعيد، الزمان هذا ويف
مصري حول إليه يصل أن عقله استطاع ما وكل وترهيبًا، ترغيبًا عقاب، أو ثواب ثم بعث
وطالح، صالح بني ذلك يف فرق ال األرض، سطح أسفل عالم إىل يهبطون أنهم املوتى،
بكل مليئًا رهيبًا مقبًضا موحًشا عامًلا تصوره وقد «أرالو». أو «كور» اسم عليه أطلقوا
من فكاك وال والطني، الرغام عىل امليت فيه يعيش وحيات، وأفاٍع وحوش من املفزعات

مكانته.7 كانت أيٍّا ميت ألي الشقي املصري هذا
بتضحية قامت قد «الزهرة» أو «عشتار» أو «إينانا» الخصب إلهة إن امللحمة وتقول
روح وهي — األحياء عالم عن وبغيابها السفيل، املوتى عالم إىل بنزولها وذلك اختيارية،
مظاهر وكل والحيواني النباتي العطاء وتعطل النسل وتوقف األرض جفت — الخصوبة
الخصب؛ فصل تفرس وكي الجفاف، فصل األسطورة لتفرس األرض؛ عىل املتجددة الحياة
يوضع أن استدعت الدراماتيكية الحبكة أن إال املوتى، عالم من الزهرة تعود أن بد ال كان
ذروتها إىل الرتاجيدية الدراما وتصل محلها. بديل حلول رضورة يف تمثل رشط، لعودتها
الشهر صاحب — «تموز» املفضل عشيقها إىل السفيل العالم زبانية ترشد نجدها عندما
ما رغم عنها، اإلفراج نظري بديًال، معهم ليأخذوه — اآلن حتى التقويم يف باسمه املعروف
الرصيح باألسلوب رسدها تم الجنيس، بالفعل مشبعة وهيام غرام قصص من بينهما كان
الخصب مسألة يف االعتقاد عن تعبريًا شديدة، وسذاجة وبساطة بوضوح املكشوف،

.٤٩ ص٤٨، ١٩٨٠م، بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 6

ط٣، القاهرة، العربية، بالجامعة الثقافية اإلدارة بدران، محمد ترجمة الحضارة، قصة ديورانت، ول 7

ص٢٢١. ج٢، األول، املجلد ١٩٦١م،
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فتحة يف وبالتحديد نفسها، بابل يف فكان الرهيب، السفيل العالم مدخل أما وأهميتها.8
«ملحمة هي أخرى رافدية ملحمة يف جاءنا حسبما نفسها، الوركاء مدينة يف يقع برئ

جلجامش».9

والحرب الحب ربة الزهرة (3)

تَُعد لم اآلشورية، اإلمرباطورية الدولة ن وتكوُّ التاريخ، صفحة عىل «اآلشوريني» بدء مع
أخذنا ما إذا هلوك، حرب ربة أيًضا أصبحت وإنما فقط، الشهواني والحب اللذة ربة الزهرة
العالم يشهد لم بفطرته، محارب شعب وهو الدموي اآلشوري الشعب طبيعة بالحسبان
الجديد واعتقادهم لطبعهم اآلشوريون وجد وقد والقسوة. البشاعة يف له مثيًال القديم
ومساءً الرشوق مع صباًحا مرتني، اليوم يف تظهر فهي نفسها، الزهرة طبيعة يف سنًدا
إلهة ولكنها … املساء إلهة تكون حني واللذة الحب إلهة «اعتربوها هنا ومن الغروب، مع
فأصبحت الحرب» «سيدة بلقب لقبوها حتى الصباح»،10 إلهة تكون حني والقتل الحرب

اللذة. وربة السماء سيدة كونها جوار إىل الحرب سيدة اآلشوري العهد بداية مع
أشهر من شك دون من كانت اآلشوريني سيادة فرتة أن الواحد» عبد فاضل «د. ويؤكد
ويضيف للحرب11 إلهة باعتبارها عظيمة منزلة عشتار اإللهة فيها بلغت التي الفرتات
واملذابح، الحروب عىل يرشف الصباح يف ذكر كإله …» ُعبدت أنها ميخائيل نجيب د.
واإلغواء».12 اللذة وراء تسعى هلوك ربة فهي والشهوة، الحب ترعى املساء يف وأنثى

وزارة تموز، ومأساة عشتار مؤلفه: يف عيل الواحد عبد فاضل د. إىل ارجع األسطورة هذه حول للمزيد 8
١٩٧٣م. بغداد، العراقية، اإلعالم

وكالة الوائيل، فيصل د. ترجمة كريمر، نوح صمويل وخصائصهم، وحضارتهم تاريخهم السومريون 9
١٩٨٠م، بريوت، الكلمة، دار السواح، فراس األوىل العقل مغامرة أيًضا انظر ص١٧٨؛ الكويت، املطبوعات،
ص٦، ميخائيل، لنجيب القديم األدنى مرصوالرشق يف كاملة جلجامش مللحمة الرجوع ويمكن ص١٢٢١،

ص٣١٦–٣٦٤.
دار زايد. الحميد عبد د. الخالد: الرشق أيًضا: انظر ص١٠؛ موسكاتي كتاب عىل بكر د. هوامش 10

.٢٩٢ ص١٤٧، القاهرة، العربية، النهضة
ص٥٠. تموز، ومأساة عشتار فاضل، د. 11

ص١٣٠. السابق، املصدر ميخائيل، 12
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تحب «التي وهي اللذة»، «ملكة وهي العشق»، «ربة هي عشتار، هبة الجسدي والحب
أي «عشتاريتو» باسم املعروفات املقدسات بالعاهرات عبادتها وترتبط والفرح»، املتعة
استطاعت ولقد كذلك، الحيوان بل لنزواتها وحدهم البرش يخضع وال … «العشتاريات»
زوجة وهي و«آشور»، و«أكد» «سومر» يف املعبودات من غريها اختصاصات عىل تطغى أن

اآللهة.13 لكبار
الزهرة عبادة رافقت التي املقدس البغاء أو العهر مسألة ميخائيل» «د. ويفرس
ينذرن هيكلها، حول النساء من أخرى طبقة تتطلب عشتار عبادة «وكانت بقوله:
… الهوى بنات وهنَّ عشتاريتو، اسم عليهنَّ يطلق ثَمَّ وِمن ونزواتها؛ ملطالبها أنفسهنَّ
آباؤهنَّ أو ساداتهنَّ يقدمهنَّ َمن وهنَّ … املنذورات طبقة كذلك وهناك … «الحريماتي»
أعرافنا تمجه الذي الطقس هذا أن البني الواضح من ولعله فيه.»14 للخدمة للمعبد نذًرا
وخلق الحياة إلدامة الجنس أهمية يؤكد الخصب، رموز من رمًزا كان إنما اليوم، وأذواقنا
املؤرخ ذكره يف أسهب فقد متأخر، عهد إىل الطقس هذا بقي وقد املختلفة، مظاهرها

٥٠٠ق.م. عام حوايل «هريدوت» الرحالة اليوناني
العصور هذه عقلية واقع من قربًا أوضح تفسريًا السواح» «فراس الباحث لدى ونجد
عامة كعبادة الجنس إلهة أو الكربى، األم اإللهة عن حديثه معرض يف فيقول الغابرة،
حاجة دونما ذاتيٍّا مخصبة أنها إما اإللهة «وهذه القديم: العالم شعوب أغلبية عرفتها
جديًرا إلًها «جيا» األرض أنجبت إذ اليونانية، امليثولوجيا يف األمر هو كما خارجية، لقوة
لقرين بحاجة أنها أو جهاتها، جميع من تماًما غطاها الذي السماء» «أورانوس هو بها
بفعل اإللهان يقوم حيث نفسه، السماء إله يؤديه الدور وهذا اإلنجاب، عىل يساعدها
يهمس ما (هذا األرض» وأنت السماء «أنا األيام: تلك منذ األحياء يقلده الذي األول، القران
كثرية أحيان يف رافقت فقد السبب لهذا عروسه)؛ أذن يف زواجه ليلة الهندويس العريس به
املناسبة هذه يف شأنه من الذي الجماعي، الجنس ممارسات األم، اإللهة واحتفاالت طقوس
التشاكيل، السحر مبدأ عىل اعتماًدا األرض، يف الكامنة اإلخصابية القوى تحريض املقدسة

الشبيه.»15 ينتج الشبيه حيث

ص١٣٣. نفسه، 13

ص١٧٥. نفسه، 14
ص٢٤٦. السابق، املصدر السواح، 15
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كنوع ارتقاءً وأكثر نسبيٍّا متأخرة مرحلة يف جاءت قد املنذورات مسألة أن ونظن
ومتفشية عامة مسألة الداعرة. العبادة هذه كانت أن بعد الكهنوتي، التخصص من
بكارة هو للزهرة يقدم قربان أفضل أن اعتُقد حتى الزهرة، عباد لدى حاد وبائي بشكل
عمًال الهياكل يف بالبكارة التضحية تكن ولم …» ديورانت»: «ول يقول هذا ويف األنثى،
يرجى الذي التهتك، يف لها مشاركة ذلك فوق كان بل وحسب، عشرتوت إىل به يتقرب
النبات تكاثر يضمن وأن مقاومته، تستطيع ال قويٍّا إيحاءً األرض إىل يوحي أن منه
«بيع حد وصل الذي البغاء هذا أن فريحة» أنيس «د. ويرى واإلنسان.»16 والحيوان
قديمة عادات بقايا بأجورهنَّ لعشرتوت ذبائح ورشاء معدودات، أيام يف أجسادهنَّ النساء
الزواج كان عندما بل اآلن، نفهمه الذي باملعنى زواج هناك يكن لم عندما للتاريخ، سابقة

الواحدة.»17 القبيلة يف للنساء والرجال للرجال النساء مشرتًكا، اجتماعيٍّا
قصص كل ومع الزهرة، كوكب إلهة به تميزت الذي الحاد الشبق هذا كل ورغم
لو كما — «تموز» مع حدث كما العشاق بهؤالء املستمر وفتكها عشاقها وتعدد الغرام
فيها تفتك األنثى كانت لسابقة اإلنساني؛ الالشعور يف حيوانية غريزة من بقايا كانت
…» نجد ذلك كل رغم — اليوم الحية الكائنات بعض يف نجد كما الجماع، بعد بالذكر
ويعلق العذراء.»18 األم املقدسة، العذراء العذراء، بقولهم: يخاطبونها كانوا ما كثريًا عبادها
للجنس ترمز أنها رغم جوهرها، والعذرية لقبها، «والعذراء بقوله: ذلك عىل «السواح»
عذريتها وتبقى والدة، وال حمل وال عابر لقاء يبدده ال الجوهر، فهذا واإلخصاب، والحب
تموز أشهرهم وأزواج، عشاق ولعشتار زائل، عرض يمسه ال الذي األبدي إخصابها رغم

التعيس.»19
بقوله: الزهرة شخصية يف الغريب التناقض لهذا تفسريًا أليكارو» م. «جون. ويقدم
الحيض، دم الروح، عنارص: ثالثة عىل يعتمد القدماء اعتقاد يف الرحم يف الجنني خلق «إن
دم كان وملا للرجل، واملني املرأة، تقدمه والدم هللا، عند فمن الروح أما الرجل. مني
فقد األول، الولد بعد وخاصة املتزوجات، لدى بكثري منه أغزر العذراوات عند الحيض

ص٣٨. السابق، املصدر ديورانت، 16

ص٤٩. السابق، املصدر فريحة، 17

ص١٨. ذكره، سبق ديورانت، 18

ص٢٤٧. السواح، 19
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انتهاء أن وخصوًصا غريها. من بكثري أكثر اإلخصابية العذراء مقدرة أن األقدمون اعتقد
هنا ومن اليأس. لسن املرأة تجاوز عند وذلك اإلنجاب، عىل القدرة عدم يعني الحيض
أي للكلمة، املعنى بهذا إال عذريتها تكون أن يمكن ال اإلخصاب رمز وهي عشتار فإن

للحياة.»20 الخالق الحيض، دم الغزيرة أبًدا، املخصبة
السامية، اللغات مختلف يف مشرتكة سامية كلمة العذراء أن بالذكر الجدير ومن
ويف أيًضا، «بتلت» «الكنعانية» األوجاريتية ويف «بتلت»، هو الرافدين يف األكادي فمنطوقها

«بتول».21 العربية ويف «بتوال»، العربية ويف «بتولتا»، اآلرامية

الجماهري معبودة الزهرة (4)

تفرض الرافدين مع الزهرة رحلت املتوسط، رشقي لبالد واآلشورية البابلية الفتوحات ومع
— الكنعاني باللسان — «عنات» باسم رحالها حطت كنعان ففي القلوب. عىل عبادتها
اآلشوري باسمها ظلت شماًال فينيقيا ويف عليه. ينطوي وما األنوثة بمعنى «إناث» أو
هناك أصبحت حيث اليونان، إىل الفينيقية التجارة مع البحر عربت هناك ومن «إستار».
كان وقد «فينوس».22 االسم تحت هناك لتعبد روما وصلت إنها بل «أفروديت»، أو «أثينا»
اللبناني الساحل أهل إىل األول املقام يف يعود إنما األوروبية بالقارة انتشارها يف الفضل
الطراز من تجاريٍّا شعبًا كانوا كما البحر، عىل السيطرة من تمكنوا الذين الفينيقيني،
ولم نادًرا، تاريخيٍّا ومثًال أعجوبة يَُعدُّ يزال ال والتجاري البحري تمكنهم إن حتى األول،
(إيران عيالم حيث الرشق، نحو أيًضا اتجهت وإنما فقط، الغرب عىل توسعها يقترص
ولم عيالم».23 «عاصمة سوسة تسكن التي عيالم» «سيدة باسم هناك لتعرف القديمة)
أقصد باملوحدين، املؤرخون ينعتهم من حتى املنطقة، شعوب من أي فتنتها من يسلم
الرافدية طقوسها ومارسوا فعبدوها الزهرة فتنة يف وقعوا قد اليهودي، أو العربي الشعب

نفسها.

.The Scared MaShroomos the cross عن ص٢٤٧، السواح، اقتبسها 20
ص١٤٧. السابق، املصدر يف هوامشه بكر، د. 21

ص١٤٧. السابق، املصدر زايد، 22

ص١٣٤. ميخائيل، 23
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طقوس عىل اشتملت الزهرة عبادة أن إىل اإلشارة املقام هذا يف بالذكر الجدير ومن
يف مليتته عليه والنواح التعس «تموز» اإلله عىل للبكاء موسمي طقس أبرزها متعددة،
يرويه بالذات الطقس وهذا عنها، بديًال للزبانية «عشتار» أسلمته أن بعد السفيل العالم
اليهود بني من شاهد قد إنه يقول: حيث املقدس، بالكتاب سفره يف «حزقيال» النبي لنا
الهيكل باب عند وإذا … تموز عىل يبكني جالسات نسوة … الرب بيت مدخل …» عند
نحو ووجوههم الهيكل نحو ظهورهم رجًال، وعرشين خمسة نحو واملذابح، الرواق بني

24«… ساجدون وهم الرشق
دينية، صفة بأية يتسم ال «سليمان»، للنبي املنسوب اإلنشاد نشيد سفر أن كما
الكتاب طبيعة مع أصًال محتوياته تنسجم ال كما بصلة، العربية للمعتقدات يمت وال
بني كحوار تدور الجنسية، بالتعابري تنضح تماًما مكشوفة غزلية أناشيد فهو املقدس،
باملقارنة وهو الجنيس. واقتدارها عشيقته مفاتن العاشق فيها يصف وعشيقته، عشيق
الكربى الكاهنة بني املقدس» «الزواج ب املسمى الرافدية» «الزهرة عشتار طقس مع
القوى لتحريض نفسه، الوقت يف للكهنة كبريًا يَُعدُّ كان الذي امللك وبني املقدسات، للبغايا
الفتى أن وخاصة منقولة، نسخة يكون يكاد اإلنشاد نشيد نجد العطاء، عىل اإلخصابية
الرافدية، الرواية يف «تموز» نعوت من وهما راع، ملك بكلمتي: ينعت األناشيد يف العاشق
يف الزهرة صفتا وهما أختًا، بكونها ومرة زوجة بأنها مرة توصف األناشيد يف والفتاة
مثل: املقاطع بعض نقتطع السليمانية العربية الغزليات هذه ومن الرافدية، أساطريها

… الخمر من أطيب حبك ألن فمه؛ بقبالت ليقبلني •
… نفيس تحبه من طلبت فرايش، عىل الليل، يف •

… ولبن عسل لسانك تحت شهًدا، تقطران عروس يا شفتاك •
… مزوج رشاب يعوزها ال مدورة كأس رستك … الحيل مثل فخذيك دوائر •

شبيهة هذه قامتك باللذات، الحبيبة أيتها أحالك وما … ظبية توءمي خشفتا ثدياك
ثدياك وتكون بعذوقها، وأمسك النخلة إىل أصعد إني قلت بالعناقيد، وثدياك بالنخلة،

كالتفاح.25 أنفك ورائحة الكرم، كعناقيد

.١٤–١٨ آيات ،٨ اإلصحاح حزقيال، سفر املقدس، الكتاب 24
.١–٧ اإلصحاحات اإلنشاد، نشيد سفر نفسه، 25
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وطقوسها الزهرة عبادة ترسب إىل العلمية املكانة ذوي من باحث من أكثر أشار وقد
طقوًسا كانت واملنذورات املقدس العهر أن ديورانت» «ول فيؤكد اليهودية، الديانة إىل
أعياد من أخرى نسًخا اليهودية األعياد يف نجد كما إرسائيل.26 بني هيكل يف تمارس
فصيل اعتباره يمكن ما الواحدة السنة خالل يكن لم وهناك الكنعانية، صيغتها يف الزهرة
الجوفية، واملياه األمطار عىل ريِّها يف تعتمد كانت األرايض أغلبية ألن وجدب؛ خصب
أسموه مما الكنعانيني نفوس يف للرعب أبعث يشء هناك يكن لم أنه إىل «جوردون» ويشري
تستمر أنها أوجاريت يف املكتشفة األساطري يف جاء وقد تالحقت، إذا العجاف بالسنوات
هنا نعلق أن ولنا دواليك.27 وهكذا خريات كلها أخرى سبع سنوات يليها سنوات، سبع
املشبع األسطوري الخيال هو إنما املنوال، هذا عىل حقيقته يف يسري يكن لم األمر بأن
املقدس، بالكتاب يوسف قصة يف جاء ما أن اإليضاح عن وغني .«٧» الرقم بتقديس
هذا إن «موسكاتي»: ويقول اليهودية، العقائد يف الكنعاني األثر إىل واضحة إشارة يشري
كان الخصب، إلهة قصة عىل وقياًسا اليهودي، «شابوعوت» عيد يف أثره ترك قد االعتقاد
يبذر يكن ولم «السبت» سنة ى تَُسمَّ سنوات سبع كل سنة األرض تربة تسرتيح أن يجب

يشء.28 فيها يحصد أو
الحصاد، عيد هو املقدس29 الكتاب يف يسمى كما األسابيع عيد أو و«شابوعوت»
أصله يف هو الفصح، عيد كذلك األرض، إىل الخصب وعودة للحياة الزهرة قيامة عيد فهو
كان أنه إىل بالنظر وذلك القديمة.30 الرافدية العبادة بقايا سوى ليس «لودز» يؤكد كما
«سميث»،31 يقول فيما واملاشية األرض إنتاج موسم ألنه الربيع؛ مستهل يف به يحتفل
ويف «إيسرت»، اإلنجليزية يف هو املسيحيني أم اليهود عند سواء الفصح عيد اسم إن حتى
االسم أن النطق يف واضح هو وكما ،Ostara أو Eastra التوتونية ويف «أوسترين»، األملانية

«عشتار». اإللهة السم اللكنات مختلف ترديد سوى ليس

.٢٣٠ ديورانت، 26

.Gordon C. H. Ugaritic Lierature Roma, 1949, p. 35 27

ص١٤٩. «السابق»، ملوسكاتي القديمة السامية الحضارات 28
.١٣ :٨ الثاني، األيام وأخبار ١٠؛ :١٦ والتثنية، ٢٢؛ :٣٤ الخروج، سفر انظر املقدس، الكتاب 29

Lods. A. lsrael From its beginnings to the middle of Eightcentiory translated by S. H. 30

.hooke. London 1932, p. 91
.Smith w. R. Lectures on the Relgion of the semites 3rd. ed London 1927, p. 485 31
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القوة أو الكربى األم «أما يقول: حيث املسيحية، إىل «السواح» ينقلنا اليهودية ومن
العذراء، مريم السيدة محلها حلت فقد العذراء، الحب بإلهة املتمثلة الكونية اإلخصابية
كانت قريب وقت وحتى عشتار، لإللهة الرئييس اللقب وهو السماء، بسيدة دعيت التي
إىل نسبة «أفروديتا» ب الجنوبية إيطاليا يف الريفية املناطق بعض يف تدعى مريم السيدة
الزهرة (اسم ديمرت اإللهة تماثيل كانت كما الرومان)، عند الزهرة اسم (وهو أفروديت

ذاتها.»32 مريم السيدة أنها عىل تعبد العتيقة، الخرائب بعض يف الباقية اليونان) عند
الزهرة كوكب لقب سنجده «Mary «مريم السيدة اسم تتبعنا إذا أننا ا حقٍّ والغريب
كان وكالهما للبحر، إلهة — الفينيقيني عن نقًال — هؤالء اعتربها فقد الرومان، عند
كوكب أي ماري»،33 «ستيال البحري اللقب الزهرة «أفروديت» عىل وأطلقوا بحريٍّا، شعبًا
ويشري ،Maria Meer MaryMare هو، منها املشتقة واللغات الالتينية يف والبحر البحر،
الخصب،34 إلهات عىل يطلق ا عامٍّ اسًما كان «Mary «مريم االسم أن إىل العقاد» «عباس
تبدأ نرى كما وجميعها ،Marya الهند ويف Maia واليونان Mirhe القديمة سوريا يف فهو
الزهرة حازته الذي نفسه اللقب وهو اللغات، مختلف يف األم بها تنادي التي األمومة بميم
مع 35.Ama وأما Mama ماما ينادونها فكانوا األكرب، األمومة رمز حيث الرافدين، يف
ومشبعة تماًما متأثرة يهودية بيئة يف تربت قد «مريم» السيدة أن هي جانبية مالحظة
— املعتقد وكان للهيكل! املنذورات إحدى كانت إنها بل الخصب، إلهات وعقائد بأفكار
املسيحي االعتقاد وهو اإلله، من يكون حملها فإن حملت إذا املنذورة أن — األيام تلك يف
من آخر عدًدا أنجبت بعده ومن املسيح، أنجبت أنها ورغم املسيح. بميالد لها حدث فيما
العذراء»! «البتول الشائع الزهرة بلقب تحظى ظلت فإنها األناجيل،36 تزعم فيما إخوته

ص٢٩٢. السواح، 32
١٩٥٤م. سبتمرب القاهرة، الهالل، دار هللا، العقاد، محمود عباس 33

نفسه. املوضع 34
ص٣٨. السابق، املصدر بوتريو، 35

آية وإىل أيًضا؛ متى ،١٢ اإلصحاح ،٤٦–٤٩ آيات وإىل متى؛ إنجيل األول، اإلصحاح ،٢٩ آية إىل ارجع 36
مرقس. إنجيل ،٦ إصحاح ،٣٠٢ آيات وإىل يوحنا؛ إنجيل ،٦ إصحاح ،٤٢
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والعرب اليهود بني الزهرة (5)

لدى نجد إننا حتى التنجيم، وعلم الفلكية املعارف انتقلت العرب، بالد إىل الرافدين ومن
حتى بها معموًال العربية أسماؤها تزل لم والكواكب، واألجرام للربوج تقسيمات العرب
«الشمس، السبعة والكواكب األجرام معرفة أيًضا انتقلت الفلكية املعارف هذه ومع اليوم،
النريين والقمر الشمس اعتربوا وبينما زحل»، املشرتي، املريخ، الزهرة، عطارد، القمر،
كواكب هي وإنما والقمر، كالشمس ليست األخرى الكواكب أن عرفوا فقد الكبريين،
يعود «خنس» واالسم الُكنَّس»، «الُخنَّس اسم الخمسة الكواكب عىل أطلقوا لذلك سيارة؛
ترجع، لكنها الكبريين، النريين سري الفلكية واملنازل الربوج يف تسري الحظوها لكونهم
كناسها يف الظباء تسترت كما تسترت لكونها فتعود «ُكنَّس» أما «تخنس»، هي وترجع
العربية البيئة طبيعة تعكس تعابري وهي الظباء». «كنس هو الظباء وتسرت بالجبال،
العلوم هذه انتقال يكون أن احتمال إىل الحوت» «محمود الباحث ويذهب معها، وتتسق
تالمذة كانوا الجزيرة صائبة أن املعروف ومن الصابئة، يد عىل جاء قد العرب جزيرة إىل
صابئة مذهب أن إىل مؤخًرا الباحثني بعض انتهى وقد الرافدين، أهل من للكلدانيني

االحتمال.37 هذا يرجح مما القدماء؛ الكلدانيني الرافدين أهل مذهب من كان الجزيرة
العرب، جزيرة إىل الُكنَّس» الجواري «الُخنَّس مع انتقلت عندما الزهرة أن ويبدو
هذا ويف عباداتها، طقوس بعض ولربما وخصائصها، صفاتها أيًضا معها أخذت
عند األسطورية باالحتفالية حظيت التي الكواكب أبرز «ومن أحمد»: خليل «د. يقول
ثم البداية، يف العرب بعض قدسها التي والحب الجمال إلهة وهي الزهرة: العرب:
… األصغر السعد اسم املنجمون عليها أطلق وقد هذا بأجمعهم. الشمال عرب شملت
… والرسور واللهو كالطرب الرتفيهية، القبيل مجتمعهم صفات العرب عليها وأضفى
الحب.»38 شدة من املتآلفني بني الضجاع عند الجنسية الغريزة تهيج أنها اعتقدوا كما
أسطورة وأهمها األساطري، حولها وصاغوا الزهرة عبدوا العرب أن الجوزو» «د. ويضيف

ص٨٢. السابق، املصدر الحوت، 37
ص٤١، ١٩٨٠م، ط٢، بريوت، الطليعة، دار العربي، الفكر يف األسطورة مضمون خليل، أحمد خليل د. 38

.٤٢
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يف بها يصعدان التي الكلمة منهما وتعلمت ملكني، أغرت حسناء امرأة كانت «إنها تقول:
كوكبًا.»39 هناك وُمسخت ارتقت حيث إىل السماء،

إىل وصلت قد «تموز» التعس اإلله مع قصتها تكون أن — نرى فيما — ويحتمل
ملا أخرى صورة أو تكرار هي امللكني هذين قصة تكون ولربما وصل، فيما الجزيرة
باملالكني تنتهي العربية األسطورة أن بالحسبان أخذنا ما إذا خاصة «تموز»، مع حدث
فقد بها، أودت مشتهاها، منهما ونالت الزهرة، أغوتهما أن فبعد نفسها، التعسة للنهاية
بابل بالد برئ من ونزوله «تموز» مصري كبري حد إىل يشبه ما وهو بابل، يف برئ يف نكسا
عزوها املمكن فمن باألسطورة لحقت التي الطفيفة التغريات أما السفيل. املوتى عالم إىل
وقع من تعترب العربية األسطورة كون أما املعتقدات، تطور يف ودوره الزمن عامل إىل
نعتقد فيما فيعود «تموز»، حال هو كما إلًها وليس مالكني) (أو مالًكا الزهرة فتنة أسري
كان أنه نعتقد كما التوحيد، نحو الطويلة القرون هذه خالل البرشي العقل نزوع إىل
البابيل األرس يف عاشوا قد العربيون أو فاليهود األمر، هذا يف يُغفل ال دور العربي للشعب
جل — الباحثني معظم يرى فيما — نقلوا أنهم جدال وال يزيد، أو قرون أربعة حوايل
من عدًدا إليها وأضافوا «إيل»، الجبار اإلله رأسهم وعىل فلسطني، إىل معهم الرافدين آلهة

والكنعانية. الفرعونية اآللهة
بقية عىل غريه دون وتفضيله «يهوه» القومي إلههم نحو اتجاههم مع أنه ويبدو
بدوره، قوميٍّا وتراثًا ثروة باعتباره اآللهة من الغفري الجم هذا يرتكوا أن عليهم عز اآللهة،
اآللهة هذه لكن شأنًا. منه أقل واعتربوها «يهوه». القومي لإلله أتباع إىل آلهة من فحولوها
التكوين، نورانية اإلله مثل فهي يتغري، لم هو هو اإللهي الطابع تحمل ظلت العديدة
يزال ما التي الرافدين، آلهة كأجنحة أجنحة ولها كقدراته، قدرات ولها خالدة، مثله وهي
األكرب لإلله تابعة أصبحت أنها وبما اليوم، إىل العراق يف قائًما املجنحة تماثيلها بعض
الجديد اسمها — املعنى هذا عن معربًا — العربي اللسان عليها أطلق فقد أمالكه، من أو
جميع لدى شأنًا القديمة اآللهة أعظم من هو «إيل» الجبار اإلله كان وملا «املالئكة»،
اآللهة بني به الالئق وضعه أخذ فقد خاص، بوجه اليهود ولدى األصل، السامية الشعوب
إيل» «جربا الجبار اإلله القديم باسمه وسيدها، املالئكة كبري فأصبح املالئكة، أو املساعدة

ص١٧. ١٩٨٠م، ط٢، بريوت، الطليعة، دار والخرافات، العربية األساطري من الجوزو: مصطفى د. 39
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عن السامية اللغات كل يف والقوة الجربوت بمعنى «جربا» الكلمة تخلفت وقد «جربيل» أو
العربية.40 اللغة ذلك يف بما الرافدي، النطق

اليهود، عند مالئكة إىل الرافدين آلهة تحول يف هذا مذهبنا الباحثني بعض ذهب وقد
«ديورانت»: قول يف جاء مثًال تفصيل، دون خاطفة وملحات رسيعة إشارات يف ولكن
وراء وسريًا اآللهة.»41 من العظيم الحشد هذا من مالئكتهم صاغوا قد اليهود ولعل …»
لطائفة برؤياه حزقيال سفر فيطالعنا املقدس، الكتاب صفحات نتناول مذهبنا تدعيم
وجه أوجه، أربعة منها لكل …» قائًال: يصفها الكروبيم أو الكروبيني تسمى املالئكة من
إنسان.»42 أيدي تحتها أجنحة أربعة منها ولكل نرس، ووجه ثور ووجه أسد ووجه إنسان
ريب وال — الوصف هذا يف متأثر «وحزقيال بقوله: الرؤيا هذه عىل بكر» السيد «د. ويعلق
وقصورها، بابل معابد تحرس كانت التي املجنحة الجنية الكائنات وصور بتماثيل —
إشارات حزقيال سفر يف أن ذلك ويؤكد املنفى.»43 إبان قطًعا حزقيال شهدها والتي

بابل.44 يف الجدران عىل املحفورة الصور إىل مبارشة
الخالق، األكرب لإلله أتباع إىل القديمة اآللهة بمجموعة تحول الذي التطور لهذا وتبًعا
يعودون (وهم والصابئة يملكها، مالئكة هلل إن وقالوا نفسها، نة السُّ عىل العرب سار فقد
للعقيدة يدينون كانوا العرب، من الباحثني) بعض يزعم فيما بابل إىل وبعقيدتهم بأصلهم
هللا. إىل شفعاء أنها عىل إليها ينظرون العرب بقية مع وكانوا املالئكة. فيعبدون القديمة
واعتربها «مالئكة»، االسم وبنفس املالئكة بهذه أيًضا قال اإلسالم أن التعريف عن وغني
َوُربَاَع﴾ َوثَُالَث َمثْنَى أَْجِنَحٍة أُوِيل ُرُسًال اْلَمَالِئَكِة ﴿َجاِعِل … مجنحة نورانية كائنات
وهم الكروبيم، أو الكروبيني طائفة من ألنه سيًدا؛ جربيل يقف رأسها وعىل 45،(١ (فاطر:
قد ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا النبي أن يروى ومما العرش، حملة وهم املالئكة،46 سادة الزمخرشي يف

١٩٧١م، اإلسكندرية، املرصي، مطبعة ظاظا، حسن د. ولغاتهم: الساميون جربا: معنى يف انظر 40
ص١١.

ص٢١٤. ديورانت، 41

.٤–٢٨ اآليات ،١ اإلصحاح حزقيال، سفر املقدس، الكتاب 42
.٣٠١ موسكاتي، عىل بكر د. هوامش 43

.٢٣-٢٤ حزقيال، سفر املقدس، الكتاب 44
.١ آية فاطر، سورة الكريم، القرآن 45

ص٤٠٨. ١٩٤٧م، القاهرة، ج٢، البجاوي، وعيل الفضل أبو محمد طبعة الزمخرشي، 46
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املالئكية الطائفة هذه فيه يصف هللا عبد بن ألمية الجاهيل الشعر من بيت عىل صادق
يقول:

م��ل��ب��د47 ول��ي��ث ل��ل��ي��س��رى وال��ن��س��ر رج��ل��ه ي��م��ن��ى ت��ح��ت وث��ور رج��ل

عن النبي قول يف وطائفته، لجربيل الوصف هذا عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي من التصديق وجاء
قوله.»48 يف أمية «صدق عباس: ابن

العرب بالد يف الزهرة (6)

لكن الزهرة، كوكب عبادة عرفوا قد اإلسالم قبل العرب أن إذن به املسلَّم من أصبح
كان هل هي: اآلراء فيها تتضارب مصادر من أيدينا بني فيما اآلن نواجهها التي املشكلة
كانت وإذا والعزى؟ ومناة الالت الجاهلية: يف املعبودات الثالث بالربات عالقة للزهرة

الزهرة؟ كوكب تمثل كانت الثالث الربات فأي عالقة، هناك
له وكان الجزيرة، شبه بعقائد اهتماًما املسترشقني أكثر بني من «فلهاوزن» يُعد
«بروكيبوس» الروماني املؤرخ عن ينقل وهو «العزى»، العربية باإللهة خاص اهتمام
رصاحة ورد قد ذلك وأن «أفروديت»، اإللهة نفسها هي العربية «العزى» أن ٥٦٢م، املتوىف
االسم هو «أفروديت» أن آنًفا عرفنا قد كنا وملا مرتني،49 رسياني مؤرخ قول يف قبل من
ملا ونظًرا العربية، العزى هي الزهرة أن «فلهاوزن» مقصد فيكون الزهرة، لربة الروماني
يؤيد مما كثريًا نجد أن يمكن بالتقيص فإننا — رأينا يف — وجاهة من الرأي هذا به يتمتع
مؤيدات، من املصادر يف ورد مما استنتجناه أو وجدناه ما بعض وإليك «فلهاوزن»، رأي

مقصود: أم مبارش غري بطريق أم مبارش بطريق سواء

يعبدون الوقت هذا يف كانوا العرب أن ٥ق» ق – األنطاكي «إسحاق قول يف جاء (١)
يف (فينوس الزهرة هي (٤٢٨٠) معجمه يف «عيل» يقول كما «بلتي»، تسمى من

ص٥٦. ١٨٤٩م، جوتنجن، املخلوقات، عجائب القزويني: 47
ص١٩٠. ج٣، ١٢٨٥ه، بوالق، األغاني، األصبهاني: 48

.٤٣٤ بكر، د. هوامش 49
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احتمال إىل اإلشارة هنا يفوتنا وال العزى.50 اسم أيًضا تحمل عنده وهي اليوناني) النطق
مع خاصة «بلقيس»، امللكة تسمى عمن األساطري يف جاء بما عالقة «بلتيس» ل يكون أن
بفتنتها. الحكيم» «سليمان امللك لب خلبت إنها تقول قصص من شخصيتها حول حيك ما
اإلمرباطور آخرهم كان الحبشة. حكموا األباطرة من سلسلة منها وأنجب أتاها أن فكان
لها كان أنه املقدس الكتاب يف جاء وما — الحبشية األساطري يف كما — «هيالساليس»
األسطورة يف وأنه الراعي، «تموز» الرافدية الزهرة بعشيق يذكرنا واملاعز ماعز، أرجل
عليه قبضوا لكنهم ماعز، إىل فتحول السفيل العالم زبانية من ينجو أن حاول الرافدية
اللغة وبخاصة السامية، اللغات بطبيعة تتعلق تاريخية حقيقة إىل إضافة النهاية، يف
وأحيانًا األمر» عليهم التبس قرءوا فإذا نقاط، بال يكتبون كانوا العرب «أن وهي العربية،
يف اليوم حتى اللبس هذا لتجد إنك حتى تاء، القاف تحسب أو ميًما تحسب العني كانت
«يعفور، بني ما املصادر يف البيزنطي امللك اسم كتابة اختالف لذلك ومثًال كثرية، كلمات
تخرج املسألة هذه كانت وملا اللغوية.51 املصادر يف كثري ذلك وغري ونقفور». ونعفور،

الباحثني. من وتأصيلها بحثها يريد ملن كعالمة نرتكها فإننا موضوعنا، نطاق عىل
تعبد كانت «العزى» أن «العزى»، هي الزهرة كون يف «فلهاوزن» رأي يؤيد مما (٢)
الزهرة. إلهة خاصية وهو الخصب عالمة هو والشجر مقدسات، ثالث شجرات شكل يف
«من «الحوت» يقول فيما فهي حروبها، يف قريش تحمله رمز أو تمثال للعزى كان (٣)
خصائص إحدى كانت بدورها الخاصية وهذه الحروب».52 يف تشرتك كانت التي اإللهات

الزهرة.
وكان الصباح كوكب وهو «عزيز» ال أو «عزيزو» اإلله الصفويني آلهة بني من كان (٤)
الصباح وكوكبا «العزيز»، ل تأنيثًا «العزى» فدعوه مؤنثًا، وكان املساء وكوكب مذكًرا، إلًها

حب.53 إلهة أو حرب إلهة تكون عندما الزهرة هما واملساء

.٣٧٥ ص٣٧٤، نفسها، للهوامش ارجع للمزيد 50
.١٨ ص١٧، ولغاتهم، الساميون يف: ظاظا حسن د. أوضحها الخلط لهذا كثرية وأمثلة ص٥٨، الحوت، 51

ص٧٤. الحوت، 52
والنرش والرتجمة التأليف لجنة الدواخيل، الحميد عبد ترجمة اإلسالم قبل سوريا يف العرب ديسو: رينيه 53

ص١٣٦. ١٩٥٩م، القاهرة،
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كان الروماني اإلغريقي املجتمع يف صباح كنجمة الزهرة إلهة لقب إن (٥)
الرشقية. للعزى تصحيف نرى كما وهو «آزيزوس»،54

لدى معبود صباح كنجم آنًفا إليه املشار «عزيز» هما توءمان تدمر آلهة بني من (٦)
«أرض»، هي أرص أن مالحظة مع مساء،55 كنجم «أرض» أو و«أرصو» الصفويني،

الزهرة. كوكب يف بعد فيما شخصت التي األم اإللهة أو الخصب إلهة كانت واألرض
أما الحسن. لكوكب العرب عند رمزت «العزى» إن يقول: أحمد» خليل «د. إن (٧)
غري ليست الزهرة ألن واضح؛ وخلط فهم سوء فيه كالم وهو الزهرة.56 إىل فرمزت الالت
كوكب إىل ترمز كانت «العزى» أن إىل إشارته هو يعنينا ما ولكن ذاته، الحسن كوكب
تعبريه لكن للزهرة، رمًزا كانت أيًضا الالت أن بقوله يعني (وقد الزهرة أي الحسن
كما كبرية صحة فيه نظرنا وجهة من املعنى هذا أن رغم املعنى، ذلك يفد لم وموضوعه

الحًقا). سنرى

ويؤيدها، نظره وجهة مع ينسجم رأيناه ما ومع «فلهاوزن»، إليه ذهب ما هذا
أن إال الجاهيل، العربي عند الزهرة كوكب إىل يشري كان الذي االسم «العزى» يكون وهكذا
هذا مع ويذهب للشمس57 رمًزا كانت إنها فيقول «الالت» إىل ذلك بعد يتطرق «فلهاوزن»
«اليلت» هو اللت … «إن عيل»: جواد «د. فيقول العرب، والباحثني املؤرخني بعض الزعم
الحجر نصوص من … اللت وهو … هريودوت املؤرخ أيام يف العرب عند الرئييس اإلله …
نفسه املذهب يذهب كذلك أنثى.»58 الشمس أن بدليل الشمس هي الالت أن ويظن …
ليستنتج مذهبه؛ يف «نولدكه» وتأييد «فلهاوزن» رأي إىل مستنًدا الحوت» «محمود الباحث

الشمس.59 هي الالت أن
من «فلهاوزن» مذهب يؤيد عما مصادر من أيدينا بني فيما بحثنا قد أننا ورغم
بقدر علمنا مع — الشمس هي الالت اعتباره يف نخالفه فإننا الزهرة، هي العزى أن كون

.١٢٤ نفسه، 54
ص٣٨٦. موسكاتي، عىل بكر د. هوامش: 55

ص٤٤. السابق، املصدر خليل، د. 56

.Wellhawen Rcste Arabichen Heiden tumb’s 2nd, Berlin and Leipzig p. 33 57

ص٩١. ج٥، اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 58

ص٦٧. الحوت، 59
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رأي إىل تستند خاصة، رؤية إىل مرجعه واالختالف — ولقدره لثقله وحفظنا «فلهاوزن»
«ريكمانزوستاركي»، من كل من والتأييد بالتصديق مدعًما ديسو»، «رينيه إليه ذهب آخر
لم ومناة» والعزى «الالت مجتمعات الثالث اإللهات أن — ابتدائيٍّا زعًما — نزعم إننا بل
ما وهذا الفضاء، أجرام من آخر معبود أي دون وحده الزهرة لكوكب رموز سوى تكن

اآلن. عليه الدليل إقامة سنحاول

الثالث واإللهات الزهرة (7)

الزهرة ربة عبادة هناك إىل انتقلت حيث الشام، بالد يف القديمة النصوص إىل بالعودة
أيًضا، زوجة «إيل» الجبار الرافدي اإلله جوار إىل عبدوا قد الكنعانيني نجد الرافدين، من
وهو «إيل» من التأنيث لقب عليها وأطلقوا الكونية، واملخصبة الكربى األم واعتربوها
لإلله كزوجة لقبها يزل ولم البحر»، «سيدة ب ولقبوها «عشرية» فكان اسمها أما «إيالت»،
وال اليوم.60 إىل األحمر البحر يف باسمها املعروف الخليج عىل علًما للبحر وكسيدة «إيل»
كوكب إلهة وألقاب أسماء من البحر» «سيدة ولقبها «عشتار»، من «عشرية» أن يخفى
بأن القول إىل يدعونا ذلك فإن «إيل»، املذكر من «إيالت» أسموها قد كانوا وملا الزهرة،

نفسه. «الالت» هو «إيالت» اللفظ أن مالحظة مع الزهرة، سوى تكن لم «إيالت»
وبالرتجمة ألت»61 – يم أثرت «ربت التايل: النص األوجاريتية النصوص يف جاء كذلك
ومجمله الالت»، أو إيالت = «ألت البحر» = «يم ربة» = «ربت عشرية»، = «أثرت يكون:

إليه. ذهبنا ما يؤيد وهو إيالت» البحر، ربة «عشرية
آليتا ويدعونها الزهرة يعبدون كانوا العرب أن لغته) (حسب هريدوت ذكر وقد
تذكر كانت ما غالبًا التدمريون عدها التي «الالت» أن إىل إضافة 62.Alilat أو Ailita
اليونانية من اسمه وجاء الالت». «وهب و«زنوبيا» «أذينة» ابن ُسمي وقد «أثينا» باسم
ليست وأثينا أثينا، هي كانت التدمرية «الالت» إن أي أثينا» «هبة أي 63Athenodors

الزهرة. سوى

ص٢٨٨. زايد، أيًضا انظر ٨٨؛ السواح، 60
.٢٧٣ بكر، د. هوامش 61

.٦٩ الحوت، 62
.١٢٢ ديسو، 63
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الزهرة، لكوكب رمًزا كانت إنما — «العزى» جوار إىل — بدورها الالت فإن وعليه:
أين واآلن: و«ستاركي».65 «ريكمانز»64 من كلٌّ بشدة فيه وأيده «ديسو»، ارتآه ما وهو

هذا؟ كل من «مناة»
العربية اللغة بني حدث الذي والخلط اللبس إىل لالستناد العودة هنا يمكنني
اللغات بقية وبني بينها وما جهة، من نطقها وبني املنقطة غري الكتابة بني ما وذاتها،
الخصوبة روح «عناة» سوى ليست «مناة» أن مؤداه افرتاًضا فأضع األخرى، السامية
«عناة» بأن علًما الرافدين. يف الزهرة اسم «عشتار» من أصًال املشتقة الكنعانيني، عند
عن جاء ما إىل إضافة هذا «عشتارت»،66 رصاحة الرافدي وباسمها بالعذراء، تلقب كانت
أو أرص أو (أرض األرض األم اإللهة أسلفنا كما هؤالء عبد فقد الشمال، عرب عبادات
املساء، نجمة هي حيث من الزهرة ممثلة واعتربوها «مناة»، أسموها وقد رىض)، أو أرصو
وأن الصباح، نجمة هي حيث من والقتال الحرب إلهة «العزى» أو «عزيز» كان بينما
الكربى إلهتهم سوى ليستا الصباح كوكب الزهرة و«العزى» املساء كوكب الزهرة «مناة»

للحب.67 إلهة أو للحرب إلهة تكون أن تريد عندما صورتها يف «الالت»
هما صورتني العرب عند أخذت العربية الالت إن «ديسو»: قاله ما إىل نصل وهنا
والعزى الحرب. إلهة الصباح نجمة األوىل «العزى بأن ويفرسها «العزى»، مثنى «العزيان»
— زعمنا أو — افرتضناه ما إىل بالضبط يؤدي فهم وهذا املساء».68 نجمة هي الثانية
غريه. دون وحده الزهرة لكوكب رموًزا كانت كلها ومناة» والعزى «الالت أن وهو مسبًقا،
جاهيل زعم يف جاء ما هو إليه، ذهبنا ما بها ندعم أدلة من أيدينا بني ما آخر ولعل
الجاهلية يف فالعرب القمر.»69 إلهات هن وعزى والالت مناة الثالث هللا بنات «إن يقول:

Ryck mans (Jacques) Le noms prepres and Semitiques 3vol Lauvain 1934—Les Reili- 64

.p. 3, 1963 الصدد بهذا أيًضا وانظر gions Areabes pre-lslamiques 2ed Louvian
Stareky paimigreniens nabateen set Arebes du nord a vont lslam dans Histoire de 65

Religiens 4 (pubilesaus La direction de Maurice Brillant et Rene Algrian) Tohrin 1956,
.pp. 201–237

ص٨٨. السواح، 66
ص٣٦٢. بكر، هوامش 67

ص١٢٥. ديسو، 68

ص٤٢. خليل، 69
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«إينانا» سنجد الرافدية لألساطري عدنا ولو القمر، إلهات وأنهن هللا، بنات أنهن اعتقدوا
بنات عن حديثه يف عيل» «أمري ذكره ما إىل إضافة القمر.70 ابنة الزهرة أو «عشتار» أو
وهي الطبيعة، يف املولدة للقوى تمثيًال األوىل بالدرجة كانت األصنام هذه عبادة «إن هللا:
إىل اإلشارة يفوتنا وال والبابليني.»71 والفينيقيني القدماء الساميني ديانة مميزاتها يف تشبه
لتعبد جنوبها إىل الجزيرة عربت قد الصباح» «نجم محاربًا ذكًرا إلًها بصفتها الزهرة أن
بالد إىل انتقلت هنا ومن — عشتار من االسم اشتقاق الحظ — «عثرت»72 باسم هناك
…» إنه: «موسكاتي» ويقول للسماء، إلًها بالتدرج هناك صار الذي «عسرت» باسم الحبش
الذي «بُحري» أيًضا بها ويلحق … األرض أمنا إله «ُمدر» اإلله هناك كان عسرت جانب إىل

الزهرة. كوكب يمثل بدوره الثالوث وهذا البحر.»73 إله العلماء بعض يعده

اإلسالم يف الزهرة (8)

الصابئة، عرب الجاهلية يف العرب إىل وعلومهم البابليني عبادات ترسب عن تحدثنا أن سبق
الخمسة، السيارة الكواكب فيها بما ،«٧» والرقم السبعة، السماوية لألجرام وتقديسهم
مكرًسا وكان البابيل، التقويم يف الجمعة يوم وكان املقدس، الزهرة يوم قدسوا إنهم حتى
يف أثر الزهرة باسم اليوم لهذا لتسميتهم زال وما الزهرة، كوكب لعبادة الرافدين يف
الزهرة، فينوس Venus من األصل يف هو «الجمعة» Vendred ف: األوروبي، اللسان

الجمعة.74 أو الزهرة يوم هو Dies-Vanerisو
«يوم اعتزاًزا الجاهليون أسماه الذي «الجمعة» الزهرة يوم أن البيان عن وغني
يف جاء قد أنه إىل إضافة املقدس، األسبوعي يومه اإلسالمي املأثور يف أصبح العروبة»
ِباْلُخنَِّس أُْقِسُم ﴿َفَال هللا: قول يف السيارة، الخمسة للكواكب واضح تقديس القرآنية اآليات
أي «الخنس: وجدي» فريد «محمد تفسري ويف 75.(١٥-١٦ (التكوير: اْلُكنَِّس﴾ اْلَجَواِر *

ص٢٩٩. السواح، 70
ص١٢٣. الحوت، 71
ص١٧. الجوزو، 72

ص٢١٧. موسكاتي، 73

ص١١٣. فريحة، 74

.١٥-١٦ اآليات التكوير، سورة القرآن: 75
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بمعنى الجواري أي الجوار: وتنحى، رجع ويخنس يخنس، خنس من الرواجع الكواكب
والسيارات جحره، يف أي كناسه يف استرت يكنس، الوحش كنس يقال والكنس: الجاريات،

الشمس.»76 ضوء تحت تختفي التي هي الكنس
يوًما «الزهرة» العزى ذكر ملسو هيلع هللا ىلص) هللا عبد بن (محمد النبي أن الكلبي» «ابن ويذكر
عىل هشام» «ابن ويعلق قومي.»77 دين عىل وأنا عفراء شاة للعزى أهديت «لقد فقال:
مما يأكل كان إن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن بقوله: بعثه، قبل الزهرة لنصب ذبحه من النبي أكل

مباًحا.»78 أمًرا فعل فإنما النصب، عىل ذبح
الكريم والقرآن اإلسالم، يف القدسية حظوته نال قد «٧» الرقم أن اإليضاح عن وغني
ودرجات واألرض، السماء، (طبقات خاصة، مكانة الرقم لهذا تجعل التي باآليات ثري
يف نجد كذلك إلخ). … السبع والبقرات السبع، السنابل وكذلك اآلخر، العالم وأبواب الجنة،
وتمكنها الجنسية الزهرة قدرات يف البابليون اعتقده ملا صًدى القرآنية اإلسالمية التفاسري
َعَىل يَاِطنُي الشَّ تَتْلُو َما ﴿َواتَّبَُعوا البقرة: سورة يف جاء وقد اإلغوائية. الجسدية ملكاتها من
أُنِْزَل َوَما ْحَر السِّ النَّاَس يَُعلُِّموَن َكَفُروا يَاِطنَي الشَّ َوَلِكنَّ ُسَليَْماُن َكَفَر َوَما ُسَليَْماَن ُمْلِك
َفَال ِفتْنٌَة نَْحُن إِنََّما يَُقوَال َحتَّى أََحٍد ِمْن يَُعلَِّماِن َوَما َوَماُروَت َهاُروَت ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ َعَىل
وابتالء، اختبار أي «فتنة: فيه: يقول «وجدي» تفسري الحديثة التفاسري ومن تَْكُفْر﴾.79
أوقعه فالنًا وأفتن أعجبه، اليشء وفتنه … والفضيحة والكفر واإلثم الضالل أيًضا والفتنة
اآليات، هذه ترشح قصة يورد الذي «الطربي» تفسري القديمة التفاسري ويف الفتنة.»80 يف

اآلتي: يف إيجازها يمكن
فأراد أعمالهم، يف تطعن املالئكة رشعت الضالل، يف «آدم» بعد من الناس وقع ملا إنه
وديانة، وزهًدا علًما املالئكة أعظم من ملكني باختيار فأمرهم أنفسهم، املالئكة يبتيل أن هللا
اإلنس، شهوات فيهما ركبت بعدما األرض إىل وأُهبطا و«ماروت»، «هاروت» فاختاروا
وغري الخمر ورشب والزنى النفس قتل عن ونُهيا أحًدا، به يرشكا وال هللا يعبدا أن وأُمرا

ص٧٩٤. القاهرة، الشعب، دار املفرس، القرآن وجدي، فريد محمد 76
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الشهوة، عليهما فغلبت الزهرة، هي امرأة لهما عرضت األرض ويف املعصيات. من ذلك
لهما وأخرجت ودينها، أمرها عىل يكونا أن إال فأبت نفسها، عن وراوداها عليها فأقبال
فأبت نفسها، عن وراوداها أتياها ثم ردًحا. وصربا فامتنعا له، ويسجدان يعبدانه صنًما
الخمر، رشب أو النفس قتل أو الصنم عبادة إما ثالثة، إحدى عليهما واشرتطت ثانية
الخمر، رشب وهو املطالب أهون فآثرا الشهوة بهما احتدمت ثم ينبغي، ال ذلك كل فقاال
الفضيحة فخشيا إنسان بهما مر وهنا بالزهرة، ووقعا منهما الخمر أخذت حتى فسقتهما
يستطيعان، فال الخطيئة يف وقوعهما عرفا أن بعد السماء إىل الصعود ويشاءان فقتاله،
هاروت فيه وقع ما إىل املالئكة فتنظر السماء. يف املالئكة وبني بينهما الغطاء ويُكشف
البرش. األرضمن يف ملن االستغفار يف ويأخذون العجب، كل فيعجبون الذنب، من وماروت
وعرجت فعلماها، السماء إىل به يصعدان الذي الكالم تعليمها منها طلبت أنها ويروى
وجعلها مكانها، فبقيت به تنزل الذي الكالم نسيت وهناك السماء، إىل ي الرسِّ الكالم بهذا
اآلخرة، وعذاب الدنيا عذاب بني ا فُخريِّ و«ماروت» «هاروت» أما الجميل. الكوكب هذا هللا
القيامة.81 يوم إىل برئ يف منكوسني يعذبان ببابل فُجِعال ينقطع ألنه الدنيا عذاب فاختارا
التي «هذه ويقول: يلعنها الزهرة رأى كلما كان أنه عمر» بن هللا «عبد عن ويروى
كان رآها إذا النبي أن عمر»: بن هللا «عبد عن الحديث ويف وماروت.»82 هاروت فتنت

أهًال.»83 وال مرحبًا فال الحمراء «طلعت يقول:
معبدها هدم بعد حتى ا، رسٍّ الزهرة عبادة عىل ظلوا مسلمني قوًما أن «ديسو» ويزعم
يعلم كان الكلبي» «ابن ألن وذلك مكانه؛ مسجد وإقامة — «الالت» معبد يف املمثل —
أنيس «د. ويزعم بل الصنم،84 هذا يشغله كان الذي املكان يف اليرسى املسجد مئذنة أن
الخرض.85 الويل هو وأنه اإلسالمية املأثورات يف حيٍّا بقي قد «تموز» عشيقها أن فريحة»
تموز خاصية الخصب هي والخرضة الخرضة، من «الخرض» اشتقاق نالحظ أن ولنا
جلس تحويل: حدث إىل يرجع الخرض، اسم أن أحمد» «خليل ذكره ما إىل إضافة والزهرة،

ص٣٤٣–٣٤٦. الطربي، تفسري 81
ص٣٤٥. نفسه، 82
ص٣٤٦. نفسه، 83
ص١١٢. ديسو، 84
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آلخر.86 وقت من يظهر غائب حارض وهو خرضاء، تحته هي فإذا بيضاء فروة عىل مرة
وتموز الزهرة عند والحضور الغياب حالتي عن علمناه بما «خليل» كالم ربطنا ولو
يحتمل فريحة» «د. كالم أن الزعم أمكننا والجفاف، الخصب بني الفصيل التنوع لتفسري
يحمل — «الهالل» القمر رمز إىل إضافة — منها فكثري اليوم، املساجد مآذن أما الرتجيح.

إشعاعات! ثمانية ذات نجمة الهالل دائرة داخل

الثور. وقوائم الرجل ووجه النرس وأجنحة األسد هيئة الحظ :١١ رقم لوحة
وإذا كروبني. وجمعها الكروب فسماه حزقيال، أبهر الذي الرافدي الفن إنه
«برق». إىل قروب أو كروب تتحول السامية اللغات يف القلب بظاهرة أخذنا

م��ل��ب��د ول��ي��ث ل��ل��ي��س��رى وال��ن��س��ر رج��ل��ه ي��م��ن��ى ت��ح��ت وث��ور رج��ل

هللا عبد بن أمية

.٩٦ خليل، 86
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قوله. يف أمية وصدق :١٢ رقم لوحة
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لألنثىومدخل قربان كر، للذَّ أضحية
االجتامعية الدين إىلجذور

التأسيس (1)

ظواهر بني بدائيته، ظلمات يف يتخبط العقل كان عندما أنه الباحثني من كثر يزعم
هذه نحو اإلنسان اتجه تمييز، بال فتدمر مرة، وتغضب العطاء، فتجزل مرة، تصفو
والشمس القمر فعبد أدناها، إىل أكربها من عنارصها، فألَّه متوسًال، ضارًعا الظواهر
والحيوان واألمطار، والينابيع واألنهار والجفاف للخصب وجعل الفضاء. أجرام وبقية
رجاء اآلخر ولبعضها بطشها، خشية لبعضها تعبَّد بها. معنية آلهة والضار، منه النافع
الطعام يف تركزت األساسية حاجاته وألن والقوت، األمان لنفسه ليضمن منافعها؛ استمرار
طمًعا بالقرابني، اآللهة لهذه التدلف بإمكانه أن تصور فقد بصعوبة. عليه يحصل الذي
لعصفها ودرءًا عليها، تحايًال الغضوب الباطشة لآللهة اتجه نفسه وباألسلوب خريها. يف

وضواريها. وحوشها لرش وإرعاًدا زلزلتها، أو
قبل محاصيله ثمار يتذوق ال فكان بالعطاء، يبخل فلم تعبده، يف اإلنسان وأخلص
أربابه، من نسله بأبكار يقرتب أن قبل بحيوانه ينتفع وال قطوفها، أول آللهته يقدم أن
ليسيل األكباد؛ فلذات أعناق إىل باملدى يداه فيه امتدت الذي املدى إىل إخالصه يف وتفانى

اآللهة. مذابح عىل أطفاله دماء
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ورأي موقفان (2)

موقفني: أحد القرابني مسألة من الباحثني أغلب اتخذ وقد

اإلنسان رأى ثم النبات، ثمار عىل اقترص أمره بداية يف القربان أن يرى موقف •
من أعىل اللحم بحسبان ماشيته، من لها يذبح أن — آلهته تملق يف زيادة —
اآللهة، عروش عند ليذبحه قربانه يحمل أن له متيًرسا يكن لم وملا رتبة، النبات
نفوسها، فتهدأ اآللهة تشمه دخانًا، مادته لتتصاعد حرقه ثم ذبحه إىل عمد فقد
البرشية، الدماء نحو تحول آللهته، ضمريه لخلوص وإثباتًا املغاالة، يف وزيادة
وفداءً تقربًا اآللهة، مذابح عىل — مقصودة بجروح — دمائه بعض فأسال
واحًدا يذبح فكان النذور، يشبه ما إىل األمر تحول ثم وممتلكاته، وألوالده لنفسه
محتمل لرش دفًعا أو يرجوه، أمر يف لرجائه استجابت هي إن آللهته، أبنائه من

الحدوث.
االرتقائية؛ البرشي العقل تطور لسنة مسايرة تماًما، ذلك عكس يرى آخر وموقف •
يزال ال اإلنسان كان عندما البرشية، بالضحايا كانت البداية أن إىل يذهب إذ
نحو تحول العقل تطور يف االرتقائي وبالتدريج الوحشية، بدائيته يصارع
أو لنفسه فداء محروًقا أو مذبوًحا آللهته ليقدمه باإلنسان؛ يستبدله الحيوان

للحيوان. احتياجه حال يف النبات بتقديم اكتفى وأحيانًا املوطن، أو للقبيلة

الطبيعة مظاهر كبقية — خاضًعا يكن لم تطوره، يف البرشي العقل أن نرى لكننا
الوسط أهمها لعل كثرية، أخرى لعوامل وإنما البحتة، الفيزيائية والنواميس للسنن —
واحدة وترية عىل يرس فلم واالقتصادية، السياسية بشعابها االجتماعية، والظروف البيئي
لكنه متصاعًدا، كان تطوره أن يف نشك ال نحن نعم، باستمرار، صاعد ارتقائي خط يف
كانت القربان، مسرية وكذلك والكبوات، والطفرات العثرات تتخلله لولبيٍّا تصاعًدا كان
اإلنسان فيبذل تهبط وأحيانًا حيواني، أو نباتي رمز عىل القربان فيقترص تصعد، أحيانًا

أبنائه. ودم دمه
«سيجموند يزعم فيما — قربانًا أباهم ذبحوا من التاريخية املراحل أقدم يف تجد فقد
السومرية الرتتيلة تلك — فقط عام آالف خمسة حوايل منذ — تجد وبعدها — فرويد»
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حياته.» اإلنسان افتدى به اآلدميني، للحم فداء «الضأن وتقول: «ديورانت»،1 أوردها التي
ليقدم هللا» «عبد ابنه ينذر هاشم» بن املطلب «عبد نجد عام، آالف ثالثة بحوايل وبعدها

آلهته. مذبح عىل قربانًا
نجد «املسيح» ميالد من قرون أربعة قبل دونت التي التوراتية، التكوين قصة ويف
قبل الرابع القرن من وقريبًا وأثمارها،2 فاكهته بأبكار إللهه قربانه يف يكتفي «قابيل»
ليحرقوا للبعل مرتفعات بنوا «قد اليهود أن يقرر: «أرميا» اليهودي النبي نجد امليالد،
يذبح قربانًا تعني واملحرقات املذابح، هي واملرتفعات للبعل»،3 محرقات بالنار، أوالدهم
اسمه يعني كنعاني إله والبعل «البعل»، اإلله لنريان طعمة مبارشة يقدم أو يحرق، ثم
السماء، من اإلله نزول حد إىل البرشية العقلية تمتد امليالدي، األول القرن ومع «السيد»

املسيحية. العقيدة تقرر كما البرش، لخطايا فداء الصليب عىل لتقدمه
سيارته أو بيته يدشن اليوم بعضنا نجد بالنبات، قربانه يف «قابيل» اكتفى وبينما
أمثاله يف يقول عندما بشدة، قربانه يف َا ُمَقرتِّ نجده نفسه الوقت ويف بالدم، الجديدة
دائًما صعوًدا أبًدا تكن لم املسألة إن أي الجامع»! عىل يحرم البيت يحتاجه «ما الدارجة:
أنواع كل الواحد العرص جمع وأحيانًا وذاك، هذا من خليًطا كانت إنما دائًما، هبوًطا وال
ما وهذا العقول، الختالف وتبًعا االجتماعية، واألنظمة الشعوب الختالف تبًعا القرابني

التالية. العقائدية التاريخية املراحل يف واضًحا ستجده

الحيواني القربان (3)

ويعرتف العقائدي، التاريخ يف وقدًما شيوًعا القرابني أنواع أكثر الحيواني القربان يَُعدُّ
عىل الواضح الرتكيز يف السبب — الدقة وجه عىل — يعرفون ال بأنهم باحث من أكثر
أن مالحظة مع هذا يومنا وحتى التاريخ فجر منذ املعبود لإلله التقرب يف الخروف،
— تعد حيث الطالع، وسوء التعاسة يف مبارشة الخراف بعد التالية املرتبة تأخذ التيوس

القرابني. أفضل — الخراف بعد

١٩٦١م، القاهرة، العربية، بالجامعة الثقافية اإلدارة ج٢، األول، املجلد الحضارة، قصة ديورانت، ول 1

ص٢٩. ط٣،
.٤ اإلصحاح التكوين، سفر املقدس، الكتاب 2

.١٩ اإلصحاح أرميا، سفر نفسه، 3
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ففي املقدس، الكتاب أسفار ُدونت حتى مفضًال قربانًا ظلت قد الخراف أن ويبدو
عامًال — إسالميٍّا قابيل — قايني وكان للغنم، راعيًا هابيل «وكان نطالع: التكوين سفر
هابيل وقدم للرب، قربانًا األرض أثمار من قدَّم قايني أن أيام، بعد من وحدث األرض، يف
وقربانه قايني إىل ولكن وقربانه، هابيل إىل الرب فنظر سمائها، ومن غنمه أبكار من أيًضا

ينظر.»4 لم
لم القربان هذا فإن وقربانه، «هابيل» إىل نظر النص— هذا حسب — الرب أن ورغم
استباح عندما حياته، القربان هذا كلفه فقد تماًما، العكس عىل بل ويفتديه، «هابيل» يفد
له: فقال إبراهيم، امتحن هللا أن «وحدث التايل: النص نجد نفسه السفر ويف دمه، أخوه
وأصعده املريا، أرض إىل به واذهب إسحاق، تحبه الذي وحيدك ابنك خذ … إبراهيم يا
عىل ووضعه املحرقة حطب إبراهيم فأخذ … لك أقول الذي الجبال أحد عىل محرقة هناك
ابنه، ليذبح السكني وأخذ يده إبراهيم مد ثم … والسكني النار بيده وأخذ ابنه، إسحاق
اآلن ألني شيئًا؛ به تفعل وال الغالم إىل يدك تمد ال … وقال السماء من الرب مالك فناداه
وإذا ونظر، عينيه إبراهيم فرفع عني، وحيدك ابنك تمسك فلم هللا، من خائف أنك علمت
إنما وهذا ابنه.»5 عن عوًضا محرقة وأصعده الكبش وأخذ إبراهيم فذهب … وراءه كبش
يف أم «إبراهيم»، عهد يف سواء البرشية، بالضحايا اآللهة إىل التقرب عادة وجود يعني
إحالل رشعت قد السومرية الرشيعة أن رغم فر، السِّ هذا ن ُدوِّ عندما ق.م. الرابع القرن
التاريخ. هذا من تقريبًا عام آالف ثالثة قبل وذلك لآللهة، التقرب يف اإلنسان محل الضأن
بن املطلب «عبد إذ اإلسالم؛ قبل العرب بني معروفة الفداء هذا قصة كانت وقد
جاريته من إبراهيم» بن «إسماعيل إىل عموًما العربي والعنرص القريش األصل هاشم»
هناك كان لو كما «إسحاق»، وليس «إسماعيل» كان هنا الذبيح لكن املرصية، «هاجر»
املذبوح كان أيهما «إسحاق»: أبناء اليهود وبني «إسماعيل» أبناء العرب بني قديم تنافس
البعيد، الجد وإسماعيل أبيه، هللا عبد الذبيحني: ابن بأنه ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي فخر (ولنالحظ
قصة يف البرشية بالدماء لإلله والتقرب الذبح لقصة الكريم القرآن تأكيد أيًضا ولنالحظ
وقابيل هابيل قصة أيًضا لتأكيده إضافة السالم، عليهما إسماعيل وابنه النبي إبراهيم

املقدس). الكتاب يف قبل من وردت التي

.٤ اإلصحاح التكوين، نفسه، 4
.٢٢ اإلصحاح التكوين، سفر نفسه، 5
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— قريش وكانت إبراهيم، مقام أسموه حجر الجاهلية يف الجاهليني مقدسات وبني
إىل الحج يف ومناسكهم شعائرهم يرجعون تبعها، من وبعض — مكة يف الكعبة حامية
يف التضحية وهي — العتائر تقديم بالحج «ويلحق عيل»: «جواد يقول هذا ويف «إبراهيم»،
تعطى أو جماعة، ليأكلوها الحارضين عىل فتوزع األنصاب، عند تذبح وكانت — اإلسالم
كانت كما سبع.»6 وال إنسان عنها يَُصد فال الرب، وضواري الجو لكوارس ترتك وقد لألفراد،
أول، كانون ٢٥ يوم فكان الجاهلية، الكعبات من عديد عند أيًضا تنحر العتائر هذه مثل
بالطائف، «الالت» بيت يف النحر يتم كان كما الرشى، ذي كعبة يف للتضحية سنويٍّا عيًدا
كانت البيوت هذه يف األضاحي أو القرابني أن ومع إلخ، … «العزى» بيت يف عرفات وعىل
نفسه الوقت يف عرف خاص بوجه غابة» «ذي معبد أن إال الخراف، عىل مرتكزة حيوانية
وخاصة القرابني، من نوع هو الوأد يكون أن باحث من أكثر ويرجح بل البرشية، الضحايا

أيًضا.7 الذكور شمل وإنما — شائع هو كما — البنات عىل مقصوًرا يكن لم أنه
القرابني عامله من فألغى الوأد، وحرَّم الحيوانية، التضحية رشع اإلسالم جاء وعندما

نته. لسُّ وامتثاًال إبراهيم بالجد تأسيًا بالختان عنها واستعاض البرشية

البرشي القربان (4)

تحصل ال دم، سفك وبدون بالدم، — الناموس حسب — يتطهر تقريبًا يشء وكل …»
دم أكان سواء بالدم، التضحية رضورة مؤكًدا املقدس الكتاب يقوله ما هذا مغفرة.»8
«ويضع «موىس». رشع كما تيًسا أم النبي، «إبراهيم» فعل كما لإلنسان فداء حيوان
الدم هذا أكان سواء أو الذنوب.»9 كل عنه التيس ليحمل … التيس رأس عىل يديه هارون
يخرج الذي فالخارج ليدي، عمون بني دفعت إن قائًال: للرب نذًرا يفتاح «ونذر إنسان دم
ثم … محرقة وأصعده للرب، يكون عمون، بني عند من بالسالمة رجوعي عند للقائي
ابن له يكن ولم وحيدته، وهي للقائه، خارجة بابنته وإذا بيته، إىل املصفاة إىل يفتاح أتى

ص٢٣٢. ج٥، اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 6

ص١٥٣. ط٢، ١٩٧٩م، بريوت، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف الحوت، محمود 7

.٩ اإلصحاح العربانيني، سفر املقدس، الكتاب 8
.١٦ اإلصحاح الالويني، سفر نفسه، 9
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أن سفره يف يؤكد «أرميا» النبي نجد كذلك نذر.»10 الذي نذره بها ففعل غريها، ابنة وال
مولك»،11 «بعل اإلله مذبح عىل وتحرق تذبح قرابني أطفالهم يقدمون كانوا إرسائيل بني

امللك. السيد أي
القديمة، الرشق شعوب عند عامة مسألة كان بالدم اآللهة اسرتضاء مبدأ أن ويلوح
حتى أنفسهم يرضبون الكهنة كان الدينية السومرية االحتفاالت يف أنه «ديورانت» فيؤكد
«عبد ويؤكد بنفسه.12 نفسه بإخصاء نفسه يفتدي كان وبعضهم املذبح، دماؤهم تلطخ
وجد فقد البكر.13 بالطفل التضحية رشعة عىل جروا قد الفينيقيني أن زايد» الحميد
بأعز يضحون كانوا أنهم «فيلون» وروى املنازل.14 أسس تحت أطفال عظام اآلثاريون
ي ُضحِّ قصة الصقيل» «دويدور وحكى لرشها، إبعاًدا األخطار وقوع حالة يف أبنائهم
صندوق عن الكنعانية، الجرة» «كفر حفائر كشفت كما صقلية،15 يف طفل بمائتي فيها
وجدت قرطاج ويف تأسيس.16 كتضحية سور، من عمود تأسيس تحت أطفال عظام يضم
الصناديق هذه أحد اللوفر متحف يف ويوجد أشهر، ستة عىل أعمارهم تزد لم أطفال عظام
األكرب بابنه ضحى الذي موآب، ملك «ميشا» قصة الشهرية القصص ومن اآلن.17 حتى
عىل هلل شكًرا يهودي، آالف سبعة ذبح رجاءه، ربه أجاب وملا مدينته، عن الحصار ليفك

نعمائه.18
الناس كان عيده، يوم ويف الصغار، بدماء خاص غرام مولك» «بعل لإلله كان وقد
وهم أطفالهم، رصاخ عىل تطغى كانت التي واملزامري، الطبول وسط زينتهم يأخذون
أُحرق أن امليالد، قبل ٣٠٧ سنة حصارها أثناء قرطاج يف حدث وقد مذبحه. عىل يحرتقون

.١١ اإلصحاح القضاة، سفر نفسه، 10
.٩ اإلصحاح أرميا، سفر نفسه، 11

ص٣١٥. السابق، املصدر ديورانت، 12

ص٣٠٢. القاهرة، العربية، النهضة دار الخالد، الرشق زايد، الحميد عبد د. 13

نفسه. املوضع 14

نفسه. املوضع 15

نفسه. املوضع 16

نفسه. املوضع 17
ص٣١٩. السابق، املصدر ديورانت، 18
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بعض هؤالء بني من كان وإن أرسها،19 أرقى أبناء من غالم مائتا الدموي اإلله مذبح عىل
اإلله.20 نريان وإلقامها الطفل ذكر غلفة بقص يكتفون كانوا الذين العقالء،

امللكي القربان (5)

أنهم عىل ملوكهم إىل ينظرون كانوا ما كثريًا إرسائيل بني إن فريحة» «أنيس يقول
وقت يف أضحياتهم توجهت لذلك واملصائب؛ النوازل أو القحط أو الجفاف عن املسئولون
امللك «داود» سنجد املقدس الكتاب راجعنا ولو 21… بامللوك التضحية نحو األوقات من
فيستجيب «يهوه»، لإلله الصلبان عىل السبعة شاءول» «امللك سلفه أوالد بذبح يقوم النبي
إىل عدنا ولو الغيث.22 وينزل القحط، ويرفع السبع، بالذبائح ويكتفي «يهوه»، اإلله
القوت، تأمني أجل من الطبيعة لقوى ابتهاًال السحر يمارسون نجدهم البدائيني بدايات
كل تقع أن يجب رأسه وعىل للجميع، أبًا باعتباره شيخها أو ملكها قتل إىل القبيلة فتعمد

أرضها.23 وتخصب تها، غالَّ وتزيد معاشها فيتيرس واألوزار، األخطاء
من كثري لدى كانت إنه فيقول: املسألة، عىل الضوء من مزيًدا «روبرتسون» ويلقي
املحصول، وفرة ابتغاء الربيعي، االعتدال زمن تقام سنوية، دينية عادة القديمة الشعوب
امللك، بصلب األمر أول يضحون فكانوا اإلنبات، إلله رمز هو قربان لآللهة فيها يقدم
ثم قدسيته، بعض لتكسبهم دمه، من قليًال وينثرون لحمه، من بضًعا يأكلون موته وبعد
باالقرتاع امللك عن استعاضوا الزمن مرور ومع للزرع. املهيأة األرض يف البقية ينرشون
استبدلوا األمر وآخر باملوت. عليه محكوًما مجرًما بالقرعة استبدلوا ثم به، املضحى عىل
— ما غالبًا — األحوال تعرس وعند تيًسا، أو خروًفا كان لو وحبذا حيوانًا، هذا بكل
رمًزا صليب أو إنسان، عليها مرسوم بفطرية أو إنسان، صورة يف بفطرية يكتفون كانوا
الرباني العشاء من نوع إىل تدريجيٍّا ذلك وتحول صلبًا، به يضحى أن املفرتض لإلنسان

للدم.24 رمًزا الخمر فيه وتعاقر للجسد، رمًزا الخبز فيه يؤكل

ص٣١٥. نفسه، 19

ص٣١٩. نفسه، 20
ص٤٧. ١٩٨٠م، بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 21

.١٢ اإلصحاح الثاني، صموئيل سفر املقدس، الكتاب 22
ص٨٩. ط١، ١٩٧٩م، بريوت، الطليعة دار معارص، مفهوم يف املسيح كتابه: يف الخفي عصام اقتبسها 23

.٩١ ص٩٠، نفسه، 24
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اإللهي القرباني (6)

الرومانية، اإلمرباطورية وسيطرة «اإلسكندر»، فتوح قبل القديم، الرشق بالد يف شاعت
تسميتها عىل اصطلح — دقائقها يف حتى — تشابهت لكنها املواطن، مختلفة عقائد

األرسار». «ديانات
منطقة قلب يف نشأت التي املسيحية العقيدة يف — «املسيح» أن املعروف ومن
عىل فيموت وخطاياهم آثامهم البرش عن ليحمل هبط إلًها بدوره كان — األرسار ديانات
السماوي، ملكوته يف الخلود وقيامته بموته يؤمن ملن مانًحا املوت من ويقوم الصليب،
األناجيل تسجله ما وهذا القرابني. تاريخ يف قربان أكرب فكان الدنيا، عن يرحلوا أن بعد
هللا مع صولحنا وقد ألجلنا املسيح ومات خطاة، بعد ونحن لنا محبته بني «هللا بقولها:
اليوم يف قام وأنه دفن، وأنه خطايانا، أجل من «مات الرب املسيح وأن ابنه»،25 بموت
عن ذلك ويكون أبدية».27 حياة فله دمي ويرشب جسدي يأكل «َمن قال: وأنه الثالث»،26
— له رمًزا — الصليب أو «املسيح» عليه يرسم الفطري، من مقدس قربان تناول طريق
نفسه هو املسيحي موعده أن والغريب املسيحي). الفصح (عيد املجيد القيامة عيد يف
رمًزا النبيذ من جرعات اليوم هذا يف املؤمنون ويرشب آنًفا! املذكورة اآللهة قيامة موعد
الطبيعة رشكاء بها تصريوا «لكي بقوله: للمؤمنني ذلك الرسول «بطرس» ويفرس لدمه،
تحصل ال دم وسفك دم «بدون الرسول: «بولس» زميله يقول كما ألنه وذلك اإللهية»؛28
أن سبق وقد — حيواني كقربان الخروف لنفسها اختارت املسيحية أن إال مغفرة»،29
«املسيح» الرب أن األناجيل توضح ولذلك التيس؛ دون — الشيطان موضوع يف ذلك بحثنا
وملك األرباب رب … «الخروف وألنه هللا»؛30 «حمل ألنه األعظم والكبش القربان هو كان

ذبح.32 الذي الخروف هو وبالتأكيد امللوك»،31

رومية. إىل بولس رسالة املقدس، الكتاب 25
كورنثوس. إىل األوىل بولس رسالة نفسه، 26

.٦ اإلصحاح يوحنا، إنجيل نفسه، 27
.١ اإلصحاح الثانية، بطرس رسالة نفسه، 28

.١ اإلصحاح رومية، إىل بولس رسالة نفسه، 29
.١ اإلصحاح يوحنا، إنجيل 30

.١٧ اإلصحاح الرؤيا، سفر نفسه، 31

.١٣ اإلصحاح الرؤيا، سفر نفسه، 32
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وضعت الكتاب هذا يف الثانية للمرة نرشه قبل املوضوع هذا يف التأمل أعدت وعندما
مسبوق غري أني — بحوث من بيدي وقع ما حد عىل — أعتقد وآفاق، مسائل عدة عىل يدي
أو متسقة يل تبُد لم مسائل، عدة أرَّقتني البداية ويف النتائج، يف وال املعالجة، يف ال إليها،
أن فيه اقرتحت الذي — السابق طرحي أن ورغم عالتها، عىل قبولها أستسغ ولم مقنعة،
وبني التصاعد بني ما متذبذب سلم عرب االرتقائي خطها اتخذت قد القربان مسرية تكون
املثال: سبيل وعىل كافيًا، تفسريًا املسائل هذه يل يفرس لم أنه إال مقنًعا، كان — الكبوات
يتمثل ملقابل ثمنًا القربان يعطيها املقايضة، شكل وربه اإلنسان بني العالقة اتخذت ملاذا
يف تتمثل اآللهة هذه كانت إذا خاصة أشبه، ما أو األمان أو النسل أو املحصول زيادة يف
يجد الكتابة، اكتشاف قبل ما نقوش ويف املدونة، لألساطري املالحظ إن الطبيعة؟ ظواهر
وتفرح، وتحزن وتغضب وتتناسل فتتزوج إنسانية، بصفات تتصف الكونية اآللهة هذه

الجرم؟ هذا يف املتمثل لإلنساني أم الكوني للجرم هنا التقرب كان فهل
املتغشاة الطبيعة وظواهر اإلنسان بني للعالقة تفسريًا الباحثني بعض قدم وقد
مع والتعامل ،spirits باألرواحية الكون صبغ إىل البدائي ميل إىل فأرجعوها باألنسنة،
إىل أميل أخذت الحق، لوجه لكنني حية، كيانات باعتبارها الجامدة الطبيعة كيانات
يتسق منطق وهو الوالدين، تجاه كانت والتأليه التقديس بداية أن إىل يذهب آخر مذهب
األم؛ هو ووجدانه البدائي الحدث حس إىل فاألقرب املالحظة. الواقعة األمور طبيعة مع
أن أتصور وال وغذاء، أمان ومصدر ورعاية، حماية ومصدر وإرادة، قوة كمصدر فاألب
إىل بها يتوجه أن قبل بمطالبه، الشمس أو القمر أو لألرض يتجه البدائي الحدث هذا
كربى أم أنها إما الكونية، الكيانات هذه اعتربت قد القديمة األساطري أن خاصة الوالدين،
تمثله فوق (فاألب عامة السماء يف وتمثلوها األول األب أنها وإما بداية، األرض يف تمثلوها
باألب اليوم حتى ربها تنادي الديانات أغلب تزل ولم األرض)، تمثلها تحت واألم السماء،
قد وظروًفا أحداثًا هناك أن ويبدو البابا؟ هو األرض عىل ممثله يزل ولم السماء، يف الذي
األمهات أو باآلباء الناس حياة يف واملؤثرة الظاهرة الطبيعة ظواهر تلبيس إىل أدت جدت،
باختالف آلخر مجتمع من املؤثرة الظواهر هذه تختلف أن الطبيعي ومن السالفني،

الطبيعة. ظواهر يف السالفني رموز فتختلف البيئات،
لم البدائي اإلنسان بأن موته، بعد األب أو األم تقديس استمرار الباحثون ويفرس
مختلًطا يحياه غامًضا هالميٍّا عامًلا كانت التي األحالم، لظاهرة واضح تفسري لديه يكن
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كان ما كثريًا واملنام، الحقيقة بني يفرق أن يستطيع ال الذي كالطفل الحقيقي، بالعالم
هذا أن تصور إىل به أدى مما ويؤثر؛ ويفعل يعايشه حيٍّا حلمه يف الراحل السلف يرى
بعد قادته التي هي هذه «وأين؟» أين؟ لكن عنه، مختفيًا كان وإن موجوًدا يزل لم السلف
الباحثون يسميها التي املرحلة وهي شجرة، أو زهرة أو حيوان يف حاالٍّ تصوره إىل ذلك
هو وتعني الكونكي، العهد من أوطوطيمان من طوطم كلمة (وأصل الطوطمية باملرحلة
بعضها القبائل هذه واتصال قبائل، يف البدائية العشائر تجمع ذلك تال ثم قرابتي)، من
فرض ممكنًا يعد لم ورحابة اتساًعا األكثر املرحلة هذه ويف أكرب، مجتمع وتكوين ببعض
طوطًما تقدس أخرى قبيلة لدى مقدس طوطمي حيوان يف الحالَّة املعبود، السلف روح
أو املتجاورة األطراف تريضجميع ظاهرة يف السلف هذا تمثيل يتم أن املنطقي لكن آخر،
مظهر يف تمثله إىل األرض عىل حيوان يف التمثل عن املعبود بسلفه العقل فارتفع املتحدة،
عىل معبوده اإلنسان تصور ملاذا يتضح هنا ومن بأجرامها، السماء أو كاألرض أكرب كوني
موضوعنا. يهم ما بالضبط وهنا الغابر، سلفه سوى يكن لم املعبود فهذا ومثاله، شبهه
األسالف رحل أن بعد التعامل هذا استمر اإلنسان، مع يتعامل اإلنسان كان فكما
طبيعيٍّا، فكان القرابني، أو املقايضة ظاهرة أقصد طبيعية، ظواهر أو طواطم يف وحلُّوا
املسيطر، واألب األم رضا بكسب الشباب مرحلة يدخل أن بعد البدائي الحدث يقوم أو
وضمانًا للرىض، كسبًا حيوان، من يقنص أو نبات من يجمع بما إليه التقرب طريق عن
إشارته يف كريمر اآلثاري عند وجدته ما املذهب هذا ويدعم العشائرية، الحماية الستمرار
بتزويدها وخدمتها اآللهة عبادة أجل من خلق قد اإلنسان أن السومريني اعتقادات إىل
التي السومرية الرتتيلة تلك يف وجدته ما أو اإللهية،33 ألعمالها للتفرغ والرشاب بالطعام

تقول:

األم اإللهات تزوجت عندما
األم اإللهات توزعت وعندما

واألرض السماء بني
األم اإللهات ولدت وعندما

بالقاهرة، الجانجي بغداد، املثنى، مكتبة باقر، طه ترجمة سومر، ألواح من كريمر، نوح صموئيل 33

ص١٩١.
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العمل كتب ذلك عند
العمل تراقب العظام اآللهة
السالل.34 يحملون واألبناء

القديمة. الحقب يف حدث ما فيها نقش رائعة، حفرية الرتتيلة هذه يف أرى إني حقيقة
بني ما ذلك بعد توزعن الالتي األم) اإللهات تزوجت (عندما األمهات من هنا فاإللهات
األرض فأصحبت واألرض)، السماء بني األم اإللهات توزعت (وعندما الظاهرة الكونيات
السومرية يف إينانا (اإللهة الزهرة كوكب يف لتتمثل السماء إىل بها ارتفع ثم األم، هي
اإللهات ولدت «عندما تمت القدسية هذه أن تالحظ أن ولك السامية). اللغات يف وعشتار
العشرية، شئون إلدارة اإللهة األم لتتفرغ العمل هي األبناء مهمة أصبحت بينما األم»،
«ماما بالنداء اإللهة هذه ينادون السومريني نجد أن إليه ذهبنا ما مع بغريب وليس

35.«Ama و«أما «Mami و«مامي «Mama

آيار عدد بغداد، عربية، آفاق مجلة والبابلية، السومرية املالحم يف اإلنسان خلق رشيد، فوزي د. 34

قصة يروي الذي النص إن ذكره: السالف املصدر يف كريمر صموئيل اآلثاري ويقول ص١٨. ١٩٨١م،
متحف يف وهو «نفر» مدينة من أحدهما جاء واحد، لنص مكررين لوحني عىل منقوًشا وجد اإلنسان، خلق

اللوفر. متحف يف واآلخر بنسلفانيا، جامعة
يقول: األكدية الخلق ملحمة من السادس اللوح يف جاء مهم نص وهناك

إلههم دائًما الرعايا فليذكر أال
باآللهة يهتمون لكلمته وطبًقا

وإلهاتهم آلهتهم إىل القرابني فلتحمل
نسيان وبغري

آلهتهم برعاية فليعنوا
أراضيهم ليستصلحوا

هياكلهم ويبنوا
السوداء الشعور ذوو ليخدم

آلهتهم.

ا أمَّ ص١١٠، ١٩٧٠م، بغداد، بغداد، جامعة الجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة بوتريو، جان 35

الواحد. عبد فاضل د. أوردها فقد Ama
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طعامها لها ويقدم اآللهة ليعبد «خلق» أو ولد قد األساطري يف اإلنسان كان وإذا
إن الكونيات؟ بني ورشابًا طعاًما تحتاج التي هذه آلهة فأي أرضها، ويزرع ورشابها

األب. أو األم هي كانت هنا اآللهة إن القول للمنطق واألقرب األوفق
بشكله وصياغته الكون ميالد سبق قد اآللهة وجود إن األساطري: تلك قول أن شك وال
الكونية الظواهر يف دمجهما وسبق بالوالدين، بدأ التأليه أن يف مقولتنا يؤكد الحايل36
هنا والحظ Me فهو نفسها، اآللهة سوى يعني يكن لم «الكون» تعبريهم ألن وتأليهها؛

أخرى. مرة األمومة ميم
هي أنثى إلهة كان اآللهة أول أن إىل أغلبها) (يف السومرية األساطري إشارة أن إال
يستدعي وهذا األمومي، العرص بقايا ذاكرتها يف تحفظ كانت املنطقة هذه أن يعني األم،
يستدعي بدوره وهذا األم؟ لإللهة تقديمها مفرتًضا كانت التي القرابني نوع عن التساؤل
لإللهة تقدم كانت التي القرابني أنواع بني واضح فارق هناك كان هل أخرى: أسئلة عدة
تطور بخيوط نمسك وحتى الحالة، هذه ويف أب؟ إلله تقدم كانت التي تلك وبني األم،
اآلخر: سبق أيهما وهو: هذا كل من أهم سؤال عىل اإلجابة نحاول أن بد ال القربان طقس
ما بحوث أو مصادر من يدي بني وقع فيما أجد لم األبوي؟ املجتمع أم األمومي املجتمع
األبوي، باملجتمع خاصة وقرابني األمومي باملجتمع خاصة قرابني بني التفرقة هذه يضع
الحابل يخلط ما منها التطوري، وخطها القرابني عن يتكلم ضخًما رتًال وجدت ما وكل
الحيوان إىل صعوًدا بالنبات التقرب من ابتداء الطقس هذا تطور يؤكد ما ومنها بالنابل،
قرابينه فيستبدل ويرتقي، اإلنسان بالقربان فيبدأ الوضع يعكس ما ومنها اإلنسان، حتى
أن — شواهد من يدي بني ما عىل بناء — أقرتح وهنا النبات. أو بالحيوان اإلنسانية
طبيعة مع يتفق ا خاصٍّ شكًال أمره أول يف اتخذ قد األمومي، النظام يف القربان طقس
سيادة إىل االنتقال مرحلة إبان املجتمعني تداخل عن ناتج اختالط ذلك تبع ثم النظام،

املرحلة. هذه تناولت التي البحوث يف مماثل خلط إىل أدى النهائية، الذكر
تمييز بمحاولة سأبدأ الشديد، واختالطها املسألة تشابك ورغم واضًحا، أكون وحتى
فيه السيادة كانت هذا كون من أكثر بميزات األبوية، املجتمعات عن األمومية املجتمعات

التي السومرية، والنعجة الشعري أسطورة يف جاء ما مع ويتفق ص١٦، السابق، املرجع رشيد، فوزي د. 36

الخبز، أكل يعرفوا لم األولني البرش إن فتقول: األوىل، البرشية العهود ذكريات فعًال اذ أخَّ بشكل تسجل
ومن الحشيش، يعلفون كانوا كالخراف وأرجلهم، أيديهم عىل يسريون وكانوا املالبس، ارتداء يعرفوا ولم

.(٢٢ ص٢١، املذكور، باملصدر رشيد للدكتور (ارجع املاء يرشبون كانوا القنوات
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يوجد أن املنطق غري من أنه مبدئيٍّا ولنقر للنساء، فيه السيادة كانت ذاك كون أو للذكور،
العكس. أو ذكور برش ويسوده إناث آلهته كل مجتمع

األبوي؟ أم األمومي النظام أوًال: كان أيهما السؤال عىل اإلجابة الباحثون حاول لقد
وأكمل األبوي)، (املجتمع للذكر البداية يف كانت املطلقة السيادة أن «داروين» فافرتض
فقتلوه املتوحش القايس املتسلط األب عىل األبناء ثار أن حدث قد إنه فقال: «أتكسون»
انتقالية مرحلة مرت ذلك بعد إنه فيقول: سميث» «روبرتسون ويستطرد مًعا، وافرتسوه
بعد عادت األوضاع إن ويقول: ذلك بكل «فرويد» يسلم ثم األمومي، النظام فيها ظهر

أخرى.37 مرة الذكر وساد عهدها، سابق إىل ذلك
معظم اتجاه «Jaquetta Hawkes هوكس «جيكيتا األنثروبولوجيا تلخص بينما هذا
للعبادة اإلنسان شكَّلها تماثيل أقدم إن فتقول: إقناًعا، أكثر بشكل املسألة وترتب الباحثني،
وهي القديم)، الحجري العرص يف (أي سنة ألف عرشة خمس حوايل إىل تاريخها يعود
«أفروديت تماثيل «هوكس» أسمتها جنسيٍّا، املثرية األعضاء فيها ضخمت إلناث تماثيل
رسوم فيه اتضحت عرص ذلك وتبع األسبق. كان األمومي العرص أن يعني وهذا الوالدة»،
الحديث، الحجري العرص يف الزراعة اكتشاف مع لإللهات العودة تالها بالذكورة، تتسم
ذلك حدث وقد الزراعة، مكتشفات هن النساء أن هو تماًما، منطقيٍّا أمًرا «هوكس» وتؤكد
الثمار لنمو بالصدفة ومالحظتهن أطفالهن، مع مستقرة منطقة يف للثمار جمعهن إبان
وعند للقنص، يخرجون فيه الرجال كان وقت يف أخرى، تلو مرة األرض عىل املتساقطة
اكتشافها ويعد األب. دون األم إىل األطفال فينسب النساء لكل الرجال كل يكون عودتهم
تثبيت عىل ساعد اقتصاديٍّا أساًسا النسبية، بدائيته رغم العمل لهذا وإجادتها للزراعة
سنة آالف خمسة حوايل منذ أي الحديث، الحجري العرص نهاية يف ذلك تال ثم سيادتها،
املستقرة املدن بنشأة اقرتن قد ذلك أن «هوكس» والحظت النهائية، الذكور سيادة تقريبًا،

الكبرية.38
رصيدها ضمن الصدفة وضعتها تماًما مهمة نقطة للزراعة املرأة اكتشاف وإن
كان أيهما مسألة يحل اقرتاًحا أمامه ألضع هنيهة بقارئي أقف النقطة هذه ومع للسيادة،

١٩٧٩م، ط٣، بريوت، الطليعة، دار طرابييش، جورج ترجمة والتوحيد، موىس فرويد، سيجموند 37

.١٨١ ص١٨٠،
.Jaquetta Hawes, pre History, New York, New American Libery, 1963, pp. 53–357 38
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أدى الذي فالخطأ أساسه، من السؤال هذا برفض أبدؤها األبوي؟ أم األمومي النظام أوًال:
سابق وال بعد، أو قبل هناك يكن لم أنه رأيي ففي نفسه، السؤال هو متضاربة إجابات إىل
بني اختالف هو النظامني اختالف أن — مخطئًا أكون أال وأرجو — أزعم بل الحق، أو
الزراعة مكتشفة هي املرأة كانت فإذا زمنيٍّا، اختالًفا وليس مكاني اختالف هو مجتمعني،
وسيكون الزراعي، بالوسط ارتبط قد األمومي النظام يكون أن بد فال أمومي، مجتمع يف
بدوي. رعوي وسط يف نشأ قد األبوي النظام أن هو: فوًرا للذهن يتبادر الذي اآلخر الشق

مذهبنا تدعيم (7)

اإلنجاب، عىل قدرتهن بفضل النساء أن وهي تماًما، اعتيادية مقولة «Mead «ميد تقول
االنبهار (وربما والعجب للدهشة مثرية البدائي اإلنسان عيني يف كانت الوالدة مسألة وألن

الحياة.39 أرسار عىل قابضات النساء بأن االعتقاد إىل أدى مما للتقديس)؛ املؤدي
أنثى، أية رجل أي فيه يأتي أمومي مجتمع يف الوالدة كانت إذا «ميد»: إىل ونضيف
إىل إضافة اإلنجاب، عملية يف دوره أو أثره مالحظة فرصة للذكر يعطي ال ذلك فإن
اإلنسان عني عن بسهولة تخفى قد الوالدة، وبني الجماع بني الفاصلة الطويلة الفرتة أن
البدائيني لدى مًعا والبنات األوالد معيشة أن كما األمرين، بني للعالقة املدققة غري البدائي
عدم إىل أدى هذا كل والدة، عنه يتسبب ال الذي الجماع فيعرفون املراهقة، قبل عائق دون
يف دوًرا للذكر أن باملرة التفكري عدم ثَمَّ وِمن والتناسل؛ املضاجعة بني للعالقة معرفتهم
التي املتخلفة املجتمعات بعض يف اليوم حتى يعتقدون َمن هناك إن بل امليالد، عملية
الفكرة هذه وتدخل بل يأتيها، رجل دون الحمل للمرأة يمكن أنه بدائية، شبه حياة تحيا
أن طبيعيٍّا كان لذلك اآلن؛ إىل القائمة الكربى الديانات بعض يف كأساس تماًما الخاطئة
الحياة. منح عن املسئول الوحيد الكائن هي وحدها األنثى أن البدائي اإلنسان يتصور

وجدت معبودة تماثيل أول أن عن «هوكس» إليه أشارت ما بالحسبان األخذ مع هذا
إن تقول: التي السومرية، والنعجة» «الشعري أسطورة إىل إضافة دات، والَّ لنساء كانت
من الزرع (خروج وهذا والدود.40 والحشيش كالزرع األم األرض من خرجوا قد البرش

.Mead, Male and female, New York, Morrow, 1949, pp. 102-103 39

.٢٢ ص٢١، ذكره، سبق رشيد، فوزي 40
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واعتبارها األرض تأليه إىل بالعقل حدا ما هو األم) بطن من الوليد وخروج األرض،
ننىس وال ومامي، ماما وناداها واإلنسان، والحيوان الزرع أنجبت التي الكربى األوىل األم
من زاد العجيبة، القدرة بهذه القناصني للرجال ومفاجأتها للزراعة املرأة اكتشاف أن
الحياة)، إنتاج أو الحياة إنجاب أو الحياة (منح الخطري رصيدها ومن باألرض ارتباطها
إال هذا يحدث أال تماًما واملنطقي الطبيعي ومن بحتًا، أنثويٍّا اختصاًصا ذلك أصبح حتى

باملائة. مائة زراعي وسط يف
خمسة عىل يزيد ال قريب عهد نحو الخطى نحث رؤيانا، تدعيم أجل من وللمزيد
فلسطني)، لبنان، سوريا، (الرافدين، الخصيب الهالل منطقة إىل مضت، عام آالف
السامي، الجنس من املهاجرين الرعاة بسيطرة انتهت زراعية كيانات هناك قامت حيث
سيادتهم إىل أدى تدريجي تغلغل هيئة يف بدأت التي السامية، بالهجرات ى يَُسمَّ فيما
بقية وانتهت املزارعني، «السومريني» محل الرعاة «األكاديون» فحل املنطقة، عىل النهائية
هذه لنا احتفظت وقد وأقربائهم. «الكنعانيني» سيطرة تحت الوقوع إىل الخصيب الهالل
حقيقي لواقع صًدى نعتربه أن يمكن ملا األسطورية، مالحمها يف واضح بسجل الحضارات

بيِّنًا. تناغًما رؤيتنا مع يتناغم فعًال حدث
حتى أنه يؤكد سجل املسمارية، الكتابة اكتُشفت حيث الرافدية، «سومر» بالد ففي
الولود لإللهة السيادة كانت الخصبة، الزراعية املنطقة يف السومرية الحضارة قيام
الذكور، بعشاقها تهتم ال األساطري يف وهي الكثريين، العشاق صاحبة «إينانا» املخصبة
انطباًعا يعطي مما سواء؛ حد عىل والحيوان البرش من وهم بهم، تفتك أحيانًا كانت بل
الحاد. الشبق الجنيس اإلشباع هو الوحيد همها وكان عموًما، الولود لألنثى رمًزا كانت أنها
لتعطي باستمرار تخصيبها يجب التي األرض رمز بأنه ذلك الباحثون فرس وقد
آالف عرشة فيها اجتزنا طويلة مرحلة عرب هنا انتقلنا أننا ننىس (وال مستمرة جديدة حياة
لفصيل تفسريًا األسطورة لنا تقدم وحتى اإلخصاب)، يف دوره للرجل فيها اتضح عام،
حيث األرض، باطن إىل تهبط كانت «إينانا» إن قالت: األرض، طبيعة يف والجدب الخصب
ثم بغيابها، األرض عىل الجدب فصل يبدأ حيث الخريفي، االعتدال وقت يف املوتى عالم
لألرض فيعود والتوالد اإلخصاب عملية لتبدأ األرض، سطح إىل الربيعي االعتدال مع تعود

خصبها.
األكاديني الرعاة تغلغل بعد األسطورة، هذه تعديل يتم أن رؤيانا) (مع بغريب وليس
«إينانا» اسم ليتحول األكادية، الدولة وقيام عليها وسيطرتهم الزراعية، سومر بالد يف
املطلقة السيدة تصبح ال لكنها والتعشري»، واملعارشة العرشة من وعشرتوت، «عشتار، إىل
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ذََكر مجرد السومرية األساطري يف كان جديد، سيد هنا يظهر إنما الخصب، عن املسئولة
لريتفع أبسو»؛ «دوموزي يسمى وكان الكثريين. عشاقها مجموعة ضمن الذَّكر خامل
ويصبح الطيب» الخراف راعي «تموز اسم ويحمل األول، الخصب سبب هو ويصبح
يف يموت الذي هو ويصبح الحياة، واستمرار واإلنجاب الخصب عن األول املسئول هو
لألرض فيعود الخصب فصل بداية يف ويعود السفيل، املوتى عالم إىل ويهبط الجدب فصل
منطق إال اللهم لذكر؟ ذلك يتأتى فكيف منطق، بأي ذلك يرتبط أن دون خصبها،
فأراد ساد االجتماعية، نظمه يف األبوي بالنظام يأخذ مجتمع منطق الرعوية، السيطرة

آلهته. تسويد
األنثى «إناث» أو «عناة» نفسه، الخصيب الهالل بقية إلهات مصري املصري، وكان
هو مطلق لسيد تابعة لتصبح الكنعانية؛ البدوية السيطرة بعد الظل يف توارت التي األوىل،
ممثًال املوت، من والقيام املوت بقصة ليقوم دورها أخذ الذي سيدها وبعلها «بعل» اإلله
الرافدية األساطري يف ذكرها ورد التي الكربى األوىل اإللهة أما منه، بدًال الخصب دور
املنطقة عىل الرعاة سيطرة بعد األكادية األساطري يف تحولت فقد «Tiamat «تيامات باسم
تهامة أن (والحظ «تهامة» سميت رشيرة، إلهة إىل إيليش» «إينوما أسطورة يف مبارشة،
بقتلها «مردوخ» القوي الذكر الدولة إله قام الحجازيني)، الرعاة بأرض سهل عىل علم
األنثى اإللهة بأهمية ضمني باعرتاف احتفظت ذلك رغم األسطورة أن إال وتمزيقها،

وكائناته. الكون املمزق جسمها من صنع قد «مردوخ» إن فقالت للحياة،
تقول: التي السومرية والنعجة» «الشعرية أسطورة حول خاصة مالحظة يفوتنا وال
«إينكي» أو كي» «إن اإلله وأن املقدس»، «التل يسمى موطن يف كانت والشعرية النعجة إن
تعني «جي» أو و«كي» «إله» تعني «آن» كلمة ألن سومر؛ يف أصيل زراعي إله أنه (وترى
(ويف إيل» «أنل أم «أنليل» اإلله من طلب قد سومر) أرض تعني كانت واألرض األرض،
املجتمعات يف املألوف الرعوي اللفظ وهو إيل، اسم عليه يدل وافد رعوي إله أنه اعتقادنا
من والشعري النعجة نقل يف تتمثل رغبة تحقيق منه طلب املعبود)، عىل للداللة السامية
الخصبة)، سومر بالد تعني األرض أو كي أو جي أن (واتفقنا «األرض» إىل املقدس» «التل
«أرض إىل «تل» من هنا يتنقالن الرعويان، والشعري فالنعجة تعليق، ألي يحتاج ال والنص
تصويره، األسطورة حاولت التي الخصبة الرافدين بالد الرعاة لدخول رمًزا خصبة»
اإلله فيه يرجو كي» «أن إلههم من بطلب أو أنفسهم سومر أهل برغبة تم قد أنه عىل
والنعجة الشعري أسطورة اختالف رشيد» «فوزي الباحث الحظ وقد إيل»، «أنل الرعوي
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افرتاض إىل به أدى مما املعتاد؛ ونسقها السومرية املآثر بقية عن ومضمونها صياغتها يف
الرافدين من الشمايل الجزء هو املكان هذا أن افرتض ثم سومر41 بالد خارج من قدومها

آشور. بالد حيث
هذه لنا لتسجله البرش؛ ذاكرة يف محموًال التاريخ لنا حفظه ما شديد بإيجاز هذا
قبل. من طرحناه ملا توثيًقا يكون يكاد ما وهو الكتابة، اكتشاف مع األسطورية املالحم
جبلية مناطق من املهاجرين الرعاة للساميني البطيء التغلغل أن تصوري ويف
تم ذلك، قبل عام آالف خمسة األقل عىل استغرق قد الخصيب، الهالل إىل وصحراوية
بنا يذهب املنطق أن كما األمومي، والزراعي الذكري، األبوي املجتمعني بني اتحاد خاللها
ويتفق وحذًقا، مهارة ذلك يف واكتسبوا الحيوان، دجن من أول بأنهم للرعاة االعرتاف إىل
النبات)، توافر (لعدم الوبر من وللكساء ولبن، لحم الحيواني: للغذاء حاجتهم مع ذلك
الزراعي، املجتمع يف الرعاة تغلغل وعندما الحاجة، لعدم ذلك يف الزراعيني تأخر مقابل
النهاية يف بهم أدى مما الزراعي؛ العمل لخدمة أكرب دواب تدجني يف مهارتهم استخدموا
الزراعة. إىل املستند االقتصادي ووضعهن مكانتهن النساء سلب إىل — أبوي كمجتمع —

رؤيانا. لدعم الشواهد من مزيد لدينا يزل ولم

األمومي القربان (8)

وإذابة ومشاركة واقرتاب تقرُّب وسيلة فالقربان ويقرتب، وقرب قرَّب من لغة «القربان
الشبقة املخصبة األوىل لألم تقديمه يمكن كان قربان فأي واملعبود»، العابد بني للمسافات
للرجال النساء للجميع، الجميع فيه كان أمومي مجتمع يف الحياة؟ مانحة املنجبة الولود

للنساء. والرجال
وجدته وما اإلناث، لإللهات تقدم كانت حية لقرابني إشارات عن جاهًدا البحث حاولت
فينوس تماثيل بجوار متفحمة حيوانات وعظام نريان بقايا لوجود خاطفة إشارات إما
— فقط بمفرده — عليه االعتماد يمكن ال ما وهو القديم؛42 الحجري العرص يف دة الوالَّ

ص٢١. السابق، املرجع رشيد، فوزي د. 41

سلسلة حجازي، هدى ود. املسريي، الوهاب عبد د. ترجمة األول، القسم والعالم، الغرب راييل: كافني 42

ص٣٧. ١٩٨٥م، يونيو الكويت، املعرفة، عالم
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عرفن قد القديم الحجري العرص يف اإلناث اإللهات بأن القوي لالحتمال حتى أو للقطع،
الرافدية، لعشتاروت قدمت وبرشية حيوانية حية لقرابني إشارات وإما الحية، القرابني
يمكن ال تجميعية مصادر يف وردت أوًال ألنها به؛ االعتداد يمكن ال مما بدورها وهي
املقدمة القرابني هذه أصالة عىل دليًال اعتبارها يمكن ال ثانيًا وألنها تماًما، بها الوثوق
وهو القديمة، األمومية للعبادة بالنسبة قريب عرص يف «عشرتوت» ألنها النساء؛ لإللهات
الغزاة فيه وساد األمومي، الزراعي املجتمع مع الذكري الرعوي املجتمع فيه تداخل عرص
مما اإلناث؛ اإللهات جانب إىل أيًضا الذكور اآللهة فيه ساد كما تماًما، الذكور الرعاة
مع وافدة أتت قد لآللهة، كقرابني البرشية أو الحيوانية الضحايا بأن قويٍّا إيحاءً يعطينا
املجتمعات يف أمره بداية يف ُعرف قد الحي القربان وأن الزراعية، املجتمعات إىل الرعاة
اإلناث اإللهات عرفت املجتمعني اندماج بعد ثم الذكور باآللهة وارتبط األبوية، الرعوية

القرابني. من النوع هذا
املصادر به تمتلئ ما مقابل إناث، إللهات قدمت حية قرابني إىل اإلشارات ندرة ولعل
ما عىل الشاهدة العالمات أول ذكور، آللهة تقدم كانت التي الحية القرابني أنواع من
عىل اإلجابة نحاول أن بعد حينه، يف بيانها سيأتي كثرية أخرى شواهد إىل إضافة طرحناه،
الحياة؟ مانحة املنجبة الولود الشبقة املخصبة باألم يليق كان قربان أي السالف: السؤال
الدينية املناسبات يف يمارس كان ومثري، مهم طقس يف اإلجابة وجدت وأظنني
اختالط بعد أي الخصيب، الهالل منطقة يف الكربى والدول املدن عرص يف اإلناث، لإللهات
للذكر خلوصها عدم مع األرض، عىل الذكرية السيادة واستتباب واألمومي، األبوي النظامني
«مع واحتفاالتهن. وأعيادهن الباقي، وجودهن اإلناث لإللهات كان حيث السماء، يف تماًما
املسيحية العقيدة يف اآلن حتى مستمر العبادة يف األنثوي جود الو استمرار أن مالحظة
االحتفال تستوجب إلهة األم وهذه السماوي، أبيه من املسيح اإلله أم مريم تعترب التي
الذي الثالثة، املسيحية أقانيم بقية دون لها املخصص العذراء صيام يف ولعل والعبادة.
تذكرة النبات، أكل عىل فيه ويقترصون حي، حيواني هو ما كل عن املسيحيون فيه يصوم
الزراعة عىل يعتمد — العصور سالف يف — كان الذي باملجتمع فيها لبس ال واضحة
مائة رعوية بيئة يف إال األنثى عبادة تنتِه ولم األوىل، العذراء األم تسود وكانت والنبات،
األنثى عن بالعبادة تحول الذي اإلسالمي، الدين يف أقصد باملائة. مائة ذكرية باملائة،

نهائيٍّا.»
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لإللهات الدينية املناسبات يف يمارس كان والذي إليه، أرشت الذي بالطقس وأقصد
بالبكارة والتضحية اإللهة، معبد بجوار محدودة، أيام يف الجماعي، الجنس طقس واإلناث
قربان أفضل كان إنما الطقس هذا إن قلت: إذا مخطئًا أجدني وال نفسه. اإلله هيكل داخل
إن مغاليًا أكون وال الحياة، مانحة املنجبة الولود الشبقة املخصبة لإللهة تقديمه يمكن
وكل للرجال النساء كل كان أيام الخوايل، األيام بتلك تذكرة أيًضا الطقس هذا احتسبت
كثري يف منتًرشا العادة هذه مثل «وكان فريزر»: «جيمس يقول هذا ويف للنساء. الرجال
الفسق يف انغماس مجرد يكن لم فإنه لذلك، الدافع يكن ومهما الغربية، آسيا أصقاع من
تعديل وأقرتح العظمى.» األم لإللهة خدمة به يقام خطريًا، دينيٍّا واجبًا كان بل الشهواني،
— العظمى» األم لإللهة تقريبًا به يقام خطريًا، دينيٍّا واجبًا «كان لتصبح األخرية العبارة
البالد؛ كل يف ثابت واحد وشكلها أسماؤها، اختلفت التي اإللهة «وهي — فريزر يتابع
رجل لذراعي حياتها يف مرة تستسلم أن فقرية، أو غنية امرأة كل عىل كان بابل ففي
أخذتها التي الدراهم لإللهة تقدم وأن عشتاروت، أو عشتار أي ميليطا معبد يف غريب
بهذه العمل ينتظرن الالتي بالنساء يزدحم الهيكل صحن كان املقدس. البغاء هذا لقاء
يف غريبًا تضاجع أن عذراء كل عىل يقيض العرف كان لبنان يف بعلبك ويف … العادة
لخدمة بناتها تكرِّس العائالت أرشف كانت أرمينيا «ويف «فريزر»: مع زلنا وما الهيكل.»43
قبل طويلة مدة كبغايا يعملن الغيد كانت حيث إكسيليسينا، هيكل يف أنايتيس اإللهة
«Ma «ما اإللهة يعبدن املقدسات الزانيات من كبرية جماعة كانت وكذلك … يتزوجن أن
قوى شخصيتها يف تمثل التي األم اإللهة … بنطس يف كومانا بلدة يف األمومة ميم والحظ
… والحيوان اإلنسان وتكاثر األرض إثمار لضمان وذلك … كلها الطبيعة يف التناسل
هذه أن إىل قارئي نظر وألفت مًعا.»44 عفيفة وغري متزوجة غري تعد دائًما اإللهة وكانت
حيث األول، األمومي املجتمع يف األنثى صفة كانت إنما عفيفة) وغري متزوجة (غري الصفة

بعد. الزواج نظام اخرتع قد يكن لم

جربا ترجمة الذهبي، الغصن من الرابع املجلد من األول الجزء وهو تموز، أو أدونيس فريزر، جيمس 43

.٤٤ ص٤٣، ١٩٨٢م، ط٣، بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة جرباء، إبراهيم
ص٤٥. نفسه، 44
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سمي مقدًسا عمًال كان — اليوم أعرافنا تمجه الذي — الطقس هذا أن واملالحظ
عىل اعتماًدا األم، األرض يف اإلخصابية القوى تحريض به ُقصد Sacred Protitution

الشبيه. ينتج الشبيه إذ التشاكيل، السحر مبدأ
للتحايل محاوالت بدأت بالغرية، تتميز التي الذكور سيادة وتأكيد الزمن، وبمرور
خاصة طبقة ُشكلت أن فكان القربان، هذا تخفيف أجل من التأويل) اليوم نسميه (ما
ذلك أن إال النساء، لبقية وفداءً ضحية فأصبحن القرباني، الطقس بهذا ليقمن النساء من
«lshtaritu «بالعشتاريات فلقبوهن النسوة، هؤالء نالته عظيًما رشًفا بل عاًرا يكن لم

«عشتار». من املشتق
وأنهن املعابد كاهنات أصبحن «العشتاريات» هؤالء إن الواحد»: عبد «فاضل ويقول
أنها ويبدو — إحداهن أن «فريزر»: ويذكر والنبالء.45 املالكة العائالت بنات من كنَّ
معتقًدا وكان «مردوخ». أو «بعل» اإلله رسير عىل دائًما تنام كانت — الكربى الكاهنة
العشتارية لقب وكان رسيره46 يف ليضاجعها كلهن بابل نساء بني من اصطفاها اإلله أن
عىل تطلق وكانت — «قديًشا» اليهودية يف أصبح الذي وهو «قاديشتو»، هو األفضل

«قديسة».47 ننطقها التي — السليماني الهيكل زانيات
غريب، مع الجنس عن بديل بقربان لعشتار يتقدمن أن بد ال فكان النساء باقي أما
جسدها تقديم يف ترغب ال التي املرأة عىل دينيٍّا واجبًا كان لذلك تضحية. من بد فال

جسدها.48 من بدًال شعرها بقص تكتفي أن لإللهة،
من زوجها أو عشتار عودة وقت الربيعي، (االعتدال الجديدة السنة رأس عيد ويف
اإلله بدور امللك فيه يقوم عظيم احتفال يقام كان األرض) إلخصاب السفيل املوتى عالم
اإلله، رسير عىل ويضاجعها عشتار، اإللهة بدور الكربى القديسة تقوم بينما األكرب،

الرخاء.49 ويعم الخصوبة، فتتحقق

ص١٥٨. ١٩٧٣م، بغداد، العراقية، اإلعالم وزارة تموز، ومأساة عشتار الواحد، عبد فاضل د. 45

ص٧٠. السابق، املرجع فريزر، 46

ص٧٠. نفسه، 47
نفسه. املوضع 48

وكالة الوائيل، فيصل د. ترجمة وخصائصهم، وحضارتهم تاريخهم السومريون كريمر، صموئيل 49

ص١٨٧. الكويت، املطبوعات،
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إلهة أية لقب كان فقد بقوة، نفسها تفرض التي امللحوظة تلك نالحظ أن ولنا
أنها إال بالعذراء، املرتجمني بعض ترجمها وقد «البتول». هو الخصيب الهالل يف خصب
بدورها وهي بعينه» محدد برجل املرتبطة غري أو املتزوجة، «غري تعني كانت الحق لوجه
العقيدة يف مريم اإللهة حملتها التي الصفة وهي الغابر، األمومي املجتمع يف األنثى صفة

وإخوته». للمسيح إنجابها «رغم املسيحية
مرمري عمود عىل منقورة رشف لوحة عن مؤخًرا الكشف تم بليديا طرالس ويف
قدمت قد أماليا» «أورليا الرشيفة أن تعلن: امليالد، بعد الثاني القرن إىل عهدها يعود
نفسه، القربان وجدتها أمها قدمت فقد أصيلة، تدينها يف وأنها لإللهة، قربانًا جسدها

ذلك.50 من التأكد تم قد وأنه

الذََّكري القربان (9)

من وحدث األرض، يف عامًال قايني وكان للغنم، راعيًا هابيل «وكان املقدس: الكتاب يقول
غنمه أبكار من أيًضا هابيل وقدم للرب، قربانًا األرض أثمار من قدم قايني أن أيام بعد

ينظر.»51 لم قايني إىل ولكن وقربانه، هابيل إىل الرب فنظر سمانها، ومن
اإلله قبول مسألة أن إال املذكور، بالكتاب كثرية منطقية غري أموًرا هناك أن ورغم
اإلله أن افرتاض أو عالتها، عىل قبولها يصعب «قايني» لثمار ورفضه «هابيل»، للحم
بالشعب أحاطت التي املوضوعية الظروف يف أن ريب فال وكفى، «اللواحم» من كان ربما
التأكيد إىل دفعته أسبابًا املقدس، الكتاب ومؤلف صاحب — رعوي شعب وهو — العربي
هذا أن غري واضح سبب دونما املزارع، من نفوره مقابل بالراعي، الودية الرب عالقة عىل
يد عىل الراعي مقتل يف املتمثل املأساوي املوقف توجها التي العالقة تلك مزارع، وذاك راٍع
املتأصل الثأر وجب ثَمَّ وِمن الراعي؛ طيبة مقابل املزارع، يف الكامن الرش إلبراز املزارع؛
الذي الراعي، «هابيل» قربان تقدس ثَمَّ وِمن املزارع؛ عىل اإللهي الغضب فحل القبلية، يف
فيتسلمها مادته، لتتصاعد وحرقه ذبحه دون الرب، إىل وصوله أو قبوله ممكنًا كان ما

وتسرتيح. نفسه فتهدأ الرب

ص٤٥. السابق، املرجع فريزر، 50

.٤ اإلصحاح التكوين، سفر املقدس، الكتاب 51
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بالخروف والتقرب والحرق والذبح الدم وراء الكامن الرس أتصور بالضبط وهنا
العرب تنافس يف الرس يكمن وهنا الرعاة، ورب الراعي بني تواصل كوسائل والتيس،
يف صني (مشخَّ للرب املذبوح كان بأنه لنفسه الفخر تأكيد يف راٍع) (وكالهما واليهود
باعتباره ملكها أو القبيلة بسيد التضحية يف الرس يكمن هنا وأنه وإسحاق)، إسماعيل
العقيدة يف «يسوع» األكرب بالخروف التضحية يف — ذروته يف — تمثل واملعبود، األب

الرؤية. هذه عمد إقامة اآلن ولنحاول املسيحية،
بعد «املسيح» قيامة موعد وهو الفصح، بعيد املسيحية االحتفالية إىل باإلشارة ونبدأ
حيواني، طعام أي أكل من حرمان بعد الخروف، لحم يؤكل وفيه موته، من ثالثة أيام
عىل فيه الطعام يقترص صيام يف يوًما وخمسني خمسة ملدة اختياريٍّا املسيحيون يقضيه

الزمة: إضافات مع مالحظات، ذلك حول ولنا النبات،

األمومي العرص إىل — أرشنا أن سبق كما — واضح رمز العذراء صيام أن •
بالذات. «مريم» العذراء لألم خصص قد أنه وخاصة الزراعي،

الخروف، بأكل الصيام فيه يُكرس الذي الفصح بعيد تتم الكبري الصيام نهاية أن •
وسيادة الزراعية املجتمعات يف األمومي النظام لنهاية رمز سوى ليس وهو

املفضل. الرعاة قربان الخروف، يف ممثًال الغازي الرعوي الذكري النظام
البكر».52 «ابنها ملريم يعد كان — األناجيل بنص — املسيح أن •

لليهود».53 «ملًكا يعد كان — األناجيل بنص — املسيح أن •
ذكر. إله — األناجيل بنص — املسيح أن •

وأن الكفر، دونه أسايس اعتقاد املسيحية يف وهو ومات، استشهد قد املسيح أن •
للبرش. فداء كان موته

فداء استشهد ذكر إله نفسه الوقت ويف ملًكا، يعد كان بكر» «ابن إذن فاملسيح •
السماوات. يف الذي األب إىل موته بعد وتحول للبرش،

أصله يف كان املسيح أو الخروف فيه يؤكل الذي املسيحي، الفصح عيد أن •
وكان خصوًصا، اليهود والعربيون عموًما، الساميون به يحتفل كان رعويٍّا، عيًدا

.١ اإلصحاح متى، إنجيل نفسه، 52

.٢ اإلصحاح متى، إنجيل نفسه، 53
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كانوا العربيني «إن :Moulton مولتون ويقول «الفسح» عيد العربية بالتسمية
— الليل وطوال — القمر ظهور لحظة من البدر ليلة الفسحي احتفالهم يبدءون
الخروف أن والحظ جماعة.»54 فيه يشرتكون خروف بأكل اختفائه لحظة وإىل
البادية حياة يف املؤثرة الفضائية الظواهر أحد القمر وأن الرعاة، حيوانات من
رشق بوادي إىل بأصولها العائدة السامية الشعوب لكل إلًها كان وأنه الليلية،
فجر «منذ موضوعنا ذلك يف راجع «سني». اإلله اسم تحت ُعبد وأنه املتوسط،

إجبارية». فريضة والحج التاريخ
كاآلتي: موسكاتي عدَّدها رشوط الضحية هذه يف تتوافر أن بد ال أنه •

العيوب. من سليمة تكون أن -
الراعي). حيوانات (وهي التيوس أو الغنم من تكون أن -

املعز. أو الحمالن بني البكر تكون أن -
الذكري).55 األبوي املجتمع داللة (وهي ذكًرا تكون أن -

أن «موسكاتي» ويرى مختمر)، غري (خبز فطري الضحية هذه مع يؤكل كان أنه
لظروف نظًرا التخمر؛ النتظار وقت الرعاة لدى يكن لم إذ رعوية، عادة كان بدوره ذلك
غري خبًزا الفطري أكل أن وهو آخر، رأيًا لنا أن إال والعشب،56 الكأل وراء الرسيع تنقلهم
فريى ،«Bortholet «برتولت رأي يؤكده ما وهو األصل، زراعية عادة كان ربما مختمر،
وقت أرسع يف الجديد املحصول من نصيبه اإلله ينال أن هو فطريًا الخبز أكل رس أن
وليس عيدان الفسح عيد احتفالية يف األصل بأن احتماًال نضع يجعلنا ما وهو ممكن،57

واحًدا: عيًدا

يف ممثًال األرض ثمار من بقربان لإلله العبَّاد فيه يتقرب باملزارعني خاص عيد •
إن :«Benzinger «بنتسنجر قول احتمالنا لنا ويدعم فطري، هيئة عىل حنطة

.Moalton. W. J. Possover in hasting’s Dictionary of the Bible voI3 pp. 684–692 54

الكتاب دار بكر، السيد يعقوب د. وتعليق ترجمة القديمة، السامية الحضارة موسكاتي، سبتينو 55

ص٣٢٠. ١٩٥٧م، القاهرة، للطباعة، العربي
ص٥٨. نفسه، 56

.Bertholet. A. Ahistory of Hebrew civilization London 1926, pp. 351-352 57
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املحصول،58 جمع إبان التفرغ عدم سببه كان خمري، دون الفطري أكل عادة
«… قربانًا األرض أثمار من قايني «وقدَّم والحظ

والحظ ماشيتهم، من فيه يذبحون األبوي النظام أصحاب بالرعويني خاص عيد •
سمانها». ومن غنمه أبكار من أيًضا هابيل «وقدم

أن لنا ويؤكد واألمومي، األبوي والنظامني املجتمعني، بتداخل العيدان، اختلط ثم
ذا يكن لم الحصاد عيد إن «برتولت»: قول األصل يف رعويٍّا عيًدا يكن لم الفطر عيد
موعده تحدد ثم لجمعه، واالستعداد املحصول بنضوج مرتهنًا كان فقد محدد، موعد
كتاب يف جاء ما ذلك عىل الدالالت أظهر أما الفسح. بعيد ارتبط أن بعد ذلك، بعد وثبت

العيدان»!60 يف املنجل ابتداء «عيد هو الفسح59 عيد أن املقدس: العربيني
وقرابينه زراعيٍّا، كان األمومي النظام أن يف ملذهبنا، آخر دعًما يعد بدوره هذا وإن
وذبائح. دماء وقرابينه رعويٍّا كان األبوي النظام وإن فطري، هيئة يف نبات أو دعارة إما

مهمتني: فكرتني لتناول أخرى مرة املسيحي الفصح عيد إىل ونعود

الوقت يف للمؤمنني وأبًا وإلًها ملًكا يعد كان وأنه الراعي، لقبه كان «املسيح» إن •
نفسه.

للبرش. فداءً كان موته إن •

بامللك، باإلنسان، (بالحيوان، التضحية ملسألة فرويد» «سيجموند تفسري هنا وأطرح
سميث»: و«روبرتسون و«أتكسون»، «داروين»، عىل اعتماًدا فيقول سواء)، حدٍّ عىل باإلله
عشرية كل وإن صغرية، عشائر هيئة عىل عصورهم أول يف عاشوا قد البرش إن
هنا «فرويد» كالم سينطبق مذهبنا، عىل «وبناء ذكر، ألب طاغية سلطة نري تحت رزحت
املرعب، القايس األب هذا وإن ذلك». يقل لم أنه رغم فقط، البدائي الرعوي املجتمع عىل
يقطع أو االبن يرىضخيص كان إنه سبب، ألتفه أبناءه يقتل القلب، غليظ فظٍّا أنانيٍّا كان

.Benzinger L. passover and Feast of unlearened Bread Encyclopadia Bibica vol3, 1902 58

.Bertholet pp. 351-352 59

.١٦ اإلصحاح التثنية، سفر املقدس، الكتاب 60
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أمه إما وحريمه له، حريًما كن الالتي اإلناث من واقرتب غريته، أثار إذا أصوله من ذكره
عىل وعصيانهم تمردهم وأعلنوا املقهورون، األبناء تضافر يوم وذات بناته. أو إخوته أو

مًعا. وافرتسوه فقتلوه وأبيهم، ملكهم
نسائه، عن النظر رصفوا بالذنب، الشعور ونتيجة األب، محل اإلخوة عشرية حلت ثم
تبًعا أوضاعها األرسة ونظَّمت التحريم، أو التابو فنشأ الخارجي، الزواج نظام وأقاموا

نظريتنا». خالل من رفضناها أن سبق النقطة «وهذه جديدة، أمومية لقواعد
أو الكلمة أن (والحظ املقتول لألب طوطًما ليكون حيوانًا املتمردون األبناء اختار ثم
مسه وُحظر الحامية، والروح األول السلف واعتربوه قرابتي)، من هو تعني: طوطيمان

جماعة.61 فيها يأكلونه ملأدبة كامل اجتماع يف إال قتله أو
الراعي. حيوانات من باعتبارهما تيًسا، أو خروًفا الطوطم هذا يكون أن اقرتاح وهنا
أي يف يؤكل كان التيس أو الخروف بينما ذلك كيف يقول: قد البدهي االعرتاض لكن

بنقطتني: رؤيتي أُبرز وهنا كان، وقت
أنثى، وليس (ذكر العربي الفسح يف الطوطمية الوليمة صفات تحديد يف جاء ما األوىل:
دون الطواطم يف معينة صفات لتأكيد العيوب)؛ من سليمة بكر، املاعز، أو الغنم من

وأكلها. لذبحها املوعود اليوم إىل بالرعاية تتمتع الخراف، بقية
املشكلة صاحب من املشعوذ يطلب أن اليوم، حتى املشعوذين عادات من إن والثانية:

مشكلته. فتحل ليذبحها ا جدٍّ وخاصة محددة صفات ذا حيوانًا
ويرهبونه يخشونه األبناء كان الذي املقتول األب «إن فيقول: «فرويد»، مع ونتابع
أصبح لذلك مكانه؛ يحتل لو يتمنى منهم كل كان واحد، وقت يف ويجلونه ويكرهونه
التمثيل خالل من به للتشبه محاولة هو عام، كل محدد موعد يف خروف يف ممثًال أكله
ذكرى األبناء يف يحيي عيًدا املوعد هذا أصبح نفسه الوقت ويف منه.62 لقطعة الجسدي

القايس.»63 امللك األب عىل حلفهم انتصار

ص١٨٠. السابق، املرجع فرويد، 61

ص١٦٩. نفسه، 62

ص١١٥. نفسه، 63
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الخيص عن رمزي بديل إال هي إن اليوم، حتى املستمرة الختان عادة أن ويرى
«فرويد» إىل وأضيف الزمن.64 من غرب فيما أبناءه به يعاقب القدرة كيلُّ األب كان الذي
بذاته، لذاته اإلنسان به يقوم كامل إخصاء حد إىل يصل كان بل فقط، ختانًا ليس أنه
«أدونيس» اإلله عىل الحزن احتفاالت يف يحدث كان كما الشهيدة، اآللهة احتفاالت يف
«الحسني» عىل الحزن احتفاالت يف املتطرفون الشيعة يمارسه يزل ولم «لبنان».65 يف
«فرويد» أخالف أجدني ذلك ومع اليوم. حتى وإيران، والعراق وسوريا لبنان يف الشهيد

إليه. ذهب مما كثري يف
قتل لذكرى إحياء مذبوح غنم ذكر حول بالفصح االحتفال إن «فرويد» قول إن
كثري فيها عليه، انتصارهم وذكرى أبنائه. يد عىل — اإلله كان اتفقنا كما واألب — األب
األب قتل حالة كانت هل التساؤالت: يف تتضح املنطق ومجافاة والواقع. املنطق يجايف مما
بعد ذكراها وترسبت الجماعات، بقية دون بعينها جماعة يف حدثت واحدة حالة البدائي
ونحلها مللها اختالف عىل اليوم إىل زالت ما التي واملجتمعات، الجماعات كل لدى ذلك
أن أم التربيرات. كانت أيٍّا ممكن غري هذا بالطبع أعيادها؟ يف األضحية طقس تمارس
يف تظل حتى القديمة، العشائر كل لدى نفسها الصورة تكررت قد األب قتل حادثة
من نوع بدوره وهذا التضحية، باحتفاالت اليوم إىل تذكرها ويتم الشعوب، جميع ذاكرة

والتشابه. والتزامن االطراد بهذا الوقوع مستحيلة الصدفة
تماًما واضح هو كما — ذاته اإلله أكل هو اليوم، إىل الخروف أكل كان إذا إنه ثم
اإلله بهبوط االعتقاد أن أعني نفسه؟ لإلله هنا يتم التقرب فهل — املسيحية العقيدة يف
املسيحي الفصح يف الخروف وأكل البرش، لفداء الصليب عىل وموته السماء من املسيح
هل فيه.»66 وأنا يفَّ يثبت دمي ويرشب جسدي يأكل «من املسيح: قال إذ به، تذكرة
أن يمكن وال باملرة، منطقي غري يل يبدو ذلك إن ذاته؟ لإلله تقربًا االعتقاد هذا يعد
ليصلبه السماوي عرشه من فينزل ذاته، باإلله لإلله يتقرب اليوم حتى اإلنسان أتصور
األب قتل بذكرى احتفال أنه «فرويد» يزعم فيما خروًفا، ذلك بعد يأكله ثم األرض، عىل

عليه. األبناء حلف وانتصار البدائي

ص١٦٩. نفسه، 64
ص٣١٥. السابق، املرجع ديورانت، 65

.٦ اإلصحاح يوحنا، إنجيل املقدس، الكتاب 66
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لآلن املشاهد الواقع ومن املعيش، الواقع يجايف ثم تماًما، املنطق يجايف تفسري إنه
أن يمكن األزمان، غابر يف حدث ما حقيقة فيها نستعيد تأملية صورة أرسم أن يمكنني

سواء. حدٍّ عىل الخروف» اإلله، امللك، «األب، ب التضحية رس بها نفرس

والفداء األضحية (10)

لم أمومي، زراعي مجتمع يف كان (الفطري) النباتي القربان أن فأؤكد أعود أخرى مرة
كانت بينما فطريًا. أو دعارة إما قرابينه وكانت أمره، مبدأ يف الذبح وال الدماء يعرف
حلقات تتماسك وكي أبوي، مجتمع يف نشأت رعوية احتفالية والدم بالذبح التضحية
«فرويد». إليه عاد كما «داروين» إىل وأعود الواقع، استقراء يف أستمر التأملية، رؤيتي
ما كان إنما األب، لقتل اإلخوة تضافر أبًدا تعني ال الطبيعي االنتخاب نظرية أن فأجد
القطيع، سيادة يف القوي الذكر يستمر إذ الحيوان؛ عالم يف اليوم يحدث ما هو يحدث،
السيادة، وينازعه للنزال يدعوه قوي آخر ذكر فيظهر الشيخوخة، ضعف ينتابه حتى
موعد يف يؤكل طوطم يف األب تمثل أما دواليك، وهكذا موقعه، عن يتخىل أن املهزوم وعىل
أتصور إنما «فرويد»، ذهب كما األب حق يف األبناء ارتكبها جريمة مرجعه فليس يحدد
التضحية بمعنى sacrifice اإلنجليزية يف فهي نفسه، «األضحية» معنى يف كامنًا األمر
من بيشء، والتضحية الخسارة أيًضا وتعني والذبيحة، األضحية. وهي لإللهة والذبح
معنى يحمل «فعل» والتضحية التضحية، من العربية اللغة يف واألضحية آخر، يشء أجل
النبل، ومعنى اآلخرين، فداء معنى أيًضا يحمل كما نملكه. يشء عن والتنازل الخسارة

كلها. للجماعة وأهم أكرب كسب أجل من شخصية خسارة فهي
أو املجتمع أو اإلنسان بها يفتدي التي الفدية معنى يزل ولم الضحية معنى وكان
كلها، الجماعة سالمة أجل من بالذات، االختيارية التضحية معنى أيًضا وتحمل الوطن،
سموٍّا األعمال قمة إىل موته بعد الناس نظر يف الفادي عمل يتحول الحال، هذه ويف
تصل حتى الخطايا، كل عنه ترفع تقريبًا، األديان كافة يف تضحيته إن حتى وقدسية،
أمام املوت بمعنى «استشهاد»، الحال هذه يف عمله عىل ويطلق املالئكية. حد قداسته
اليوم، يحدث هذا كان وإذا وفدائه. عمله مجد عىل بهم يستشهد شهود وهم الجميع
أحد من القوي، األب الذكر وراء يحتمون وهم البدائية، العشرية أفراد من نتعجب فال
عىل شهود وهم الجميع أعني أمام فيموت قاسية، طبيعية نازلة من أو الصحراء، ضواري
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مالحظة (مع الغيبية األلوهية رتبة إىل موته بعد فريفعونه فدائيته، وقدس عمله مجد
األب فداء ذكرى يسرتجع حلم يف الطفويل والفزع املعنى، هذا تأكيد يف األحالم دور
السلف البدائيون تمثل فقد املعالم، واضحة غري مسألة الغيب ألن ولكن واستشهاده)،
الذي الطوطم ذاك للراعي! والتيس الخروف أنفع وما الحيوانات، أنفع طواطم يف الراحل
حول األبناء اجتمع أن فكان استشهاده، ذكرى موعد حتى والتبجيل، باإلكرام يحظى ظل
يف ليحتووه يأكلونه ثم استشهاده، بآالم لهم تذكرة الطوطمي، خروفه يف املذبوح جسده
داخل ويحتوونه وقوة، مدًدا القديس جسده من ويستمدون والحشايا، والحنايا البطون

الذكر). آنف املسيح (بتعبري فيه وهم فيهم فهو وأرواحهم، أنفسهم
وشق الخدود لطم وملاذا اآللهة؟ استشهاد موسم يف والبكاء الحزن ملاذا ، وإالَّ
و«ميثهرا» و«آتيس» و«بعل» و«أدونيس» «تموز» عىل حزنًا يمارس كان الذي الجيوب
ذكرى أنه «فرويد» تفسري مع الهائل الحزن هذا يتفق وهل و«الحسني»؟ و«املسيح»
يكن لم إن األبدان تجريح حد إىل الحزن يصل ملاذا ثم القايس؟ األب عىل األبناء انتصار
ومصريه؟ بطولته مشاركته عدم عن ناتج أللم واصطناًعا أمله، يف الشهيد لألب مشاركة
عليه مرسوًما «املسيح» موت ذكرى يف يقدم الذي القرباني، الفطري يسمى ملاذا ثم
ملاذا الفسح، يف ذلك قبل يؤكل كان الذي استشهاده) آلالم (رمًزا صليبه أو «املسيح»
إىل تصل هسترييا إىل ويتحول الحزن يتمادى ملاذا أو sad؟ bread الحزن خبز يسمى
ذلك يكن لم إذا الخصيب، الهالل آلهة استشهاد مواسم يف نفسه املؤمن إخصاء حد
من وأن الرجولة، رشف يستحق الذي الوحيد بأنه األب لهذا لالعرتاف متأخرة محاولة
ملاذا ثم استشهاده؟ مجد الشهيد بها يشارك لم رجولة رشف يحمل أن يستحق ال عداه
تقول وملاذا «الشهيد»؟ بلقب الرعوية السيادة مع سادت التي الخصيب آلهة كل يلقب
أنياب عىل عنيفة ميتة مات منهم كالٍّ إن اآللهة: هذه بني املسافات تباعد رغم األساطري

بالذات؟ بري وحش
املنطقي غري من كان وإذا رؤيتي، مع إال متسًقا أو متفًقا كله ذلك أرى ال حقيقة
أن املنطقي من فإنه «فرويد»، ذهب كما أبنائه يد عىل األب قتل حادثة تتكرر أن
كله هذا وفوق والزمان، املكان باختالف لعشريته، فداء األب استشهاد حادثة تتكرر
يف اعتقدت التي (املسيحية)، الكربى الفدائية الديانات آخر مع تتسق نظريتي فإن
«داود» امللكني بيت إىل نسبه أصل «متى» إنجيل أعاد الذي اإلنسان ذاك املسيح، ألوهية
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يقودهم ثم مسيًحا، املقدس بالزيت يمسح لليهود منتظًرا ملًكا فكان «سليمان»،67 وابنه
ألنه األلوهية؛ فاستحق الصليب، عىل استشهد لكنه الروماني، االستعمار من ويحررهم
به، اإليمان وإن الشعب، لكل فداء بإرادته للصليب نفسه أسلم قد املسيحي االعتقاد يف
عن الخطايا كل يرفع الفصح، يف الطوطمي خروفه يف ممثًال دمه ورشب لحمه وأكل
لذلك اليهود؛ إله «يهوه» عرش يسمى كان املنتظر اليهود ملك عرش أن خاصة البرش،

وإلًها. ملًكا املسيح كان
«تموز» اإلله نجد أن الفداء، آللهة القديمة األساطري قراءة عند نندهش ال هنا ومن
الفينيقي «أدونيس» وكذلك الكنعانيني، «بعل» وكذلك التيس، هيئة يف وهو يستشهد
رصاعه إبان استشهد الذي فريجيا إله «آتيس» وكذلك بري، خنزير أنياب عىل قتل الذي

التيس! هيئة يتلبس وهو بري. وحش مع

واألضاحي القرابني تداخل (11)

كان الكونية، املظاهر إىل الطواطم من بأسالفه ل يتحوَّ بدأ عندما اإلنسان أن لنا يبدو
خاصة األم)، فوق واألب األنثى فوق (والذكر فوق بما األبوي الرعوي املجتمع اهتمام
تحده ال أفق يف والرحابة االتساع مع ليًال والنجوم بالقمر تسرتشد بادية يف حياته مع
التيس قرني بني التشابه والحظ سني، اإلله القمر (الهالل السماء يف آلهته فتمثل حدود.
يف الشهيد أبيه لوجه الراعي تمثل إىل يقود املنطق أن وأرى الهالل) وبني الخروف أو
صغار، ونحن لنا يحلو ما فيها نتخيل كنا كثرية، تمثالت من تضاريسه تحمله ملا القمر
الغنم عىل الدال الرعوي السامي اللفظ أن إىل إضافة اليوم، بصغار البدائيني أشبه وما
«يس» والتسمية «شاه». أصبحت والتي طويلة، إمالة السني بإمالة «يس» كان املاعز أو
اسم يسبقن اليوم إىل املرصيات نساؤنا تزل ولم «سني» ب القمر تسمية مع تماًما تلتقي

«فالن»! «بعيل» أو ربي أو سيدي بمعنى «يس» ب الزوج
وعندما األرض، أمهم يف األمومي النظام أصحاب املزارعني اهتمام تركز بينما هذا
متأللئ كوكب يف األم هذه تمثلوا الفضائية بالظواهر ليلبسوها السماء إىل رفعوها

األول. اإلصحاح متى: إنجيل 67
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إال بالقمر، لها رمز قد األم هذه أن إىل «فرويد» ويذهب الزهرة، كوكب هو دالل ذي
لكونهم ليس أعتقد فيما جاء بالقمر، األم األنثى فارتباط الخلط. بعض ذلك يف أرى أني
الزراعيني معرفة لعدم ولكن القمر، هو السماء يف رمزها أن أو ذاته القمر هي رأوها
أحواله وتبدل — القمر ظهور اتفاق كان وربما وامليالد، الحمل يف الرجل بدور البدائيني
لدى تفسري نشوء يف سببًا البيولوجية، املرأة إيقاعات مع — اختفائه ثم تكامله حتى
يكون أن يصح كما للمرأة، الحقيقي الزوج هو القمر إن األمومي. املجتمع يف البدائيني
األمومي، والزراعي األبوي الرعوي املجتمعني باندماج بعد فيما تدعم قد التصور هذا
يف صداه وجدنا ما وهو الكربى، األم األنثى باإللهة القمر إله «سني» الذكر األب فزوجوا
كان سني القمر أن فيها جاء إذ السومرية، الزهرة وكوكب الجنس إلهة «إينانا» أسطورة
«نانا سني اإلله لقب كان السماء، سيدة أي آن» + إن = «إبناتا اسمها ومقابل لها زوًجا

السماء.68 سيد أو السماء رجل أو السماء ذكر أي آن» + نن =
القرابني تتداخل أن والنظامني املجتمعني بني التزاوج هذا بعد تماًما اعتياديٍّا وكان
التي اإلنسانية، الذكرى يف البدائي األب تضحية تستمر وأن الرعوية، باألضاحي الزراعية
حل (الذي امللك وعىل جلل، أمر بهم حل كلما به الوفاء يجب مسنون عرف إىل تحولت
بذلك ى ضحَّ كما اإلله ممثل باعتباره التضحية، بهذه يقوم أن املدن) قيام بعد األب محل
فيها قاتل التي «هريا» معركة يف «هملقار» القرطاجي امللك فعله ما وهو األول. األب
معسكره يف ومكث الليل، منتصف حتى الفجر من واستمرت مستميتًا، قتاًال اإلغريق
اللهب وسط ارتمى يتقهقرون جنوده رأى وملا هائلة. محرقة يف الضحايا بعرشات يلقي
له يقدمون بعد فيما مواطنوه فجعل مواطنيه. فداء نحبه وقىض اختيارية، بتضحية
ال واضح تكرار (وهو القرطاجية69 املستعمرات كافة يف نصبا له وشيدوا الضحايا،

رأينا). مع تماًما ويتفق األزمان، سالف يف وحدث سبق ملا تعليًقا يحتاج
وسيادة الخصيب، الهالل يف املدن نشأة وقت مضت، سنة آالف خمسة إىل بالعودة
الخصب؛ احتفاالت تحولت األمومية، والزراعية األبوية الرعوية الثقافتني وتزاوج الذكور،

القاهرة، املعارف، دار القديمة، العراق حضارة ج٦، القديم، األدنى والرشق مرص ميخائيل، نجيب د. 68

ص١٢٤. ١٩٦١م، ط١،
ص١٠٥. السابق، املرجع فريزر، 69
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فتحولت الذكور، اآللهة إىل اإلناث، والزهرة األرض إلهات من اإلنتاج، عىل األرض لحث
قربانًا األطفال تقديم أن ويبدو بنفسه، امللك فيها يضحي أضاحي، إىل بالتايل القرابني
فنشأت املفزع، املصري هذا من التهرب امللوك محاولة عن نشأ قد — نرى فيما — للنريان
اإللهي امللكي نسله من آلهة إلنتاج «قاديشتو» الكربى للكاهنة امللك مضاجعة عادة
سلفه أبناء شنق إىل «داود» اليهودي امللك لجوء لنا يفرس ما هذا ويف للتضحية. تخصص

املطر. وإنزال القحط لرفع السبعة؛ «شاول»
بسفك مرهونًا الخصب، فصل وعودة املطر واستنزال األرض إنبات أصبح وهكذا
األم تحذير يف يتمثل اليوم، إىل بالدنا يف شائًعا يزال ال أمر وهو وباألضاحي، الدماء
الطاحونة ألن الحبوب؛ طاحونة حجر عىل يذبحوه ال حتى وحيًدا، الخروج بعدم لطفلها
الحبوب، طحن إىل وتعود العمل، إىل تعود حتى طفل عليها يذبح أن بد فال توقفت إذا
حيث القديم، التاريخ مرآة يف بنا تلقي رواية وهي صغار، ونحن لنا يروون كانوا هكذا
بالدم، بالتضحية وزرعها حبوبها لتعطي (الطاحونة)؛ الطبيعة دوران استمرار ارتهن
مع وفدت إنما الزراعي. األمومي املجتمع يف أصيلة — أبًدا — تكن لم تضحية وهي
اقرتان نتيجة الكربى، األم لإللهة اإللهي امللكي الطفل تقديم أصبح إذ الرعاة، قدوم
الراعي بثقافة الكربى، لألم الهيكل يف األنثى بكارة دم بتقديم القاضية املزارع ثقافة

للجماعة. فداءً نفسه امللك أو الخراف بكر بتقديم تقيض كانت التي
تراٍض هو األمومية) بالكاهنة الرعوي امللك جماع عن (الناتج الطفل كان وربما
الرعاة دخول إبان حدث قد بد ال الذي الدموي، الرصاع عن عوًضا رضيبة لتقديم بتعاقد

الرعويني. الغزاة وبني الزراعية األرض أصحاب بني الزراعية، لألرض
والربكة املرياث صاحب البكر االبن دائًما يذكر يني ال يجده املقدس للكتاب واملطالع
يقوم أن يجب الذي األب أو امللك أو العهد ويل اعتباره مع يتفق ما وهو أبيه، عن

املطلوبة. بالتضحية
وظل األول، والشهيد الفادي باألب تذكرة ويمارس اليوم، حتى قائًما االعتقاد وظل
ليفطروا املسيحيون ويذبحه املسلمون، الرعاة أحفاد يذبحه املثىل، الضحية هو الخروف

الطويل. النباتي األمومي الصيام بعد لحمه، عىل
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الثالوث األكربيف الضلع أو األب القمر

التأسيس (1)

(١) تأسيس

الطبيعة ظواهر نحو البرشي العقل اتجه والتفسري، الفهم إىل يصبو وهو صباه، يف
وبينها بينه يرجو املدمرة، واملزجرة السلسة، واللينة الباطشة، والغضوب النافعة،
وتقرب عابًدا، لها فسجد وزلزلته، منها العاصف لعصف وتوقيًا نفًعا، به يبغي تواصًال،
كله الكون تصور أن فكان … للرش ودافًعا للخري، راغبًا متزلًفا، لها، أهًال رآه بما منها

بالحياة. مليئًا
إىل القمر إىل الشمس من الوجود، يف الكربى املظاهر تأليه إىل الخيال به وجنح
فجعل والجدب، والخصب والصخر النهر حتى والرعد، الربق إىل النجوم إىل الكواكب
لديه، ما بأثمن إليها والتقرب العبادة، منه تستحق بها، معينة آلهة الطبيعة يف حالة لكل

لغضبها. ودرءًا لعطفها ضمانًا
آباءه — بالقدسية جديًرا رآه فيما — اإلنسان قدَّس قبله، ربما أو ذلك وإبان
لدى يكن فلم األسالف، تقديس يف دورها األحالم لظاهرة وكان الغابرين، وأسالفه
مرحلة إال يكن لم املبتدأ وهذا وأحواله. املنام ألحداث واضح تفسري أمره مبتدأ يف اإلنسان
حدث بني يفرق ال فكان جليه، الحلم واضح كالطفل فكان البرشي، التطور يف الطفولة
بنتيجة فخرج فاعلني، أحياء الراحلون األسالف كان املنام ويف الواقع، وحدث الحلم

ما. بطريقة َمخفيٍّا كان وإن ومؤثًرا، وحيٍّا موجوًدا يزل لم الراحل أباه أن مؤداها
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هو الراحل سلفه أن بالحياة، وصبغها الطبيعة أرواحية يف اعتقاده سوغ هنا ومن
أو الشجرة هذه يف كان فربما ظواهرها، من واحدة يف هو أو الطبيعة، حاالت من حالة

الجارية. املياه تلك يف أو النافع، الحيوان هذا يف أو النبتة، تلك
تقديس فيها تم التي بالطوطمية، — اصطالحيٍّا — املسماة املرحلة تلك وهي
أن بالحسبان األخذ مع الراحل، السلف لسكنى محالٍّ واعتبارها األرضية، الكائنات

قرابتي». من «هذا وتعني الكونكي، العهد من «أوطوطيمان» كلمة من الطوطمية
القبائل واتصلت قبائل، يف تتجمع البدائية العشائر أخذت وعندما تالية، مرحلة ويف
املعبود، السلف روح فرض ممكنًا يعد لم واتساًعا، رحابة وأكثر أكرب مجتمًعا مكونة
فكان آخر، طوطًما تقدس أخرى قبيلة عىل قبيلة، لدى مقدس طوطمي حيوان يف الحالَّة
العقل فارتفع املتحدة، أو املتجاورة األطراف جميع تريض ظاهرة يف السلف تمثل تم أن
فكانت أكرب، كوني مظهر يف تمثله إىل األرض، عىل حيوان يف التمثل عن املعبود بسلفه

املقدسني. لألسالف إال هي إن والنجوم للكواكب املخلصة عبادته

(٢) تأسيس

بمرحلتني مر قد اإلنسان املجتمع أن الباحثون افرتض األركيولوجية، البحوث ناتج عىل
جوار إىل تستقر كانت إذ املرأة، سادته مجتمع مختلفني: اجتماعيني نظامني شكَّال
زواج نظام هناك يكن لم للجميع، فيه املرأة وكانت للقنص، الذكور يخرج بينما أطفالها،
وقد وخشونة، قسوة من الذكورة يف بما الذكور، ساده ومجتمع بعد، املعروف باملعنى
سبق خاص طرح يف افرتضنا بينما لآلخر، سابًقا كان املجتمعني أي حول العلماء اختلف
الذكري النظامني: اختالف أن لألنثى»1 قربان للذكر، «أضحية دراستنا يف وضعه لنا
الذكري املجتمع أن عىل ودللنا مكاني. اختالف هو إنما زمانيٍّا، اختالًفا ليس واألنثوي،
األمومي األنثوي املجتمع جوار إىل ذكوًرا، آلهة عبد بدويٍّا رعويٍّا مجتمًعا كان األبوي
الحياة، ومنح والخصوبة امليالد عىل القدرة يمثلن نساء إلهات وعبد املرأة، سادته الذي
الخصب فيه شكَّل زراعيٍّا، مجتمًعا كان األمومي األنثوي املجتمع أن فرضنا عىل تأسيًسا
ا أمٍّ كانت ولود، خصبة إلهة يف املمثلة والعبادة، االعتقاد أس جعلها مما أساسية؛ ظاهرة

االجتماعية. الجذور لألنثى، قربان للذكر، أضحية القمني، سيد 1
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الزمن وبمرور األبوي، الذكري البدوي الرعوي املجتمع يف األول األب عبادة مقابل أوىل
أدى تدريجي بطيء غزو شكل يف الزراعية، املناطق إىل التسلل من الرعاة البدو تمكن
آباءهم لنا األقدمون ترك ثَمَّ وِمن الزواج؛ نظام ونشوء النهاية، يف الذكور سيادة إىل

الفضائية. الظواهر يف خاصة تركزت كونية، آلهة يف ممثلة وأمهاتهم

(٣) تأسيس

«سيجموند افرتض سميث» وروبرتسون «أتكسون من كلٍّ بحوث نتائج عىل معتمًدا
أضاحي شكل يف آللهتها، القديمة الشعوب تقدمها كانت التي القرابني، أساس أن فرويد»
والذي اآلن، إىل مستمرٍّا يزل لم الذي اإلنسان، عن كبديل ذلك بعد الحيوان أو البرش، من
عيد يف العيوب، من الخايل الذكر الغنم من ذبيحة يف اليهودية «فرويد» ديانة يف تمثل
إىل بدورها تعود الجمعي، الالشعور يف ذكرى إىل يعود ذلك أن افرتض العربي، الفسح
الفظ، الذكر األب وقسوة — يزعم فيما — البدائي املجتمع يف املطلقة الذكور سيادة أيام
غريته، يثري أبنائه من أليٍّ وقتله جميًعا، النساء عىل باستمرار واستيالئه لبنيه، وإرهابه
عليه، والثورة القايس األب ضد — يوًما — األبناء تحالف إىل أدى مما آخر؛ سبب ألي أو
إال جماعة، وأكلها حولها واالجتماع األضحية أو الفسح ذبيحة وما مًعا، وافرتاسه وقتله

وافرتاسه.2 وقتله الرشس األب ضد األبناء حلف النتصار تذكار
لتفسري آخر فرًضا وطرحنا آنًفا، إليها املشار الدراسة يف «فرويد» رأي عارضنا وقد
يف خاصة تأملية رؤية عىل اعتماًدا تماًما، مختلف أساس عىل والتضحية، القربان طقس
ى وضحَّ بنيه، فداء استشهد فاديًا األول األب فرأينا Sacrifice والتضحية األضحية كلمة
ضواري من أكثر أو واحد مع رصاع يف حياتهم، استمرار أجل ومن عنهم، دفاًعا بنفسه

الزمان. ذلك
إذ الرعوي، البدوي الذكري األبوي املجتمع يف حدث قد بد ال هذا أن افرتضنا كما
البادية كواكب أوضح يف ليحل ًسا؛ مقدَّ السماء إىل أبنائه نظر يف عمله بمجد األب ارتفع
ما بأعز له التضحية يستحق إلًها أصبح الذي القمر، أقصد الرعاة، حس إىل وأقربها

السالفة. بتضحيته له عرفانًا اإلنسان، يملك

ص١٨٠، ١٩٧٩م، ط٣، بريوت، الطليعة دار طرابييش، جورج ترجمة والتوحيد، موىس فرويد، سيجموند 2

.١٨١
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تصور فقد الهالل، وبني الثور، أو الخروف أو التيس قرني بني القائم وللتشابه
خاصة، احتفاالت يف بذبحه قام ثَمَّ وِمن املعبود؛ سلفه إال هو إن الحيوان هذا أن اإلنسان

الغابرة. األيام بتلك وبطنه حشاه يف ليحتويه أكله ثم
الفاحصة العني فإن (الذبح)، املناسبة بهذه تحتفل التي املجتمعات اختالف ورغم
عىل القمرية الطقوس غلبة ستالحظ — الطوائف اختالف رغم — أضحوي احتفال لكل

املحافل. هذه
هذا وانترش لربه، كضحية للذبح نذره أو أبنائه، أحد بذبح اإلنسان قام وأحيانًا
التي الختان، ظاهرة يف األساس أنه ويبدو الزمان، من وقت يف واسًعا انتشاًرا الطقس
كان الذي الكيل الذبح عن بديًال جزئيٍّا، ذبًحا — الباحثني من كثري لدى — اعتربت

األيام. غابر يف يمارس
مناطق يف مخصبات دات والَّ ربات عبد الذي األمومي، املجتمع يف القرابني أما
طقوس يف عليه عثرنا ما وهو الجماعي، الجنس ممارسة أنها افرتضنا فقد زراعية،
دراستنا يف فيه القول فصلنا أن وسبق املتوسط، حوض يف اإلناث اإللهات من كثري
نظام مع يتالءم وتقربًا قربانًا وكان حاد، وبائي بشكل منتًرشا وجدناه إذ إليها) (املشار
دور اإلناث اإللهات فيه وتؤدي األسايس، الدور فيه والحياة وامليالد للخصب زراعي،
تعرف ال التي األنثى فيه سادت قديم، أساس عىل ويقوم الحياة، ومنح والوالدة الخصب
الذكور وسيادة األمومي، والزراعي األبوي، الرعوي املجتمعني: تداخل وبعد واحًدا، رجًال
يتالءم بما الجماعي الجنس طقس من للتخفيف محاوالت بدأت الزواج، نظام ونشوء
الطقس فتحول ختان. عملية إىل الطفل ذبح قبل من خفف كما الجديدة. األوضاع مع
يف األقل عىل واحدة مرة ولو املرأة تؤديها أن يجب فريضة إىل عام، جماعي جنس من

عنها. غريب مع الجنس ممارسة وهي حياتها،
كمنذورات النساء من طائفة تخصيص فتم التخفيف، من مزيد نحو األمر تطور ثم
لهن. وفداءً النساء بقية من بدًال خاص بشكل املهمة بهذه يقمن اإلناث، اإللهات ملعابد
مفروًضا فكان الجنسية، الكهانة سلك يف يدخلن وال بذلك، يقمن ال الالتي النساء أما

املعبودة. لإللهة شعورهن بقص غريب مع الجنس استبدال عليهن

(٤) تأسيس

يف التي اإللهة وألن الرعوي، األبوي الذكري املجتمع يف أبًا كان السماء يف الذي األب وألن
تداخال، املجتمعني وألن الزراعي، األمومي األنثوي املجتمع يف ولوًدا أنثى كانت السماء
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رب القمر كان ثَمَّ وِمن بعض؛ من بعضها آلهتهم العباد زوج فقد النظامان، وكذلك
املحصول حياة يف دور أخطر صاحبة كانت التي الكربى لألم زوًجا الرعاة وأبو البادية

الشمس. أقصد ونضجه، الزراعي
واألم األول األب حياة كانت فكما وليد، من بد فال حدث قد زواًجا هناك وألن
الثالوث أضالع اكتملت وبذلك السماء، يف كذلك تكون أن بد فال األرض، عىل األوىل
الشمس كانت فتارة وآخر، مجتمع بني ما والشمس الزهرة وضع اختلف نعم، اإللهي،
الختالف تبًعا ذكًرا، ابنًا وتارة أنثى، زوجة الزهرة كوكب كان وتارة أنثى، وتارة ذكًرا،
له كتبت بالذات، القمر أن إال والزهرة، بالشمس وعالقتها البيئة وطبيعة املجتمعات
الثواليث يف ضلع وأخطر دائًما، الذكر األب هو فظل املطلقة، الذكور بسيادة السيادة
الذي اليمني، العربي الجنوب ثالوث اآلن، لبحثنا أهمها كان ربما الذي املختلفة، اإللهية
اإلله هو كان القمر لكن االبن، دور أخذ ذكر كإله القمر السماوي: الثالثي قدَّس
وعبده وسيدها، أبوها القبيلة وعم «عم»، باالسم والحمرييون القتبانيون فعبده املقدم،
يقول فيما — السبئيون وعبده «ود»، باالسم املعينيون وعبده «سني»، باالسم الحضارمة

«املقة». باالسم — الباحثون

وياسني سني القمر: آلهة (2)

١٩٤٤م، عام الحريضة منطقة يف بريطانية بعثة كشفته حرضموت، آلهة كبري و«سني»
أرض امتداد عىل العربية، الجزيرة لجنوب الساحيل الرشيط بطول تمتد نقوش يف
كما القديمة،4 الرافدين عبادات يف معروًفا «سني» باسم القمر إله كان وقد األحقاف3
مشتق اسمها أن الباحثون يرى التي سيناء، جزيرة شبه يف ومزاراته معابده له كانت

اسمه.5 من

.٧٣ ص٧٢، ١٩٧٧م، بريوت، الطليعة، دار التاريخي)، تطوره يف (التوحيد يماٍن التوحيد منقوش، ثريا 3

ج٦، ١٩٦١م، القاهرة، املعارف، دار القديم، العراق حضارة األدنى، والرشق مرص ميخائيل، نجيب د. 4

ص١٢٤.
انظر ص٤٠؛ بغداد، ١٩٧٠م، بغداد، جامعة املجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة بوتريو، جان 5

أيًضا انظر ص١٤٦؛ القاهرة، د.ت، العربية، النهضة دار الخالد، الرشق زايد، الحميد عبد د. أيًضا
ص١٤٤. السابق، املصدر ميخائيل، نجيب د.
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العربية يف التعريف أداة وهي األخرية، النون «ن» من يرتكب «سني» االسم أن ونرى
عام، بشكل السامية اللغات يف وهي و«يس» تعريفه، املراد االسم بآخر تلحق الجنوبية،
التي وهي إلخ)، … والثريان البقر، املاعز، (الخراف، عموًما الشياه عىل تطلق إنما
القمر، إله عىل دال كعلم «سني» االسم فإن وعليه «شاة».6 إىل «يس» من ذلك بعد تطورت
يف املنترشة القمر ألقاب مع تماًما يلتقي ما وهو الثور، اإلله أو التيس اإلله يعني إنما

«الثور».7 اللقب وهو اليمني الجنوب
اللغات يف املتخصصني بعض أن «سني»، اإلله أمر يف للنظر الالفت األمر لكن
هناك هل التساؤل: يستدعي مما وهو «ياسني».8 هو االسم أن يرون وعلمائها، السامية
* اْلَحِكيِم َواْلُقْرآِن * ﴿يس الكريم: القرآن يف جاء وما «ياسني» أو «سني» بني عالقة
اليمنية للباحثة مالحظة بالحسبان أخذنا إذا خاصة ،(١–٣ (يس: اْلُمْرَسِلنَي﴾ َلِمَن إِنََّك
اليمني العقل يف كمكبوت ظل «سني» اإلله إن تقول: هامشية مالحظة يف منقوش ثريا
عليك»، «ياسني فيقولون: لحادث، عزيز يتعرض عندما اليمن قرى يف اليوم يستدعى
كان «سني» اإلله أن مواربة بدون تقصد وهي عليك»!9 هللا «اسم املرصيون يقول كما
يدعمه ما وهو للرتجي»، كانت وربما للنداء هنا «الياء ولعل «ياسني»، باسم أيًضا يعرف
السبئي القمري اإلله عن حديثه يف الهمداني» الحسن «أبو اليمني املؤرخ عند جاء ما

املقة». «يا أو «يلمقة»،10 هو الكلمة أصل إن بقوله: «املقة»
بمقدسات القسم الكريم القرآن اعتياد عن االعتبار يف وضعه يجب ما إىل إضافة هذا
الخمسة وبالكواكب رصاحة، والقمر بالشمس قسمه مثل وتمجيدها، اإلسالم قبل عرب
.(١٥ (التكوير: ِباْلُخنَِّس﴾ أُْقِسُم ﴿َفَال قوله: يف الكنس الجوار بالخنس، املعروفة املعبودة

.(٧٥ (الواقعة: النُُّجوِم﴾ ِبَمَواِقِع أُْقِسُم ﴿َفَال قوله: يف كما أو

الكتاب دار بكر، يعقوب السيد د. ترجمة، السامية الحضارات موسكاتي، سبتينو «يس» معنى يف انظر 6
ص٣١٩. القاهرة، ١٩٥٧م، للطباعة، العربي

العربية، النهضة مكتبة حسنني، فؤاد د. ترجمة القديمة، العربية الديانة (وآخرون): نيلسن ديتلف 7

ص١٨٨. القاهرة، ١٩٥٨م،
ص٨٨. بريوت، ١٩٨٠م، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 8

ص٧١. السابق، املرجع منفوش، ثريا 9
ص٨٨. السابق، املرجع يف منقوش ثريا اقتبسته ج٢. اإلكليل، الهمداني: الحسن أبو 10
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منتًرشا وكان «شهر». االسم الجنوب عرب لدى القمر اإلله أسماء من كان وقد
إىل مستعمًال يزل ولم الهالل، حالة يف القمر إله عىل كعلم السامية اللغات كل يف بدوره
َشِهَد ﴿َفَمْن قوله: يف الكريم القرآن يف نفسيهما واملعنى باالسم جاء وقد اليمن.11 يف اآلن

الهالل! منكم شهد من بمعنى (١٨٥ (البقرة: َفْليَُصْمُه﴾ ْهَر الشَّ ِمنُْكُم

الودود األب (3)

هذا عبادة ويف الحنون، أو والودود األب، ويعني «ود»، باالسم القمر املعينيون عبد وقد
أن فيها ورأينا «فرويد»، نظرية مقابل طرحناها التي لنظريتنا آخر دعم املعيني اإلله
مع معركة يف أبنائه عن دفاًعا األول األب استشهاد لحدث تكرار هو التضحية طقس
ثور)، أو تيس أو (خروف حيواني طوطم يف ليحل موته بعد األب تحول ثم رشس. ضاٍر
الطوطم قرني بني للتشابه بالقمر، ليتلبس — وأحفاده أبنائه نظر يف — ارتفع وبعدها

الهالل. وبني األريض
األب تعني وهي شهرن»، «ودم بالصيغة القمر اإلله إىل تشري النصوص جاءت وقد
ورد وقد القمر». األب = اليمنية التعريف أداة ن + الهالل = شهر + األب = «ود القمر

القمر». «اآلب نفسه املعنى وتحمل شهرن»12 «دم هي أخرى صيغة يف
دماء إىل إضافة واملحبة، والرحمة الود معاني اسميه يف حمل األب أن هنا ونالحظ
«ودم»، يف الدم، معنى — للود إضافة — اسمه تركيب يف فدخل والتضحية، الشهادة
بها ونعني «دم». صلة بأنها القرابية الروابط عن اليوم إىل نعربِّ زلنا وما «دم»، ويف
هي شهرن» «ودم يف وامليم «رحم»، صلة األم قرابة ألن بالذات؛ األب جهة من القرابة
حارب الذي األب «ود» أن أكثر ويدعمنا و«شهرن»، «ود» بني والربط واالتصال للصلة
رجل هيئة يف الجنوبيون مثَّله قد — نظريتنا يف — أبنائه سبيل يف واستشهد الضواري
والحب. التبجيل معاني تحمل التي األلقاب من بعدد ولقبوه محارب،13 شجاع مقاتل
الرايض أي و«رىض» الحسن، أي و«نهى» الصادق،14 أي «صدوق» اليمني اللسان فناداه

ص٢٠٦. السابق، املصدر نيلسن، ديتلف 11

.٧٠ ص٦٦، السابق، املرجع منقوش، ثريا 12
نفسه. املوضع 13
نفسه. املوضع 14
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أو املحرم أي و«حريمن» الرحمن،16 أي و«رحمن» الحكيم، أي و«حكم»15 الرحيم،
عبادة تطابق عىل األدلة أبلغ أما واألمني.18 والعادل، والعزيز، وامللك، والرب، القدوس،17
مبارشون أبناء هم إنما أنهم املعينيني اعتقاد يف فتتمثل نظريتنا، مع املعينيني لدى القمر
والبنوة، االنتساب تفيد والهاء «هود».19 أو ود» «ه أنفسهم عىل أطلقوا حتى «ود»، للقمر

السموات.20 يف الذي لألب األرض يف الذين األبناء أو ود» «أبناء املعنى ويصبح

املقة (4)

ويعد العربي. الجنوب آثار يف الباحثني عند ورد كما السبئي، القمر اسم هو «املقة»،
النقوش يف اسمه ورد فقد اليمن، آلهة أشهر ويعد «املقة».21 اإلله أوالد أنفسهم السبئيون
الالمع يعني االسم إن الباحثون: ويقول مرة.22 ألف من أكثر قريب عهد حتى املكتشفة

معه. التعامل يف آخر جهًدا يحتاج الغريب االسم هذا أن نرى لكننا الثاقب، أو
والالم، «األلف ب يتعلق األول األمر أمرين: يف يكمن — نظرنا يف — الغرابة ووجه
ه» «الهاء، هي الشمالية العربية يف التعريف أداة أن نعلم ونحن «املقة»، بداية يف ال»

ص١٩١. السابق، املرجع نيلسن، ديتلف 15

ص٥٥. ج٥، اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 16

ص١٨١. السابق، املرجع نيلسن، ديتلف 17

ص١٩٥. السابق، املصدر موسكاتي، سبتينو 18

ص٢١٠. السابق، املصدر نيلسن، ديتلف 19

أن بعد عالمات» «وهناك عنوان تحت وسرتد مطولة، أخرى وحاشية الحاشية، هذه تسجيل إىل عدت 20

دار التصوف، ونفسانية الصوفية العقلية زيعور، عيل د. كتاب طالعت إذ الدراسة، هذه كتابة من انتهيت
الحاشيتني يف بموضوعنا ويتعلق زيعور، د. عند ورد مما االستفادة األوفق من ووجدت بريوت، الطليعة،
ويبدو اإلسالم. ظهور حتى الحجاز وأرض العرب جزيرة يف استمرت «ود» عبادة أن معروف املذكورتني.
اشرتاك عىل تأسيًسا الصغار، «وأد» عملية ونظنها التضحوية، العبادة من نوًعا استتبعت عبادته أن لنا
ابنته الخطاب بن عمر ترك ما اقتصاديٍّا الوأد سبب كان ولو واحد، جذر يف «وأد» والتضحية «ود» القمر
الغنم أن هي مهمة أخرى مالحظة إىل إضافة بوأدها، املدة هذه بعد يقوم ثم السادسة، حتى الغنم ترعى
«ود»؟ بالخروف أو بالغنم أو القمر، برمز الفتاة فيها تختلط سنوات ست فلماذا القمر، إلله قمري رمز

و«وأد»! «ود» مع املشرتك نفسه الجذر إىل بدورها تعود التي املودة إلنشاء ذلك يكن لم إن
ص٢١٠. السابق، املصدر نيلسن، 21

ص١٧٧. نفسه، 22
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«النون، هي الجنوبية العربية يف وكانت «بعل»، اإلله أي «هبعل» مثل الكلمة، أول يف
اسم يف والالم األلف داللة فما الرحمن، أي «رحمنن» مثل الكلمة نهاية إىل تضاف ن»

«املقة»؟
شمالية القديمة، العربية يف والتاء «املقة»، يف األخرية بالتاء يتعلق الثاني واألمر
«املقة» أن السبئية النصوص من نفهم بينما للتأنيث، اللفظة آخر تضاف كانت وجنوبية،
علم السم التأنيث تاء إضافة حكمة فما السبئي، القمر إله إنه الباحثون قال ذكر، إله

ذكر؟ إله عىل يدل
إليه أشار فيما حلها وجدت وأظنني ال»، والالم، «األلف األوىل: باملشكلة ولنبدأ
يف إلهيٍّا اسًما «إل» كان وقد «إل»،23 تسمى غامضة إلهية شخصية عن «موسكاتي»
وآخرون»، ونولدكه عيل جواد «د. لنا يؤكد فيما وهو القديمة، الشام وبالد الرافدين بالد
بشكل داللته لنا يوضحوا لم أنهم إال السامية24 العبادات كل يف معروًفا ساميٍّا إلًها كان
بقاع كل يف معروًفا كان «إل» باسم معبوًدا أن نيلس» «ديتلف لنا يؤكد كذلك رصيح،
يف إلهي اسم لكل كبديل يستعمل عامة، داللة ذا اسًما كان أنه ويرى العرب، جزيرة
أن «نيلسن» ويضيف املقصود، اإلله اسم «إل» ويتبع كذا» «إل فيقال الغائب، حديث
يوضح لم بدوره لكنه والقتبانية،25 السبئية النقوش يف خاص إلله كعلم ورد «إل»
ظاهرة أية عىل أو الطبيعة من منطقة أية وعىل «إل» باالسم تسمى خاص إله أي لنا
السبئية النقوش يف جاء قد «إل» أن «ريكمانز» أفادنا وقد هذا داللته. كانت طبيعية
بأنه «هوبر» أفادنا كما تعاىل،26 بمعنى و«تعىل» العظيم بمعنى «فخر» اللقبني يحمل

هللا.27 وتعني ن» «إله بالصيغة الثمودية النقوش يف «إل» عىل عثر قد

ص١٢٧. السابق، املصدر موسكاتي، سبتينو 23

Reste S. L, Noldeke, Wker den guttrs namen أيًضا: انظر ص١٧؛ السابق، املصدر عيل، جواد د. 24

El, in Monets berichte der K. Akadimie der Wissenschaft zu BerIin, 1880s, 161, 1887s,
.175

ص١٨٤. السابق، املصدر نيلسن، ديتلف 25

Ry ckmans (yanzague), Les nams propres sud semitiqiues 3 vol Louvain, 1934, vol, 26

.p. 24–33
ص٢١٢. السابق، املصدر نيلسن، ديتلف 27
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إنما «املقة» أول يف والالم» «األلف بأن الزعم يمكننا املعاني، هذه عىل وتأسيًسا
مقة». «الرب أو مقة»، «اإلله تعنى املقة لفظة وتصبح اإلله، أو هللا تعني

العثور يمكن حلها أن وأتصور األخرية، التأنيث» «تاء وهي الثانية اإلشكالية وتبقى
بمكي»،28 ملكن «مختن بقوله: املقدسة الذبائح موضع إىل يشري قتباني نص يف عليه
النص عليها أطلق مقدسة منطقة يف امللكي املذبح أو مكي، بموضع امللك مذبح وتعني
يف املقدس ومزاره هنا اإلله فمعبد إذن معبد، يف إال يكون ال املذبح وألن مكي، اسم
ظاهرة مشكلة هناك مكي؟ وبني «املقة» االله بني عالقة هناك فهل «مكي»، منطقة
يشري قتباني، نص بمكي» ملكن «مختن النص أن وهي االقرتاح، هذا تواجه أن يمكن
إال «املقة»، وليس «عم» اإلله هو كان القتباني القمر وإله القتباني، القمر إله معبد إىل
لإلشكالية، إثارتها من أكثر الحل، عىل ستساعد الظاهرية املشكلة هذه أن أعتقد أني

التالية: الخطوات يف للحل تصورنا اآلن ولنطرح

القاف يقلبون كانوا اليمن أهل أن و«القريوان» املرصي» طيفور «ابن عند ورد (١)
و«مكي». «املقة» بني العالقة تستبعد ال هنا ومن اليوم، فلسطني أهل يفعل كما كاًفا

ما مع «مكي»، املوضع يف بكونه امللكي املذبح إىل القتباني النص إشارة إن (٢)
عليها عثر التي الثمودية والصيغة وتعىل، بفخر وتلقيبه «إل» لإلله تقديسهم عن عرفناه
إله عىل دال كعلم «إل» عن عرفناه وما «إل»، إىل تشري والتي هللا، أي ن» «إله هوبر
كون حول زعمناه ما ومع «نيلسن»، زعم فيما مًعا والسبئيني القتبانيني عند خاص
من املجموعة هذه مع رب، أو إله وتعني «إل»، هي إنما «املقة» أول يف والالم» «األلف
قتبانيٍّا أكان سواء األرض عىل «إل» معبد أن استنتاج إىل دفًعا مدفوعني نجدنا اإلشارات
خاص كحرم ومحيطه معبده ويقدس «مكي»، باالسم إليه يشار كان إنما سبئيٍّا، أم

«إل». باإلله
= «إل يعني إنما خاص، إلله ا خاصٍّ ليس «املقة» اسم يكون أن نقرتح هنا ومن (٣)
إن فنقول أخرى خطوة ننتقل وهنا األرض»، عىل اإلله معبد = مكي أو مقة + إله
مقة رب أو «إله تكون أن ويجب دقيقة، غري ترجمة مقة الرب أو باإلله «املقة» ترجمة

مكي. ويسمى األرض عىل املوجود الحرام املعبد إله أي مكي»، أو
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إنما السبئي، القمر إله عىل يطلق علم اسم «املقة» يعد ال ذلك عىل وتأسيًسا (٤)
الرب وألن القمر، هو مكي إله أو البيت رب وألن البيت»، «رب تعني «املقة» تصبح
«املقة» اللفظ أن الباحثني روع يف أُلقي فقد القمر، هو الجنوب دول عموم يف املعبود،

القمري! إلههم عىل السبئيون أطلقه علم اسم هو السبئية، النقوش يف بكثرة الوارد
«املقة» يكن لم إذا مفهومة، «املقة» آخر يف التأنيث» «تاء تصبح الفهم هذا ومع (٥)

األرض. عىل لإلله مقدس حرام موضع يحيطه معبد إنما ذكًرا، إلًها
املعبود لإلله إشارة من أكثر السبئية النصوص يف جاء أنه هذه رؤيانا ويدعم (٦)
إنما وهذا السماء. يف الذي أو السماء صاحب أو السماء رب أي سموي»،29 «ذوي باسم
وبشكل بالذات ن» «إله أو «إل» هو أنثى) وليس ذكر إله هنا (وهو السماء رب أن يعني
يصبح أي األرض، عىل اإلله هذا معبد حرم سوى تكن فلم «مكة» أو «املقة» أما خاص،

األرض. عىل له املقدس البيت ورب السماء رب سموي» «ذوي هو «إل»
اسم عليها أطلق قد الشمس، وهي القمر إله زوجة أن النقوش: يف ثبت قد أنه (٧)
«إل»، مؤنث هي الشمس «إالت» ألن القمر؛ إله هو «إل» يصبح هنا ومن «إالت»،30

السماء. يف الذي الرب أو سموي» «ذوي بأنه «إل» ل تماًما الحسية التسمية وتتضح
القدسية الكتساب ضمانًا اإللهية، باألسماء التسمي اليمن ملوك عادة من كان أنه (٨)
رشح» و«إل امليضء هللا أي ذرح» «إل األسماء هذه ومن اإللهي، بالحق للحكم املسوِّغة

املشع.31 هللا أي يسع» و«إل املتأللئ هللا أي
هي: نتائج إىل نصل وعليه (٩)

األرض. عىل اإللهي الحرم موضع إىل تشري مكة» أو مكي أو «مقة أن •
البيت. رب تعني إنما «املقة» أن •

السماء رب هو سموي» «ذوي هو تعاىل» «الفخر هو «إل» هو البيت رب أن •
«هللا». هو ن» «إله هو

ص١٨٤. السابق، املصدر نيلسن، ديتلف 29

ص٢١٥. نفسه، 30

ص٢٧٥. نفسه، 31
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إل ثالوث (5)

جاء «الشمس» أو األنثى السماء إلهة «إالت» ومع «القمر»، أو الذكر السماء إله «إل» ومع
إليه أشارت الذي السماء، عثرت أي سمني» «عثرت اإللهي الوليد يف ممثًال الثالث الضلع
و«مونيموس رشوقها، عند الشمس يتقدم وكان «Azizos «آزيزوس باالسمني: النصوص
أن نستنتج لذلك الزهرة؛ كوكب هو غروبها،32 حني الشمس يتبع وكان «Monimos
وحمل الجنوب عرب عند املقدس الثالوث يف االبن دور أخذ ذكًرا، إلًها كان الزهرة
املقصود أنه إىل الباحثني بعض ويذهب مونيموس»، و«املنعم آزيزوس» «العزيز اللقبني:

الكريم.33 القرآن يف الثاقب بالنجم
يف «عزيم» الصيغة تقابل ونظنها «عزين»،34 هي أخرى صيغة يف ترد و«العزيز»
و«العزيم» «م»، وال «ن» ال حريف بني اللسان خلط الحسبان يف أخذنا إذا العربي، اللسان
األب صفة أذهاننا إىل يعيد ما وهو خاص، بوجه والتيوس املاعز، سوى ليس العربية يف
االبن أن يؤكد ما حفرياتها يف اللغة لنا حملت لذلك تيس؛ أو خروف أو كثور القمر
القمرية اآللهة تصوير عىل اإلرصار وأن نفسها. الصفة األب عن — بدوره — حمل قد
آللهة رموًزا وكانت الجنيس، اإلخصاب قدرة عنها املشهور الحيوانات بصور الجنوب يف
والتيس الثور كان حيث مرص، أم الشام أم الرافدين بالد يف سواء عموًما، الخصب
اليمن بالد عرفت هل تساؤًال: علينا يطرح الخصب، بآلهة املعروفة الفداء آللهة ممثلني
من رافقها وما الخصب عبادة خصب، زراعي سعيد كيمن ازدهارها عصور يف القديمة،

لإلله؟ كبغايا للمعابد البنات ونذر الجماعي، الجنس طقوس
يضع ما عىل عثرنا إنما واضحة، مؤيدات عىل الصدد بهذا نعثر لم أننا الحقيقة
الكهنة سلك دخلن نساء بأسماء القتبانية النصوص لنا جاءت فقد الرتجيح، موضع األمر
هيئة عىل إلهة يصور معني من نقش جاءنا كما للمعابد،35 كمنذورات أنفسهن وقدمن
وهي األخرى، بيدها الجميع فوق الخري وتنرش اليرسى، يدها يف سنابل تحمل امرأة
كرمز استخدمت التي الحبوب سنابل وخاصة لبس، بال خصب إلهة عىل واضحة داللة

ص٢٢٢. نفسه، 32
.٣ آية الطارق، سورة الكريم، القرآن 33

ص٣٧٧. القديمة، السامية الحضارات موسكاتي، لكتاب ترجمة عىل بكر يعقوب السيد د. هوامش 34
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القمح سنابل اعتبار يف الرس نفهم أن ويمكننا القديمة، الجنسية العبادات كل يف خصب
اإلنسان نظر يف كانت التي املفلوقة، القمح حبة هيئة اعتبارنا يف أخذنا إذا خصب، رمز
بمياه األنثى فرج يُروى كما باملياه تُروى عندما أنها ومالحظة صغريًا، فرًجا القديم
عن األنثى فرج ينفلق كما جديدة، نبتة يف ممثلة جديدة حياة عن الحبة تنفلق الذكر،
طقس الجنوب يمن لدى كان أنه الباحثون أورده ما إىل إضافة هذا الجديد، املولود
أدعية ويرددون العراء، إىل باألضاحي فيخرجون بجفاف، املنطقة إصابة عند يمارس

نفسها.36 املنطقة ويف نفسها املناسبات يف اآلن إىل تردد زالت ما وأناشيد
والذي الرعوي، األبوي باملجتمع ا خاصٍّ إبداًعا عرفناه الذي التضحية طقس أما
املجتمعات، هذه يف الخصب وعبادة واألمومي، األبوي املجتمعني تزاوج بعد استمر
الحيوانية، القرابني يف واضًحا ترديًدا له نجد فإننا الجنس. بطقوس األضاحي واقرتان
تعني مختن كلمة كانت بمكي» ملكن. «مختن. النقش ويف اليمن، آللهة تقدم كانت التي
بدوره وهو لإلله، كقربان للطفل الكيل الذبح عن بديل هو الذي الختان ومنها املذبح،

اليمنية. العبادات يف الجنسية الطقوس من نوًعا يرجح واضح، جنيس رمز
إن تقول: الحبشية الدينية االعتقادات صلب يف تدخل حبشية أسطورة وهناك
باسم األساطري يف املعروفة «ماكد» الشمسية األنثى نسل هم الحبشة أباطرة سلسلة
باسم األساطري يف املعروف «حكيم»، القمر إله ضاجعها أن بعد اليمن، ملكة «بلقيس»
الحبشة، وبالد اليمن بالد بني دائم تواصل هناك كان أنه مالحظة مع «سليمان»37
يف االعتقاد إىل بوضوح تشري واألسطورة التجاري. والتبادل الجغرايف للتقارب نتيجة
الجنس فيه يقوم ثالوثًا تشكل اليمنية اآللهة كون عن ناهيك الجنسية، العبادة من نوع

الثالوث. أضالع تكتمل حتى رئييس، بدور
الجنوب يف جنسية عبادة بوجود االقرتاح تضع ال فإنها الشواهد هذه كل ورغم
التي الشواهد من كثريًا لدينا فإن الرتجيح، موضع وضعه قدر اليقني موضع اليمني

حينه. يف ذكرها وسيأتي قويٍّا، دعًما االقرتاح هذا دعم بها يمكننا
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مكة إىل (6)

الشهري، مأرب سد ودمار التجاري، السعيد اليمن مركز انهيار بعد أنه املعروف من
أكربها واستقرت العرب، بالد من أنحاء يف لتستقر الشمال؛ نحو اليمنية القبائل نزحت
هذه تحمل أن الطبيعي ومن مكة.38 باسم تعرف أصبحت التي املنطقة يف «خزاعة»
يرحل أن أيًضا الطبيعي ومن الدينية، وطقوسها وآلهتها معتقداتها رحلها يف القبائل

مكة! يف األرض عىل جديد بيت له ليتقدس أصحابه مع البيت» «رب
قمري إله أنه اعتقدت ما بني التشابه منقوش» «ثريا اليمنية الباحثة الحظت وقد
طيفور «ابن عند جاء ما ضوء يف االثنني بني وربطت «مكة»، وبني «املقة» باسم لسبأ
لسان عىل جاء وما كاًفا، القاف وَلْكنهم اليمن أهل بعض عن و«القريواني» املرصي»
أن إىل مالحظاتها من لتصل اليمانية، والحكمة اليماني الفقه حول ملسو هيلع هللا ىلص «محمد» النبي
بعد أنه وأتصور اإلسالمي، الدين يف ذلك بعد جاء الذي التوحيد أصل هم اليمن أهل
بني التشابه حول الباحثة مالحظة تكون أن يمكن «املقة»، االسم مع التعامل يف جهدنا
صاحبت التي الطقوس مع اآلتي تعاملنا أن كما كاٍف، بشكل تدعمت قد و«مكة» «املقة»
احتمالها يف واألسانيد، الدعم من مزيًدا «منقوش» إىل سيضيف الحجازي، املكي البيت
عن «املسعودي» عند جاء ما مع وخاصة اليمني، «املقة» هو الحجازي «مكة» يكون أن
أن الذكر عن وغني السيارة.39 الكواكب لعبادة أصًال خطط أنه الحجازي اإللهي البيت
«إل» الرب أو االبن، والزهرة األم والشمس األب القمر هي املؤلهة السيارة الكواكب أبرز

«عثرت». واالبن «إالت» واألم
زمزم انفجرت حتى بلقًعا، صحراء كانت الحجاز منطقة أن اإلسالمية الروايات ويف
اليمن.40 من َرْكب البرئ بجوار واستقر جاء َمن أول فكان طفًال، «إسماعيل» خد تحت
باعتباره املسلمني، اإلخباريني عند الخزاعي» لحي بن «عمرو عن جاء ما ذلك إىل مضاًفا
البيت هذا حجابة بداية إىل واضحة إشارة ذلك ويف اإللهي، الحجازي للبيت حاجب أول
ال للبيت، األوىل الحجابة هذه أن علمنا إذا وخاصة اليمن، من القادمني الخزاعيني مع

ديسمرب١٩٨١م. ١٢ عدد الكويت، الكويت، مجلة الحج، القمني، سيد 38

ص٤٧. ج٤، الذهب، مروج 39

ص٤٣٢. العراق، ١٩٦٦م، ط٢، النجف، الحيدرية، املكتبة الرشائع، علل القمي، جعفر أبو الصدوق 40
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نصف من بأكثر اليمنية القبائل وتشتت مأرب سد دمار تاريخ عن — زمانيٍّا — تبعد
أحد الثاني» «تُبَّع عن وتحكي اإلسالمي، الرتاث كتب يف جاءت مهمة ملحة مع قرن.41
ويطعمهم، للناس ينحر وقام به، وطاف الحجازي، اإللهي البيت قدم الذي اليمن، ملوك
الخزاعيون، استلمه الذي املفتاح ذاك مفتاًحا.42 له وجعل اليمنية، بالربود البيت كسا ثم
القبائل ألف الذي كالب»، بن «قيص يد إىل به انتهى ونزاع رصاع محل بعد فيما وأصبح
اإللهي. البيت منهم وانتزع وأخرجهم خزاعة، ضد قريش» ومنها تقريًشا، «وقرشهم
لصدى الذاكرة ترجيع عن تعبري فهي تحدث، لم أم الثاني» «تبع قصة أحدثت وسواء

اليمنيني. بني مفتاحه جعلت حتى اليمن، بأهل وعالقته البيت نشأة وظروف أحداث
عادات من كثريًا أن — ذمتها عىل — «منقوش» الباحثة أكدته ما هنا يفوتنا وال
العبادة فروض تأدية يف القديمة اليمنية التقاليد غرار عىل كانت الحجازي، للبيت الحج

هذا.43 لتأكيدها واضحة مؤيدات تورد لم كانت وإن «املقة» لإلله والحج

الجنس عبادة (7)

هذا إله عىل وأطلق «مكة»، باالسم الحجاز يف الحرام املحرم املقدس املوضع وُسمي
واملفضل الدارج التعبري هو البيت» «رب التعبري وكان البيت»، «رب اسم املقدس املوضع
قبل عرب عند البيت رب أما اإلسالمي. التأريخ كتب يف نشاهد ما عىل اإلسالم قبل
ليس ولعله «هللا». االسم حمل فقد بالجاهليني، تسميتهم عىل اصطلح ما أو اإلسالم،
العدنانية العربية يف التعريف أداة حلت أن بعد ن»، و«إله «إل» من هللا أن بخاٍف
«ن»، واليمنية القحطانية العربية يف التعريف أداة محل الكلمة أول يف والالم» «األلف
قام ونظنه الكعبة. أصنام كبري و«هبل» األم، والزوجة املقدسة اإللهة «إالت» إىل إضافة
أو بعل» «ه، األصل يف هو «هبل» االسم أن بالحسبان أخذنا إذا االبن، اإلله بدور هنا
أهملت بينما حالها، عىل وظلت الشمالية العربية يف التعريف أداة كانت والهاء «هبعل».
البالد يف الخصب إله اسم فهو «هبعل» يف «بعل» أما الزمن. مرور مع بالتخفيف العني

١٩٧٩م. ط٢، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف الحوت، محمود 41

الرءوف، عبد طه تحقيق املتحدة، الفنية الطباعة رشكة النبوية، السرية هشام، بن امللك عبد محمد أبو 42
.٢١ ص٢٠، ج١، القاهرة، ١٩٧٤م،

ص٨٦. السابق، املرجع منقوش، ثريا 43
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بعل كان وقد وثيًقا. اتصاًال مكة بمنطقة وتجاريٍّا جغرافيٍّا املتصلة الشامية الكنعانية
طقوس وصاحبته للخصب، كإله الشامية البالد يف هائًال انتشاًرا ومنتًرشا معروًفا إلًها
األوجاريتية األساطري يف كان وقد املناطق، تلك مختلف يف عظيًما تفشيًا تفشت جنسية

«إل».44 لإلله ابنًا الشامية
تواصل من كان وما اليمن، وبالد الشام بالد بني «مكة» منطقة توسط أن ويبدو
«بعل»، فدخل مكة، يف املنطقتني عقائد بني تداخل إىل أدى مكة، وبني بينها مستمر
هذا بظالل املسلمون اإلخباريون لنا ويلقي «إل»، أو لإلله كابن سمني» «عثرت محل وحل
يف الشام إىل مكة من سافر الخزاعي» لحي بن «عمرو إن تقول: التي الرواية يف التداخل
ونائلة» وإساف «هبل أحرضه مما وكان هذه، الخصب آللهة يتعبدون هناك فرآهم تجارة،

املروة.45 عىل «نائلة» ووضع الصفا عىل «إساف» ووضع الكعبة، فناء يف هبل فوضع
فهل الجنسية، الطقوس صاحب الخصب إله «بعل» األصل يف «هبل» كان وإذا
سيدعم فإنه كذلك، ذلك كان إذا الطقوس؟ من النوع هذا الحجازي اإللهي البيت عرف
«املقة» عبادة يف غابرة جنسية عبادة وجود ترجيح عن طرحناه أن سبق الذي احتمالنا

اليمنية.
و«نائلة». «إساف» مع اإلجابة محاولة ولنبدأ

الصفا، جبل عىل ذكًرا معبوًدا كان «إساف» الصنم إن اإلسالمية: التأريخ كتب تقول
حقيقيني، شخصني كانا وأنهما املروة، جبل عىل أنثى معبوًدا كان «نائلة» الصنم وأن

الصنمني!46 هذين هللا فمسخهما بنائلة، إساف فجر وهناك الكعبة، فناء دخال
ضوء يف و«نائلة»، «إساف» عن اإلسالمية الرواية هذه يستسيغ أن للعقل كيف لكن،
كانا و«نائلة» «إساف» كذلك الجاهليني، لدى مقدسني كانا واملروة الصفا أن حقيقة
ويتمسحون أشواط، سبعة بينهما يسعون وكانوا والتقديس، بالتبجيل جديرين ربني
جاء وعندما الحج.47 طقوس من مهم طقس يف عندهما، شعورهم ويقصون بهما،

البعل، ملحمة ط٢، بريوت، للنرش، النهار دار السامي، األدب من وأساطري مالحم فريحة، أنيس د. 44

ص١١٩. الثانية، اللوحة
الحلبي، البابي مصطفى نرش كيالني، سيد محمد تحقيق والنحل، امللل الشهرستاني، الفتح أبو 45

ص٢٣٣. ج٢، القاهرة، ١٩٦١م،
ص٢٨٤. ج٢، القاهرة، ط٢، املعارف، دار وامللوك، الرسل تاريخ الطربي: جرير بن جعفر أبو 46

ص٢٣. ج٥، اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 47
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الحج. يف هللا شعائر من واعتربها سبعة، أشواًطا واملروة الصفا بني السعي أقر اإلسالم
فجرا أنهما اإلسالمية الرواية ذكرت من ويبجل يقدس اإلسالم، قبل عربي كان فهل

الكعبة؟ فناء يف الجنيس الفعل ومارسا
يف بالكعبة و«نائلة» «إساف» فعل كان إذا إال األمر هذا فهم يمكن ال أنه الحقيقة
زمانًا سادت جنسية عبادة يتمثالن كانا وأنهما مقدًسا، عمًال بل فجًرا ليس عبادهما نظر
بل مشينًا، أمًرا القديمة الخلقية املقاييس يف يكن لم بينهما السعي وأن املنطقة، هذه يف
بقية يف منترشة كانت والتي أصحابها، نظر يف واملقررة املقدسة العبادة من نوًعا كان
الهالل بالد وبقية خاص، بوجه والعراق الشام بالد يف خاصة هائًال، انتشاًرا املنطقة بقاع
الرواة أن األمر يف ما وكل معيب، أو مخجل أمر بأنه إحساس دونما بأكملها، الخصيب
عىل األمر يستسيغوا لم الجديدة، األخالقية باملقاييس املسألة هذه واجهوا عندما املسلمني
صنمني. فمسخا و«نائلة» «إساف» به قام ُفجًرا املقدس الجنيس الفعل فسموا الشكل، هذا
يف املنطقة يف جنسية عبادة وجود ترجيحنا رصيد يف نضعها األوىل، الحقيقة وهذه

األوىل. أدوارها

عالمات وهناك (8)

تقديس استمرار يف الرس تفسري أرادت عندما اإلسالمية الروايات أن ا حقٍّ والعجيب
استبدلت اإلسالمي، الحج شعائر يف بينهما السعي واستمرار اإلسالم، يف واملروة الصفا
ليقوما و«حواء» «آدم» يف ممثلني أخرى، مرة وأنثى بذكر «نائلة»، واألنثى «إساف» الذكر
عىل من «آدم» يُنزل أن «جربيل» هللا أمر إذ و«نائلة»، «إساف» من بدًال الجنيس بالفعل
يف بينهما جمع وهناك البيت، موضع نصبت خيمة إىل املروة عىل من و«حواء» الصفا،
واألنثى؟ الذكر من بمزيج أو املروة،48 من وحجر الصفا من بحجر البيت وبني الخيمة،
واملروة49 الصفا بني املسعى موضع من إليه أحب منسك من تعاىل هلل ما إن يقال بل
املكي اإللهي البيت يف جنسية عبادة وجود احتمال لرصيد نضيفها أخرى حقيقة وهذه

القديمة. عهوده يف

.٤٢٢ ص٤٢١، الرشائع، علل القمي، الصدوق 48
.٤٣٣ نفسه، 49
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الجنة من هبطا عندما و«حواء» «آدم» إن تقول: أخرى إسالمية رواية وهناك
والتوراة جامعها، (أي «حواء» «آدم» وعرف التقيا، حتى هائمني وظال مفرتقني، نزال
عرف لذلك عرفة؛ جبل عىل جامع) بمعنى عرف لفظ استخدام عىل ترص خاص بشكل
الوقوف تقدس هنا ومن عليه!50 «حواء» جامع أو عرف «آدم» ألن عرفة؛ باسم الجبل
هناك إىل يتجهون فكانوا الجاهيل، الحج مناسك أهم من بعرفة الوقوف وكان بعرفة،
أمام ليتساءل العقل وإن النهار. عليهم يطلع حتى ليلتهم يبيتون وإناثًا، ذكوًرا زرافات
ما الصباح: حتى جميًعا هناك ليبيتوا الجبل إىل يتجهون والنساء الرجال ألوف مشهد
الجنس طقس ملمارسة تجمًعا ذلك قبل من يكن لم إن الطقس؟ هذا يف القدسية وجه
وال «عرفات»، الجمع عليه يطلق عرفة أن مالحظة والخصب، للغيث طلبًا الجماعي
الجبل عىل للمجتمعني أم للجبل هنا الجمع فهل «عرفات»! إال اسمه يجمع جبًال نعرف
عرف عندما «إساف» به قام الذي األول الفعل به يماثلون عرفات، أو جماع، حالة يف
«إالت»؟ الشمس جامع عندما «إل» القمر إله أو «حواء»، ضاجع عندما «آدم» أو «نائلة»،

الرصيد. إىل نضيفها ثالثة حقيقة وهذه
كانوا أنهم وهو ومثريًا، عجيبًا طقًسا فسنجد الجاهيل الحج طقوس إىل عدنا ولو
لم إن العري لهذا الداعي فما تماًما،51 عراة وإناثًا ذكوًرا اإللهي البيت حول يطوفون
العورة، إال يسرت ال زيٍّا لإلحرام جعل اإلسالم جاء وعندما العري؟ يستحق بغرض يكن

للمحرم.52 املزرر الطيلسان لبس وكره املخيط لبس وحرم بل
مس من اسودَّ لكنه أبيض كان األسود الحجر إن تقول: إسالمية رواية وهناك
الحجر، يف النساء تؤديه الجاهليني لدى طقس هناك كان إنه أي الجاهلية؟53 يف الحيض
الحيض دم كان وقد تحديًدا! الحيض ودماء الحيض، بدماء األسود الحجر مس وهو
اإلله ومن املني، الرجل ومن الدم، املرأة فمن امليالد، رس هو األقدمني اعتقاد يف املرأة عند
«إل» وكان بيِّنًا، توافًقا القمر حركات مع تتوافق للمرأة الشهرية الدورة أن علًما الروح.

القمر! إله هو علمنا كما

.٢٣٣ ج٢، والنحل، امللل الشهرستاني، 50
.٢٢٥ ص٢٢٤، ج٥، السابق، املصدر عيل، جواد د. 51

ص٤٨٥. السابق، املصدر القمي، الصدوق 52
ص٩٢. القاهرة، ط١، للنرش، سعد دار الخليل، إبراهيم األنبياء أبو الحميد، عبد حسني محمد 53

142



الثالوث يف األكرب الضلع أو األب القمر

أصًال مأخوذة حج كلمة إن بل األسود54 بالحجر االحتكاك هو آخر عجيب وطقس
األسود الحجر هيئة باالعتبار األخذ مع ك»،55 «ح من أصلها يف فهي االحتكاك، فعل من

وشكله.
قال كلها الحج مناسك وأراه «آدم» أخذ أن بعد «جربيل» أن اإلسالمية الروايات ويف
أن التفسري ويف زوجتك.»56 لك وحلت توبتك، وقبل لك غفر قد وتعاىل تبارك هللا «إن له:
وباب األسود الحجر بني ما الحطيم وأن والنساء. الرجال بها يبك ألنه بكة؛ سميت مكة

هناك.57 بعًضا بعضهم يحطم الناس ألن حطيًما ُسمي البيت
اإلسالمية فالروايات والجنس، الخصب عبادة عىل ودالالت شواهد ذلك غري وهناك
عىل «هيت» من و«نائلة» و«إساف» «هبل» أحرض الخزاعي» لحي بن «عمرو إن تقول:
هذا أن الباحثني جميع لدى ومعروف بغداد.58 نواحي من األنبار فوق الفرات شاطئ
وبائي بشكل الجنس وطقوس الخصب عبادة فيه تفشت مرتًعا كان بالذات املكان
األوىل بالدرجة وكن هللا، بنات سموهم من قدسوا العرب أن الباحثني عند وجاء حاد.
عظيمة خرضاء شجرة العرب وبعض لقريش وكان الطبيعة59 يف املولودة للقوى تمثيًال
التي الشمس ألقاب أحد هو أنواط» «ذات واالسم أنواط»،60 «ذات تُسمى يقدسونها
يف والجنس بالخصب عالقتها يدعم ما ذلك ويف أنثى، أم كإلهة «إالت» باالسم عرفناها
إله وهو «قزح»، يُدعى إله — األصل يف — حج كشعرية ملزدلفة كان كما العرب، نظر

ومطر.61 ورعد برق
ضوء يف إال لها معنى وال الجاهيل، الحج يف مثرية أخرى لطقوس الداعي ما ثم
من وهو زمزم االسم وحتى زمزم، من الرشب طقس مثل والجنس، الخصب احتفاالت

ص٢٤٧. السابق، املصدر الشهرستاني، 54
ص٢٢٣. السابق، املصدر عيل، جواد د. 55

ص٤٠١. السابق، املصدر القمي، الصدوق 56
ص٩٩٧. ج٤، البلدان، معجم البالذري، 57

ص٩٢. القاهرة، ط١، للنرش، سعد دار الخليل، إبراهيم األنبياء أبو الحميد، عبد حسني محمد 58

ص١٢٣. السابق، املرجع الحوت، محمود 59

ص٢٣. بريوت، ١٩٨٠م، ط٢، الطليعة، دار العربي، الفكر يف األسطورة مضمون خليل، أحمد خليل د. 60

ص١٥٠. السابق، املرجع الحوت، محمود أيًضا انظر ٤١؛ ص٤٠، نفسه، 61
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— الشعر حلق طقس لزوم وما املطر، يسبق الذي الرعد62 صوت والزمزمة الزمزمة،
الجنسية الخصب طقوس ضوء يف إال باملرة، فهمه يمكن ال الذي — املروة عند وبالذات
بالدقيق، يمزجونه كانوا أنهم خاصة الجماعي، الجنس عن بديًال كان والذي القديمة،
أسايس63 كطقس الذبح إىل إضافة القمر، هيئة عىل فطريًا يصنعونه للفقراء، ويرتك
ويذكرنا اإلسالم.64 صدر يف استمر والذي للكعبة، الجواري وإهداء الغيث وصالة
من غريبة استفسارات يف جاء ما أو القديمة، الخصب ديانات يف للمعابد باملنذورات
الحج يف امرأة فرج إىل نظر محرم عن هللا عبد ألبي بصري» «أبي سؤال مثل املسلمني،

هديًا.65 يذبح بأن الفداء عليه بأن فأجاب أمنى، حتى
«متعتان خالفته: إبان املنرب عىل من الخطاب» بن «عمر قول يف جاء ما أيًضا ولدينا
النساء».66 ومتعة الحج، متعة عليهما: وأعاقب عنهما أنهى وأنا هللا، رسول عهد عىل كانتا

م». م «ز باب يف الصحاح مختار انظر 62
اليشء، يف املستدير هو والحلق والذبح، القتل — الشعر قص إىل إضافة — يعني ق» ل «ح حلق والفعل 63

… الجنيس للفعل رمز الفرويدية التفسريات يف وطار ارتفع بمعنى و«حلق» واضح، جنيس رمز وهو
الزمان يف النظام» «أمومي والزراعي النظام» «أبوي الرعوي املجتمعني امتزاج أن إىل أرشنا أن سبق وكما
احتفاالت تصحب الجنس احتفاالت أصبحت لذلك والشعائر؛ الطقوس يف مماثل امتزاج إىل أدى قد الغابر،
«الغنم» يرتبط إذ اللغوية، املصادر من نستقيها هذه ترجيحاتنا صدق عىل واضحة داللة وهناك التضحية،
والشهوة، الجنس هو والغلم و«غلم»، «غنم» بني والنون الالم تبادل يف «لغة» والجنس التضحية رمز
ص١٥٨). ج٤، الفريوزآبادي، إىل ذلك يف (ارجع الشهوة اشتداد تعني «وغلمة» الجنس، مارس و«اغتلم»
يف وزيادة … وامليالد «الحمل» وإىل جسد، بمعنى «لحم» إىل بنا جذوره يؤدي «حمل» الغنم صغري أن كما
وما الزواج، بمعنى «القران» وبني والهالل) الخروف (قرن القرن بني ما العالقة إىل النظر نلفت التعضيد
نعلمه وما امليالد.» بكرت الشجرة تحت القرنان دفن «إذا (ص٤٠٩): للقزويني املخلوقات عجائب يف جاء
وكلمة األوىل، الربيعية األمطار وهي «املوسم» كلمة يف تأييًدا اللغة وتزيدنا الجاهلية، يف القران حج عن
بالزنى، «املوسومة» املرأة وهي واملومس، الخصب، احتفاالت أو باملوسم، االحتفال زمن بمعنى «املوسم»
وجود وبني الجاهيل الحج طقس بني عالقة هناك فهل اإلسالم، قبل مكة يف املوامس انتشار مالحظة مع

الباحثني. من يهتم ملن ذلك نرتك واملوامس؟ واملوسم الوسم يرتبط وهل املوامس؟ طائفة
ص٤١٠. السابق، املصدر القمي، الصدوق 64

.٤٥٦ نفسه، 65
العراق، ١٩٦٦م، ص٤، كربالء. للمطبوعات، األعلمي مؤسسة واالجتهاد، النص املوسوي، الحسني عبد 66

ص١٨٧.
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الصفا فأتى به، وجل عز هللا بدأ بما ابدءوا قال: قد الوداع حجة يف النبي كان إذ
فخطب قام املروة عند طوافه قىض فلما سبًعا، واملروة الصفا بني طاف ثم به، فبدأ
اللذة أي هنا واملتعة بالحج، ويتمتعوا عمرة، ويجعلوها يحلوا أن وأمرهم أصحابه يف
أخرجه كما قائل قال حتى اإلحرامني، بني املتخللة املدة يف اإلحرام محظورات بإباحة
بالعمرة الرجل استمتع «إذا النبي: فقال تقطر؟ وذكورنا أننطلق سننه: يف داود» «أبو

املتعة.»67 فريضة من عليه ما قىض فقد
عنهم اإلسالم رفع إذ سابقة؛ من لهم بما خاصة ميزات لهم فكان اليمن، أهل أما
أرضه يف هللا يمني فإنه الركن، واستلموا بالبيت «طوفوا النبي: عن وجاء والحلق،68 الذبح
اليماني الركن أن إىل وهب وذهب اليماني»، «الركن هو والركن خلقه»،69 بها يصافح
األسود الحجر — عادة — يمسحون الحجيج وكان الصفا،70 عىل أنزلت الجنة من ياقوتة

يزالون. وال اليماني،71 والركن
من آية إىل هللا أو «إل» من تحول أن بعد اإلسالم، يف واحرتامه دوره للقمر وظل
والحج قمرية، الشهور وظلت للزهرة! رمًزا النجمة مع املآذن فوق فُوضع هللا، آيات
العذراء صيام يف كما الزراعي، الصيام بعكس الجوع، كامل بدويٍّا قمريٍّا والصيام قمريٍّا،
ظن بل النبات، تناول عىل ويقترص الحيواني، الطعام تناول من يمنع الذي املسيحي،
الحظوا الفقهاء أن لوال مقمرة، لياليها ألن البيض األيام صيام يف العلة أن الناس أكثر
فناداه الذنب، من ا مسودٍّ األرض إىل هبط آدم أن هي الحقيقية العلة إن فقالوا: ذلك
من عرش والخامس عرش، والرابع عرش، الثالث هي أيام ثالثة يصوم أن السماء من مناٍد

أبيض.72 فعاد تماًما)، املقمرة الليايل (وهي القمري الشهر

.٤١٤ ،٤١٣ ص٤١١، الرشائع، علل يف القمي الصدوق أيًضا انظر ص١٧٦؛ نفسه، 67
ص٤٤٢. السابق، املصدر القمي، الصدوق 68

ص٤٢٤. نفسه، 69

ص٤٢٧. نفسه، 70

ص٤٢٩. نفسه، 71
.٢٨١ ص٢٨٠، نفسه، 72
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هذه وأن القمري، الثالوث عبادة ضوء يف إال كله هذا فهم يمكن ال أنه الحقيقة
«إل» مع مكي من وانتقلت واضحة، جنسية طقوس اليمني أصلها يف رافقها قد العبادة
التي الطقوس، من كثري يف إليها، تشري بقايا منها وبقيت الجاهليني، عند وظلت مكة، إىل
أن بعد لكن الجاهلية، الشعائر من اإلسالم أبقاه فيما اإلسالمية، الحج شعائر يف ظلت

الجديدة. الخلقية واملقاييس يتفق بما بها وارتقى القديمة، شوائبها من اها نقَّ

العربي «إل» (9)

الخصيب الهالل نحو — الشام بادية عرب — العرب جزيرة من شماًال نرحل عندما
ويجول يصول أمامنا، أخرى مرة «إل» نجد القديمة)، وفلسطني ولبنان وسوريا (العراق
«إل» همزة يف الكرس وضوح مع لكن هناك، األقوام عقول يف شاسعة مساحات عرب
الجنوبي االسم وهو «إالت» زوجته. مع «إيل»، نطقه يف «ياء» إىل بالتدريج وتحولها
Asherat هي «إيل» زوجة أن (اللبناني) الفينيقي الساحل شعوب عند جاء وقد نفسه.
أنها ا جدٍّ الواضح من بينما البحر».73 «عشريات املراجع يف عادة تنطق التي de la mer
يف الكرس تحويل مع «إالت» اسم أيًضا حملت قد هذه و«أثرت» و«عشريات» «أثرت»،
الرشقي األحمر البحر خليج عىل علًما اسمها يزل لم التي «إيالت»، لتصبح ياء إىل الهمزة
الربوع تلك يف حظي فقد للقمر، إلًها قبًال عرفناه الذي «إيل» زوجها أما اآلن. حتى
لإلله. حرًما حولها ما أصبح حرام بيوت له وأنشئت لعظمته. املالئم بالتمجيد الخرضاء
والواقعة الحالية إيل» «بيت فيها املنشأ البيت ُحرمة املحرمة البلدان هذه من يزل ولم
«بيتني».74 إىل األيام مع تحورت أن بعد القدس، مدينة شمايل كيلومرتات ستة بعد عىل
للتفخيم، الواو حرف إضافة مع «إيلو» باالسم عرفوه فقد القدماء الرافديون أما
كذلك «إله»، باالسم عرفوه اآلراميني ولكن الجاللة،75 جمع من ونوع جمع اسم فهو
بها صبغه التي نفسها الصفات حمل وقد وهللا».76 «إيل، باالسمني عرفوه العربيون

السواح، فراس أيًضا: انظر ص٢٨٨؛ القاهرة، العربية، النهضة دار الخالد، الرشق زايد، الحميد عبد د. 73

ص٨٨. بريوت، ١٩٨٠م، الكلمة، دار األسطورة، يف دراسة األوىل، العقل مغامرة
ص٢٨٠. التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 74

ص٩٤. السابق، املصدر بوتريو، جان 75

ص١٢. نفسه، 76
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يف فنجده األزمان، سالف يف أبناءه فدى الذي الرحيم الحنون األب صفات اليمنيون،
الرحمة إله أي اد» ف د. «إل. وهو اآللهة» «أبو هو «الكنعاني» األوجاريتي األدب
لإلضافة، فهو الدال حرف أما «الفؤاد». العربية يف يقابلها د» ا «ف لفظة ألن والشفقة؛
أخرى ترجمة لدينا ولها الخالئق» «خالق فريحة د. ويرتجمها وت» ن ب ي. ن «ب وهو
كون يف ملذهبنا آخر دعم التسمية تلك ويف األبوة. معنى تأكيد وتعني أبنائه» «أبو هي
آتكسون ذهب كما قاسيًا مرعبًا وليس فاديًا، رحيًما اعتربناه الذي البدائي األب هو اإلله
األب امللك أي م» ن ش أب. ك. ل «م أيًضا ألقابه ومن وفرويد. سميث وروبرتسون
أي لطفان أي ن» ف ط «ل أيًضا وهو والعلو، السمو تعني م» ن «ش ألن السامي؛
وهو تعليًقا، تحتاج ال صفة وهي الثور، اإلله أي إل» ر «ث أيًضا وهو اللطف، كثري
الغريب أن إال التأليه. بداية يف مذهبنا تؤكد أخرى صفة وهي البرش.77 أبو أي آدم» «أب.
واألغرب القديم)، العهد املقدس، (الكتاب التوراة يف معروًفا اإلله هذا نجد أن هذا كل يف
للتسجيل طريقها بدورها عرفت قد «أثرت» زوجته إن موسكاتي العالمة لنا يقول أن
الكنعانية الفينيقية التسمية بوضوح يشبه وهو «أشريا»،78 باالسم الكتاب أسفار بني
نزه موحد، شعب أنهم اليهود يردده ظل ما مع ذلك تعارض الغرابة ووجه «عشريات».
يقرر سنجده لنطالعه املقدس الكتاب نتناول عندما لكننا املخلوقات، طبيعة عن الخالق
وهو تثليث، ديانة كانت — األوىل مراحلها يف األقل عىل — العربيني ديانة أن تردد دون

الكتاب. ذلك يف قرأناه مما اآلن إيضاحه سنحاول ما
بداية من طويلة مرحلة وطوال — التكوين سفر سنجد املقدس الكتاب بداية مع
ويقرر «إيل»، االسم العربي للمعبود يعطينا — بنبوته «موىس» خروج وحتى الخلق
عرفناه الذي االسم ذلك إيل»،80 بيت «إله هو وأنه إرسائيل»،79 إله «إيل أن مواربة دون

وابن. وأم أب من يتكون ثالوث يف أكرب وضلًعا العربي، الجنوب يف للقمر إلًها

ص٢٠٩. التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 77

ص١٢٧. السابق، املصدر موسكاتي، 78

ي٢٠. ص٣٣، التكوين، سفر املقدس، الكتاب 79
ي١٣. ص٣١، نفسه، 80
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العربي الثالوث (10)

بأكل الخطيئة وارتكابهما وحواء»، «آدم البرش أبوي خلق لقصة املقدس الكتاب رسد من
التالية: املقاطع نقتطع الجنة، من وخروجهما الخبيثة، الحية من بإيعاز املحرمة الثمرة

الجنة.81 يف ماشيًا اإلله الرب صوت وسمعا
أنت؟82 أين له: وقال آدم اإلله الرب فنادى

فعلت؟83 الذي هذا ما للمرأة: اإلله الرب فقال
أنت.84 ملعونة هذا فعلت ألنك للحية: اإلله الرب فقال

أقل ربما وأرباب إله، رب رب، من أكثر هناك أن يوحي اإلله» «الرب التعبري وإن
املعرفة: لثمرة آدم أكل بعد يقول النص أن الفهم هذا ويعضد شأنًا،

منا كواحد صار قد اإلنسان ذا هو اإلله: الرب وقال
من ويأخذ يده يمد لعله واآلن والرش، الخري عارًفا

األبد.85 إىل ويحيا أيًضا، الحياة شجرة

لغفلته «آدم» استغالل من الرب خشية وعن الخلود، ملسألة الفج الفهم عن وناهيك
الرب أن يوحي منا» «كواحد التعبري فإن كاآللهة، فيخلد الخلود شجرة من أكله واحتمال
هذا وأن مثله، آخرين وعن نفسه عن يتحدث بل فقط، نفسه عن يتحدث ال هنا اإلله
مجمع ضمن إله اإلله، الرب بأن الفهم يؤكد ما وهو اآلخرين، هؤالء إىل موجه الحديث
ذلك عاٍل، لربج البرش بناء عن يتحدث آخر نص وأكثر أكثر الفهم هذا ويدعم اآللهة، من

النص: فيقول بابل، بربج األساطري يف املشهور الربج

آدم بنو كان اللذين والربج املدينة لينظر الرب فنزل
ولسان واحد، شعب ذا هو الرب: وقال يبنونهما،

ي٨. ص٣، نفسه، 81

ي٩. ص٣، نفسه، 82
ي١٣. ص٣، نفسه، 83
ي١٤. ص٣، نفسه، 84
ي٢٢. ص٣، نفسه، 85
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يمتنع ال واآلن بالعمل، ابتداؤهم وهذا لجميعهم، واحد
هناك ونبلبل ننزل هلم يعملوه، أن ينوون ما كل عليهم
فبددهم بعض، لسان بعضهم يسمع ال حتى ألسنتهم،

األرض.86 كل وجه عىل هناك من الرب

من يتمكنون قد وأنهم مخلوقاته، ذكاء من بالخوف الرب يشعر أخرى ومرة
لغات إىل الواحدة لغتهم يحول بأن فيتدخل راحته، وإقالق السماء إىل بربجهم الوصول
إال يزعجه، عمل يف مستقبًال يتحدون ال ثَمَّ وِمن بعًضا؛ بعضهم يفهم ال حتى متعددة
فقط «الرب» أضحت هنا املعبود عىل الدالة الصياغة أن هو يعنينا، وما هذا من األهم أن
قول يف متضمنًا إلهي، مجمع ضمن فرد هو إنما «الرب» هذا وأن اإلله»، «الرب وليست

ألسنتهم». ونبلبل ننزل «هلم النص
نصوص يف «إبراهيم»، النبي مع متكررة لقاءات يف أوضح بشكل يأتينا الرب وهذا

التالية: النصوص منها نجتزئ مطولة

للرب مذبًحا هناك فبنى األرض، هذه أعِط لنسلك وقال: إلبرام الرب وظهر
له.87 ظهر الذي

إلبراهيم، ظهر الذي الرب بأنه أخرى، أرباب من ربٍّا يميز جيل، بني هنا والنص
زوجة «سارة» جارية «هاجر» هروب قصة يف اإلله عىل للداللة أخرى صيغة نجد ثم

تقول: التي «إبراهيم»

افعيل يدك، يف جاريتك ذا هو لساراي: إبرام فقال
من فهربت ساراي، فأذلتها عينيك، يف يحسن ما بها
الربية، يف املاء عني عىل الرب مالك فوجدها وجهها،

واخضعي موالتك إىل ارجعي الرب: مالك لها فقال …

ي٥–٨. ص١١، نفسه، 86
ي٧. ص١٢، نفسه، 87
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فتلدين حبىل، أنت ها الرب: مالك لها وقال لها،
سمع قد الرب ألن إسماعيل؛ اسمه: وتدعني ابنًا

إيل أنت معها: تكلم الذي الرب اسم فدعت ملذلتك،
روية؟88 بعد رأيت أههنا قالت: ألنها رئي؛

إن ليقول: يعود لكنه لهاجر، الرب» «مالك دعاه من ظهور عن يحدثنا هنا والنص
وهو إلهي، مجمع ضمن فرد هو إنما «إيل» وإن «إيل»، اإلله شخص فيه عرفت هاجر

معها». تكلم الذي «الرب بقوله: النص عنه يعرب ما
هنا علينا «الرب»؟ وبني الرب» «مالك بني ما التضارب هذا فهم يمكن كيف ولكن

التضارب. هذا لحل نفسه املقدس الكتاب كتابة وأسلوب وقت إىل العودة
يضاف وربما شفهية، روايات البداية يف كانت املقدس الكتاب مواد أن املعروف من
الكتاب هذا أسفار من التوراة يُسمى وما جيل، بعد جيًال متداولة متناثرة كتابات إليها
معتمدنا وهو Pentateu التكوين سفر عىل وتشتمل Cenesis األوىل الخمسة األسفار هي
بني أو اليهود أو العربيني إله هو «إيل» أن قرر الذي السفر وهو البحث، يف اآلن حتى
Nummbers العدد وسفر Leviticus الالويني وسفر Exodus الخروج وسفر إرسائيل،
يشوع سفر األسفار لهذه يضيف آخر تصنيف وهناك .Deuteronomy التثنية وسفر
األقرب املوعد حول الباحثون ويختلف .Hexatuch املسماة أسفار، ستة التوراة ليجعل
وهو ٤٤٠ق.م. حوايل إىل يعيدها من فهناك املقدس، الكتاب أسفار كتابة لبداية للدقة
ثالثة إىل تصل زمنية مدة خالل كتبت «التوراة» األوىل األسفار وأن املرجح، التوقيت
مصادر من مصنفة قرون بعدة «موىس» النبي بعد دونت أنها يرى من وهناك قرون،
عام إىل للتأليف مصدر أبعد يعيدون وهم «فلهاوزن». مدرسة رأي وهذا مختلفة.
تقدير أبعد وهو امليالد قبل العارش القرن حوايل إىل بكتابتها يرتد من وهناك ٨٥٠ق.م.
الرتاث هذا بدء بني تفصل طويلة زمنية مسافة وجود يعني إنما هذا وأن اآلن، حتى
ظهور إىل أدى مما مختلفة؛ وعقليات مختلفة بأيٍد كتب أنه إىل إضافة تدوينه، وقت وبني
مهمة أسباب عىل توقيتها بنت «فلهاوزن» مدرسة إن حتى والتناقض، التضارب من نوع

ي٦–١٣. ص١٦، نفسه، 88
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مختلفة بأساليب القصص بعض وتكرار األسفار، بني اإلله أسماء اختالف هي وخطرية،
واألسلوب.89 اللغة يف وعميقة بينة فروق وجود ذلك دليل الُكتَّاب. اختالف إىل تشري

«إيل» الرب أو الرب» «مالك هاجر رأته الذي هل قضيتنا: لنا يفرس ما ذلك ويف
الكاتب بيد قديمة عصور من نصوص وربما روايات، وجود هو ببساطة والتفسري نفسه،
اآللهة أخذت إذ والديني. الفكري التطور من طويلة قرون بعد آخر جيًال عاش الذي
نحو العقل التجاه نتيجة املالئكة؛ من غفري جم إىل تدريجيٍّا تتحول القديمة املتعددة
ميكائيل، «جربايل، مثل: أسمائها يف اإللهي الطابع تحمل ظلت املالئكة أن إال التوحيد،
من بيديه ما بني الكاتب حرية نلمس أن نستطيع هنا ومن إلخ». … عزرائيل إرسافيل،
الذي الديني والتطور عرصه، ومنطق عقله، عليه يمليه ما وبني قديمة، وروايات نتف
ورغم لذلك نفسه؛ الوقت يف القديم عىل الحرص محاولته مع الديني، الفكر إليه وصل
الصياغة يف فيترصف كالبرش، البرش، مع والكالم التجيل عن بربه االرتقاء محاوالته
الفقرة إلغاء يبدو ما عىل يستطع لم أنه إال الرب»، «مالك يسميه ما إىل ذلك وينسب
نصوص ضمن كانت يبدو ما عىل ألنها إيل»؛ معها تكلم الذي الرب اسم «دعت األخرية
الرواية يف مهم جزء عىل للحفاظ مضطرٍّا كان ألنه ربما أو قدسيتها، ولها مكتوبة
حديث كاتب تعامل ظاهرة النصوص، من كثري يف مالحظتها يمكن ظاهرة وهي األصلية.
بتدمري اإللهي القرار قصة لنا يحكي آخر ا نصٍّ نطالع لذلك ومثاًال قديمة. نصوص مع
الرب بظهور القصة وتبدأ الجنيس. الشذوذ داء فيها تفىشَّ التي «سدوم» لوط مدينة

فتقول: عتيٍّا، العمر من وزوجته بلغ أن بعد بغالم تبرشه إلبراهيم،

النهار. حر وقت الخيمة باب يف جالس وهو ممرا، بلوطات عند الرب له وظهر
الستقبالهم ركض نظر فلما لديه، واقفون رجال ثالثة وإذا ونظر، عينيه فرفع

األرض. إىل وسجد الخيمة، باب من
يف نعمة وجدت قد كنت إن سيد يا وقال:

عبدك.90 تتجاوز فال عينيك

ص١٩٨؛ التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. أيًضا انظر ١٥٧؛ ص١٥٣، السابق، املصدر موسكاتي، 89

ص١٤٠٨. األوىل، العقل مغامرة السواح، فراس أيًضا: انظر
ي١–٣. ص١٨، التكوين، سفر املقدس، الكتاب 90
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إبراهيم يناديهم رجال ثالثة هيئة يف لبًسا يقبل ال بوضوح يظهر هنا والرب
ربه ملناداة يعود ثم عبدك، تتجاوز ال عينيك، سيد، يا الواحد: املنادي صيغة يف «الثالثة»

فيقول: الجمع، بصيغة

كرسة فآخذ الشجرة، تحت واتكئوا أرجلكم، واغسلوا ماء، من قليل ليؤخذ
هكذا فقالوا: عبدكم. عىل مررتم قد ألنكم تجتازون؛ ثم قلوبكم فتسندون خبز
له: قالوا أكلوا. الشجرة تحت لديهم واقًفا هو كان وإذ … تكلمت كما نفعل
إليك أرجع إني الرب» «أي فقال الخيمة. يف ها ها فقال: امرأتك؟ سارة أين
… باطنها يف سارة فضحكت ابن، امرأتك لسارة ويكون الحياة، زمان نحو
شخت؟ قد وأنا ألد أفبالحقيقة قائلة: سارة ضحكت ملاذا إلبراهيم: الرب فقال
سدوم. نحو وتطلعوا هناك من الرجال قام ثم … يشء؟ الرب عىل يستحيل هل
أنا ما إبراهيم عن أخفي هل الرب: فقال ليشيِّعهم، معهم ماشيًا إبراهيم وكان
فكان إبراهيم وأما سدوم. نحو وذهبوا هناك من الرجال وانرصف … فاعله؟

الرب.91 أمام قائًما يزل لم

هو وضوًحا واألكثر شخوص، ثالثة هيئة يف إلبراهيم ظهر قد الرب أن إذن واضح
فتضارب واحد، إله يف اعتقاده وبني قديمة، متناثرات من يديه بني ما مع الكاتب حرية
مفهومة، غري مسألة األخرية اآلية يف تبقى ولكن والجمع، اإلفراد بني ما يديه بني النص
مع «إبراهيم» ظل بينما سدوم، إىل ذهبوا قد املثلث، الرب عىل الدالة «الرجال» أن وهي

يقول: فنجده النص مع نستمر عندما مفهومة تصبح لكنها الرب،

جالًسا لوط وكان مساءً، سدوم إىل املالكان فجاء
الستقبالهما، قام لوط رآهما فال سدوم، باب يف
ميال سيدي يا وقال: األرض، إىل بوجهه وسجد

92… أرجلكما واغسال عبدكما، بيت إىل

يوحي «لوط» سلوك لكن «املالكان»، النص يسميهما من إىل مفاجئة انتقالة وهنا
ومرة لسادة، عبد بأنه نفسه وصف يف أم سجوده يف سواء األرباب، من اثنني أمام أنه

ي٤–٢٢. ص١٨، نفسه، 91
.٢ ي١، ص١٩، نفسه، 92
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ما وبني تراث من لديه ما بني الكتاب تضارب إىل اللجوء إىل مضطرين نجدنا أخرى
سدوم، إىل اثنان منهما ذهب ثالثة، يف املمثل اإلله أن ببساطة التفسري ويصبح يعتقد،
أخربا االثنني هذين أن ذلك ويدعم «إبراهيم»، مع — كبريهم أنه ويبدو — واحد وبقي

النص: يف وابنته، زوجته مع إنقاذه يف اإللهية وبالرغبة سدوم تدمري بقرار «لوًطا»

امرأته وبيد بيده الرجالن أمسك توانى وملا
وأخرجاه، عليه، الرب لشفقة ابنته، ويد

… املدينة خارج ووضعاه
سيد. يا ال لوط: لهما فقال

لطفك وعظَّمَت عينيك، يف نعمة وجد قد عبدك هوذا
صنعت.93 الذي

واحًدا ربٍّا أم إلهني أم رجلني أم مالكني االثنني كون بني ما بادية الكاتب وحرية
عينيك». سيد، يا ال عليك، الرب لشفقة الرجالن، «أمسك

األصلية، النصوص إن تردد بدون نقول أن يمكننا النصوص هذه عىل وتأسيًسا
وأن إلهي، ثالوث عن تتحدث كانت متناثرة، كتابات هيئة عىل أم شفاهية أكانت سواء

للقمر. إلًها قبًال عرفناه الذي «إيل» كان الثالوث هذا يف األكرب الضلع

القمري يهوه (11)

يحمل جديد إله ليظهر املقدس؛ الكتاب يف «إيل» ذكر يتوقف «موىس» النبي بظهور
فهو األشهر اسمه أما إهيه» ياهو، ياه، «ياو، بني ما تنغيمه يف يختلف جديًدا اسًما
وقال عليقة، يف نار هيئة عىل مديان يف الغنم يرعى وهو «موىس» التقاه غداة «يهوه»،
يهوه إرسائيل: لبني تقول هكذا … إليكم أرسلني أهيه إرسائيل: لبني تقول «هكذا له:
امللك النبي مزامري يف ذكره جاء الذي اإلله وهو األبد.»94 إىل اسمي هذا إليكم، أرسلني

ي١٦–١٩. ص١٩، نفسه، 93
ص٣. الخروج، سفر نفسه، 94
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لراكب طريًقا أعدوا السمه رنموا هلل، «غنوا املقدس: الكتاب قول يف «ياه» باالسم «داود»
أمامه.»95 واهتفوا ياه، باسمه القفار،

أحريم»،96 إلوهيم لك «لويهي يقول: «يهوه» باإلله اليهودي اإليمان قانون أن ورغم
التأكيد يجب ما فإن هللا، إال إله ال األصح عىل أو بغريي، اإليمان عليك محرم ويعني
وثني، كإله طويلة. بقرون «موىس» نبوة قبل معروًفا كان االسم، بهذا اإلله، هذا أن عليه
الرشقية مرص صحراء يف فعبد أخرى، آلهة مع مشارًكا بصفته مختلفة شعوب عبدته
للشك مجاًال يدع ال بما ثبت كما والثموديون.97 واألنباط اللحيانيون عبده كما وسيناء،
قطع عىل منقوشني وياهو» «ياه االسمني عىل العثور بعد الكنعانيني لدى ُعبد بأنه
(تل أوجاريت مدينة مكتشفات ضمن ألواح وعىل ١٩٣١م، عام الربونز عرص من خزفية
وثني إله بعبادة يدينون كانوا مديان أهل أن «برستد» اآلثاري اكتشف كما شمرا).98
بزمجرات فيها يشعر يهوه» إهيه، ياه، ياهو، «ياوه، لالسم واملالحظ االسم،99 هذا يحمل
فسجول بفتح ليهوه السليم النطق وجوب مع خاصة والوحوش، الريح وأصوات الطبيعة
عىل الربوق يسقط الذي أي املسقط هو معناه أن 101«Stade «شتادة ويرى طويلة.100
االسم أن إىل «Wellhausen «فلهاوزن يذهب بينما سقط، بمعنى هوى وألن األعداء،
ونظن العاصفة.102 إله إنه أي يهب فمعناه الهواء، يعني العربية يف هوى من «يهوه»
بني إال يظهر ال كان املقدس الكتاب نصوص يف يهوه إن إذ الصحة، إىل أقرب «فلهاوزن»
الكنعانية، املنطقة يف القمر! إله أساء أحد «يرح» الرياح ومن والرياح، والغيوم العواصف
بكاملها فيها أنشئ التي البلدة به سميت عظيم معبد «يرح» القمر إلله وأنشئ وسبق

ص٤٨. املزامري، سفر نفسه، 95
ي٣. ص٢٠، الخروج، سفر نفسه، 96

ص٨١. السابق، املرجع منقوش، ثريا 97
ص١٠٨. السابق، املرجع السواح، فراس 98

ص٣٨٦. القاهرة، مرص، مكتبة حسن، سليم ترجمة الضمري، فجر برستد: هنري جيمس 99

Lods, A. lsruel from its beginnings to the middle of the Eight century London.1963, 100

.p. 429
.Stade B. Iehrbuch der Hebvaishcen grea mmatik, libizig 1979, p. 426 101

بكر السيد يعقوب د. اقتبسه .Wallhausen J Die bibllischen Atertu mer calw and Stuttgart 102

ص٢٨٦. القديمة، السامية الحضارة موسكاتي، كتاب ترجمة عىل هوامشه يف
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كالشمس، كبريًا جرًما األقدمني نظر يف كان القمر أن إىل إضافة «أريحا»103 فسميت
املتقلب الشخص عن نقول اليوم وحتى — «هوائي» فسلوكه األحوال، مستقر غري لكنه
«ديتلف قدم وقد القمرية. الصفات «يهوه» يف نلمح هنا ومن — هوائي شخص إنه

اآلتي: يف أهمها نوجز «يهوه»، املوسوي اإلله قمرية عىل الرباهني من عدًدا نيلسن»

رموًزا والشياه الثور عرفنا أن وسبق ويقدس. ثور صورة يف يُرسم كان أنه (١)
النصوص: يف نجد نيلسن وراء وبحثًا الهالل. هيئة يف للقمر

وصنعه باإلزميل وصوره أيديهم من ذلك فأخذ
إرسائيل.104 يا آلهتك هذه فقالوا مسبوًكا عجًال

هوذا … لهم وقال ذهب عجيل وعمل امللك فاستشار
ووضع مرص، أرض من أصعدوك الذين إرسائيل يا آلهتك

دان.105 يف اآلخر وجعل إيل، بيت يف واحًدا

«سليمان» معبد زخارف صور من بكر» السيد يعقوب «د. نفسها النتيجة ويستنتج
مقدًسا.106 الثور رسمت التي

أعياده. ووقت لعبَّاده، «يهوه» لتجيل املقدس الوقت كان الليل أن (٢)
والهالل. بالبدر خاصة احتفاالت اليهود لدى كان أنه (٣)

املحاق بأيام واليهود العرب عند ترتبط األخرى األسبوعية واألعياد السبت يوم أن (٤)
القمر. بمواقع شهرين كل وترتبط الثالثة،

اصطالحات «يهوه» ظهور عند املقدس الكتاب استخدمها التي التعبريات أن (٥)
قمرية. فلكية

وكواكب وشمس قمر ديانة بأنها توصف كانت السبي قبل اإلرسائيلية الديانة أن (٦)
«أرميا».107 سفر يف كما

ص٩١. التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 103

ي٤. ص٣٢، الخروج، سفر املقدس، الكتاب 104
ي٢٨-٢٩. ص١٢، نفسه، 105

ص٣٤٩. السابق، املصدر بكر، السيد يعقوب د. 106

ي٥. ص٨، أرميا، سفر املقدس، الكتاب 107

155



والرتاث األسطورة

الذي هو والقمر الجزر، وقت السويس خليج عرب مرص من البحر اليهود عبور (٧)
يف البحر قاع يجفف الذي «وهو الخروج سفر يف جاء كما أو والجزر، املد يسبب

الصحراء».108
الشهر، من الثالث اليوم يف القمر ظهور بوقت يرتبط لليهود سيناء يف ظهوره (٨)
بليلة ترتبط الكربى األعياد أن كما مقدسان، يومان ومنتصفه القمري الشهر أول أن كما

القمر. تجيل
حتى الشهر، أيام بعدد األضاحي عدد فكان القمر، بمواطن ارتبطت التضحية إن (٩)

ذبيحة.109 عرشة خمس تذبح عرش الخامس اليوم

«يهوه»، الجديد املوسوي اليهودي اإلله قمرية تقرير إىل يدفعنا «نيلسن» نجد وهكذا
يف اكتشاف من نستنتجه جديًدا رأيًا نطرح وهنا للقمر، إلًها قبل من «إيل» كان كما
جماعة مرص بصعيد فيلة جزيرة يف قديًما أقامت قد أنه اكتشفت حيث الفرعونية، مرص
أنثى منهما واحد آخرين. إلهني مع «ياهو»، باسم إلًها هناك يعبدون كانوا اليهود من

أهمها: انطباعات يعطى مما ياهو»؛ «األنثى أي ياهو»110 «إناث يدعى

كإله يظهر لم الذي ياهو، اإلله صاحبة املوسوية للديانة تابعة الجماعة هذه إن •
«إيل». اإلله يعبدون قبلها وكانوا «موىس»، النبي مع إال لليهود

ملوىس، األوائل األتباع من جماعة اليهودي الثالوث عبدت التي الجماعة هذه إن •
يف ذلك بعد «يهوه» لديانة حدث الذي التوحيدي التطور تعرف لم أنها بدليل

بمرص. بأسوان فيلة جزيرة يف انعزالها نتيجة الفلسطينية؛ البالد
األوائل العباد أن بدليل «موىس»، بعد «يهوه» لعبادة حدث التوحيدي التطور إن •
قادش مصالحة يسميه فيما «فرويد» يدعم وهذا إلهي، ثالوث ضمن عبدوه قد

«موىس». موت بعد
بدور ياهو األنثى أو ياهو» «إناث فيها قامت التثليثية اليهودية الديانة هذه إن •
ونستند االبن، اإلله بدور قام قد «يهوه» أو نفسه «ياهو» أن لنا ويبدو الزوجة،

ص١٦. الخروج، سفر نفسه، 108
ص٢٢٣. السابق، املصدر نيلسن، 109

.٨٩ ص٨٦، السابق، املصدر فرويد، 110
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األعظم اإلله فيه يقول أوجاريت مدينة مكتشفات ضمن جاء نقش إىل ذلك يف
ياو.»111 ابني «اسم إيل:

بصورة ظهر قد األوجاريتي األدب يف «إيل» اإلله أن إىل تشري نصوص فيها جاء كما
وظائفه! ابنه يأخذ أن إىل تواًقا وكان مملكته، شئون إدارة عن عاجز السن، يف طاعن أب
اليهودي الثالوث هذا إن القول: يمكن وهكذا له،112 خليفة تعيني مرة من أكثر وقرر
و«إناث العجوز، األب اإلله دور يف «إيل» من يتكون كان اليهود، توارثه الذي الوثني
مع اضطلع الذي االبن، اإلله دور يف و«يهوه» األم، اإللهة دور يف ياهو األنثى أو ياهو»

الثالوث. يف أكرب ضلًعا إيل أبيه من بدًال وقام الرئييس، بالدور «موىس»
اإلله القمر فسنجد العربي، الجنوب يف اليمن ديانة إىل عدنا إذا أننا ا حقٍّ والعجيب
هذا قبل موجوًدا «يهوه» االسم سنجد كما الكهل،113 اإلله أي «كهالن» لقب يحمل
هلل «شهر ومنها «إلربايت»، قائمة يف جاءت قتبانية، بأسماء ممزوًجا ورد وقد الزمان.
«أو مثل أسماء يف الثموديون به تسمى كما نعم»، يهو ذبيان أب يدع امللك بن يهو
كانت «يهوه» ديانة أن عىل — األقل عىل اآلن — لدينا األدلة آخر أما وعزريهو». رسيهو،
كانت اإلرسائيليون، استوطنها التي الكنعانية البالد يف الخصب إلهة أن تثليث، ديانة
نشيد هو دينية، صفة بأية يتسم ال سفًرا املقدس الكتاب يف أن كما «إناث».114 تدعى
من نوع إىل تشري بحت جنسية غزليات مجموعة وهو «سليمان»، امللك للنبي اإلنشاد
العهر أن «ديورانت» أكد كما الثالوث. عبادة يف عرفناها التي املقدسة، الجنس طقوس
ضمن وكان إرسائيل.115 بني هيكل يف يمارس طقًسا كان املنذورات ونظام املقدس
باسم وعرفت األم، دور ذلك بعد املسيحية يف أخذت التي اليهودية، الفتاة تلك املنذورات

املسيح. «يسوع» االبن اإلله أنجبت والتي املسيحية، الديانة يف «مريم» اإللهة

ص١٠٨. السابق، املصدر السواح، 111
.٢٠٩ ص١٩٧، التاريخ، يف دراسات فريحة، د. 112

ص٧٠. السابق، املرجع منقوش، ثريا أيًضا انظر ص٢٠٨؛ السابق، املصدر نيلسن، 113
،٩ عدد عربية، آفاق مجلة والديانات، األساطري يف دراسات والزهرة، الجنس إلهة القمني، سيد 114

بغداد. ١٩٨٢م،
ط٣، العربية، الدول بجامعة الثقافية اإلدارة نرش بدران، محمد ترجمة الحضارة، قصة ديورانت، ول 115

ص٢٣٠. ج٢، مج١، القاهرة، ١٩٦١م،

157



والرتاث األسطورة

يونانية صيغة هي «Jesous «يسوع الكلمة بأن سميث» «روبرتسون يفيدنا وهنا
فسنجده «يشوع» االسم بدورنا حللنا وإذا 116،«Jehoshua «يشوع العربي لألصل
و«شوع» سلطانه، أبيه عن أخذ ابنًا إلًها عرفناه الذي ذاك «ياه» هما مقطعني من يرتكب

الحامي. أو النارص أو املخلص أي
الذي ذاك الثمودية اآللهة بني فسنجد الجنوب، عرب ديانة إىل أخرى مرة عدنا ولو
ورد مقدس مركب يف دخل الذي االسم الحامي،117 أو النارص بمعنى «يثع» اسم حمل
يرتكب اسم وهو «اليشع»، العربية الصيغة من وهو «اليسع»،118 باسم الكريم القرآن يف
املخلص أي يثع أو و«يشع» للقمر إلًها عرفناه الذي «إل» هو منهما األول مقطعني: من

«يشع»! الذي للقمر صفة نفسه الوقت يف وهو الحامي، أو النارص أو
وهو املشع، اإلله أو املشع» «ياه إنه «يشوع» املسيح اسم عن القول يمكن ومنه
ونرص، سبق، الذي األب، عن االبن القمر إله أخذه الذي الدور عىل الداللة بالغ تركيب
والضلع األخطر الدور صاحب ليصبح األزمان؛ غابر يف أبناءه وفدى وحمى، وخلص،
الصليب؛ عىل بنفسه ضحى الذي األعظم الفادي هو وليصبح املسيحي، الثالوث يف األكرب
آخر، بحثًا وحده يحتاج والذي السموات، يف الذي القمر أو السموات»، يف الذي «أبانا ألنه

آخر. وجهًدا

إضافة (12)

هما: كتابني طالعت الدراسة، هذه من انتهيت أن بعد
مزيًدا فيه ووجدت التصوف، ونفسانية الصوفية العقلية زيعور، عيل د. األول: الكتاب
عالقة عن األوىل حاشيتني إضافة إىل لجأت لذلك التضحية؛ يف لنظريتي التأييد من
وهما الذبح، بطقس «حلق» الفعل عالقة عن والثانية الصغار، وأد بظاهرة «ود» اإلله

نظريتي. تعضدان رأيتهما ملحوظتان
الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة الرشيف، إبراهيم أحمد د. الثاني: الكتاب
العرب واللغويون املؤرخون فرس «وقد هي: واحدة فقرة منه أجتزئ أن هنا ويهمني

ص٩٣. بريوت، ١٩٧٩م، الطليعة، دار معارص، مفهوم يف املسيح حفني: الدين عصام 116

ص٨٠. السابق، املرجع منقوش، ثريا 117
.٤٨ آية ص، وسورة ٨٦؛ آية األنعام، سورة الكريم، القرآن 118
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وقدسيتها الكعبة مكانة من استنبطوها لغوية وغري لغوية كثرية تفسريات مكة اسم
هذه عىل سابق مكة واسم الحال، بطبيعة متأخرة التفسريات وهذه العرب، نفوس يف
اسمها أن فاألرجح الوادي، هذا استعمر من أول هي الجنوب قبائل كانت وملا املفاهيم،
كلمة «بطليموس» ذكرها كما فمكة الحرام، البيت إىل مستنًدا الجنوب لغة من أخذ
بيت بمعنى «مكرب» فتكون البيت، تعني و«مك» و«رب». «مك» من مكونة يمنية
أهل عادة عىل باء امليم بقلب بكة أو مكة أخذت الكلمة هذه ومن اإلله، بيت أو الرب،
الجنوبية العربية مقرب كلمة من مأخوذة إنها «بروكلمان» املؤرخ ويقول الجنوب،
أذكِّره وفقط تعليق، دون لقارئي الفقرة هذه وأترك املذبح. أي الهيكل.»119 ومعناها

اليمنية. «املقة» لكلمة بتفسريي

بالقاهرة، العربي الفكر دار الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة الرشيف، إبراهيم أحمد د. 119

.٩٨ ص٩٧،
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ومدخل التوراتية األساطري من نامذج
التارخيي دورها فهم إىل

تمهيدية مقوالت (1)

من األرض، هذه أعطي لنسلك قائًال: ميثاًقا إبرام مع الرب قطع اليوم، ذلك يف
الفرات. نهر الكبري النهر إىل مرص نهر

(١٨ :١٥ التكوين، (سفر

ألكمل. بل ألنقض جئت ما األنبياء، أو الناموس ألنقض جئت أني تظنوا ال

(١٧ :٥ متى، (إنجيل املسيح

َعَىل ْلتُُكْم َفضَّ َوأَنِّي َعَليُْكْم أَنَْعْمُت الَِّتي ِنْعَمِتَي اذُْكُروا اِئيَل إِْرسَ بَنِي ﴿يَا
اْلَعاَلِمنَي﴾.

(٤٧ البقرة: (سورة



والرتاث األسطورة

نقله. يف الشارع أذن ما إال اإلرسائيليات، من ننقل ولسنا

والنهاية1 البداية كثري، ابن

إال وفاعلة، حية الصهيونية الحركة يبقي أن يستطيع يشء من ليس إنه
وفلسطني فلسطني، عىل يرتكز أن يجب اإليمان هذا وإن … الراسخ باإليمان

اإليمان. بهذا الكفر بمثابة يكون فلسطني، عن انحراف أي وإن وحدها.

املذكرات2 ويزمان: حاييم

يكن عظيًما تراثًا وتمثل عظيمة، فكرة أجل من تناضل الصهيونية الحركة إن
تقدير. أعظم املسيحي الغرب له

املذكرات3 جورج: لويد

االستعمار. أنواع رش هو أخرى ألمة الروحي والخضوع

املفصل4 عيل، جواد د.

تأسيس١ (2)

عظمى دولة إىل تحولت قد مرص كانت وقت امليالد، قبل الثانية األلف منتصف حوايل
فيه كانت ووقت الزمان، من قرنًا عرش خمسة عىل يزيد ما منذ األريض، الكوكب عىل
كربى مركزية دولة إىل املتعددة، املدينية الدولة نظام من انتقلت قد القديم العراق بالد
من الرافدين، وادي يف الحضارية بصماتها تركت دول عدة فيها الحكم عىل تتالت

ص٥. مج١، ١٩٨٨م، ط٤، لبنان، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري، ابن 1
Trail and Errot, the Autobiography of chaim Weizmann, Harpere and Bros New York, 2

.1948, p. 110

.Ibid p. 158 3

ج٦، د.ت، بغداد، العراقي، العلمي املجمع مطبوعات اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل عيل، جواد د. 4

ص٥٨.
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عن يتحولون فلسطني يف الكنعانيون بدأ ووقت اآلشوريني، إىل األكاديني إىل السومريني
متجاورة، صغرية ممالك شكل عىل املدينية، الدول نظام إىل املعبدية املشرتكات نظام
أرشعته يرشع بالفينيقي، واملعروف اللبناني، الساحل عىل الشمايل فرعهم رشع بينما
األطليس حتى سواحله عىل متفرقة مستعمرات ويقيم املجهول، عامله ليغزو البحر عىل
البوادي من متربرة بدوية موجات الشام بادية إىل وفدت الزمن، من الوقت هذا يف غربًا،
كانت وحني اآلرامية. بالقبائل عرف فيما املنطقة صفحة عىل متالطمة تتدافع البعيدة،5
الشام، بادية من استشعارها قرون ترسل التدفق طور يف تزل لم اآلرامية املوجات
القبيلة تلك وأفخاذهم بطونهم رغاء من برز الخصب، بالد يف حولها ما تتحسس
فعرفها األسماء، تعدد لها وحل فلسطني، رشقي جوعى، عطىش رحلها، حطت التي
يف الجموح إىل الطمع يدفعهم املختار، هللا وشعب إرسائيل، وبني العربيني، باسم التاريخ

حولهم. من الشاسعة الخصب مناطق عىل لالستيالء الطموح؛
البدوية التقاليد وفق وفرٍّا، كرٍّا اإلغارة باإلمكان أن تصوروا البدوية، العادة وعىل
من جديد نوع إزاء املرة هذه أنفسهم وجدوا لكنهم والنهب، السلب وأخالقيات العتيدة،
وحكومات منظمة جيوش ذات كربى، وحضارات وممالك دول أمام يألفوه، لم النظم
قرصه؛ داخل الخيط طرف امللك يجذب أن بمجرد للعمل أطرافها كل تتحرك مركزية،
هذه الخرتاق املناسبة؛ الوسائل يف مليٍّا للتفكري يتوقفون القادمني الجوعى جعل مما
وتعاملوا املجاورة، املمالك حدود عىل فاستكانوا الصارمة، واألنظمة املنيعة، األسوار
جنسهم، بني من حولها متربرة تحركات أي إزاء املمالك لهذه مبكر إنذار كمحطات

خريات. من املمالك هذه عليهم به تفيض ما مقابل
وأدركوا، القادمون اهتدى املركزية، سلك يف املنتظمة الحضارات بهذه االحتكاك ومع
ال (وهم جذور أو منابت بال األرض من فجأة تخرج ال الحضارة رصوح أن مبكرين،
للنظام يتيرس ال تماسك إىل يحتاج املركزية الكيانات فقيام مقوماتها)، من أيٍّا يملكون
خطط يف املتسق البرشي العمل جهود تكاتف إىل ويحتاج بفرقته، البدوي االجتماعي
ما إىل إضافة استيهامه، حتى أو استلهامه تفرقه يف البدوي الطبع عىل يصعب منظمة،
من بد ال كان ثَمَّ وِمن األرض؛ هو املتماسك الكيان مقومات وأول هذا، كل من أهم هو

املرصية، النهضة مكتبة واالجتماعي، والثقايف والديني السيايس اإلسالم تاريخ حسن: إبراهيم حسن د. 5

ص٨. ج١، ١٩٦٤م، القاهرة، ط٧،
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أمر للتسليم، جاهزة الحضاري، البنيان متكاملة أرض عىل االستيالء أن إال أوًال، أرض
عىل تعتمد النفس، طويلة خطة نحو همهم توجه لذلك هممهم؛ دونه تقف ميسور غري
أمثل هناك يكن ولم املنطقة، يف املمكنة الثغرات أضعف من والبطيء الهادئ التسلل
وكعصابات الثانية، الدرجة من كمواطنني فيها ليستقروا الكنعانية؛ املمالك مجموعة من
وفق وتتكون، وتلتئم تحتهم من تتماسك األرض بدأت وآنها أحيانًا، الحدود عىل مأجورة
املنهك الجسد وتئوي البطون، بشبع تجود أرًضا فقط ليس والكيان الكيان. لقيام الخطة
باألرض وعالقات قديمة لخربات وراسب تراث أيًضا هو إنما الكأل، وراء ارتحاله من
أيًضا فهو األرض، هذه وبني اإلنسان بني طويل زمني جدول وناتج وطبيعتها، وطبعها
كانوا أنهم الشعث الغرب لهؤالء االعرتاف من مندوحة ال وهنا التاريخ. بهذا ووعي تاريخ،
كانت بينما عليه، دائًما واألذهان األعني مفتحي وظلوا املنطقة، يف بالتاريخ وعيًا األصدق

الحايل. الطويل بسباتها انتهت متالحقة غفوات إىل طريقها يف املنطقة
وهضموه خاص، بشكل الكنعاني والرتاث املنطقة، تراث تمثل يف هؤالء أخذ هنا ومن
أوانها، اآلنية مصالحهم يخدم بما جديد، بشكل صياغته إعادة بدءوا ثم عالية، بجودة
صادقة العملة ذلك يف مستثمرين ودوره، التاريخ لهذا نفاذ بوعي أيًضا، واملستقبلية

«الدين». أقصد الرنني،
بداية كانت وبالدين أصًال، تاريخهم يكن لم الذي تاريخهم، بداية كانت وبالدين
لويد تعبري حد عىل تقدير» أعظم الغرب له «يكن عريًقا تراثًا يحمل كشعب وجودهم
اللغة إىل األصلية آراميتهم عن تحولوا أن بعد لغتهم بداية كانت وبالدين جورج.
ما وهو التاريخي، والتالحم الرتاث بتمثل الوعي مع املصداقية يف إمعانًا الكنعانية،
أن الخطرية، ومنحنياته التواءاته برغم التواء، بال أوضح، إذ املقدس، الكتاب به اعرتف
وتفهمهم وبالدين .(١٨ :١٩ (إشعياء، كنعان لسان أو كنعان»، «شفة هي العربية اللغة
جميًعا النبوات فاحتكروا للتدين، كأصل بدايتهم كانت تنفد، ال التي وإمكانياته لدوره،
بهذا لهم التسليم سوى األكيد بالتفوق لهم شهادة هناك وليس وأصالبهم، نسلهم يف
أدخلوا أن بعد لكن — سنرى كما — املنطقة ديانات من بدءوا أنهم برغم االحتكار،
يزداد عجيبًا، هجينًا املتنافرات من يجمع دين إىل فتحولت ذكية، وبرمجة دبلجة عليها
املنطقة عقل عىل السيادة صاحب ليصبح القبول؛ أحسن تقبله العقول نجد عندما عجبه

منازع. بال
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وعملية. فعالية األكثر األسلوب هو الدين كان مقبل، ألمد وربما وحديثًا، وقديًما،
الكفاءة عالية جدوى برامج وفق واستثمروه فنونه، يف التضلع من العربيون تمكن وقد
لنرش األصعدة؛ مختلف عىل تغريات من املنطقة يف يطرأ ما لكل ملاح انتهاز مع والجودة،
كتاب لوضع أمرهم من عجلة يف كانوا ملاذا نفهم هنا ومن أهلها، بني املطلوبة القناعات
املنطقة ميثولوجيا من أيديهم تحت وقع ما كل من حشًدا له جمعوا ،BIBLE مقدس
لكنه الوحيدة، مأثرتهم الكتاب هذا فكان األمر، لزم وقتما يلزم بما التدخل مع وتراثها،
بينما تاريخها، عن أهلها وانقطاع األصلية، الحضارات اندثار بعد الثابت، األوحد كان
سببًا لها نجد ال تبارى، ال صالبة أثبت بحيث ومنبًعا، منهًال العربي للمقدس كانت

معه. والتواصل بالتاريخ الوعي سوى

تأسيس٢ (3)

وأسالفهم جماعتهم وجعلوا املنطقة، تراث تهويد من العربيون تمكن أن وبعد وهكذا؛
وأدرجوا أحيانًا، األوائل آبائهم إىل القديمة املالحم بطوالت فنسبوا كتابهم، يف الدائرة قطب
ما غالبًا أو أخرى، أحيانًا العرباني النسل ضمن للمنطقة القديمة امليثولوجيا يف األبطال
أسالفهم، من تولِّده نسب شجرة له يصوغون ثم جنسه، كان أيٍّا البطل يختارون كانوا
رواسب فيه تعشقت هجينًا أولدت شتى، ثقافات الكتاب صفحات عىل تالحقت أن فكان

املطلقة. البطولة دور اليهود فيها وأدى املنطقة، شعوب
مصداًقا بحال يعد ال الكتاب هذا أن املعروف، وتكرار القول، نافلة من ولعله
الطبعة مقدمة يف أيدينا، وبني ولدينا، الثابتة». هللا «كلمة ب تسميته عىل اصطلح ملا
عالم من «ما يقول: واضح إقرار ١٩٦٠م سنة الصادر املقدس، للكتاب الكاثوليكية
أنه أو الخليقة، قصة منذ التوراة كل كتب نفسه موىس أن يعتقد عرصنا، يف كاثوليكي
تدريجيٍّا ازدياًدا إن القول: يجب بل بعده، عديدون كتبه الذي النص وضع عىل أرشف

والدينية.» االجتماعية التالية، العصور مناسبات سببته حدث،
مادة جمع ضبط حول بينهم فيما اختلفوا قد التوراتيني الباحثني أن أيًضا ومعلوم
بل واحد، لجمهور واحد عرص يف واحد مؤلف بيد يكتب لم وأنه وتوقيتها، الكتاب هذا
ومزاًجا، مزيًجا تتباين لجماهري متباينة، عصور يف كثريون، مؤلفون املهمة بهذه قام
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حوايل منها االنتهاء تاريخ البعض وقدر عام، ألف من أكثر إىل التفانني هذه امتدت حتى
امليالد.7 قبل األول القرن حتى آخر، تقدير يف وربما ٤٤٠ق.م.6

،«Willhaesen «فلهاوزن مدرسة وهي التوراة، يف البحثية املدارس أشهر ولعل
اع الُجمَّ وأن بقرون، «موىس» عهد بعد جمعها بدأ قد التوراة تصانيف أن أكدت التي
وال أخطرها لعل مهمة، بأدلة ذلك عىل ودللت ومرشبًا، مزاًجا مختلفني كانوا واملصنفني
إىل إضافة وآخر، سفر بني ما يختلف باليهود، وعالقته وطبيعته اإلله اسم أن جدًال، يقبل
بينهم ما ليصفوا مًعا، يلتقوا لم املصنفني أن إىل يشري مما األسفار؛ يف القصص تكرار
يف التام التنافر حد إىل وعميقة واضحة فروق مع هذا التفاصيل. يف حادة خالفات من
ترجم «قد أنه غالفها عىل فتؤكد العربية، النسخة أما األسفار.8 هذه بني واألسلوب اللغة
من تحمله «وما الكلدانية واللغة الكنعانية»، «أصًال العربانية وهي األصلية، اللغات عن
وتراثها اإلسكندرية جامعة علوم من حملته «وما اليونانية واللغة طويل»، رافدي تراث

العريق».» املرصي
أن للتوراة، وتحميله املنطقة برتاث واسع بشكل اإلحاطة عىل اليهود ساعد وقد
أدى مما مرص؛ وإىل الرافدين إىل مختلفة مناسبات يف ارتحالهم إىل أدت ظروًفا هناك
متحيز بباحث أدى مما جديد؛ بلون ارتحال كل مع اصطبغت وتراكمات زيادات إىل
االتساق عديمة متنافرات عىل التوراة باحتواء االعرتاف إىل لسنر» «إيفار مثل لليهود
السحر وآثار املتنقلة، النيل آلهة مساكن إىل بنا يعود العهد، تابوت «إن وقوله: والتمازج،
اإلله ويصري ببابل، الغامضة واألرقام الطوفان قصة تذكرنا كما مرص، إىل بنا ترجع
أسطورة أن كما العربيني. كروبيم املجنحة آشور ثريان وتصبح نمرود، جلجامش البابيل
أذهاننا إىل تعيد املالئكة، ورؤساء املالئكة وعالم أهريمان الشيطان وشخصية الجنة،
ومربعل. إشبعل أسماء يف والكنعانيني الفينيقيني إله البعل عىل ونتعرف الفرس، بالد

حسن د. أيًضا انظر ص١٩٨؛ ١٩٨٠م، بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 6

ط٢، بريوت، الطليعة، دار والسياسة، الالهوت يف رسالة أسبينوزا كتاب ترجمة عىل هوامشه يف حنفي:
ص٢٨. ١٩٨١م،

ص١٠٨. ١٩٧٩م، ط٢، بريوت، الكلمة، دار األوىل، العقل مغامرة السواح، فراس 7

يعقوب د. ترجمة القديمة»، السامية «الحضارات بكتابه فلهاوزن آلراء عرضه من موسكاتي، سبتينو 8

ص١٥٧. ١٩٥٧م، القاهرة، للطباعة، العربي الكتاب دار بكر، السيد
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اليمامة إىل ينظرون كريت، من أصًال وفدوا أنهم يحتمل الذين الفلسطينيون كان لقد
يونان.»9 قصة يف فتظهر عسقالن، يف عبدت التي السمكة أما كإله، أصًال

املقصود، املعنى إىل يشري أنه إال والتسطيح، العمومية شديد كالم هنا «لسنر» وكالم
وهو «لسنر»، لدى وضح فاضح بشكل اآلخرين تراث سلبهم أو اليهود، وراثة ويؤكد
وتوثيًقا، وتدقيًقا علمية أكثر أخرى دراسات هناك أن إال إرسائيل. لبني بتحزبه املعروف
املرصولوجي دراسات للثقة، وأحوزها وأشهرها أهمها لعل األجالء، العلماء من جلة قدمها
القديمة وثقافتها املرصية الحضارة تأثري حول «J. H. Breasted برستد هنري «جيمس
S. N. كريمر نوح «صموئيل السومرية، اآلثاريات عالم ودراسات التوراتي، الرتاث يف
املبارش وغري املبارش، السومريني تأثري حول الرافدين، أركيولوجيا أعالم أحد «Kramar

التوراة. يف — وآشور بابل طريق عن —
العربانيني، قبل البالد هذه يسكنون كانوا الذين الكنعانيني، «إن «برستد»: ويقول
غزا حينما سنة، ألف من أكثر تبلغ التي املتحرض النمو مرحلة اجتازوا قد كانوا
وكذلك القديمة، واملرصية البابلية التاريخية، النقوش من عرفنا وقد البالد، العربانيون
لعهد السابقة النامية، الراقية الفلسطينية املدن عن كثريًا شيئًا اآلثارية، الحفائر من
طريق وعن الكنعانية، فلسطني يف خالد مهم أثر البابلية للثقافة كان كما العربانيني.
يضاف العربانيني، إىل والدين واألدب الفن يف البابليني أثر وصل خاص، بوجه الكنعانيني،
فقد القديمة، املرصية الحضارة نفوذ تحت واقًعا بعيد، زمن منذ كان، اإلقليم أن ذلك إىل
فلسطني العربانيون يطأ أن قبل الفينيقي الساحل عىل سيطرتهم يبسطون املرصيون بدأ
وملا ٢٥٠٠ق.م. سنة قبل فلسطني املرصية الجيوش اقتحمت إذ سنة، ألفي من بأكثر
السادس القرن خالل يف الفرات نهر إىل فتحهم يف ووصلوا الغربية، آسيا املرصيون فتح
حكموا أنهم والواقع قرون، أربعة من أكثر أيديهم يف مستعمرة فلسطني بقيت ق.م. عرش
مرتبة الكنعانية املدنية بلغت وبذلك فيها، العربانيني دخول بعد قرنني مدة فلسطني
اصطبغت قد كانت العربانيون، غزاها فلما مرص، فيها احتلتها التي القرون يف سامية

املرصية.»10 بالعنارص وتكراًرا مراًرا

١٩٨١م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سعيد، إبراهيم شاكر ترجمة الحي، املايض لسنر: إيفار 9
ص١٤٢.

ص٣٧٢. د.ت، مرص، مكتبة حسن، سليم ترجمة الضمري، فجر برستد: هنري جيمس 10

167



والرتاث األسطورة

الكنعانية، الثقافية العنارص إن القول: هو بوضوح، هنا، «برستد» يريده ما وغاية
يستطرد: لذلك ورافدية؛ مرصية أصول إىل بدورها تعود الغزاة، اليهود يف أثرت التي حتى
مبارش اتصال عىل صاروا فلسطني، غزوا حينما العربانيني أن ذلك، نتائج من «وكان
واملرصية البابلية العنارص من معظمها أنشئ التي املركبة، الكنعانية الحضارة بتلك
التجاري اإلقليم ضمن داخلة كانت أوضحنا كما فإنها الثقافية، الناحية من أما مًعا،
مبارشة تقع نفسه الوقت يف كانت كما عليه، تسيطر البابلية املعامالت كانت طاملا الذي

العظيمة.»11 املرصية املدنية رصح ظل يف
نصوص من عليه عثر ما بني ومهمة، عديدة مقارنات بعقد «برستد» قام ثَمَّ وِمن
اإلهنايس املرصي امللك حكمة أن نتائجها: أهم من كان التوراتية، النصوص وبني مرصية،
«صموئيل» سفر إىل طريقها وجدت قد «Mare Ka Ra كارع مري إىل «نصائح ب املعروفة
سفر يف شكٍّا يقبل ال تأثريًا العدالة ملفهوم املرصيني تصور أثر كما األمثال،12 وسفر
يف بالشفاء العدالة شمس ترشق اسمي، تخافون من يا «إليكم يقول: وهو «مالخي»
«ماعت» اإللهة مثلتها املرصي املفهوم يف العدالة بأن ويعقب ص٤). (مالخي أجنحتها»
أي يف يوجد ولم أجنحة، لها بأن التوراة وصفتها العدالة شمس وأن الشمس، «رع» بنت
املرصية النقوش يف إال ذلك يوجد ولم بأجنحة، تمثله يهوه إللههم صورة عربي تصور

وحدها.13
إلله العظيمة إخناتون بأنشودة علم عىل كانوا — شك ال — اليهود أن يؤكد ثم
«آمن املرصي الحكيم بحكم علم عىل كانوا وكذلك املزامري، بسفر قارنها أن بعد الشمس،
مقابلة واألمثال» واملزامري «أرميا أسفار وبني بينها عقد أن بعد ،«Amen Mu Be موبي
هذا الكبري، القطع من صفحة وثالثني خمًسا حوايل استغرقت حرفية، تكون كادت نصية
اللمحات، بهذه منه اكتفينا «برستد»، قدمه مما الغفري والجم الكثيف العدد عن ناهيك

املزيد. ابتغى ملن املصدر إىل اإلحالة مع

.٣٧٣ ص٣٧٢، نفسه، 11
ص٣٨٢. نفسه، 12
ص٣٨٥. نفسه، 13
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ما ا حقٍّ مدهشة مقارنات يف مشابًها جهًدا قدم فقد «كريمر» السومريات عالم أما
الكون يف السومريني آراء كل أن يجزم كاد حتى التوراة، وبني السومري الرتاث بني
ورثوا أن سبق الذين البابليني عرب وذلك التوراة، إىل بتفاصيلها انتقلت قد والدين
أهم إىل تفصيًال ذلك يف الرجوع ويمكن الدنيا، إىل وقدموه وشذبوه السومري الرتاث
«األساطري وخصائصهم»،14 وحضارتهم تاريخهم «السومريون وهي: املرتجمة، كتبه

سومر».16 ألواح «من السومرية»،15
علماء جمعها التي املآثر هذه أن هو عليه، ونرص حقيقة، نقصده فما نحن، أما
بال لجماعة الطبيعي بالتأثر أو بالصدفة، التوراة دخلت قد «وعدوها وقارنوها أجالء
وحدها، بالصدفة التوراة تدخل لم والرافدين» مرص يف الكربى بالحضارات حضارة
يف إيضاحه ونحاول نراه، ما إنما األسفل، يف األعىل يصب الذي املنطقي بالتأثري وال
العلمية الفائدة ملجرد ليس التوراة، أهل من والقصد العمد وجود وهو الدراسة، هذه

حينه. يف ستتضح عظمى، ومقاصد أغراض لتحقيق بل والحضارية،

تأسيس٣ (4)

يف ذلك ويتضح دفعات، وعىل تدريجيٍّا الكنعانية املمالك إىل عابر بنو تسلل فقد إذن،
قبل قائمة كانت التي شاليم، مملكة عىل ضيًفا «إبراهيم» النبي هبوط عن التوراة قصة
يشري مما صادق»؛ «امللك أو صادق»، «ملكي هو ملك كاهن يحكمها وكان بزمان، زمنه

الوقت. هذا حتى املعبدي املشرتك مرحلة تعيش كانت الكنعان ممالك أن إىل
الحياة هامش عىل طويًال زمنًا يعيشون العربيني من األغراب هؤالء ظل وقد
لكن الكنعانية، اآللهة وعبدوا «الكنعانية»، البالد أهل لغة وتكلموا املستقرة، الكنعانية
من مواطنني إىل األقل عىل التحول أو األرض، عىل الكاملة للسيطرة الحقيقية الفرصة

وكالة الوائيل، فيصل د. ترجمة وخصائصهم، وحضارتهم تاريخهم السومريون، كريمر، نوح صموئيل 14

الكويت. املطبوعات،
بغداد، املعارف، مطبعة داود، القادر عبد يوسف ترجمة السومرية، األساطري كريمر، نوح صموئيل 15

١٩٧١م.
الخانجي ومؤسسة بغداد، املثنى، مكتبة باقر، طه ترجمة سومر، ألواح من كريمر، نوح صموئيل 16

١٩٧١م. بالقاهرة،
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مللوك مأجورة عصابات مجرد وظلوا الحقبة، هذه طوال لهم تتح لم األوىل، الدرجة
إىل العربية بالعصابات دفع كنعان، بأرض حل جدب يف تمثل جديد جد حتى كنعان،
إبراهيم»، بن إسحاق بن «يعقوب النبي عهد يف القوت، يستجدون مرص أرض هبوط
فيما — هناك نالوا إذ «يوسف»، النبي رأسهم وعىل باألسباط، املعروفني أبنائه برفقة
يوجد لم أنه برغم املرصيني، لخزانة وزراء بهم انتهت عظيمة، حظوًظا — التوراة تزعم
هذه إىل وصلوا وقد املعنى. هذا إىل يشري اآلن حتى اكتشف فيما واحد مرصي نص
الفرعون أبهرت عندما املرصي، الفرعون مع النبي «يوسف» عقدها صداقة بعد الرتبة
زمن انقىض إن ما أنه إال الطالع، وقراءة والتبصري األحالم تفسري عىل يوسف قدرة
عقب، عىل رأًسا حظوظهم وقلب الجديد، الفرعون حلم بهم ضاق حتى الحلوم، الفرعون
مريرة مذلة عهد عابر بنو ودخل الشاقة، األعمال يف رخيصة كعمالة باستخدامهم فأمر
استنزاًال املرتجاة باللعنات مصحوبة التوراة، أسفار من سفر كل يف مرارتها تستشعر
مرص يف فتطرأ عابر لبني الفرصة تحني أخرى ومرة العاملني. رب من املرصيني عىل
إمرباطوريتها شئون وعن الهامشية، القبيلة عن وترصفها تشغلها التي الداخلية، الفتن
وقت يف اآلسيوية، مستعمراتها عىل اليشء بعض هيمنتها من يخفف مما الخارج؛ يف
الضوء يعطي مما نفسها؛ عىل البالد فيها انقسمت رصاعات يف الرافدين أهل فيه انشغل
أو الخروج، رحلة ويف أخرى. مرة كنعان إىل مرص من للهروب عابر لبني األخرض
اليهود يسجل الداخل، يف الخاصة بشواغلها عنهم العليا اليد انشغال ضوء ويف الهروب،
وتحريًقا. ذبًحا الطريق يف يقابلهم ما كل عىل فيأتون الوحشية، صور أبشع توراتهم يف
قررته أن بعد األرض، نبات حتى وال الحيوان، وال اإلنسان ال أذاهم من يسلم ولم
هويته عن آنذاك العرباني الرب وأسفر مطلقة، بإباحية وأباحته الربانية الرشيعة لهم
دخان رائحة وأن ،(٣ :١٥ (خروج، حرب» رجل «الرب اآلن من أنه فأعلن بوضوح،
يف متكررات للرب»، رسور رائحة «وقود، امللتاثة نفسه إىل املشهيات أحب املحروقات
يمارس أن قرر بل بذلك، يكتِف ولم إلخ. … ١٧ ،١٣ ،٩ ،١ إصحاح الالويني، سفر
ليمارس وفظاظة كرًها يتخبط وهبط السماوي عرشه فرتك بنفسه، واإلحراق الذبح لذة
(الويني، شعبًا» يل تكونون وأنتم إلًها لكم وأكون وسطكم، يف مسكني «وأجعل رغباته

املتكررة: أوامره ينفث وأخذ ،(١١ :١٦

(١٠ :٣١ (عدد، بالنار» حصونهم وجميع بمساكنهم، مدنهم، جميع «أحرقوا
(١٧ :٣١ (عدد، امرأة» وكل األطفال، من ذكر كل «اقتلوا
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(٣١ :١٢ (تثنية، بالنار» وبناتهم بنيهم حتى «احرقوا
مع فيها، ما بكل وتحرقها السيف، بحد املدينة تلك سكان ترضب فرضبًا
بالنار وتحرق ساحتها، وسط إىل أمتعتها كل تجمع السيف، بحد بهائمها

(١٦ ،١٥ :١٣ (تثنية، إلهك. للرب كاملة أمتعتها، وكل املدينة،

األلواح، عىل بإصبعه اليهود رب كتبها التي املثىل، الخطة وفق الحرب، رشيعة أما
عليهما تحسده وإخالص بدقة القيادة، عىل «موىس» خليفة «يشوع» نفذها والتي

وتوجيهاته. الرب أوامر يف مرصودة فهي الوحش، كوارس من الضواري
الصلح، إىل أجابتك فإن للصلح، فاستدعها تحاربها، لكي مدينة من تقرتب حيث
الليلة أشبه «وما لك! ويستعبد للتسخري لك يكون فيها املوجود الشعب فكل لك، وفتحت
يدك، إىل إلهك الرب دفعها وإذا فحارصها، حربًا، معك وعملت تساملك لم وإن بالبارحة»،
املدينة، يف ما وكل والبهائم واألطفال النساء وأما السيف، بحد ذكورها جميع فارضب
بجميع تفعل هكذا إلهك، الرب أعطاها التي أعدائك، غنيمة وتأكل لنفسك، غنيمتها كل

هنا. األمم هؤالء من ليست التي ا، جدٍّ منك البعيدة املدن
يأمر فهو أخرى، رشعة الحسنة الرب موعظة يف فلها الفلسطينية، كنعان مدن أما
نسمة منها تستبِق فال نصيبًا، إلهك الرب يعطيك التي الشعوب هؤالء مدن «وأما قائًال:

.(١٠–١٦ :٢٠ (تثنية، ما»
بصدق املفطورة وسليقتهم طبائعهم عن للتعبري فرصتهم عابر بنو وجد وهكذا
اكتشف الذي الحجر ذلك التوراتية املفاخر هذه صدق أكد وقد مدهش. املثال، نادر
تقول: كتابة وعليه أفريقيا، شمال القديمة، «قرطاجة» آثار ضمن «نوميديا» يف أخريًا
قتل أن بعد نون، بن يشوع الطريق قاطع من بأنفسنا لننجو ديارنا من خرجنا «إننا

إنسان.»17 آالف عرشة واحدة عشية يف منا
شتات تلملم وتخرج الداخلية، مرص أمور تستقر أن األمور طبائع من وكان
يبسطون وأولئك هؤالء ليبدأ بابل؛ وتتماسك آشور تهدأ وأن الخارجية، مستعمراتها
«سليمان دولة تظل أن عىل لكليهما السياسية األغراض اتفقت وإن املنطقة، عىل حمايتهم
حسب عليها السيادة تناوب مع لكن العظمى، الدول بني كحائل حالها، عىل داود» بن

.Chember’s Paper’s من الثالث املجلد من الرابع الفصل يف تجدها 17
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فيحرقون للرب، رسور رائحة ليكون يحرقونه من عابر بنو يجد وال املتاحة، الفرص
مملكتني: سليمان مملكة وتنقسم بعًضا، بعضهم

عابر بني طبع أن املرصيون ويكتشف الجنوب، يف ويهوذا الشمال، يف السامرة
ليأتي عوراتهم؛ يسرت مما تجردهم حملة عليهم «شيشنق» الفرعون فيجرد غالب، اللئيم
ليعيشوا الفرات، شاطئ عىل وسبايا أرسى ليستاقوهم البابليون، بعدهم ومن اآلشوريون،

زمانًا. األرس يف هناك
الطالعة، الفارسية القوة بروز مع جديدة عاملية تغريات وتجد األحوال، وتتغري
أوًال بابل أخبار له ويرسبون الفرس، عظيم «قورش» مع بابل يف املأسورون فيتحالف
إىل دفعات عىل ويعيدهم منه، بأحسن صنيعهم فريد أبوابها، له يفتحوا حتى بأول،
للفرس، خاضعة دولة ويقيمون السليماني، الهيكل بناء بإعادة لهم ويسمح فلسطني،
«اإلسكندر فيصطدم الصاعدة، اإلغريق قوة مع املنطقة، عىل تتالحق األحداث لكن
يف موته بعد تقع ثم يونانية، مستعمرة لتصبح فلسطني ويحتل بالفرس، املقدوني»
ضد متكررة ثورات اليهود ويثور رومانية، مستعمرة إىل لتتحول الرومان؛ قواده قرعة
هناك، اليهودي الوجود إنهاء رشف التاريخ يف ليكسب «طيطس» القائد فيأتي الرومان،
ذلك ليكون لكن التائه. لليهودي الشتات عرص ليبدأ أصحابه؛ ويشتت الهيكل، ويدمر
وانتشارها، املسيحية ظهور ومع وتهويدها، للعقول عاملي واحتالل جديد، بعث بداية
الدعوة ظهور مع البوادي، عمق يف بعيد مكان يف حانت أخرى فرصة إىل إضافة

هذا. بحثنا يف استمرارنا إبان رفيًقا ملًسا سنلمسه ما وهو اإلسالمية،

والتكوين الخلق أسطورة (5)

قسمني إىل الصدفة تشق كما وشقها …
… سماء سقًفا جعله نصًفا وثبت

األرض منه خلق األرض، يف ثبته واألسفل
إيليش» «إينوما البابلية الخلق ملحمة من

أو املاء فوىض عىل قىض أن بعد العرباني، الرب إن التوراتية الخلق قصة تقول
التوراة مثلته مظلًما، أزليٍّا محيًطا وكان الوجود، موجودات أول كان الذي البدائي الغمر
بشقه الرب قام املتعددة، الرءوس ذو التنني هو «لوياثان» أسمته عظيم خرايف وحش يف

172



التاريخي دورها فهم إىل ومدخل التوراتية األساطري من نماذج

من ستة التصنيعية العملية هذه استغرقت وقد واألرض، السماء منهما صنع نصفني،
النصوص: وإليك السابع، اليوم يف عرشه، عىل عمله عناء من اإلله بعدها اسرتاح األيام،

رضضت أنت املياه. عىل التنانني رءوس كرست بقوتك، البحر شققت أنت
(٧٤ (مزمور، لوياثان. رءوس

الطاعنة رهب، القاطعة أنت ألست … الرب ذراع يا قوة البيس استيقظي،
،٩ :٥١ (إشعياء، العظيم. الغمر مياه البحر، املنشفة هي أنت ألست التنني؟

(١٠
الهاربة. الحية لوياثان، الشديد العظيم القايس بسيفه الرب يعاقب اليوم ذلك يف

(١ :٢٧ (إشعياء، البحر. يف الذي التنني ويقتل املتحوية، الحية لوياثان
وجه عىل يرف هللا وروح ظلمة، الغمر وجه وعىل وخالية، خربة األرض كانت
ومياه، مياه بني فاصًال وليكن املياه، وسط يف جلد ليكن هللا وقال … املياه
وكان الجلد، فوق والتي الجلد تحت التي املياه بني وفصل الجلد، هللا فعمل

(٢–٨ :١ (تكوين، سماء. الجلد هللا ودعا كذلك،

«جنة التوراة أسمته األرض، يابسة عىل مكانًا التوراتي الرب تخري ذلك، بعد ثم
الحياة شجرة من الجنة هذه يف يتعاطى كان ألنه الخلد بصفة اإلله اتسم وقد عدن»،
هناك، أخرى شجرة من يغتذي كان ألنه باملعرفة؛ اتسم كما األبدية، الحياة تمنح التي
ضلعه من له خلق ثم «آدم»، املدعو اإلنسان خلق الرب قرر ما ويوًما املعرفة. شجرة هي
املعرفة، شجرة ثمرة عليهما حرم لكنه الجنة، يف معه ووضعها زوجته، «حواء» هو أنيًسا
يطلع ضباب كان ثم القول: التوراة وترشح عارفني، رب ال جاهلني رب يكون أن ففضل
يف ونفخ األرض، من ترابًا آدم اإلله الرب وجبل األرض، وجه كل ويسقي األرض، من
ووضع رشًقا، عدن يف جنة اإلله الرب وغرس حية، نفًسا آدم فصار حياة، نسمة أنفه
لألكل، وحيدة للنظر شهية شجرة كل األرض من اإلله الرب وأنبت جبله، الذي آدم هناك
آدم اإلله الرب وأخذ … والرش الخري معرفة وشجرة الجنة، وسط يف الحياة وشجرة
شجر جميع من قائًال: آدم اإلله الرب وأوىص ويحفظها، ليعملها عدن جنة يف ووضعه
منها تأكل يوم ألنك منها؛ تأكل فال والرش الخري معرفة شجرة وأما أكًال، تأكل الجنة
… نظريه معينًا له فأصنع وحده، آدم يكون أن جيًدا ليس اإلله الرب وقال تموت، موتًا
وبنى لحًما، مكانها ومأل أضالعه من واحدة فأخذ فنام، آدم عىل سباتًا اإلله الرب فأوقع
عظم اآلن هذه آدم فقال آدم. إىل وأحرضها امرأة، آدم من أخذها التي الضلع اإلله الرب
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الحية وكانت … أخذت امرئ من ألنها امرأة تدعى هذه لحمي، من ولحم عظامي من
تأكال ال هللا قال ا أحقٍّ للمرأة: فقالت اإلله، الرب عملها التي الربية حيوانات جميع أحيل
الشجرة ثمر وأما نأكل، الجنة شجر ثمر من للحية: املرأة فقالت الجنة؟ شجر كل من
لن للمرأة: الحية فقالت تموتا. لئال تمساه وال منه تأكال ال هللا: فقال الجنة، وسط يف التي
والرش الخري عارفني كاهلل وتكونان أعينكما تنفتح منه تأكالن يوم أنه عالم هللا بل تموتا،
وبرغم وهكذا، .(٣ ،٢ إصحاح (تكوين، حي كل أم ألنها حواء امرأته اسم آدم ودعا …
الزوجان فضل فقد وقاتلة، سامة ثمرة املعرفة ثمرة أن الزوجني إيهام الرب محاولة
يدفعهما أن وخيش املعريف، لفضولهما الرب عليهما فغضب به، الجهل عىل باليشء العلم
قد مما األلوهية؛ فيكسبان الخلد ثمرة من يأكالن وربما ترويًعا، أكثر هو ما إىل الفضول

هنا: ومن النتائج، مضمونة غري منافسة إىل يؤدي
يمد لعله واآلن والرش. الخري عارًفا منا كواحد صار قد اإلنسان ذا هو الرب: قال
جنة من اإلله الرب فأخرجه األبد، إىل ويحيا أكل أيًضا الحياة شجرة من ويأخذ يده
الكروبيم، عدن جنة رشقي وأقام اإلنسان، فطرد منها. أخذ التي األرض ليعمل عدن،

.(٢٢–٢٤  :٣ (تكوين، الحياة شجرة طريق لحراسة متقلب سيف ولهيب
ألسطورة األول الناظم هو التوراتي الكاتب أن قريب، عهد حتى املظنون، كان وقد
بعض مع أخرى ديانات إىل وانتقل عجيبًا، ثباتًا اكتسب الذي الشكل، بهذا الخلق
آثاريات يف املعارصة األركيولوجية الكشوف بدأت حتى هناك، والتشذيب هنا التهذيب
الرافدية، واملسمارية املرصية، الهريوغليفية الكتابة رموز فك وتم بثمارها، تأتي املنطقة
ملجموعة مستهجنًا تهجينًا إال ليست امللحمة هذه أن أثبت مما الكنعانية؛ واألوجاريتية
بينما توراتهم، يف صياغتها وأعادوا مبكرين، عابر بنو عرفها التي القديمة، املالحم من
غبار نفض وبدأ سريته، الزمان أعاد حتى تراثها، ونُيس القديمة، الحضارات تلك اندثرت

عنها. الغرباء األيام
ومع بعض، مع بعضها وتنافرها التكوين، يف التوراتية الدراما تناسق عدم وبرغم
األصلية، تركيباته ملرامي إدراك دون الرتاث لسلب كنتيجة العقلية، البداهات أبسط
األوىل األصول إىل العودة فإن وزمانيٍّا، وجغرافيٍّا اجتماعيٍّا البيئي سياقه عن ولنزعه
تصوراتهم األقدمون عليها بنى التي والظروف الحقيقية، األسس أيدينا بني تضع ملنابته،
تفسري ومحاولته البيئي، تفاعله خربات وتراكم اإلنسان ملشاهدات طبيعي كناتج الكونية،
مًعا ولنعد الجدل. هذا يف متميز ككائن ودوره الطبيعة، عنارص بني جدل من يجري ما

تصورات. من سنطرحه ما ضوء يف اإلنسان هذا أحوال نستطلع البداية إىل
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رفيع إنساني رصاع بدأ فيها، يستقرون األقدمون بدأ التي الخصب، مناطق يف
إىل الرتاجع رافًضا مقرها، يف أقدامه يثبت أن أجل من والطبيعة، اإلنسان بني القدرات
وتحديها املتقلب، الطبيعة مزاج تحدي عىل أقدر حياة إىل تطلًعا والبداوة، البداية طور
لصالح جماحها وكبح عليها السيطرة ويحاول رحمها، من نشأ الذي الكائن لهذا املستمر

واستمراره. وجوده
األرواح يزهق جدب بني ما املزاجية، تقلباتها الطبيعة تنتاب الخصب مناطق ويف
الفيضانات فتدمر السخاء يف إفراط وبني والرضع، الزرع، عىل بجفافه ويقيض جوًعا،
الجبار، والوحش الكربى، اآلفة أما الدءوب، اإلنسان عمل من وشاقة مضنية سنني جهود
دلتا عىل طغيانه واستمرار اليابس، ترك عدم يف محاوالته يداوم الذي البحر ماء فكان
األمواج ذي الوحش، هذا مع البطولة رائعة ملحمة يف املزارع اإلنسان أدخل مما األنهار؛
منهما: كلٍّ عىل وكان حني، كل وتربته زرعه تلفح املالح، املاء من بألسنتها املتطاولة
تلقيه كانت الذي بالطمي التمسك عىل اآلخر من أكثر قدرته يثبت أن والبحر، اإلنسان،
زرعه، الفالح من تنهش وألسنة رءوًسا بأعاصريه البحر أطل ما وكثريًا دلتاها، يف األنهار
املرصيون سجله ما بطولة املالحم هذه أروع ولعل والدمار، الويل مستقراته يف وتشيع
حدوده، خلف الوراء إىل البحر ويدفعون يوم، وراء يوًما مزيًدا، اليابس إىل يضمون وهم
لتحقيقه السومريون جدَّ الذي نفسه األمر وهو العظيم، قوامها من الدلتا تمكنت حتى

القديم. العراق يف
الفالح يقيم كي وإنه والظالم. والدمار للفوىض رمًزا دائًما البحر كان هنا ومن
البحر من ينتزعه أو فرًضا البحر شاطئ عىل يفرضه أن بد فال وقراه، لزراعته يابًسا
معربًدا، فوضويٍّا أزليٍّا بحًرا الكون بداية اإلنسان تصور ملاذا نفهم هنا ومن بجربوته،
خاص، بوجه واليابسة، املستقرة الحياة تقوم ال الرءوس متعدد وحًشا تصوره وملاذا
أن والتفسري، الفهم يحاول بدئه يف وهو العقل، تصور ولذلك وقهره؛ عليه التغلب دون
بطميه، اليابس أصبح بينما والظالم، للرش ورمز الكوزموسية، يف األساس هو البحر
من مزيد عىل تساعد كانت التي الشمس أما والضياء، للخري رمًزا األنهار، به تأتي الذي
البلدان جميع يف طرٍّا اآللهة أعظم أصبحت فقد املنزرعة، املساحات وزيادة التجفيف

استثناء. بال النهرية، والوديان الزراعية،
جدلية عالقات إنشاء الفهم، بسبيل وهم األقدمون، املرصيون تصور فقد هنا ومن
من وأن «نون»، اسم عليه أطلقوا مظلًما، هائًال ا ويمٍّ غمًرا بدأ الكون أن الطبيعة، مع
من األرض، عىل والحرارة الضياء لينرش وحده؛ بقدرته «رع» الشمس إله خرج «نون»
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كان الخلق قبل «رع» فإن وعليه للزراعة، الصالحة الرتبة وتكون اليابس، ظهور أجل
األرض «وكانت يقول: التوراتية الرواية يف جاء ما أو «نون»، سطح عىل والبدء األزلية يف

املياه». وجه عىل يرف هللا وروح ظلمة، الغمر وجه وعىل وخالية، خربة
عرفه الذي واإلله املياه، وجه عىل الطريان معنى يستدعي «يرف» التعبري وإن
قرص شكل يف يتمثل كان الذي املرصي، «رع» هو طائًرا، املصورات يف القديم، الرشق
الهواء إله أنجب الذي وهو «نون»، األول الغمر من خرج الذي وهو مجتمًعا، الشمس
سماءً األعىل القسم ورفع رتًقا، كانتا أن بعد عظيمني، قسمني األرض فتق الذي «شو»
فأنجبا ظواهرهما تفاعلت أو واألرض، السماء تزوجت ثم «نوت».18 اإللهة هي أصبحت
وتسجيًال وتفليًحا زرًعا املنزرعة املساحة بزيادة املهمة إلتمام األرض؛ عىل البرش أول
قصة ويف األسمى. الغرض تحقيق يف واإلنسان الطبيعة من كل ومهمة بدور للوعي
أو «هاتور»، أو «حاتحور»، باالسم له رمزوا أول وحًشا أن املرصيون روى أخرى
«رع» وتدخل تمييز. بال تدمر انطلقت قد أنثى، إلهة وكانت «هاروت»، اللغوي بالقلب
هنا الشمس أن ريب وال كربى، بطولية ملحمة بعد عليها وتغلب البرش، إلنقاذ الشمس
التوراة رددته ما وهو اليابس، عىل الطاغي البحر ماء ضد املعروف بدورها تقوم كانت
البدائي، البحر عىل قىض الذي العربي للرب البطولة دور نسبت أن بعد لكن بوضوح،

.(١٠ :٥١ (إشعياء، األوىل» الغمر مياه البحر، املنشفة أنت «ألست البحر ونشف
دجلة دلتا يف والبحر، اإلنسان بني البطولية امللحمة تكررت فقد أرشنا، وكما
ليؤكدوا البابليون؛ بعدهم ومن السومريون، وسجلها العربي، الخليج رأس عىل والفرات
«نمو اإلله فهذا فيها، اإلنسان دور وأدركوا ببعض، بعضها الطبيعة ظواهر عرفوا أنهم
األول املحيط بأنه يوصف البحر، يصور الذي الصوري باملقطع عنه ويعرب «Namu
تكفل الذي «إنليل»، الهواء إله واألرض السماء تنجب ثم واألرض.19 السماء أنجب الذي
األداة تلك الفأس، خلق إن حتى الزراعي،20 العمل أداة الفأس خلق أولها مهمة، بمهام

القاهرة، والنرش، للدراسات فكر دار القديمة، مرص يف الخلود وعقيدة أوزيريس القمني، محمود سيد د. 18

ص٨٠. ط١٩٨٨م،
ص١٤٤. د.ت، القاهرة، العربية، النهضة دار الخالد، الرشق زايد، الحميد عبد د. 19

الحرية دار آخرين»، «مع العراق، تاريخ سلسلة ضمن الدينية، واملعتقدات الديانة، رشيد، فوزي د. 20

.١٥٤ ص١٥٢، ج١، بغداد، للطباعة،
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مقدسة، كاملة ملحمة له فأفردت آنذاك، بمقامه تليق كربى أهمية أعطي قد البسيطة،
قائلة: نفسه الوقت يف تتحدث

للعيان أظهر الذي هو ا، حقٍّ يملك الذي الرب
إنليل أحكامه يف يتبدل ال الذي الرب

ليزرعها األرض إىل البذور يجلب الذي الرب
األرض عن السماء فصل برعايته توىل

السماء.21 عن األرض فصل برعايته توىل

kAR4 Methos تسميتها عىل واصطلح األصيل، عنوانها يعرف لم أخرى ملحمة ويف
تقول: أبيات وردت

األرض عن السماء ُفصلت عندما
متصلتني كانتا بعدما

والقنوات الجداول اآللهة نظمت وبعدما …
والفرات دجلة شواطئ وثبتت

«تسرتيح».22 اآللهة جلست

اإللهي االبن جاء ،«Dilmon «دملون باسم املعروفة السومرية اآللهة جنة ويف
البرشية لبداية ممثًال املنزرع»، «اليابس وبالتحديد األرض»، «إله اسمه ويعني «آنكي»،
اإللهة عليه حرمتها ثمار من أكل أن بعد ضلعه، يف بمرض أصيب لكنه األرض، عىل
«Nin Ti تي «نن اسم تحمل أنثى إلهة اآللهة فخلقت «Nin Hursag ساج «ننهور
املمرضة اإللهة سميت لذلك Ti»؛ «تي ينطق بالسومرية والضلع آني. وتمريض لعالج

الضلع». «سيدة إذن فهي سيدة، تعني و«نن» تي»، «نن
ضلع من حواء خلق أحجية بحل لنا يوعز بما ذلك عىل «كريمر» اآلثاري ويعقب
السومري األصل أخذت قد التوراة أن يقنعنا يكاد حتى التوراة، يف وردت التي آدم
الضلع سيدة سوى يبَق ولم العتيد، األصل هذا معه نيس زمان مرور بعد شائه، بشكل

.٦٦ ص٦٥، ذكره، سبق السومرية. األساطري كريمر، 21

ص١٧. ١٩٨١م، آيار، عربية، آفاق والبابلية، السومرية املالحم يف اإلنسان خلق رشيد، فوزي د. 22
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األول، اإلنسان ضلع من مخلوقة األوىل األنثى أن التوراة كتاب فخال الضلع، السيدة أو
األنثى عىل تدل التي حواء ففرس السومري، الرشك يف التوراة من الجزء هذا كاتب وسقط
تسبب أو تحيي، التي السيدة «تلك من مأخوذة بأنها جميًعا، السامية اللغات يف األوىل
الضلع عىل تدل ألنها «تي» السومرية الكلمة أيًضا تعنيه ما وهو حي»، كل أم أو الحياة،

يحيا!23 جعله أو «أحيا»، تعني فهي فعًال تكون عندما لكنها اسًما، تكون عندما
يمثل ألنه الخطاب؛ فصل ففيه سومر، آثار يف مؤخًرا عليه عثر الذي الختم أما
رأس بجوار رأسها حية، تدلت األنثى وخلف نخلة، بينهما متقابلني يجلسان وأنثى ذكًرا
من ليتناول قبالتها، الجالس للذكر دعوة شكل يف يدها األنثى هذه تمد بينما األنثى،
أو األنثى، وحيا الحية وبني والحياة، الحية بني اللغوي االرتباط ولنتذكر النخلة، ثمار
عن يغيب ال ما أما تحيي»، «التي حواء التسمية وبني والحياة، للمواليد كمفرز فرجها

العمر. وطول الحياة تمنحهم الفراعنة، تيجان عىل املقدسة املرصية الحية فهو فِطن
أصبحت التي تلك بيقينها، شك من بقي ما لتقطع البابلية، املالحم أروع تكتشف ثم
Enuma إيليش «إينوما باسم واملعروفة اليوم، إىل العلمية الدوائر يف املآثر أشهر من
رشيرة أنثى إلهة له ترمز فوضوي، أول بحر عن وتحدثنا عندما»، العال «يف أو ،«Elish
ملنازلتها (Marduk (مردوخ البابلية الدولة إله يتطوع ،«Tiamat «تيامات تدع مرعبة
شطرين، املائي جسدها يشطر ثم عليها، فيقيض الهستريية، نوباتها من البرش وتخليص

النص: يف كما أو واألرض.24 السماء منهما يصنع

قسمني الصدفة تشق كما شقها
سماء25 سقف جعله نصًفا وثبت

شطرين: جسدها شطر
السماء يف ثبته أعالهما

السماء منه خلق

.٢٤٤ ص٢٤٣، سومر، ألواح من … كريمر 23

ص١٧. ١٩٧٠م، بغداد، جامعة طبع الجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة بوتريو، جان 24

القاهرة، املعارف، دار القديم، العراق حضارة القديم، األدنى والرشق مرص ميخائيل، نجيب د. 25

ص٣٠٤. ج٦، ١٩٦١م،

178



التاريخي دورها فهم إىل ومدخل التوراتية األساطري من نماذج

األرض يف ثبته واألسفل
األرض.26 منه خلق

من املاء سقوط لظاهرة مريًحا تفسريًا بذلك وضعوا قد األقدمني أن «ولنالحظ
األول.» البحر قسمي أحد السماء أن بحسبان مطر، هيئة يف األعايل،

الخلق فلسفة صاحب هو كان «مردوخ» اإلله أن إيليش» «اإلينوما توضح ثم
األسبق.27 هو منف مدينة فلسفة صاحب املرصي، فتاح اإلله كان وللمصداقية بالكلمة،
الشكل تطور أن بعد البابلية، اململكة رب إىل منسوبًا ذلك البابلية امللحمة قررت وقد
فرد ملك حاكم يحكمها مركزية مملكة إىل مدينية مشرتكات من الرافدين يف املجتمعي
لتعرب امللحمة صيغت فقد اإلرجاء، تقبل ال نافذة امللك كلمة تكون وحتى كلمته، تُرد ال
امللك بحسبان األرض، عالم يف هو كما السماء، عالم يف الجديد الرئايس املعنى هذا عن

بابل. عرش عىل ملردوخ جسديٍّا ممثًال
العثور تم حاليٍّا»، شمرا «تل القديمة، الكنعانية «أوجاريت» مدينة أنقاض ويف
أصل عىل مباًرشا ضوءًا ألقت التي الكنعانية، املدونات من بثمن تقدر ال ثروة عىل
البرش أبي اسم حتى األحداث، تطابق فيها ورد ما أهم وكان التوراتية، الخلق ميثولوجيا
ومن البرش»،28 أبو «ويقرتب أي ويقرب»، آدم «أب ورد كما وهو ورسمه، بلفظه «آدم»
هو تنني يف ممثًال األول البحر أو الغمر، أو اليم عىل اإلله قضاء وجدت التي النصوص
يقول: الكنعاني النص انظر التطابق. لشدة الدهشة يثري مما «لوياثان»؛ نفسه: باالسم

اليوم ذلك يف
لوياثان الشديد العظيم، القايس بسيفه الرب يعاقب

الهاربة امللتوية للحية نهاية ويضع
السبعة.29 الرءوس ذات شالياط

ص١٠٦. ١٩٧٩م، ط٢، بريوت، النهار، دار السامي، األدب من وأساطري مالحم فريحة، أنيس د. 26

ص٨٦. ذكره، سبق … أوزيريس القمني، محمود سيد د. 27

ص٨٨. ذكره، سبق السواح، فراس 28

ص١٨٥. نفسه، 29
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يقول: آخر ونص

يم؟ محقت التي أنت ألست
التنني؟ أفنت التي أنت ألست

الحية وسحقت
السبعة؟!30 الرءوس ذات

عن تعرب زراعية، شعوب مفاهيم إىل تعود التي كلها، القصة هذه أمر يف العجيب أما
بالطمي البحر بعالقة تماًما ترتبط ظواهر لتفسري ووضعت وهمومه، املزارع مشكالت
وهو التوراة. إىل وقضيضها بقضها تنتقل أن العجيب نفسه، بالفالح بالخصب بالنهر
آلهة كل محل العرباني الرب فيها ويحل هذا. بكل له عالقة ال بدوي رعوي شعب كتاب
املزارع بني البطولة قصص مالحم مختلف يف األدوار، بكافة ليقوم الزراعية، املنطقة
املنطقة، تراث عىل التوراتي الرب استيالء سوى واحد، منطقي مربر دونما والبحر،
كان التوراتي الكتاب أن شك وال مقدس. كتاب داخل ينحرش مقدًسا، تراثًا أصبح الذي
هم، تراثهم تردد إنما ألنها الرافدين؛ أو كنعان أو مرص يف سيقبلها، الجميع أن يعلم
يوجد وال لها، طريًقا الرمل يف تحفر األنهار كانت أيام هم، وذكرياتهم هم، ومفاهيمهم
لكن البحر، فيهاجمه طميه، النهر يفرش حيث الدلتا يف إال للزراعة تصلح أرض من
الجديد، البطل اإلله بشئون يختص وشعبًا جديدة، وبطولة جديًدا، ثوبًا ألبسته التوراة

العربي. الشعب هو
الرتاث، هذا لحقت التي اإلضافات لكن حدث، فيما محدودة والخطورة هنا إىل
والسم الخطري، املنحى إىل تشري القديمة، الخلق قصة يف التوراتي الكاتب قها وعشَّ
والحقد اليهودي الغل أما حامدين. شاكرين الجميع التهمه الذي العسل، يف املدسوس
األصلية، بالروايات أردف فيما نفسه عن ويفصح واضًحا فينضح الزُّرَّاع عىل البدوي
وروحها املنطقة عقل داخل املطلوبة األهداف يجسد والزارع، الراعي بني رصاع يف ممثًال
تعكس أو والكنعاني، البابيل األصل يقله لم ما التوراة فرتوي باإليمان، املطمنئ وقلبها

.١٨٦ ص١٨٥، نفسه، 30
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أول نجد فبينما األرض، عىل برش أول حول املرصية، الرواية أصل يف كان الذي الوضع
البوادي رمز «ست» وأخاه للخري، إلًها املنزرعة، لألرض رمًزا «أوزيريس» مرص يف البرش

التوراة: رواية تقول للرش، إلًها والبداوة
راعيًا هابيل «وكان و«قايني»، «هابيل» هما أخوين أنجب قد «آدم»، البرش أبا إن
األرض أثمار من قدم قايني أن أيام بعد من وحدث األرض، يف عامًال قايني وكان للغنم،
هابيل إىل الرب فنظر سمائها، ومن غنمه أبكار من أيًضا هابيل وقدم للرب، قربانًا
وحدث، … وجهه وسقط ا، جدٍّ قايني فاغتاظ ينظر، لم وقربانه قايني إىل ولكن وقربانه،

.(٢–٨ :٤ (التكوين، وقتله» أخيه هابيل عىل قام قايني أن الحقل، يف كانا إذ
«املرصي، عىل «العرباني» أو املزارع، عىل الراعي ميَّز قد الرب أن وضح وهكذا
اجتهد، الفالح أن سوى واضح سبب دونما الخليقة، بداية منذ والرافدي» والكنعاني،
البطويل جهده بعرق مرويٍّا قربانًا وكراثه، وبصله، ثومه، وقدم وحصد، وزرع، وعرق،
طلبه، يف دائًما ويلح املحروق، اللحم رائحة إىل يتوق دوًما كان الذي الرب، أنف فآذى
من فالح قايني أن األوضح والسبب وتسرتيح. نفسه لتهدأ الراعي له قدمه ما وهو
طيبة مقابل فيه، الكامن الرش إبراز من بد ال كان ثَمَّ وِمن والزرع؛ الخصب أهل
قطعانه جوار إىل باالسرتخاء اكتفى إنما جهًدا، يبذل لم الذي الذكي، السمح الراعي
غرية الطيب الراعي أخاه املزارع فيقتل قربانًا، لربه منتوجها من أخذ ثم تتالقح، وهي
إزاء وبطوالته، وتراثه ومنشآته وحضارته جهوده لكل ميزة للمزارع يبقى وال وحسًدا،
للراعي فيها وتاريخه األرض يرتك أن إال عليه وما العرباني، لهابيل الرباني التفضيل

قدر. هللا شاء وما الطيب،

الطوفان أسطورة (6)

وتهلك العبادة مراكز سيهلك طوفانًا إن
… البرش ذرية

اإلله أصدره الذي القرار هو هذا إن
مجمعهم؛ يف
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فلًكا. فابِن قم
سودرا. زيو الصالح لعبده اإلله به همس ما هذا

جلجاميش31 ملحمة من
فتقول: امللحمة، ونتابع

الغيوم، يف حداد اإلله أرعد
الباب سودرا زيو زلج أن وبعد
الغيوم، يف يرعد حداد اإلله كان

الحبال فأرخى عاتية، الريح وأصبحت
التيار، مع السفينة وانطلقت

املدمرة، والعواصف الرياح، كل وجاءت
العواصم، الزوابع واكتسحت

البالد الزوابع اكتسحت أن وبعد
لياٍل، وسبع أيام سبعة يف

املدمرة الرياح مع السفينة وتأرجحت
العالية، املياه يف

األرض.32 تنري الشمس بزغت

فتقول: التوراة أما
منهم، ظلًما امتألت األرض ألن أمامي؛ أتت قد برش كل نهاية لنوح: هللا فقال …
املاء بطوفان آتي أنا فها … خشب من فلًكا لنفسك اصنع … األرض مع مهلكهم أنا فها
وبنوك أنت الفلك فتدخل معك، عهدي أقيم ولكن يموت، األرض يف ما كل … األرض عىل
وأنثى ذكًرا تكون … اثنان جسد ذي كل من حي، كل ومن معك، بنيك ونساء وامرأتك

الطوفان. وكان …

ص٥٢٧. ذكره، سبق … ألواح من كريمر، 31

.٢٣ ص٧٤، ١٩٧٥م، بغداد، اإلخالص، أوفست السماوية، املراجع يف الطوفان الواحد، عبد فاضل د. 32
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ذي كل فمات … الشامخة الجبال جميع فتغطت الفلك، ورفعت املياه وتكاثرت
هللا وأجاز … نوًحا هللا ذكر ثم يوًما، وخمسني مائة األرض عىل املياه وتعاظمت … جسد
الفلك واستقر … السماء وطاقات الغمر ينابيع وانسدت املياه، فهدأت األرض، عىل ريًحا

… أراراط جبال عىل … السابع الشهر يف
فخرج الغراب وأرسل … الفلك طاقة فتح نوح أن يوًما أربعني بعد من وحدث
وعاد أيام سبعة فلبث … لرجلها مقرٍّا الحمامة تجد فلم … الحمامة أرسل ثم … مرتدًدا
خرضاء زيتون بورقة وإذا املساء، عند الحمامة إليه فأتت الفلك، من الحمامة فأرسل
الحمامة وأرسل أخر أيام سبعة فلبث األرض، عن قلت قد املياه أن نوح فعلم فمها، يف
وبنى الحيوانات، وكل معه بنيه ونساء وامرأته وبنوه نوح فخرج … إليه ترجع تعد فلم
وأصعد الطاهرة، الطيور كل ومن الطاهرة، البهائم كل من وأخذ للرب، مذبًحا نوح
األرض ألعن أعود ال قلبه: يف الرب وقال الرضا، رائحة الرب فتنسم املذبح، عىل محرقات

اإلنسان. أجل من أيًضا
بعدكم من نسلكم ومع معكم ميثاقي عالمة «هذه قائًال: معه وبنيه نوًحا هللا وكلم
فال حية، نفس كل وبني وبينكم بيني ميثاق عالمة فتكون السحاب، يف قويس وضعت
وخمسني ثالثمائة الطوفان بعد نوح وعاش … جسد ذي كل لتهلك طوفانًا املياه تكون

.(٩ :٦ (التكوين، سنة» وخمسني تسعمائة نوح أيام كل وكانت سنة،
واضًحا أصبح وربما الطوفان، قصة حول املقدس العربي بالكتاب جاء ما هذا
عن الزم والقول التوراتي»، باملؤلف خاص إبداع أنها مظنونًا «وكان القول: سنكرر أننا
من عرش الحادي اللوح رموز حل بعد معلومة أصبحت والتي أسلفناها، التي املقدمات
— تقريبًا قرن بربع ذلك بعد — «كريمر» اآلثاري دفع مما البابلية؛ «جلجامش» ملحمة
العربانيون التوراة ُكتاب دونها التي الطوفان قصة «أن وجل: وبال تامة بثقة اإلعالن إىل
يف ووضعوها البابليون، اقتبسها التي السومرية املبتكرات من هي وإنما أصيلة، تكن لم

البابيل.»33 الطوفان صيغة
عام آرنوبويل «نرشه حقول ستة ذي سومري لوح من األسفل الثلث وباستقراء
أن السومرية اآللهة اكتشفت العالم، خلق من قصرية فرتة بعد أنه يخربنا ١٩١٤م»،
قررت لذلك الدماء؛ وسفك األرض يف أفسد وأنه خلقه، من الغاية يحقق لم اإلنسان

ص٩٤٨. ذكره، سبق … األساطري كريمر، 33
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«فاضل العراقي الباحث يؤكد بينما هذا الطوفان. بماء وغسلها األرض عىل الحياة إفناء
فمنذ الرافدين، وادي يف املألوفة الطبيعية املظاهر من يعد الطوفان «أن الواحد»: عبد
تغمر وروافدهما، والفرات دجلة مياه زالت ما املعارص، تاريخنا حتى األزمان قديم
الظاهرة هذه وأن القطر، من الجنوبي الجزء يف خاصة تقريبًا، عام كل واسعة مساحات
بوسائله عليها السيطرة الرافدين وادي يف اإلنسان يستطع لم التي املروعة، الطبيعية
من ا رسٍّ األخرى، الطبيعية الظواهر من غريها مثل الفرد نظر يف كانت آنذاك، املتوفرة
معتقدات يف ا مهمٍّ حيًزا الطوفان احتل فقد ولهذا أسلحتها؛ من وسالًحا اإللهية، األرسار
العظيمة الفيضانات تلك من واحًدا أن نفرتض أن ولنا وتآليفهم، الرافدين وادي سكان
والبالد بالناس لحق ما وبسبب هوله، لشدة األجيال ذاكرة يف صداه بقي سومر، بالد يف

الحوادث.»34 لتأريخ نقطة القدامى املؤرخون منه اتخذ بحيث دمار، من
كشفت التي اآلثارية التنقيبات بشدة، العراقي الباحث فرضية يدعم ما ولعل
يرتاوح الطمي من طبقة تحتها أظهرت التي القديمة، السومرية للمدن السفىل الطبقات
ال بما العظيم الفيضان حدوث إىل يشري مما أمتار؛35 والثالثة املرت نصف بني ما سمكها

األركيولوجي. للبيان دحًضا يقبل
كان الذي ،«ziusudra «زيوسودرا التقي الورع امللك أن فتطالعنا: سومر ألواح أما
األرضية الحياة إفناء بقرار لتخربه اآللهة اختارته اآللهة، لكهان بانتظام النذور يؤدي
اثنني، زوجني كل من األرض، كائنات كل من له يجمع عظيم فلك ببناء ونصحته بالطوفان،
بأرسها، األرض عم كونيٍّا حدثًا فيضانهم تصوروا قد السومريني أن لنا يوضح ما وهو
يهدأ أن إىل وجربوته، الفيضان هول تصوير يف القصة وتميض املعنى، بهذا فسجلوه
«دملون». يف األلفي بالخلود اآللهة فتكافئه حيواناته، «زيوسودرا» ويطلق السفينة، وترسو
امللوك قائمة دراسة من به نخرج ما «زيوسودرا» خلود بشأن هنا يفوتنا وال
أعماًرا عاشوا قد السالفني ملوكهم أن اعتقدوا وقد القوم نالحظ إذ األوائل، السومريني
القائمة تدعي فمثًال وتقديًسا، وتكريًما لشأنهم كتعظيم وربما خيايل، حد إىل طويلة
«آلوليم» وأن ،Bad-Tibera مدينة عىل حاكًما عام، آالف ثالثة عاش «تموز» أن املذكورة:

.١١١ ص١١٠، … ذكره سبق الطوفان، فاضل، د. 34

١٩٧٦م، القاهرة، األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة القديم، األدنى الرشق صالح، العزيز عبد د. 35

ص٤٠٠. ج١،
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ألف وثالثني ستًا حكم قد «آلجار» وأن سنة، ألف وعرشين ستة عن يزيد ما حكم
بشكل خيالية …» إنها: بقوله: األرقام تلك عىل الواحد» عبد فاضل «د. ويعقب سنة،36
أكثر عند شائعة فكرة تعكس إنما الكبرية، األرقام هذه مثل أن الظن وأغلب واضح،
جسدية وصفات طويل بعمر يتمتع الزمان، قديم يف كان اإلنسان أن وهي القديمة، األمم
— امللحمة بطل — «زيوسودرا» إىل ينسب ما علينا غريبًا يعود ال وعليه، خارقة».37
يف الخلود بنعمة األبد إىل عمره أطالت فقد تقواه أما قومه. بني عاشه خيايل عمر من

«دملون».
ويتغري املحتوى، ويظل صياغتها، وتعيد امللحمة فتتناول البابلية، الدولة وتأتي
ناداه الذي «Utnabeshtem «أوتنابشتيم هو البطل يصبح املرة فهذه املغامرة، أبطال

قائًال: اإلله

شوربياك، رجل يا أوتنابشتيم،
سفينة، وابِن الدار، اهدم
حياتك، وأنقذ أمالكك، دع

حي. كل بذرة وخذ بها ارحل

السابع، اليوم يف السفينة «وأكملت قائًال: ويروي ربه، أوامر الصالح العبد وينفذ
واكتسحت لياٍل، وست أيام ستة الطوفان أعاصري واستمرت األحياء، صنوف بكل لتها وحمَّ
وعادت، فذهبت حمامة، أطلقت السابع اليوم ويف الجنوب. عاصفة تكتسحها كما األرض
موضًعا يجد ولم وعاد سنونو وأرسلت عليه، تحط ظاهًرا مكانًا تجد أن عليها وعز
يعد، ولم ودار وعب فأكل يتناقص، املاء ورأى فذهب غرابًا فأرسلت عليه، يحط ظاهًرا
وكانت الجبل.»38 قمة فوق قربانًا وسكبت وضحيت، األربع، الجهات واجهت وحينذاك
وحرقها، بذبحها قام الطاهرة، السفينة حيوانات ببعض بدوره، «أوتنابشتيم» تضحية

الذكية.»39 الرائحة الرب «فتنشق النص: ويقول

.٣٨ ص٣٧، … ذكره سبق الطوفان، فاضل، د. 36

.٣٧ ص٣٦، ١٩٧٣م، بغداد، العراقية، اإلعالم وزارة تموز، ومأساة عشتار الواحد، عبد فاضل د. 37

.٤٧٦ ص٤٥٧، ذكره، سبق … الرشق صالح، العزيز عبد د. 38

ص١٥٤. ذكره، سبق السواح، فراس 39
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أمهله إثمه، واآلثم ذنبه، املذنب حمل «لقد بقوله: الطوفان عىل «إنليل» اإلله وعقب
القتلة من األرض تطهري اإلله غرض كان وهكذا يفسد»،40 ال كي تهمله وال يفنى، ال كي
بني يميز أن دون ممزق، رش ومزقهم والحيوان البرش دماء هو فسفك الدماء، وسفاكي
وعند ويل، من بالبرشية ألحقوه ما عىل ندموا اآللهة وبقية «إنليل» لكن وطالح، صالح
قوس ليصبح السماء؛ باحة يف امللون الثمني عقدها بتعليق «عشتار» اإللهة قامت ذلك
عقد أنىس ال أنني «كما بالقول: وعقبت الطوفان، تكرار بعدم البرش مع مليثاق رمًزا قزح

دوًما.»41 سأذكرها أبًدا، األيام تلك أنىس لن فإنني عنقي، يزين كان الذي الالزورد
وزخارفها منمنماتها بكل الرافدية امللحمة التوراتي الكاتب سجل فقد واضح، الرمز
طبيعة بظروف يتعلق بحدث تذكرة سجلوا قد الرافدين أهل كان إذا لكن الدقيقة،
عالقة وال الحدث واقع يعش لم الذي التوراتي الكاتب فإن الفكرية. وبأنساقهم بالدهم،
العرباني، للرب كله األمر فينسب أخرى، أغراًضا منها ليحقق امللحمة يتناول باألمر، له
نوح من ألن «نوح»؛ امليمون النسل إليه نسبوا الذي للرجل امللحمة بطولة ينسب ثم
يصادق بما الرافدي، األصل يف يكن لم ما التوراتي الكاتب يضيف ثم عابر، بنو سيأتي
وحشوه الرتاث، استلبوا قد عابر بني أن تزعم التي الرؤية تلك اء، وضَّ بشكل رؤيتنا عىل

املرصودة. األغراض يحقق بما ملحًقا أخرى، مرة إلينا تصديره أعادوا ثم يلزم، بما
نركن أن املرصود، وكشف الحشو ذلك نتناول أن قبل املستحسن، من كان وربما
ما عىل نعرج وقبلها فيها، باألمر تعلق ما بعض نقرأ اإلسالمية، الرتاث كتب إىل قليًال
أساطري أهم أن الحوت» «محمود الباحث لنا يؤكد إذ الجاهلية، العرب أخبار يف جاء
وأصبحوا فيها واستقروا العرب بالد دخلوا الذين اليهود مقدسات من مستمدة العرب
مشاهري أحد هو نوًحا أن جاهليتهم يف العرب اعتقد لذلك وقبائلها؛ شعوبها من جزءًا
فقط التاسع النسل كونه حول اليهود بروايات أيًضا وأخذوا العزم، أويل الخمسة األنبياء
يف اإلنسان ضالل إمكانية حول تساؤل أي العربي العقل من يستدِع لم أمر وهو آلدم،42
الهائل، العقاب هذا ملثل املتواضع النسل هذا استحقاق حول أو القصري، الزمن هذا مثل

نفسه. املوضع 40

نفسه. املوضع 41
ص٤٤. ١٩٧٩م، ط٢، بريوت، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف الحوت، سليم محمود 42
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الجاهيل الشعر ويزخر التساؤالت، هذه مثل جاهليته يف وهو العربي يتساءل لم كال
أسماء يسجل أن إال يأبى — نموذًجا — األودي» «األفوه فهذا النوحية، السفينة بأخبار

قائًال: نوح أبناء

والم ح��ل��ت ح��ي��ث��م��ا وي��اف��ث وح��ام س��ام ي��ع��ص��م��ه��ا ول��م��ا

ويؤخذ املنى، غاية له هللا ومكافأة املثل، مرضب فيصبح النوحي العمر طول أما
إلياس: «األعىش» مديح من ذلك

ش��اب��ا ب��ع��دم��ا ن��وًح��ا ال��م��رء ج��زى ك��م��ا ن��ع��م��ة خ��ي��ر إي��اًس��ا ال��ل��ه ج��زى
وأب��وابً��ا أل��واًح��ا ي��ج��م��ع وظ��ل ل��ي��ص��ن��ع��ه��ا ت��ب��داه��ا إذ ف��ل��ك��ه ف��ي

الراجز: رضب مثل أو

ال��ف��ط��ح��ل زم��ن ن��وح ع��م��ر أو ال��ح��ل س��ن ع��م��رت ل��و ف��ع��ل��ت
ق��ت��ل أو ه��رم ره��ي��ن��ة ص��رت ال��وح��ل ك��ط��ي��ن م��ب��ت��ل وال��ص��خ��ر

أن إىل اإلسالم» قبل العرب تاريخ يف «املفصل موسوعته يف عيل» جواد «د. ويذهب
بالشكل الطوفان، لحادثة الحقيقي الناظم هو الصلت» أبي بن هللا عبد بن «أمية الشاعر

مبارشة.43 اإلسالم قبل العرب عرفه الذي
فيها «نوح» فالنبي آخر، فأمر الطوفان عن الكريمة القرآنية الرواية أما أمر، هذا
كأهل فكانوا قومه، لهداية تعاىل هللا أرسله ملسو هيلع هللا ىلص، كمحمد كريم نبي السالم)، (عليه
مستجابًا، النبي دعاء كان وملا الكريمة، اإلسالم لدعوة وجحودهم تكذيبهم يف الجاهلية،
عليهم وأرسل الدعاء مجيب له فاستجاب بالفناء، قومه عىل السالم) (عليه نوح دعا فقد
اْلَكاِفِريَن ِمَن اْألَْرِض َعَىل تَذَْر َال َربِّ نُوٌح ﴿َوَقاَل الكريمة: اآليات تقوله ما وهو الطوفان،

.(٢٦ (نوح: َديَّاًرا﴾

.٢٥٥ ص٢٥٣، ج١، ذكره، سبق … املفصل عيل، جواد د. 43
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الكافرة والقرى األنبياء، قصص من كغريها السالم) (عليه نوح النبي قصة وكانت
ذلك: ومثال ووعيًدا، مبطنًا وتحذيًرا ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى دعوة عارضوا ملن عربة بالنبوات،

(٤٢ (الحج: نُوٍح﴾. َقْوُم َقبَْلُهْم َكذَّبَْت َفَقْد يَُكذِّبُوَك ﴿َوإِْن
(٣٧ (الفرقان: آيًَة﴾. ِللنَّاِس َوَجَعْلنَاُهْم أَْغَرْقنَاُهْم الرُُّسَل َكذَّبُوا ا َلمَّ نُوٍح ﴿َوَقْوَم

(٥ غافر: ٩؛ القمر: ١٢؛ ص: ١٢؛ (ق: نُوٍح﴾. َقْوُم َقبَْلُهْم ﴿َكذَّبَْت

جاء ما والتدبر، بالتسجيل بداية وأجدره أهمه فلعل األخبار، كتب يف جاء ما أما
وكذبوا، سبق من بمصري تذكرة والسالم)، الصالة (عليه محمد وقوم «نوح» قوم عن
الهند وأهل الفرس جهلة من طائفة أنكرت «وقد كثري»: ابن «الحافظ الشيخ قول يف
إلينا يصل ولم بابل بأرض كان إنما وقالوا: منهم، آخرون به واعرتف الطوفان، وقوع
لرب وتكذيب للمحسوسات ومكابرة بليغ، وجهل فظيع، وكفر منهم سفسطة وهذه …

والسماء.»44 األرض
لطيف، موجز يف السالم) (عليه نوح النبي عن ورد ما «الجزائري» جمع وقد هذا
وعرضها ذراع، ومائتا ألف األرض يف طولها «فقدر بقوله: السفينة حجم فيه يصف
السالم) (عليه نوح ركب وعندما «… ذراًعا ثمانون السماء يف وطولها ذراع، ثمانمائة
الدنيا جميع وغرق البيت، يف وطافت مكة وافت حتى األمواج «رضبتها معه ومن السفينة
من ينصب املاء فبقي الغرق، من أعتق ألنه العتيق البيت سمي وإنما البيت، موضع إال
فرفع السماء، فمست السفينة ارتفعت حتى العيون، األرض ومن صباًحا، أربعني السماء
ماءها تبلع أن األرض هللا فأمر أحسن، رب يا وتفسريها أنفر، رهمان يا وقال: يده نوح
عن ويروى … عظيم جبل باملوصل، جبل وهو الجودي جبل عىل السفينة واستوت …
وهب عن يروي ثم «… ولياليها أيام سبعة السفينة يف لبثهم مدة أن … هللا عبد أبي
لعبادتي، خلقي خلقت إني نوح «يا السفينة: من هبط حني لنوح أوحى هللا أن مسنًدا
وإني فغرَّقتهم، غضبي بذلك واستوجبوا غريي، وعبدوا عصوني وقد بطاعتي، وأمرتهم
يوم إىل به يأمنون خلقي، وبني بيني مني وموثًقا وبالدي، لعبادي أمانًا قويس جعلت قد
وكانت واستبرش، السالم) (عليه نوح ففرح مني؟ بعهدي أوىف ومن الغرق، من القيامة
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أمانًا وجعلها القوس، من والوتر السهم وجل عز هللا فنزع ووتر، سهم فيها القوس
هذه وإن هللا، قوس قولوا ولكن الشيطان، اسم قزح فإن قزح قوس تقولوا ال لعباده

للماء.» السماء انفطار موضع الكبش، مجرة ويسمونها السماء يف التي املجرة
وللقوس هلل، السالم) (عليه نوح رفعه الذي للقربان بدوره كثري» «ابن أشار وقد
وبنوك وامرأتك أنت الفلك من اخرج له: قائًال نوًحا كلم هللا «إن قوله: يف العهد عالمة
وابتنى فخرجوا األرض، يف وليكثروا ولينموا معك، التي الدواب وجميع معك، بنيك ونساء
قربانًا فذبحها الحالل، والطري الحالل، الدواب جميع من وأخذ وجل، عز هلل مذبًحا نوح
مليثاقه تذكاًرا وجعل األرض، أهل عىل الطوفان يعيد ال أن إليه هللا وعهد وجل، عز هللا إىل

قزح.»45 قوس وهو الغمام يف الذي القوس إليه:
الشام أهل عقائد من حفريات يحمل «الجزائري» عند جاء ما فهو العجيب، أما
فيه استوت الذي اليوم هو النريوز يوم قال: … الصادق «عن فيقول: القديمة، والرافدين
والخصب الربيع عيد معلوم هو كما والنريوز الجودي.»46 عىل السالم عليه نوح سفينة
والزرع الخصب آلهة من عدد بعبادة تدين والشام الرافدين منطقة كانت حيث القديم،
«بارات» واإللهة واألمطار، والربق الصواعق إله «حداد» اإلله مثل التاريخ، فجر منذ واملطر
معهم حملها التي الرافدية، «عشتار» لعملة اآلخر الوجه وكانت الفينيقية، «بريوت» إلهة
اسمها، الربيطانية للجزر فأعطت طارق، جبل عرب البحرية رحالتهم لتبارك الفينيقيون
— مصوراتها يف — تمسكه أو عرشها، عىل منقوًشا نجده الصليب، هو األول رمزها وكان
اسم حملت كما الخصب،47 عىل الدال السومري االصطالح كان الصليب أن علًما بيدها،
كما عشتار الفينيقيون عبد حيث البحر،48 كوكب أي ماري» «ستال أو ماريا» «ستيال
يف يعتمدون بحريني قوًما الفينيقيون كان وملا الزهرة، كوكب يف ممثلة الرافديون، عبدها
«ستال أو «بارات» أو «عشتار» أو الزهرة من اتخذوا فقد البحرية، التجارة عىل حياتهم
الطاغي للماء الالتيني االشتقاق هو «ماريا» إن بل املعبود، كوكبهم «ماريا» أو ماريا»

الطوفان. أو الهادر البحر أو
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إني الجبال إىل أوحى هللا أن … الحسن أبي «عن يقول: الجزائري إىل وبالعودة
باملوصل جبل وتواضع وشمخت، فتطاولت الطوفان يف منكن جبل عىل سفينة واضع
إىل انتهت حتى كلها الجبال عىل الطوفان يف تدور السفينة فمرت الجودي، له يقال
اللهم أصلح، اللهم يعني قني، بارات قني، بارات لنوح: فقال عليه، فوقفت الجودي،
ماريا يا قال: عليها فخاف الجبل، السفينة جؤجؤ رضب أنه آخر: حديث ويف أصلح.
أحسن رب يا وتأويلها أتقن، رهمان يا قال: أنه آخر حديث ويف أصلح، رب يعني أتقن،
إن نوح يا إليه: هللا أوحى السفينة ركب ملا … نوًحا «إن قال: الرضا، أخبار عيون ويف …
استوى فلما معك، آمن ومن الغرق من أنجيك النجاة سلني ثم ألًفا فهللني الغرق خفت
الغرق، من نوح يأمن فلم عليهم، الريح عصفت القلص ورفع السفينة يف معه ومن نوح
ماريا يا ألًفا، ألًفا هلوليا بالرسيانية: فقال مرة ألف يهلل أن يدرك فلم الريح فأعجلته

السفينة».»49 وجرت القلص فاستوى أتقن،
الخصب آللهة الطقسية األناشيد يف ومستعمًال معروًفا نداءً كان «هلوليا» النداء وإن
زوج الرافدي لتموز الرومانية النسخة «ديونسيوس» لعبادة رمًزا وكانت القديمة،
باإليلوليني، من و«هلوليا» والربوق، والرعود األمطار صاحب حداد من ونسخة عشتار،
الثاني أما اإلله. عىل الدال السامي اللفظ وهو «إيل» هر األول شقني: من مركب والنداء
حتى «Eieleu «ريلوليو األصل املخصب السائل أي A-U السومرية من احتماًال فهو
والربوق الرعود صاحب «حداد» خاصة وهو النداء، لهذا نسبة «ديونيسيوس» عباد ُعرف
أن وزعمنا ورؤيتنا، موضوعنا إىل — للتشتت منًعا — ونعود والسيول.50 والصواعق
ملحًقا أخرى مرة إلينا تصديره أعادوا ثم يلزم، بما وحشوه تراثنا استلبوا قد العربيني

املرصودة. األغراض يحقق بما
ومن يافث» وحام، «سام، الثالثة أوالده ومعه سفينته من يهبط التوراتي «نوح» فهذا
أهل من ذرية سيخلف «سام» فإن التوراتي التصنيف وحسب األرض، شعوب تأتي نسلهم
ينسالن ولدين فسينجب «حام» أما املباركني، عابر بني سينسلون الذين الرعاة، البوادي
حتى السوداء البرشة ذوي كل … السودان وأهل املرصيني، أبو «مرصايم» هو األول شعبني،
،(١٠ (التكوين، فلسطني سكان الكنعانيني أو «كنعان» هو والثاني األحباش، أو الكوشيني
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السمو جذر من اسًما البعيد لجده اتخذ قد يدون، وهو الرجل أن الواضح من ولعله
الحمو جذر من فهو «حام»، وحمئها األرض طني يف وفلسطني النيل بأهل وحط «سام»،
هو الحمأ أن كما البرشة. واسوداد الطني واسوداد الحمو بني الكاتب ربط وربما والحمأ،
نوح «وابتدأ تقول: حني هدفها إىل التوراتية اإلضافات وتصل الخصبة. الحارة األرض طني
أبو حام فأبرص خبائه، داخل وتعرى فسكر الخمر من ورشب كرمه وغرس فالًحا، يكون
أكتافهما عىل ووضعاه الرداء، ويافث سام فأخذ خارًجا، أخويه وأخرب أبيه عورة كنعان
فلما أبيهما، عورة يبرصا فلم الوراء، إىل ووجهاهما أبيهما عورة وسرتا الوراء، إىل ومشيًا
يكون العبيد عبد كنعان، ملعون فقال: الصغري، ابنه فعله بما علم خمره من نوح استيقظ
.(٢٠–٢٦ :٩ (التكوين، لهم» عبًدا كنعان وليكن سام، إله الرب مبارك وقال: إلخوته،

مقدسة، ونبوءة سماوي قرار مع الفالح، بكنعان اللعنة تحيق أخرى، ومرة وهكذا:
جناه ذنب دونما العربيني، أبي «سام» الراعي لذرية عبًدا سيكون «كنعان» أن تؤكد
الثمل بداء يصب لم نفسه «نوًحا» إن بل «نوح»، عورة أبرص هو، وليس أباه أن سوى

فالًحا»! يكون «ابتدأ عندما إال السكر، من
واملشتهى؛ املطمع هي كنعان فأرض التعليق. أو للرشح الحاجة من أوضح واملغزى
الفكرة طرح من بأس هناك يكن لم ذلك ومع الطموح، من أكرب والرافدين مرص ألن
إىل مرص نهر من األرض هذه أعطي «لنسلك إلبراهيم: الرب فيقول يعلم؟ فمن ابتدائيٍّا،

.(١٨ :١٥ (التكوين، الفرات» نهر الكبري النهر
شقت أنها فهو إلينا، املصدرة اإلضافات هذه مثل حققته الذي الحقيقي النجاح أما
ومالطفات مجامالت وأحيانًا وزيادات، ملحقات مع اإلسالمي، تراثنا داخل بثقة طريقها
من يضع اإلسالم صحيح أن كما السابقة، النبوات احتكار محل بحسبانهم إرسائيل، لبني
اآليات أن وخاصة اإلسالمية، الرسالة سبقت التي بالنبوات اإليمان رشط اإليمان، رشوط
يف السابقني األنبياء كل أن وأكدت كاملة، دورة كله التاريخ أعادت قد الكريمة القرآنية
القرآنية، العموميات يف التفاصيل قلة ومع هنا، ومن مسلمني، كانوا إنما إرسائيل بني
لتاريخ الدقيقة املنمنمات إىل الرجوع من بأًسا أو حرًجا واألخبار الرتاث كتبة يجد لم
للمشتغلني ينضب ال منهًال أصبح حتى املقدس، اليهود كتاب يف واملسلمني، األنبياء هؤالء
من فرع نفسه هو أنه ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي إعالن مع األمر يف غضاضة وال الرتاث، بعلوم
العربيني أرومات أهم «إبراهيم» أن ومعلوم إبراهيم». بن «إسماعيل عرب املباركة، الشجرة
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عني «بلغوا «البخاري» عن النبوي الحديث يف الواضح الترصيح مع هذا ذكًرا، وأنرشهم
طبقة إليه استندت الذي الحديث وهو حرج.» وال إرسائيل بني عن وحدثوا آية، ولو
مقدمته يف الحديث أورد الذي كثري» «ابن رأسهم وعىل املسلمني، والتأريخ السري كتَّاب
عنه، غنى ال مصدًرا الكتاب أهل روايات من سيجعل أنه معلنًا والنهاية، البداية لكتاب
عنها املسكوت اإلرسائيليات عىل محمول «فهو بالقول: الرشيف الحديث عىل ويعقب

لالعتبار».51 روايتها فيجوز يكذبها، ما وال يصدقها ما عندنا فليس عندنا،
املزارع، «حام» عىل غضبه جام يصب الثعلبي» «النيسابوري قام لذلك، وإجماًال
فدعا السفينة، يف امرأته «حام» فأصاب ملسو هيلع هللا ىلص: النبي إىل منسوبًا قتادة عن راويًا فيقول
األبيض، من درجة أدنى هنا فاألسود بالسودان.52 فجاء نطفته فتغريت قال: ربه، نوح
يضيف ثم السواد، يغلبهم العبيد أن رس ذلك كان وربما الحديث، يف مضمر سواده ورس
ولده كان وحيثما آذانهم، ولده شعر يعدو ال أن حام عىل نوح «ودعا الحديث عطاء عن
«وملا فيقول: فضلهم، التوراة ألهل مؤكًدا مجامًال يزيد ثم سام.»53 لولد عبيًدا يكونوا

عهده.»54 ويل وجعله سام، ثم ابنه إىل أوىص نوًحا) (يقصد الوفاة حرضته
أبناء من — النكاية يف زيادة — وهو كثري»، «ابن السري كتَّاب طبقة زعيم أما
فيجعل بها، وتويف «مجدل» يف حياته وعاش «رشكوين»، بلدة مواليد ومن فلسطني،
املاء،55 من يعصمني جبل إىل سآوي قال: والذي «نوح»، بني من الكافر االبن هو كنعان
أن نوح السالم عليه فدعا السفينة، يف امرأته واقع حاًما «إن قائًال: الثعلبيات ويكرر
بدت وقد نائًما أباه رأى بل وقيل … كنعان هو أسود ولد له فولد نطفته، خلقة تشوه
أوالده يكون وأن نطفته تغري أن عليه دعا فلهذا أخواه، وسرتها يسرتها فلم عورته،

إلخوته.»56 عبيًدا
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قد أبيه مع منه كان ألمر حام، ولده عىل «ودعا يردد: أن فأسعده «املسعودي» أما
«نعمة أما سام.»57 مبارك قال: ثم إلخوته، يكون عبيد عبد حام، ملعون فقال: اشتهر،
األنبياء: قصص يف فيقول والتربيكات، النياشني من بمزيد سام عىل فينعم الجزائري» هللا
واستُكملت نبوتك انقضت قد إنه نوح يا له: فقال أتى جربيل أن هللا عبد أبي «عن
السالم عليه فدفع … سام ابنك إىل فادفعها العلم، ومرياث األكرب االسم فانظر أيامك،
وسبب به.»58 ينتفعان علم عندهما يكن فلم ويافث حام فأما سام. ابنه إىل النبوة آثار
يقول: وهو الرشائع» «علل كتابه يف القمي» «الصدوق بها صدق مصدقة، مسلمات ذلك
ويافث، حام فضحك عورته، فكشفت ريح فهبت نائًما، السفينة يف يوًما كان نوًحا «إن
كشفه الريح، تكشفه شيئًا سام غطى كلما وكان الضحك، عن ونهاهما سام فزجرهما
فرفع كان، بما سام فأخربه هذا؟ ما فقال: يضحكون فرآهم نوح فانتبه ويافث، حام
السودان إال له يولد ال حتى حام صلب ماء غري اللهم ويقول: يدعو، السماء إىل يديه نوح
ذريتكما جعلت ويافث: لحام السالم عليه نوح وقال سام، من سواهم البيض جميع …

القيامة.»59 يوم إىل سام لذرية خدًما أي خوًال
التوراتية القصة ذكر من يخلو واحًدا تراثيٍّا كتابًا نجد ولن كثري، ذلك عىل واألمثلة
الراعي إلنصاف أو «حام» عىل «سام» إلنصاف اجتهادية ورشوح إضافات مع امللغومة،
كل أصبح ملاذا نفهم هنا ومن الخصبة. الوديان أهل عىل املراعي أهل أو املزارع، عىل
عىل اليوم الفلسطيني يرتحم وملاذا مالعني، كفاًرا املسلمني أحفادهم نظر يف الفراعني
وهو استشهد الذي «جوليات» أو «جالوت» جده ويلعن اإلرسائييل، «شاءول» أو «طالوت»
األجداد أفاعيل من الجبني، عن الحياء عرق مسح سوى االثنني عىل وما أرضه، عن يدافع
فال «كنعان»، جده عىل نقمته صب قد كثري» «ابن كان وإذا الطيبني. عابر بني مع املالعني،
فيجعل اإلسالمية الرتاث كتب من أصوله يستمد املرصية القرية يف العرف وجدنا إذا غرابة
أصحاب العرب) جزيرة (من رعوي أصل من أنفسهم ويعدون «العرب»، اسم ينتحلون من

اإلسالمية، املكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق الجوهر، ومعادن الذهب مروج املسعودي، 57
ص٤١. ج١، بريوت،

بريوت، األعلمي، مؤسسة منشورات واملرسلني، األنبياء قصص يف املبني النور الجزائري، هللا نعمة 58

.٨١ ص٨٠، ١٩٧٨م،
ص٣٢. ج١، ١٩٦٦م، ط٢، النجف، الحيدرية، املكتبة الرشائع، علل القمي، الصدوق 59
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للفالحني االنتساب يصبح بينما استهجان. دون والنهب والسلب السيادة يف مرشوع حق
يتنافسون القح املرصية األصول أصحاب جعل مما وهوانًا؛ ومذلة وضعًفا وعاًرا ُسبَّة
بني للجولة الواضحة النتيجة يسجل مما ألروماتهم؛ عربية بدوية أصول استكشاف يف
املستوى عىل بالتبعية ثم الديني، املستوى عىل «حام»، أبناء بني أو واملزارع، الراعي
للفالحني. عزاء وال به، االعرتاف من مندوحة ال أمر وهو السيايس، بل والنفيس، االجتماعي

«إيل» أسطورة (7)

ُسكناي، هللا، جبل إيل، جبل يف
ُسكناي. الهانئة األماكن يف

الكنعانية البعل ملحمة من

مفتاح) (تسليم خالصة أرًضا والفرات النيل بني بما اإللهي الوعد قبل ما إىل ولنعد
طالبًا املستجري ولطف الضيفان بهدوء كنعان أرض يف رحالها تحط والقبيلة عابر، لبني

فتقول: العتيدة التاريخية اللحظات هذه التوراة وتسجل والجوار. اإلجارة

اقتنيا، التي مقتنياتهما وكل أخيه، ابن ولوًطا امرأته، ساراي إبرام فأخذ
واجتاز كنعان، أرض إىل ليذهبوا وخرجوا حاران، يف امتلكا التي والنفوس
يف حينئٍذ الكنعانيون وكان مورة، بلوطة إىل شكيم مكان إىل األرض يف إبراهيم
مذبًحا هناك فبنى األرض، هذه أعطي لنسلك وقال: إلبرام الرب وظهر األرض،
ونصب إيل، بيت رشقي الجبل إىل هناك من نقل ثم له، ظهر الذي للرب

املرشق. من وعاي املغرب من إيل بيت وله خيمته،

(٥–٨ :١٢ (التكوين،

من تخرج اإلبراهيمية، األرسة من بقيادتها لها مرموز مخترصة، هنا العربية القبيلة
القبيلة وضمنها اآلرامية، الهجرة خط إىل يشري رسيع بإيجاز كنعان، أرض تريد حاران
إن التوراة: تقول خاطفة إشارة ويف نفسها، وبالرسعة ثم، اإلبراهيمي. والفخذ العربية
تعبريها، يف فتلتوي بذلك يغص حلقها لكن وأصحابها، األرض هذه أهل كانوا الكنعانيني

األرض!» يف حينئٍذ الكنعانيون «وكان تقول: إنما املبارش، بالتعبري تفصح وال
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مسجلة الكنعانية، األرض ليهبه إلبرام الرب يظهر ممهدات، وال مقدمات ودون
حياته إبان مؤقت انتفاع مجرد ليس فهو بعده، من لولده بالضمانات وممهورة ومشهرة
فالخطط لنسله! بل ألبنائه، حتى يقل لم أنه ولنالحظ لنسله، إنما ألصحابها، بعده تئول

مقبل. بعيد وألمد سلًفا معدة
وهذا له»! ظهر الذي للرب مذبًحا «فبنى التعبري فهو هنا الرواية يف العجيب أما
كنعان نزول قبل كانت القبيلة أن أو أحدها، وظهر له، تظهر لم أرباب وجود يعني إنما
بالذات، كنعان يف فجأة الجديد هذا ويظهر له»، ظهر «الذي هذا غري محدًدا ربٍّا تعرف
للشعب ورب أرض، شعب لكل كان فقد آنذاك، األحوال واقع مع يتسق قول وهو
كنعاني رب أنه أم البدء، منذ إلبراهيم ربٍّا له» ظهر «الذي هذا كان فهل واألرض،
وهي التوراتية، الرواية باقي من استنتاجها يمكن اإلجابة رحالها؟ القبيلة حطت حيث
قليًال الوقوف بنا يجدر وهنا ،«(٢٠ :٢٣ (التكوين، إرسائيل إله «إيل أن بوضوح تقرر

املطروح. السؤال عن تجيب أن يمكنها التي املهمة امللحوظات بعض لتسجيل

الخليقة بدء منذ كنعان، أرض نزول عىل السابق التوراتي القصص طوال اإلله إن (١)
لهذه معروًفا يكن لم أنه إىل يشري مما «إيل»؛ باالسم أبًدا يذكر لم إبراهيم، ظهور إىل

األصلية. مواطنها يف القبيلة
مقدس بيت وله كنعان، أرض القبيلة وصول حني هناك معروًفا اإلله هذا كان (٢)
من نقل ثم إيل»، «بيت وسميت له كامًال حرًما فيها املقام املدينة وأصبحت فيه، يعبد
من وعاي املغرب من إيل بيت وله خيمته، ونصب إيل، بيت رشقي الجبل، إىل هناك

«عاي». ومدينة إيل» «بيت املقدسة املدينة بني سكن إنه أي املرشق.
أنه وأعلنوا إلًها، اختاروه أنهم أو إلرسائيل، إلًها أصبح قد الكنعاني اإلله هذا إن (٣)
باملواطنة بها يرتبط أرًضا شعب لكل أن فهمه يمكن الذي والغرض اختارهم، الذي هو
الرعي تمتهن وطن، بال «قبائل» توجد لكن وطن، دون شعوب توجد وال والوطنية،
هؤالء قرر عندما لذلك واالستقرار؛ الوطنية عاطفة من وتنفر البداوة، ببدائية وترتبط
يمنحون قاموا املختار»، هللا «شعب اسم لهم وحال شعب، إىل قبيلة من يتحولوا أن
بالده إىل بهم وأتى اختارهم الذي فهو نفسها، األرض رب لهم منحها أرًضا، أنفسهم
له ا خاصٍّ شعبًا فاختارهم الوظائف، وانقطعت السبل به ضاقت أن بعد عليهم، ليتأله
املالك بحسبانه نفسه، الرب فإن تناقض، هناك يكون ال وحتى الربوبية! معهم يمارس
من املنح هذا تكرر التوراة فتئت ما لذلك الكنعانية؛ أرضه منحهم الذي هو الرشعي،
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من ولنسلك لك وأعطي أبرزها التي الصيغ، بكافة كنعان أرض صاحب الكنعاني الرب
.(٨ :١٧ (التكوين، إلًها لهم وأكون أبديٍّا ملًكا كنعان، أرض كل غربتك أرض بعدك

املقدسة، ومدينته بيته له البالد، يف قديًما كنعانيٍّا إلًها «إيل» كون إىل وإضافة (٤)
يستضيف الكهنة كبري فهذا عليه. العربية القبيلة هبوط قبل املنظمة، كهانته له كان فقد
باسم «إبرام» يبارك ثم الكنعانية، للمنطقة أعداء مع ناجحة معركة بعد وأهله «إبرام»
خبًزا وأخرج شاليم، ملك صادق «وملكي البالد، عن لدفاعه املواطنة عليه فيسبغ «إيل»،
أسلم الذي … العيل هللا من إبرام مبارك وقال: وباركه العيل، هلل كاهنًا وكان وخمًرا،
«إبرام» من الكاهن ينال أن تقرر املقابل ويف .(١٨–٢٠ :١٤ (التكوين، يدك» يف أعداءك
يغنمها التي الغنائم من الُعرش ويجولون، املنطقة يف يصولون أخذوا الذين ورجاله
يف ملك من بمباركة الصفقة وتمت .(٢٠ :١٤ (التكوين، يشء» كل من ُعًرشا «فأعطاه
النفوس، أعطني إلبرام: سدوم ملك «وقال االتفاقية. فحرض أيًضا، نصيبه له كان الجوار
يشء كل لهم يرتك «إبرام» لكن ،(٢١ :١٤ (التكوين، «… لنفسك فخذها األمالك وأما
وال نعل، رشاك وال خيًطا ال آخذن «ال للملك: ويقول وشمم، بإباء الزائلة الغنائم من
للرب ويتوجه ،(٢٣-٢٤ :١٤ (التكوين، إبرام» أغنيت أنا تقول: فال لك، هو ما كل من
تعطيني؟» ماذا الرب: السيد «أيها بندائه: العيل» «هللا أو العايل» «إيل أو عليون»، «إل
هذه ليعطيك الكلدانيني أور من أخرجك الذي الرب «أنا فيجيبه: .(٢ :١٥ (التكوين،
«لنسلك فيزيد: خليله، عىل يوسع أن «إل» يلبث ال ثم ،(٧ :١ (التكوين، لرتثها» األرض

.(١٨ :٥ (التكوين، الفرات» نهر الكبري النهر إىل مرص نهر من األرض هذه أعطي
وتصميمه عهده عىل يستمر إيل»، «بيت املقدسة الكنعانية املدينة إله «إيل»، إن (٥)
له ليؤكد إبرام حفيد ليعقوب فيظهر الكنعاني، لشعبه بديًال شعبًا عابر بني اختيار يف

.(١٣ :٣١ (التكوين، إيل» بيت إله «أنا قائًال: بنفسه ويعرفه الحلف، استمرار

الكنعاني اإلله تجعل األرض، ورب باألرض، عابر بني جدارة التوراة تثبت وحتى
فرتوي: العربية، للعصابة الشديدة حاجته مدى بعدها يستشعر مريرة، بتجربة يمر

يقدر ال أنه رأى وملا الفجر، طلوع حتى إنسان وصارعه وحده، يعقوب فبقي …
… معه مصارعته يف يعقوب فخذ حق فانخلع فخذه، حق رضب عليه،

يستمر فإنه الرصاعية، الجولة هذه يف انخلع قد يعقوب» فخذ «حق أن وبرغم
وهنا، الفجر.» طلع قد ألنه أطلقني، «وقال: ترجيه إىل يضطره مما خصمه عىل يضغط
تخىش التي الحقيقية، خصمه شخصية يعقوب يكتشف التاريخية، اللحظة هذه ويف
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بما يباركه، لم إن إطالقه يعقوب فريفض كنعان، إله «إل» فيه ويعرف والنهار، النور
أعطيات: من الربكات هذه تحمل

ما له: فقال تباركني، لم إن أطلقك ال فقال: الفجر، طلع قد ألنه أطلقني «وقال:
جاهدت ألنك إرسائيل، بل يعقوب، بعد فيما اسمك يدعى ال فقال: يعقوب، فقال: اسمك؟
عن تسأل ملاذا فقال: اسمك، عن أخربني وقال: يعقوب وسأل وقدرت، والناس هللا مع
وجًها هللا نظرت ألني قائًال: فينيئيل، املكان اسم يعقوب فدعا هناك، وباركه اسمي؟

.(٢٤–٣٠ :٣٣ (التكوين، نفيس» ونجيت لوجه
اسم يحملون بعده من أوالده ليصبح «إرسائيل»؛ إىل «يعقوب» اسم تغري هنا ومن
«مصارع وتعني إيل»، «رصع العربي األصل يف هي «إرسائيل» والكلمة إرسائيل»، «بني
استحقاق ثَمَّ وِمن قدراته؛ كنعان لرب «يعقوب» أثبت وهكذا الرب»، «صارع أو الرب»،
تتدخل أن بأس وال العرض، ونهب األرض، وسلب اإلتاوة، وفرض للحماية، الرب هذا
حامي أي الرب»؛ «جندي أيًضا: تعني «إرسائيل» الكلمة أن لتؤكد املتفذلكة الرشوح

وذماره! حياضه عن واملدافع الرب
كشفت فقد القديمة)، الكنعانية أوجاريت (مدينة شمرا تل يف اآلثارية املكتشفات أما
كان وأنه للبرش، وخالق لآللهة، كسيد «إيل» اإلله عبادة عن املتعددة مالحمها يف لنا
الكائنات، خالق بأنه «البعل» ملحمة وتصفه املنطقة، هذه يف واسع نطاٍق عىل معروًفا
كثري «أي لطفان والسنني، الزمن أبو أفقا، قرب النهرين، نبع عند مقامه املقام، رفيع

إلخ.60 … اللطف»
االعتقاد جوهر يف مستجدات إىل أدت ظروف جدَّت أرشنا، أن سبق كما لكن،
مع مرص، تهبط أن العربية القبيلة اضطر مما كنعان، بأرض الجدب فحل اليهودي،
بعده خرجوا زمنًا، هناك عاثوا أو عاشوا حيث «يوسف»، هو إرسائيل بني من واحد
العنارص عليه غلبت جديد، إله راية وتحت النبي، «موىس» العتيد إرسائيل سليل بقيادة
يستطع لم خصيبة زراعية عالمات فيه ظلت وإن «جاهوفاه»، أو «يهوه» هو الرعوية
إله هو «يهوه» أصبح وقد اليهود. يف املرصي البيئي الوسط تأثري بحكم منها التخلص
املرصي. لالضطهاد فعل كرد جاء أنه ويبدو ذلك، بعد تاريخهم طوال القومي اليهود

فريحة، أنيس د. السامي، األدب من وأساطري «مالحم يف البعل مللحمة كاملة ترجمة إىل الرجوع يمكنك 60
ص١١٣–١٦١». من ط٢، بريوت، للنرش، النهار دار
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أوردناه ما أبرزها وكان هنا». لرسدها مجال «ال سمات مجموعة يف بدويته وضحت وقد
وعلم رمز إىل وتحوله تماًما، «إل» انتهاء إىل «يهوه» ظهور أدى وقد الحرب، رشائع من
بحاجة الطور هذا يف يعودوا لم عابر بني أن إىل إضافة نهائيٍّا، «يهوه» يف أدمج قديم
عسكرية مؤسسة إىل بكاملهم وتحولوا الردع جهاز لهم تيرس بعدما املنطقة، آلهة ملماألة
أن مالحظة مع والعنرص، املرحلة طبيعة مع متسًقا «يهوه» فجاء كنعان، إىل متحركة
البوادي من منطقة ويف مرص، خارج اإلله بهذا التقى قد «موىس» إن تقول: التوراة

«مديان». أسمتها

امللك املسيح أسطورة (8)

أوزيريس: يا عنك يقولون إنهم
ثانية تستيقظ أنك إال ترحل أنك لو

ثانية مرة تبعث أنك إال تموت أنك ولو
انهض، قف،

تحبك! إيزيس إن
األهرام متون

األناجيل من واحد مقدس كتاب يضمه توراتية، نصوص من أسلفناه ما وكل
تأسيًسا القدسية، من نفسها الدرجة عىل واحد كمقدس املسيحيون به يؤمن املسيحية،
بل ألنقض جئت ما األنبياء، أو الناموس ألنقض جئت أني تظنوا «ال املسيح: قول عىل
فيها، اليهود األنبياء وسرية للتوراة مصدًقا جاء أنه بذلك مقرًرا ،(١٧ :٥ (متى، ألكمل»
كعمد اإلرسائيليات دخول يف الخطري دوره له كان أمر وهو فقط، متمم هو إنما وأنه
التعليق، وال بالرشح ال يتعرض، لم نفسه «املسيح» إن حتى املسيحي، لإليمان أساسية
مقررات بحسبانها التوراة، قصص من غريها أو الطوفان، أو الخلق، قصص حول
األناجيل ظلت لذلك التوراة؛ يف إليها الرجوع املؤمنني من وطلب بها، مسلًما صادقة
من بهما ارتبط وما والفداء الخطيئة ومعنى املسيح، وقيام وموت حياة قصة جميًعا
إىل وقائًما حيٍّا ظل للمنطقة، القديمة الثقافة من تراثًا بدورها كانت وقد وطقوس. عقائد
تراثًا صار حتى تهويًدا، عليه وانهالوا فاقتنصوه، اليهود يد يف وقع حتى املسيح، زمن
النبوءات عن املهود أو اليهودي، الرتاث يف املسيحيون يبحث ملاذا نعلم «وال داود لبيت
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عليهم كان بينما النبوءات، هذه من فيها ملا باألناجيل التوراة ويربطون املسيح، بقدوم
عند جميًعا وصبت انتهت التي املنطقة، تراث يف األصيلة املصادر يف ذلك عن يبحثوا أن
فيه نكتشف األصيل، الوطني ولدينا املهود ملاذا أو األصل، ولدينا التقليد ملاذا أو املسيح،

نبوءات». من نريد ما
املسيحيني بني الجاد، بالبحث للمهتمني شديًدا إرباًكا سبب قد األمر واقع أن ويبدو
تستلزمها معاٍن من االرتباط هذا عن يلزم وما بوطنهم، جانب من الرتباطهم الرشقيني؛
القديم، العهد يف فرًضا عليهم مفروض بمقدس آخر جانب من وارتباطهم الوطنية،
املرحوم فهذا الحق. املواطنة ومعنى الوطن ومصالح الوطنية هذه تماًما ويناقض
يف منشوًرا إليه وصل ما يهديني أن إىل زمنًا بالقضية ينشغل فاخوري» «أنيس الصديق
نقطة عىل يده وضع أن بعد تهويد، من املسيحي بالعقل لحق ما نزع فيه حاول كتاب،
العالم يف أو األوسط الرشق يف نحن نتعجب «عندما كالمه بنص وهي عندها، التقينا
وعندما املغتصب، عدونا حق يدعم بل لحقنا، يأبه ال املسيحي الغرب أن كيف العربي
واإلعالمية واالقتصادية املالية اليهود قوة إىل فقط وننسبه الدعم ذلك أسباب عن نبحث
اآلخر النصف أما الجواب، نصف عىل أيدينا وضعنا قد نكون الغربي، العالم يف املسيطرة
من أكثر منذ تهود قد املسيحي الذهن أن يف كامن فهو نتجاهله، أو نجهله زلنا ما الذي

مسيحي.»61 كل أمل وكأنها الصهيونية مطالب وتبنى سنة، ثمانني
وبني إيمانه بني ما وفاته، يوم إىل به مهموًما أرًقا معايشته عن الرجل عرب وهكذا
بما العقل يف املقدسات رسمته ما ضوء يف الوطن، هذا له يتعرض وما الصادقة، وطنيته

الوطن. هذا مصالح تماًما يناقض
حاول لذلك اإليمان؛ هذا عن التخيل ويرفض مؤمنًا كان «فاخوري» األستاذ لكن
برغم الصهيونية، الدعوة ظهور مع الراهن العرص إىل التهويد هذا يرجع أن باستمرار
أسماه وما الصهاينة، ملطالب املسيحي الغرب تبني أسباب عن تتحدث كتابه يف إشارات
والعالقة واليهودية، املسيحية بني القائمة الغامضة الدينية الوشائج …» ب ترصيح دون
للكنيسة املقدس الكتاب يف الجديد والعهد القديم العهد بني ما تماًما، الواضحة غري
قوية، وأدبية دينية ركائز اليهودي التضليل منها جعل التي األمور وهي املسيحية،

بريوت، فاخوري، مؤسسة أوفست إرسائيل، إزالة يف أساسية مرحلة األضاليل نسف فاخوري: أنيس 61
ص٢٩. ١٩٧٤م،
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كان السيايس الديني اإلرسائييل الكيان أن نرى لذلك املسيحي؛ الغرب ذهن يف متأصلة
بالتقسيم قرارها املتحدة األمم إعالن سبقت طويلة، ملدة املسيحي، الغرب ذهن يف قائًما

التالية.»62 السنة يف إرسائيل لقيام تمهيًدا ١٩٤٧م، سنة
املتنرصين اليهود بواسطة …» التهويد هذا عىل ساعدت أسباب من إليه أشار وما
والتعاليم والنظرات بالتفاسري يغذونهم وأخذوا السنني، عرب املسيحيني بني اندسوا الذين
أن إىل بالطبع يشري أن دون لكن املسيحيني.»63 عىل األمر اختالط سهل الذي … املضللة
إىل ورسله أناجيله، وكتبه حواريه، وهم يهوًدا، كانوا إنما استثناء بال «املسيح» تالميذ كل
الكتابني بني «بغموض» الغامضة الدينية الوشائج أسماه ما إىل بالتنبيه واكتفى العاملني!
بل محاذير، أو مجامالت يحتمل يعد ولم غامض، غري نراه الذي األمر وهو والديانتني،

اليوم. العالم عقل نصف عىل الحقيقي النرص اليهودية للمبادئ كتب الذي األمر هو
رابطة ودونما والتاريخية، السياسية وروافدها بقضيتنا خاصة عالقة ودونما
والجديد، القديم العهدين تناقض الغرب يف املسيحيني بعض يكتشف وطنية، أو مواطنة
تخليص فيه يحاولون الجديد، الرسية واألزوتريية الثيوزوفريية مذهب ويؤسسون
توراتية؛ عمد عىل املؤسسة الناموسية املفاهيم من العاملية واملسيحية الروحاني «املسيح»
تفسري إىل ويلجئون ورشائعه، ومفاهيمه بأنبيائه القديم، العهد رفض إىل بهم يصل مما
بالقديم، له عالقة ال جديًدا تفسريًا يهودية ناموسية مفاهيم من لحقها وما األناجيل
بالرشع نامويس إليمان ورفًضا باملسيح، روحي إليمان إبقاءً والرتميز، التأويل عىل يقوم
«ندرة العرب من املذهب بهذا املبرشين من واحد مؤلفات يف نجده ما وهو والالمعقول،
املذهب، هذا يف مًعا الوطني وحسه الروحي، خالصه وجد أنه وضح الذي اليازجي»،
بني الصلة عىل يبقون إذ املسيحيون «يخطئ بالقول: وجل وال مواربة دون فيرصح
التبشري عرص بداية منذ هذه الضعف نقطة اليهود استغل فقد واليهودية، املسيحية
تعمل لم وإذا كيانها، لليهودية وتعيد املسيحية تقوِّض التي البدعة هذه املسيحي،
صحيحة تظل وتحذيراته بولس كالم فإن اليهودية، من نفسها تخليص عىل املسيحية

األبد.»64 إىل

ص٧. نفسه، 62
ص٢٣. نفسه، 63

ط٢، دمشق، والنرش، والرتجمة للدراسات طالس دار املسيحية، اليهودية عىل رد اليازجي: ندرة 64

.٤٠ ص٣٩، ١٩٨٤م،
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تاريخ من التوراة شطب يطلب للثيوزوفريية، ممثًال «اليازجي»، فإن وهكذا
ذلك إبان عامًدا أيدينا،65 بني كتابني بطول ذلك إىل عمد وقد ومقدساتها، املسيحية
املحبة إله وبني الدراكويل، املرعب التوراتي موىس إله بني الجوهرية الفروق إبراز إىل
مسيح صورة من واحد جانب عىل بذلك، يؤكد، «يازجي» لكن األناجيل، مسيح والسالم
يف واضحة الزراعية صبغته وتتضح املنطقة، بثقافة املتأثر الجانب وهو األناجيل،
املسيح نفسها الصورة يف مهمًال األخروي، امللكوت وصاحب السماوي، الروحاني املسيح
صاحب داود» «ابن بصورة صبغته والتي اليهودي، والفكر البدوية بالصبغة املمسوح
من لجزء آخر برفض املطالبة كمؤمن له ممكنًا كان وما إلرسائيل، األريض امللكوت
اضطره مما اإلنجييل؛ املسيحي املقدس يف الصيغتني بني التام للتعشق نظًرا األناجيل؛
اإلرسائيلية النظر بوجهة املطبوع للجانب والتأويلية الرمزية التفسريات إىل اللجوء إىل
للمؤمن ال مقنع، وغري ومتكلًفا مبتًرسا فجاء «داود»، نسل من لليهود كملك املسيح من
الواضح األمر بينما باملسيحية، املؤمنني لغري وال املوضوعي، املحايد للباحث وال املسيحي
وجذريٍّا، تماًما متنافرتني ثقافتني جمع قد اإلنجييل املسيح أن أوضحناه، ما هو لدينا
الهيليني العرص ويف الرومانية السيطرة إبان اإلمرباطوري الدمج عرص يف دمجها تم
للمنطقة، الوطني والرتاث اليهودي الراسب أو املزارع، وثقافة الراعي ثقافة بالتحديد،
الزراعية، الفداء ديانات مجموعة يف وقبله، املسيح ظهور إبان تمثل الذي الرتاث وذلك
الثالوث عقيدة هي القديمة، املرصية العقائد ألهم تفاصيلها من كثري يف جميًعا تدين التي
سبق التي ،«Horus االبن حوريس ،ISIS األم إيزيس ،Osiris األب أوزيريس » األوزيري
الخلود وعقيدة «أوزيريس بعنوان: مؤخًرا فكر دار عن صدر ا خاصٍّ كتابًا لها أفردنا أن
يف املتاحة واملساحة يتفق بما متعجلة، وقفة منا تحتاج عقيدة وهي القديمة». مرص يف
املشار بالكتاب االستعانة يمكن الرسيع العرض هذا إىل وإضافة القصرية، الدراسة هذه
ورصدنا الفدائية، الخصب ديانات عن القول فيها وفصلنا سبق بحوث أربعة مع إليه،

الهامش.66 يف بياناتها

١٩٨٤م. ط٢، دمشق، طالس، دار التوراة، عىل رد كتابه: (١ يف املذكور للكتاب (إضافة اليازجي: ندرة 65
ص٣٨–٤٧؛ من ١٩٨٢م، ،٩ عدد بغداد، عربية، آفاق الزهرة، أو الجنس إلهة القمني، محمود سيد د. 66

القاهرة، واألبحاث، للدراسات فكر الرشقي، الرتاث يف للشيطان األسطوري البعد القمني، محمود سيد د.
ص١١٣–١٢٥. ،١٠ عدد
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الخصب، صفحة عىل انترش قد أنه نجد الروماني، الهيليني العرص إىل وبالعودة
القديمة الخربات نتاج عىل تأسست املتشابهة، العقائد من مجموعة املتوسط رشقي
وعبدت للرش، وأخرى للخري آلهة عن املفاهيم من مجموعة وكونت الطبيعة، مع للمزارع
وتصوره طامية، ومياًها ريٍّا بالخصب املختص اإلله األب، دور فيه مثل إلهيٍّا ثالوثًا عادة
البالد يف املمطرة السماء يف أو األنهار، عىل ريها يف تعتمد التي البالد يف نهًرا كان إذ
تصوروا لذلك املائي؛ بلقاحه دوًما األرض يخصب ذكر كإله األمطار، عىل تعتمد التي
االبن اإلله بتمثيله يقوم إله «الزرع» بدوره وهو زرًعا، مولودها تعطي أنثى، إلهة األرض
أقنوًما أصبحا بحيث االبن يف األب اندمج ما وغالبًا اإللهية، للعائلة املقدس الثالوث يف

النبات. إله نفسه الوقت ويف املاء، إله هو واحد، إله يمثله واحًدا،
تجري الخصب إله تصوروا فقد الحياة، إىل يعود ثم يجف الزرع، يموت وكما
مؤقت، فموته أبًدا، خالدة صريورة يف قام ثم مات قد فهو نفسها، الوترية عىل أموره
بصورة وتعرب آنذاك، اإلنسان وتفكري تتسق تصورات وهي املطلقة، الحقيقة هو وخلوده
املجتمعي؛ واستقراره حياته عليه تتوقف الذي بالزرع اإلنسان عالقة عن دينية شعرية
العودة عىل العطوف املحب اإلله هذا ملساعدة األرض يف الجاد العمل من بد ال كان لذلك
املواطنة وربطت القداسة، صبغة األرض يف العمل عىل فأضفت أخرى، مرة الحياة إىل
يزل (ولم مبينًا كفًرا الزرع ورب األرض حق يف إهمال أي يعد بحيث باإليمان، والعمل
وعاًرا سبة غريها، دون بالذات، الزراعية األرض يف املزارع تفريط يعد مرص يف العرف
للمجتمع ضامنة القديمة العقيدة كانت وهكذا بديلة). تكفري محاوالت أية تمحوهما ال
ال وهي تعطي، دامت ما باألرض، املستقر الرتباطه كناتج مرتابًطا، واستمراره سالمته

العمل. وبهذا بها وباإليمان بالعمل، إال تعطي
منها حذفت وتغريات بتطورات الخصيبة، املواطن مختلف الفداء عقائد دخلت وقد
النظم مستوى عىل تغريات من يفرزه وما االجتماعي للجدل طبيعي كناتج وأضافت،
حتى الجدل، هذا يف دوًما حارض طبقي ورصاع والسياسية، واالقتصادية االجتماعية

،١١ عدد واألبحاث، للدراسات فكر التاريخية، الجذور والقرابني األضاحي القمني، محمود سيد د.
ص٨٣–١٠٦. ١٩٨٨م، يناير

،٢٦ عدد قربص، نيقوسيا، الكرمل، الثالوث، يف األكرب الضلع أو األب، القمر القمني، محمود سيد د.
ص٣٩–٦٥. ١٩٨٧م،
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املرصي، الثالوث رب «أوزير» املرصي اإلله راية تحت انضوائها يف نضجها كمال بلغت
الهيليني العرص يف وذلك تماًما، فيه اندمجت بل واحد، آن يف والغلة النيل ورمز
آنذاك: الجماهري حال لسان أسماه بما تسميته عىل املؤرخون اصطلح الذي الروماني،
االنضواء هذا أن لدينا وواضح الروماني، العسكري السلطان لسيطرة كناتج اآلالم، عرص
راية تحت واحدة، منظومة يف الفداء ديانات مختلف فيه اندمجت ثوريٍّا تفاعًال بدأ قد
أن بعد الروماني، القمع مواجهة يف موحد أيديولوجي لشكل كقيادة املرصي، «أوزير»
ثورية، وأيديولوجيا روحية قيادة منه جعلت العوامل من مجموعة اإلله لهذا أتيحت
وجوده فرض حتى حور، وابنه «إيزي» زوجته مع لعقيدته عاملي انتشار إىل أدت كما
كانت وبينما «Sirapis «سريابيس باسم أرسته مع فعبدوه أنفسهم الرومان إيمان عىل
طالب كل مع تصديره تواصل آنها، والعقدي الفكري اإلشعاع مركز اإلسكندرية جامعة

والفلسفية. التفسريية اإلضافات من بكثري مصحوبًا علم،
مع ترافقت قد القديمة مرص يف «أوزير» عبادة أن إىل املذكور كتابنا يف انتهينا وقد
القديمة، الدولة نهاية قرب وذلك القائم، الرسمي والدين وامللكية النبالء ضد عظمى ثورة
أن بعد وأهدافها، طريقها للثورة حددت التي األيديولوجيا بمثابة الديانة هذه وكانت
النتصار رمز الذي اإلله حسبانه إىل انتهت والرباهني، القرائن من عدًدا لذلك جمعنا
ذلك أثناء آالم من عاناه وما الظاملني، يد عىل أسطورته، يف موته وأن الظلم، عىل العدل
عودة عن إعالم املوت، من قيامته ثم موته، ثم الجماهري، آالم عن — ومشاركة — تعبريًا
الجيوش يقود وهو «حور» اإللهي ابنه كان كما الصحو. إىل الجماهري عودة أو الوعي،
ومن حماسة، ويشعلها الجماهري صدور يؤجج لهيبًا «ست»، الظالم الرشير امللك ضد
املتجدد كالزرع الدائم، والتجدد والثورة القيامة رضورة يعني بأوزير اإليمان كان هنا
فأوزير أخرى، مرة الحياة إىل للعودة الظاهري، املوت بعد الرتبة تحت يكافح الذي دوًما،
انتشار عىل ساعد وقد اآلالم، يف لهم ومشاركة املتأملني، أجل من شهيًدا ومات تعذب قد
الوفاء مثلت التي «إيزي»، اإللهة دور الرومانية اإلمرباطورية بقاع يف العقيدة هذه
«رع» الدولة رب قرره الذي للقدر استسالم أي ورفضت الثائر، لزوجها معانيه بأجىل
ومثلت املجيدة. القيامة أجل من مقتله، بعد أشالءه تجمع وقامت باملوت. زوجها عىل
املخلصة الزوجة ودور العدل، إقامة أجل من بدورها تقوم التي الثائرة، األنثى دور
من لها وجدت هنا ومن ويحبها. بها يؤمن من حبها يحرر التي الحرة، لكنها الوفية،
التي للمرأة الروماني االستعباد مقررات ضوء يف صقع، كل يف مخلصات عابدات اإلناث
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ظلم وال ألم بال آخر بعالم وعد مع مبتذل، رخيص متاع مجرد اآلالم عرص يف أصبحت
من أن يثبت لكي ورغبة؛ منه قصد عن إال يستشهد لم «أوزير» ألن «أوزير»؛ عرش قرب
قرر هنا ومن خالًدا؛ سعيًدا عامًلا عنها يعوض أن بد ال اآلالم يعاني ومن يقوم، يموت
اليوم يف وقام ومات، السماوي، مجده من فهبط الجماهري، عن الخوف حاجز يكرس أن
بال عذراء، بعد وهي «إيزي» بحبيبته بروحه التقى أن بعد السماء إىل وصعد الثالث،
ألنه له؛ بنوة بمثابة هو بأوزير اإليمان كان وعليه «حور»، منه فأنجبت جسدية، مالمسة
بصفته مصحوبًا قلوبهم إىل اإليمان يدخل له، أبناء به املؤمنون ويصبح أرواح، التقاء
سبيًال وقيامه، وبموته بأوزير اإليمان كان لذلك اآلخر؛ عامله يف مثله فيخلدون اإللهية،
إذا عجب وال يقوم، فسوف شهيًدا يمت ومن السعيد، عامله يف للمؤمنني أخرى قيامة إىل
يف العمال ثورة فتتخذ الرومانية، الدولة عقر يف األيديولوجي فعله يفعل اإلله هذا وجدنا
الحكام محاوالت كل وبرغم للثورة.67 دافعة أيديولوجيا املرصية الديانة من اآلالم عرص
ومع خارجها، أم مرص يف سواء الثوري، مضمونها من األيديولوجيا هذه لتفريغ املتتالية
األيديولوجيا ومحركها دافعها كان التي للثورات الحاكمة، األجهزة من املتتابع اإلجهاض
للثورة األعظم النجاح أن قناعات الجماهري لدى تتكون بدأت السنني، مر وعىل األوزيرية،
اآلالم، من الناس ليخلص السماء من أخرى مرة بعودته يتحقق إنما الظلم عىل الكربى
املعربة الشائعات وبدأت أوزير، للمخلص االنتظار بدأ هنا ومن اآلالم، عرص يف بخاصة
أكد السماء إىل صعوده قبل «أوزير» أن يؤكد قديس لون إىل تتحول الجماهري رغبة عن

واإلخاء. املساواة ومملكة للعدل دولة ليقيم أخرى مرة يعود سوف أنه
جابهت وأساسية أوىل مهمة الثوري محتواها من األيديولوجيا هذه تفريغ وكان
انتظار يف املتمثل السلبي جانبها سوى منها يبقى ال بحيث البداية، يف اإلمرباطورية
العدل عالم إىل املؤمن ليذهب املوت بانتظار الروحي الخالص أو بهدوء، املخلص عودة
لإلله الرومانية (التسمية سريابيس أو «أوزيريس»، جوار إىل هناك ليعيش السماوي؛
ورجال واملثقفة، واملرتفة، الراقية، الطبقات اعتناق يف ببساطة التحقيق وجاء املرصي)،
الرواقية، الفلسفية للمدرسة تابًعا تياًرا يشكلون كانوا أن بعد العقيدة، لهذه الجيش،
إىل مادية فلسفة من تحولت عندما املبارش، التدخل فيها اتضح التي الفلسفة تلك
وتشكالن األوزيرية، بالعقيدة فتمتزج الرجعي التخلفي بدورها لتقوم روحية؛ فلسفة

ص٢٠٢. ذكره، سبق … أوزيريس القمني، محمود سيد د. 67
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يعطي كي الحاكمة، العسكرية للمؤسسة األمثل بالغرض تفي صوفية، إرشاقية فلسفة
تعني ال فلسفية مصطلحات األوزيرية عىل دخلت هنا ومن هلل، هلل وما لقصري، لقيرص ما
منها بينهم انترش بينما أصًال، لهم مفهومة تكن لم ربما أو كثري، أو قليل يف الجماهري
املتمثل اإلرشاقي الجانب فقط العادي) لإلنسان قيمة من يمثلونه وما الكهان دور (مع
والفلسفة العقيدة هذه بينها انترشت فقد املثقفة الطبقة أما خالًصا. املوت انتظار يف
التثويري؛ الجانب يف املصلحة صاحبة الطبقة من إفراغها تم أن بعد هائًال، انتشاًرا
الغرابة كل عن يبحثون الشبع، أوجعهم ألناس روحيٍّا ترًفا الجديدة العقيدة لتصبح

واالسترشاق. الرشق بالد يف اإلغراب، وراء ويذهبون
تحولت إليها، املوكلة املهمة إنجاز من املسيَّسة الرواقية املدرسة انتهت أن وبعد
رس هي تصبح أن إىل الوجود، قانون قبل من تعني كانت التي Logos الكلمة فلسفة
اإلمرباطورية راية (تحت العاملية بالوحدة تنادي حلولية فلسفة أصبحت أي الوجود،
وبعد «بوسيديونيوس»،68 بزعامة الروحية الحركة فقادت اإلنساني، وباإلخاء بالطبع)،
باالبن Logos الكلمة دمجت للرواقيني، فلسفي مرتع إىل اإلسكندرية جامعة تحولت أن
أنه عىل عالمة فمه، عىل سبابته واضًعا تصوره التي تماثيله إىل استناًدا «حور»، اإللهي
كذلك الرومان األباطرة أصبح فقد األرض، عىل ألبيه ممثًال «حور» كان وملا الكلمة.69
إىل حيٍّا جسًدا موته بعد ارتفع الذي «نريون»، مثل لرعاياهم، الحقيقيون املخلصون هم
«أوغسطس» ومثل «نومريو»؟70 يف يشك ومن «نومريواتيكس»، من مغلظ بقسم السماء
األرض، عىل لإلله تجسيدية صورة كان أنه بشأنه الشيوخ مجلس الئحة قررت الذي
بعد «أوزير» ديانة أصبحت حتى املخلص،71 لقب يعطيه «سنكا» الفيلسوف وقام
أهم كان «هادريان» اإلمرباطور أن ومعروف الرسمية،72 البطاملة ديانة رواقيٍّا فلسفتها
إرمان» «أدولف اآلثاري قرر ثَمَّ وِمن لإلمرباطورية،73 رسمية ديانة لجعلها املتحمسني

ص٢٤٠. ١٩٦٣م، القاهرة، املرصية، األنجلو مكتبة الهيلينية، الحضارة تاريخ توينبي، أرنولد 68
ص٩٥٢. ج٢، د.ت، القاهرة، املرصية، األنجلو أوسع، آفاق نحو السقاف؛ أبكار 69

.٩٤٧ نفسه، 70
ص٩٧٣. نفسه، 71

نرش شكري، أنور ومحمد بكر، أبو املنعم عبد محمد ترجمة القديمة، مرص ديانة إرمان، أدولف 72
ص٤٦٥. د.ت، القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى

ص٤٦٩. نفسه، 73
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كافة يف أخريًا عزاءً ألتباعها تقدم …» كانت ألنها األرجاء؛ كل يف انترشت العبادة هذه أن
أوزيريس.»74 مملكة يف يقضونها أفضل، أخرى بحياة اإليمان تمنحهم وكانت املصائب،
يف انترش معبوًدا وأصبحت الثالوث، يف مقدس ضلع إىل تحولت الرواقية الكلمة إن حتى
«أرنولد يقول فيما صارت أن بعد املرتفني، عن ويرفه املسحوقني يعزِّي املتوسط حوض
الحقيقة الهيلينيون املفكرون فيه عرف الذي الرسمدي، الخالق العقل …» توينبي»
واالبن االبن، يف ممثًال األب سوى الكلمة تكن ولم الكون.»75 مظاهر وراء الكامنة املطلقة

اإلمرباطور. هو وأصبح «حور»، كان
يف …» يعد لم أنه يؤكد أن «إرمان» اآلثاري استطاع التسارع هذا لكل ونتيجة
حتى املرصية، اآللهة فيها تعبد ال واحدة مقاطعة األرجاء، الواسعة الرومانية اإلمرباطورية
سريابيس.»76 باسم اليوم اإليمان تعقد بأرسها األرض إن يقول: أن ترتوليان استطاع
املذهب بهذا تأثًرا املقاطعات هذه أكثر أن فهو العقاد»، «عباس املرحوم أكده ما أما
املتمسكني أو الناموسيني باليهود حدا مما املسيح؛77 السيد ولد حيث الجليل، بالد هي
الجليل».78 من يأتي خري ال «إنه يقول: ألسنتهم عىل سار مثل طرح إىل التوراة، بحرفية
كانت التي تلك مثل األخرى األساطري كل استقطبت قد األوزيرية العقيدة أن املهم
األطراف يجعلون أو بها، ينطقون بكلمة البحريات يجففون الذين السحرة …» إىل تنسب
كل عىل «أوزير» استوىل هنا ومن املوتى.»79 يحيون أو أماكنها، إىل تقفز املقطوعة
صاحب منه بدًال وأصبح «ميثهرا»، اإليراني اإلله «أوزير» وابتلع الشفاء»،80 «قصص
«ديونزيوس» اإلله من بدًال وأصبح الصليب»81 هيئة عىل املصنوع الرباني «العشاء
عاملية، خطيئة إثم فحملوا البرش قتله الذي األوحد، اإلله وابن املقدس القلب «صاحب

ص٤٨٦. نفسه، 74
ص٢٤٧. ذكره، سبق توينبي، 75
ص٤٨٦. ذكره، سبق إرمان، 76

ص٧٧. القاهرة، ١٩٨٨م، يناير عدد الهالل، كتاب املسيح، حياة العقاد، عباس 77

ص٩٣. نفسه، 78
١٩٦١م، ط٣، العربية، بالجامعة الثقافية اإلدارة بدران، محمد ترجمة الحضارة، قصة ديورانت، ول 79

ص٤٧٧. ج٢، مج١،
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روح تمثل النبيذ من جرعات وبتعاطي وبالتعميد، به، باإليمان الخالص، إال يغفرها ال
الجماهري عند املنتظر82 املخلص هو وأصبح الخالدة. الروح فيه فترسي العذراء»، ابن
منقذًا … االبن هللا …» منه بدًال هو وأصبح «البوذيستايف»، عقيدة ابتلع أن بعد املطحونة،

الضال».83 البرشي للقطيع أمينًا وراعيًا بنفسه، ضحى
فرًقا، الفشل فقسمهم فاشلة، ثورات بعدة اليهود قام الروماني، االحتالل وتحت
حد بلغت التي الرومان جيوش أمام الفشل وبرغم والفريسية. الصدوقية أشهرها: لعل
بل السوالف، األنبياء وقصص «موىس» لتوراة مخلصني الصدوقيون ظل فقد االكتمال،
حدا مما وسدنته، الهيكل كهنة لكونهم إضافة التقليد، بحرفية وتمسًكا سلفية ازدادوا
ثم الغابرة، «داود» بمملكة يحلمون فظلوا الزمن، وتغريات العرص منطق رفض إىل بهم
ضمانًا «داود» نسل من واحد يد عىل أخرى مرة تقوم أن بد ال اململكة هذه أن تصوروا
إرسائيل، بيوت بني ضائع مفقود لكنه موجود، امللك الشخص وهذا امللكي، الدم لنقاء
ويطبق الرومان قالع ليجتاح السالح؛ بقوة شعبه سيقود نفسه عن إعالنه حال ويف
عىل التأويل، بمنهج القديمة اآليات بعض يفرسون قاموا هنا ومن «موىس». رشيعة
مثل جباًرا وسيأتي بالشعب، املحنة تشتد عندما العظيم امللك هذا بظهور نبوءات أنها
بالنبوءة يرهص العرص بدأ وفعًال «سليمان». مثل حكيًما «داود»، مثل مقاتًال «شاءول»،
الصدوقيون يمسحه سوف وعندئٍذ «داود»، حفيد أنه يعلن يهوديٍّا ينتظر الصدوقية،

امللكي. التتويج لصحة التوراتية الرشعة حسب مسيًحا، املقدس بالزيت
وفلسفتها اإلسكندرية بفلسفة يموج آخر، واٍد يف الجليل مقاطعة كانت بينما هذا،
انكرست أن بعد الصدوقيني، منطق أهلها رفض بحيث األوزيرية، وعقيدتها الرواقية
الرومان عىل يقدر ال أنه القناعة وأصبحت أخرى، إثر واحدة الرومان رماح عىل الثورات
يف ولكن قبل، من ملوىس هبط كما بنفسه الرب يهبط أن إال مجديًا يعد ولم الرب، إال
منه تنجب أو تنجبه عذراء أحشاء يف برشية بذرة يف تحل قدس، بروح روحانية صورة
وال يحارب فال نافذة، هللا فكلمة والقانون، الكلمة هو وسيكون املوعود، املخلص هو ابنًا

الرواقية. فالسفة أرادها التي املحبة دولة ويقيم بالسالم، يتكلم إنما جيوًشا، يقود

ص٤٩. نفسه، 82
ص٢٤٦. ذكره، سبق توينبي، 83
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أنه أعلن من «النارصة»، هي أعمالها من قرية ويف الجليل، يف ظهر، أن وحدث
كما األناجيل سجلته ما وهو املنتظر، «املسيح» يف املطلوبة املواصفات فيه توافرت قد

سنرى:
إنجيله — الرواقية املدرسة تالمذة من واحد وهو — «يوحنا» اإلنجييل يستهل
هللا «وأن .(١ :١) هللا» الكلمة وكان هللا، عند كان والكلمة الكلمة، كان البدء «يف بقوله:
«لوقا» اإلنجييل يرشحه ما فهو ذلك، حدث كيف أما .(١٤ :١) بيننا» وحل جسًدا صار
نارصة، اسمها الجليل، يف مدينة إىل هللا عند من املالك جربيل «أرسل بالقول: إنجيله يف
عليها فدخل مريم، العذراء واسم يوسف، اسمه داود بيت من لرجل مخطوبة عذراء إىل
القدوس … يدعى هللا وابن عظيًما، يكون هذا ابنًا، وتلدين تحبلني أنت ها … وقال: املالك
أي الرسول» «بولس يراود لم هنا ومن .(٢٦–٣٥ :١) هللا» ابن يدعى منك املولود
املسيح.» يسوع إلهي «إنه املتوسط: أرجاء يف يردد منه الصدى ورجع ينادي وهو شك
أما .(٢٣ :٤) فيلبي إىل الرسالة املسيح.» يسوع ربنا «إنه ،(١٨ :١) رومية إىل الرسالة
آلهة أبناء بأي هللا» «ابن للمسيح عالقة أية نفي عاتقه عىل أخذ فقد الرسول» «بطرس
عرفناكم إذ مصطنعة، خرافات نتبع لم «إننا القول: يؤكد فقام املنطقة، تراث يف آخرين
كهذا صوت عليه أقبل إذ ومجًدا، كرامة هللا من أخذ ألنه ومجيئه؛ املسيح يسوع ربنا بقوة
الصوت هذا سمعنا ونحن به، ُرسرت أنا الذي الحبيب ابني هو هذا األسمى: املجد من
.(١٦–١٨ :١) الثانية بطرس رسالة املقدس.» الجبل يف معه كنا إذ السماء، من مقبًال
مجيئه سبب أما … (٦٩ :٦) الحي» هللا ابن املسيح …» أن «يوحنا» أكد لذلك وإعماًال
صولحنا وقد ألجلنا، املسيح مات خطاة، بعد ونحن لنا محبته بني «هللا أن «بولس» عند
وأنه … خطايانا أجل من «مات قد وأنه .(٨ :٥) رومية» إىل الرسالة ابنه. بموت هللا مع
يؤمن من وأن .(٣-٤ :١٥) لكورنثوس األوىل الرسالة الثالث.» اليوم يف قام وأنه دفن
قبلوه الذين كل …» مثله، خالدا للمسيح ابنًا سيصبح أنه له يؤكد يوحنا فإن بذلك
املعنى وأكد ،(١٢ :١) باسمه» املؤمنون أي اإلله. أوالد يصريوا أن سلطانًا فأعطاهم
وسبب ،(١١ :٣) تسالونيكي إىل الرسالة وربنا» أبونا نفسه «هللا بقوله: «بولس» نفسه
…» قال: كما أو الخالدة، اإللهية الطبيعة عىل الحصول هو «بطرس» عند األبوة هذه
أوضحه ما وهو ،«٣-٤ :١» الثانية الرسالة اإللهية.» الطبيعة رشكاء بها تصريوا لكي

.(٣٥ :٣ الثانية، (الرسالة أبدية» حياة له باالبن يؤمن «والذي بالقول:
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عذراء، من ولد وأنه لإلله، بنوته أو «املسيح»، ألوهية يف الجازم االعتقاد هذا مع
الدنيوي، اآلالم عالم عن عوًضا آخر عالم يف للمؤمنني وتخليًدا للبرش فداء هبط وأنه
«هذا املسيح عن تأكيده بعد «لوقا» فهذا عجيب، آخر اعتقاد االعتقاد هذا مع تالزم فقد
أبيه، داود كريس الرب ويعطيه مبارشة القول يردف يدعى»، هللا وابن عظيًما يكون
ملك» مسيح «هو أنه: يردد يني ال ثم (٣٢-٣٣ :١) األبد إىل يعقوب بيت عىل ويملك

.(٣٨ :١٩) الرب» باسم اآلتي امللك «تبارك وينادي: ،(٢٢ :٢٣)
«داود»، امللك بيت نسب شجرة يف النسل آخر «املسيح»، فريصد «متى»، اإلنجييل أما
باسم اآلتي «مبارك يقول: «مرقس» فإن إرسائيل، عرش عىل للجلوس املنتظر امللك وأنه
أن: يحكي «يوحنا» هذا ثم ،(٩-١٠ :١١ (مرقس، داود» أبينا مملكة هي مباركة الرب،
يسوع واألنبياء: الناموس يف موىس عنه كتب الذي وجدنا له: وقال نثنائيل وجد «فيليبس
توفيقي رشح ملحاولة «بولس» اضطر لذلك .(٤٥-٤٦ :٥) النارصة» من الذي يوسف بن
صار الذي ابنه، عن املقدسة الكتب يف به فوعد سبق الذي فعًال «هو املسيح: عن يقول
من القيامة القداسة، روح جهة من بقوة هللا ابن وتعنيَّ الجسد، جهة من داود نسل من

رومية). إىل (الرسالة األموات»

ختامية مقولة (9)

لها تجد لم إن خارجه، من شعب عىل فرضها يمكن كانت، أيٍّا ثقافة، هناك ليست
تاريخنا أعماق يف بجذورها ترضب الثقافة هذه ومنابت بالنا فما تناسبها، خصبة أرًضا
كأداة الثقافة هذه استخدام من تمكنوا قد العربيني أن هو حدث ما كل وأن القديم،
الروحية، بالسيطرة بدءًا عليها، السيطرة أجل من الغرباء، وهم املنطقة، بتاريخ للوعي
القومية، الثقافة شعارات نرفع اليوم نحن بينما املطلوبة، املخططات وفق وتوجيهها
تراثنا، من جزء سوى — الساحق األغلب يف — الثقافة بهذه نعني ال أننا األمر يف واملهول
مزيف وعي إىل بنا أدى مما إلينا؛ تصديره وأعيد تهويده تم الذي الجزء بالتحديد هو
وعيًا كله بتاريخنا الوعي رأيي، يف يعني، بأصالتنا الصادق الوعي بينما تراثنا، بحقيقة
بالرتاث الصادق الوعي غياب وأن التاريخ، هذا من محددة فرتة عىل يقترص وأال ناقًدا،
تتعرض الذي الحقيقي الخطر هو النقدية، العقلية لغياب الصادق، وبالتاريخ الصادق
االستعمار». أنواع «رش بالتعبري: يعنيه كان عيل» جواد «د. أتصور ما وهو األمة، هذه له
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كائن ق.م. الثالثة األلف منتصف حوايل إىل ينتمي سومري، أسطواني ختم :٢١ رقم لوحة
دعوة شكل يف يدها تمد امرأة خلف تنتصب أفعى يمثل بلندن، الربيطاني باملتحف حاليٍّا
هذا أن تماًما الواضح من ولعله بينهما. نخلة أو شجرة من ثمرة لتناول أمامها الجالس للرجل
واألنثى للذكر الحية إيعاز قصة يمثل طويلة بقرون املقدس الكتاب تدوين سبق الذي النقش

املحرمة. الثمرة بأكل األوائل



هندي. فن الحية، املرأة اإللهة: :٢٢ رقم لوحة



والحية. املرأة وارن) براميل فرانس (الفنان معارص فن :٢٣ رقم لوحة



قديم. مرصي فن حورس، اإللهي ولدها ترضع اإللهية األم إيزيس :٢٤ رقم لوحة



قديم. مرصي فن اإللهي، وابنها إيزيس الربة :٢٥ رقم لوحة



األلوهية هالة ومعه األريض، امللوكية تاج الحظ مسيحي. فن ووليدها، العذراء :٢٦ رقم لوحة
املستديرة.



الرأس. خلف املستديرة السماوية بالهالة والطفل العذراء :٢٧ رقم لوحة
مسيحي. فن



رافدي، مرصي، اليسار: إىل اليمني من قديمة ثالث حضارات يف الصليب رمز :٢٨ رقم لوحة
إيراني.





األربعة امللوك

وكافران: مؤمنان أربعة: كلها األرض ملك قال: عباس ابن عن مجاهد روى
القرنني. وذو فسليمان املؤمنان: فأما

نرص. وبخت كنعان بن فالنمروذ الكافران: وأما

سليمان األول املؤمن (1)

قال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن سلمة»، بن «محمد وعن الدرداء»، «أبي وعن هريرة»، «أبي عن
فأخذته، منه، هللا فأمكنني صالتي، ليقطع البارحة عيلَّ تفلت الجن من عفريتًا «إن
دعوة فذكرت كلكم، إليه تنظروا حتى املسجد، سواري من سارية إىل أربطه أن فأردت
(رواه املدينة» ولدان به يلعب موثًقا ألصبح سليمان، أخي دعوة لوال وهللا سليمان، أخي

والنسائي). ومسلم البخاري
هذا لرتك ملسو هيلع هللا ىلص) (محمًدا النبي دفع الذي السليماني، الدعاء أو الدعوة هذه وأن
بهذه اللعب من — هللا رسول أنصار أبناء — املدينة ولدان وحرمان املنفلت، العفريت
َوأَْلَقيْنَا ُسَليَْماَن َّا َفتَن ﴿َوَلَقْد الكريمة: اآليات تتضمنه ما فهو نوعها، من الفريدة اللعبة
بَْعِدي ِمْن ِألََحٍد يَنْبَِغي َال ُمْلًكا ِيل َوَهْب ِيل اْغِفْر َربِّ َقاَل * أَنَاَب ثُمَّ َجَسًدا ُكْرِسيِِّه َعَىل
ال ُملًكا يل هب هو: لربه إذن «سليمان» دعاء فكان .(٣٤-٣٥ (ص: اُب﴾ اْلَوهَّ أَنَْت إِنََّك
عىل متسلًطا اإلسالمية الرتاث كتب به تطالعنا الذي امللك وهو بعدي، من ألحد ينبغي
حتى األسري، عفريته ملسو هيلع هللا ىلص النبي أطلق ثم ومن والجن، العفاريت فيها بما جميًعا الكائنات
اإلسالمي: املأثور وراء الكريمة، اآلية تلك يف الدعاء هذا كان وربما سليمان، يتجاوز ال

واملغرب. املرشق بني ما كلها األرض ملكوا أربعة بني من واحد سليمان إن



والرتاث األسطورة

سليمان عرش عىل امللقى والجسد الكريمة، اآليات إليها تشري التي الفتنة عن أما
عليها فيعقب بعده، من ألحد ينبغي ال بملك ومكافأته توبته ثم السالم)، (عليه
حاتم أبي وابن جرير ابن «ذكر بقوله: والنهاية» «البداية موسوعته يف كثري» «ابن
متلقاة كلها أو أكثرها السلف، من جماعة عن كثرية آثاًرا هنا ها املفرسين من وغريهما
التفسري، كتابنا يف ذلك عىل نبهنا وقد شديدة، نكارات منها كثري ويف اإلرسائيليات، من

اآليات.»1 تالوة مجرد عىل هنا واقترصنا
يف وجده ملا التالوة، مجرد عىل واقترص التفسري، عن كثري» «ابن توقف وهكذا
بأصلها تعود النكارة هذه كانت وربما اإلرسائيليات، من متلقاة نكارات من التفسريات
— «سليمان» ورعية واململكة القصة أصحاب — املقدس العربيني كتاب يف جاء ما إىل
رصاع من بينهما قام وما العرش، حول «أدونيا» األكرب أخيه مع «سليمان» اختالف حول
امللك يف الحق صاحب البكر االبن كونه هو األول رشعيني: مبدأين إىل «أدونيا» فيه استند
هائًال، وجماهرييٍّا شعبيٍّا تأييًدا يحوز كان أنه والثاني العربية، الرشيعة حسب واملرياث
الخالف جاء ثم الرشعي، صاحبه من الحكم اغتصاب من أمه بمعاونة «سليمان» وتمكن
بذبح «سليمان» أمر بأن وانتهى امرأة، حول وكان األخوين، بني العرى آخر قطع الذي
تكشف حتى بكتابها، جاءت كما الرواية عن األستار كشف وجب ثَمَّ وِمن األكرب؛ أخيه
إزالة اإلسالمي، الرتاثي األثر يف جاء وما الكريم، القرآن برواية نتبعها ثم النكارة، لنا

للنكارة. ودحًضا للبس،
سفر يف تفصيله جاء منه، بأمر أو «سليمان» أخيه يد عىل «أدونيا» مقتل وخرب
باإلشارة سنكتفي الذي «سليمان»، امللك أخبار أهم يحوي الذي السفر وهو األول، امللوك

بقوله: الخرب هذا السفر ويروي بمحتوياته، االستشهاد عند فيه اإلصحاح رقم إىل

أدونيا جاء ثم ا. جدٍّ ملكه وتثبت أبيه داود كريس عىل سليمان وجلس
للسالم. فقال: جئت؟ أللسالم فقالت: سليمان. أم بتشبع إىل (أمه) حجيث ابن
وقد يل، كان امللك أن تعلمني أنت فقال: تكلم. فقالت: كلمة، معك يل قال: ثم
من ألنه ألخي؛ وصار امللك فدار ألملك، نحوي وجوههم إرسائيل جميع جعل
تكلم. له: فقالت فيه، ترديني فال واحًدا سؤاًال أسألك واآلن له. صار الرب قبل

ص٢٤. ج٢، ١٩٨٨م، ط٤، بريوت، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري، ابن 1
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األربعة امللوك

الشونمية أبيشج يعطيني أن — يردك ال ألنه — امللك لسليمان قويل فقال:
امللك إىل بتشبع فدخلت امللك. إىل عنك أتكلم أنا حسنًا، بتشبع: فقالت امرأة.
تردني. ال صغريًا واحًدا سؤاًال أسألك إنما وقالت: … أدونيا عن لتكلمه سليمان
الشونمية أبيشج لتعِط فقالت: أردك. ال ألني أمي يا اسأيل امللك: لها فقال
أبيشج تسألني أنت وملاذا ألمه: وقال سليمان امللك فأجاب امرأة. أخيك ألدونيا
امللك سليمان وحلف … مني األكرب أخي ألنه امللك له فاسأيل ألدونيا، الشونمية
والذي أبي، داود كريس عىل وأجلسني ثبتني الذي الرب هو واآلن … بالرب
بنايا بيد سليمان امللك فأرسل أدونيا. يقتل اليوم إنه تكلم، كما بيتًا، يل صنع

(ص٢) فمات. به، فبطش داع، يهويا بن هو

يف استفاض الذي نفسه السفر هو القصة، هذه به وردت الذي األول امللوك وسفر
للملك يقصد لم أنه إىل يشري مما ملكه؛ وعظمة وحكمته «سليمان» مجد عن الحديث
«أدونيا» عىل لتفضيله دعت التي لسليمان، هللا بمحبة اإلشادة قصد ما بقدر إساءة،
اململكة تمجيد يف السفر هذا استفاضة دعت وقد فعلته. رغم العرش من وتمكينه أخيه،
موسوعة من االقتباس إىل شلبي»، أحمد «الدكتور املوسوعي اإلسالمي الباحث السليمانية
سليمان ُملك قصة «أن وهو ومغزاه، أهميته له قوًال اإلنسانية» تاريخ «معالم «ويلز»
يد عىل واسع، نطاق عىل وإضافات لحشو تعرضت املقدس، الكتاب أوردها التي وحكمته
املسيحي، العالم تحمل أن الرواية هذه استطاعت وقد باملبالغات. شغوف متأخر كاتب
وقد وأبهة، عظمة امللوك أشد من كان سليمان امللك بأن االعتقاد عىل واإلسالمي، بل
إذا أنه الحق ولكن وفخامته، وأبهته سليمان مجد تصوير يف األول امللوك سفر أسهب
نرص، نبوخذ أو الثاني رمسيس أو الثالث تحتمس بمنشآت سليمان، منشآت قيست
تتجاذبها رهينة سليمان مملكة وكانت … الهينات التوافه من تبدو سليمان منشآت فإن
فسليمان … املؤقت مرص ضعف إىل أمرها معظم يف أهميتها وترجع وفينيقيا، مرص
دولته وكانت صغرية، مدينة يحكم تابًعا، صغريًا ملًكا إال يكن لم مجده أوج يف وهو
استوىل حتى وفاته، عىل أعوام بضعة تنقِض لم إنه بحيث الزوال، ورسعة الهزال من

أورشليم.»2 عىل والعرشين الثانية األرسة فراعنة أول شيشنق

ص٧٨، ١٩٧٨م، ط٥، القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اليهودية»، (١)» األديان مقارنة شلبي، أحمد د. 2
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والرتاث األسطورة

والحكمة امللك

بحدود يخرج لم األربعة، امللوك حديث بخالف فإنه املذكور، السفر مبالغات ورغم
املمالك، جميع عىل متسلًطا سليمان «وكان الحالية فلسطني منطقة عن «سليمان» مملكة
فيقرر وعظمته، حكمته عن أما (ص٤). مرص» تخوم وإىل فلسطني، أرض إىل النهر من
فعلت قد ذا «هو عليه الرب رد وكان ربه، دعائه عىل بناء أعطيهما أنه املقدس الكتاب
يقوم وال قبلك، مثلك يكن لم إنه حتى ومميًزا، حكيًما قلبًا أعطيك ذا هو كالمك، حسب
وفاقت … والحكمة الغنى يف األرض، ملوك كل عىل سليمان امللك فتعاظم … نظري بعدك
لذكرى النفيس األثر (لنالحظ املرصيني حكمة وكل املرشق، بني كل حكمة سليمان حكمة
وكانت مثل، آالف بثالثة فتكلم عليهم) سليمان تفوق ووجوب مرص، يف االستعباد أيام
يف النابت الزوفا إىل لبنان يف التي األرز من األشجار عن وتكلم وخمًسا، ألًفا نشائده
جميع من يأتون وكانوا السمك، وعن الدبيب وعن الطري وعن البهائم عن وتكلم الحائط،
(ص٣، بحكمته» سمعوا الذين األرض ملوك جميع من سليمان، حكمة ليسمعوا الشعوب

.(١٠ ،٤
وما باألمس، كدويلة نبتت وقد لها كان ما أنه اململكة، حدود حول نالحظه ما وأول
أدراك وما اآلشورية السيادة وقت «الفرات» النهر إىل بسلطانها يصل أن ناشئ، مللك كان
وما مرص تخوم عىل السلطان ممارسة يف فتتبسط الدويلة تتجرأ أن أو اآلشوريون، ما
سليمان إن نفسه: السفر يقول بينما لبنان. تطال أن لها كان وما الفراعني، ما أدراك
ألف عرشين حريام سليمان «وأعطى سنوية إتاوة وصيدا صور ملك لحريام يدفع كان
سنة حريام يعطي سليمان كان وهكذا زيت، كر وعرشين بيته، ألهل وطعاًما حنطة، كر

(ص٥). فسنة»
حكمي وشعر مثل، آالف ثالثة يف تمثلت «سليمان» حكمة أن هي الثانية، واملالحظة
أخبار أسفار وتحتويه النمل)، (أي والدبيب والسمك والطري الشجر عن حديثًا تضمن
إصحاحات للكتاب العرباني األصل يف كان وربما اإلنشاد، ونشيد واألمثال الثاني األيام
وضعها حكمية أمثلة يحوي الذي ودمنة»، «كليلة «بيدبا» كتاب يشبه يشء عىل تحتوي
األصل حول فهي الثالثة، امللحوظة أما والهوام. والطري الحيوان ألسنة عىل مؤلفها
قبل وساكنة، صائتة، غري بحروف بدائية، بلغة كتب الذي املقدس، للكتاب العرباني
فهم يف خلًطا يحدث أن يمكن ما وهو اآلرامية، اللغة عىل قياًسا وتحريكها تصويتها
والتي والنمل، والحيوان األشجار «عن» حديثه مثل الحروف، يف وخاصة النصوص،

و«مع». «إىل» حديث أنها فهمها القديمة الحال يف يمكن
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األربعة امللوك

«سليمان» من ليسمعوا األرض ملوك كل مجيء عن حديثه يف املقدس والكتاب
خرب سوى لنا يذكر ال والتكرار، والتدقيق التفصيل يف عادته غري عىل نجده حكمته،
بخرب سبأ ملكة «سمعت فيه: يقول شيئًا، أمرها من التاريخ يعلم ال منكورة، ملكة عن
بجمال ا، جدٍّ عظيم بموكب أورشليم إىل فأتت بمسائل. لتمتحنه فأتت الرب، ملجد سليمان
كان ما بكل وكلمته سليمان إىل وأتت كريمة. وحجارة ا جدٍّ كثريًا وذهبًا أطيابًا حاملة
والبيت سليمان، حكمة كل سبأ ملكة رأت فلما … كالمها بكل سليمان فأخربها بقلبها.
ومحرقاته وسقاته، ومالبسهم، خدامه وموقف عبيده، ومجلس مائدته، وطعام بناه، الذي
كان صحيًحا للملك: فقالت بعد، روح فيها يبَق لم الرب، بيت يف يصعدها كان التي
جئت حتى األخبار أصدق ولم حكمتك، وعن أمورك عن أريض يف سمعته الذي الخرب
أرضها» إىل وذهبت فانرصفت، … به أخرب لم الذي الصنف ذا فهو عيناي، وأبرصت

(ص١٠).

وملحوظات نظر أيًضا وهنا

ما بكل «وكلمته التعبري أن والثانية أصًال، امللكة اسم يذكر لم النص أن األوىل امللحوظة
لتمتحنه استفسارات؛ من خاطرها يف يدور كان ما «بكل يعني كان إنما بقلبها»، كان
املقدس الكتاب به يشهد ما وهو التفكري، مركز القلب أن آنذاك مظنونًا كان إذ بمسائل»،
أخرى قراءة لكن ومميًزا»، حكيًما قلبًا أعطيك ذا «هو لسليمان: الرب قول يف نفسه
إنهاء العاشقني مركز استدعى وربما ولوعته، الحب عن حديث إىل األمر تحول أن يمكن
يف امللكة هذه اسم عن جاء ما هي الثالثة وامللحوظة عظيم، ملكي بزواج الوجد حالة
الخامس القرن يف األنطاكي» «إسحاق قول يف جاء بما مقارنًا «بلقيس»، العربي الرتاث
عىل» «بر أيًضا «بلتيس» ذكر وقد «بلتيس»، تدعى إلهة يعبدون كانوا العرب إن امليالدي،
صنم يف مثلوها التي هي وأنها الزهرة، أو «فينوس» الكوكبي املعبود أنها عىل معجمه يف
األسطورية العبادات بقايا من كونه يعدو ال «بلقيس» اسم أن يبدو ثَمَّ وِمن العزى؛
سلسلة يف األخري الحفيد أنه يزعم فكان «هيالساليس» الحبشة أباطرة آخر أما القديمة،
بني قامت التي العالقة إىل بالبنوة يعود السلسال هذا وأن الحبشة، حكموا أباطرة
اليهود، ملك بسليمان عالقته ولتأكيد بفتنتها، لبه خلبت أن بعد و«بلقيس»، «سليمان»
«بلقيس» االسم تحول إمكان فطن عن يغيب وال يهوذا»، «أسد لقب لنفسه استساغ فقد
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فتنة ربة كانت الزهرة أن األسطورة: يف اشتهر وما اللساني، الخلط نتيجة «بلتيس»، إىل
والحرب).3 الخصب بني الزهرة موضوعنا: حول للمزيد (ارجع جسدي وإغواء

مروًرا وفلسطني، اليمنية سبأ مملكة بني ما الشقة بعد فهي الرابعة، امللحوظة أما
املشاق، هذه كل تحتمل امللكة تصور وصعوبة العربية، الجزيرة يف عظمى بصحراء
ملدرسة كشف يف نجده هنا، املسألة حل أن إال بمسائل! «سليمان» تمتحن أن ملجرد
قبل كانت اليمنية، سبأ دولة كوَّنت التي القبائل أن إىل ذهبت التي هومل»، «فرتز اآلثاري
الجنوبية الحدود عىل تسكن كانت إنها أي العقبة، خليج رشقي تسكن اليمن، إىل نزوحها
الرافدية بالنصوص جاء فيما «هومل» نظر لوجهة وجدناه دعم وثمة الحالية،4 لفلسطني
عىل النصوص وأطلقت النساء. يحكمها مملكة يف يعيشون أعراب بدو حول القديمة،
أو العقبة، خليج رشقي تقع أنها إىل وأشارت «عريبي»، أو «أريبي» اسم اململكة هذه

العراق.5 بالد من الغربي الجنوب إىل بالتدقيق
استقبال عن املقدس الكتاب يحدثنا ال املسائل، بحل املشغولة امللكة تلك وغري
مجد حول فهي الخامسة، وامللحوظة األرض، ملوك من آخر مللك السليماني البالط
«أحمد الدكتور عليه يعقب ما وهو سبأ، ملكة إىل خربها وصل التي اململكة، هذه وعظمة
حدود وامتداد اتساع عن ترديده الباحثني أكثر اعتاد الذي الوصف «أما بقوله: سوسة»
تلك دويالت عليها درجت التي املبالغات قبيل من الباحثني أكثر فيعده سليمان، مملكة
بمحمية أشبه كانت بعظمتها، اليهود تبجح التي سليمان مملكة أن والحقيقة العصور،
ما أهم كان الذين الفراعنة، أسيادها حراب عىل قائمة مرص، حدود عىل مرابطة مرصية
الطامعة األقوام غارات من الرشقية حدودهم حماية اإلسناد، هذا وراء من إليه يهدفون
البذخ، يف الفراعنة يجاري أن يريد سليمان وكان اآلشوريون، مقدمتهم ويف بمرص،
األبنية إقامة يف بإغداقه وذلك االقتصادية، وإمكانياته طاقته فوق هو بما والظهور
الدولة خزينة أثقل كما الرضائب، بكثرة الشعب كاهل فأثقل الفخمة، والقصور الشاهقة

.٣٣ عدد ١٩٨٩م، قربص، نيقوسيا الكرمل، والحرب، الخصب بني الزهرة القمني، محمود سيد د. 3

حسنني، فؤاد د. ترجمة، القديم، التاريخ كتاب ضمن الجنوبية العرب لبالد العام التاريخ هومل، فرتز 4

ص٦٤. ١٩٥٨م، القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة
.٦٣ ص٦٢، نفسه، 5
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— بالديون الشعب كاهل أثقلت التي الشاهقة األبنية هذه وحتى املرتاكمة.»6 بالديون
وملحوظات. نظر فيها مسألة بدورها هي — «سوسة» يرى فيما

فيقول: الهائل، «سليمان» امللك بجيش األول امللوك سفر يفاخر العظمة، بهذه تغنيًا
له فكان … فارس ألف عرش واثنا مركباته، لخيل مذود ألف أربعون لسليمان «وكان
يف تمثلت التي املعمارية، منشآته عن ناهيك هذا ،(١٠ (ص٤، مركبة» وأربعمائة ألف
والثاني هيكال)، الكنعانية الكلمة عن مأخوذ (واسمه الهيكل أو الرب بيت األول بناءين:
فأما للحكم، ومقر له، خاص كسكن السالم عليه «سليمان» خصصه الذي القرص هو
عرشون وعرضه ذراًعا، ستون وطوله للرب، سليمان بناه الذي «البيت فهو الهيكل
كروبني املحراب يف وعمل … بذهب غشاه الببت وجميع … ذراًعا ثالثون وسمكه ذراًعا،
مجنح)» نرس هيئة يف نصب وهو كروب، مثني (الكروبني بذهب الكروبني وغىش …
كان فقد الرب، بيت من وفخامة ضخامة أكثر أنه واضًحا فكان القرص أما (ص٦).
أحجار من هذا كل … ذراًعا ثالثون وسمكه ذراًعا، خمسون وعرضه ذراع، مائة «طوله
(يقصد أذرع عرشة مسبوًكا البحر وعمل … كريمة حجارة عىل مؤسًسا وكان … كريمة

(ص٧). زينة)» أسماك حوض
أسدان … درجات ست وللكريس إبريز، من بذهب «غشاه فقد امللك عرش أما
(يقصد الست الدرجات عىل وهناك هنا واقفة أسًدا عرش واثنا … اليدين بجانب واقفان
مثل أورشليم يف الفضة امللك وجعل … ذهب من امللك رشب آنية وجميع … تماثيل)
بزوجة األبهة امللك يتمم أن محتًما كان العظمة، تستكمل وحتى (ص١٠). الحجارة»
فراعنة من أعظم هو من وقتها يكن لم وملا واقتداًرا، جاًها يضاهيه ونسب به، تليق
من إصحاح كل يف مرارته تقطر الذي املرير العداء ورغم واقتداًرا، وجاًها أبهة مرص
وأخذ مرص، فرعون سليمان «صاهر فقد واملرصيني، مرص ضد املقدس، الكتاب أسفار
ملك فرعون «وصعد عظيمة، زفاف هدية البنته الفرعون قدم وقد (ص٣)، فرعون» بنت
الكنعانيني وقتل فلسطينية)، ساحلية مدينة (جازر بالنار وأحرقها جازر وأخذ مرص،

(ص٩). سليمان» امرأة البنته مهًرا وأعطاها املدينة، يف الساكنني
غريبة نساء سليمان امللك «أحب فقد األبهة، مظاهر بقية امللك يستكمل وحتى
وكانت … وحيثيات وصيدونيات وآدوميات وعمونيات مؤابيات فرعون، بنت مع كثرية

ص٢٩٦. ط٢، دمشق، والنرش، والطباعة لإلعالن العربي التاريخ، يف واليهود العرب سوسة، أحمد د. 6
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امللك يطيق وكي (ص١١)، الرساري» من وثالثمائة السيدات، النساء من سبعمائة له
قول يف تمثلت هوًال، أكثر قدرة هللا منحه فقد األجساد، من املهول الحشد هذا وصال
وعرشة دقيق، كر وستني سميد، كر ثالثني الواحد: لليوم سليمان طعام «وكان الكتاب:
واليحامري والظباء األيائل عدا ما خروف، ومائة املراعي، من ثوًرا وعرشين مسمنة ثريان

(ص٤). املسمن» واإلوز
بهذا وتتعلق األوىل امللحوظة وملحوظات: نظًرا فيه فإن طرافته، إىل إضافة واألمر
آخر نص ضوء يف كبري، شك يناله ما وهو والفرسان، املركبات من العرمرم الجيش
إن حتى «سليمان»، عىل (جازر) الساحلية املدينة استعصاء إىل يشري نفسه، بالسفر
لعرس صداق كعربون إياه أهدتها ثم له، احتلتها كتائب بضع أرسل الفرعون صهره
من نعلمه ما مع خاصة أكرب، شك يشوبه بدوره الزواج هذا حتى لكن الفرعون، ابنة
حتى مرصيني، لغري بناتهم زواج عىل يدرجوا لم الذين الفراعني، سنن عن التاريخ وثائق
كان العرش وأن الحاكمة، األرس من لإلناث امللك حق سنت لسنة اتباًعا ملوًكا، كانوا لو
— غضاضة وال — سوغوا ثَمَّ وِمن املرياث؛ صاحبة األمرية من بزواجه إال لوليه يئول ال
داخل من ذكر وجود عز وإذا حكمه، رشعية من األمري ليتمكن الشقيقة األخت زواج
وارتقائية وتطهريية دينية بطقوس املرور من للعرش للمرشح بد ال فكان املالكة، األرسة
بملك يتعلق واألمر بالنا فما الوارثة، األمرية من زواجه برشط أيًضا تنتهي رشحها، يطول
نص وحسب امللوك، وليس االعتياديني املرصيني نظر يف كانوا الذين أولئك العربيني؟ من
يساكنه فال واجتنابه، تحاشيه املرصي عىل يجب ونجًسا رجًسا نفسه، املقدس الكتاب
سفر من ٤٣ إصحاح يقرر (كما يؤاكله وال التكوين)، سفر من ٤٦ إصحاح يقرر (كما

التكوين).
يعقب «ويلز» فإن الزواج، هذا حول التوراتية الرواية بصدق سلمنا لو وحتى
كان ولكنه بابلية، أمرية حريمه يف فيقبل الفرعون، يتنازل أن الجائز من «كان بالقول:
لعاهل زوجة تصبح أن قداسة، من لها ما لها مرصية ألمرية يسمح أن باتٍّا رفًضا يرفض
يدل هذا إن مرصية. أمرية يتزوج أن استطاع كسليمان، صغري بملك بالك فما بابيل،
لوال أنه إىل يشري ثم األثناء.»7 هذه يف وتدهورها مرص مهابة انحطاط عىل واضحة داللة
إىل أدى الذي هو حينذاك مرص فتدهور «سليمان»، مملكة قامت ملا املؤقت التدهور هذا

.Wells the Otline of History, p. 236 7
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ومنح السليمانية، اململكة قيام عىل ساعد مما الشام؛ وبالد فلسطني عىل هيمنتها تخفيف
السيادة. ممارسة يف والتبسط والنشاط الحركة حرية من شيئًا «سليمان» والد «داود»

فنيون بها قام قد أنه تأكد التي «سليمان»، بمنشآت تتعلق الثانية وامللحوظة
املرصيني املهندسني إىل إضافة لسليمان، وصيدا صور ملك «حريام» أرسلهم متخصصون،
كعادته فهو «شلبي»، الدكتور أما «موسكاتي».8 البحاثة إليه وصل فيما وذلك والرافديني،
معبد أطوال التوراة قصة من استخرجنا لو «إننا فيقول: يستنطقه «ويلز» إىل يلجأ
وربما الضواحي.»9 كنائس من صغرية كنيسة داخل وضعه باإلمكان أن لوجدنا سليمان،
«ال يقول: إذ «موسكاتي»، إليه انتهى ملا لوبون» «غوستاف تأكيد إيراد هنا مناسبًا كان
مثل وقل إرسائيل، بني عند التصوير أو النحت فن من يشء وجود عن نتحدث أن لنا ينبغي
األبحاث من كثري حوله نرش الذي املشهور، هيكلهم إىل فانظر عندهم، البناء فن عن هذا
كما األجانب من بنائني قبل من املرصي، اآلشوري الطراز عىل أقيم بناء تجده اململة،
واآلشورية.»10 املرصية للقصور رديئة نسخ غري سليمان قصور تكن ولم التوراة، تقول
سليمان استخدمها التي والذهب، الكريمة، األحجار كمية حول هي الثالثة وامللحوظة
املنشآت أسس لردم به أدت التي العظمة تلك امللك، عظمة عىل وداللة منشآته بناء يف
موسكاتي عليها يعقب التي كالحجارة، أورشليم يف الفضة وجعلت الكريمة، باألحجار
إقامة إىل سليمان اضطرت … وفخامته البالط سعة يف العظيمة الزيادة «إن بالقول:
أزمة نحو تسري الرخاء رغم البالد فكانت … ثقيًال عبئًا شعبه عىل ألقى رضائب، نظام

اقتصادية.»11
امللوك سفر يف جاء ما هو واحتدادها، األزمة هذه تفاقم عىل األدلة أبرز أن رأينا ويف
«حريام»، للملك واملهندسني البنائني أجور من لديونه، «سليمان» سداد أسلوب عن األول
امللك. وبيت الرب بيت البيتني: سليمان بنى بعدما سنة، عرشين نهاية «وبعد فيقول:
أعطى مرسته. كل حسب وذهب رسو وخشب أرز بخشب سليمان ساعف قد حريام وكان

العربي الكتاب دار بكر، يعقوب السيد د. ترجمة القديمة، السامية الحضارات موسكاتي، سبتينو 8

ص١٤٤. ١٩٥٧م، القاهرة، للطباعة،
ص٨٠. ذكره، سبق شلبي، أحمد د. 9

ذكره. سبق شلبي، أحمد يف ،٤١ ص٤٠، األوىل، الحضارات يف اليهود لوبون، غوستاف 10

ص١٤٤. ذكره، سبق موسكاتي، 11
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جعل بينما هذا (ص٩)، الجليل» أرض يف مدينة عرشين حريام سليمان امللك حينئذ
وهو األحمر. البحر إىل له ومعربًا لجيوشه، مستباحة أرًضا «سليمان» مملكة من «حريام»
(ربما جابر عصيون يف سفنًا سليمان امللك «وعمل املقدس: الكتاب قول من يستنتج ما
حريام فأرسل أدوم. أرض يف سوف بحر شاطئ عىل أيلة بجانب التي الحالية) العقبة
أنها (مظنون أوفري إىل فأتوا سليمان، عبيد مع بالبحر العارفني النواتي عبيده السفن يف

.(٩ (ص «… ذهبًا هناك من وأخذوا حاليٍّا) الصومال
طلبت عندما نفسها، عىل «سليمان» مملكة انقسمت حتى ٩٢٣ق.م. عام يأِت ولم
«رحبعام»، ورفض الرضائب، من إعفاءها سليمان» بن «رحبعام من الشمالية القبائل
تحمل مملكة وأسسوها الشمايل، اململكة نصف بانفصال انتهت بثورة قاموا أن فكان

يهوذا. اسم فحملت الجنوبية أما إرسائيل، اسم

والسقوط التأسيس ثنائيات

٩٢٣ق.م. عام بموته، نفسها عىل «سليمان» مملكة وانقسمت
واندثارها، التام بانهيارها انتهى والذي الناشئة، اململكة يف االنقسام هذا أن رأينا ويف
النقائض، من مجموعة بني الرصاعات من ملجموعة منطقي، وإفراز طبيعي، ناتج هو

السليمانية. اململكة داخل ثنائية من أكثر يف تتمثل
الذين األصليني، املنطقة أهل من الوطني العنرص عنرصان: يمثلها أوىل ثنائية
اململكة يف جميًعا تندرج أن قبل متناثرة، مدن هيئة يف صغرية ممالك يشكلون كانوا
االستعمار نماذج أمثل شكلوا والذين الوافدون، العربيون يمثله الثاني والعنرص العربانية،
تركه وما اململكة، إنشاء صاحب الذي العنف تركه ما إىل إضافة هذا االستيطاني.
للتعقيب «شلبي» كالدكتور إسالميٍّا كاتبًا دعا والذي البالد، أهل صدور يف متأجًجا
دماء يف غارًقا — القديم العهد يف جاء ما عىل بناء — داود عهد «وكان بقوله: عليه
قتل من تحوي بما داود «وقصة بقوله: «ويلز» عليه وعقب القسوة.» شديد الضحايا،
الرؤساء أحد بتاريخ أشبه بعض، برقاب بعضها يأخذ متالحقة، واغتياالت دماء وسفك
ورد ما عىل يعقب كان إنما الكاتبني وكال متمدن.»12 ملك بتاريخ منها املتوحشني،

WeIIs The outline of History, أيًضا، انظر ص٧٦؛ ذكره، سبق األديان، مقارنة شلبي، أحمد د. 12

.p. 282
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أنها (املظنون عمون ململكة داود احتالل قصة يحكي الذي الثاني، صموئيل سفر يف
العنارص لكل شاملة بإبادة قام ثم امللك، تاج رأسها وعىل غنائمها فأخذ الحالية)، عمان
ووضعهم فيها، الذي الشعب «وأخرج املقدس: الكتاب بنص أو اململكة، املدينة يف الوطنية

(ص١٢). اآلجر» أتون يف وأَمرَّهم حديد، وفئوس حديد ونوارج مناشري تحت
ينطوي وما الحاكمة األرستقراطية األول: الطرف طرفان: يمثلها أخرى وثنائية
أرستقراطية الثاني والطرف الدولة، وإدارات السياسية املؤسسة رجال من داخلها يف
«ليفي» أو «الوي» بيت ومثلها «موىس»، النبي أيام منذ وتمكنت قامت عريقة كهنوتية
وتسييسها، ترويضها «داود» وأبوه «سليمان» استطاع حتى إرسائيل، بني أسباط من
وإلحاق الدين، عىل الدولة حماية وبسط امللك، لسلطان «أبيثار» األكرب الكاهن بإخضاع
بإذابتهم وإنما الكهانة، بأعمال تقوم قبلية كهيئة ليس الدولة، بإدارات «ليفي» بيت
القسمة استبطان عدم يعني يكن لم ذلك لكن السياسية، املؤسسة يف تابعني كموظفني

السلطة. كريس عىل للقفز الفرص وترقبه «ليفي» بيت وتحفز األوىل، القبلية
االستقرار، حالة إىل البداوة حالة من العربيني تحول عن ناتًجا الكهانة تسييس وكان
مركزي كيان يف والتوحد األرض، فالحة يف العمل إىل بعضهم حول مما زراعية؛ مناطق يف
إىل االجتماعية، األوضاع لنضوج الطبيعي وبالتدرج الوقت طول مع مهد ربما واحد،
زراعية، بيئة يف الحياة طبيعة تفرضها التي الكربى املشاريع إلقامة القبلية، األطر تفجري
إفراز ناتج وال وطبيعتها، باألرض طبيعية عالقة ناتج تكن لم «سليمان» مشاريع لكن
األمثل االستخدام لصالح حدث ما وهو والرافدين، مرص يف كان كما تطوري، تلقائي
املياه عىل والسيطرة الزراعة لتنظيم القديمة؛ الحضارات تلك يف البرشية للطاقات واملوحد
تكوِّنه وما الفرات) دجلة، (النيل، الكربى األنهار كانت حيث الضخمة، املشاريع وإقامة
وقت عليها السيطرة أحيانًا يصعب والقنوات، والرتع الروافد متعددة مائية شبكات من
تلقائي إلفراز أدى مما الهائلة؛ املياه هذه لرتويض الشعوب توحد إىل بحاجة الفيضان،
الرجال ماليني تضم سياسية، ومركزية موحدة قوى يف تتمركز كربى إلمرباطوريات
تماًما؛ جارتيها عكس عىل تاريخها طوال فلسطني أرض كانت بينما الكربى، لألعمال
الختالف وذلك املمالك، املدن أو الدول املدن أو الدويالت، سوى تشهد لم السبب ولهذا
عىل الفالحة مجال يف واعتمادها والعراق، مرص يف البيئة عن الطبيعية، فلسطني بيئة
إىل األسايس العمل الرعي شكَّل بينما والعراق)، مرص أنهار عىل (قياًسا والنهري األمطار
استجابة ليس القبلية، األطر بتفجري السليمانية اململكة قيام كان ثَمَّ وِمن التجارة؛ جانب
لحاجات استجابة كان ما قدر طويل، وتطوري تاريخي ملسار وإفراًزا طبيعية لحاجات
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للناس ليس مرشوعات إلقامة أعىل، من ومفروض قرسي بشكل وعنرصية، شخصية
وبابل، آشور وملوك للفراعني، ومضاهاة مباهاة الفارهة كالقصور جمل، وال ناقة فيها
القبيلة ويميز للدولة، الديني الشكل ليمثل العربانية؛ بالقبيلة خاص ديني هيكل وإلقامة

السلطان. أعنة عىل القابضة
عربية قبائل تمثلها يهودية، يهودية ثنائية أساسية، أخرى ثنائية مع بالطبع هذا
أخرى عربية وقبائل وعاداتهم، وأنظمتهم املرصيني بعبادات متأثرة وخرجت مرص دخلت
السالم) (عليه موىس النبي قام حيث السينائية، الحدود عىل ببداوتها تحتفظ ظلت
ما قدر أبًدا، للقبائل صهًرا يكن لم أنه الواضح لكن قادش، يف بينهما املزج عملية بإجراء
األحداث مستجدات تناقضاته أبرزت ما رسعان الذي الكونفدرايل، االئتالف من نوًعا كان
بني أو وجنوب، شمال بني ما القبائل صنفي بانقسام وانتهى السليمانية، اململكة يف

ويهوذا. إرسائيل
لألطر القرسي وتفجريها املمالك، املدن أنقاض عىل السليمانية اململكة لقيام ونتيجة
إذ الصغرية؛ وممالكها الفلسطينية البلدان تعرفها تكن لم أخرى ثنائية نشأت القبلية،
أن واضًحا بات بينما السلطات، عن املجتمع أفراد تفصل كربى هوة هناك تكن لم
شعوب وباقي جانب، يف العربية القبيلة بني هائلة هوة أنشأت قد السليمانية اململكة
تحت االنضواء عىل وأجربوا مدنهم، تهاوت والذين آخر، جانب يف األصليني املنطقة
عىل مثَّلها جديدة، ثنائية سبَّب آخر عامًال اإلنشائية األعمال كانت ثم الدولة. سلطان
ومالكها، وإداريوها الرسمية وكهانتها وموظفوها الحاكمة الطبقة األرستقراطي الطرف
مواطنني، كنعانيني أم عربانيني أكانوا سواء واملعدمون، العبيد اآلخر الطرف عىل ومثَّلها
األول: امللوك سفر يف تقول التي املقدس الكتاب آيات به تنطق شقاء مًعا جمعهم حيث
و«جميع رجل.» ألف ثالثني السخر وكانت إرسائيل، جميع من امللك سليمان «وسخر
يقدر لم الذين … واليبوسيني والحويني والفرزيني والحثيني األموريني من الباقني الشعب
سليمان عليهم جعل يبيد)، أي التوراة يف يحرم (اصطالح يحرموهم أن إرسائيل بنو
غري الدين رجال من طبقة ظهور إىل أدى الذي األمر وهو .(٩ (ص٥، عبيد» تسخري
العون من أكثر هو بما أسهموا الذين الشعبيون، واألنبياء الدراويش ومثَّلهم الرسميني،
اإلمرباطوريات واستعداء اململكة، تدمري عىل والعمل بل القائم، النظام إلسقاط واملساعدة
بشكل بعده ومن و«ميخا»، «عاموس» مثل أنبياء عند مثًال نجده ما وهو عليها، الكربى

واألرس. السقوط مرحلتي يف و«أرميا» و«دانيال» «إشعياء» عند سافر
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العاملة الدينية املؤسسة رجال يف تمثلت أخرى ثنائية ظهور إىل األوضاع أدت وهكذا
األنبياء كوكبة شكلوا الذين الشعبيني الدين ورجال جانب، يف الحاكم الدولة جهاز يف
مختلفتني أيديولوجيتني تكون إىل أدى مما آخر؛ جانب يف املقدس الكتاب يف األساسيني

الدولة. نهاية حتى متصارعتني تماًما،
طبيعة عن نتجت رصاعية، ثنائية األيديولوجيتني بني الرصاع تفاقم عىل وساعد
يمثله بدوي وشعب أساًسا، زراعية شعوب من هجني شكلها التي االجتماعية البنية
أساًسا املرتبطة الثنائية وهي املنطقة، يف األخرى الرعوية القبائل بعض مع العربانيون،
املطلقة الحرية من نوًعا اعتمدوا الذين املنطقة، لشعوب الزراعي اإلنتاج أسلوب بطبيعة
الفالحة نظام استدعاه ما وهو هائًال، تعدًدا األرباب تعددت بحيث الديني، املستوى عىل
رب و«مولك» األرض، ربة و«عنات» املطر، رب «بعل» هناك فكان املتعددة. ومواسمه
املتعلقة اآللهة من كبري عدد مع األرباب، أبو و«إيل» الجفاف، رب و«موت» الخصب،
التعدد هذا ويرتبط إلخ، … الحنطة وإله املاشية وإلهة الفأس كإله والخصب بالزرع
وطقوسها السماوية الحريات بهذه للسماح دوًما أدى مما االجتماعي؛ التكوين بتباين
ومعبودها قبيلتها تستبطن اآلخر الجانب عىل البداوة ظلت بينما الزرع، بمواسم املرتبطة
البدوي أنفة أن من ذلك يتضمنه وما وسيدها، القبيلة سلف يف ممثًال الواحد، القبيل
وحتى ثَمَّ، وِمن ونسبه؛ قبيلته خارج من يُحكم أن ورفضه موحدة، لدولة االنقياد من
السفر يف املقدس الكتاب فقرر السماوية، بالحريات سمح األرضية، الحريات قهر يتم
ولم أخرى، آلهة وراء قلبه أملن نساءه أن سليمان شيخوخة زمان يف «وكان املذكور:
إلهة عشتورت وراء سليمان فذهب أبيه، داود كقلب إلهه الرب مع كامًال قلبه يكن
املوآبيني رجس لكموش مرتفعة سليمان بنى … العمونيني رجس وملكوم الصيدونيني،
إله الرب عن مال قلبه ألن سليمان عىل الرب فغضب … عمون بني رجس وملولك …

(ص١١). إرسائيل»
االنفصالية القبيلة بروح الشعبيون األنبياء تمسك اآلخر، الطرف عىل بينما هذا
وفق األرض عىل الحرية وبتحقيق وحده، إرسائيل برب واملتمسكة والثائرة املتفردة

البدو. رشائع
هذه بني الداخيل النقائض رصاع يؤدي أن كافيًا كان فقد ذلك، لكل وإعماًال
حتمها عىل ساعد والتي املحتومة، بالنهاية ليعجل والرئييس؛ األسايس دوره الثنائيات
مملكتي بني متوازنة غري عالقة يف واملتمثل الخارجي، أو الثانوي التناقض عنارص
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وآشور)، (مرص العالم سيادة تتنازعان كانتا اللتني اإلمرباطوريتني وبني ويهوذا، إرسائيل
واضطراب القوى، موازين يف اختالًال أحدثت التي الطالعة، الكلدانية القوة إىل إضافة
«شيشنق» انقض أن فكان واآلشورية. املرصية الكربى القوى وبني بينها العربية العالقات
يلبث ولم فيها، أثخن أن بعد ونهبها أورشليم عىل والعرشين الثانية األرسة فراعنة أول
نهائيٍّا إرسائيل مملكة عىل ليقيض بدوره، انحدر أن اآلشوري العاهل الثاني رسجون
بخت باسم اإلسالمي الرتاث يف (املعروف الكلداني نرص» «نبوخذ ليتبعه ٧٢١ق.م. عام

٥٨٦ق.م. عام يهوذا مملكة عىل التام بالقضاء العرباني، الوجود فينهي نرص)
السالفة، اململكة الدويلة، تحولت الشتات، يف ثم البابيل، واألرس اآلشوري، األرس ويف

والسقوط. الوقعة هول مع هوله إيقاع يتفق هائل، وخيال وضخم، عظيم حلم إىل
منها، التحلييل وموقفنا — كثري» «ابن بتعبري — اإلرسائيليات نكارة عن كان ما هذا
املشكلة ألن الحدث؛ وقوع افرتاض عىل وليس النص مناقشة عىل تأسس موقف وهو
توجد ال أنه هو السليمانية، اململكة هذه بشأن باحث أي تواجه أن يمكن التي الرئيسية
كلديا أم آشور أم بابل وثائق يف سواء اململكة، هذه بشأن وثائقية أو آثارية معطيات أية
مكان أي يف توجد ال كما وثائق، من فيها اكتشف ما كثرة عىل فينيقيا، أم مرص أم
هذه عظمة عن املقدس الكتاب به أخرب ما رغم داود، أبيه أو سليمان إىل رصيحة إشارة
ال التاريخ، وثائق تعرفهما ال اسمان وداود فسليمان وهيبتها، سطوتها واتساع اململكة
ما يستنتج أو منها يُشتَمُّ أو تأويلها يمكن آثارية بقايا يف حتى وال نقش يف وال نص يف
املزعومة للمملكة املزعوم نفسه الوقت يف نجد بينما السالم، عليهما وولده داود إىل يشري
والحدود املنطقة، أحوال كافة عن ودقيقة مفصلة أموًرا تذكر تقارير مرص، نصوص يف
بدوية، قبيلة انتجاع أو العسكرية، الكتائب بعض تحرك أو موظف، كنقل السينائية،
بوجود مادي دليل بأي تفد لم اآلن حتى فإنها فلسطني، يف جرت التي الحفريات وحتى
هذه بمثل القريب املستقبل يطالعنا أن فيه املشكوك ومن «داود»، أبيه أو «سليمان»

الكشوف.
الطريف من فإنه والسقوط، النقائض رصاع جزئية حول حديثنا نغلق أن وقبل
وهو السماوية»، الرساالت أرض «فلسطني جارودي» «روجيه كتاب يف جاءت عبارة إيراد
«الدكتور املعروف اإلسالمي الداعية العربية إىل وترجمه إسالمه، إشهار بعد جاء كتاب
فأمر اآللهة، يعدد كان سليمان أن «أما «جارودي»: يقول حيث شاهني»، الصبور عبد
من الحاشية يف دهشته يبدي وهو الداعية املرتجم تعقيب فهو األطرف أما فيه.» شك ال
عما يختلف أنه رغم الرأي، هذا مع املؤلف يذهب أن «غريب بقوله: املسلم «روجيه»
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املسلمني يخامر أن يمكن وال هللا، أنبياء من كريم نبي فسليمان الكريم، القرآن قرره
كاذبة مهينة مواقف العربي) الكتاب (يقصد املقدس الكتاب لهذا ولكن توحيده، يف شك

فيه.»13 والتحريف الوضع جانب عىل تدل ما بقدر حقيقتهم عىل تدل ال الرسل، من

العجائب مملكة

بما وعقبنا مرآته، يف «سليمان» امللك وصورة املقدس، الكتاب مواقف رشحنا قد ألننا
العربي، امللك «سليمان» لصورة نعرض أن اآلن وجب فقد ملحوظات، من مكنتنا يف
يف جاء ما بعض إىل إضافة والحديث، الكريم القرآن يف وردت كما اإلسالم، يف ولكن
والتنزيل الوحي بيقني األمر يف يفصل ما وهو واألثر، والسري اإلسالمية األخبار كتب
دونما اإلرسائيليني، بنكارات مقارنة كريم، كنبي لسليمان النقية الصورة لدى املبني،
إغفاله يؤدي ألمر إشارة أو جانبنا، من ملحوظة تحمل عبارة أضفنا ربما فقط تعقيب،
الكريم الوحي مع املصداقية واجبات من هو لتوضيح فقط ونمهد الفهم، سوء إىل
نبوة حول ودقائقها، الكريم القرآن رواية تفاصيل أهم أن املعلوم فمن التنزيل، وأسباب
وسورة النمل سورة هما بالتحديد، سورتني يف جاءت قد وملكه، السالم، عليه «سليمان»
عىل السابقة الزمنية املرحلة ويف املكية، السور من السورتني كلتا أن أيًضا ومعلوم ص.
لليهود كان حيث املدينة، أو يثرب إىل مكة القرى أم من ملسو هيلع هللا ىلص)، (محمد اإلسالم نبي هجرة
العظيمة، اآليات تلك املدينة، إىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تسبق أن طبيعيٍّا وكان ومكانة، مكان فيها
الواضح والرأي منها، ونبيه اإلسالم وموقف الغابرة، اليهودية اململكة قصة تحكي التي
الخوارق من حشد أكرب بإزاء نجدنا اإلسالم، يف السالم عليه «سليمان» ومع بشأنها،
والجن والعفاريت باملردة تمتلئ للعجائب، مملكة يف سحريٍّا جوٍّا ونعيش واملعجزات،
ومن كهذا، قصري موضوع صفحات فيه التفصييل بالحديث تضيق أمر وهو والشياطني،
ُمْلًكا ِيل َوَهْب ِيل اْغِفْر َربِّ ﴿َقاَل تعاىل: بقوله بادئني اإليجاز، إىل مضطرين سنعمد هنا
َحيُْث ُرَخاءً ِبأَْمِرِه تَْجِري الرِّيَح َلُه ْرنَا َفَسخَّ * اُب اْلَوهَّ أَنَْت إِنََّك بَْعِدي ِمْن ِألََحٍد يَنْبَِغي َال
أي إىل لنا توضح آيات وهي ،(٣٥–٣٧ (ص: وََغوَّاٍص﴾ َّاءٍ بَن ُكلَّ يَاِطنَي َوالشَّ * أََصاَب

نبي. كملك وعظمته «سليمان» ُملك بلغ مدى

دار شاهني، الصبور عبد د. ترجمة اإللهية، الرساالت أرض فلسطني رجاء، باسم جارودي، روجيه 13

ص٨٧. د.ت، القاهرة، الرتاث،
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«فجمع فيقول: الجزائري هللا نعمة يحدثنا والبنائني الغواصني الشياطني وعن
… الرخام تحصيل يف والشياطني الجن فأرسل األعمال، عليهم م فقسَّ والشياطني الجن
يعلقون وفرقة معادنها، من واليواقيت الذهب يستخرجون فرقة فرقة الشياطني ووجه
من بالدر يأتونه وفرقة والعنرب باملسك يأتون وفرقة أماكنها، يف واألحجار الجواهر
واألخرض، واألصفر األبيض بالرخام الهيكل) (يقصد املسجد سليمان وبني … البحار
بالآللئ، وحيطانه سقوفه وفصص الجوهر، بألواح وسقفه الصايف، املها بأساطني وعمده
منه، أنور وال أبهى بيت األرض يف يكن فلم الفريوزج، بألواح أرضه وبسط واليواقيت،
أسفل من أسدين صوروا أنهم … وروي … البدر ليلة كالقمر الظلمة يف ييضء كان
األسدان بسط الكريس يصعد أن أراد إذا فكان كرسيه، عمود فوق ونرسين كرسيه،

الشمس.»14 من فظلاله أجنحتهما النرسان نرش الكريس عىل عال وإذا ذراعيهما،
سليمان تويف «فلما فيقول: الفريد، العرش هذا أحوال وصف «الثعلبي» ويستكمل
أن فأراد … الكريس ذلك فأخذ الكلداني) نرص (نبوخذ نرص بخت بعث السالم)، (عليه
الدرجة عىل قدمه وضع فلما بأحواله، وال عليه بالصعود علم له يكن ولم عليه يصعد
بخت فحمل ورماه، دقها شديدة، رضبة ساقه فرضب اليمنى يده األسد رفع السفىل

مات.»15 حتى منها ويتوجع يعرج يزل فلم نرص
فقراء الفخيمة اململكة يف يكون أن أرادت هللا حكمة فإن األبهة، هذه كل ومع
االجتماعية املشكلة هذه يحل كان — «الجزائري» يروي فيما — «سليمان» لكن ومساكني،
حتى واألرشاف، األغنياء وجوه تصفح أصبح «إذا فكان مشكورة، املثال نادرة بحكمة
حتى قائًما يزال فال … املساكني مع مسكني ويقول: معهم، ويقعد املساكني إىل يجيء
َفاْمنُْن َعَطاُؤنَا ﴿َهذَا الحكيم: لنبيه الحكيم كتابه يف تعاىل قوله مع بالطبع هذا يبكي»!16

.(٣٩ (ص: ِحَساٍب﴾ ِبَغرْيِ أَْمِسْك أَْو

١٩٧٨م، ط٨، بريوت، األعلمي، مؤسسة واملرسلني، األنبياء قصص يف املبني النور الجزائري، هللا نعمة 14
ص٤٠٩.

ص٣٠٦. د.ت، بريوت، الثقافية، املكتبة املجالس، عرائس النيسابوري، الثعلبي 15
ص٤١٢. ذكره، سبق الجزائري، 16
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ُسَليَْماُن ﴿َوَوِرَث بقولها: السالم عليه «سليمان» عن حديثها النمل سورة وتبدأ
اْلَفْضُل َلُهَو َهذَا إِنَّ ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوأُوتِينَا الطَّرْيِ َمنِْطَق ُعلِّْمنَا النَّاُس أَيَُّها يَا َوَقاَل َداُووَد
أحدث من واحد وهو تفسريه، يف وجدي» فريد «محمد ويرشح ،(١٦ (النمل: اْلُمِبنُي﴾
املراد عن بعيدة تأويالت دون — االلتزام مع وللعرص، لليرس واألقرب املعتمدة، التفاسري
تحدثًا — الناس وأخرب والنبوة امللك يف داود سليمان «وورث فيقول: — بالنص األصيل
وافًرا، قسًطا النعم جميع من منح وأنه الطري، لغة فهم أوتي بأنه — عليه هللا بنعمة
«سليمان» حديث حول التفاصيل بعض اإلخباريون ويروي املبني.» الفضل لهو هذا إن
أخذًا معها والتعاطي بل ولهجاتها، ألسنها فهم عىل وقدرته الطري، مع السالم عليه
بعصفور داود بن سليمان مر …» البيهقي»: بكر «أبو الحافظ — مثًال — فيقول ورًدا،
نبي؟ يا يقول وما قالوا: يقول؟ ما أتدرون ألصحابه: فقال عصفورة، حول يدور
أما شئت.»17 دمشق غرف أي أسكنك نفسك، زوجيني ويقول: نفسه إىل يخطبها قال:
سليمان «إن يقول: حديث يف الطيور كليم النبي قلب رقة إبراز إىل فيعمد الطربيس
أخذت شئت ولو مني، نفسك تمنعني لَم لعصفورته: يقول عصفوًرا رأى السالم عليه
دعاه ثم كالمه، من السالم عليه سليمان فتبسم البحر؛ يف فألقيها بمنقاري سليمان قبة
لنفسه يزين قد املرء لكن هللا، رسول يا ال فقال: ذلك؟ تفعل أن أتطيق للعصفور: وقال
من تمنعيه لم للعصفورة: فقال يقول. ما عىل يالم ال واملحب زوجته، عند ويعظمها
فأثر غريي، معي يحب مدٍَّع لكنه محبٍّا ليس إنه هللا نبي يا فقالت: يحبك؟ وهو نفسك

شديًدا.»18 بكاء وبكى سليمان، قلب يف العصفورة كالم
لغة أيًضا إنما الطيور، لغة فقط يحسن السالم عليه «سليمان» النبي يكن ولم
رسد عن علمها يغني النمل،19 سورة يف مشهورة قصة ولألمر حرشات. من األرض دبيب

فائدة: وتفاصيل رشوح من بشأنها جاء ما بعض إيراد يف كان ربما لكن نصها،
التي النملة وتلك بالشام، وقيل بالطائف، واٍد هو النمل وادي إن «الجزائري»: يقول
كثري» و«ابن النمل. رئيسة كانت العرمرم، سليمان جيش يدهسهن ال كي األخريات نبهت
من بكتائبه جميعه العرمرم جيشه قيادة يف «سليمان» كان اليوم ذلك يف أنه يروي

ص١٧. ج٢، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري، ابن 17
ص٤١٨. ذكره، سبق الجزائري، 18

ص٤١٥. نفسه، 19
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ذلك وصف القرظي» كعب بن «محمد عن «النيسابوري» وينقل والطري،20 واإلنس الجن
منها وعرشون خمسة فرسخ، مائة السالم عليه سليمان عسكر «إن فيقول: الجيش،
وعرشون وخمسة للوحوش، منها وعرشون وخمسة للجن، منها وعرشون وخمسة لإلنس،
جرًسا، اسمها كان النملة هذه «إن قوله: «وهب» عن كثري» «ابن وينقل للطيور.»21 منها
الذئب»!22 حجم بقدر وكانت عرجاء، وكانت الشيطان، بنو لها يقال قبيلة من وكانت
النملة حديث يوم وجنده «سليمان» أن أفادوا قد اإلخباريني من الكتاب بعض كان وملا
الرِّيَح َلُه ْرنَا ﴿َفَسخَّ يشاء: حيث لسليمان هللا سخره الذي الريح بساط يركبون كانوا
هذه يرفض جهته من كثري» «ابن فإن ،(٣٦ (ص: أََصاَب﴾ َحيُْث ُرَخاءً ِبأَْمِرِه تَْجِري
يف راكبًا موكبه يف كان أنه عىل دليل السياق هذا يف بل نظر، كله هذا «ويف ويقول: املزاعم
كذلك كان لو ألنه البساط؛ عىل ذاك إذ كان أنه من بعضهم زعم كما ال وفرسانه، خيوله
اإلسالم قبل تنطق كانت الدواب إن الجهلة: بعض ويقول … يشء منه النمل ينل لم
الناس مع تتكلم فلم وألجمها، العهد داود بن سليمان عليهم أخذ حتى الناس، وتخاطب

غريه.»23 عىل مزية لغاتها فهم يف لسليمان يكن لم هكذا، هذا كان ولو …
كان الذي فهو أهمية، وأكثرها شأنًا وأخطرها «سليمان» النبي أحاديث أشهر أما
السالم، عليه «سليمان» النبي بني الحميمة وللعالقة األهمية، ولهذه الهدهد، وبني بينه
سليمان دليل كان فإنه الهدهد، قتل عن «أنهاكم ملسو هيلع هللا ىلص: محمد النبي قال فقد الهدهد، وبني
ِمَن َكاَن أَْم اْلُهْدُهَد أََرى َال ِيلَ َما َفَقاَل الطَّرْيَ َد ﴿َوتََفقَّ الكريم القرآن ويحكي املاء.» عىل
.(٢٠ (النمل: ُمِبنٍي﴾ ِبُسْلَطاٍن َليَأِْتيَنِّي أَْو َألَذْبََحنَُّه أَْو َشِديًدا َعذَابًا َُّه َألَُعذِّبَن * اْلَغاِئِبنَي

الغضب هذا مع يتفق للنبي، شديًدا عطًشا سبَّب ربما الهدهد غياب أن واضًحا وكان
رصف «إنما القول: «عكرمة» عن يورد «الثعلبي» أن ورغم الرقيق، الطري ذلك عىل الهائل
فأثناء املبني، عذره ومعه عاد قد الهدهد فإن بوالديه.»24 بره الهدهد ذبح عن سليمان

ص١٨. ذكره، سبق كثري، ابن 20
ص٢٩٤. ذكره، سبق الثعلبي، 21
ص١٨. ذكره، سبق كثري، ابن 22

نفسه. املوضع 23
ص٣١٢. ذكره، سبق الثعلبي، 24
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خطري، تاريخي حديث بينهما ودار اليمن، بالد من قادم بهدهد إذا املاء عن بحثًا طريانه
اليمن هدهد واسم يعفور، سليمان هدهد اسم «كان إنه: «النيسابوري» يقول وفيما
معنى حول ترتكز وأنها التسمية، يف الهداهد ُسنة حول معلومة إىل يشري مما عفري.»25
عىل تفاخر اليمني عفري أن ويبدو «العفرتة»، مع الجذور يف اشرتكت وربما «اليعفرة»،
أهل من أصحابه بأمر علم حتى األريب بذكائه «يعفور» واستدرجه العرباني، «يعفور»
ِبِه تُِحْط َلْم ِبَما أََحْطُت َفَقاَل بَِعيٍد َغرْيَ ﴿َفَمَكَث بقوله: تعاىل هللا يوضحه ما وهو اليمن،
َعْرٌش َوَلَها ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوأُوتِيَْت تَْمِلُكُهْم اْمَرأًَة َوَجْدُت إِنِّي * يَِقنٍي ِبنَبٍَإ َسبٍَإ ِمْن َوِجئْتَُك
النبي وألن ،(٢٢–٢٤ (النمل: ِهللا﴾ ُدوِن ِمْن ْمِس ِللشَّ يَْسُجُدوَن َوَقْوَمَها َوَجْدتَُها * َعِظيٌم
يذله حتى أتاه إال األرض ناحية يف بملك يسمع ال «وكان — «الجزائري» يؤكد حسبما —
منه برسالة الهدهد وأرسل قراره السالم عليه «سليمان» اتخذ فقد دينه.»26 يف ويدخله
ليأتوه وعفاريته جنه أمر فقد ومبهر، إعجازي بعمل وأتبعها إليه، يستدعيهم القوم إىل
َكأَنَُّه َقاَلْت َعْرُشِك أََهَكذَا ِقيَل َجاءَْت ا ﴿َفَلمَّ وصولها، عند ليختربها اليمن؛ ملكة بعرش

.(٤٢ (النمل: ُمْسِلِمنَي﴾ َوُكنَّا َقبِْلَها ِمْن اْلِعْلَم َوأُوتِينَا ُهَو
يف وعمل زجاج، من رصح ببناء أمر قد سليمان «وكان كثري»: «ابن الحافظ ويحكي
املاء.»27 دواب من وغريه السمك من فيه وجعل زجاج، من سقًفا عليه وجعل ماء ممره
َرأَتُْه ا َفَلمَّ َح ْ الرصَّ اْدُخِيل َلَها ﴿ِقيَل بقوله: ذاك عند حدث ما الكريم القرآن ويصور
َظَلْمُت إِنِّي َربِّ َقاَلْت َقَواِريَر ِمْن ُمَمرٌَّد ٌح َرصْ إِنَُّه َقاَل َساَقيَْها َعْن َوَكَشَفْت ًة لُجَّ َحِسبَتُْه
اململكة إبهار كان وهكذا .(٤٤ (النمل: اْلَعاَلِمنَي﴾ َربِّ هلِلِ ُسَليَْماَن َمَع َوأَْسَلْمُت نَْفِيس
اإلسالم! دين يف الدخول إلعالنها مباًرشا دافًعا سبأ، مللكة صاحبها وعظمة السليمانية
بني الدينني، بني أبًدا فارق وال ملسو هيلع هللا ىلص، محمد دين نفسه هو الذي سليمان، بدين واإليمان
يف اليهود من املرتقبون أولئك به يؤمن ما وبني مكة، يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد إليه يدعو كان ما

يثرب.

ص٣١١. نفسه، 25
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بلقيس اسمها «أن فريوي: جنية، بنت كانت سبأ ملكة أن الثعلبي من ونعلم
فزوجوه منهم يتزوج أن وأبى … اليمن أرض ملك وكان … الهدهاد وهو اليرشح بنت
«الثعلبي» ويدعم بلقيس.»28 وهي بلعمة له فولدت … ريحانة لها يقال الجن من بامرأة
جنيٍّا.»29 بلقيس أبوي أحد «كان يقول: هريرة» «أبي عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن بحديث روايته
الزواج، لهذا كثمرة هجينًا نتاًجا بلقيس لكون تذهب روايات هناك أن كثري» «ابن ويرى
لجة، األسماك حوض تصورت «سليمان» رصح دخلت فلما ماعز، سيقان لها فكان
تبدي وأن سليمان، عند منظرها يبشعوا أن أرادوا الجن إن و«قيل: ساقيها. عن فكشفت
أمها ألن يتزوجها؛ أن وخشوا منها، ذلك فينفره الشعر من عليها ما لريى ساقيها عن
كثري» «ابن لكن الدابة.»30 كحافر كان حافرها أن وذكر معه، عليهم فتتسلط الجان من
والهدهد والنمل والعفاريت الجن قصص عن ورد ما كل أن بحصافته يدرك الحافظ
عقًال. مقبولة غري ويراها األخرية الرواية هذه يستبعد لكنه التنزيل، مصداقية صادق

يمحص فإنه الدينية، املؤسسات مختلف من الثقة بها حاز التي كثري»، «ابن وكعادة
واإلرسائيليات واملنحول بالضعيف ويدفع بصدقه، يليق بما الصادق عىل ويعلق الخرب،
والشبهة الظن بني خلط يف املؤمن يقع ال حتى والتعليق، والتنبيه اإلشارة من ويكثر
يف السالم عليه «سليمان» النبي أُعطيه ما حول األحاديث من مجموعة يورد فهو واليقني،
هريرة أبي عن … عظيًما أمًرا بالنساء التمتع من يطيق «كان ويقول: النساء، مباضعة
كل تحمل امرأة سبعني عىل الليلة ألطوفن داود: بن سليمان قال قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن
بهذه تصل أخرى أحاديث إىل يشري كثري» «ابن لكن هللا.» سبيل يف يجاهد فارًسا امرأة
ألف إىل وبعضها امرأة، مائة إىل يصل وبعضها امرأة، تسعني مباضعة حد إىل الفحولة
اإلتيان حد إىل املباضعة قدرة يف ملبالغتها األحاديث هذه يرفض ثم واحدة، ليلة يف امرأة
التوراتي الرقم يؤكد جعفر» «أبا لكن ضعيف.31 إسنادها أن ويثبت ليلة، يف ألف عىل
كل يف بيت، ألف فيه له الشياطني بناه حصن لسليمان «وكان فيقول: «سليمان» لحريم
قوة تعاىل هللا فأعطاه أمهرية، حرة وثالثمائة قبطية، أمة سبعمائة منهن منكوحة، بيت

ص٣١٢. ذكره، سبق الثعلبي، 28
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لم ذلك ولكن ويسعفهن.»32 جميًعا بهن يطوف وكان النساء. مباضعة يف رجًال أربعني
دعته التي العظيمة، قلبه رقة من أوردنا ما بدليل وقساوة، غلظة قلبه يف أن يعني يكن
الزوجات، من العدد هذا وليس معها! غريها زوجها أحب التي العصفورة، حال بكاء إىل

هللا. سبيل يف السالح يحملون أخالف أجل من إال املباضعة عىل والقدرة
«سليمان»، خيل عدد يف الهائلة املبالغة عىل أخرى مرة يعرتض كثري» «ابن إن ثم
فيها كان وربما فرس، ألف عرشين وربما فرس، آالف عرشة كانت ربما بأنها ويكتفي

األجنحة!33 ذوات من فرًسا عرشون — فقط —
تبوك غزوة من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «قدم قالت: عنها هللا ريض «عائشة» عن الحديث ويف
لعائشة بنات عن السرت من ناحية فكشفت الريح فهبت سرت، سهوتها ويف خيرب، أو
فرًسا بينهن ورأى بناتي، فقالت: عائشة، يا هذا ما فقال: صغريات) إماء (أي تلعب
الذي هذا ما فقال: به)، ليلعبوا مصنوعة أجنحة له وضعوا (أي رقاع من جناحان له
له فرس قال: جناحان، قالت: هذا؟ عليه الذي وما قال: فرس، قالت: وسطهن؟ يف أرى

أجنحة؟» لها خيًال لسليمان أن سمعت أما قالت: جناحان؟!
لم الذي الرد ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، النبي رد عن عائشة روته فيما الخطاب فصل إىل نصل وهنا
نواجذه!34 رأيت حتى فضحك «عائشة»: قالت … عفويٍّا فعل رد جاء ما قدر كالًما، يأِت

القرنني ذو الثاني املؤمن (2)

جديد، نوع من باستفسارات ملسو هيلع هللا ىلص محمد للنبي املرة هذه توجهوا مكة، أهل عادة غري عىل
الكتاب، أهل مقدسات يف ذكر بشأنها يأِت لم استفسارات اللدني، علمه لصدق اختباًرا
عليه يُمىل الكتاب، أهل من نفر عن علمه يتلقى إنما أنه النبي، قريش اتهمت أن بعد
محتوى ومجمل واألناجيل التوراة من مستقاة املعارف هذه تفصيالت وأن وأصيًال، بكرة
أساطري من ظنوه ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي يعلمون باالسم نفر بضعة وحددوا بل املقدس، الكتاب
الرومي.35 فكيهة وأبو ويسار عداس عليه أعانه افرتاه، إفك إال هو إن بالقول: األولني،

ص٤٠٨. ذكره، سبق الجزائري، 32
ص٢٣. ذكره، سبق كثري، ابن 33

ص٢٤. نفسه، 34
ص١٢٩٢. ج٢، د.ت، القاهرة، (املرصية)، األنجلو أوسع، آفاق نحو السقاف: أبكار 35

239



والرتاث األسطورة

ملسو هيلع هللا ىلص النبي ملنافرة مكة أهل رشح فقد الكريم، القرآني الكلم يف الشك لهذا وإعماًال
هو من ومنهم جنديسابور، مدرسة ربيب هو من منهم رجاالتهم، من املثقفة الفئة
أهلها وعادات وفارس، والشام مرص شئون يف املتفقه ومنهم اإلسكندرية، جامعة خريج
الحضارات معاهد يف العلم لتلقي الجاه ذوي من أهلوهم أرسلهم من وهم وعقائدهم،
ومطارحات األولني، قصص حول الدرس حلقات هناك تدار كانت حيث الجزيرة، حول
املناطقة وعلوم الفالسفة ومحاورات واملرسلني، واألنبياء واألبطال القواد سري حول العلم
من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل نكريًا أشد املثقفة القرشية الفئة تلك وكانت اليونانيني، ورياضة
العارفني من آخرون عليه أعانه إفًكا تصوروه ما لكشف ودأبًا إلحاًفا وأشدهم اآلخرين،
الحارث» بن «النرض اإلسالمية: األخبار كتب يف بروًزا هؤالء وأكثر الغابرين، بأحوال
الكربى، بدر يف اثنني منهم النبي أرس الذين معيط»، أبي بن و«عقبة خلف»، بن و«أبي
مدارج عىل يسعى مهيًضا، اإلسالم كان إبان أيديهما قدمت ما جزاء 36 صربًا قتلهما وتم

مكة. يف ضعيًفا بدايته
النزول أسباب يف السيوطي الدين جالل رواه فيما — املثقفني أولئك سؤال وكان
غًدا أخربكم فقال: … نبؤه؟ كان وما ومغاربها، األرض مشارق بلغ طوَّاف رجل «عن —
جربيل، يأتيه وال وحيًا، إليه ذلك يف هللا يحدث ال هللا رسول ومكث … عنه سألتم بما

الكهف.»37 أصحاب بسورة هللا من جربيل جاء ثم … مكة أهل أرجف حتى
بني ما تمتد آيات عرب القرنني»، «ذي بشأن اإللهي الرد الكهف سورة لنا وتروي
َعَليُْكْم َسأَتْلُو ُقْل اْلَقْرننَْيِ ِذي َعْن ﴿َويَْسأَلُونََك تعاىل: بقوله وتبدأ ،٩٩ واآلية ٨٣ اآلية
خربًا أي … ذكًرا منه عليكم سأتلو «قل كثري ابن ويرشح ،(٨٣ (الكهف: ِذْكًرا﴾ ِمنُْه
الشارح، الكايف النافع الخرب هذا ورغم حاله.»38 ورشح أمره تعريف يف كافيًا نافًعا
أمىس القرنني» «ذي أمر أن الرتاثية كتبنا يف واضًحا كان فقد العاملني، رب أوضحه الذي
القسمات من كثري يف وغموًضا، التباًسا — هللا كتاب يف وردت التي — األمور أشد من

الناس، سيد ابن أيًضا انظر ص٤٩٥؛ ج٢، القاهرة، ط٣، املعارف، دار وامللوك، الرسل تاريخ الطربي: 36
ص٣١٨. ج١، ١٩٨٠م، بريوت، الجديدة، اآلفاق دار األثر، عيون

ص١٢٨. ١٩٨٦م، القاهرة، والتوزيع، للنرش املنار دار النزول، أسباب السيوطي، الدين جالل 37

ص٩٧. ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري، ابن 38
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تراثية شخصية تفسري، أو سري أو تاريخ من الكتب هذه تعرف لم بحيث والتفاصيل،
وحول اسمه، حول اختلفوا القرنني»، «ذي حول االختالف قدر أمرها، حول اختلف
األمم ملوك من ملًكا كان وهل العرقي، وأصله موطنه وحول القرنني، بذي تلقيبه رس

ذاك؟ وال هذا ال أم نبيٍّا؟ رسوًال كان أم السالفة

هو؟ من

ما ملك وأنه «نوح»! بعد امللوك أول كان وأنه «عياشيٍّا»، الجزائري هللا نعمة عند هو
«عياش» اسمه كان عنه) هللا (ريض عيل لإلمام ينسب فيما لكنه واملغرب! املرشق بني
من ولعله صالًحا.»39 عبًدا وكان عباًسا، اسمه «كان فيقول: «النيسابوري» أما فقط.
اجتهاد ليس االختالف مرجع وأن واحدة، كلمة وعياًشا» وعياش، «عياشيٍّا، أن الواضح
وقتما تدوينه تم واحد، أصل قراءة يف االختالف إىل راجع هو ما قدر وتمحيصهم، الرواة
من مناص فال ثَمَّ وِمن وخلًطا؛ لبًسا أحدث مما منقوطة؛ غري تكتب العربية اللغة كانت

أخر. روايات يف األخرى العبابيس من كثري عن التجاوز
هو القرنني «ذو قوله: يف «الزبري» عن جاء مثلما التسميات، من آخر نوع وثمة
يرفض بينما عباس».41 «ابن أيًضا رواه ما وهو معد.»40 بن الضحاك بن هللا عبد
الذي أثفيان بن إفريدون …» هو ألنه «الضحاك»؛42 هو القرنني ذو يكون أن «السهييل»
وقيل … مرذبة بن مرزبي «اسمه أن السرية يف فيورد هشام» «ابن أما الضحاك.» قتل
هو اسمه إن فيقول فيه، قيل مما أخرى تسمية يذكر لكنه هرديس.» وقيل هرمس، فيه

السبع.43 برئ يف إلبراهيم حكم الذي وهو التبابعة، أول وهو مراثد ذي بن الصعب
فيبدو «تُبَّع»، االسم حملوا القديم اليمن ملوك من سلسلة التبابعة أن نعلم كنا وملا
اسم اكتشاف إىل سعوا ثَمَّ وِمن ثمينًا؛ القرنني» «ذي احتساب للرواة غ سوَّ قد ذلك أن

.١٧٢ ،١٦٦ ص١٦٢، ذكره، سبق املبني، النور الجزائري، 39
ص٦٠. ج١، ١٩٧٨م، بريوت، املعرفة، دار هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األنف الروض السهييل، 40

ص٩٦. ج٢، ذكره، سبق كثري، ابن 41
ص٥٩. ذكره، سبق السهييل، 42

ص٥٩. األنف، الروض بكتاب املرفقة السرية هشام، ابن 43
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لألسماء مالزم طابع وهي القرنني» «ذي اسم يف «ذو» الالزمة وجود مع خاصة له، يمني
قوله: يف كثري» «ابن عند ورد مثلما إلخ، … يزن» و«ذي نواس» «ذي عىل قياًسا اليمنية،
بن نبت بن عود بن األزد بن هللا عبد بن منصور بن قنان بن هللا عبد بن «مصعب إنه
وأمه حمري من كان أنه حديث يف جاء وقد قحطان. بن سبأ بن كهالن بن زيد بن مالك
شعًرا ذلك يف الحمرييني بعض أنشد وقد لعقله، الفيلسوف ابن له يقال كان وأنه رومية،

فقال: أجداده أحد بكونه يفتخر

وت��ح��ش��د ال��م��ل��وك ل��ه ت��دي��ن م��ل��ًك��ا م��س��ل��ًم��ا ج��دي ال��ق��رن��ي��ن ذو ك��ان ق��د
م��رش��د ح��ك��ي��م م��ن أم��ر أس��ب��اب ي��ب��ت��غ��ي وال��م��غ��ارب ال��م��ش��ارق ب��ل��غ
ح��رم��د وث��أط خ��ل��ب ذي ع��ي��ن ف��ي غ��روب��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��س م��غ��ي��ب ف��رأى
ال��ه��ده��د»44 أت��اه��ا ح��ت��ى م��ل��ك��ت��ه��م ع��م��ت��ي ك��ان��ت ب��ل��ق��ي��س ب��ع��ده م��ن

كرب «أبو هو فقال: آخر، يمنيٍّا اسًما الباقية» «اآلثار يف اقرتح فقد «البريوني» أما
احتساب عىل درجوا قد الرتاثيني كتَّابنا أن ولنالحظ الحمريي.»45 أفريقيش بن شمر
اليمن دول آخر أنهم بحكم حمرييني، التاريخ عرب دولهم تداول عرب جميًعا اليمن أهل
كل — القرنني» «ذي حمريية عىل — «البريوني» وافق لذلك اإلسالم؛ قبل املعروفة
كليهما عند فهو االسم، يف خالفاه وإن املحرب، يف حبيب» و«ابن الكلبي»، «ابن من
ويوافق هذا صعبًا. وال كرب أبا وليس الهمال»،46 و«ابن الهملل» بن قرين بن «الصعب
أو «هرمس» تسميه أقوال من هشام» «ابن أورده ما عىل ماكوال» و«ابن «الدارقطني»
بن «هرويس فهو الجدود، لجدود والتنسيب التأصيل يف يزيدان لكنهما «هرويس»،
بدا «السهييل» أن إال نوح»،47 بن يافث بن بوتان بن كشلوخني بن لنطي بن قيطون
خطيب ساعدة» بن «قس أن بزعمه ذلك عىل ودلل «صعبًا»، كان القرنني» «ذا أن واثًقا
معرش «يا ألهله: فيها يقول خطبة له ونسب ألبيه، جده القرنني» «ذا عد قد إياد. قبيلة

ص٩٦. ذكره، سبق كثري، ابن 44
ص١٧٩. ذكره، سبق الجزائري، 45

.٣٦٦ ص٣٦٥، ١٩٨٠م، ط٢، بريوت، الجديدة، اآلفاق دار املحرب، حبيب بن جعفر أبو 46
ص٩٦. ذكره، سبق 47
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كله ذلك كان ثم ألفني، ر وعمَّ الثقلني، وأذل الخافقني، ملك القرنني، ذو الصعب، بن إياد
لألعىش: هشام ابن وأنشد عني، كلحظة

م��ق��ي��م أم��ي��م ج��دث ف��ي ب��ال��ح��ن��و ث��اويٍّ��ا أص��ب��ح ال��ق��رن��ي��ن ذو وال��ص��ع��ب

بالعراق.»48 القرنني ذو فيه مات الذي قراقر حنو يريد بالحنو، وقوله
ملا تماًما مخالفة مذاهب القرنني» «ذي تسمية يف ذهبت أخرى اجتهادات وهناك
هللا «عبد إىل بإسناده يذهب الذي الدين» «إكمال كتاب يف مثًال له نجد ما وهو أوردناه،
«ذا وال «صعبًا» وال «عباًسا» وال «ضحاًكا» ال يكن لم القرنني» «ذا أن إىل سليمان» بن
«الجزائري» ويذكر إسكندر»، له: يقال اإلسكندرية أهل من رجًال …» كان إنما كرب»،
عليه ينطبق غريه ال ألنه فليقوس»؛ ابن «اإلسكندر أنه إىل يذهبون السري، أهل بعض أن
قد — الرازي يقول فيما — فاإلسكندر ملكه، اتساع وعىل الكريم القرآن يف جاء ما
وفارس والعراق الشام بالد ففتح رشًقا اتجه ثم كله، الغرب واجتاح الغرب ملوك حصد
«اإلسكندر أنه قطع فقد تاريخيٍّا، ذلك ثبوت يرى «الرازي» كان وملا والصني، والهند
بسؤال املقصود عني ذات وهو الكريم، القرآن يف نفسه القرنني» «ذي وبأنه املقدوني»،49

ملسو هيلع هللا ىلص. للنبي مكة أهل
نفسها، لألسباب «الرازي» رأي عىل املفرس القرآن يف وجدي» فريد «محمد وافق وقد
ما بني التوفيق حاول وإن نفسه، للرأي الشديد «املسعودي» ميل خاٍف غري كان كما
حول املسلمون اإلخباريون إليه ذهب ما وبني اليوناني، «اإلسكندر» عن التاريخ يقوله
وأنه به وافتخر شعره يف تبع ذكره «وقد الذهب»: «مروج يف فقال القرنني»، «ذي يمنية
وأن اليمن، من خلًقا وأسكنها رومية مدينة غزا التبابعة بعض إن وقيل قحطان، من
هشام»، «ابن أما أعلم.»50 وهللا بها، املتخلفني أولئك من اإلسكندر، هو الذي القرنني ذا
«من القرنني» «ذا أن إىل «السرية» يف انتهى فقد والتسميات، التقوالت ملختلف رسده فبعد
جاء فقد «الطربي» أما به.»51 فعرفت اإلسكندرية بنى الذي اإلسكندر وأنه مرص، أهل

ص٥٩. ذكره، سبق السهييل، 48
ص١٧٨. ذكره، سبق الجزائري، 49

ص٢٨٨. ج١، ت، د. بريوت، اإلسالمية، املكتبة الذهب، مروج املسعودي، 50
ص٥٩. السهييل»، «يف السرية هشام، ابن 51
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قليس.»52 ابن فيه ويقال قليقوس، بن إسكندروس «هو يقول: وهو تردد دون واضًحا
اليوناني االسمي الترصيف بإضافة أو — فيليب ابن هو املقدوني» «اإلسكندر أن ومعلوم
غري الكتابة عن أسلفناه ملا يعود خطأ «قليقوس» ابن القول ولعل «فيليبس»، ابن —

فليقوس». «ابن الجزائري ذكره ما مع خاصة املنقوطة،
كما للشيعة)، (ممثًال األنبياء قصص يف «الجزائري» وافق فقد لهؤالء، وإضافة
ذي تسمية عىل للسنة)، (ممثًال املنطقيني عىل الرد كتابه يف تيمية» «ابن أيًضا وافق
هو يكون أن قاطًعا نفيًا ينفيان والسني، الشيعي، كليهما: لكن «إسكندر» القرنني
تربيًرا له نجد ال ما فهو بالتحديد، «إسكندر» اسمه كان ملاذا أما اليوناني. املقدوني
هو يكون أن رفض سبب توضيح يف بشدة انهمكا لكنهما لديهما، بشأنه توضيًحا أو
كان املقدوني ألن وعويًصا؛ كبريًا إشكاًال ذلك فسيثري املقدوني هو كان لو ألنه املقدوني؛
الحكم يوجب القرنني لذي هللا تعظيم وأن «أرسطوطاليس»، اليوناني للفيلسوف تلميذًا
إليه.» سبيل ال مما وذلك …» معلنًا: تيمية» «ابن يقف وهنا صدق، «أرسطو» مذهب أن

جهل.»53 «وهذا بقوله: ذلك يصف أنه كما
هشام ابن «وقول بالقول: هشام» «ابن عىل «السهييل» يعقب نفسه للسبب وربما
بعيد قول به، فعرفت اإلسكندرية بنى الذي اإلسكندر وأنه مرص، أهل من أنه السرية يف
بني ما ملك ألنه باألول، له تشبيًها القرنني ذا سمي اإلسكندر يكون أن ويحتمل …
ويذهب والنحل»، «امللل يف «الشهرستاني» ويتابعه أيًضا.»54 ذكروا فيما واملغرب املرشق
لذلك القرآن»؛55 يف املذكور هو «ليس لكن القرنني، بذي فعًال لقب «اإلسكندر» أن إىل
بن سام ولد من وكان القيارصة، أول أبوه القرنني، ذو هو «إسكندر «قتادة»: عن جاء
… بن مرصيم بن فيلبس بن إسكندر فهو الثاني، القرنني ذو فأما السالم، عليه نوح
إبراهيم بن إسحاق بن العيص ابن … إىل) يصل حتى سلف إىل سلًفا ينسبه (ويظل

تاريخه.56 يف عساكر» «ابن املفصل املطول نفسه النسب ذكر وقد الخليل»!

ص٥٩. ذكره، سبق السهييل، 52
.٢٨٤ ص٢٨٣، ١٩٧٦م، باكستان، الهور السنة، ترجمان إدارة املنطقيني، عىل الرد تيمية، ابن 53

ص٥٩. ذكره، سبق السهييل، 54
ص٧٣. ج٢، ١٩٨٢م، بريوت، املعرفة، دار والنحل، امللل الشهرستاني، 55

.٩٧ ص٩٦، ذكره، سبق كثري، ابن 56
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املرصي اليوناني «املقدوني إن بالقول: اإلشكال عىل فيعقب كثري»، «ابن الحافظ أما
القرنني ذا (يقصد األول عن متأخًرا كان الروم، بأيامه يؤرخ الذي اإلسكندرية، باني
أرسطوطاليس وكان سنة، ثالثمائة بنحو املسيح قبل هذا وكان طويل، بدهر القرآني)
وأن واحد، أنهما يعتقدون الناس من كثريًا ألن عليه؛ نبهنا وإنما … وزيره الفيلسوف
وفساد كبري خطأ بدلك فيقع وزيره، أرسطوطاليس كان الذي هو القرآن يف املذكور
وزيره وكان مرشًكا فكان الثاني وأما صالًحا، مؤمنًا عبًدا كان األول فإن طويل، عريض
بالرشك)، قرنه مع فيلسوًفا، املؤمن وزير يكون أن الشديد استهجانه (الحظ فيلسوًفا
يشتبهان وال يستويان ال هذا؟ من هذا فأين سنة، ألفي من أزيد زمانيهما بني كان وقد

األمور.»57 حقائق يعرف ال غبي عىل إال
القرنني» «ذي اسم يف واألخبار السري وأصحاب واملفرسون الرواة اختلف إذن؛
القرنني» «ذا أن إىل يذهب األول مذهبني: يف توجهاتهم إجمال ويمكن كبريًا، اختالًفا
الكريم القرآن رواية بني باملطابقة آخرون ذهب بينما اليمن، من قحطانيٍّا عربيٍّا كان
اليوناني. املقدوني فيليب» بن «اإلسكندر هو القرنني» «ذا أن إىل التاريخ، أحداث وبني
كثري» «ابن منهم املفرسين، من عدد الثاني املذهب هذا أصحاب عىل اعرتض وقد
«اإلسكندر» أن يف تكمن اإلشكالية وكانت «شيعي». و«الجزائري» «ُسنة» تيمية» و«ابن
«اإلسكندر» بكفر القطع يوجب مما «أرسطوطاليس»؛ اليوناني للفيلسوف تلميذًا كان
هللا كتاب يف املذكور القرنني» «ذا هو يكون أن يمكن فال وعليه فيلسوف، يد عىل لتتلمذه

العزيز.
ً خطأ «اإلسكندر» وبني القرنني» «ذي بني الخلط يف رأى قد كثري» «ابن كان وإذا
يعرف ال غبي عىل إال يشتبهان وال يستويان ال وأنهما طويًال، عريًضا وفساًدا كبريًا
كان القرنني ذا «إن فيه: قال فريًدا حالٍّ لإلشكال قدم تيمية» «ابن فإن األمور، حقائق
أقىص بلغ القرنني وذي املقدوني، بخالف مسلًما وكان عظيمة، بمدة أرسطو عىل مقدًما
إىل وصل وال لهذا، يصل لم واملقدوني ومأجوج، يأجوج سد وبنى واملغرب، املرشق

السد»!58

ص٩٧. نفسه، 57
ص٢٨٣. ذكره، سبق املنطقيني، عىل الرد تيمية، ابن 58
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مناص وال — يضعنا املنطقيني» عىل الرد كتابه: «يف ذلك يقول إذ تيمية» و«ابن
هذا هدف عن تخرج املطولة مناقشته كانت وملا منطقيٍّا، ملناقشته قرسي موقف يف —

اإليمان. أضعف وهذا ثالث، بملحوظات فسنكتفي املوضوع،
عىل مقدًما وكان مسلًما، كان القرنني» «ذا إن قوله حول هي األوىل: وامللحوظة
«محمد» بدعوة آمن قد أنه يعني هنا، القرنني» «ذي فإسالم عظيمة، بمدة «أرسطو»
وإذا املقدوني، هو كان إذا عام ألف من بأكثر بها يدعو أن قبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
ألًفا بنا يلقي ذلك فإن عظيمة، بمدة «أرسطو» عىل مقدًما وكان املقدوني، يكن لم
يكون أن اإلسالمي املنطق وفق يعني إسالمه أن كما يزيد، أو الوراء، إىل أخرى
عكس التاريخ ويستدير لحظة، يف آناته بكل الزمان ينسحق إذ نبيٍّا، القرنني» «ذو
ظروفهم واختالف اختالفهم عىل — أنبياء من سلف من كل ليصبح الطبيعية حركته
مجرد — وطريقته ومنهجه منهم كل قضية واختالف وبنياتها، مجتمعاتهم واختالف
نبي عند تنتهي ثم تبدأ كاملة، دورة التاريخ وباستدارة املحمدي، الزمن يف لحظة
واملنتهى البدء هو ويبيت بدعوته، مؤمنني له أتباًعا األنبياء جميع يصبح ملسو هيلع هللا ىلص، اإلسالم
فإن وعليه الربوبية، عالم يف واآلخر األول هو تعاىل اإلله أصبح كما النبوة، عالم يف
جميًعا عليهم الكرام، األنبياء من واحًدا كان القرنني» «ذا أن بذلك يعني تيمية» «ابن
وكان الجميع سبق الذي ملسو هيلع هللا ىلص، اإلسالم نبي أتباع من فهو ومثلهم والسالم، الصالة
لدعوته، وتمهيًدا أجله، ومن الطاهرين، أصالب حملتها «آدم»، جبني يف نور من غرة

السالفني! جميع ورساالت نبوات كانت
األمر تيمية»: «ابن السنة فقهاء شيخ عند مؤكدين أمرين يف تتمثل الثانية: وامللحوظة
«اإلسكندر» أن هو والثاني ومأجوج، يأجوج سد بنى الذي هو القرنني» «ذا أن األول
يف يرد لم أنه أهمها: براهني، ذلك عىل ويقدم ومأجوج، يأجوج بالد إىل يصل لم
أو سد أو مكان إىل بوصوله يفيد ما املقدوني» «اإلسكندر عن التاريخية الوثائق
وأن االسم بهذا قوم أو مكان أو سد هناك يكون أن لكن االسم، هذا تحمل أمة
لثبوته شك؛ ينالها ال التي املسلمات من تيمية» «ابن عند فهو وصلهما، القرنني» «ذا

الكريم. هللا كتاب يف النقيل بالدليل
الكريم القرآن قصد ماذا بعد يُعرف لم — اليوم حتى — أنه فهي الثالثة: امللحوظة أما
األريض، الكوكب عىل السد ذلك أين وال موضعهم، أين وال ومأجوج، يأجوج بأمة
بمنطقه، املناطقة كل أفحم الذي تيمية» «ابن لكن كبري، خلف بها ذلك يف واآلراء
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يف معلومة لكنها يقينًا، ومعلومة بل موجودة مواضع بكونها — اعتقاًدا — يجزم
علم يف معلوم أنه كما وصلها. القرنني» «ذا أن ويعرف جيًدا يعرفها الذي الوحي
تلك يصل لم املقدوني» «اإلسكندر أن املواضع، هذه يجهل الذي القارص، التاريخ
أن مكابر، فيه يماري ال الذي لكن العاملني، فوق هو الذي هللا يعلمها التي املواضع
بأن واكتفى وسدها. األمة هذه بموقع علم أدنى لديه يكن لم نفسه تيمية» «ابن
مقرونان وسدها األمة هذه وأن الكريم، القرآن قرر كما بوجودها وآمن هللا، يعلمها
علم لعرفها وصلها كان لو ألنه باملقدوني؛ مقرونة غري لكنها القرآن، يف القرنني بذي
اإلنسان علم قصور داللة يحمل أمر وهو أمرها، عن وُكشف التاريخ وعلم الجغرافيا
االعرتاف من — املنطقيني عىل الرد منطق حسب — مناص فال ثَمَّ وِمن املفتون؛ الغر
كاٍف دليل وهذا السد»، إىل وصل وال لهذا يصل «لم املقدوني» «اإلسكندر أن بتواضع،
«أرسطو» عن تلقاه الذي العلم ذلك بالذات، علمه ومحدودية رحلته محدودية عىل
إىل وأرشده األسباب، وآتاه هللا علمه الذي القرنني» «ذي بعلم قارناه ما إذا الفيلسوف،
منطق وفق أبًدا تعرفها لن وربما اليوم، حتى كوكبها عىل اإلنسانية تعرفها ال أماكن

املنطقيني. عىل الرد
لم أمر فهو القرنني»، «ذي بلقب العظيم الفاتح هذا الكريم القرآن لقب ملاذا أما
أطراف لبلوغه القرنني بذي ي ُسمِّ «أنه «املسعودي»: فيذكر خالف، من بدوره يسلم
عنه.»59 ريضهللا …» يضيف: ثم االسم.» بهذا سماه قاف بجبل املوكل امللك وأن األرض،
ألنه فقيل: القرنني»، «ذا به ُسمي الذي السبب يف «واختلفوا فيقول: كثري» «ابن ويرشح
رأسه، يف نحاس من قرنان له كان منبه»: بن «وهب قال القرنني، شبه رأسه يف كان
قرني بلغ ألنه وقيل: والروم، الفرس ملك ألنه الكتاب: أهل بعض وقال ضعيف، وهذا

… األرض من بينهما ما وملك وغربًا رشًقا الشمس
يطافيهما شعر من غديرتان له كانت البرصي»: «الحسن وقال الزهري، قول وهو
عبًدا كان فقال: القرنني؛ ذي عن ُسئل أنه طالب أبي بن عيل وعن … القرنني ذا فسمي
قومه فدعا هللا، فأحياه فمات، قرنه عىل فرضبوه هللا إىل قومه دعا فناصحه، هللا ناصح

القرنني.»60 ذا فسمي فمات، اآلخر قرنه عىل فرضبوه هللا إىل

ص٢٨٨. ج١، ذكره، سبق الذهب، مروج املسعودي، 59
.٩٦ ص٩٥، ج٢، والنهاية، البداية كثري، ابن 60
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يف أمسك أنه منها اللقب، لهذا التعالت بقية و«الجزائري» «الثعلبي» أجمل وقد
يلبس كان أنه ومنها عظيمتني، ضفريتني ذا كان أنه ومنها الشمس، بقرني رؤياه
يف انقرض أنه ومنها — الحًقا سيتبني كما اآلراء أصح رأينا يف وهو — قرنني ذا تاًجا
خمسمائة عاش أنه وهب إىل باإلسناد كالهما يرص ذلك ومع الزمان، من قرنان وقته
لإلسالم ويدعو األرض يجوب سنة وستمائة ألًفا مكث أنه فيذكر كثري» «ابن أما عام!61
أن رغم الكتاب، ألهل القول ونسب السالم)! عليه نوح للنبي القيايس العمر (متجاوًزا
كل «ويف بالقول: فيعرتض ذلك يعجبه ال ثم القرنني». «ذا يذكر لم الكتاب أهل كتاب
كان أو سنة، وثالثني ستًا عاش «أنه عساكر» «ابن قول يورد ثم نظر.»62 املدة هذه
ويقول: أخرى مرة ويعرتض سنة.» عرش ستة ملكه وكان … سنة وثالثني ثنتني عمره
األول وليس «املقدوني» الثاني إسكندر عىل ينطبق إنما عساكر» «ابن ذكره الذي «إن

بينهما».63 وآخرها الرتجمة أول يف عساكر) ابن (أي خلط وقد القرنني»، «ذو
العرب ضمن القرنني» «ذا سلكوا من أن فطن، عىل يغيب ال والذي الطريف ولكن
عند كان وإن فهو آخر، بأمر داخيل يقني إىل تشري زالت حديثهم استبطن قد اليمنية،
أمه ألن األب؛ جهة من هذا فإن «مصعب»، قح عربي واسمه اليمن أزد من كثري» «ابن
الفيلسوف ابن له يقال «وكان قوله: يف واستحياء خجل عىل تأتي فلتة ثم رومية! كانت
الصعب اسم عىل أرص الذي السهييل أما أرسطو؟) غري هنا فيلسوف ثمة (وهل لعقله.»
إن يقول: هشام»، «ابن عند ورد لألعىش منسوب بيت عند يتلكأ ووقف دونه، واستمات
يكن لم «السهييل» أن فيبدو بالعراق، قراقر» «حنو يف ودفن مات القرنني» ذا «الصعب
نحبه، املقدوني» «اإلسكندر فيه قىض الذي املوضع كان بالتحديد املوقع ذلك أن يعلم
و«الجزائري» تيمية» «ابن أما مهزومة. فارسية إمرباطورية وإيران العراق كانت وقت
عىل ا أرصَّ لكنهما األشهر، اليوناني القائد هو ليس القرنني» «ذا أن يقني عىل كانا فقد

«إسكندر»! العربي، اللسان عىل الغريب االسم ذلك منحه

ذكره، سبق النيسابوري، الثعلبي أيًضا انظر ١٧٩؛ ص١٧٨، ذكره، سبق املبني، النور الجزائري، 61
ص٣٢٢.

ص٩٨. ذكره، سبق كثري، ابن 62
ص١٠٠. نفسه، 63
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والعروبة النبوة عن

اآليات أثارتها قضية فهي عدمها، من نبوته عن أما ولقبه، اسمه، عن جاء ما هذا
اْألَْرِض ِيف َلُه َمكَّنَّا إِنَّا * ِذْكًرا ِمنُْه َعَليُْكْم َسأَتْلُو ُقْل اْلَقْرننَْيِ ِذي َعْن ﴿َويَْسأَلُونََك الكريمة:
تَْغُرُب َوَجَدَها ْمِس الشَّ َمْغِرَب بََلَغ إِذَا َحتَّى * َسبَبًا َفأَتْبََع * َسبَبًا ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوآتَيْنَاُه
ِفيِهْم تَتَِّخذَ أَْن ا َوإِمَّ تَُعذَِّب أَْن ا إِمَّ اْلَقْرننَْيِ ذَا يَا ُقْلنَا َقْوًما ِعنَْدَها َوَوَجَد َحِمئٍَة َعنْيٍ ِيف
وقيل: القرنني، ذي عن محمد يا «ويسألونك وجدي: ويفرس .(٨٣–٨٦ (الكهف: ُحْسنًا﴾
عليكم سأتلو قل للتساؤل: هللا فأجابه مكة، مرشكو سأله وقيل: له، امتحانًا اليهود سأله

ذكًرا.» منه
ملسو هيلع هللا ىلص للرسول اليهود وجهه قد السؤال يكون أن احتمال ضعف تقرير يمكن وهنا،
أبي ابن و«عقبة الحارث»، بن «النرض هما السائلني أن األخبار كتب تقرير أولها ألسباب:
نخلة، يف أحدهما فقتل قوته، من اإلسالم تمكن بعد الوفاق، الجزاء لقيا وقد معيط»،
قبل كان الحديث أن وثانيها الكربى. بدر وقعة يف أرسهما بعد الروحاء يف اآلخر وقتل
كما مدنية، ال مكية الكهف سورة باعتبار اليهود، حيث املدينة، إىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هجرة
أنه وثالثها بعد. بدأت قد تكن لم املدينة بهود وبني ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني الجدالية الحرب أن
يكون وعليه القرنني»، «ذي باسم بطل أو نبي إىل تشري قصة أية اليهودي املأثور يف ليس
كتب به جاءت وما مكة، مثقفي تساؤل عن الدراسة، هذه صدر يف أوردناه ما هو املقبول
علموه، أن سبق فيما صًدى لها وجدوا بأمور مكة أهل يحدث النبي كان حيث األخبار،
«ذي عن كان املرة هذه التساؤل لكن الدراسية، بعضهم بعثات أو التجارية، رحالتهم يف
فحسب؟ تاريخية شخصية مجرد أم مرسًال، نبيٍّا أم صالًحا، ملًكا كان هل القرنني»،

عند جاء ما أغربها لعل اإلجابة، تحاول الروايات من عدًدا نجد الصدد وبهذا
عمر إىل يعزى القول وهذا املالئكة، من ملك أنه رأى من «ومنهم قوله: يف «املسعودي»
قال: من «وأغرب فيقول: تفصيًال كثري» «ابن ويزيدنا عنه.»64 هللا ريض الخطاب بن
رجًال سمع أنه الخطاب»، بن «عمر املؤمنني أمري عن حكي وقد املالئكة، من ملك إنه
تسميتم حتى األنبياء، بأسماء تتسموا أن كفاكم ما مه، فقال: القرنني، ذا يا آلخر: يقول
من ملًكا كان أنه «الصحيح أن واثًقا كان الحافظ كثري» «ابن لكن املالئكة؟»65 بأسماء

ص٢٨٨. ذكره، سبق املسعودي، 64
ص٩٥. ذكره، سبق كثري، ابن 65
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القرنني»، «ذي بنبوة اعتقاده عن أسلفناه ما مع يتضارب ما وهو العادلني.» امللوك
عباس ابن وعن … رسوًال كان وقيل نبيٍّا، كان إنه «وقيل بشأنه قيل ما يورد هو ثم
منصوًرا، وكان كتابه، يف عليه وأثنى عمله هللا ريض صالًحا ملًكا القرنني ذو كان قال:
ذكر وقد … جيشه مقدمة عىل كان السالم عليه الخرض أن وذكر الخرض، وزيره وكان
املكرمة بالكعبة معه وطاف الخليل، إبراهيم يدي عىل أسلم القرنني ذا أن وغريه األزرقي
ذا أن وغريهما هللا عبد وابنه عمري بن عبيد عن وروي السالم، عليه وإسماعيل هو
ر سخَّ هللا وأن ورضاه، له ودعا تلقاه بقدومه سمع ملا إبراهيم وأن ماشيًا، حج القرنني
القرنني، لذي السحاب تسخري سبب ويعلل أراد.»66 حيث يحمله السحاب القرنني لذي
له «جيء بقوله: الريح، بساط عىل لتحمله الريح له سخرت الذي بسليمان مضاهاة
إبراهيم وبرشه السحاب، هللا له فسخر الخليل، فيه بلد يف أركب ال فقال: لريكبها، بفرس

بذلك.»67
أكد إذ القرنني»، «ذي نبوة تماًما تنكر «عيل» اإلمام رواية فإن أخرى جهة ومن
أخرى رواية ويف األرض.»68 يف له فمكَّن فأحبه، هللا أحب عبد بل نبي، وال ملك ال «أنه
الحديث ويف نبيٍّا.» وال رسوًال وليس مبعوث ملك القرنني ذا «إن قال: وجهه هللا كرم عنه

إلمامته.69 اإلسكندرية دهقان ودعا ضخًما، مسجًدا وبنى اإلسالم، إىل ودعا أسلم أنه
يف له هللا تمكني عن باآليات ورد ما إىل استندوا فقد نبيٍّا، كونه إىل ذهبوا من أما
نبي. مع إال يجوز ال وكله «… القرنني ذا يا «قلنا: معه والكالم األسباب، ومنحه األرض
أكان أدري «ال ملسو هيلع هللا ىلص: املصطفى يقول حيث األمر؛ يف فيفصل النبوي الحديث أما

ال.»70 أم نبيٍّا، القرنني ذو
من واسعة مساحة لنفسه الباحث يجد ملسو هيلع هللا ىلص محمد للنبي الفصل القول ومع
قد أننا رغم االجتهاد، من نوًعا وكانت آراء، من أسلفناه ما كثرة مع وخاصة االجتهاد،
التي الحساسيات من الكثري وراعينا يُمل، ال بما وأوفينا يُخل، ال الذي بالقدر أوجزنا

نفسه. املوضع 66
ص٩٩. نفسه، 67
نفسه. املوضع 68

.١٦١ ص١٦٠، ذكره، سبق الجزائري، 69
ص٣٢٤. ذكره، سبق الثعلبي، 70
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البحث بمشقة أنفسنا وبلونا القليل، من األهم وأبقينا الكثري، فتخطينا الظروف، تفرضها
القصد. وراء من والعقل املبتغى، ونبل الغرض يستأهله فيا

اإلخباريني عند جاء كما — يمكن ال القرنني» «ذا أن باطمئنان نقرر أن يمكننا وهنا،
صعبًا وال الهمالني، وال الكرب، ذوي وال الضحاكني، وال العبابيس، أحد يكون أن —
لفاتح ذكر املدون التاريخ يف يرد لم أنه هو حسًما، أشدها العتبارات إلخ، … ومصعبًا
ليمني ذكر التاريخ يف جاء وال األسماء، هذه من واحًدا يحمل الخافقني، بني طاف عظيم،
قالع واجتاح والكتائب، الجيوش جرد أزدي، أو إيادي أو فزاري لقائد أو حمريي، أو

القرآنية. القرنني» «ذي قصة يف ورد كما وحصونها، الدنيا
القرنني»، «ذو الفاتح هو هؤالء أحد كان ربما إنه يقال: قد ما قبول يمكن ال كما
هذا ألن الكتابة؛ واكتشاف التدوين عىل سابًقا كان ألنه غفلة؛ أهمله املدون التاريخ وأن
والعمران، االجتماع علوم يف نعرفها التي املبادئ أبسط مع مبارشة سيصطدم املذهب
كربى، سياسية ووحدات دول املدون التاريخ قبل كان وهل يقول: بدهيٍّا ا ردٍّ وتشكل
أن وهو بدوره، والبدهي الثاني املعلوم مع خاصة وقادة؟ جيوش إىل احتاللها يحتاج
كربى، إدارية مركزية سياسية وحدات يف االجتماعي، االستقرار مع إال تبدأ لم الكتابة
االبتدائية، الكائنات بقية عن يزيد شأن لإلنسان يكن لم وقبلها املنظم، املجتمع قيام بعد
أن بعد التدوين، إىل طريقها وجدت األوىل، البرش وأساطري خربات بسائط بعض وحتى
امليثولوجيا علوم من نعلم حسبما فيها وليس جيل، إىل جيل من شفاهة تتوارث كانت
يف يمكننا ال كما العباس، أو الضحاك اسم يحمل األرض عرشه أظل مللك ذكر أي
وحاولت بأيدينا، وقعت التي الوحيدة الحالة العلمي، الجد مأخذ نأخذ أن نفسه الوقت
عن القديمة الرافدية امللحمة يف القرنني»، «ذي عن — عالية إيمانية بروح — الكشف
الباحث وعالج بعدهم، من والبابليون السومريون دوَّنها والتي «جلجامش»، اإلله امللك
مع بالتبادل متناغمة الكريم، القرآن مصداقية تلك، محاولته يف البهبيتي» نجيب «محمد
الدنيا، بالد فتح وأنه القرنني»، «ذا بحسبانه «جلجامش»، مللحمة األسطورية األحداث
يف وذلك يمنية، أصول إىل إرجاعه مع العالم، حول ودار وأسرتاليا، أمريكا واكتشف

األوىل». العربية «املعلقة بعنوان والجهد، والجزالة بالضخامة يتسمان مجلدين
إرصارنا من نابع — ا حقٍّ الواضح جهده رغم الباحث األستاذ من — موقفنا ولعل
والقفز واالبتسار، باأللفاظ التالعب عن بعيًدا العلمي، املنهج ألصول البحث التزام عىل
غري والتعصب الوصول، يف للتيسري الهوى عىل والتفسري واالنتقائية، األحداث، فوق
إىل يحتاج أمر هذا وألن املنفوش، كالعهن املشكور املؤلف جهد فجاء للعنرص، العلمي
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ال حتى للتنويه، إليه اإلشارة آثرنا فقد هذا، مقامنا غري آخر موضع يف ربما آخر قول
املوضع يف اآلخر القول عن غفلنا وربما غافلني، عنه ويحسبنا إليه مجتهد قارئ يحيلنا
لن الرتاثية، كتبنا مع التعامل عىل املعتاد وإن املالمة. وجنبنا السالمة املؤلف آثر إن اآلخر
عافاهم السالفون — كتَّابنا اعتاد حيث غرابة، أية عربيٍّا القرنني» «ذي تنسيب يف يرى
من يتمكنوا لم وإن العربي، للعنرص عنرصيٍّا وإرجاعه يصادفهم، ما كل تعريب — هللا
أي إىل البطل فيحال اإلسالم؛ عقيدة إىل طائفيٍّا يرجعونه اإليمان، أضعف مبدأ ومع ذلك،
عرب املسلمني ضمن إلدراجه بعيد ولو ضمان ذلك ويف لإلشكال، حالٍّ نوح أبناء من ولد

السالم. عليه نوح إسالم
«سنان السالم» عليه «إبراهيم النبي عهد يف مرص فرعون اسم نقرأ أن لذلك ومثال
بن «الريان السالم»: عليه «يوسف وفرعون علوان»! عائلة «من علوان» بن األشل بن
يكون أن معه يمتنع ال مما الجدعاني»، الجدع بن «األقرع ربما أو الليث»، بن الوليد
أو الثالث» «تحتمس مثل احتماًال، التاريخ بهم أعلمنا ممن واحًدا ليس «موىس» فرعون
مصعب بن «الوليد هو تراثنا يف ألنه محب»؛ «حور أو «مرنبتاح» أو الثاني» «رمسيس
كرب». «ذا أو «صعبًا» كان القرنني» «ذا إن قالوا: إن بأس فال هنا ومن الهلوات»،71 بن
التي الحضارات أو السالفة، الكربى الحضارات عن بمعزل العرب يكن لم وإذ
ومع الخصيبة، الوديان أطراف عىل دوًما مرتحلني كبدو صفتهم مع خاصة عارصوها،
التجارة امتهانهم ومع األوان، إلمرباطوريات الحدودية املناجم يف رخيصة كعمالة صفتهم
تلك شئون عىل االطالع إىل بالعربي ذلك أدى فقد اإلسالم، قبل ما قرون يف القومسيونية
للخيال هائلة أخرى مساحة أفسح الهائل، الثقايف الفارق لكن ومعتقداتها، الحضارات
بابل حدائق مثل بيشء االنبهار مع املفقود، االتزان ويعيد الفجوة، تلك ليسد العربي؛
يف للبدوي كان فما الصني. سور أو فارس، قصور أو مرص، أهرامات أمام أو املعلقة،
اإلنجازات تلك مثل بإقامة البرش جنس من أفراد قيام إمكان يتصور أن القبيل، تفرقه
أو شهدوه ما الجاهليون يتقبل وحتى لذلك، وحدها؛ اإلنسانية بالقدرات الضخمة،
لم ثَمَّ وِمن املعجزات؛ من بردم الثقافية والهوة النفسية الفجوة يملئون قاموا سمعوه،
لتفلت قيايس، وزمن قصري عمر خالل بإنجازاته «اإلسكندر»، كشخصية شخصية تكن
أن العرب اعتقاد «الدمريي» ذكر حتى الكثري، حوله صاغوا أن فكان بدوية، صياغة من

إلخ. … ٣٦٧ ص٣٦٦، مثًال حبيب، ابن محرب يف متفرقات ذلك مثل يف انظر 71
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فإن آدمية، كانت وإن أمه إن قالوا: لذلك عليا؛ قوة من مؤيًدا كان بد ال كاإلسكندر رجًال
قد األثر هذا أن — «الدمريي» يزعم فيما — ويبدو املكرمني، املالئكة كبار أحد كان أباه
القرنني، ذا يا ينادي: رجًال سمع الخطاب بن عمر إن فيقول: اإلسالم، بعد ما إىل استمر

املالئكة؟»72 ألسماء ارتفعتم حتى األنبياء، أسماء من «أفرغتم فقال:
لم نظنه ما لكن الجاهلية، باملأثورات الرتاث كتب تأثرت حد أي إىل الحًقا وسنرى
«النرض عنه سأل الذي القرنني»، «ذي كون إىل تماًما نذهب أننا قارئنا، عىل خافيًا يعد
شخًصا ليس الحكيم، التنزيل عنه أجابهما والذي معيط»، أبي بن و«عقبة الحارث» بن
رغم عليه، الدليل إقامة سنحاول ما وهو اليوناني. القائد املقدوني، «اإلسكندر» غري آخر
عن بالطبع تغاضينا مع غبار، من تيمية» «ابن والسني «الجزائري»، الشيعي يثريه ما

األمور. حقائق معرفة وعدم بالغباء موقفنا ملثل كثري» «ابن وصف
بأنه كثري ابن وصفه ما ضمن جهدنا يدخل ال وحتى الغباء، لصفة واستبعاًدا
صدق الصادق الرباني الوحي مع األمر فسنتابع طويل»، عريض وفساد كبري، «خطأ
عن بقي فيما واألخبار، السري وأصحاب والصحابة السلف أهل به عقب وما العاملني، رب

أخبار. من القرنني» «ذي الثاني املؤمن

املرشق إىل املغرب من

وأطلق األرض، يف مكَّنه هللا «إن بقوله: القرنني» «ذي حول اآليات وجدي» «فريد يفرس
األوىل الغاية وكانت غايته، إىل للوصول واألسباب الوسائل كل ومنحه فيها، حرة يده
طني ذات أي حمئة، عني يف تغرب وجدها وصلها وملا الشمس، مغرب إىل الوصول هي
مكان «إن فيقول: الرتاث، كتب من األمر موجز بجمع «الجزائري» ويتطوع حارة.» أسود
… هللا لعبادة األمم يدعو طريقه يف وكان األرض من العمار آخر هو هذا، الشمس غروب
وظلمات ورعود بروق قرنيه من فينبعث املغضب، كاألسد فيها زأر بقرية مر إذا وكان
تغرب وجدها الشمس فيها تغرب التي العني إىل وصل وملا … يخالفه من تهلك وصواعق
البحر إىل يجرونها والكالليب، الحديد بسالسل يجرونها ملك ألف سبعون ومعها فيها،
تبيت التي العني هذه أين أما املاء! ظهر عىل السفينة تجر كما األيمن، األرض قطر من

ص٢٣٠. ١٩٨٩م، ط٢، بريوت، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف الحوت، سليم محمود 72
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عني يف الشمس «تغرب عنه هللا ريض عيل لإلمام املنسوب األثر ففي ليلها، الشمس فيها
املدينة اسم موضًحا الجزائري ويتطوع ««… مبارشة املغرب ييل مما املدينة دون حمئة،
عليهما، يحسد وإرصار بأمانة الهائلة، املشهدية تستكمل حتى املغرب، ييل مما التي

جابلقا.»73 يعني مبارشة، املغرب ييل مما …» فيقول:
الخلق هداية وراء سعيًا الشمس، مغرب إىل األوىل القرنني» «ذي رحلة كانت وإذا
القهار، الواحد هللا لعبادة جابلقا؛ أي مبارشة املغرب ييل مما املدينة دون يسكنون الذين
أخرى، غاية تستهدف كانت — إخباريينا لدى واضح هو كما — الثانية رحلته فإن
ما وهو الخالدة، الدائمة الحياة عىل الحصول هي اإلنسان بني راودت طاملا ورغبة
الحياة، ماء طلب حيث الخرض صاحب «وهو القرنني» «ذي عن «السهييل» ذكر يف جاء
عن الباقر جعفر «عن كثري» «ابن ذكر وقد القرنني.»74 ذو يجدها ولم الخرض فوجدها
يقال املالئكة من صاحب له كان القرنني ذا أن فيه ا، جدٍّ مطوًال خربًا العابدين زين أبيه
له فذكر الحياة، عني لها يقال عينًا األرض يف تعلم هل القرنني: ذو فسأله رنقائيل، له
الخرض فانتهى مقدمته، عىل الخرض وجعل طلبها، يف القرنني ذو فذهب مكانها، صفة

إليها.»75 القرنني ذو يهتِد ولم منها، فرشب الظلمات، أرض يف واٍد يف إليها
من خليل القرنني لذي كان أنه موجزه، فيما و«الجزائري» «الثعلبي» ل ويفصِّ
يف املنقوطة غري الكتابة لقراءة االسم اختالط هنا (واضح «رفائيل» يدعى املالئكة
له وقال ويناجيه، بالحديث يسليه السماء من إليه ينزل ورفائيل) رنقائيل، االسمني:
يموت ال منها رشب من الحياة، عني تدعى عينًا األرض هذه يف هلل إن القرنني ذا يا يوًما:
خلف الواقعة بالظلمات تقع العني هذه أن القرنني» «ذو علم وملا املوت، يطلب حتى
وراء، لها يكون وأن امليضء، هو الشمس وجه يكون أن عندهما (طبيعي الشمس مطلع
الجبال ويقطع البحار يخوض جيوشه جمع مظلًما)، قفاها يكون أن أيًضا وطبيعي
الجيش لقيادة انتخب وهناك الظلمة، طرف أو بداية إىل وصل حتى سنة، عرشة اثنتي
فيما بهم وخاض الغائب، بالحي املعروف «الخرض»، هي أخرى شهرية تراثية شخصية
ودفع «الخرض»، بينهم رجاله من وستني ثالثمائة دعا وهناك الظلمة، يف الشمس، وراء

.١٧٧ ،١٧٣ ،١٦٥ ص١٦٢، ذكره، سبق املبني، النور الجزائري، 73
ص٦٠. ذكره، سبق األنف، الروض السهييل، 74

ص٩٨. ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري، ابن 75
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وليغسل عينًا، وستون ثالثمائة فهناك الظلمة يف اذهبوا لهم: وقال سمكة، منهم كل إىل
وراءها فسبح منه، انزلقت «الخرض» سمكة لكن فذهبوا، منها، عني يف سمكته منكم كل
عني صاحب أنت كنت له: فقال حدث بما القرنني» «ذا أعلم عاد وملا املاء، من وعب
عني من رشب ألنه غائب لكنه حي، اليوم حتى «الخرض» أن السبب هو وهذا الحياة،

حسريًا). (وربما صغريًا ومات ليرشب، القرنني» «ذو يصلها ولم الخالدة، الحياة
باب يف «الثعلبي» عند نجده ما فهذا جغرافيٍّا، العجيبة العني هذه تقع أين أما
الحياة»، عني لطلب الشمايل القطب ييل مما الظلمات القرنني ذي دخول «باب يسميه
إىل يعود ما رسعان لكنه أبهرنا! وربما القطب، بظلمة علًما الثعلبي يحيط أن وجميل
علمائنا من عامًلا «إن قائًال: يردف عندما سامًلا، اإلخباريني من الكرام زمالئه بني موقعه

الشمس.»76 قرن عىل التي األرض يف الخالدة، الحياة عني وجد
أن ورشوح، تفاسري من لحقها وما (٨٩–٩٨ (الكهف: الكريمة اآليات من ونفهم
صادف قد الشمس، وراء ما إىل أو الشمس، مطلع إىل املرشقية رحلته يف القرنني» «ذا
قوم عىل مر فقد فريد، املغامرات مالحم يف نظريها عظيمة، ومغامرات وعجائب غرائب
هم بالدهم عىل آخرين قوم زحف من ليحميهم به استغاثوا قوًال»، يفقهون يكادون «ال
طوالها أو القامة قصار بأنهم ومأجوج يأجوج تراثنا ويصف ومأجوج، يأجوج قوم
باألخرى ويلتحف إحداهما يفرتش أذنان منهم لكل كاإلبل، وبر لهم عراة، حفاة ا، جدٍّ
والجراد، كاآلفات البالد يف ساحوا جاعوا إذا كالسباع، وأنياب وأرضاس مخالب لهم
النواوي» زكريا «أبي الشيخ رشح ويف ألًفا.77 منهم الواحد ينجب يشء، كل عىل يأتون
فاختلطوا احتلم، حني آدم نطفة من خلقوا ومأجوج يأجوج «إن قال: مسلم لصحيح

ذلك.» من فخلقوا األرض، برتاب
ذكر ملا مخالف هو بل عليه، دليل «ال إنه بقوله: الحديث ذلك عىل كثري» «ابن وعقب
ذكروا الذين عىل يعرتض ثم القرآن.» بنص نوح ذرية من اليوم الناس جميع أن من
متباينة وأطوال أشكال عىل أنهم زعموا من «وهكذا فيقول: متباينة أموًرا أطوالهم يف
اعرتاض وكان القرص.» غاية يف هو من ومنهم السحوق، كالنخلة هو من فمنهم ا، جدٍّ
ستون وطوله آدم خلق هللا إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي «قال حيث: نقيل، دليل عىل مؤسًسا كثري» «ابن

ص٣٣٠. ذكره، سبق املجالس، عرائس الثعلبي، أيًضا انظر ١٧٤؛ ص١٧٣، ذكره، سبق الجزائري، 76
.٣٢٨ ،٣٢٧ الثعلبي، أيًضا انظر ١٨١؛ ص١٦٥، نفسه، 77
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أنهم يعني الباب.»78 هذا يف فيصل وهذا اآلن، حتى ينقص الخلق يزل لم ثم ذراًعا،
بكثري. آدم من أقرص

لذي فقالوا قوًال، يفقهون يكادون ال الذين حدود إىل ومأجوج يأجوج زحف ووصل
الحديد جبل عىل ودلهم اْلَحِديِد»، ُزبََر آتُونِي قال: ا َسدٍّ َوبَيْنَُهْم بَيْنَنَا «فاجعل القرنني:
الذي الثعلبي»، «عند الساهور أو الجزائري» «عند السامور لقطعه وأعطاهم والنحاس،
الحديد صهروا ثم املقدس بيت صخور سليمان قطع وبه أذابه، يشء عىل وضع إذا
احتمى وبذلك ثالثة.79 وطوله ميل عرضه سًدا وبنى الجبلني، بني وردموا والنحاس
حتى كذلك األمر وسيظل العظيم، السور أو السد وراء قوًال يفقهون يكادون ال الذين
األمم، إىل ورائه من والخروج السد هدم يوم كل ومأجوج يأجوج يحاول القيامة، يوم
البرش والتهام الدنيا اجتياح عن يوقفهم وال منه، ويخرجوا السد ينهار أن إىل ويفشلون،
الساعة عالمات من خروجهم يوم وأن وجل، عز هللا سوى الصني حتى أمريكا من

وأرشاطها.
من وخزر بندر در وراء «إنه فيقول: دقة، بكل السد هذا مكان «الطربيس» ويحدد
تحديد مع األدق بالقول اإلدالء يفوته فال «النيسابوري» أما وأذربيجان»! أمرينية ناحية
وبني بينه األرض، مرشق بقرب زخرد وراء السد موضع إن فيقول: بعناية، املسافة
قريب الشمس مطلع «وإن يضيف: التدقيق يف وإمعانًا يوًما، وسبعني اثنني مسرية الخزر
مبارشة، الشمس يف ويطرحونه السمك يصطادون هناك الناس أن حدِّ إىل هناك، ا جدٍّ

فينضج.»

الجذور

الذي زعمنا، عىل الربهنة علينا يبقى القرنني»، «ذي حول الرتاثية للمادة استعراضنا وبعد
واحتسبناه بل فقط، القرآني القرنني» «ذا ليكون املقدوني» «اإلسكندر فيه نرشح لم
املقدوني، أضمر والذي االختباري، املكيني سؤال من بداية الرتاث، حديث كل محور هو
النبي علم مصداقية الستكشاف اإللغاز، يف إمعانًا الخيط طرف من ملمح عن وأسفر

ص١٠١. ذكره، سبق كثري، ابن 78
.٣٢٨ ص٣٢٧، الثعلبي، أيًضا وانظر ١٨١؛ ص١٦٥، ذكره، سبق الجزائري، 79
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وانتهاء املفحم، بالجواب املتسائلني عىل الكريم القرآني بالرد ومروًرا اللدني، ملسو هيلع هللا ىلص محمد
ولكن األفاضل، تراثنا رجاالت من واألخبار السري وأصحاب واملفرسين املحدثني بروايات
هو ما إىل بحاجة — كثري» و«ابن تيمية» و«ابن «الجزائري» حجج ضوء يف — موقفنا
يف يرقى القرائن من عدد — األقل عىل — منا مطلوبًا كان وربما التربير، من أكثر
زعمنا، ما عىل نقليٍّا دليل ال حيث شديد، مأزق يف أننا يبدو وقد الدليل. مرقى إىل مجمله
املادة أن وجيل القرنني»، «ذي اسم تحمل — املقابل يف — تاريخية شخصية ثمة وليس
وتفاصيل، رشوح من آياته لحق وما الكريم، القرآن من هي اآلن حتى لدينا املتوافرة
القرائن تقديم يف ستساعد أنها يبدو ال — لرأينا املفرسين بعض مال وإن — وهي

األمر. يف القطع عن ناهيك مذهبنا، لرتجيح املطلوبة
دراسات يف ساعفنا أن سبق الذي ملنهجنا نموذج طرح هنا مناسبًا كان ربما لكن؛
لنا عرض فيما أقوم سبيًال بسننه واهتدينا تعقيًدا، تقل ال إشكاليات ويف منشورة. عديدة
عىل بأصولها املتعشقة ارتباطاتها الحلقات، آلخر — دوًما — نجد كنا وبه مشكالت، من
مثابة فلنا أصبنا فإن أيًضا، هنا سنحاوله ما وهو فيه، جدال ال تطوري خط يف التوايل،
إال تجشمنا فما تماًما، يكفينا وهو الواحد، األجر إثابة فلنا أخطأنا وإن املضاعف، األجر
يقدرونها، من لها مشقة وهي األصول، حسب األمر وترتيب الجذور، عن البحث مشقة
التفاقها العاملني، عن تغنينا فهي الواحد األجر مثابة أما وكفاية، غنًى يف نحن وبهم

العاملني. رب كرم مع التناسبي
كان إذا أنه، إىل الكريم للقارئ تنبيه من بأس فال الجذور، إىل طريقنا نسلك وحتى
اآلن وجد فربما األخبار، يف النادر طرافة مع املعرفة لذاذة اآلن حتى أسلفنا فيما وجد قد
القارئ، عن مشقته احتملنا فقد ذلك ورغم شائك، معقد فالدرب والوعثاء، العناء بعض
اإلمكان وقدر الصحيح، مسلكها إىل واألغصان الفروع شواذ وأعدنا املتشابكات، فهذبنا
يًرسا موضوعه تطويع أجل من الباحث تطوع رغم رصامته للعلم لكن بالشائق، غلفناه
العمل، باقي عن اليشء بعض نافًرا الدراسة من الجزء هذا جاء فربما ثَمَّ وِمن للقارئ؛
من نطلب لذلك بموضوعنا؛ الصلة منقطع رآه وربما معنًى، بال نشوًزا فيه ارتأى وربما
أن وسيجد قليًال، فصربًا كثري، األمر من له ليتكشف يسريًا؛ شيئًا إمهالنا الكريم القارئ
ولحمته، كله املوضوع سدة هي الحلقة هذه أن سيجد بل مكانها، هنا ترد معلومة لكل

املستعان. وهللا
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— تراكم ما وبخالصة يقني، عن «القزويني» يؤكد املخلوقات» «عجائب كتابه يف
بالحمل.»80 بكرت شجرة تحت القرنان دفن «إذا أنه األولني، معارف من — عرصه حتى
جاء الحيوانات، قرون من قرنني الحقل يف أو الشجرة تحت الزارع دفن إذا إنه أي
الجاهلية أهل أن اإلسالمية، الرتاث كتب تخربنا أن الغريب لكن ووفريًا، مبكًرا محصوله

قرنني.81 املرشفة الكعبة بجدار يعلقون كانوا
األكرب، اآلشورية الدولة رب «آشور» لإلله قديمة رافدية لوحة تظهر القديم ويف
لهم: ويقول الحكماء، يجمع بانيبال آشور امللك وكان قرنني،82 ذات قلنسوة يلبس وهو
أجمل أما الرجل.»83 رأس بدل يعطى الحمل رأس رجل، محل يحل القرنني ذو «الحمل
الثالث القرن إىل تاريخه ويرجع الرافدين، بجنوب األكدي الفن من إلينا وصل بارز رسم
يعلوها خوذة يلبس وهو سني» «نرام األكدي امللك لنا فيصور امليالد، قبل والعرشين

ملكه.84 رمز هما قرنان
يف بالقمر وطيدة عالقة لهما اسمني يحمالن امللكني أن هنا الباحث يالحظه ما وأول
«سني»، منه الثاني واملقطع مقطعني، من ملصق اسم سني» «نرام فاالسم الهالل، حالة
يف فهو بانيبال» «آشور االسم أما القمر، عىل الدالة السامية اللغات يف األسماء أحد هو
إلًها كان بدوره وبعل بعل»، خالق «آشور ويعني بعل» باني «آشور األصدق النطق
القديم باملعبود اململكتني، ارتباط إىل يشري االسمني فكال القمر، عىل وعالمة للخصب
وكان قرنني، سوى األقدمني تصور يف ليس الهالل حالة يف والقمر القمر، اإلله للساميني
الهالل، تحت قرنني ذي حيوان ألي صورة خياله يف يرسم أن العهود تلك إلنسان يمكن
الكبش التخيالت أقرب كان وربما إلخ»، … جدي حوت، أكرب، «دب لألفالك رسم مثلما
سواء وامليالد، والحمل الخصوبة وبني القمر بني ارتباًطا هناك أن شك فال وعليه والثور،

للزرع. األرض والدة أم الحيوان، أم البرش والدة يف

ص٤١٠. ١٩٧٩م، بريوت، الطليعة، دار التصوف، ونفسانية الصوفية العقلية زيعور، عيل د. 80

نفسه. املوضع 81
ص٢٦٤. بكر، يعقوب السيد املرتجم تعقيبات ذكره، سبق السامية، الحضارات موسكاتي، سبتينو 82

ص٢٤. ذكره، سبق زيعور، عيل د. 83

ص١١٠. ذكره، سبق موسكاتي، 84
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ورب «آمون»، الدولة رب يعبدون اإلمرباطورية دولة ظل يف مرص أهل وكان
أي آلمون،85 الروح هو «أوزير» أن واحتسبوا «أوزير»، أو «أوزيريس» والنيل الخصب
تمثاله آلمون ينحتون قاموا ثم بالخصب، إال بدوره يحيا وال زرع إله بذلك «آمون» إن
فرسموا للقرنني، واضح كمثل بالقمر املرصيون يكتِف ولم القرنني، ذي الكبش هيئة يف
الخصب طلب لزيادة وربما املحصول، نضوج يف لدورها بقرنني؛ مزودة بدورها الشمس
أهور الخري إله اإليراني املعبود كان كذلك وامليالد، بالحمل دوًما األرض لتبكر ونهاًرا ليًال
ذا التاج ذلك يلبس إمرباطوريتهم مؤسس وكان بقرنني،86 له يرمز «هرمز» أو أمزدا

األرض. عىل لإلله تمثيله عىل عالمة القرنني
حياة يف الواضح لدورها والخصب بالزرع الشمس تقرتن أن مفهوًما كان وربما
بني أو والجدب، الخصب بني ما الزرع بدورة السنوية دورتها وارتباط ونضجه، الزرع
صاحبي القرنني صاحب القمر دور لدينا مفهوًما يكن لم ربما لكن والصيف، الشتاء
لدى تماًما واضًحا كان الدور هذا لكن الخصب، حول املعتقدات يف األسايس الدور
لكل كربى ا أمٍّ واحتسبها للزرع ومنتج كمفرز األرض قدس الذي العهود، تلك إنسان
النظام يف لألنثى قديمة سيادة من ورثه ما مع األمومة، معنى لذلك تبًعا وقدَّس األشياء،
تخرج الحياة يرى وهو الوالدة، ظاهرة أمام الشديد انبهاره مع األمومي، االجتماعي
فإنها الذكرية، بالسيادة األرض عىل األنثى سيادة انقطعت وإن لذلك، األنثى؛ بطن من
وبخاصة املجتمعات كافة يف الكربى املعبودات بني تسود الزمن من طويًال شوًطا ظلت
الرافدية، و«عشتار» املرصية، «إيسة» أو «إيزيس» السماء سيدات أشهر ومن الزراعية،
… املسيحية و«مريم» الفينيقية، و«استارته» الفريجية، و«سيبل» الكنعانية، و«عنات»
بني القديم لالرتباط العربية اللغة بها احتفظت التي الحفرية تلك الحظنا وربما إلخ.
وما وقران، قرن الكلمتني: يف والحياة القرن بني فوصلت واألنثى، والحياة القرنني
مع االسم وتشارك حواء، األنثى تسمية وبني وأنثى، ذكر بني قران من امليالد يستدعيه

الحياة. مفرز فرجها أو األنثى حيا ننىس ال ثم حياة، الكلمة
اإلنسان أن فاملعلوم والحياة، األنثى بني ولغوي ميثولوجي آخر ارتباط وثمة
ثوب تسلخ يراها عندما عام كل نفسها تجدد ألنها خالدة؛ الحية أن يظن كان االبتدائي

١٩٨٨م. القاهرة، الفكر، دار القديمة، مرص يف الخلود وعقيدة أوزيريس لكتابنا: ارجع 85
ص٤١٠. ذكره، سبق زيعور، عيل د. 86
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فكانت الحية، بطباع املرأة وصبغت باألنثيو الحية ارتبطت أيًضا هنا ومن القديم، الجلد
الشعبي تراثنا يف ثم «حية» اسم يف الحياة معنى الثعبان وحمل مزدوجة، قيمة ذات
ننىس وال القرنني، أو القمر ظهور عند إال فعليٍّا موتًا تموت ال املقتولة الحية اليوم: حتى
األرض يف الكبش «آمون» مثله الذي الدولة ورب املرصي الشمس إله رمز كانت الحية أن
فيه سادت عهد بقايا من شك ال وهي امللوكية، حامية الحية وكانت السماء. يف والشمس
القمر، ظهور عند إال تموت ال «الحية» رمزها أو األنثى كانت لذلك الحياة؛ مانحة األنثى
النهاية، يف سيطرت التي الزراعية، األرض عىل املتدفقة والبداوة الذكرية السيادة معبود
وألبسوها ذكر إىل أنثى من بدورها الشمس حولوا حتى وقمرهم، البدو ساد عندما

القرنني.87
وتقليب الحقل يف الحبوب دفن يف املهم ودورها القرنني، ذات البقرة تفوتنا ال ثم
هي «امليتاتيز» أو اللغوي بالقلب والبقرة طبيعي، كمخصب وروثها وحرثها، الرتبة
بالَحْمل عالقة اللغة يف له — شك فال — «الَحَمل» أو الخروف أما ووفرة. ومواليد «بركة»
القدماء فطن فقد واالختفاء، الظهور بني ما وتحوالته الشهرية القمر دورة أما وامليالد.
هو ظنهم يف الحيض دم وكان للمرأة. الشهرية الدورة إيقاعات مع إيقاعها تناغم إىل

الحياة. مصدر فهو الحمل، مع الختفائه الجنني تكوين مصدر
إبان وتجاربه اإلنسان لخربات معرفية محصلة القديمة األساطري يف تراكمت وهكذا
ارتباط هنا منها يعنينا ومفاهيم رموز إىل الزمن مع تحولت الطبيعة، مع رصاعه
الهالل، بحسبانهما والقرنني وبالقمر باملاء، عموًما والحياة والزرع والخرضة الخصب
الهائلة القمر مشهدية ولعل والحية، وباملرأة عموًما، القرون وذوات والثور وبالخروف
املطر. يف والخري املربقة، املرعدة املطرية الليايل يف خري، ومصدر خوف كمصدر والجليلة،
وقتما بالنار، أيًضا الرموز هذه يربط اإلنسان جعل املرعد، املربق التجيل هذا وخوف
نقيضة، ثنائية وربها الصاعقة اشتملت كذلك للنار. الوحيد املصدر الصواعق كانت
وقدح الزناد، بقدح النار اكتشاف أن مالحظة مع ونار. جنة أو ونار ماء فالصاعقة
بتحول انتهى الذي الطريق بداية كان «أنثى»، ملفاف يف تدور «ذكر» عصا الزناد
وساد األم سيادة عرص انتهى وبحلولها الكتابة. اكتشاف ثم التحرض إىل البرشي املجتمع

األب.

.١٠ عدد واألبحاث، للدراسات فكر االجتماعية، الجذور والقرابني، األضاحي ملوضوعنا: ارجع للمزيد 87
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حلت — الذكر سيادة بعد — الذكرية اآللهة من مجموعة الرموز هذه مثل وقد
بهن، إال يليق ال دوًرا اإلناث وسلبت الخصب، يف األصل األنثى محل للخصب كآلهة
الرعد إله هدد أو «حداد» الرشقي املتوسط حوض يف انترشت التي اآللهة تلك ومن
له رمزوا أدد، باسم ورعد برق كإله اآلشوريون وعبده السورية. املناطق يف والخصب
اآلشوريون له ترك وقد — سماويان قرنان والهالل — «للقرنني» والثور بالصاعقة
صاعقة وبيرساه الزرع) يف الفأس دور (والحظ فأًسا بيمناه يمسك وهو عدة، نقوًشا
تاًجا ويلبس القرنني) ذا الثور (الحظ ثور فوق ويقف باملطر)، الصاعقة ارتباط (الحظ
وراء واختفاؤه ظهوره ويتواىل املربقة، املرعدة الليايل يف القمر يتجىل كان وعندما بقرنني،
عليه يطلقون كانوا أخرى، مرة الصاعقة النارية واملضيئة مرة، املظلمة الداكنة السحب
يزأر والتدقيق بالتحديد أو يرصخ أي «رمامو» الفعل من وهو «رمان» هو آخر اسًما

املغضب».88 «كاألسد
الغيوم».89 «راكب القدسية وصفته الرعد، إله «البعل» عبدوا فقد الفينيقيون أما
وأهمية الخيول استئناس مع أنه ويبدو صوته، والرعد سوطه والربق مركبته فالسحاب
عىل أدخلت للخصب كرمز الجنس يف الهائلة وقوته املحراث، جر يف القوي الحيوان هذا
ساغ هنا ومن الخيول، تجرها عربة يركب فصوروه التجديدات، بعض «البعل» قصة
للهالل شبه من بالحصان ما كأقرب الحصان حدوة مثلته للخصب آخر ترميز وضع
التي القوى وكانت بالقرنني، الشبه أي نفسه، للسبب قزح قوس ُقدِّس كذلك وللقرنني،
والرعد والصاعقة الربق هي تتبادل) السامية اللغات يف وبغل بعل أن (الحظ بعل يملكها
الدورة إلهات مجموعة يف املذكر «العنرص «موسكاتي»: يقول فيما وهو واملطر، والسحب

النباتية.»90
٤٢٥٠ق.م. عام حدود يف «الثور أن أيًضا يؤكد الواحد» عبد فاضل «د. كان وإذا
فيما وهو الخصب.»91 آلهة لقب وأصبح الطبيعة، يف املذكر للعنرص رمًزا أصبح قد

والنرش، للدراسات العربية املؤسسة جربا، إبراهيم جربا ترجمة تموز، أو أدونيس فريزر، جيمس 88

ص١٢٠. ١٩٨٢م، ط٣، بريوت،
ص٢٧٥. ١٩٨٠م، بريوت، الكلمة، دار األوىل، العقل مغامرة السواح، فراس 89

ص١٢٨. ذكره، سبق موسكاني، 90

ص٢٣. ١٩٧٣م، بغداد، العراقية، اإلعالم وزارة تموز، ومأساة عشتار الواحد، عبد فاضل د. 91
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إلنتاج وأقدر أقوى كحيوانات الثريان ترويض من بتمكنها الذكرية السيادة ناتج نرجح
ولتشابه الجنسية لقدرته الرمزي املعنى هذا أيًضا أخذ الحصان فإن أوفر، زراعي
(ال كالربق رسيعة الخيل وألن الفالحة، أعمال يف قوية كدابة ولدوره والهالل الحدوة
والربق برق)، بكلمة براق كلمة وصلة مجنح»، حصان «وهو النبوي الرباق هنا ننىس
الخري»، نواصيها يف «الخيل يقول: النبوي والحديث اللغوي، املفهوم يف متداخالن والربكة
بقانون «ر» حرف مع «ل» حرف باستبدال الساميات يف تتبادالن كلمتان والخري والخيل
الفرس وألن الريح،92 من الخيل خلق هللا إن يقول و«املسعودي» حلقيات. السقف تبادل
أما طواف. وسيلة للفرسان شك ال فهي سفر)، بالقلب (فرس السفر يف اإلنسان يحمل

السحاب. لريكب الخيل عن يتخىل امليثولوجيا يف فإنه اإلله
واملاء بالخصب يتعلق ما لكل رمًزا «أدونيس» اإلله كان كنعان من الشمال وإىل
يعني سومري اسم «تموز» واالسم «تموز»، الرافدي اإلله إىل بأصله ويعود املقدس،
الطيب، الراعي ولقبه القطعان، من القرون كل ذوات إله وهو الخالد، أو املبعوث االبن
لكنه أبًدا، خالد — بوتريو» «جان يقول فيما — وهو واألنهار.93 الخرضة هي ومملكته
من ليعود ويموت يذبل ثم ويثمر ويكرب يولد الذي النبات، إله ألنه آلخر آن من يغيب
وصيًفا، ربيًعا اإلنبات فصل يف يحرض غائبًا، حاًرضا الخرضة إله كان لذلك جديد؛
تصفه آخر عالم يف يكون غيابه أن نعلم ثم وشتاءً،94 خريًفا الجدب فصل يف ويغيب

قوم: عند األسطورة،

الطني، من هو طعامهم
الرتاب، هو غذاؤهم
أبًدا؛ النور يرون ال

بالليل.95 يسكنون فهم

بريوت، الطليعة، دار واألسطورية، السلوكية أنماطها العربية، للذات النفيس التحليل زيعور، عيل د. 92

ص١٦١. ١٩٧٨م، ط٢،
.٤٨ ص٨٦، ١٩٨٠م، بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 93

ص٥٠. ١٩٧٠م، بغداد، بغداد، جامعة الجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة بوتريو، جان 94

ص١٣٠. نفسه، 95
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السامية اللغات يف والنار والنار، املاء مصدر باعتباره القيمة، ثنائي الربق وألن
وإيسات بالعربية، وإيشو بالرسيانية، وإيشوتو باآلرامية، وإيشا باألكادية، إيشاتو هي:
فهذا الالت»، نار يعني الالت «أوس أوس96 أيًضا وبالعربية بالعربية، وأنيسة بالجعزية،
«أوزير» زوجة املرصية الخصب إلهة «إيزيس» أو «إيسه» حيث النيل وادي إىل يأخذنا
وكانت «آمون»، الخروف الدولة رب جوار إىل خصب كإلهة ُعبدت حيث «أوزيريس»، أو

عظيمني. بقرنني بقرة هيئة يف تَُمثل
قائمة بقايا مرص) بصعيد الواسطى (مدينة الباحث موطن يف تزل لم اليوم وحتى
من ليصبحوا اإلسالمي الدين سيادة يالئم بما أصحابها تحول الزراعية، العبادات لتلك
«عويس والشيخ بالزرع»، وعالقته االسم «الحظ زارع» «الشيخ فمنهم الصالحني، األولياء
الرضيحني تعود وغفرية هائلة ألعداد مزار وكالهما القرنني، ذو «عويس» أو القرني»،
الفيوم. مدينة طريق يف «خرضة» الشيخة كذلك النباتية. الدورة عودة أو الربيع بداية مع
دًما نزفت عندما رشفها عىل بناؤه تم مسجد يجاورها فقط شجرة سوى شيئًا وليست

عظيمني! قرنني األهلون علَّق وعليها الشعبية، الرواية سيناريو حسب
وعىل للحمل، طلبًا إليه العواقر النساء بسعي خاص بوجه «القرني» الشيخ ويتميز
القرون، ذوات فهي إليه تقربًا املستحبة الذبائح أما معلقني، القرنان يزال ال رضيجه
الكلمة أما سبيًال، إليه استطاع ملن ثوًرا أو كبًشا، كان لو وحبذا قدراته، حسب وكل
مهموم باحث معارف يف لكنه مرص. يف االنتشار واسع شعبي اسم فهي «عويس»
«يسوع» هو عريق، ميثولوجي تراثي اسم من مقلوبة صيغة سوى ليس بامليثولوجي
وقد واملربوك. املبعوث أيًضا ويعني املخلص، أو املنقذ ويعني «عيىس» أو «يشوع» أو
«يهوه» اإلله هو فأصبح ذلك. بعد العربية العبادات يف و«يشع»، «يشوع»، االسم تخلف
«يشع» أو «يوشع» واالسم «إهيه»، وباسم «ياه» باسم املقدس الكتاب يف أيًضا املعروف
رب «ياهوه» باإلدغام أصبحت التي «شا»، + «ياه» هما: كلمتني من ملصق «يشوع» أو
الهواء، من «ياه» فالشطر إليه. ذهبنا الذي املعنى يحمل وامللصق اإلرسائيلية، القبيلة
وامللصقان القرون، ذوات كل السامية اللغات يف تعني التي شاة كلمة من «شا» والشطر
القمري. املعبود عن تعبري أبلغ وهو الطائرة، الشاة أو الهوائية الشاة النهاية يف يعينان

،٢٦ عدد قربص، نيقوسيا الكرمل، مجلة لغوية، واستطرادات ميثولوجية اهتمامات الشوك، عيل 96

ص٢٤.
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به؛ الصلة ولصيق موضوعنا يعني بما منها اكتفينا هائلة تفاصيل األمر وحول
من بالطبيعة عالقته عىل بناها معارف، من اإلنسان إليه وصل ملا رسيعة صورة لوضع
«اإلسكندر كان وقتما باملنطقة، القديمة الحضارات يف مقدسة معارف إىل وتحولت حوله،
البلدان، لتلك فاتًحا أو طوَّاًفا ليسافر فرسه ويركب حصانه، حدوة عىل يطمنئ املقدوني»

القرنني». «ذي لغز حول أوسع مساحة لنا ستيضء التي املقدسات أو املعارف وهي

األصول

بعد القرآني؟ نفسه القرنني ذا هو احتسبناه وملاذا املقدوني»، «اإلسكندر هو من واآلن؛
من أوردنا ما مع خاصة القطاف، وقت وحان السالفة، الصفحات عرب البذار زرعنا أن
نشاًزا، إيقاًعا كانت لو كما قبلها، بما الصلة منبتة تبدو «الجذور» بعنوان علمية مادة

مقامه. غري يف قوًال أو
أوليمباس»، أو «أوليمبيا أمه من الثاني» فيليب بن األكرب «اإلسكندر هو «اإلسكندر»
اليوناني القائد وهو وتلميذه، «أرسطوطاليس» األنرش اليوناني الفيلسوف ربيب وهو
أسسها التي الفارسية اإلمرباطورية لرضب خطته ضمن — فتوحاته توجهت الذي الفذ
الرشق بوابة عىل االستيالء بغية الفراعنة، أرض نحو — القرنني تاج صاحب «قورش»
أننا مشتبه يظن (ال الدولة رب الخروف «آمون» بديانة تدين كانت وقتما القديم،
األعظم)، الخروف كان بل خروًفا، كان أيًضا األناجيل يف فاملسيح آمون، شأن من نقلل
تثليث عقيدة وهي املقدسة، العائلة صاحب ألوزيريس الروح هو االعتقاد يف و«آمون»
«حور» واالبن «حور»، هو ابن وإلًها «إيسة» هي أم وإلهة «أوزير» هو أبًا إلًها تعبد
«تموز» اإللهي االبن كان كما بالضبط البعيد، وجدها الحاكمة امللكية الساللة أصل يعد
السماوي الدم عروقه يف يجري لإلله ابنًا يعد الفرعون كان لذلك القديم؛ العراق يف
عرش عىل يستويل كان نادرة حاالت ويف الحكم. رشعية بموجبه يكتسب الذي الرشعي،
باملال الكهان يريض أن ذلك يطيق من عىل كان لكن الطامحني، بعض قهًرا البالد
«حور» عرب حفيده أيًضا وأنه «آمون»، األعظم لإلله ابنًا به ليعرتفوا واملناصب؛ واألرايض

مرشوًعا. حكمه ويصبح الوريثة األمرية يتزوج أن قبل وذلك اإللهي، االبن
اإلله وهو النبات، إله باعتباره الدائم الخلود رب هو «أوزيريس» أو «أوزير» وكان
بالجنة الثواب وقايض اآلخرة، يف الحساب موازين صاحب الحي الرب أو الغائب الحي
أي الغرب، مملكة صاحب أي آمنتي» «خنتي هو األشهر لقبه وكان بالنار، والعقاب
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مع غربًا موتهم بعد يرحلون البرش أن يعتقدون املرصيون كان حيث الخلود، مملكة
«أوزير»؛ مملكة يف هناك ليعيشوا الخلد؛ عالم إىل السماوي مركبها يف «آمون» الشمس
رضورة سيوة، واحة يف «آمون» معبد وإىل أبيدوس، يف «أوزير» كعبة إىل الحج كان لذلك
ويف «أوزير» عني يف يتعمد أو هناك املؤمن يغتسل حيث الذنوب، من للخالص إيمانية
أوزاره، عنه فتلقى الحياة» «عني وقتها يُسمى كان ما أو «آمون»، ملعبد املقدسة البحرية
بغرض العامة يقصدهما اليوم، إىل قائمتني «آمون» وبحرية «أوزير» عني تزل ولم
«آمون»، بحرية يف تغرب وهي للناظر الشمس ترتاءى وهناك واإلخصاب، االستشفاء

القديم.97 أثره النفوس يف يرتك يزل لم جالليٍّا، مشهًدا مشكِّلة
عقائد يعامل ولم قاسيًا، كان ملرص الفاريس االحتالل أن بل» آيدرس «ه. ويؤكد
يتبع لم الذي املقدوني «اإلسكندر» «أرسطو»، تلميذ بعكس الواجب، باالحرتام املرصيني
أستاذه عن تلقاه ما استثمر إنما الفارسية، البطش سياسة الرشق بالد أعظم فتح يف
جنوده وضع أن فما حكمه، لتثبيت الدين استغالل يف الدبلوماسية واستخدم حكمة، من
حارضة إىل حولها التي (وهي الساحلية كانوب قرية حيث املرصي، الرب عىل أقدامهم
بن «اإلسكندر أعلن حتى الفاريس، الوايل له استسلم أن وبعد اإلسكندرية)، هي كربى
ما أنه الناس بني أشاع كما لها، وخضوعه الوطنية مرص آللهة والءه الثاني» فيليب
الوالء فروض لها ويقدم الفاريس، االمتهان من آلهتها لينقذ إال مرص، إىل بالده من قدم

والطاعة.
رشعيٍّا ابنًا باإلسكندر الكهان اعرتف والكهنة، اإلسكندر للطرفني، املريض وباالتفاق
يتقدم حافيًا ماشيًا «آمون» واحة إىل بالحج يقوم أن برشط ولكن املرصي، لإلله
بحرية من بالرشب الخلود كسب له ليتسنى ثم لآللهة، والءه هناك ليعلن الجماهري؛
بالرحلة «اإلسكندر» قام مصادمة، دون سلميٍّا املرصي العمق فتح يف رغبته وإزاء الحياة،
التلمذة استحقاقه عىل مدلًال الحج،98 أجل من الساخنة القاحلة الصحراء يف القاسية

القاهرة، والنرش، للطباعة فكر دار القديمة، مرص يف الخلود وعقيدة أوزيريس لكتابنا: ارجع للمزيد 97
Zayed (Abd EI Hamid), ABYDOS, general Organaisation of government أيًضا: انظر ١٩٨٨م؛

.printing offices, cairo, 1963, P. 3
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عيون الزمن سجف خالل من نرى أن يمكننا أنه شك وال «أرسطو»، زمنه لعبقري
املخلص، لقب عليه وأطلقت األلسن ابتهلت وربما املرصي، الشعب كل من ترعاه الرضا
«اإلسكندر» أن التاريخ يحدِّث وبالفعل «عويس». الفاريس الطغيان من خلصها الذي
البالد عىل رشعيٍّا حاكًما الكهان وأعلنه املؤمنة، جماهريها قلوب وعىل مرص عىل استوىل

وحدها. األرسطية بالحكمة
حروبه كانت حيث الرافدين، ألرض فتوحه يف نفسها السياسة «اإلسكندر» اتبع وقد
إىل الوصول يف أخرى مرة ونجح الفاريس، «داريوس» لنظام األول املقام يف مكرسة
رشعية تاج القرنني، ذا اإلمرباطورية تاج الفرات شاطئ عىل ألبسوه إذ الكهان، مع اتفاق
تزل لم التاج وذلك السماء، بحق والحكم األلوهية ورمز والربكة، والخصب والخري امللك
من تنبعث والصواعق والربوق «أدد»، أو «حداد»، اإلله رأس فوق تصوره اللوحات

قرونه.99
عن التاريخية الحقيقة واقع بني كثرية شبه أوجه مالحظة يمكن وباملقارنة
ميثولوجيا عن نعلمه ما وبني الرتاثية، كتبنا يف ورد ما وبني املقدوني»، «اإلسكندر
تحول الوقت مع لكنه اإلسكندرية، باني هو تاريخيٍّا فاإلسكندر القديم، وتراثها املنطقة
نتيجة وُخلط «إسكندر»، له يقال اإلسكندرية أهل من رجل إىل الدين» «إكمال كتاب يف
الرواة أكثر فكانوا دربه، يف رضب ومن «الرازي» أما يونانيٍّا. أو مرصيٍّا كونه بني ذلك
«إسكندر اسمه وأن اإلسكندرية، باني هو القرنني» «ذا أن أكدوا عندما الواقع، من قربًا

النيسابوري». عند كما فيليش أو فليقوس، أو قليقوس، ابن
املرصية بالشمس فتذكرنا الشمس، بقرني أمسك ألنه القرنني بذي تلقيبه ومسألة
بعد ننَس لم فلعلنا «هرمز»، اسم حمل كونه عن األخبار كتب سجلته وما القرنني، ذات
ومسألة قرنني، ذا تاًجا يلبس كان وأنه الزرادشتية، الديانة يف الخري إله كان «هرمز» أن
«حداد» الخصب آلهة فوًرا تستدعي أنها شك فال شاء، حيث يحمله له السحاب تسخري
القرنني ذي أبا أن إىل الرتاثية واإلشارة السحب، أو الغيوم راكبي و«أدونيس» و«بعل»
لإلسكندر ليتيرس مرص، كهان نسجها التي بالقصة تذكرنا آدمية، وأمه مالًكا كان

املرصية، األنجلو الهيلينية، الحضارة تاريخ توينبي، أرنولد أيًضا: انظر ص٥٣٥؛ ١٩٦٦م، القاهرة،
ص١٤٧. ١٩٦٣م،

.١١٠ ص٢٦٤، ذكره، سبق السامية، الحضارات موسكاتي، إىل ارجع حداد اإلله عن 99
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منها وأنجب «أوليمباس» أمه خالط قد «آمون» اإلله إن تقول: والتي حكمها، مرشوعية
بدوره ذلك كان وربما «فيليب»، ابن وليس «آمون» ابن الحقيقة يف كان الذي «إسكندر»،

مرصيته. أكد عامًال
من واحًدا القرنني»، «ذي الرشقي امللوكية لتاج «اإلسكندر» لبس نجد وباملطابقة
الرواية يف جاء ملا نجد كما التاريخي، الواقع يف حدث ما وهو للقبه، الرتاثية التعليالت
عليه «إبراهيم تلقاه حيث املكية، الكعبة إىل ماشيًا القرنني» «ذي حج عن الرتاثية
والفارق الكهنة، كبري تلقاه حيث «آمون» كعبة إىل «اإلسكندر» حج يف صًدى السالم»،
الروايات موضع الرتاثية الرواية يضع «اإلسكندر»، وعهد «إبراهيم» النبي عهد بني الزمني
القرنني» «ذي زمان أرجع فما لبيان، الحاجة من أوضح فيها واإلرسائيليات التلفيقية،
التوراتية الرواية يف سبع، برئ يف ليحكم إال «إبراهيم»، النبي زمن إىل «اإلسكندر» أو
انتهى وكيف الفلسطيني، «أبيمالك» مع السالم) (عليه إبراهيم خالف عن املشهورة
ضمن الصهاينة يضعه الذي األمر وهو سبع. برئ من وذريته «إبراهيم» تمكني إىل األمر
إىل القرنني بذي لريجعوا هللا عافاهم إخباريونا وجاء فلسطني. أرض المتالك حيثياتهم

الفلسطينية. األرض يف بالحق العرباني للنسل ليحكم السالم» عليه «إبراهيم عهد
ذهب فكما الرتاثية، الرواية يف أثره التاريخي لألصل نجد أخرى جهة ومن
الرواية يف القرنني» «ذو ذهب للشمس، مغربًا املرصيون يعتقده كان ما إىل «اإلسكندر»
القديم املرصي اعتقاد وهو حمئة، عني يف تغرب وجدها حيث الشمس، مغرب إىل الرتاثية
الرواية يشبه يكاد املغرب، نحو هابًطا الشمس ملركب الباقية املصورات إن بل نفسه،

املغرب. نحو كاملركب املالئكة تجرها الشمس أن يف الرتاثية
الرواية يف بدورها تخلفت قد الزراعية، الصواعق آلهة تاج أو القرون ومسألة
وبروق رعود قرنيه من فتنبعث املغضب، كاألسد يزأر كان إنه قالت: حيث الرتاثية،
مسألة كذلك يزأر. أي «رمان» هو رعوده يرسل حني اإلله لقب أن ننىس وال وصواعق،
مسألة إن بل «آمون»، بحرية إىل «اإلسكندر» وصل حيث جذور، الواقع يف لها الحياة عني
ليست فيها، أسماكهم غسل أصحابه من القرنني» «ذو طلب التي عينًا وستني الثالثمائة
إىل إضافة يوًما، وستني ثالثمائة إىل السنة أليام القديم املرصي للتقسيم صدى سوى

الخلود. رب «أوزير» أرسة أعضاء بأسماء سميت للنيسء أيام خمسة
الرافدية امللحمة يف الخلود لطلب آخر صًدى نجد أن يمكننا أخرى جهة ومن
سافر غريبة، بالد يف تنمو نبتة يف ممثًال للخلود، طلبًا يسعى ذهب الذي «جلجامش»
نزلها بركة يف النبتة منه رسقت «الحية» لكن إليها، وصل أن إىل وزمانًا أصقاًعا إليها
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السمكة وهروب الربكة إىل «الخرض» نزول عن جاء ما يطابقه يكاد ما وهو ليستحم،
فكان الخلود، ماء من «الخرض» رشب بينما القرنني. ذو هو الخلود خرس الذي لكن منه،
اعتقاد عن «جلجامش» ملحمة أفصحت وقد غائب. حي هو لذلك العني؛ صاحب هو
منه وحرمت بالخلود احتفظت اآللهة أن وهو عقائده، سجلته طويًال زمنًا استمر رافدي
املرأة حيا حواء، «حية، األنثى رمز علمنا كما هي الخالدة النبتة سارقة والحية اإلنسان،
يموت والنبات الخلود، رمز امللحمة يف والنبات النبات»، ورمز املواليد مفرز فرجها أو
الخرضة آلهة فقط عودة، فال مات إن اإلنسان، أما عام، كل أبًدا دائمة دورة يف ويحيا
الرتاثية الشخصية يف ممثًال صداه الرتاث أورد ما وهو االقتدار، ذلك تمتلك التي هي
جلس وإذا اخرض، اليبس عىل جلس إذا وكان بالخرضة، اسمه وارتباط بالخرض املسماة
الرتاثية! كتبنا أوردت كما زاهية،100 خرضة إىل تحول القرنني ذي الخروف صوف عىل
أيًضا وهي اإلنسان، من الخلود سلب وراء املقدسات يف ظلت الحية أن ننىس وال
ألبوي أوعزت التي التوراة يف فهي كاملرأة، ثنائية قيمة تحمل فهي والنبات، الحياة رمز
عدن. جنة من الرب وطردهما الخلود فخرسا املعرفة، نبتة من ليأكال الخلد عالم يف البرش
يف املحرمة بالثمرة البرش أبوي إغواء أراد عندما اإلسالمي الرتاث يف «إبليس» فإن كذلك

الخلد. بخرسان أيًضا هنا األمر وانتهى الحية. هيئة تلبس الخلد، عالم
وسورها الصني بالد جغرافيٍّا بها املقصود أن فيحتمل الشمس. مطلع إىل الرحلة أما
الصني، إىل القرنني ذي وصول بتأكيدها الرتاث، أخبار يف صًدى له تجد ما وهو العظيم،
بدأ الصني، رشقي عرب كيلومرتًا، ٢٤٠ حوايل تمتد استحكامات هو العظيم والسور
٢٠٩ق.م. وسنة ٢٤٦ سنة بني ما حكم الذي أنجتي» هو «شن اإلمرباطور تشييده
البدوي يبهر أن بد ال كان كهذا هائل ويشء الشماليني.101 املترببرين من بالده ليحمي
هذا مثل إلقامة إعجازي يشء من بد ال كان العربي وكعادة بأمره، السماع ملجرد املرتحل
مقتدًرا فاتًحا عرفوه أن سبق من إىل الجاهليون ينسبه أن محتمًال فكان العظيم، العمل
للحديد كقاطع الرتاثية الرواية يف الوارد السامور إن حتى «اإلسكندر»، أو القرنني كذي

القاطع. السيف أو النصل أو الحد سوى آسيا رشقي ألسنة أغلب يف ليس والنحاس،

ص٣٠٥. ج١، ذكره، سبق كثري، ابن 100
سور. مادة يف امليرسة العربية املوسوعة 101
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شمال أهل هم ومأجوج» «يأجوج أمة فستكون صحيًحا االحتمال هذا كان وإذا
لفكرة صًدى نجد أن والغريب والتهويل، باملبالغة الرتاثية الرواية صورتهم الذين الصني،
من جاءت التي األوىل، الكائنات عن القديمة املرصية الرواية يف «آدم» مني من خلقهم
التمام ويعني «آتم»، فهو اإلله السم الصحيح النطق أما استمنى. ملَّا «آتوم» اإلله مني
هو «آتم» االسم يصبح السامية اللغات يف يقابلها ما إىل املرصية التاء وبتحول والكمال،

«آدم»!102
التصديق من مناًصا نجد ال والشواهد، القرائن من املجموعة هذه عىل وتأسيًسا
أساطري من حوله جمعوه وما الجاهلية، لعرب املعروف القرنني» «ذي احتسابنا عىل
وال نفسه. املقدوني» «اإلسكندر وهو نفسه، القرآني القرنني» «ذو هو تراثنا، تغشت
من يحط كمأخذ الفيلسوف، ألرسطو تلميذًا املقدوني لكون املثار لإلشكال مجال يبقى
فال تماًما، الصحيح هو العكس بل القرنني»، «ذا هو يكون أن معه يليق ال مما شأنه،
العظيم، الرجل هذا منه صنعت التي هي «أرسطو» عىل «اإلسكندر» تلمذة أن جدال
يعد «اإلسكندر» إن الرشقية: اآلداب كتابه يف «نولدكه» يقول حتى بالتهاويل، مصحوبًا
يف الغرابة ووجه اليوم.103 حتى األحباش املسيحيني مقدسات يف عظيًما مسيحيٍّا قديًسا
املسيحية ظهور عىل سابًقا كان هذا املسيحي قدسية أن الحبيش املسيحي االعتقاد هذا
موضوعها! كان وأيٍّا كانت أينما والتقديس االعتقاد ذهنية أنها واضح بقرون، واملسيح

وبختنرص كنعان بن النمروذ الكافران (3)

اْلَقَواِعِد﴾ ِمَن بُنْيَانَُهْم هللاُ َفأَتَى َقبِْلِهْم ِمْن الَِّذيَن َمَكَر ﴿َقْد الكريم: كتابه يف تعاىل يقول
فلن مكرهم، بلغ مهما أنه وتذكِّرهم ترهيبًا، مكة أهل تهدد هنا واآلية ،(٢٦ (النحل:
العتو من بلغوا الذين وأولئك السامقة، الحضارات أصحاب من السابقني مكر يطاولوا
فرد ومنافرته، السماء رب مناوأة يبغون السماء، إىل صاعًدا برًجا معه يبنون قاموا ا حدٍّ
والقصة قواعده، من رءوسهم عىل برجهم هدم بأن كيدهم وأبطل مكرهم، عليهم هللا

١٩٨٦م، القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة سوس، زكي ترجمة مرص، آلهة دوماس: فرانسوا 102

ص٥٧. مثًال انظر متفرقة. صفحات
ص٣٩٢. ذكره، سبق السامية، الحضارات موسكاتي، كتاب عىل بكر يعقوب السيد د. هوامش 103
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ليقتل السماء إىل القوم هؤالء ملك صعود محاولة عن واألخبار التفسري كتب ترويها
إىل فكره هداه املطاولة، عن الرب سماء لبعد الربج يسعفه لم وملا «إبراهيم». النبي إله
تحمله صندوق يف جلس الربج، قمة فمن البرشية، تاريخ يف فضائية مركبة بأول الصعود
َمْكَرُهْم َمَكُروا ﴿َوَقْد بقوله: املحاولة تلك عىل تعاىل هللا عقب وقد أشداء. نسور أربعة
«الثعلبي» ويرشح .(٤٦ (إبراهيم: اْلِجبَاُل﴾ ِمنُْه ِلتَُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن َوإِْن َمْكُرُهْم ِهللا وَِعنَْد
أمًرا أن فظنت السماء، من قادًما شديًدا خفًقا سمعت قد الجبال إن بقوله: املبينة اآليات
أي تزول فكادت القيامة، وقت وحان دنت قد الساعة أن أو السماء، يف حدث قد جلًال
الكافرين، أولئك اخرتاع أو مكر كان أنه الحقيقة كانت بينما وفرًقا.104 فزًعا تتزلزل
أما والقتالية. االستطالعية مهمتها من العائدة املركبة صوت هو املدوي الصوت فكان
األرض حكموا ملوك أربعة كأحد الرتاثية كتبنا لنا سجلته من فهو ذاك، الفضاء رائد
ملكه ظل يف جميًعا األرض عاصمة أي عاصمته، وكانت كنعان»، بن «النمروذ باسم كلها
وأحداث مثرية ومنمنمات مشوقة تفاصيل وللقصة القديم. بالعراق «بابل» موطنه هي
فسعادة نهايتها أما للكافرين. ورعب وعربة عظة مجملها يف وهي وعجيبة، مدهشة
وأهله البابيل امللك إليها انتهى التي الفاجعة للنهاية تصوير من فيها ملا للمؤمنني، غامرة

الضالني. من
القرنني»، و«ذي داود»، بن «سليمان املؤمنني: امللكني مع قضيناه وقت وبعد اآلن،
األحاديث كالم من الكلم لحق وما الكريم، بالقرآن جليل كلم من بشأنهما جاء ما ومع
إليه عمدنا ما إىل إضافة لألمة، الثقايف بالراسب الثري تراثنا يف والسري واألخبار والتفسري
— «سليمان» امللك حول الكتاب أهل بمقدسات جاء ما رسد من — قصد العمد ويف —
املعاينة املقدس الكتاب أخبار معاينة بغرض — القرنني» «ذي عن خرب فيها يأِت ولم
التي نكاراتهم هتك وبغية نكارة، من بخربهم عما الكشف وبهدف للجهالة، النافية
هنا، بأس فال ثَمَّ وِمن وعجت؛ الرتاثية مصادرنا بها وتزاحمت إسالمية أردية لبست
منهجنا ونلتزم واثقني، دربنا عىل نستمر أن العتاة، من كافَرين مع موعد عىل ونحن
وتأف، تنفر ومنه الكفر، تعاف وألنها اإليمانية، صبواتها للنفس ألن ولكن، هيَّابني، غري
كان وربما القول، فيها نوجز عجالة يف الكافرين أمر قدمنا إن علينا إذن جناح فال
جعل مما املصادر. يف بشأنهما جاء ما ندرة قًرسا إليه يدفع لإليجاز، آخر سبب ثمة

ص١٣٩. ذكره، سبق املجالس، عرائس الثعلبي، 104
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أو أمًرا، بشأنهما حسمنا ربما أنه يُعزينا ما لكن قارئنا، مع نعتده لم إنشاء االستفاضة
عرب. من الخرب يف ملا استجالء خربًا، قصتهما من القارئ أفدنا

مركزيات ضوء يف بأس فال وتجرب، تكرب وإن كنعان» بن «النمروذ األول والكافر
األرض ملك ملا أنه النمروذ خرب يف النكاية لكن الرتاثي، املنطق ظل ويف السوالف، األمم
عذر وربما يملك، ال ما األمر من وادعى فتأله يدانيه، له ند ال أنه وظن اغرت، كلها
آخر ينافسه ال تاًجا ويلبس األريض، الكوكب عرش عىل جالًسا يراه وهو عاذر، الرجل
يعلمه العاملني رب إليه أرسل فقد مقبوًال، العذر لكان البينة تأته لم لو لكن يطاوله، وال
حمل وقد ضعيًفا، مخلوًقا إال هللا ملك يف ليس النمروذ وأن أعظم، هللا ملك وبأن بأمره،
هو من هناك أن النمروذ ليعرف السالم»؛ عليه «إبراهيم وخليله لصفيه الرسالة تلك هللا
له أثبت وإال ادعاءه، ويسحب األلوهية ميدان من ينسحب بأن له، يعرتف وأن أعظم،
الدعي ذلك «إبراهيم» هللا نبي واجه كيف هللا كتاب آيات وتروي ا، حقٍّ الرب هو أيهما
قوله يف وذلك العاملني، رب بخليل تليق بشجاعة املبني، بالربهان وأفحمه الحجة، وألزمه
الَِّذي َربَِّي إِبَْراِهيُم َقاَل إِذْ اْلُمْلَك هللاُ آتَاُه أَْن َربِِّه ِيف إِبَْراِهيَم َحاجَّ الَِّذي إَِىل تََر ﴿أََلْم تعاىل:
َفأِْت ِق اْلَمْرشِ ِمَن ْمِس ِبالشَّ يَأِْتي هللاَ َفِإنَّ إِبَْراِهيُم َقاَل َوأُِميُت أُْحِيي أَنَا َقاَل َويُِميُت يُْحِيي

.(٢٥٨ (البقرة: الظَّاِلِمنَي﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال َوهللاُ َكَفَر الَِّذي َفبُِهَت اْلَمْغِرِب ِمَن ِبَها
القرآن يأِت ولم تعريف، أو تسمية أية من غفًال امللك عن تحدثت قد اآلية أن ورغم
رشوح من اسمه وتعرفنا بأمره علمنا قد فإننا آياته، من أي يف رصيًحا باسمه الكريم
بقوله: اآلية املفرسين طبقة شيخ كثري» «ابن الحافظ فيرشح األحاديث، ورواة املفرسين
الربوبية، لنفسه ادعى الذي املتمرد الجبار امللك هذا مع خليله مناظرة تعاىل «يذكر
وأوضح الحجة وألجمه عقله، وقلة جهله كثرة وبنيَّ دليله، السالم عليه الخليل فأبطل
ملك هو امللك وهذا واألخبار: النسب علماء من وغريهم املفرسون قال املحجة، طريق له
وذكروا … الدنيا ملك قد فإنه الدنيا، ملوك أحد وكان … كنعان بن النمروذ واسمه بابل
الحياة وآثر وتجرب طغى قد وكان سنة، أربعمائة ملكه يف استمر قد هذا النمروذ أن

الدنيا.»105
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أول هو كنعان بن النمروذ «إن قوله: يف الجزائري» هللا «نعمة نفسه املعنى وأكد
املعاني تلك تأكيد إىل كليهما سبق قد «النيسابوري» وكان الربوبية.»106 وادعى تجرب من
إىل الناس ودعا األرض يف وتجرب تاًجا رأسه عىل وضع من أول نمروذ «وكان قوله: يف
يغري غالم السنة هذه بلدك يف يولد إنه له: فقالوا ومنجمون، كهان له وكان عبادته،
كتب يف ذلك وجدوا إنهم ويقال يديه، عىل ملكك وزوال هالكك ويكون األرض، أهل دين
ينجي تعاىل هللا لكن الناحية.»107 تلك يف يولد غالم كل بذبح نمروذ فأمر … األنبياء
هو الغالم هذا وكان املقدور، بالدور القيام له يتسنى حتى النبوءة، يف املقصود الطفل

السالم». عليه «إبراهيم النبي وخليًال، صديًقا هللا اتخذه الذي

بعضاملنطق

بني املوقف ذلك يدهشه — يتمعن أن املؤمن من ومطلوب — هللا كالم يف واملتمعن
الروح صبوات به تجاوزت يافع واآلخر الخافقني، بني ما يملك جبار أحدهما رجلني:
إغفالها رغم وهي بكليهما، خليقة صورة أمامنا تضع واآليات عظيم، ألمر الطموح إىل
توضح فإنها إبراهيم؟» حاج الذي إىل تر «ألم واالستهانة اإلهمال مع بامللك، التعريف
األرض، ملك يف وحدانيته إىل يستند امللك كان فإن الصارم، الحازم «إبراهيم» موقف
هنا، الغرابة منبع لكن والسماء، األرض ملك بوحدانية يقني إىل يستند «إبراهيم» فإن
السالم عليه «إبراهيم» سن يف لشاب — تراثنا يف — بالجبار املنعوت امللك يسمح أن هو
ذهب ما مع التبسط، هذا كل معه بالتبسط نفسه الوقت يف لذاته يسمح وأن يطاوله، أن
يف وقداسة جالل من لها وما امللك ذات عىل تجرأ إذ مًدى، من املحاجة يف «إبراهيم» إليه
صاحب هو كان «إبراهيم» أن التنزيل بصدق الكريمة اآليات وتفهمنا بل العصور، تلك
أغلق الذي وهو املتحدي، بالسؤال امللك ابتدر الذي فهو النهاية، إىل البداية من الكلمة
عليه «إبراهيم له رصح أن بعد ومركزه، امللك بتسفيه قام واملنتهى البدء بني وما الجدل،
أن يمكنه شأنًا، أعظم آخر مللك بالوالء يدين إنما ألنه بسيادته يعرتف ال أنه السالم»
يعلم وهو «النمروذ» يعجب أن طبيعيٍّا وكان النمروذ، يستطيعه ال ما األعاجيب من يأتي

ص١١٥. ذكره، سبق النور، الجزائري، 106
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وهو للنمروذ بدورنا نتعجب أن أيًضا طبيعي لكن املعمورة، عرش عىل سواه ملك ال أنه
واألناة الوقت من ويعطيه للمتحدي، قرصه أبواب ويفتح أصًال، املناقشة بتلك يسمح
امللك عليه جبل ما بتصور لنا يسمح اآليات به تخربنا وما بالغه. يريد عما ليعرب والصرب
يف حريات، من به املسموح واملدى السيايس النظام شكل لبس بال وتوضح طباع، من
مع الروحي السلطان تجمع التي والديكتاتورية والبطش، بالتجرب موصوفة دولة ظل
وعدم «النمروذ»، عن الكريم القرآن رواية فإن جانب، ومن صارمة. مركزية يف الزمني
عن يعرب — مشاحة ال — أمر الحريات، من وموقفه الرجل عن الحديث استنكافها
تزويق. دون وواقعه الحدث مع الكريم الكلم ومصداقية املبني، بالتنزيل املطلقة النزاهة
كفيلة كانت النمروذ، امللك بها سمح التي الجدلية املطارحة هذه مثل أن يخفى وال
ما وهو الدكتاتورية، يف األول البند انتقص ألنه أسسه؛ من الدكتاتوري الحكم بزلزلة
األرض أهل وتشتت اململكة فانهارت — اإلخباريون يخربنا حسبما — بالفعل حدث
األلسن وتبلبل بابل برج وانهيار الهائل الحدث بعد متنافرة، وشعوبًا شيًعا وانقسموا
«النمروذ» امللك انتهى كما واحدة، وحكومة واحدة وعقيدة واحًدا لسانًا كانت أن بعد
ربك شاء ولو املؤمنني، أنفس تطيب حتى أليم، عذاب بعد ولكن مزرية نهاية نفسه

قدر. شاء وما ذلك، غري قدرت مشيئته لكن واحدة، أمة الناس لجعل
التدقيق. من مزيد إىل تحتاج تفاصيل، وللقصة

املساحة ولتخفيف واسًعا، انتشاًرا اإلسالمية األخبار كتب يف بابل برج قصة تنترش
حاجه ملا الجبار النمروذ «إن القول: بشأنها يوجز وهو «النيسابوري» مع نقف والجرعة
أعلم حتى أنتهى فال ا، حقٍّ إبراهيم يقول ما كان إن قال: ربه، يف السالم عليه إبراهيم
إىل لينظر السماء إىل الصعود منه ورام ببابل، عاليًا عظيًما رصًحا فبنى السماء؟ يف َمن
والخبز اللحم فعلفها النسور من أفراخ أربعة إىل عمد ثم … يزعم) (فيما إبراهيم إله
لذلك وجعل ونشابه، قوسه حل وقد غالم ومعه تابوت يف قعد ثم واستفحلت، شبت حتى
عىل اللحم وعلق النسور بأرجل التابوت ربط ثم أسفله، من وبابًا أعاله من بابًا التابوت
أبعدت حتى اللحم، يف طمًعا وصعدت فطارت النسور عىل خىل ثم التابوت، فوق عصا
ففتح منها، قربنا هل السماء، إىل وانظر األعىل الباب افتح لفتاه: النمروذ فقال الهواء، يف
كيف األرض إىل فانظر األسفل الباب افتح قال: ثم كهيئتها، السماء فإذا ونظر الباب
النسور وطارت كالدخان، والجبال البيضاء اللحية مثل األرض أرى فقال: ففتح تراها،
فإذا األعىل ففتح البابني، افتح لغالمه: فقال الطريان، وبني بينها الريح حتى وارتفعت
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الطاغي أيها ونودي: مظلمة، سوداء األرض فإذا األسفل الباب وفتح كهيئتها، السماء
ملطًخا السهم إليه فعاد بسهم فرمى غالمه ذلك عند فأمر عكرمة: قال تريد؟ أين الباغي
فقال تلطخ؟ يشء أي من السهم ذلك يف واختلفوا السماء، إله شغل كفيت فقال: بالدم
هللا إىل نفسها قربت واألرض، السماء بني الهواء يف معلق بحر يف سمكة من عكرمة:
غالمه النمروذ أمر ثم بدمه، فتلطخ الطري من طائًرا السهم أصاب بعضهم: وقال تعاىل
الجبال فسمعت بالتابوت، النسور فهبطت ذلك، ففعل اللحم، وينكس العصا يصوب أن
فذلك قامت، الساعة وأن السماء، يف حدث أمر أنه وظنت ففزعت، والنسور التابوت خفق
اْلِجبَاُل﴾ ِمنُْه ِلتَُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن َوإِْن َمْكُرُهْم ِهللا وَِعنَْد َمْكَرُهْم َمَكُروا ﴿َوَقْد تعاىل: قوله
البحر، يف برأسه فألقت النمروذ رصح عىل ريًحا أرسل تعاىل هللا إن ثم … (٤٦ (إبراهيم:
حني الناس ألسن وتبلبلت رعدة، النمروذ، وأخذت بيوتهم، وانقلبت الباقي عليهم فخر
لتبلبل بابل سميت فلذلك لسانًا؛ وسبعني بثالثة فتكلموا الفزع، من النمروذ رصح سقط

فيها».108 األلسن
يدق أو األمر، وينتهي رعدة «النمروذ» تأخذ أن يعجبه لم كثري» «ابن أن ويبدو
ذلك إىل هللا «وبعث سلمة»: بن «زيد عن فيورد املنهار، الربج تحت دفن من مع عنقه
الثالثة ثم عليه، فأبى ثانية دعاه ثم عليه، فأبى باهلل باإليمان يأمره ملًكا الجبار امللك
وقت وجنوده جيشه النمروذ فجمع جموعي. وأجمع جموعك اجمع وقال: عليه، فأبى
وسلطها الشمس، عني يروا لم بحيث البعوض من ذبابًا عليه هللا فأرسل الشمس، طلوع
منخر يف منها واحدة ودخلت بالية عظاًما وتركتهم ودماءهم، لحومهم فأكلت عليه هللا
باملرازب رأسه يرضب فكان بها، تعاىل هللا عذبه سنة أربعمائة منخره يف فمكثت امللك،

هللا.»109 أهلكه حتى كلها املدة هذه يف
«النمروذ» منخار البعوضة دخول يستسيغ ال جهته من الجزائري» هللا «نعمة لكن
النمروذي املنخار داخل سنة أربعمائة البعوضة تظل أن استكثر ثم هناك، وبقاءها
من قوله يف اليشء بعض سلمة» «ابن رواية شأن من يصلح فقام بمشهياته، تستمتع
شفته فعضت بعوضة نمروذ عىل سلط هللا «إن قوله: عباس» «ابن طريق عن آخر، باب

ص٩٦. نفسه، 108
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فعذبه دماغه، يف فطارت يستخرجها فذهب منخره، يف فطارت ليأخذها، إليها فأهوى
أهلكه.»110 ثم ليلة أربعني بها هللا

وبني «نمروذ» بني ما البتة عالقة ثمة ليس أنه الواضح فمن املقدس، الكتاب يف أما
يفوتنا، أن يجب ال ما لكن القول، فيه سنفصل ما وهو «إبراهيم»، النبي وبني بابل برج
األرض. عىل اإلنسانية فجر يف حدثت قد الكتاب هذا يف بابل برج قصة أن إليه اإلشارة
كاتبنَي ثمة أن ويبدو «نوح»، أبناء زمن إىل يعود بعيد بزمن ذلك فبعد «النمروذ» أما
أن أيًضا ويبدو البرش، لغات اختالف عن يتحدث والذي التكوين، سفر من الجزء لهذا
بينهما، الزمان لبعد ربما التفاصيل، يف خالفات من بينهما ما ليصفيا يلتقيا لم الكاتبنَي
األول فالكاتب متأخر، وقت يف الكتاب من جمع ما مع ذلك بعد جمعها تم الرواية وأن
األمم جزائر تفرقت هؤالء من … ويافث وحام سام نوح: بني مواليد «وهذه يقول:
األلسن تفرق يرجع بذلك وهو وأممهم.» قبائلهم حسب كلسانه إنسان كل بأراضيها،
الواقع ملنطق أقرب هو ثم «نوح»، أبناء عهد إىل الخلق، بداية وقته عن متأخر لزمن
بيئية مواضع «أي وجزائر «شعوب» قبائل بني األمم لتفرق األلسن اختالف إرجاعه يف

مختلفة».
يف وحدث واحدة، ولغة واحًدا لسانًا كلها األرض «وكانت فيقول: الثاني الكاتب أما
لبعض: بعضهم وقال هناك، وسكنوا شنعار أرض يف بقعة وجدوا أنهم رشًقا ارتحالهم
مكان الحمر لهم وكان الحجر، مكان اللبن لهم فكان شيٍّا، ونشويه لبنًا نصنع هلم
لئال اسًما ألنفسنا ونصنع بالسماء، رأسه وبرًجا مدينة ألنفسنا نبن هلم وقالوا: الطني،
يبنونهما، آدم بنو كان اللذين والربج املدينة لينظر الرب فنزل األرض، وجه عىل من نبدد
ال واآلن بالعمل، ابتداؤهم وهذا لجميعهم، واحد ولسان واحد شعب ذا هو الرب: وقال
يسمع ال حتى لسانهم هناك ونبلبل ننزل هلم يعملوه، أن ينوون ما كل عليهم يمتنع
بنيان عن فكفوا األرض، كل وجه عىل هناك من الرب فبددهم بعض، لسان بعضهم
.(١١ (التكوين، األرض» كل لسان بلبل هناك الرب ألن بابل اسمها دعا لذلك املدينة؛

سفر كاتب يفلح «ولم بقوله: التوراة أقصوصة عىل فريحة» «أنيس الدكتور ويعقب
هللا إن القصة: تقول األلسن، وتبلبل بابل برج قصة فوضع بابل، اسم تعليل يف التكوين
يفهم ال حتى لغتهم هناك فنبلبل نهبط هلم فقال: واحدة، أمة الناس تجمع من خاف
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ترجمة وهذه هللا، باب معناها بابل أن والواقع بابل، املدينة فسميت بعض، لغة بعضهم
جاءوا الذين الساميني أن نعلم ونحن هللا، بوابة أيًضا ومعناها مري»، «كاد القديم االسم
السومرية املدن أسماء من وغريوا والعمران، الدين يف الكثري عنهم أخذوا السومريني بعد

الحرفية.»111 الرتجمة طريق عن سامية أسماء إىل
الباحثني أشهر من واحد وهو — كريمر» نوح «صموئيل اآلثاري يعقب بينما هذا
ريب بال بابل برج تشييد قصة بدأت «لقد بقوله: التوراة قصة عىل — السومريات يف
أن هنا «كريمر» ويقصد النهرين.» بني ما بالد يف الزاقورات وجود لتوضيح محاولة يف
تفسري وضع أراد القديمة الرافدين ببالد املبنية الزاقورات رأى عندما التوراتي الكاتب
نمطها وعىل بالسماء، اإلله كاهن لتصل أقيمت لولبية صاعدة أبنية هي والزاقورات لها،
شبًها وأقربها املآذن أوىل سامراء جامع مئذنة تكون وتكاد اإلسالمية، املآذن أقيمت
هذه فإن للعربانيني بالنسبة «أما يقول: حيث كريمر مع ونستكمل السومرية، بالزاقورة
رمًزا أصبحت والدمار، الخراب حالة يف رؤيتها يمكن ما غالبًا التي الشاهقة األبنية
تلك السلطة، عىل للحصول شديدة لهفة من به يتصل وما األمان، بعدم اإلنسان لشعور
عىل العثور ا جدٍّ املستبعد من فإنه لذلك والعذاب؛ بالذل إال عليه تعود ال التي اللهفة
تمثل لهم بالنسبة الزاقورة كانت الذين السومريني، عند القصة لهذه مماثلة مطابقة أية

واإلنسان.»112 اإلله بني أي واألرض، السماء بني رباًطا
بعض املتأخرين الكتاب من يبدو التوراة، من الجزء هذا كاتب فإن جهتنا، من أما
كان بينما األرجح، عىل البابيل األرس وربما املركزية، الدولة كنف يف عاشوا الذين اليشء،
وربما واالستقرار، املركزية من تنفر التي العربانيني، يف األصيلة البداوة لحياة يتوق
الحريات، وانعدام واألرس الخراب سوى للعربانيني تجِن لم «سليمان» دولة أن رأى
الضخمة املشاريع إنجاز من يتمكن واحد، ملك بيد واحًدا حكًما تعني فاملركزية
الكربى، لإلنجازات األفضل بالعمل العمل تقسيم يتم وفيها امللحة، الطوارئ ومواجهات
لجميعهم، واحد ولسان واحد، شعب ذا «هو التوراتي الكاتب كالم يف يتضح ما وهو
البداوة إبان األوىل باأليام ذاكرته يف يحتفظ الكاتب كان بينما العمل.» ابتداؤهم وهذا

ص٨٤. ذكره، سبق التاريخ، يف دراسات فريحة، أنيس د. 111

وكالة الوائيل، فيصل د. ترجمة وخصائصهم، وحضارتهم تاريخهم السومريون كريمر، نوح صموئيل 112

ص٤٢١. د.ت، الكويت، املطبوعات،
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ألكثر حاكم من أكثر تسع التي فيها، الديمقراطية الحكم ومجالس البدائية، ومشرتكاتها
فكان زعيم، رب السماء ملجالس كان زعيم، شيخ األرض ملجالس كان وكما قبيلة، من
بلسان يتحدث وهو الحازم الكاتب اعتقاد يمثله مجلس، األرض يف كان كما السماء يف

لسانهم»! هناك ونبلبل ننزل «هلم مشرتكة: ألعضاء الزعيم الرب

كنعان ابن عن

امللوك إليفاء املبتغى كل بلوغ عن قرصت وإن رسدها، طال التي لدراستنا املنتهى بدء يف
حول أهميتها لها معلومة للقارئ نقرر أن بنا يحسن والدرس، البحث من حقهم األربعة
املقدس الكتاب «نمروذ» أن وهو كنعان»، بن «النمروذ بحثنا قيد يزل لم الذي امللك
صغري نص سوى التوراة يف بشأنه يرد فلم اإلسالمي، تراثنا يف عنه بعيد حدٍّ إىل يختلف
يف والنص اإلسالمية، األخبار كتب يف ومرتاكمات زيادات من حوله جاء بما يقارن ال
نمروذ ولد نوح» بن حام «ابن «وكوش يقول: نقصان وال زيادة بال املعدودة كلماته
كنمرود يقال: لذلك الرب؛ أمام صيد جبار كان الذي األرض، يف جباًرا يكون ابتدأ الذي
(التكوين، شنعار» أرض يف وكلنه وأورك بابل مملكته ابتداء وكان الرب. أمام صيد جبار
لإلطناب الكتاب ميل رغم وعرضه، الكتاب بطول «نمرود» عن آخر يشء وال ،(١٠
هذا بني باملرة عالقة ثمة ليس أنه إىل يشري قد مما اإلمالل؛ حد إىل والتكرار واإلسهاب
ال إخباريينا لكن بعوضة! وقتلته العالم ملك الذي الفضائي «نمروذنا» وبني «النمرود»
التوراتي «النمرود» أنه إفهامنا عىل املتواتر بإرصارهم االحتمال هذا فرصة لنا يرتكون

نفسه.

كنعان؟! ابن

ليس أنه علًما قارئنا إحاطة من مندوحة ال — نستوفيه وحتى — التقرير ذلك وضمن
بالنبي البتة له عالقة ال أنه كما بابل، برج وبني التوراة «نمرود» بني البتة عالقة هناك
يبعد عرص إىل بابل برج بزمن تذهب املقدس الكتاب فرواية السالم»، عليه «إبراهيم
أو إيل باب برج انهيار بعد األلسن فتبلبل «إبراهيم»، النبي عرص عن عديدة أجياًال
يمثل كبطل «النمرود» يؤديه دور أي فيه وليس اإلنسانية، فجر يف حدث أمر اإلله، باب
شجرة وحسب للخري، كرمز السالم» عليه «إبراهيم للنبي دور فيه وليس الرشير، دور
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املسلمون الرواة عليها وافق التي التكوين، بسفر الواردة اإلبراهيمية والسلسال النسب
وبني التوراتي، النسب حسب كوش» بن «نمرود عهد بني أنه نجد بحرفيتها، ونسخوها
بن رسوج بن ناحور بن تارح ابن هو فإبراهيم كاملة، أجيال عرشة هللا، خليل عهد
أخو ألنه كنعان؛ عم هو وسام نوح، بن سام بن أرفكشارد بن عابر بن فالج بن رعو
افرتضنا إذا حتى ذاك؟ من هذا فأين النمرود، والد هو اإلسالميات يف وكنعان حام، أبيه
النفر هؤالء من كالٍّ أن افرتضنا ثم علمي، غري افرتاض وهو التنسيب، ذلك صدق جدًال
قرنني إىل نحتاج فإننا عاًما، عرشون العمر من وله ولده أنجب قد النبوي السلسال يف

«إبراهيم». إىل «نمرود» من لنصل الزمان من
ملاذا هو: الذهن عىل منها يرد ما وأول النص، مناقشة عىل تنبني تساؤالت وتبقى
كوش، ابن التوراة يف أنه رغم كنعان» بن «النمروذ بني الصلة تلك اإلسالمي الرتاث عقد
الذي امللك اسم أبًدا تذكر لم الكريمة اآليات أن رغم السالم»، عليه «إبراهيم النبي وبني

«إبراهيم»؟ حاج
التساؤل إليه أضفنا إذا خاصة أخطر، ونتائجها خطرية إجابته لكن مهم، السؤال
تأكيد ذلك وبالذات؟ خاصة كنعان» «ابن بأنه للنمروذ الدائمة اإلشارة ملاذا وهو: اآلخر
وعاينوه طالعوه قد األفاضل إخباريينا أن شك وال كوش»، «ابن أنه عىل العربي املقدس
بن «نمروذ أن عىل اإلرصار وهذا نسًخا، املقدس الكتاب من نسخوه ما بدليل تماًما،
صاحب أن رواتنا احتسب ملاذا هو: أخريًا ليس وربما آخر تساؤل فوًرا يلحقه كنعان»
مصدرهم أن ورغم قرآنيٍّا، عليه النص عدم رغم بالتحديد، كنعان» «ابن هو بابل برج
األمر كان فهل االعتوار، من مزيًدا للرصيد تضيف اإلجابة ذلك؟ يقل لم بدوره اإلرسائييل
ثمة كان وإذا قصد؟ هناك كان أم املقدس؟ الكتاب قراءة يف بنابل لحابل خلط مجرد
من هنا بأس وال لإلجابة، أرشنا أن املتقدمة الدراسات يف لنا سبق كان؟ فإالَم قصد

أخرى. مرة اإليضاح
النبي هو اللعان الدعاء هذا وصاحب إلخوته.» يكون العبيد عبد كنعان، «ملعون
فإننا اللعنة، هذه وراء الظاهر بالسبب مؤقتًا أخذنا وإذا بالتوراة، السالم» عليه «نوح
يقول: إذ السفينة، من هبوطهم بعد وأوالده نوح عن املقدس الكتاب حكاه فيما نجده
خبائه، داخل وتعرَّى فسكر الخمر، من ورشب كرًما وغرس فالًحا، يكون نوح «وابتدأ
ووضعاه الرداء ويافث سام فأخذ خارًجا، أخويه وأخرب أبيه عورة كنعان أبو حام فأبرص
عورة يبرصا فلم الوراء، إىل ووجهاهما أبيهما عورة وسرتا الوراء، إىل ومشيا أكتفها عىل
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عبد كنعان، ملعون فقال: الصغري، ابنه به فعل بما علم خمره من نوح استيقظ فلما أبيها،
.(٩ (التكوين، لهم» عبًدا كنعان وليكن سام، إله الرب مبارك وقال إلخوته، يكون العبيد
بالالئمة يلقي ثم ويتعرَّى يسكر النبي أن العربي، املقدس هذا أمر يف والعجيب
ومع «حام»، ولده هو عورته أبرص الذي أن فهو األعجب أما أحواله. شدهته من عىل
يحرض لم الذي حام»، بن «كنعان الصغري حفيده رأس فوق اللعنة يصب قام ذلك
حتى يرى ما يدرك ال طفًال أوانها كان وربما أبوه، عاينه كما األمر يعاين ولم املشاهدة،
الربكات فيصب وعظمته، األمر لهول املواتية الفرصة العربي املقدس وينتهز رأى، لو
نال فذاك القسمة، يف ليعدل العربانيني أبي «سام» ولده رأس عىل «نوح» النبي بلسان

ومقدار. بقدر والعدل الربكات، نال وهذا اللعنات،
لهذه أخرى أسبابًا جهته من يؤكد الشيعة، حجج أحد القمي» «الصدوق والشيخ
«سام»، غطاها كلما ويعرِّيها يضحك وقف إنما العورة برؤية «حام» يكتِف لم إذ اللعنة،
عورته عن فكشفت ريح فهبت نائًما، السفينة يف يوًما «وكان قوله: يف جاء ما وهو
غطَّى كلما وكان الضحك. عن ونهاهما السالم عليه سام فزجرهما ويافث، حام فضحك
يضحكون، وهم ورآهم السالم عليه نوح فانتبه ويافث، حام كشفه الريح، تكشفه شيئًا
ويقول: يدعو السماء إىل يده السالم عليه نوح فرفع كان؛ بما سام فأخربه هذا؟ ما فقال:
فغريَّ يافث، صلب ماء غري اللهم السودان، إال له يولد ال حتى حام صلب ماء غريِّ اللهم
ويأجوج والصقالبة الرتك وجميع حام، من كانوا حيث السودان فجميع صلبهما، ماء هللا
(عليه نوح قال سام، من سواهم البيض وجميع كانوا، حيث يافث من والصني ومأجوج
الرب وسمة … القيامة يوم إىل سام لذرية خوًال ذريتكما هللا جعل ويافث: لحام السالم)
خوًال ذريتكما «وجعلت «الجزائري» ويرشح الدنيا.»113 بقيت ما ظاهرة سام ذرية يف

القيامة.»114 يوم إىل سام لذرية خدًما أي
السني؟ الحجة عن فماذا الشيعي، للحجة قوله هللا قدر ما هذا

كثري»: «ابن يقول .(٧٧ (الصافات: اْلبَاِقنَي﴾ ُهُم يَّتَُه ذُرِّ ﴿َوَجَعْلنَا لآلية رشحه يف
الثالثة نوح أوالد إىل ينسبون آدم، بني أجناس سائر من اليوم األرض وجه عىل من «فكل
وفارس العرب سام فولد الثالثة، هؤالء من واحد كل وولد … ويافث وحام سام وهم

ص٣٢. ج١، ١٩٦٦م، النجف، العربي، الرتاث إحياء دار الرشائع، علل القمي، الصدوق 113
ص٨١. ذكره، سبق املبني، النور الجزائري، 114
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والسودان القبط حام وولد ومأجوج، ويأجوج والصقالبة الرتك يافث وولد والروم،
خلقة تشوه أن نوح عليه فدعا السفينة، يف امرأته واقع حاًما أن ذكر وقد … والرببر
نائًما أباه رأى بل وقيل: السودان، جد حام بن كنعان هو أسود ولد له فولد نطفته،
يكون وأن نطفته، تغري أن عليه دعا فلهذا أخواه؛ وسرتها يسرتها فلم عورته بدت وقد

إلخوته.»115 عبيًدا أوالده
وهو «كنعان»؟ لعن عىل االتفاق ملاذا لكن مطلوب، شك ال الشيعي السني واالتفاق
ألن املوافقة؛ تمام الصهيوني الهوى ويوافق وروًحا، ا نصٍّ املقدس الكتاب يوافق ما
أن قبل األقدمني، فلسطني سكان الكنعانيني، أبو هو واإلسالميات التوراة يف «كنعان»
«سام» أما اليوم. القديم الرتاث باسم استيطانيٍّا تستعمر أن وقبل العربانيون، يستوطنها
قاصًدا «العرب»، أبو أنه كثري ابن أشار كما أو العربانيني، وأبو العربان كل أبو فهو
«امليتاتيز» بالقلب هي عربي الكلمة كون عن نغفل وال بدوي، أصل من كان من كل
املرصيني، عىل يدل معلول فاصطالح «حام» عليه املغضوب أبناء بقية القبط أما عربي.
األرض هذه أعطي «لنسلك إبراهيم: للنبي اإللهي الوعد ضمن مطلوبة أيًضا وأرضهم

.(١٨ :٥ (التكوين، الفرات» نهر الكبري النهر إىل مرص نهر من
املفارقة رغم لكنعان ابنًا النمروذ احتساب عىل وأهله الرتاث أرص ملاذا نفهم وعليه
حتى إليه، الرذائل كل ونسبة «كنعان» من التنفري يف الزيادة يقصد الواضحة، التاريخية
أو «النمروذ» شخص تكون ما كأسوأ مثَّلها التي ذريته إنما ملعونًا، وحده يكون ال
بما تتعلق إنما التاريخ، بعلم تتعلق نقصدها التي التاريخية واملقارنة األول، الكافر
ويف املسألة، تلك يف آخره مع أوله وتضارب اإلسالمي، والرتاث املقدس الكتاب أرَّخه
فلم القديم، العراق تاريخ مصادر من أيدينا بني ملا شامل بمسح قمنا ألننا كثري؛ غريها
اسم يحمل عراقية مدينة أية يف حتى وال بابل، يف حتى حكم وال الدنيا، حكم ملًكا نجد
فإن وعليه املسمارية، املدونات يف بثبتهم الواردة امللوك جداول تدونه لم كما «نمروذ»،
شخص عن شيئًا يعلم ال كان كما النمروذ، باسم شخص عن شيئًا يعلم ال كعلم التاريخ
آثارية حفائر فيه جرت موقًعا وجدنا فقط القرنني»، «ذي باسم أو «سليمان» باسم
به أثريٍّا موقًعا بابل يف شاهدوا متأخرين مسلمني وضع من أنه ويبدو «نمرود»، باسم
سوى املنطقة، تلك ويف تراثيٍّا، إليه ينسبونها من يجدوا ولم أصناًما، احتسبوها تماثيل
بعوضة. وقتلته واملغرب، املرشق بني ما حكم الذي البابيل املواطن كنعان» بن «النمروذ

ص١٠٨. ذكره، سبق كثري، ابن 115
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الثاني الكافر

بامليتاتيز (وعربي والعربي العربي اتفاق قدر نرص» «بخت كراهة عىل اثنان يتفق لم
«بخت فإن مرص، فرعون قذف من يخلو املقدس الكتاب يف سفر يكاد ال وكما عربي)،
والعربي، العربي أيًضا اتفق فرعون وعىل الكثري، الرشف هذا من نال بدوره نرص»
عند جاء ما منه نختار تواتر خرب به يطالعنا ما هو املفهوم غري اإلسالمي املوقف لكن
إىل اذهب أن حلقيا بن أرميا إىل الزمان ذلك يف أوحى تعاىل هللا «إن قوله: يف كثري» «ابن
بن معد معه يحمل أن أرميا هللا وأمر العرب، عىل سلطته قد أني فأعلمه نرص، بخت
أختم كريًما نبيٍّا صلبه من مستخرج فإني فيهم، النقمة تصيبه ال كي الرباق؛ عىل عدنان

الرسل.»116 به
كان نرص» «بخت والد أن إىل «النويري» يذهب دينيٍّا، وأدلجتها للكراهية وترسيًخا
سوأته سوأتني، الحسنيني من ليجمع أرمنت؛117 كورة من بيديس» «بخت باسم مرصيٍّا
بتأثري النمروذ، نسل ضمن نرص» «بخت فيصنف خلدون» «ابن أما مرص. فراعنة وسوأة
عقب من نرص بخت «إن فيقول: علمية، قيمة من الرجل لهذا ما رغم واالعتقاد، الرتاث
فقد «األصمعي» أما النمروذ».118 بن سنجاريف بن برزاد ابن وهو كنعان، بن النمرود
ولم الصنم عند وجد وكان صنم، اسم و«نرص» ابن، بمعنى «بوخت» اسمه أصل إن قال
نرص» «نبوخذ يجمع أخرى ومرة الصنم،119 ابن أي نرص» «بخت فقيل أب، له يعرف

ونغًال. زنيًما كونه وسوءة األصنام سوءة سوأتني: تراثنا يف
املظفر، الكلداني امللك الثاني» نرص «نبوخذ فهو كعلم، التاريخ يف نرص» «بخت أما
الكتاب أسفار عرب املداخل، أسوأ ومن الخلفي الباب من التاريخ شخصيته دخلت الذي
بابل إىل أرسى الثانية يف وحملهم يهوذا، مملكة عىل جردهما حملتني بعد املقدس،
فأعادهم بابل، أبواب لقورش فتحوا أن إىل رخيصة عمالة هناك وظلوا ٥٨٦ق.م. عام
القدسية الروايات كل أن تماًما والواضح الفارسية. اإلمرباطورية قيام مع فلسطني إىل

ص١٨٠. ج٣، نفسه، 116
آباد، حيدر سوريال، عزت د. تحقيق األحكام، به جرت فيما باإلعالم اإلملام النويري، قاسم بن محمد 117

.٣١٧ ص٣١٦، ج٣، ١٩٧٠م،
ص١٣٦. ج٢، والخرب، املبتدأ وديوان العرب خلدون، ابن 118
نرص. مادة ١٣٠٦ه، القاهرة، للزبيدي، العروس تاج يف 119
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والرتاث األسطورة

مع يهود، أحبار كره دشنها التي التوراتية األصول عىل تعتمد إنما نرص» «نبوخذ حول
من ملزيد بحاجة ليس نرص» «نبوخذ وأمر ٥٩٣ق.م. عام الكلدانية اإلمرباطورية سقوط
بحديث تعمل اإلسالمية الرتاثية واملسرية ودوافعه، أسبابه له التوراتي فالتأريخ اإلفاضة،

عرب. الحديث يف كان إذا خاصة حرج.» وال إرسائيل بني عن «حدثوا ملسو هيلع هللا ىلص: املصطفى
بغرض شأنهم وبحث درس من به خرجنا وما األربعة، امللوك شأن من كان ما هذا

فاشهد. اللهم حاولنا، قد إنا واللهم النكارات، إزالة

التوراتية. املواصفات حسب (الزقورة) بابل لربج حديث فني تصور :٢٩ رقم لوحة
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الوحي يف النسخ

فهم محاولة

تأسيس (1)

منه يعرف أن بعد إالَّ تعاىل، هللا كتاب يفرس أن ألحد يجوز ال األئمة قال
من الناسخ أتعرف لقاٍض: عنه) هللا (ريض عيلٌّ قال وقد واملنسوخ، الناسخ

وأهلكت. هلكت قال: ال. قال: املنسوخ؟

السيوطي1 الدين جالل

َكِثريًا﴾ َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمْن وجل عز هللا قول يف عباس ابن عن
… ومنسوخه ناسخه بالقرآن املعرفة قال ،(٢٦٩ (البقرة:

… منسوخ وال ناسخ وجل عز هللا كتاب يف ليس قال: من املتأخرين فمن
الكفر. إىل يئول ا، جدٍّ عظيم القول وهذا

النحاس2 جعفر أبو

ص٢٠. ج٢، ١٩٧٣م، بريوت، الثقافية، املكتبة القرآن، علوم يف اإلتقان الدين»، «جالل السيوطي 1
مكتبة إسماعيل، محمد شعبان د. تحقيق الكريم، القرآن يف واملنسوخ الناسخ جعفر»، «أبو النحاس 2

.٣ ص١، ١٩٨٦م، القاهرة، الفكر، عالم



والرتاث األسطورة

مالحدة من اإلسالم أعداء أن أوًال: يأتي: مما تتضح النسخ معرفة وأهمية
اإلملام إن ثانيًا: … واقع وهو النسخ وقوع جحدوا … ومسترشقني ومبرشين
اإلنسان ويطلع اإلسالمي، الترشيع سري عن النقاب يكشف واملنسوخ بالناسخ
الناسخ معرفة إن ثالثًا: … للبرشية وسياسته للخلق، تربيته يف هللا حكمة عىل
… األحكام صحيح إىل االهتداء ويف اإلسالم، فهم يف عظيم ركن واملنسوخ
القرآني، النص رصيح يخالفون … الكريم القرآن يف النسخ لوقوع فاملنكرون

املسلمني. وإجماع الصحيحة النبوية والسنة

األزهر3 وكيل إسماعيل، محمد شعبان د.

القضية ليست إنها … الضياع من تراثنا حماية هي اليوم قضيتنا تعد لم
حيث … نفسه الوجود إىل التهديد فيها وصل التي املرحلة هذه يف األوىل
أو العدو أفلح أن بعد نفسه، وجودنا عن الدفاع هو اليوم موقفنا أصبح
باألحرى أو وعينا، تشكيل إلعادة نهائية محاولة يف الصفوف، اخرتاق يف كاد
واإلعالمية الثقافية مؤسساته عرب ليزودنا الحقيقي، وعينا لسلبنا محاولة يف
عىل له املطلقة وتبعيتنا لخططه، النهائي استسالمنا يضمن زائف، بوعي

املستويات. جميع

زيد4 أبو حامد نرص د.

الوحي يف النسخ ظاهرة (2)

من األوىل املراحل يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن واألخبار السري وكتب اإلسالمية التاريخ كتب تروي
يف وأنه له، قريش تجنب ورأى الحبشة، إىل أتباعه بعض هاجر أن وبعد مكة، يف دعوته
َوَمنَاَة * َواْلُعزَّى َت الالَّ ﴿أََفَرأَيْتُُم قائًال: فتمنى الوحشة استشعر أصحابه من قليل نفر
الحرام املسجد يف النجم سورة قرأ أنه يُروى كما .(١٩-٢٠ (النجم: اْألُْخَرى﴾ الثَّاِلثََة

.٩ ص٥، واملنسوخ)، (الناسخ النحاس لكتاب مقدمته إسماعيل، محمد شعبان د. 3

القاهرة، للكتاب، العامة املرصية الهيئة القرآن، علوم يف دراسة النص، مفهوم زيد، أبو حامد نرص د. 4

ص١٦. ١٩٩٠م،
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الوحي يف النسخ

﴿أََفَرأَيْتُُم اآليات إىل وصل وملا معه، يصلون أتباعه بعض ومعه قريش، سادات أمام
«تلك يقول: استمر أنه يُروى ،(١٩-٢٠ (النجم: اْألُْخَرى﴾ الثَّاِلثََة َوَمنَاَة * َواْلُعزَّى َت الالَّ
أعلنت إذ النطاق، واسع صًدى إىل أدى مما لرتتجى.» شفاعتهن إن العال، الغرانيق
يحيي هللا أن عرفنا لقد «بىل؛ وقالت: آيات، من تال وعما ملسو هيلع هللا ىلص محمد عن رضاها قريش
معك» فنحن نصيبًا، لها جعلت وإذا عنده، لنا تشفع هذه لكن ويرزق، ويخلق ويميت،
انتهى فلما … ربهم عن جاءهم فيما نبيهم صدقوا «املؤمنني أن «الطربي» ويذكر …
وسجد ألمره، واتباًعا به جاء ملا تصديًقا نبيهم، بسجود املسلمون سجد السجدة، إىل
مؤمن املسجد يف يبَق فلم آلهتهم، ذكر من سمعوا ملا وغريهم، املرشكني من سجد من
يسجد لم واحًدا رجًال إن قوله: عباس ابن عن البخاري وروى وسجد.»5 إالَّ كافر وال
سمى وقد عليه.»6 فيسجد تراب من كًفا يأخذ رأيته رجًال «إالَّ عظمه، ووهن سنه لكرب
فإنه املغرية، بن الوليد إالَّ كلهم املرشكون «فسجد قوله: يف باالسم الرجل هذا الواقدي
عىل الناس أشد من كان «الوليد» أن ومعلوم وجهه.»7 إىل فرفعه األرض من ترابًا أخذ
هنا موقفه أن شك وال وأرشافها، مكة وجهاء بني الثراء ذوي من كان كما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي

التأمل. بعض إىل بحاجة
اإلسالمي الرتاث يف املعروفة القصة لتلك كان إنه فتقول: حكايتها، الروايات وتتابع
لدى املهاجرين املسلمني مسامع إىل وصل إنه حتى واسع، صًدى الغرانيق، بحديث
هؤالء لكن اغرتابهم. سبب انتفى أن بعد راجعني مهجرهم من فقفلوا الحبشة، نجايش
قريش شفعاء ذكر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أخربوهم كنانة، من بركب عودتهم طريق يف التقوا
قال أن فبعد ملعاداته، فعادوا عنها ارتد ثم صالته، صلوا أنهم لدرجة فتابعوه، بخري
لرتتجى.» شفاعتهن إن العال، الغرانيق تلك األخرى، الثالثة ومناة والعزى، الالت «أفرأيتم
آتك لم ما الناس عىل تلوت لقد صنعت؟ «ماذا قائًال: وعاتبه جاءه جربيل إن يقول: عاد
الثَّاِلثََة َوَمنَاَة * َواْلُعزَّى َت الالَّ ﴿أََفَرأَيْتُُم تال ثم يقل.» لم ما وقلت وجل، عز هللا من به

8.(١٩–٢٢ (النجم: ِضيَزى﴾ ِقْسَمٌة إِذًا ِتْلَك * اْألُنْثَى َوَلُه الذََّكُر أََلُكُم * اْألُْخَرى

القاهرة، املعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق وامللوك، الرسل تاريخ جرير»: «ابن الطربي 5
ص٣٣٧–٣٤٠. ج٢، ١٩٦٠م، ط٢،

ص١٢. ذكره، سبق … الناسخ النحاس، 6
ص٢٢٥. نفسه، 7

ذكره. السابق املوضع الطربي، 8
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والرتاث األسطورة

ولإليجاز له، واستهجانًا لنفيه، الغرانيق حديث عىل واملحدثون القدامى عقب وقد
جهة من ال ثابتة غري القصة «وهذه املحدثني: من إسماعيل» محمد شعبان «د. يقول
فقام أمرها، هاله الذي النحاس» جعفر «أبو القدامى ومن العقل.»9 جهة من وال النقل،
بحجة لذلك كتابه محقق وقدَّم العظيم.»10 األمر هذا وفيه مفظع حديث «هذا أن يعلن
سبيًال املارقون ولوجد باألنبياء، الثقة لذهبت ذلك، أجزنا لو «أنه وهي تماًما، منطقية
جربيل نزل حتى يقول: وهو «الواقدي» عند جاء بما أردف ثم الدين.»11 يف للتشكيك
َشيْئًا إَِليِْهْم تَْرَكُن ِكْدَت ﴿َلَقْد هللا: وأنزل به! جئتك ما له: فقال هذا، النبي عليه فقرأ

12.(٧٤ (اإلرساء: َقِليًال﴾
تعاىل هللا عتب يف جاءت َقِليًال﴾ َشيْئًا إَِليِْهْم تَْرَكُن ِكْدَت ﴿َلَقْد إليها، املشار واآلية
َي ِلتَْفَرتِ إَِليَْك أَْوَحيْنَا الَِّذي َعِن َليَْفِتنُونََك َكاُدوا ﴿َوإِْن اآليات يف ملسو هيلع هللا ىلص، الكريم نبيه عىل
َقِليًال﴾ َشيْئًا إَِليِْهْم تَْرَكُن ِكْدَت َلَقْد ثَبَّتْنَاَك أَْن َوَلْوَال * َخِليًال َالتََّخذُوَك َوإِذًا َغرْيَُه َعَليْنَا
يوضح لبس، أو لخلط فيه مجال ال حدث، ملا قرآنيٍّا تربيًرا نجد ثم ،(٧٤ ،٧٣ (اإلرساء:
الوحي يف فتدخل قومه، من القرب النبي تمني فرصة انتهز هللا، لعنه الشيطان أن
ويعلمنا الصادقة. باآليات تعاىل فنسخها الفظيعة، اآليات بتلك إليه وألقى تلقيه، إبان
نبي أي مع يفعلها الشيطان كان فقد غريبًا، وال جديًدا أمًرا ليس ذلك أن تعاىل هللا
هذا جاء وقد مثلها، أو نفسها األمنية أحدهم تمنى إذا «املكرمني» والرسل األنبياء من
تََمنَّى إِذَا إِالَّ نَِبيٍّ َوَال َرُسوٍل ِمْن َقبِْلَك ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما وعال: جل قوله يف املبني اإليضاح
.(٥٢ (الحج: آيَاِتِه﴾ هللاُ يُْحِكُم ثُمَّ يَْطاُن الشَّ يُْلِقي َما هللاُ َفيَنَْسُخ أُْمِنيَّتِِه ِيف يَْطاُن الشَّ أَْلَقى
حتى أنه فيؤكد اآليات، تلك عىل األمر استفظع الذي النحاس جعفر أبو ويعقب
لم النبي فإن التمني، يف الفرصة وجد الشيطان وأن حدث، قد الغرانيق حديث كان لو
يف الشيطان ألقى هذا: عىل التقدير فيكون …» قال: كما أو الشيطان، ألقى بما ينطق
كثري يف يظهر كان الشيطان أن اآلثار يف ومعروف الجن، من شيطان إما ملسو هيلع هللا ىلص النبي تالوة
ومن ملسو هيلع هللا ىلص.»13 النبي به ينطق أن غري من ملسو هيلع هللا ىلص النبي تالوة يف هذا فألقى ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وقت

ص١١. ذكره، سبق إسماعيل، محمد شعبان د. 9

ص٢٢٥. ذكره، سبق … الناسخ النحاس، 10
ص١٣. ذكره، سبق إسماعيل، محمد شعبان د. 11

ص٢٢٥. ذكره، سبق … الناسخ النحاس، 12
ص٢٢٦. السابق، املرجع 13
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اْلُقْرآَن َقَرأَْت ﴿َفِإذَا تقول: أخرى آيات يف جاء ما احتجاجه مناط يكون أن يحتمل هنا
َربِِّهْم َوَعَىل آَمنُوا الَِّذيَن َعَىل ُسْلَطاٌن َلُه َليَْس َُّه إِن * الرَِّجيم يَْطاِن الشَّ ِمَن ِباهللِ َفاْستَِعذْ
.(٩٨–١٠٠ (النحل: ُكوَن﴾ ُمْرشِ ِبِه ُهْم َوالَِّذيَن يَتََولَّْونَُه الَِّذيَن َعَىل ُسْلَطانُُه إِنََّما * يَتََوكَّلُوَن
حدث، ملا الكريم القرآن إيضاحات من كان وما الغرانيق، حديث أمر من كان ما هذا
التي نفسه، الدين بحوث عن بعيًدا بحوثنا، إطار يف ويدخل به ونهتم يعنينا ما ولكن
التي الظروف ومعرفة الحادثة، فيه حدثت الذي الواقع قراءة هو وفرسانها، ميدانها لها
قلوب قست وكيف مرض، قلوبهم يف قوم فتنة األمر من القصد كان كيف لنفهم البستها.
يفرز لم الواقع نرى الزمكانية الفرتة تلك عىل وباإلطالل وفرزهم، اختبارهم فتم آخرين
كانت بالفعل، قامت قد حواجز هناك كانت لكن وقومه، النبي بني الحواجز من عدًدا بعد
تكن لم قريًشا أن واملعلوم والحاسمة. األساسية الحواجز هي املرشكني نظر وجهة من
واحد بإله اإليمان وهي لدعوته، األوىل العقدية املسألة حول ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى مع تختلف
شهد والذي نفسه، الكريم القرآن من بذلك علمنا ومصدر ويرزق، يخلق ويميت يحيي
َمَواِت السَّ َخَلَق َمْن َسأَْلتَُهْم ﴿َوَلِنئْ اآليات تلك ومن املكرمة، اآليات من عدد يف بذلك لهم
َمْن ﴿ُقْل ،(٦١ يُْؤَفُكوَن﴾(العنكبوت: َفأَنَّى هللاُ َليَُقولُنَّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر َوَسخَّ َواْألَْرَض
،(٨٦ (املؤمنون: تَتَُّقوَن﴾ أََفَال ُقْل هلِلِ َسيَُقولُوَن * اْلَعِظيِم اْلَعْرِش بْع السَّ َمَواِت السَّ َربُّ
يف يتمثل كان الكبري، والحاجز الخالف، وجه لكن كثري. نفسه باملعنى اآليات تلك وغري
اعتقد إذ تماثيل، يف املمثلني قريش أرباب من الشفعاء شفاعة إلسقاط ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة
من اقرتب قد بفعله، متميًزا أو صالًحا منهم كان من وبالذات أسالفهم، أن الجاهليون
مقبول قول ذا يكون أن يمكن ثَمَّ وِمن رضاه؛ واكتسب واألرض السموات رب الواحد هللا
إىل إضافة التماثيل، لهم وينحتون املحاريب، الصالحني لألسالف يبنون فقاموا عنده،
وبحبسان الدعاء، مقبويل هللا إىل شفعاء اتخاذهم بغرض املستوردة، التماثيل بعض
القرب عن بمنأى يجعله أوزار من يحمله ما وأن تعاىل، هللا عن بعيًدا بخطاياه اإلنسان
نجواهم بنقل يقوم أسالفها، من شفيًعا لها قبيلة كل اتخذت هنا ومن العظيم. اإلله من
ورمزها الراحل القبيلة سيد هو الشفيع ذلك كان ما وعادة الكون، رب لإلله ومطالبهم
سيًدا سواه تقبل تعد ولم القبيلة، فيه ذابت حتى وتضامنها، وحدتها وضامن وعلمها
قبيلة كل اعتزاز نتيجة القبلية، الفرقة زيادة عىل ساعد الذي األمر وهو وشفيًعا، وربٍّا
إنما الشفعاء، إسقاط إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة كانت وهكذا الشفيع، السيد ذلك إىل بنسبها
وهو القبائل، لكل أكرب توحد أجل من تماًما، وتفجريها بل القبلية، األطر إسقاط تعني

منه. وتنفر القبلية األعراف ترفضه كانت ما
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الواقع تهيأ ما مع رائًعا توافًقا تتوافق ملسو هيلع هللا ىلص النبي دعوة نجد آخر جانب ومن
كان فالواقع التقليدي، القبيل الشكل عىل الكثري البعض إرصار رغم بالفعل، إلفرازه
واألشكال االجتماعية، البنى يف لتغايرات نتيجة القبلية الحواجز إلسقاط حثيثًا يسعى
إىل التجاري، الطريق عىل ترانزيت محطة مجرد من قريش تحولت أن بعد االقتصادية،
األرستقراطية من ألونًا تنبت الظروف وجدنا بحيث العالم، تجارة عىل للمسيطرين مقر
الطبقي التباين وهو القبيل، النظام يف مألوًفا يكن لم جديًدا وضًعا خلقت التجارية،
يتميزون قبيلة، كل داخل بأنفسهم أشخاص بروز إىل بالرضورة أدى الذي الهائل،
هؤالء لدى القبيل االنتماء النزياح أدى الذي األمر وهو فيها، واملبالغ بل الكبرية، بثروتهم
وبحيث أخرى، قبائل يف آخرين مصالح مع االقتصادية مصالحهم التقاء إزاء جانبًا،
اقتصادية، ومصالح اجتماعية لرشيحة االنتماء إىل وسيدها، القبيلة عن االنتماء تحول
اآلخر الجانب عىل حدث الذي نفسه األمر وهو تفرقها، عىل القبائل أثرياء بني تجمع
راية تحت التوحد نحو الطبقتني لدى النزوع زاد بحيث املختلفة، القبائل فقراء بني
قضيتهم، عن للمستضعفني يدافع إله راية تحت أو مصالحهم، للتجار يضمن إله
مستوى عىل للجميع ورب التجار، مستوى عىل للجميع رب نحو املتدفق التيار فكان
الخلعاء من صغرية، تجمعات ظهور إىل أدى الذي األمر وهو القبائل، فقراء من املدقعني
الكبار تحالفات ظهور وإىل مختلفة، قبائل من املستضعفة الطبقة بني من والصعاليك
حلف الفضول، (حلف األحالف ظاهرة باسم املعلومة الظاهرة يف الفقراء، وتحالفات

إلخ). … األحالف حلف الدم، لعقة املطيبني،
يف يعني يعد لم الذي القبيل الرب أو السلف، عن بناسه يبتعد الواقع بدأ وهكذا
مرحلة، مجرد االجتماعي التطور حساب يف عليها اإلبقاء كان لكن شيئًا، املصالح حساب
وهو قبيلة، لكل املستقل السيادي الوضع ببقائه، يضمن زال ال الشفيع الرب كان إذ
ائتلفوا وإن فهم الفردية، للمصالح حماية تحديًدا األرستقراطيون عليه يحرص كان ما
األوضاع استمرارية يف عامًال التجارية املنافسة كانت فقد قبائلهم، اختالف عىل طبقيٍّا
ومن مقاتلة. عسكرية كوحدة القبيلة قوة إىل باالستناد املنافسة، يف للسقوط منًعا القبلية،
يف فرد كل حرص فقد واملنطقي، الرضوري طريقها يف لألحداث الواقع دفع ورغم هنا،
من الشفيع سيادة تمثله ملا أمكن، ما الشفعاء سيادة إدامة عىل األرستقراطية الرشيحة
امللكيات أمام ذوبانها إىل وال املنافسة، حلبة يف سقوطه إىل تؤدي ال له، شخصية سيادة

األخرى. القبائل يف األموال لرءوس األكرب
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يف والتقارب األحالف، عنه تفصح اآلتي، التطور جنني تحمل املرحلة نجد وهكذا
ربها هو الذي القبيلة شفيع سيادة عىل الحرص مع لكن القبائل، اختالف عىل املصالح
الشفيع، السيد مع األرستقراطي السيد تماهى حتى وتماسكها، قوتها ورمز وسيدها
األرباب لينطق وأموالهم؛ بعطاياهم الشفعاء األرباب كهان األرستقراطيون أمد أن بعد

التاجر. السيد كلمة هي الشفيع كلمة لتصبح األغنياء؛ مصالح يوافق بما
القبائل بني األخري الحاجز إلغاء هو الشفعاء، ملسو هيلع هللا ىلص محمد يلغي أن معنى كان وهكذا،
ناهيك هذا األرستقراطي. السيد مع املتماهي السيادي القوي الرمز وإسقاط وبعضها،
ليصبح شفعاء، من القبائل سادة إلغاء إىل يسعى بحسبانه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل نظرتهم عن
العالقة صاحب كونه حيث من الشفاعة، وحده له لتنتقل القبائل، لكل األوحد السيد هو
الناطق والنهائي القاطع القرار صاحب أي التجار، وال الكهان وال الشفعاء وليس هللا مع
جميًعا التجارية مصالحهم يتهدد ما هو هللا، رسول بأنه له الشهادة عرب وذلك هللا، باسم

بالدمار.
الظروف، تلك ففي أخرى، مرة الغرانيق حديث قراءة يمكن الوضع ذلك ظل ويف
ومع األهل، وسط الغربة ومع ومرارته، الواقع قسوة ومع للحبشة، األتباع مهاجرة ومع
الشيطان، فتدخل تمنى، ملسو هيلع هللا ىلص، النبي يف األوضاع تلك تركته بد ال الذي النفيس الظرف
لن هكذا ألنه بالحرم؛ اللحظة تلك تواجدوا الذين سادتها وخاصة قريش فتبعته فقال،
الفتنة كانت وهنا صالته. معه وصلوا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي بسجود فسجدوا مصالحهم، األمر يمس
.(٥٣ (الحج: ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف ِللَِّذيَن ِفتْنًَة يَْطاُن الشَّ يُْلِقي َما ﴿ِليَْجَعَل اآليات بقول املقصودة
البعيدة املرامي يدركون وال يفقهون ال الذين أي العقول، بمعنى آنذاك كانت والقلوب
إيمانهم، عدم رغم منهم العقالء أدركها أن سبق التي املرامي تلك ملسو هيلع هللا ىلص، النبي لدعوة
أن بعد لهم ربيعة» بن «عتبة قول يف ملسناه ما وهو لهم، ورشحوها بها، وأفادوهم
واجعلوها أطيعوني قريش، معرش «يا للدعوة، الكربى األهداف وأدرك ملسو هيلع هللا ىلص، النبي التقى
سمعت الذي لقوله ليكوننَّ فوهللا فاعتزلوه، فيه هو وما الرجل هذا بني وخلُّوا بي،
فملكه العرب، عىل يظهر وإن بغريكم، ُكفيتموه فقد العرب تصبه فإن عظيم، نبأ منه
وهو ربيعة»، بن «عتبة أن شك وال به.»14 الناس أسعد وكنتم عزكم، وعزه ملككم،

املتحدة، الفنية الطباعة رشكة يحيى، ومحمد الرءوف عبد طه تحقيق النبوية، السرية هشام، ابن 14
ص٢٦٢. ج١، ١٩٧٤م، القاهرة
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توحيدهم تبغي كانت والتي للدعوة الكربى األبعاد أدرك قد الكبار، األرستقراطيني أحد
وهو التجارية، بمصالحهم إرضار دون والعجم، الروم تناجز كربى دولة يف جميًعا
وتقويتها املصالح هذه تمكني تم الدعوة انتصار وبعد بل، بالفعل. ذلك بعد حدث ما
ضمن بل فقط، العرب بني مكانتهم للمكيني يضمن لم مكة فتح بعد فالنبي ودعمها،
الرؤية، وضوح من بقليل مكة لفتح والناظر اإلسالم. يف مركزهما ولزعامتها لقريش
األنصار، تذمر يف نالحظه الذي األمر وهو لقريش، هزيمة يكن لم مكة فتح أن يكتشف
طريق عن القائم، االجتماعي الوضع تكريس عىل بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمل ذلك بعد ثم
بَْعَضُكْم َل َفضَّ ﴿َوهللاُ الفردية امللكية بتكريس ذلك الوحي دعم ثم واإلقطاعات. األعطيات
يف كما الطبقي للتفاوت واضحة عقلنة قدم بل ،(٧١ (النحل: الرِّْزِق﴾ ِيف بَْعٍض َعَىل
َحَسنًا ِرْزًقا ِمنَّا َرَزْقنَاُه َوَمْن ءٍ َيشْ َعَىل يَْقِدُر َال َمْملُوًكا َعبًْدا َمثًَال هللاُ َب ﴿َرضَ تعاىل: قوله
،(٧٥ (النحل: يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم بَْل هلِلِ اْلَحْمُد يَْستَُووَن َهْل َوَجْهًرا ا ِرسٍّ ِمنُْه يُنِْفُق َفُهَو
َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو قوله: يف اإللهي التقدير إىل الطبقي التفاوت رس إعادة عن ناهيك
.(١٦٥ (األنعام: آتَاُكْم﴾ َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َدَرَجاٍت بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع اْألَْرِض َخَالِئَف
يف املكيني األرستقراطيني أذهان إىل يصل لم املعنى بهذا األمر أن واضًحا كان لكن
بعض توتر لكنَّ الغرانيق، بحديث فتنتهم فكانت للمستضعفني، األوىل اإلسالم دعوة ظل
تتبعه أن بد ال كان املعنوية، أحوالهم وتضعضع الشيطان، ألقى ما نتيجة املسلمني
للمسلمني اختباًرا أيًضا كان والذي حدث، فيما الشيطان دور بإيضاح الرسيعة العودة
الذبح إىل إسماعيل مسارعة إليها، مسارعتهم ومدى الطاعة، مقدار إلظهار املستضعفني
إجرائيٍّا عمًال الوحي، يف الشيطان ألقى ملا النسخ جاء فقد وعليه اإللهي. لألمر طاعة
وأطرافه آخر، جانب يف املرتقبة والوحدة جانب يف القبلية االعتبارية: أطرافه كانت
الجدل هذا أدوات كانت بينما جانب، يف ملسو هيلع هللا ىلص والنبي جانب، يف مكة أهل هي: الشخوصية
كالخاطر، وال كاإللهام، ال وحي يف تمثلت التي هللا وكلمات والشيطان، الشفعاء، هي
إبهام بدون ويشري الداللة، غني دوًرا أدى الذي الصادق الوحي لكنه كالهاجس، وال
والوعي باإلدراك يتسم شعوريٍّا فعًال هنا الوحي كان مريد. واٍع فاعل عن صدوره إىل
كان ورضوراته، الواقع رشوط بحسب املطلوبة االستجابة ولشكل يحدث، ملا التامني
تحوالت، من سيلحقها وما املقبلة املرحلة وبطبيعة آنذاك، اآلنية املرحلة بطبيعة وعيًا
هللا كلمة قدسية ذلك يمس وهل ويتبدل؟ الوحي يتحول كيف السؤال: هنا يثور لكن
القرآن، علوم مباحث من وكبري مهم مبحث نشوء إىل ذلك بعد دعا ما وهذا الثابتة؟
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حتى القرشيون لحظها التي الظاهرة وهو الكريم»، القرآن يف واملنسوخ «الناسخ هو
ويقول بخالفه، ويأمرهم ينهاهم ثم بأمر أصحابه يأتي محمد، إىل ترون «أال قالوا:
الهجرة، بعد اليثاربة اليهود قالها التي نفسها املقالة وهي غًدا؟» عنه يرجع قوًال اليوم
ذلك كان مكة.15 كعبة إىل املقدس بيت عن الصالة يف باملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص النبي تحول عندما
يُنَزُِّل ِبَما أَْعَلُم َوهللاُ آيٍَة َمَكاَن آيًَة ْلنَا بَدَّ ﴿َوإِذَا الكريمة: اآليات لرد مدعاة والتبدل التحول
تم آيات هناك أن واملعنى .(١٠١ (النحل: يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم بَْل ُمْفَرتٍ أَنَْت ََّما إِن َقالُوا
النبي من افرتاءً التبديل لذلك املرشكني احتساب إىل واضحة إشارة مع بأخرى، استبدالها
يرفضون َمن أن إبهام بال أوضحت اآليات أن إال بريء. منه وهللا وعال، جل هللا عىل ملسو هيلع هللا ىلص
﴿يَْمُحو بقولها: اآليات دعمته ما وهو يعلمون»، ال «أكثرهم والتحول االستبدال منطق
محو إىل بل االستبدال، إىل فقط ليس يشري ما وهو .(٣٩ (الرعد: َويُثِْبُت﴾ يََشاءُ َما هللاُ
(البقرة: ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما بقولها ثم بعينها، آيات

.(١٠٦
(٣٩ (الرعد: َويُثِْبُت﴾ يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحو اآلية تفسري من عباس ابن عن جاء وقد
يثبت وما يبدل وما يبدله، فال يشاء ما ويثبت فينسخه، القرآن من يشاء ما يبدل هللا أن
وعنده فرتفع باآلية، اآليات ينسخ هللا «إن قال: عكرمة عن «قتادة» وعن كتاب. يف إالَّ
ُمْحَكَماٌت﴾ آيَاٌت ﴿ِمنُْه اآلية رشح يف أيًضا «قتادة» وعن الكتاب.» أصل أي الكتاب، أم
إىل يشري مما بها.»16 يعمل التي الناسخة اآليات هي «املحكمات قال: ،(٧ عمران: (آل
منها املنسوخ اآليات، بأن القول وإزاء «قتادة». ذمة عىل بها، يعمل ال التي املحكمات غري
محفوظ أزيل كتاب يف إنما — محوه أو لنسخه — املجهول أو لدينا املعلوم والناسخ،
أرتبط سواء وإلغاؤه، الحكم إبطال هو «النسخ زيد: أبو نرص د. يقول الكتاب، أم هو
عىل داالٍّ موجوًدا النص ظل أو التالوة، من ورفعه الحكم عىل الدال النص بمحو اإللغاء
إشكاليتني املستقر السائد الديني الفكر وجه يف تثري النسخ ظاهرة لكن املنسوخ، الحكم
يرتتب بما الظاهرة هذه بني التوفيق يمكن كيف األوىل: اإلشكالية مناقشتهما، يتحاىش
أزيل بوجود واستقر شاع الذي اإليمان وبني واإللغاء، بالنسخ للنص تعديل من عليها

انظر ٨٦؛ ص٨٥، د.ت، القاهرة، الخانجي، مطبعة القرآن، تفسري يف املنان فتح العريض، حسن عيل 15

ص٦١. ج٢، د.ت، القاهرة، املرصية، الكتب دار القرآن، ألحكام الجامع القرطبي، أيًضا:
.١٤ ص١٣، ١٩٨٥م، بريوت، العلمية، الكتب دار القرآن، نواسخ الدين»، «جمال الجوزي ابن 16
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ومشكلة … القرآن جمع إشكالية هي … الثانية واإلشكالية املحفوظ. اللوح يف للنص
من نُسيت قد النص أجزاء بعض أن توهم قد أمثلة من القرآن علماء يورده ما الجمع
حذف أو التالوة، نسخ ظاهرة إليه تؤدي ما العلماء يناقش ولم … اإلنسانية الذاكرة
سبقت الذي تصورهم عىل كامل قضاء من أيًضا، نُسخ أم حكمها أبقي سواء النصوص،
يف املثبتة اآليات نزول فإن … املحفوظ اللوح يف للنص الكتابي الوجود ألزلية إليه اإلشارة
املوهومة املفرتضة األبدية هذه ينفي املتلو، القرآن من وإزالتها نسخها ثم املحفوظ اللوح
ذاكرة من ونسيانها القرآن من أجزاء سقوط عن الكثرية املرويات ذلك إىل أضفنا فإذا …
عن النسخ قضية فهم أن أيًضا، فيه شك ال والذي … املشكلة حدة ازدادت املسلمني،
يؤدي بل للنص، األزيل للوجود األسطوري تصورهم معارضة إىل فقط يؤدي ال القدماء

نفسه.»17 النص مفهوم عىل القضاء إىل أيًضا
الدراسة بمنهج االلتزام عىل تحرص التي وعلميتها، الرؤية هذه أهمية رغم لكن
واضًحا كان فقد ومفهومه، النص عىل نفسه الوقت يف تحرص كما ورشوطه، العلمية
أبداه ما رغم معها. فتشابكت الجاهزة، وقوالبها القديمة املنظومات رشاك يف سقطت أنها
الباحث، عىل والقوالب املنظومات تلك مثل سيطرة من وتحذير حذر من الدكتور األستاذ
كنص القرآني النص مع التعامل عىل الشديد حرصه ورغم املذكور، كتابه مقدمة يف
النص ذلك تواتر زمن العرب جزيرة بواقع النص هذا ارتباط إىل إشارته ورغم أدبي،
عن موضوعه يف وجيل واضح بشكل نفسها عن عمليٍّا تفصح لم اإلشارة تلك أن إال وحيًا.
الخيط يمد لم الدكتور األستاذ فإن القديمة، القوالب مع الرؤية تلك تشابك وإزاء النسخ.
مقدًما سلَّم أنه لوال متاحة، وكانت املمكنة الحدود إىل باألحرى أو األخري، طرفه إىل
تقول: التي الثالثية اللوحة أقصد الكريم. القرآن يف النسخ لظاهرة التقليدي بالتقسيم
قائمة الكريم الكتاب يف آيات هناك أن بمعنى تالوته، وبقيت حكمه نُسخ ما أوًال هناك إن
اآليات نسخ جديد بحكم جاءت أخرى آيات بموجب بحكمها، العمل بطل وإن بلفظها،
يف معروفة كانت آيات هناك أن بمعنى حكمه، وبقي تالوته نُسخت ما وثانيًا القديمة.
أو لفظها أي تالوتها نسخ تم بعينها ظروف يف لكن بحكمها، ويعمل ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة
نموذجها تجد التي الحالة وهي ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وفاة بعد به معموًال حكمها بقي بينما نصها،
الحالة أما متزوًجا). كان إذا (أي أحصن ما إذا والزانية الزاني عىل الرجم حكم يف األمثل

.١٥٢ ،١٤٨ ص١٣١، السابق، املصدر زيد، أبو نرص د. 17
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ولم الكريم، القرآن آيات بني وجود له يعد فلم مًعا، وتالوته حكمه نسخ ما فهي الثالثة
يفيد ما أخبار، من جاء فيما — مدققة بنظرة — نجد بينما هذا أيًضا. بحكمه يعمل يعد
الوحي، بعد جدت أحداث إىل إضافة الوحي، معها فتفاعل جدت، وظروًفا أحداثًا هناك أن
املوجود النهائي القرآن إىل النهاية يف كله هذا أدى بحيث القرآن، جمع عملية إبان وذلك
يف املجتهدون يأخذ ولم عفان). بن عثمان إىل نسبة العثماني (املصحف اآلن أيدينا بني
وذلك لها، إشارتهم رغم بحساباتهم، والظروف األحداث تلك النسخ ظاهرة مع التعامل
إىل بهم انتهى مما الوجود، أزيل كنص الكريم القرآن مع التعامل عىل اإلرصار نتيجة
بمراحل مرتبًطا أخرى، مرة الحال واقع فهم سنحاول هنا ومن الثالثية. اللوحة تقسيم
القدامى، علماؤنا قدمها التي والشهادات والشذرات اإلشارات خالل ومن الوحي، تواتر
القرآني، الوحي تواتر استغرقها عاًما، وعرشين ثالثة خالل حدث ما إىل تشري والتي

وأدبيٍّا. عقديٍّا ا نصٍّ لكونه إضافة تاريخي، كنص معه بالتعامل كفيلة وكانت
مستمرٍّا تواصًال ومنجًما، مفرًَّقا الزمنية، الفرتة تلك خالل الوحي تواتر كان ولقد
املرشكني معرتض كان ما وهو الظروفية، املستحدثات مع وتفاعًال آنذاك، الواقع مع
َعَليِْه َل نُزِّ َلْوَال َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل قولها: يف الكريمة اآليات سجلته والذي األساس،
ملفهوم املثالية الرؤية مع تتسق حجة وهي .(٣٢ (الفرقان: َواِحَدًة﴾ ُجْمَلًة اْلُقرْآُن
دفعة كلماته تثبت وبحيث املطلق، بالثبات هللا فيها يتسم إذ النبوة، ومفهوم األلوهية
التي نفسها الرؤية وهي ذاته. ثبات ثابتًا هللا كالم بحسبان تتغري، وال تتبدل فال واحدة،
إىل يلتفتوا أن دون الكريم، الكتاب يف املسلمني علماء من السالفني قراءة إليها استندت
نرص (د. إليه نبه ما بحسب نفسه، النص مفهوم يدمر أن — بالفعل — يمكن ذلك أن
املناسبة حسب مراحل عىل وتدفقه الكريم، القرآن سيولة كانت بينما، هذا زيد). أبو
يديه وبني النبي يُرتك لم بحيث املوضوعي، باملتغري ودائمة مستمرة مطابقة والظروف،
استكملت هنا ومن التغاير، عن يتوقف ال الذي الواقع به يواجه واحد، أزيل أوىل نص
َكذَِلَك َواِحَدًة ُجْمَلًة اْلُقْرآُن َعَليِْه َل نُزِّ َلْوَال َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوَقاَل قولها: يف إيضاحها اآليات

.(٣٢ (الفرقان: تَْرتِيًال﴾ َوَرتَّْلنَاُه ُفَؤاَدَك ِبِه ِلنُثَبَِّت
تفعل سحرية بعصا تأخذ فلم الساحر، باإلعجاز اإلبهار نهج عن النبوة تحولت لقد
واقعها مع يتطابق صادًقا فرًزا أصحبت وإنما املوتى، تحيي بتمتمات وال األعاجيب،
اإليهامي الوحي عن يختلف ملسو هيلع هللا ىلص محمد للنبي بالنسبة الوحي جعل ما وهو الزمكاني،
أسئلته، عن ويجيب الواقع، يقرأ معه، ليتفاعل الواقع إىل باليقني تحول لقد واإللهامي.
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الناس، بحسبان ومطالبهم، ناسها ومصالح باألرض يرتبط إشكالياته، حل يف ويسهم
الواقع أحداث بتغري املتغريون الناس أصبح بحيث الرئييس؛ هدفه هم السماء، وليس
ُمْكٍث َعَىل النَّاِس َعَىل ِلتَْقَرأَُه َفَرْقنَاُه ﴿َوُقرْآنًا مفرًقا الوحي مجيء يف أساسيٍّا عنًرصا

.(١٠٦ (اإلرساء: تَنِْزيًال﴾ َونَزَّْلنَاُه
دفع رأينا فقد ا، حقٍّ رائد عمل بحساباتنا نرص» «د. عمل وألن سبق، ملا وإعماًال
حالة كل إىل أدت التي األسباب لبيان إنما بها، تسليًما ليس الثالثية، اللوحة حول املوقف

الثالثية. القسمة تلك حاالت من

حكمه وبقي تالوته نُسخت ما (3)

خالفة يف حدث عما عباس، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شهاب عن أنس بن مالك عن
له، أهل هو بما هللا عىل فأثنى قام املؤذن، سكت فلما املنرب، عىل عمر «جلس قال: عمر،
بني لعلها أدري وال أقولها، أن يل قدر قد مقالة قائل فإني الناس، أيها بعد أما قال: ثم
أحل فال يعها لم ومن راحلته، انتهت حيث بها فليحدث وعقلها وعاها فمن أجيل، يدي
فكان الكتاب، عليه وأنزل بالحق، ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا هللا بعث وجل: عز هللا عىل يكذب أن له
ورجمنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ورجم وعقلناها، ووعيناها فقرأناه الرجم، آية عليه أنزل فيما
هللا، كتاب يف الرجم آية نجد ال قائل: يقول أن زمان، بالناس طال إن فأخىش بعده،
أحصن، إذا زنى من عىل حق، هللا كتاب يف فالرجم هللا، أنزلها قد فريضة برتك فيضلوا
عن ترغبوا ال نقرأ: كنا إنا أال االعرتاف، أو الحبل أو البينة قامت إذا والنساء، الرجال من

آبائكم.»18 عن ترغبوا أن بكم كفر فإنه آبائكم،
هللا، كتاب يف عمر زاد قائل: يقول أن لوال هللا «وايم الزهري: عن ُعيينة رواية ويف
قد الناس، «أيها قال: الخطاب بن عمر أن املسيب، بن سعيد عن يحيي وعن لكتبتها.»
بالناس، تضلوا أال الواضحة، عىل وتركتكم الفرائض، لكم وُفرضت السنن، لكم ُسنت
وإنها ورجمنا، رجم قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فإن عنها، تضلوا ال الرجم وآية شماًال، أو يمينًا
عمر زاد يقال: أن ولوال البتة. فارجموهما زنيا، إذا والشيخة الشيخ وقرأناها: نزلت
والشيخة الشيخ زنى «إذا كانت اآلية أن «زر» رواية ويف بيدي.» لكتبتها هللا، كتاب يف

.١٦، ٨١-٨٢ أحمد، ،١٥، ٨٥ مسلم، الصحيحان: وأخرجه ١١، ١٩١-١٩٢؛ الباري، فتح انظر 18
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خالته أن سهل بن أمامة أبي وعن حكيم.»19 عزيز وهللا هللا من نكاًال البتة، فارجموهما
بما البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ الرجم: آية هللا رسول أقرأنا «لقد قالت:

اللذة.»20 قضيا
نقرأ كنا قال: الخطاب بن عمر «خطبنا قال: عباس بن هللا عبد عن الزهري وروى
أن أكره أني ولوال قال: … اللذة من قضيا بما البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ

لزدته.»21 القرآن يف عمر زاد يقال
يف املنسوخ ضمن تصنيفها تم التي الحاالت إلحدى جلية واضحة حالة هنا لدينا
الدين «جالل أخذ وقد حكمه»، وبقي تالوته نُسخ «ما ضمن وتحديًدا الكريم، القرآن
طاعة مقدار ليظهر ذلك أن الفنون، صاحب «أجاب يقول: األمر لذلك بتربير السيوطي»
طريق لطلب استفصال غري من الظن بطريق النفوس، بذل إىل املسارعة يف األمة هذه
وربما بمنام.»22 ولده ذبح إىل الخليل سارع كما يشء بأيرس فيرسعون به، مقطوع
نُسخ «ما نوع من إلخ» … والشيخة «الشيخ هنا املوجودة الحالة أن إىل الفقهاء ذهب
املنسوخة اآلية معنى وتواتر الخطاب، بن عمر مقالة إىل استناًدا حكمه»، وبقي تالوته
كون وإىل املجموع) القرآن يف تدوينها ولعدم العهد لقدم لفظها تبدل (وإن الرواة بني

بعده. ومن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أيام به ُعمل قد الرجم حكم
ِمْن اْلَفاِحَشَة يَأِْتنَي ِتي ﴿َوالالَّ اآليات الزنى حكم بشأن الكريم بالقرآن لدينا لكن
اُهنَّ يَتََوفَّ َحتَّى اْلبُيُوِت ِيف َفأَْمِسُكوُهنَّ َشِهُدوا َفِإْن ِمنُْكْم أَْربََعًة َعَليِْهنَّ َفاْستَْشِهُدوا ِنَساِئُكْم
َوأَْصَلَحا تَابَا َفِإْن َفآذُوُهَما ِمنُْكْم يَأِْتيَاِنَها َواللَّذَاِن * َسِبيًال َلُهنَّ هللاُ يَْجَعَل أَْو اْلَمْوُت
ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني ﴿الزَّاِنيَُة الجلد آلية إضافة هذا ،(١٥-١٦ (النساء: َعنُْهَما﴾ َفأَْعِرُضوا
نسخ عىل االتفاق إىل العلماء ذهب فقد ذلك، ومع ،(٢ (النور: َجْلَدٍة﴾ ِمائََة ِمنُْهَما َواِحٍد
واحتسبوها الكريم، القرآن يف تدوينها رغم ﴾… اْلَفاِحَشَة يَأِْتنَي ِتي ﴿َوالالَّ اآليات حكم
هللا كتاب يف موجودة غري آيات حكم عىل أبقوا بينما تالوته، وبقيت حكمه نُسخ مما
حكمه. وبقي تالوته نُسخت مما باحتسابها (… والشيخة (الشيخ أيدينا بني املجموع

ص٣٥. السابق، املصدر الجوزي، ابن 19
ص٢٥. ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 20

ص٨. ذكره، سبق النحاس، 21
.٢٥ ص٢٤، ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 22
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وذلك يذهبون فيما الفقه أصول يف تدخل نبوية، أحاديث إىل استناًدا الرجم حكم فأثبتوا
النحاس جعفر أبو ويجمل يحصن. لم ملن الجلد حكم إثبات مع يحصن، ملن بالنسبة
زنيا إذا والزانية الزاني حكم كان قال: من «فمنهم قوله: يف الشأن بهذا العلماء موقف
هذا نُسخ ثم يموت، حتى بيت يف منهما واحد كل يحبس أن بكرين، أو ثيبني وكان
أن حكمها فصار (١٦ (النساء: َفآذُوُهَما﴾ ِمنُْكْم يَأِْتيَاِنَها ﴿َواللَّذَاِن وهي: األخرى باآلية
يجلد أن والنساء الرجال من البكر حكم فصار ذلك نسخ ثم والتعيري، بالسب يؤذيا
زنيا إذا والزانية الزاني حكم كان إذا إنه الثاني: والقول … يموت حتى ويرجم مائة
قال: وجل عز يكون أن الثالث، والقول … يؤذيا البكرين وحكم يموتا، حتى يحبسا أن
مجاهد، قول وهذا وبكر، ثيب من زنت من لكل ا عامٍّ نسائكم، من الفاحشة يأتني والالتي
النحاس عند الثالث القول كان وإذا األقوال.»23 أصح وهو عباس، ابن عن مروي وهو
ِمْن اْلَفاِحَشَة يَأِْتنَي ِتي ﴿َوالالَّ اآليات منطوق يف األرجح بالفعل وهو األقوال، أصح هو
أن يعني كان فقد ،(١٦ (النساء: ِمنُْكْم﴾ يَأِْتيَاِنَها ﴿َواللَّذَاِن ،(١٥ (النساء: ِنَساِئُكْم﴾
كانت ملا ثم النساء، من الزناة حكم عن يختلف حكًما الرجال من للزناة جعلت اآليات
يف اختالفها، عىل الحدود تطبيق محاولة إىل األحيان بعض يف األمر انتهى الرجم، آية
هللا ريض طالب أبي بن «عيل دفع ما ذلك كان وربما التطبيق. يف اإلثم لتحايش محاولة
هللا بكتاب «جلدتها التربيري وتعقيبه جلدها، بعد رجمها ثم مائة، «رساحة» لجلد عنه»
حكم أن إىل العلماء جماعة ذهب بينما هذا ملسو هيلع هللا ىلص».24 هللا رسول بسنة ورجمتها وجل، عز
وهذا بالرجم،25 املحصن عن منسوخ الجلد بأن واحتجوا جلد، بال الرجم الزانية الثيب
أحق مالك: بن ملاعز ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «قال عباس: ابن قول يف السنة إىل يستند بدوره
به أمر ثم شهادات، أربع فشهد نعم، قال: فالن؟ بني جارية عىل وقعت أنك بلغني ما
فارجمها.» بالزنا اعرتفت فإن هذا، امرأة عىل أنيس يا «اغد ملسو هيلع هللا ىلص: قوله كذلك فرجم.»26

النحاس.27 جعفر أبي قول إليه يذهب فيما نسخه، عىل ذلك فدل الجلد، يذكر ولم

.١١٨ ص١١٧، ذكره، سبق النحاس، 23
ص١١٩. نفسه، 24
ص١٢٠. نفسه، 25

ماعز. رجم باب الحدود، كتاب داود: وأبو البخاري 26
ص١٢٠. ذكره، سبق النحاس، 27
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إذا والشيخة «الشيخ تالوة نسخ بشأن الحال واقع فرضه ما فهم محاولة وتبقى
القرآن آيات يف سند دون قائًما، الرجم حكم بقاء مع لكن إلخ»، … البتة فارجموهما زنيا
تالوته نُسخ «ما ب عرف للنسخ باب وضع إىل دعت التي واألسباب أيدينا، بني املجموع
بد ال كان الكريمة، اآليات من آية نسخت إذا أنه واملعلوم ضمنه. إلدراجها حكمه»، وبقي
﴿َما اآليات نص حسب وذلك الجديد، الحكم تحمل محلها، تحل بديلة أخرى آية من
أن أيًضا واملعلوم .(١٠٦ (البقرة: ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ
نسائكم من الفاحشة يأتني «والالتي اآليات يف املذكور الحكم الكريم القرآن آيات يف لدينا
واإليذاء فرًجا، عليه للمحكوم هللا يجعل حتى أو املوت، حتى للنساء الحبس وحكمها «…
اآلية لدينا ثم اآليات. لقراءة املرجحة التقديرات حسب وذلك للرجال، والتعيري بالسب
وبقي تالوته نُسخ «ما باب وضع لكن جلدة، مائة الجلد وحكمها «… والزاني «الزانية
واإليذاء، الحبس لحكم ناسخة أصبحت بحيث بحكمها، قائمة الرجم آية أبقى حكمه»
وآية للمحصن، الرجم آية تصنيف إىل األمر وانتهى الجلد، حكم جوار إىل واستمرت

املحصن. لغري الجلد
عىل التخفيف سبب «إن بقوله: الرجم آية تالوة لنسخ تفسريًا السيوطي قدَّم وقد
األحكام أثقل ألنه باقيًا حكمها كان وإن املصحف يف وكتابتها تالوتها اشتهار بعدم األمة
يف الحكم ألن التالوة لنسخ تأويله يطرح فالسيوطي وعليه الحدود.»28 وأغلظ وأشدها،
من سلفه قال ما يقول أنه الغريب لكن الحدود، أغلظ وحكمها األحكام أشد هو اآلية
أفال وقسوته الحد غلظ هي النسخ من العربة كانت فإذا باٍق»! حكمها «أن وهو العلماء

منطقية؟ األكثر هو بدوره الحكم نسخ يكون
إن تقول الرجم، آية بشأنه حدث فيما الواقع دور إىل تشري أخرى شذرة ثم
أرص التي الرجم، آية بشأن حدث بما الخطاب» بن «عمر يُذكِّر وقف كعب» بن «أُبي
وأنا أتيتني «أليس له: فيقول ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول بعد بحكمها العمل استمرار عىل عمر
تستقرئه وقلت: صدري يف فدفعت كتابتها)، يف أستأذنه (أي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أستقرئها
فيه ليس ما حجر» «ابن أوضح بينما هذا الحمر.»29 تسافد يتسافدون وهم الرجم، آية
مالحظة مع االختالف.» وهو تالوتها، رفع يف السبب بيان إىل إشارة «وفيه بقوله: لبس

ص٢٦. ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 28
.٢٧ ص٢٦، نفسه، 29
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وقف فقد الحصار» «ابن أما «نسخ». من بدًال «رفع» اصطالح حجر» «ابن استخدام
أخرى آيات وجود مع بحكمها، العمل يف االستمرار مع بنسخها القول إزاء دِهًشا يتساءل
غري إىل النسخ يقع «كيف فيقول: كذلك، تحتسب لم لكنها لها، ناسخة احتسابها يمكن
(البقرة: ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما تعاىل: قال وقد بدل،

30«.(١٠٦
أتيت نزلت «ملا الرجم: آية بشأن قال قد نفسه الخطاب» بن «عمر أن والغريب
ولم زنى إذا الشيخ أن ترى أال عمر: فقال ذلك! كره فكأنه أكتبها؟ فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص النبي
بعد ساقها التي الحجة ذات وهي رجم؟» أحصن وقد زنى إذا الشاب وأن ُجلد، يحصن
عفان»، بن «عثمان الخليفة بأمر املجموع املصحف كتب الذي ثابت»، بن «زيد ذلك
الشابني أن ترى أال قال: املصحف؟ يف تكتبها «أال الحكم»: بن «مروان سأله عندما

يرجمان.»31 ال الثيبني
من بدًال «رفع» اصطالح يستخدم عندما حجر» «ابن نرى اإلشارات، هذه ومن
تصنيفها يعني ال الكريم، القرآن من الرجم آية اختفاء بأن قناعته، عدم إىل يشري «نسخ»،
يف حتى أصًال تكتب لم إنها تقول وقائع إزاء «رفع»، اصطالح فاستخدم املنسوخ. ضمن
«عمر» وأن «عمر»، قول يف كما بكتابتها، لعمر يسمح أن كره فقد ملسو هيلع هللا ىلص، املصطفى زمن
تفيش إىل مشريًا كعب» بن «أُبي صدر يف فدفع تدوينها، عىل املعرتضني أول من كان
وهم الناس ابتعاد تعني كانت كتابتها أن واملرجح الحمر، كتسافد الناس بني التسافد
والحجج الظروف لتلك كان ثَمَّ وِمن وغلظته؛ الحكم لشدة اإلسالم، عن الحال تلك عىل
الرقاع من أي يف زنيا» إذا والشيخة «الشيخ آلية تدوين أي وجود لعدم واضح دور
بن «زيد استبعدها إذ العثماني، التدوين زمن حتى مدونة غري ظلت بحيث والصحف،
منها. خلًوا العثماني املصحف فجاء الحكم»، بن «مروان مع روايته يف كما بدوره ثابت»
تالوته نُسخ «ما باب لنشوء مدعاة يبدو، فيما كان بحكمها، العمل عىل اإلرصار لكن
بدا وبحيث لحكمها، بديًال الجلد حكم يعد لم وبذلك ضمنه، لتندرج حكمه»، وبقي
يف يلح زيد» أبو نرص «د. وقف بينما هذا الحصار». «ابن رأي يف منطقي غري األمر
التالوة ترتيب ال النزول ترتيب هو املنسوخ، من الناسخ تحديد يف «املهم أن عىل التنبيه،

ص٢٧. نفسه، 30
ص٢٦. السابق، املرجع 31
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أساًسا يعتمد القرآن آيات يف املنسوخ من الناسخ تحديد أن ذلك ومعنى املصحف. يف
هو املعترب إن أي اآليات.»32 نزول وبرتتيب النزول، بأسباب دقيقة تاريخية معرفة عىل

دوًما. املتحول الواقع بحركة املتحركة، الزمنية عالقته يف النص تاريخية
اإلرصار يف األشهر الخطاب صاحب الخطاب»، بن «عمر أن يالحظ أن وللمطالع
حجتني صاحب هو كان أصًال، تُكتب ولم املصحف، يف موجودة غري آية بحكم العمل عىل
موقف والثانية الحمر، تسافد يتسافدون وهم الناس واقع األوىل الحجة كتابتها: عدم يف
فهو داللة األوضح األمر أما الزنى. حد تطبيق من املحصن غري والشيخ املحصن الشاب
رواية وهي األعيان، وفيات كتابه يف خلكان، بابن الشهري «أحمد» القايض بلفظ ورد فيما
عىل الرجم حد تطبيق من خليفة، أصبح أن بعد الخطاب بن عمر موقف توضح مهمة
املوسوي الدين رشف اإلمام لنا يلخصها التي أحمد، القايض رواية يف شعبة». بن «املغرية
ما اإلحصان، مع املغرية فعل حيث «وذلك شعبة بن املغرية عن الحد درؤه عنوان: تحت
يف التاريخية الوقائع أشهر من قضية يف قيس، من امرأة عمرو، بنت جميل أم مع فعل
السنة، تلك حوادث عىل اشتمل كتاب منها يخلو ال للهجرة. ١٧ سنة كانت العرب، تاريخ
اآلثار وحملة الصحابة فضالء من معدود وهو بكرة أبي من كل بذلك عليه شهد وقد
هؤالء شهادة وكانت معبد. بن وشبل أيًضا، صحابي وهو الحارث بن ونافع النبوية،
ال املكحلة، يف امليل إيالج جميل أم يف يولجه شعبة بن املغرية رأوا بأنهم رصيحة، الثالثة
رغبته الخليفة أفهمه يشهد سمية بن زياد وهو الرابع جاء وملا يحتشمون، وال يكنون
وانتهاًزا حثيثًا نفًسا وسمعت مجلًسا، رأيت فقال: رآه عما سأله ثم املغرية، يخزي أال يف
لكني ال، فقال: املكحلة؟ يف كامليل ويخرجه يدخله أرأيته عمر: فقال مستبطنها، ورأيته
وسمعت شديًدا حفًزا ورأيت فخذيها، بني ما ترتدد خصيتيه فرأيت رجليها رافًعا رأيته
عمر: فقال ال، فقال: املكحلة؟ يف كامليل ويخرجه يدخله أرأيته عمر: فقال عاليًا، نفًسا

الثالثة.»33 عىل الحدود يقيم فقام فارضبهم، إليهم مغرية يا قم أكرب، هللا
حرية يف نفسك تجد آخر، وموضوع أخرى، آيات بخصوص أخرى، مرويات وهناك
ما ضمن صنفتها بعينها روايات اعتمدت فإن الثالثية، اللوحة حسب تصنيفها، أمر من

ص١٣٥. ذكره، سبق زيد، أبو نرص د. 32

ص٢٥٩؛ ١٩٦٦م، ط٤، كربالء، األعلمي، مؤسسة واالجتهاد، النص املوسوي، الدين رشف الحسني عبد 33

.٨٤ ص٨٣، ج٧، ذكره، سبق والنهاية، البداية كثري، ابن أيًضا انظر
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وبقي تالوته نُسخ ما ضمن صنفتها أخرى روايات اعتمدت وإن وحكمه، تالوته نُسخ
السيدة رواية يف يتمثل ما وهو التقدير. وسوء الخبط إىل بالرضورة يؤدي ما وهو حكمه،
فنسخن معلومات، رضعات عرش أنزل فيما «كان تقول: إذ عنها» هللا ريض «عائشة
تحديًدا يعني واألمر القرآن.»34 يف يُقرأ مما وهي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فتويف معلومات، بخمس
السيوطي يصنفه الذي اللون من وهو الرضعات، بعدد الرضاعة عىل القائم التحريم
«عائشة»، السيدة بحديث أخذنا لو أنه رغم مًعا». وتالوته حكمه نُسخ «ما باب يف
حكمه». وبقي تالوته نُسخ «ما باب ضمن ألدرجناه الثالثية، اللوحة عىل وبالتصنيفات
من بدَّ ال كان النسخ أن نوعه، كان أيٍّا «املنسوخ» ضمن أصًال تصنيفه يف اإلشكال ووجه
قد الرسول أن تؤكد عنها» هللا ريض «عائشة السيدة بينما نفسه، الرسول عهد يف وقوعه
الصطالح اللجوء إىل األشعري موىس أبا دفع ما وهو القرآن، يف يقرأ مما اآلية وتلك تويف
لنا فيصوره العلماء بقية حال أما ُرفعت.35 ثم نزلت إنها التأوييل قوله يف «ُرفعت»
مالك وهو تركه، من فمنهم … الحديث هذا العلماء «فتنازع بقوله: النحاس جعفر أبو
قاال ثور، وأبو حنبل بن أحمد تركه وممن … ، تحرِّ واحدة رضعة وقال … أنس بن
«مكي» أعلن بينما املصتان.»36 وال املصة تحرم ال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لقول رضعات، ثالث يحرم
متلو، غري أيًضا والناسخ متلو، غري املنسوخ غري فيه املقال «هذا قوله: يف الكاملة دهشته

نظريًا».37 أعلم له وال
«لم فقالوا: … موقفها عىل ظلت عنها» هللا ريض «عائشة السيدة أن العلماء ويؤكد
برشح مسلم صحيح يف جاء بما يتعلق ما وهو الكبري.»38 برضاع تقول عائشة تزل
آية نزلت «لقد قالت: عنها» هللا ريض «عائشة عن الجوزي، ابن وأورده (٢٩  ،١) النووي
هللا رسول اشتكى فلما بيتي، رسير تحت ورقة يف وكانت عرش، الكبري ورضعات الرجم
وهي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فتويف الشاة) (تعني لنا ربيبة فأكلتها بأمره، تشاغلنا (مرض) ملسو هيلع هللا ىلص
الكبري بني الرضاعة، من التحريم يف اآلية تلك سارت فقد وهكذا القرآن.»39 يف يقرأ مما

.٤  ،١٦٧ الشعب، دار طبعة النووي، برشح صحيحه يف مسلم أخرجه 34
ص٢٥. ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 35

ص١٠. ذكره، سبق النحاس، 36
ص٤١. ذكره، سبق إسماعيل، محمد شعبان د. 37

ص١٢٥. ذكره، سبق النحاس، 38
ص٣٧. ذكره، سبق الجوزي، ابن 39
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عائشة السيدة بإرصار أخذ وممن الرضعات. من معلوم بعدد ُحددت أنها عىل والصغري،
ضمن ألُدرج ظاهره، عىل أخذناه إن ما وهو سعد».40 بن و«الليث األشعري» موىس «أبو
السيدة قول فيفرسه الواقع، يف حدث ما إىل نظرنا لو أما حكمه»، وبقي تالوته نُسخ «ما
مع حديثها، ترك إىل ذهبنا لو أما لنا.» كانت ربيبة «فأكلتها عنها»: هللا ريض «عائشة
النسخ ذلك تم هل حريى: أسئلة لبقيت وتالوته» حكمه نُسخ «ما ضمن اآلية تصنيف
يف تكن لم ألنها منسوخه احتُسبت أنها أم أكلتها؟ أن بعد أم الشاة؟ تأكلها أن قبل

أكلتها؟ الشاة ألن املجموع، القرآن صحف
العمل يف مستمرة اآلية تلك يجعل الواقع ظرف نجد أخرى جهة ومن جهة، من هذا
كانت فقد املجموع، باملصحف وجودها لعدم أدت ظروف من بها أُلحق ما رغم بحكمها،
«عائشة السيدة قول يف نموذًجا جاء ما وهو ترشيعي. حل إىل تحتاج إشكاليات هناك
وجه يف أجد إني فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل سهيل ابنة سهلة «جاءت عنها»: هللا ريض
فأرضعيه، ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال سالم، عيلَّ دخل إذا مستاءً) تجده أي (زوجها، حذيفة أبي
بعد، جاءت ثم كبري؟ رجل أنه أعلم ألست قال: كبري؟ رجل وهو أرضعه وكيف قالت:
مسلم رواه أكرهه.» شيئًا بعد حذيفة أبي وجه يف أرى ما هللا رسول يا وهللا قالت: ثم
عائشة «إن عروة: فقال نفسها، بالسبيل عائشة السيدة علمت فقد وعليه داود.41 وأبو
من عليها يدخل أن أحبت من يرضعن أن أخيها، وبنات كلثوم، أم أختها تأمر كانت
هذا، سهلة حديث «وحجتهم إسماعيل»: محمد شعبان «د. ويقول مالك. رواه الرجال.»
ِتي الالَّ َهاتُُكُم ﴿َوأُمَّ تعاىل: قوله أيًضا عليه ويدل صحته، يف شك ال صحيح حديث وهو

بوقت.»42 مقيد غري فإنه .(٢٣ (النساء: الرََّضاَعِة﴾ ِمَن َوأََخَواتُُكْم أَْرَضْعنَُكْم
دينهم، شئون يف املؤمنني ألم املؤمنني استفتاء فرضها رضورة عىل يدل بذلك واألمر
حلها وجدت التي املوضوعية اإلشكالية وهي محرم، بذي مرشوًطا بالرجال لقاؤها فكان
هللا ريض «عائشة السيدة وإرصار به، العمل يف واالستمرار الكبري، برضاع القول يف
وال الشيخ رجم آية وضع نفسه هو الكبري رضاع آية وضع يكون وهكذا عليه. عنها»
بينما الشاة، أكلتها األوىل ألن وإنما نُسختا، ألنهما ليس الكريم، هللا كتاب يف لهما وجود

ص١٢٣. ذكره، سبق النحاس، 40
ص١٢٤. نفسه، 41

ص١٢٤. الحاشية، يف ذكره، سبق إسماعيل، محمد شعبان د. 42
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النسخ يف باب وضع أن إىل ويشري شاهد، املوضوعي والظرف أصًال، تكتب لم الثانية
مرة الخلط إال اللهم سند، بغري ل التأوُّ باب من حكمه» وبقي تالوته نُسخ «ما بعنوان
كله، وليس «عمر» عمل ببعض للعمل ومرة النسخ، عوامل من باحتسابها السنة مع
العمل فهو األساس أما املؤمنني. أمهات من زوجات دون زوجات بحديث لألخذ ومرة
فاصًال يكون أن للواقع يمكن بينما الواقع، مع حواره وليس نفسه، النص حوار وفق
الحالتني يف واملالحظ طلبه. يف ونلح إليه، التنبيه إىل نسعى ما وهو الشأن، هذا يف تماًما
بوجه العزيز هللا كتاب يف ونسخها الرشائع وبشأن برشائع، تعلقهما هنا املعروضتني
ألنها الرشائع ينسخ تعاىل «وهللا يقول: إذ قيمة له أمًرا الزمخرشي اإلمام الحظ عام
… مصالح وخالفه اليوم، مفسدة يكون أن يجوز أمس، مصلحة كان وما مصالح،
غًدا، عنه وينهاهم بأمر اليوم يأمرهم أصحابه، من يسخر محمًدا إن يقولون: وكانوا
باألشق واألهون باألهون، األشق ينسخ كان فقد افرتوا. ولقد أهون، هو بما فيأتيهم
التبديل إن … واملشقة الهوان ال املصلحة، الغرض ألن باألهون، واألهون باألشق واألشق
عن خروجه يف واحدة دفعة إنزاله بمنزلة النسخ ترك وإن كالتنزيل، املصالح باب من
اإلمام النسخ، يف «املصلحة» عامل عىل التأكيد يف نفسه املذهب ذهب وقد الحكمة.»43
املربرات، له قدَّم أن بعد باألهون، يأتي التبديل إن قالوا: من رأي إىل مال لكنه اآللويس،
خال مصلحة عىل مشتمًال يكون أن بد ال …» الحال تلك يف الناسخ إن قوله: من وذلك
حسب بتبديلها منوط وتبدلها للمصالح، تنوعت إنما األحكام أن ملا السابق، الحكم منها
له، مثًال أم الثواب يف منه خريًا أكان سواء النفع، يف منه خريًا الناسخ فيكون األوقات،
الحكم تبديل عىل ألنه تتصور، ال النفع يف املماثلة أن والحاصل … أصًال فيه ثواب ال أم
عىل باقية األوىل فاملصلحة تبدله، عدم تقدير وعىل منه، خريًا فيكون املصلحة، تبتدل

حالها.»44
من تكونا لم ربما الكبري) ورضاعة (الرجم، اآليتني إن قبل من قلنا قد كنا وإذا
وإن بعينها، برشوط اصطالًحا عليه املتعارف باملنسوخ نقصد فإنما املنسوخ، قبيل
الشاة، أكلتها والثانية تكتب لم فاألوىل واآللويس، الزمخرشي اجتهاد عليها ينسحب كان
رفضنا يعني ال ذلك كان وإن األوقات). (حسب والزمن واملنافع، املصالح، حساب بتقدير

.٢  ،٤٢٨ الكشاف، الزمخرشي، 43
.١٢  ،٣٥٣ املعاني، روح اآللويس، 44
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ونحن باهلل، والعياذ الكفر إىل يئول القول ذلك مثل ألن الكريم، القرآن يف بالنسخ للقول
باب من اجتهاًدا نضع فقط فيها. نفرط أن يمكننا وال حريصون، اإليمان نعمة عىل
وسالمة النوايا صدق جميعه األمر يف واملنوط أخطأ، وربما أصاب ربما الفهم، محاولة

كثريًا. حمًدا عليه هللا نحمد ما وهو اإليمان

تالوته وبقيت حكمه نُسخ ما (4)

«الذين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عىل الفضوليني يجابه قام الوحي إن الصغري»: عيل محمد «د. يقول
وزوجاته، عائلته أفراد بني بيته رحاب يف وهو ويزاحمونه راحته، عليه يأخذون كانوا
ِمْن يُنَاُدونََك الَِّذيَن ﴿إِنَّ … مسبق موعد دون لقاءه ويطلبون املجرد، باسمه فينادونه
أن بعد وتبدله، الواقع تغري إىل يشري إنما بذلك وهو يَْعِقلُوَن﴾.» َال أَْكثَُرُهْم اْلُحُجَراِت َوَراءِ
للدعوة األركان فيه استتبت زمان مر أن وبعد املدينة، إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى هاجر
يعقلها ولم ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مع التعامل يف اتباعها يجب أصول هناك وأصبح وصاحبها،
محمد». «يا بيته خارج من مناداته باإلمكان أنه يتصورون ظلوا الذين أولئك ويعها
الثرثرة فكانت القائد، بوقت باإلمكان البعض «واستأثر القول: الصغري» «د. ويتابع
الشخصية، هذه وعائدية الوقت، هذا مللكية تقدير دون والتنطع، التساؤل وكان والهذر
التساؤل هذا تسبق مالية رضيبة دفع بوجوب وعالجها … الظاهرة هذه من القرآن فحد
ُموا َفَقدِّ الرَُّسوَل نَاَجيْتُُم إِذَا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا النجوى: آية فكانت الخطاب، ذلك أو
َرِحيٌم﴾ َغُفوٌر هللاَ َفِإنَّ تَِجُدوا َلْم َفِإْن َوأَْطَهُر َلُكْم َخرْيٌ ذَِلَك َصَدَقًة نَْجَواُكْم يََدْي بنَْيَ
وعلم ووعى فسأل تصدَّق، من وتصدَّق النجوى، عن األكثرون فامتنع … (١٢ (املجادلة:
وُرفع، حكمها نسخ … اآلية مغزى اإلسالمية الجماعة وعت وملا … العقيل املناخ وانتظم
يََدْي بنَْيَ ُموا تَُقدِّ أَْن ﴿أَأَْشَفْقتُْم النسخ: آية يف … شدة بعد املسلمني عن هللا وخفف
هللاَ َوأَِطيُعوا الزََّكاَة َوآتُوا َالَة الصَّ َفأَِقيُموا َعَليُْكْم هللاُ َوتَاَب تَْفَعلُوا َلْم َفِإذْ َصَدَقاٍت نَْجَواُكْم

45«.(١٣ (املجادلة: تَْعَملُوَن﴾ ِبَما َخِبريٌ َوهللاُ َوَرُسوَلُه
منفعًال الوحي معه فيتفاعل ويفعل، يتحدث حي واقع هنا أيدينا بني التي والحالة
للسؤال رضائب يدفعونها نفقات من إشفاًقا النبي لقاء من املتسائلون ويتهرب وفاعًال،

١٩٨٣م. بريوت، العلمية، الدار القرآن، تاريخ الصغري، حسني محمد د. 45
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عىل مبقيًا العلم، رضيبة عنهم مسقًطا أخرى، مرة يجمعهم الوحي فيعود والتعلم،
حكمها نسخ وقد النجوى آية نجد وهكذا ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول طاعة رشط مع والزكاة، الصالة
تفسري ويف منسوخة. غري الكريم القرآن يف قائمة التالوة بقيت بينما ناسخة، بآية
مثل القرآن، يف كثري «وهو يقول: إذ النسخ وجوه من الوجه لهذا أخرى أمثلة الخازن
عدة وآية غريه. عند وبالسنة الشافعي، عند املرياث بآية نُسخت لألقربني الوصية آية
وَن ِعْرشُ ِمنُْكْم يَُكْن ﴿إِْن القتال: وآية وعًرشا». أشهر «أربعة بآية نُسخت بالحول الوفاة
َعنُْكْم هللاُ َف َخفَّ ﴿اْآلَن تعاىل: بقوله نسخت ،(٦٥ (األنفال: ﴾ ِمائَتنَْيِ يَْغِلبُوا َصاِبُروَن
يف ما «كل العربي: ابن وقال كثري.»46 هذا ومثل ،(٦٦ (األنفال: َضْعًفا﴾ ِفيُكْم أَنَّ وََعِلَم
وهي: السيف، بآية منسوخ عنهم والكف واإلعراض والتويل الكفار عن الصفح من القرآن
آية» وعرشين وأربًعا مائة نسخت اآلية ِكنَي﴾، اْلُمْرشِ َفاْقتُلُوا اْلُحُرُم اْألَْشُهُر انَْسَلَخ ﴿َفِإذَا
السيف آية نسخ يف تثور إشكاليات ضمن إشكالية إىل يشري السيوطي لكن 47(٥ (التوبة:
اْلَحاِكِمنَي﴾ ِبأَْحَكِم هللاُ ﴿أََليَْس تعاىل: «قال قوله: يف واإلعراض والتويل الصفح آليات
أبًدا، الحاكمني أحكم تعاىل ألنه كذلك، وليس السيف بآية نسخ مما إنها قيل ،(٨ (التني:

املعاقبة.»48 وترك بالتفويض األمر معناه كان وإن النسخ، الكالم هذا يقبل ال
جمع تم عنه»، هللا ريض عفان بن «عثمان زمن املصحف ُجمع عندما أنه واملعلوم
إنشاء فرض الذي الواقع هو وهذا الناسخة، اآليات جوار إىل املنسوخة اآليات من كثري
ظهور إىل أدى الذي الواقع وهو تالوته»، وبقيت حكمه نُسخ «ما بعنوان النسخ يف باب
إىل يعود األمر إنما كذلك، األمر وليس والتناقض، التضارب بمظهر اآليات من كثري
التناقض لحاالت ومثاًال تضاربًا، وال تناقًضا يحمل ال الكريم فالقرآن الجمع، حدث واقع

نماذج: عدة يف نسوقها أمثلة الظاهري
﴿َوَكيَْف العزيز: هللا كتاب عىل السابقة السماوية بالكتب املتعلقة اآليات األول: النموذج
ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن ،(٤٣ (املائدة: ِهللا﴾ ُحْكُم ِفيَها التَّْوَراُة َوِعنَْدُهُم يَُحكُِّمونََك
(٤٧ (املائدة: ِفيِه﴾ هللاُ أَنَْزَل ِبَما اْإلِنِْجيِل أَْهُل ﴿َوْليَْحُكْم ،(٤٤ (املائدة: َونُوٌر﴾ ُهًدى

.١  ،٩٤ التنزيل، معاني يف التأويل لباب الخازن: 46
ص٢٤. ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 47

ص٢٢. نفسه، 48
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ِلَما ًقا ُمَصدِّ ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب إَِليَْك ﴿َوأَنَْزْلنَا (٤٦ (املائدة: َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيِه ﴿اْإلِنِْجيَل
تقول: أخرى آيات يقابلها التي اآليات وهي ،(٤٨ (املائدة: اْلِكتَاِب﴾ ِمَن يََديِْه بنَْيَ
َعْن اْلَكِلَم ﴿يَُحرُِّفوَن (٤٦ (النساء: َمَواِضِعِه﴾ َعْن اْلَكِلَم يَُحرُِّفوَن َهاُدوا الَِّذيَن ﴿ِمَن
يَُحرُِّفونَُه﴾ ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمُعوَن ِمنُْهْم َفِريٌق َكاَن ﴿َوَقْد (١٣ (املائدة: َمَواِضِعِه﴾

.(٧٥ (البقرة:
َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ الكتابية: الديانات بأصحاب املتعلقة اآليات الثاني: النموذج
َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال َصاِلًحا وََعِمَل اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن َوالنََّصاَرى اِبئُوَن َوالصَّ َهاُدوا
أَْحَسُن﴾ ِهَي ِبالَِّتي إِالَّ اْلِكتَاِب أَْهَل تَُجاِدلُوا ﴿َوَال ،(٦٢ (البقرة: يَْحَزنُوَن﴾ ُهْم َوَال
الَِّذيَن ُقلُوِب ِيف َوَجَعْلنَا اْإلِنِْجيَل َوآتَيْنَاُه َمْريََم ابِْن ِبِعيَىس يْنَا ﴿َوَقفَّ ،(٤٦ (العنكبوت:
إَِىل َكَفُروا الَِّذيَن َفْوَق اتَّبَُعوَك الَِّذيَن ﴿َوَجاِعُل ،(٢٧ (الحديد: َوَرْحَمًة﴾ َرأَْفًة اتَّبَُعوُه
ِعنَْد يَن الدِّ ﴿إِنَّ تقول: آيات يقابلها التي اآليات وهي ،(٥٥ عمران: (آل اْلِقيَاَمِة﴾ يَْوِم
ِيف َوُهَو ِمنُْه يُْقبََل َفَلْن ِدينًا اْإلِْسَالِم َغرْيَ يَبْتَِغ ﴿َوَمْن ،(١٩ عمران: (آل اْإلِْسَالُم﴾ ِهللا

.(٨٥ عمران: (آل يَن﴾ اْلَخاِرسِ ِمَن اْآلِخَرِة
َوِيلَ ِدينُُكْم ﴿َلُكْم الدينية: الحرية من به املسموح باملدى املتعلقة اآليات الثالث: النموذج
﴿َال ،(٩٩ (يونس: ُمْؤِمِننَي﴾ يَُكونُوا َحتَّى النَّاَس تُْكِرُه ﴿أََفأَنَْت ،(٦ (الكافرون: ِديِن﴾
يَبُْغوَن ِهللا ِديِن ﴿أََفَغرْيَ يقابلها: التي اآليات وهي ،(٢٥٦ (البقرة: الدِّيِن﴾ ِيف إِْكَراَه

.(٨٣ عمران: (آل َوَكْرًها﴾ َطْوًعا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم َوَلُه
اْلبََالُغ﴾ َعَليَْك َفِإنََّما تََولَّْوا ﴿َوإِْن املرشكني: من باملوقف املتعلقة اآليات الرابع: النموذج
،(١٢ (هود: نَِذيٌر﴾ أَنَْت ََّما ﴿إِن ،(٢٣ (فاطر: نَِذيٌر﴾ إِالَّ أَنَْت ﴿إِْن ،(٢٠ عمران: (آل
(النساء: ِهللا﴾ َعَىل َوتََوكَّْل َعنُْهْم ﴿َفأَْعِرْض ،(٦٣ (النساء: َوِعْظُهْم﴾ َعنُْهْم ﴿َفأَْعِرْض
َضلَّ َمْن ُكْم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم ﴿َعَليُْكْم ،(١٣ (املائدة: َواْصَفْح﴾ َعنُْهْم ﴿َفاْعُف ،(٨١
ِبَوِكيٍل﴾ َعَليِْهْم أَنَْت َوَما َحِفيًظا َعَليِْهْم َجَعْلنَاَك ﴿َوَما ،(١٠٥ (املائدة: اْهتََديْتُْم﴾ إِذَا
َعَليِْهْم أَْرَسْلنَاَك ﴿َوَما ،(٢٢ (الغاشية: ِبُمَسيِْطٍر﴾ َعَليِْهْم ﴿َلْسَت ،(١٠٧ (األنعام:
(املزمل: َجِميًال﴾ َهْجًرا َواْهُجْرُهْم يَُقولُوَن َما َعَىل ﴿َواْصِربْ ،(٥٤ (اإلرساء: َوِكيًال﴾
،(١٣٠ (طه: يَُقولُوَن﴾ َما َعَىل ﴿َفاْصِربْ ،(٥ (املعارج: َجِميًال﴾ َصْربًا ﴿َفاْصِربْ ،(١٠
َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ٨٥)،﴿ُخِذ (الحجر: اْلَجِميَل﴾ ْفَح الصَّ ﴿َفاْصَفِح
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َعَليَْك ﴿َفِإنََّما ،(٣٤ (فصلت: أَْحَسُن﴾ ِهَي ِبالَِّتي ﴿اْدَفْع ،(١٩٩ (األعراف: اْلَجاِهِلنَي﴾
.(٤٠ (الرعد: اْلِحَساُب﴾ وََعَليْنَا اْلبََالُغ

الجيش بيد تضعه إنما القيامة، ليوم الحساب ترجئ ال آيات نجد بينما هذا
يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ﴿َقاِتلُوا اآليات: لهذه ونموذًجا يسلم، لم من بقتال وتأمر اإلسالمي،
الَِّذيَن َلِقيتُُم ﴿َفِإذَا ،(٩١ (النساء: ثَِقْفتُُموُهْم﴾ َحيُْث ﴿َواْقتُلُوُهْم ،(٢٩ (التوبة: ِباهللِ﴾
تََولَّْوا ﴿َفِإْن ،(٤ (محمد: اْلَوثَاَق﴾ وا َفُشدُّ أَثَْخنْتُُموُهْم إِذَا َحتَّى الرَِّقاِب َب َفَرضْ َكَفُروا
بُوا َواْرضِ اْألَْعنَاِق َفْوَق بُوا ٨٩)،﴿َفاْرضِ (النساء: َوَجْدتُُموُهْم﴾ َحيُْث َواْقتُلُوُهْم َفُخذُوُهْم
هلِلِ﴾ ُكلُُّه يُن الدِّ َويَُكوَن ِفتْنٌَة تَُكوَن َال َحتَّى ﴿َوَقاِتلُوُهْم ،(١٢ (األنفال: بَنَاٍن﴾ ُكلَّ ِمنُْهْم

.(٣٩ (األنفال:
مثل: آيات الطرفني عىل نجد وهكذا

َواْقتُلُوُهْم َفُخذُوُهْم تََولَّْوا ﴿َفِإْن ،(٢٠ عمران: (آل اْلبََالُغ﴾ َعَليَْك َفِإنََّما تََولَّْوا ﴿َوإِْن
.(٨٩ (النساء: َوَجْدتُُموُهْم﴾ َحيُْث

ْلِم السَّ إَِىل َوتَْدُعوا تَِهنُوا ﴿َفَال ،(٦١ (األنعام: َلَها﴾ َفاْجنَْح ْلِم ِللسَّ َجنَُحوا ﴿َوإِْن
.(٣٥ (محمد: اْألَْعَلْوَن﴾ َوأَنْتُُم

َفاْقتُلُوُهْم﴾ َقاتَلُوُكْم َفِإْن ِفيِه يَُقاِتلُوُكْم َحتَّى اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَْد تَُقاِتلُوُهْم ﴿َوَال
.(٥ (التوبة: َوَجْدتُُموُهْم﴾ َحيُْث ِكنَي اْلُمْرشِ ﴿َفاْقتُلُوا ،(١٩١ (البقرة:

نوًعا أنشأ الناسخة، اآليات جوار إىل املنسوخة اآليات جمع أن واضًحا بات ثَمَّ وِمن
ذلك تعليل يف العلماء ذهب وقد ذلك. عن تعاىل هللا جلَّ اآليات، يف الظاهري التضارب من
«فاملنسأ السيوطي: فيه يقول ما وهو املنسأ، قسم من هو املنسوخ بقاء بأن القول إىل
الصرب وجوب الحكم يكون الضعف حال ويف املسلمون، يقوى أن إىل بالقتال األمر هو
الحكم، ذلك تقتيض لعلة ما وقت يف امتثاله يجب ورد أمر كل أن بمعنى … األذى عىل
حتى للحكم اإلزالة النسخ إنما بنسخ، وليس آخر، حكم إىل العلة تلك بانتقال ينتقل بل
بالتوقيت مشعًرا الخطاب من ورد ما إن جماعة: ذكر مكي: وقال امتثاله، يجوز ال
غري محكم ِبأَْمِرِه﴾، هللاُ يَأِْتَي َحتَّى َواْصَفُحوا ﴿َفاْعُفوا البقرة: يف قوله مثل والغاية،

بأجل.»49 مؤجل ألنه منسوخ

ص٢١. السابق، املرجع 49
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باب هو جديد لباب األمر أرجع الوحي، أزلية بمبدأ األخذ عىل وتأسيًسا وهكذا،
ِبأَْمِرِه﴾ هللاُ يَأِْتَي َحتَّى َواْصَفُحوا ﴿َفاْعُفوا السيوطي يوردها التي اآلية بينما املنسأ،
أدى مما وتفاعل. الوحي معه تجادل الذي املوضوعي الظرف إىل تشري (١٠٩ (البقرة:
تحوالت. من فيه يطرأ وما الظرف ذلك وتبدل تغري مع وتبدله الوحي موقف لتغري
يؤكد متسامًحا مهادنًا موقًفا البداية يف كان املسيحية من اإلسالم موقف أن فاملعلوم
وورد سبق ما عىل يصادق جاء القرآن وأن ونور، هدى اإلنجيل يف وأن االعتقاد، حرية
يف واضحة ظرفية ألسباب القيامة. يوم إىل الكافرين فوق أصحابه رفع هللا وأن فيه،
املسلمني شفاه رددت وإذ املسيحية، الحبشة نجايش لدى هجرة دار إىل املسلمني حاجة

والرحمة. بالود ووصلهم استقبالهم أحسن أن فكان وأمه، املسيح عن اآليات هناك
للمسلمني، هجرة دار يثرب كانت فقد واليهود، اليهودية من املوقف يف الحال كذلك
تسبق أن تستدعي والحكمة «املصلحة» وكانت الجزيرة، ليهود كبريًا معقًال كانت بينما
القديم، العهد وقصص إرسائيل، بني أنبياء ذكر تردد آيات يثرب، إىل املهاجرين املسلمني،
بما الحكم وعليهم ونور، هًدى فيها توراتهم وأن العاملني، عىل لهم فضَّ هللا بأن والقرار
عقد هو يثرب وصوله عند ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى به قام مهم سيايس عمل أول وكان فيها. جاء
«هذا نصوصها أهم من وكان جميًعا. املدينة ألهل االعتقاد حرية كفلت التي الصحيفة
اليهود أن تبعهم، ومن ويثرب قريش من واملسلمني املؤمنني بني ملسو هيلع هللا ىلص، النبي محمد كتاب
وأن … دينهم وللمسلمني دينهم لليهود وأن … محاربني داموا ما املؤمنني مع يتفقون
الغفران صوم للمسلمني واشرتع بل «… الصحيفة هذه أهل حارب من عىل النرص بينهم

املقدس). (بيت اليهود وجهة الصالة يف والتوجه بل اليهودي،
واستبداله العربي الصوم إلغاء إىل أدى مما حاله، عىل يستمر لم الظرف ولكن
أخذ ثم مكة، بكعبة واستُبدلت املقدس بيت كعبة ألغيت كما العربي، رمضان بصوم
عميقة، اختالفات يكتشفون ثم توجهاتهم، اختالف يكتشفون واليهود ملسو هيلع هللا ىلص النبي من كل
األمر اتخذ وهنا ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول يتلوه ما وبني التوراة، من اليهود يدي بني ما بني
والسالح العتاد من املسلمني مكنت التي الكربى، بدر غزوة بعد خاصة أخرى، وجهة
يف التوراة عن القرآن اختالف سبب أن الوحي لنا يكشف إذ واملعنوية. املادية والقوة
حق هنا ومن األصلية التوراة بتحريف اليهود قيام إىل يرجع إنما التفاصيل، من كثري
األمر وجاء الدينية، الحرية وإبطال الصحيفة نقض ثَمَّ وِمن هللا؛ آيات لتبديلهم قتالهم
«الدين أصبح أن بعد ،(١٩٣ (البقرة: هلِلِ﴾ يُن الدِّ َويَُكوَن ِفتْنٌَة تَُكوَن َال َحتَّى ﴿َوَقاِتلُوُهْم

اإلسالم». هللا عند
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للحبشة الحاجة انتفاء بعد اليعقوبية املسيحية من املوقف نفس املوقف وكان
الذي األمر وهو املسيحية. العقائد إزاء كلمته الوحي يقول أن بد ال وكان ونجاشيها،
حال يالئم بما زاخرة مكة يف الحكيمة اآليات بدأت إذ مكة، أهل من املوقف عىل ينطبق
ال وأنه االعتقاد حرية فقررت معادية، أكثرية وسط املسلمون عليها كان التي الضعف
املدينة، إىل مكة من الهجرة بعد أما القيامة. يوم هللا إىل موكول واألمر الدين، يف إكراه
الناسخة اآليات أتت القوة، حال إىل الضعف حال من والتحول الكربى، بدر وقعة وبعد
اإلمام لحظه الذي األمر وهو وقتلهم. املسلمني غري بقتال وتأمر االعتقاد، حرية تبطل
عنه عربت ما وهو املنسأ باب يف أدرجوه لكنهم العلماء، من األجالء وجلة السيوطي

.(١٠٨ (البقرة: ِبأَْمِرِه﴾ هللاُ يَأِْتَي َحتَّى َواْصَفُحوا ﴿َفاْعُفوا بجالء اآليات

وحكمه تالوته نُسخ ما (5)

أخربوه قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من رهًطا أن … أمامة أبو «أخربني قال: «الزهري» عن
عىل يقدر فلم وعاها، قد كان سورة يفتتح أن يريد الليل، جوف يف قام منهم رجًال أن
عن النبي يسأل أصبح، حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتى الرحيم، الرحمن هللا بسم إالَّ منها يشء
بعضهم فأخرب جمعهم، ما بعًضا بعضهم فسأل اجتمعوا، حتى وآخر آخر وجاء ذلك.
السورة، عن وسألوه خربهم فأخربوه ملسو هيلع هللا ىلص النبي لهم أذن ثم السورة، تلك بشأن بعًضا

البارحة.»50 نسخت قال: ثم شيئًا، إليهم يرجع ال ساعة فسكت
يكون «إنما بالقول: وحكمه» تالوته نُسخ «ما باب عىل الرازي بكر أبو عقب وقد
يف وَكتْبه تالوته عن باإلعراض ويأمرهم أوهامهم من ويرفعه إياه هللا ينسيهم بأن

األيام.»51 مع فيندرس املصحف،
معروفة كانت التي اآليات من عدد حول الروايات من عدًدا الباب هذا ضمن وضع وقد
يف أحداث إىل تشري أخرى تعليالت مع لكن الكريم، بالقرآن توجد لم لكنها النبي، زمن
عاصم» بن «رشيك عن جاء ما الروايات تلك ومن اآليات. تلك مثل اختفاء إىل أدت الواقع،
سبعني قلت: األحزاب؟ سورة تقرأ كيف كعب: بن أبي يل «قال قوله: فمن «زر» عن

ص٣٣. ذكره، سبق الجوزي، ابن 50
ص٢٦. ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 51
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لتعادل وإنها ملسو هيلع هللا ىلص محمد عىل نزلت لقد به، أحلف والذي قال: آية، وسبعني إحدى أو
أحدكم: «ليقولن قال: عمر وعن 52،(٤٢–٤٤  ،١٠ التهذيب، (انظر عليها» تزيد أو البقرة
أخذت قد ليقل ولكن كثري، قرآن منه ذهب قد كله، ما يدريه وما كله، القرآن أخذت قد
حتى النبي زمن يف تقرأ األحزاب سورة «كانت قالت: عائشة وعن «… ظهر ما منه
أمامة أبي وعن اآلن.» هو ما عىل إالَّ منها نقدر لم املصاحف عثمان كتب فلما آية، مائتي
زنيا إذا والشيخة الشيخ الرجم: آية ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أقرأنا لقد قالت: خالته أن سهل بن
أبي أن أخربني جريح، بن حجاج حدثنا وقال اللذة. من قضيا بما البتة فارجموهما
مصحف يف سنة ثمانني ابن وهو أبي عيلَّ «قرأ قالت: يونس بنت حميدة عن حميدة
تسليًما وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها يا النبي عىل يصلون ومالئكته هللا إن عائشة:

املصحف.» عثمان يغري أن قبل قالت: األوىل. الصفوف يف يصلون الذين وعىل
بآيتني أخربوني يوم: ذات لهم قال مخلد بن مسلمة أن الكالعي سفيان أبي وعن
فقال مالك، بن سعد الكنود أبو وعندهم يخربوه، فلم املصحف يف تكتبا لم القرآن من
أبرشوا أال وأنفسهم بأموالهم هللا سبيل يف وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين «إن مسلمة: ابن
ال أولئك عليهم غضب الذين القوم عنه وجادلوا ونرصوه آووه والذين املفلحون أنتم
السيوطي ويورد هذا يَْعَملُوَن.»53 َكانُوا ِبَما جزاء أعني قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم
قال ثم بكم، كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا أال نقرأ كنا عمر: قال عدي بن عدي «عن
فيما تجد ألم عوف بن الرحمن لعبد عمر وقال … نعم قال: أكذلك؟ ثابت: بن لزيد
أُسقط فيما أُسقطت قال: نجدها، ال فإنا مرة، أول جاهدتم كما جاهدوا أن علينا: أنزل
عىل أملت أنها عنها هللا ريض «عائشة» عن إفراده يف «مسلم» روى كما القرآن.»54 من
(برشح قانتني هلل وقوموا العرص وصالة الوسطى والصالة الصلوات عىل حافظوا كاتبها:

.(١٣٠ ،١٢٩ :٥ النووي،
فيما «عثمان» الخليفة عهد يف الجمع دور إىل عائشة السيدة جانب من واإلشارات
ما حظر ثم واحد، مصحف عىل الناس حمل قد «عثمان» كون إىل شك بال تعود حدث
عىل حسني» طه «د. ب عقَّ وقد قرآنية. صحف من عداه ما فحرق األمر وحسم بل عداه،

ص٣٤. ذكره، سبق الجوزي، ابن أيًضا: انظر 52
.٢٦ ص٢٥، ج٢، ذكره، سبق السيوطي، 53

ص٢٥. نفسه، 54
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وعثمان شاٍف، كاٍف كلها أحرف سبعة عىل القرآن نزل قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن بقوله: ذلك
أنزلها نصوًصا حظر إنما الصحف، من حرق ما وحرق القرآن، من حظر ما حظر حني
كان وما ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عن املسلمون أخذه قرآن عىل تشتمل كانت صحًفا وحرق هللا
كتابة كلف وقد نصوصه. من ا نصٍّ يحذف أو حرًفا القرآن من يلغي أن لإلمام ينبغي
النبي من سمعوا الذين القراء جماعة وترك النبي، أصحاب من قليًال نفًرا املصحف
فقد مسعود، ابن غضب رس نفهم هنا ومن املصحف، كتابة إليهم وجعل عنه، وحفظوا
ملسو هيلع هللا ىلص النبي فم من أخذ قد يقول فيما وهو للقرآن، الناس أحفظ من مسعود ابن كان
مسعود ابن قام وملا بعد. الحلم بلغ قد ثابت بن زيد يكن ولم القرآن، من سورة سبعني
عنيًفا، إخراًجا املسجد من عثمان أخرجه القرآن صحف تحريق رافًضا األمر، يعرتض

ضلعه.»55 فدقت األرض به ورضبت
فالكتاب الكريم، هللا كتاب عن دفاًعا ليس عجالة، عىل هنا قدَّمناه ما فإن وبعد،
بلغ فقد دعوة، أو عقيدة عن دفاًعا وليس الدفاع، ذلك مثل عن مستغٍن بذاته، متكامل
معه يخىش ال الذي األمر وهو ملسو هيلع هللا ىلص، الدعوة صاحب حياة يف واستقراره تكامله اإلسالم
قليلة شذرات إبراز حاولنا فقد ثَمَّ وِمن املسلم؛ بال تشغل التي املسائل من مسألة عرض
لفهم محاولة باألساس محاولتنا وكانت بواقعه، الوحي ارتباط إىل تشري الروايات، يف
فينفعل به، املرتبط النص حركة لفهم مقياًسا الواقع اعتبار إىل مستندة النسخ، ظاهرة
إخاليص هنا وحسبي فضلها، يف أعم وغايات ومنافع مصالح أجل من فيه، ويفعل به،
وال أخطأ، وربما املراد، غاية وذلك أصاب، ربما الذي الجهد وهو للفهم. الجهد يف النية
الصواب بني املحاولة جهد كان وربما الواحد، األجر ثواب إىل الطموح من هنا جناح
وربما متخصصني، من عنا املقتدرين بكفاءة ولوجه، حان طريق إىل أملح وربما والخطأ،
تماًما نعيه الذي اليقني لكن عنا. غابت أخطاء يف لسقوطه طائل بال الجهد كل كان
فلم واقعه، مع العظيم التاريخي وتفاعله الوحي تكامل هو عنه، نحيد وال ونعتقده
ووصفه الكريم، القرآن صفحات جمعته الذي الكريم الوحي ذلك زيف، وال باطل يدخله

.(١ (هود: َخِبرٍي﴾ َحِكيٍم َلُدْن ِمْن َلْت ُفصِّ ثُمَّ آيَاتُُه أُْحِكَمْت ﴿ِكتَاٌب بأنه وجل عز هللا

،١٨٢ ،١٨١ ،١٦١ ،١٦٠ صفحات ج١، ط١، املعارف، دار حسني، طه للدكتور الكربى الفتنة انظر: 55
.١٨٣
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العربية إىل واملرتجمة العربية املصادر (1)

املوسوعية الكتب

الكريم. القرآن
املقدس. الكتاب
الصحاح. مختار
الفريوزآبادي.

امليرسة. العربية املوسوعة
وسبعة زيادة مصطفى د. ترجمة عامًلا، عرش وسبعة النجر (وليم العالم تاريخ موسوعة

د.ت. املرصية، النهضة مكتبة مرتجمني)،

أ

١٨٦٦م. أبريل، ليدن، التاريخ، يف الكامل األثري: ابن (١)
بكر، أبو املنعم عبد محمد د. ترجمة القديمة، مرص ديانة (أدولف): إرمان (٢)

د.ت. القاهرة، الحلبي، البابي نرش شكري، أنور محمد ود.



والرتاث األسطورة

الناسخ النحاس: جعفر أبي لكتاب مقدمته محمد): شعبان (د. إسماعيل (٣)
١٩٨٦م. القاهرة، الفكر، عالم مكتبة الكريم، القرآن يف واملنسوخ

وفؤاد داغر فريد ترجمة القديم، واليونان الرشق وجانني): (أندريه وإبوايه إيمار (٤)
١٩٦٤م. بريوت، عويدات، دار ريحان، أبو

ب

ت. د. بغداد، للنرش، الرشيد دار آشور، بالد (أندريه): بارو (٥)
الثقافية الشئون دار الرافدين، وادي حضارة تاريخ يف الوجيز (طه): باقر (٦)

١٩٨٦م. بغداد، العامة،
الخرافة، العربية، العقلية يف دراسات سلوى): (د. وخماش إبراهيم)، (د. بدران (٧)

١٩٧٩م. ط٢، بريوت، الحقيقة، دار
مكتبة فخري، أحمد د. ترجمة الحضارة، انتصار هنري): (جيمس برستد (٨)

د.ت. القاهرة، املرصية، النهضة
مرص، مكتبة حسن، سليم د. ترجمة الضمري، فجر هنري): (جيمس برستد (٩)

د.ت. القاهرة،
الفاريس، الفتح إىل العصور أقدم منذ مرص تاريخ كتاب هنري): (جيمس برستد (١٠)

١٩٢٩م. ط١، القاهرة، املرصية، املعارف وزارة كمال، حسن د. ترجمة
عبد د. ترجمة العربي، الفتح حتى اإلسكندرية من مرص آيدرس): (ه. بل (١١)

د.ت. القاهرة، املرصية، النهضة دار حمزة، اللطيف
د.ن. د.ت، البلدان، فتوح البالذري: (١٢)

١٩٧٠م. بغداد، جامعة الجادر، وليد ترجمة البابليني، عند الديانة (جان): بوتريو (١٣)

ت

١٩٦٣م. القاهرة، املرصية، األنجلو الهيلينية، الحضارة تاريخ (إرنولد): توينبي (١٤)
د.ت. ط٢، باكستان، الهور، السنة، ترجمان إدارة املنطقيني، عىل الرد تيمية: ابن (١٥)
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ج

د.ن. د.ت، التشبيه نفي يف رسائل الجاحظ: (١٦)
املرصية الهيئة ميخائيل، نجيب د. ترجمة الفراعنة، مرص هنري): (آلن جاردنر (١٧)

١٩٨٧م. القاهرة، للكتاب العامة
الصبور عبد د. ترجمة اإللهية، الرساالت أرض فلسطني (روجيه): جارودي (١٨)

د.ت. القاهرة، الرتاث، دار شاهني،
١٨٧٩م. القاهرة، واألخبار، الرتاجم يف اآلثار عجائب الجربتي: (١٩)

األعلمي، مؤسسة واملرسلني، األنبياء قصص يف املبني النور هللا): (نعمة الجزائري (٢٠)
١٩٧٨م. ط٨، بريوت،

بريوت، الطليعة، دار والخرافات، العربية األساطري من مصطفى): (د. الجوزو (٢١)
١٩٨٠م. ط٢،

١٩٨٥م. ط١، بريوت، العلمية، الكتب دار القرآن، نواسخ الجوزي: ابن (٢٢)

ح

د.ت. بريوت، اآلفاق، دار املحرب، حبيب: ابن (٢٣)
ط٢، بريوت، األعلمي، مؤسسة الرسول، عن العقول تحف محمد): (أبو الحراني (٢٤)

١٩٧٤م.
واالجتماعي، والثقايف والديني السيايس اإلسالم تاريخ إبراهيم): حسن (د. حسن (٢٥)

١٩٦٤م. ط٧، القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة
١٩٨٤م. املعارف، دار الكربى، الفتنة طه): (د. حسني (٢٦)

د.ن. د.ت، البلدان، معجم (ياقوت): الحموي (٢٧)
بريوت، النهار، دار العرب، عند امليثولوجيا طريق يف سليم): (محمود الحوت (٢٨)

١٩٧٩م. ط٢،
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خ

الطليعة، دار العربي، الفكر يف األسطورة مضمون أحمد): خليل (د. خليل (٢٩)
١٩٨٠م. ط٢، بريوت،

د

القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة بيومي، عباس ترجمة مرص، وفاندييه: دريتون (٣٠)
د.ت.

١٩٧١م. بريوت، الجديدة، الروائع دار النهرين، بني ما بالد (ك): دوالبورت (٣١)
د.ن. ١٣٠٢ه، القاهرة، نفيس، أنفس أحوال يف الخميس تاريخ بكري: الديار (٣٢)

لجنة الدواخيل، الحميد عبد ترجمة اإلسالم، قبل سوريا يف العرب (رينيه): ديسو (٣٣)
١٩٥٩م. القاهرة، والنرش، والرتجمة التأليف

بالجامعة الثقافية اإلدارة بدران، محمد ترجمة الحضارة، قصة (ول): ديورانت (٣٤)
١٩٦١م. ط٣، القاهرة، العربية،

املعرفة، عالم املسريي، الوهاب عبد د. ترجمة والعالم، الغرب (كافيني): راييل (٣٥)
١٩٨٥م. الكويت،

عربية، آفاق مجلة والبابلية، السومرية املالحم يف اإلنسان خلق فوزي): (د. رشيد (٣٦)
١٩٦٦م. القاهرة، بغداد،

«مع العراق تاريخ سلسلة ضمن الدينية، واملعتقدات الديانة فوزي): (د. رشيد (٣٧)
ت. د. بغداد، للطباعة، الحرية دار آخرين»،

ز

د.ت. القاهرة، العربية، النهضة دار الخالد، الرشق الحميد): عبد (د. زايد (٣٨)

د.ت. القاهرة، العربية، النهضة دار الخالدة، مرص الحميد): عبد (د. زايد (٣٩)
د.ن. ١٣٠٦ه، القاهرة، العروس، تاج الزبيدي: (٤٠)
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١٩٤٧م. القاهرة، البجاوي، وعيل الفضل أبو محمد طبعة الفائق، الزمخرشي: (٤١)
املرصية الهيئة القرآن، علوم يف دراسة النص، مفهوم حامد): نرص (د. زيد أبو (٤٢)

١٩٩٠م. القاهرة للكتاب، العامة
واألسطورية، السلوكية أنماطها العربية، للذات النفيس التحليل عيل): (د. زيعور (٤٣)

١٩٧٨م. بريوت، الطليعة، دار
بريوت، الطليعة، دار التصوف، ونفسانية الصوفية العقلية عيل): (د. زيعور (٤٤)

د.ت.

س

د.ت. القاهرة، املرصية، األنجلو أوسع، آفاق نحو (أبكار): السقاف (٤٥)
بريوت، املعرفة، دار هشام، البن النبوية السرية تفسري يف األنف الروض السهييل: (٤٦)

١٩٧٨م.
١٩٨٠م. بريوت، الكلمة، دار األوىل، العقل مغامرة (فراس): السواح (٤٧)

والنرش، والطباعة لإلعالن العربي التاريخ، يف واليهود العرب أحمد): (د. سوسة (٤٨)
د.ت. ط٢، دمشق،

د.ت. بريوت، العربية، اآلفاق دار األثر، عيون الناس: سيد ابن (٤٩)
القاهرة، والتوزيع، للنرش املنار دار النزول، أسباب الدين): (جالل السيوطي (٥٠)

١٩٨٦م.
بريوت، الثقافية، املكتبة القرآن، علوم يف اإلتقان الدين): (جالل السيوطي (٥١)

١٩٧٣م.

ش

الفكر دار الرسول، وعهد الجاهلية يف واملدينة مكة إبراهيم): أحمد (د. الرشيف (٥٢)
د.ت. القاهرة، العربي،

القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة اليهودية، األديان، مقارنة أحمد): (د. شلبي (٥٣)
١٩٧٨م. ط٥،
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الحلبي، البابي نرش كيالني، سيد محمد تحقيق والنحل، امللل الشهرستاني: (٥٤)
١٩٦١م. القاهرة،

نيقوسيا، الكرمل، لغوية. واستطرادات ميثولوجية اهتمامات عيل): (د. الشوك (٥٥)
.٢٦ عدد

ص

املطابع لشئون العامة الهيئة القديم، األدنى الرشق العزيز): عبد (د. صالح (٥٦)
١٩٦٧م. القاهرة، األمريية،

١٩٨٣م. بريوت، العاملية، الدار القرآن، تاريخ حسني): محمد (د. الصغري (٥٧)

ط

د.ت. ط٢، القاهرة، املعارف، دار وامللوك، الرسل تاريخ الطربي: (٥٨)
د.ن. د.ت، القرآن، تفسري الطربي: (٥٩)

ط٢، بريوت الجيل، دار مجلدين، يف العام، اليهودي التاريخ صابر): (د. طعيمة (٦٠)
١٩٨٣م.

ظ

١٩٧١م. اإلسكندرية، املرصي، مطبعة ولغاتهم، الساميون حسن): (د. ظاظا (٦١)

ع

د.ت. القاهرة، سعد، دار األنبياء، أبو حسني): (محمد الحميد عبد (٦٢)
د.ت. بريوت، الطليعة، دار الديني، الفكر نقد جالل): صادق (د. العظم (٦٣)

.١٩٢ رقم القاهرة، الهالل، كتاب إبليس، محمود): (عباس العقاد (٦٤)
.٤٢ رقم القاهرة، الهالل، كتاب هللا، محمود): (عباس العقاد (٦٥)

١٩٨٨م. يناير القاهرة، الهالل، كتاب املسيح، حياة محمود): (عباس العقاد (٦٦)
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العلمي املجمع مطبوعات اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل جواد): (د. عيل (٦٧)
د.ت. بغداد، العراقي،

١٩٧٣م. بغداد، العراقية، اإلعالم وزارة تموز، ومأساة عشتار فاضل): (د. عيل (٦٨)
١٩٧٥م. بغداد، اإلخالص، أوفست املسمارية، املراجع يف الطوفان فاضل): (د. عيل (٦٩)
للكتاب، العامة املرصية الهيئة العربية، اللغة فقه يف مقدمة لويس): (د. عوض (٧٠)

١٩٨٠م. القاهرة،

غ

القاهرة. ١٩٦٩م، ديسمرب ٨ ،٢١٦ عدد اليوسف، روز (فتحي): غانم (٧١)

ف

أوفست إرسائيل، إزالة يف أساسية مرحلة األضاليل نسف (أنيس): فاخوري (٧٢)
١٩٧٤م. بريوت، فاخوري، مؤسسة

الطليعة، دار طرابييش، جورج ترجمة والتوحيد، موىس (سيجموند): فرويد (٧٣)
١٩٧٩م. بريوت،

١٩٨٠م. بريوت، النهار، دار التاريخ، يف دراسات أنيس): (د. فريحة (٧٤)
ط٢، بريوت، النهار، دار السامي، األدب من وأساطري مالحم أنيس): (د. فريحة (٧٥)

١٩٨٩م.
مؤلفه من الرابع املجلد من األول الجزء وهو تموز، أو أدونيس (جيمس): فريزر (٧٦)
بريوت، والنرش، للدراسات العربية املؤسسة جربا، إبراهيم جربا ترجمة الذهبي، الغصن

١٩٨٢م.

ق

١٨٤٩م. جوتنجن، املخلوقات، عجائب القزويني: (٧٧)
القاهرة، فكر، دار القديمة، مرص يف الخلود وعقيدة أوزيريس سيد): (د. القمني (٧٨)

١٩٨٨م.
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١٩٩٠م. القاهرة، سينا، دار املجهول، والتاريخ إبراهيم النبي سيد): (د. القمني (٧٩)
العراق، النجف، الحيدرية، املكتبة الرشائع، علل جعفر): أبو (الصدوق القمي (٨٠)

١٩٦٦م. ط٢،

ك

١٩٨٨م. ط٤، بريوت، العلمية، الكتب دار والنهاية، البداية كثري: ابن (٨١)
القاهرة، والنرش، والرتجمة التأليف لجنة اليونانية، الفلسفة تاريخ (يوسف): كرم (٨٢)

١٩٦٦م.
ترجمة وخصائصهم، وحضارتهم تاريخهم السومريون، نوح): (صموئيل كريمر (٨٣)

د.ت. الكويت، املطبوعات، وكالة الوائيل، فيصل د.
مطبعة القادر، عبد داود ترجمة السومرية، األساطري نوح): (صموئيل كريمر (٨٤)

١٩٧١م. بغداد، املعارف،
بغداد، املثنى، مكتبة باقر، طه ترجمة سومر، ألواح من نوح): (صموئيل كريمر (٨٥)

١٩٧١م.
١٩٢٤م. القاهرة، املرصية، الكتب دار األصنام، كتاب الكلبي: ابن (٨٦)

ل

املرصية الهيئة سعيد، إبراهيم شاكر ترجمة الحي، املايض إيفار): (د. لسنر (٨٧)
١٩٨١م. القاهرة، للكتاب، العامة

م

ن. د. ١٩٨٨م، القاهرة، التوفيقية، الخطط عيل): (د. مبارك (٨٨)
محيي تحقيق العربية والطبعة ١٩٦١م، باريس، طبعة الذهب، مروج املسعودي: (٨٩)

د.ت. بريوت، اإلسالمية، املكتبة الحميد، عبد الدين
١٩٧٧م. بريوت، الطليعة، دار يمان، التوحيد منقوش: (٩٠)

يعقوب. السيد د. ترجمة القديمة، السامية الحضارات (سبتينو): موسكاتي (٩١)
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ط٤، العراق، كربالء، األعلمي، مؤسسة واالجتهاد، النص الحسني): (عبد املوسوي (٩٢)
١٩٦٦م.

األجزاء القاهرة، املعارف، دار القديم، األدنى والرشق مرص نجيب): (د. ميخائيل (٩٣)
األجزاء. بتعدد النرش تواريخ تتعدد األوىل، الستة

ن

بريوت، الطليعة، دار معارص، مفهوم يف املسيح حفني): الدين (عصام ناصف (٩٤)
١٩٧٩م. ط١،

مكتبة دار الديني، للفكر التاريخي التطور يف املدخل رشيد): (د. الناضوري (٩٥)
د.ت. بريوت، الثالث، الكتاب العربية. الجامعة

شعبان د. تحقيق الكريم، القرآن يف واملنسوخ الناسخ جعفر): (أبو النحاس (٩٦)
١٩٨٦م. القاهرة، الفكر، عالم مكتبة إسماعيل، محمد

القاهرة، املعارف، دار اإلسالم، يف اإلسالمي الفكر نشأة سامي): عيل (د. النشار (٩٧)
١٩٧٧م. ط٧،

عزيز د. تحقيق األحكام، به جرت ملا باألعالم اإلملام قاسم): بن (محمد النوبري (٩٨)
١٩٧٠م. آباد، حيدر سوريال،

ترجمة القديم، العربي التاريخ كتاب يف القديمة، العربية الديانة (ديتلف): نيلسن (٩٩)
١٩٥٨م. القاهرة، املرصية، النهضة مكتبة حسنني، فؤاد د.

الفنية الطباعة رشكة الرءوف، عبد طه وتعليق ضبط النبوية، السرية هشام: ابن (١٠٠)
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