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مقدمة

عربي ألطلس ملمح رصد ملحاولة بالدراسة التعرض أردت الكتاب هذا من األول القسم يف
وجه تقفيف التي والعراقيل التعرضللمشاكل البداية من آثرت لذا والفولكلور؛ لألساطري
العربي، واألسطوري الفولكلوري لرتاثنا الشاملة الدراسة منطلق من تجيء محاولة أي

الكونية. الرقعة من وموقعه
املستوى عىل الحقل أو املجال هذا يف املبذولة للجهود ملفتة ندرة هناك وبالطبع
الدراسات سيول القول ويمكن املنهج، إىل املفتقدة الدراسات عن النظر برصف القومي،
يشكل والتي السامية الدراسات حركة قطعته الذي للمدى املدركة وغري واملغلوطة الغيبية

األعظم. رصيدها الواسع العربي عاملنا
واملكونات باألصول للمعرفة اليوم إىل املرتاكمة املشاكل هذه تركيزيعىل جاء هنا ومن
املناهج تهافت حيث من أو املدونات، وافتقاد ضياع حيث من سواء الرتاث، لهذا األوىل
ومواضيع لجزئيات األوىل املنابت عىل التعرف إعادة منطلق من وسواء القومية، الدراسية
الجيولوجية. الصخور تراكم الحلقات املرتاكم املتوارث الرتاث هذا وخصائص وعبارات

أساًسا هناك أن إىل املقارنة واألسطورية الفولكلورية الدراسات تُوصل ذلك من
منذ السامية، بل العربية، الشعوب ألغلب مشرتًكا والهوتيٍّا عقائديٍّا وفولكلوريٍّا أسطوريٍّا
ولبنان والشام العربية الجزيرة يف أو النهرين بني فيما سواء ق.م، عام ألفي من أكثر

وفلسطني.
السومريني منذ أي آالفعام، ٦ مدى عىل بجذورها ترضب العربية امليثولوجيا فمنابع

الساميني. غري
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تنقالتها حركة وعرب خالل األوىل املنابع بهذه للتعرف ا خاصٍّ جزءًا أفردت هذا وعىل
— اكتمالها لت وأصَّ قادمة، ألخرى مندثرة، — سامية ال — حضارة بني ما وانتشارها،

اليوم. تراثيٍّا وبالتايل — لغويٍّا
القديم العالم لبؤرة والفولكلوري األسطوري للرتاث إملامة عمل املفيد من كان كذلك

واألردن. وفلسطني ولبنان سوريا يف
خاصة الرتاث، هذا تدوين يف اليهود ودور — السامي — العربي للرتاث إملامة وكذا
املدونات بقية إىل باإلضافة الحجازي، أو الفلسطيني، أو البابيل، التلمودات، مجموعة يف
الجزيرة عرب تراث مع توحده ولنقل تجانسه، ومدى Apoeriha ومحظورة مقدسة، من

بالجاهليني. تسميتهم عىل اصطلح ملا
استناًدا الحضاري، ودورهم الجاهليني، التعرضلهؤالء أيًضا املفيد من كان وبالطبع
خرافات من سادهم وما الجزيرة، وجنوب اليمن يف الحفرية نصوصهم عنه كشفت ما إىل
العقل عضد يف تفتك متواترة، تزال ما التي الخارقة الطبيعة وقوى الجن و«خزعبالت»
وبناء «العقلنة» بشعارات األخذ محاوالت كل يعوق بما العربي، واألسطوري الغيبي

محققة. حضارية أزمة يعاني أصبح الذي العربي اإلنسان طاقات
واملرصي. السوداني املتالزمني الرتاثني بني مقارنة بدراسة الفصل، هذا وأعقبت

كمقدمة املنطلقات، أو األنساق أو املداخل من — محددة — مجموعة اخرتعت ثم
ألي عنها غناء ال عامة كأساسيات — العربية األساطري متضمنًا — الفولكلور لدراسة
اإلنسان وتاريخ علم يف االجتماعي للباحث ألزم تكون قد هي بل الحقل، هذا يف باحث

الفولكلور. وباحث لجامع لزومها درجة بنفس — األنثروبولجيا — الثقايف
منذ املتواتر الرتاث هذا لنا حفظت ما هي الجماعية الشعبية الذاكرة أن خالفعىل فال
والتوراث— العادة تأثري تحت — الشعبية وللذاكرة الفولكلور، وهو األوىل، البرشية طفولة
أدق تحفظ الحلقات، متواتر مخزون أنها ذلك معها، التعامل خرب ملن وإعجازها حضورها
يصاحب بما حفظها درجة بنفس أيامنا، األوىل واملوت الوالدة وممارسات شعائر دقائق
ملطبخ بالنسبة واملطبوخ النيئ من االنتقال وصاحب يتصل ما وكل والتثاؤب، التنفس
الكشف يف أسهمت التي الشفهية أو الشعبية الذاكرة ذاتها فهي كذلك العرصي، البخار
— أثري مكتشف من وما األركبولوجي، الحفري أو التاريخي البرشية تراث من الكثري عن
الكنوز وفابيوالت والحواديت الشعبية الحكايات مخزون من ويَْستَِفْد يستهِد لم — مثًال
تأكيد عىل دأب الذي بيرتي فالندرز د. منذ األرض، تحت ما وعالم املدفونة، — املقابر —
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مقدمة

إىل قادته والدلتا الفيوم فالحي من إليها ويستمع يجمعها كان التي الخرافات هذه أن
التي والتاريخية والفولكلورية األدبية الربديات من املؤلفة اآلالف من «كنوزه» اكتشاف
مكتشف وكارتر وماسبريو، ماريت، إليه أشار نفسه واليشء تقدير، بكل اليوم إليها ينظر
ومكتشفات حفائر يف عملوا الذين األثريني الرواد من وغريهم آمون، عنخ توت عرص
اليارد، هنري وسري ريش، كلوديوس أمثال: والعراق، بسوريا خاصة العربي، العالم
«ألف ل العراق لفالحي الشفهية والنصوص وليلة»، ليلة «ألف من حتى استفادا اللذين
العراق. رحاب وبقية ونمرود، وجلجاميش، املوصل، مديريات أو مناطق يف وليلة» ليلة
وجب لذا وثقايف؛ فولكوري من الرتاث حاملة هي اللغة أن عىل خالف ال أنه كما
علوم إىل باإلضافة والصوتيات، النطق وطرق اللهجات لدقائق الفولكلور جامع مراعاة

صناعتها.
وحرام، حالل أو ومحظور، مباح إىل الشعوب من شعب أي حياة انقسام ففي كذلك
األنساق لبقية بالنسبة وهكذا بالدراسة، تناوله إىل يدعو ما بالتابو؛ عليه تعارف ما وهو
ورصاع والحرب، القبيلة فولكلور خصائص مثل الكتاب هذا موضوع املختارة األبنية أو
الجزيرة أغوار يف أو باألردن، األدومية أو الليبية الصحراء يف سواء والكأل، واإلدام الطعام

املرتامية. العربية

لحقل واألسطورية الفولكلورية الدراسات حقل من أهرب إنما أنني األوىل للوهلة يبدو وقد
وحقل التاريخي املنهج وبني بعامة، األثنوغرايف أو — األنثروبولوجي — الثقايف التاريخ

بعامة. التاريخية الدراسات
أو منحدرة، ثقافة باعتباره إليه النظر أو حي»، «ماٍض باعتباره للفولكلور والنظر
العادة تأثري تحت سلطانها وفرض الذاتي توالدها تواصل ومخلفات، قديمة بقايا مجرد

والعلم. العقل قبل ما مجتمعات يف العقل وغياب والتوارث
االجتماع علم نحو وبالتحديد االجتماع، علم نحو االتجاه يستلزم واضح هو كما وهذا
عن االجتماعية والعالقات الظاهرات فهم أي بنائي، تحليل من هذا يستتبعه وما البنائي،
أفواه من جمعها إىل توصلت التي تلك سواء الفولكلورية، بالنماذج االستعانة طريق
ييل ثم نطقها، وأساليب ولهجاتها فونيماتها عىل — جهدي قدر — وحافظت الناس،
ضوء عىل — الشفافية — األوىل النبتة عىل للتعرف محاولتي — اإلمكان بقدر — هذا
حفريٍّا إليه التوصل أمكن ملا ومدونة، شفاهية من املواد هذه مضاهاة ضوء وعىل املدونة،

أركيولوجيٍّا. أو
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لنا يفرس ما وهو واحدة»، لحالة الشاملة «الدراسة من نوع حال أية عىل وهو
واآلثار التاريخ قبل ما وعلم االجتماعي البناء وتكاتف حاجة بني الحميمة العالقة وجود
ترى التي الوظيفية والنزعة السيكولوجية، التأويالت إغفال عدم مع االنتشارية ونظريات
يخضع — شعرية أو عمًال أو كلمة أو ممارسة أو مثًال أكان سواء فولكلوري موتيف كل يف
لخدمة الوظيفي وهدفه دوره النهاية يف وله وجماعة، مجتمع أي داخل — التابو لنظام

ومحددة. مبارشة طبقية أغراض
أو الجغرافية التاريخية سواء املناهج هذه نتائج من االستفادة جاهًدا حاولت ولعلني
فولكلور لدراسة والديموقراطية؛ التطورية، أو الوظيفية، أو الشمسية أو األنثروبولوجية
أو أنساقه أو الرئيسية ملكوناته التعرض طريق عن — العربية تتكلم التي — بلداننا
اعتبار عىل — روحانيات — وأنيمزم جمعية، وذاكرة وتابو، وقرابة، لغة، من منطلقاته؛
— إليها نبَّه من أول كان وإن الفولكلور، باحث تلزم األنساق أو البناءات هذه مثل أن

األنثروبولوجي. أو االجتماعي الباحث هو — بحق
، مستقالٍّ علًما باعتباره ال للفولكلور النظر األنثروبولوجية الدراسات اعتادت ولقد
واألساطري الحكايات أو شفوية آداب أو قول فنون أو كالمية فنون مجرد أنه عىل بل

الشعبية.
إىل عامة واألنثروبولوجيني االجتماعية والنظم الثقافة درايس ببعض األمر وصل بل

االجتماعية. العلوم مجال من وإخراجه فولكلور «مصطلح» بطرد املغاالة حد
ربط يف عرش، والتاسع عرش الثامن القرن أواخر منذ السائد الحال هو هذا وظل
الفلسفية. أو األدبية واالجتهادات بالدراسات واألسطورية الفولكلورية الدراسات عجلة
تسمية استبدال مجرد عند تتوقف املغالطة أن ذلك الخطأ؛ إىل أميل موقف وهو
كانت ما فإذا االجتماعية، العلوم داخل شائع جديد كمصطلح باألنثرجرافيا فولكلور،
لغة من اإلنساني؛ السلوك نواحي كافة أي بعامة، الحضارة دراسة هي األنثوجرافيا
من هذا كل يعرتي ما إىل باإلضافة وفنون، وممارسات وشعائر وفلسفة ودين ومعتقدات

تحوالت.
يف تيلور مفهوم هو بذاته هذا إن بل واألساطري، الفولكلور حقل هو بذاته فهذا
الجان وخوارق والحكايات الخرافات حقول يف وغوصه البدائية، الثقافة عن الهام مؤلفه
يستخدم لم أنه إال الفولكلور ملجاالت استخدامه يف التوسع فرغم الشعبية، واملأثورات
الذهبي» «الغصن فريزر ملوسوعة بالنسبة مالحظته يمكن ونفساليشء فولكلور. مصطلح

10



مقدمة

العلوم كالسيكيات من وغريه وغريه السامية»، «األديان عن سميث روبرتسون وموسوعة
األنثروبولوجيا. أو االجتماعية

من ولعله االجتماعية، الدراسات لحقل — كعلم — الفولكلور أبداه ما برغم هذا
قوائمه أرىس أن منذ االجتماع، علم وتقدم إرساء يف الفولكلور إسهام مدى تصور املفيد
اللذان العلمان وهما واألفثولوجيا، األنثروبولوجيا علمي مثل منه تفرع وما دوركايم،
السلوك نواحي كافة عىل مشتمًال الثقايف، اإلنسان علم لدراسة الرئييس اهتمامهما يوليان
مختلف ظل يف ونموها استمرارها وواصلت عاشت قد املجتمعات أن اعتبار عىل اإلنساني،
خصائصها عن كلية تتخلَّ لم أنها إال التحوالت، بمختلف ومرَّت التاريخية، البيئات
العرص علماء أجمع وكما بالدارسة، لها تعرضنا التي وتابواتها، طواطمها ولنقل األوىل،
تزال ما — الطوطمية أي — أنها وفريزر؛ سميث، وروبرت ماكلينان، منذ الفيكتوري
الحديثة، لحياتنا املتكاثرة األشكال مختلف تحت — بدائية ذهنية كرموز — وترتع تحيا
تجدها كما سبيلها، يف يستشهد الحديثة الدولة وشارات أعالم يف اليوم تجدها فأنت
واملطبخ واملاركات واملالبس واألرضحة، واملطبوعات، املحافظات، شارات يف برأسها تطل

إلخ. … الحديث
التعرض إعادة بهدف بالفولكلور؛ الطوطمية لعالقة بالدراسة التعرض أغفلت ولقد
نتائج للطوطمية بدراستها حققت قد البنائية املناهج وأن خاصة حدة، عىل املوضوع لهذا
الذي شرتاوس، ليفي الفرنيسكلود البنائي العالم إليه توصل ما وبالتحديد ملفتة، رياضية
الطوطمية أن رأيه ففي الظواهر. علم أو بالظواهر، الطوطمية عالقة عىل دراسته انصبت
وأن وبيئية، طبيعية ومكونات لظروف حتمية أو كاستجابة تجيء حضارية، كظاهرة
واملناهج األشياء يف تتمثل ما وكثريًا وطوطمه، اإلنسان بني دينية أو شعائرية عالقة هناك
إلرادة تخضع ال الطوطمي املجتمع يف الزواج نظم وأن امللزمة، سلطاتها ولها املقدسة،

للقرابة. خضوعها بقدر األفراد
وحدها، أسرتاليا يف للطوطمية مختلًفا نمًطا ٤١ جنيب فان رصد ١٩٢٠ عام فمنذ
الثامن األلف إىل ترجع الضاربة جذورها أن برغم ساريًا، يزال ما منها الكثري أن وأثبت
أسماء توارث عىل محافظة الخلفاء، يف تحيا أسالف أرواح إال هي ما فالطواطم امليالد. قبل
عىل متسلطة تتحكم تزال ما الطوطمية أن «جنيب» أثبت كما واألبوية، األمومية القبائل

الغرب. خارج العالم شعوب من عديد عند والقرابة، واملرياث والطالق الزواج نظم
بأن شرتاوس يشري والنباتية، بالحيوانية الطوطمية عالقة عن التساؤل طرح ويف
— الوطن أو — املكان يستلزم للطعام واالحتياج بطعامه، اإلنسان يمدان والنبات الحيوان
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تبدو — الحاالت بعض يف — والنباتات والطيور الحيوانات إن كما البدائي، املفهوم يف
يف محلقة تطري — ريشة رأسه عىل — والطيور قوية، فالحيوانات اإلنسان، من قًوى أكثر

واملحيطات. البحار أعماق يف تعوم البحرية والحيوانات والسمك السماء،
فريزر، لتثقيفية املخالفة تفسرياته ويقدم براون، رادكليف منذ يسألنا فشرتاوس
توظيفية وأخريًا سميث، وروبرت ماكلينان، عند األصول عن والبحث تيلور، وأنيمزم1
الطوطمية شرتاوسربط لكن البدائيني، عن تفسرياتهم قدموا هؤالء فجميع مالينوفسكي؛

التصنيع. فوق ما مجتمعات داخل حتى بالتخلف،

تطفًال أو قربًا بأكثر ليست باألنثروبولوجيا، كعلم، واستقالليته الفولكلور عالقة أن عىل
التاريخ. قبل وما التاريخ بعلمي — ثاٍن جانب من — األنثروبولوجيا عالقة عن منها

قبل وما التاريخ علمي لكال كعلم، الفولكلور يسديها التي الكثرية الفوائد أن ذلك
من — بالتايل — واألساطري الفولكلور استفادة كمِّ مع تتساوى قد أو تتوازى التاريخ،

التاريخ. علم
لعل املفيدة، النتائج من كثري إىل العلوم هذه تضافر يف األمر يؤدي أن وطبيعي
بالفعل أمكن املعارصة حياتنا يف ممارسة أو شعرية أو شفاهي نصٍّ أي أن أبسطها
مقارن، بحث من واالستقصاء؛ للبحث إخضاعها أو عنارصها أدنى إىل وتجليلها رصدها
من صاحبها وما وهجراتها، األوىل، منابتها إىل النهاية يف والتوصل تاريخية، وأبحاث

والعصور. البيئات مختلف وعرب خالل تحوالت
القول يمكن السامية، العربية وحضاراتنا مجتمعاتنا عىل األمر قرصنا ما وإذا
عند األوىل منابعه قنوات عىل العثور أمكن وفولكلورنا، أساطرينا من األكرب الجسد بأن
سوريني — وآشوريني بابليني من األوائل الساميون توارثهم الذين الالساميني السومريني

وجنوبيني. شماليني من الجزيرة، شبه من وعرب وعربيني لبنانيني وفينيقيني —
من — كعلم — الفولكلورية الدراسات ت عمَّ التي اإلفادة مدى يف شك من فما
السامية سومرية من العربي؛ عاملنا بلدان مختلف يف أُجريت التي الحفرية املكتشفات
مثل وفلسطني، لبنان يف لفينيقية الرافدين، وادي بني فيما آشورية لبابلية العراق، يف

روحانيات. أي 1
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،١٩٢٩ عام (الالذقية) سوريا يف أوغاريت أو فلسطني يف الشمرا رأس مكتشفات
بلبنان، جبيل أو اإلغريقية بيبلوس ومكتشفات إرسائيل، يف الهامة امليت البحر ومكتشفات
والبابلية السومرية والنصوص املكتشفات مئات إىل طبًعا باإلضافة بعلبك، ومكتشفات
والجنوب اليمن يف فخري أحمد ود. الحفريجوزيفهالفي ومكتشفات بالعراق، واألكادية

إلخ. … العربي
فيكفي كعلم، الفولكلور تريس أن يمكن التي واملحكات بالنظريات يتصل وفيما
ومقارنة وتاريخية، جغرافية من الكربى املناهج بعض قطعته الذي الكبري التقدم بالطبع
أوالد، ولعب وباالد، وأغاٍن وخوارق ومالحم وحكايات أحاجي من مناشطه، كل يف
واالستقصاء البحث أو التصنيف، أو والتنميط الجمع مستوى عىل سواء وممارسات،
الرتقيم يف مكانها تأخذ تضمينة؛ أو أيتم أو تنميطة أو فكرة أو جزئية كل تحديد بهدف

الجمع. العالم رقعة عىل
عند املتشابهة العالم خلق أساطري أن مالحظة يمكن أمثلة، بضعة أخذنا ما وإذا
أديم من القديم أو األول اإلنسان خلق من يستتبعها وما السامية خاصة الشعوب معظم
الطوطمية رسله هللا أرسل حني العلق، أو الصلصال أو الالزب، العمق طني أو األرض،
أفكار وهي دبره، من فخرج فيها ونفخ الخلق، مادة إلحضار الثالثة، — الحرشية —
سحري بنص والنطق فيها، النفخ طريق عن والعجني، بالطني األطفال لعب يف ُحفظت

كوك». «كوك
خوارق، مجموعة يصحبه أو مولدهم يسبق الذين املوعودين، األطفال فكرة أن وكيف
إبراهيم حتى وكرونس، إيل منذ شعائري، أو ملحمي أو أسطوري بطل منها يخلو ال
تضميناتهم تصادف ممن غريهم، والعرشات وشعيب، وأدونيس ويونس وموىس ويوسف
— املضطهدة الجارية ألفكار: اليشء ونفس املؤلفة، باآلالف فولكلور ودارس جامع أي
األربعة، العرش مالئكة أو العالم، أو الدنيا أو التابوت أركان وأربعة — والعذراء هاجر
الغوث، أو — الغوص قطب األربعة: األقطاب والعربي املرصي الشعبي معتقدنا يف وهم

املتويل. وقطب الرجال، وقطب البالوى، وقطب
الفولكلور فباحث ا. حقٍّ شائكة كثرية وهي مهامه، إنجاز كعلم الفولكلور فيكفي
حكايات يف والترشيح البحث من يتأفف ال أن عليه الحرشات، علم باحث مثل مثله
لديدان، لضفادع لجعارين لهداهد لنمل ناموس من والهوام والحرشات الطيور ومأثورات
والكلبية، الحمريية مثل العربي؛ عاملنا حضارات يف االسم بنفس وأقوامها حضارتها خلفت
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وآالف وديدان، «سوس» حضارات إىل باإلضافة Kalep «كالب» والعربي، العربي بشقيها
اليوم. املاثلة الطوطمية الحضارات

نوًعا — الشفاهية اآلداب — الفولكلور يف يرى الذي التناول أو النظرية أن ولو
الثقافية — األرستقراطية أو السلطة صاحبة املتوارثة للطبقات «الفوقي» التعبري من
إياها مورثة مصالحها يخدم وما باالنتشار فيها وتبعث تورثها كانت التي — والحضارية
الرأي وهو الشغيلة، جماهريي أو الداخلية بالربوليتاريا تونبي عرفها ما أو جماهريها،

مرشفة.2 مصطفى الدكتور املرحوم أستاذنا الستينات منتصف منذ طرحه الذي
مالمح عن البحث املستهدفة الروسية للمدرسة املقابل الرأي جانب إىل أميل وأجدني
أقىص يحقق ال املدخل هذا مثل أن برغم املضطهدين»، «للمهانني والثورية االحتجاج

بعامة. السامي — والعربي العربي — املرصي تراثنا مع التعامل حالة يف منافعه
املتسق املتجرب، الضاغط الرتاث هذا مثل يف والثورية االحتجاج وفنون آداب أندر فما
املهانني جماهري بمصالح التجهيل يف أهدافه لخدمة أبنيته كافة وعىل ممكن اتساق كل
األقىص اهتمامها تويل وترشيعية قرابية كوزمولوجية من أبنيته؛ كافة وعىل املضَطهدين،

وتراكيبها. الطبقية البنية يحقق بما بعامة، والرتاث والتوارث التواريث التساق

أي طبًعا؛ التقليدية البداية صاحبت واألساطري الفولكلور حقل عىل تعريف بداية ولعل
وتفيض بها تزخر مدونة أم شفاهية أكانت سواء الفولكلورية، املواد بجمع الشغف
واملقريزي، والطربي، منبه، بن ووهب الكلبي، ابن أمثال العرب الكالسيكيني كتابات

وغريهم. إسحاق، وابن النديم، وابن
قرى طول عىل مرص فالحي شفاه من جمعتها التي موادي تحقيق بدأت أن فما
لم إن — معظم أن هالني حتى واملنيا؛ سويف وبني والجيزة الفيوم يف الوسطى مرص
املستويني كال عىل أي واملكان؛ الزمان خالل — تعقبها فعًال يمكن املواد هذه — كل يكن

األوىل. وأصولها ملنابتها بالتايل وردُّها والجغرايف، التاريخي
لرتاث مجمله يف ينتمي املرصي الشعب فولكلور — كل يكن لم إن — معظم وإن
يف تتمثل ما أول تتمثل عربية حقيقة هناك إن أي واملجاورة؛ املتاخمة العربية البلدان

.١٩٥٧ القاهرة الحكيم، عبد شوقي الفالحني، ألدب تقديمه يف 2
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مع جنب إىل جنبًا القديم، املرصي لوائه تحت يلتقي الذي الواحد، املتجانس الرتاث هذا
السعودية. يف العدناني العربي مع القحطاني واليمني — اآلشوري أو — السوري

الفولكلور وأطالس خرائط عىل حولنا، من العالم يتلقانا املنهج هذا وبنفس إنه بل
اإلفريقي الشمال وال العراق، عن بمعزل مرص دراسة األطالس هذه تفرد فال العاملية،

وهكذا. العربي، الخليج دول عن بمعزل
العالم اح ورشَّ علماء من عديد بها يقول الجدل، تقبل ال حقيقة أصبحت فلقد
بفولكلورها — الفرعونية املرصية الحضارة دور ونستكشف نتفهم لكي أنه وهي القديم؛
وموروثات حضارة بدراسة بادئني نتسلسل أن يجب الصحيح، الوجه عىل — وأساطريها
يف السامية الشعوب مجموعة أو — أخص بشكل األدنى والرشق عامة، القديم الرشق

األبيض.3 البحر حضارة إطار
وأرنولد تشايلد وجوردن برستد منهم: العلماء؛ من كثري الرأي لهذا ويتحمس

عيل. جواد د. الكبري العراقي والعالم فخري، أحمد املرصي األثري والعالم توينبي،
القديمة مرص بقايا عن البحث جدوى عدم إىل توينبي فيه يجنح الذي الوقت ففي
املحتم من أنه فخري؛ أحمد ود. برستد، د. من كل يرى املعارصة، مرص ثنايا خالل
محددة حضارة أي يف التخصص أو اإلفاضة ثم مجتمعة، القديم الرشق حضارة معرفة
الكنعانية أو العربية أو القحطانية أو املرصية الحضارة مثل حدة؛ عىل الحضارات هذه من

وهكذا. الفينيقية،
هذه، الدراسية محاولتي يف هداه عىل والسري به األخذ — جاهًدا — حاولت ما وهو
بقصد السامية؛ األقوام مجموعة أو القديم رشقنا وموروثات مالمح تََعرُّف املستهدفة

منها. الفولكلوري املرصي تراثنا ومكان دور تحديد
حضارة أي ينتاب قد الذي الغموض، أو املغالطات أو األخطاء بأن الجزم ويمكن

عامة. القديم األدنى الرشق حضارات مجموع يف يؤثر منها؛ مفردة
عىل يؤثر املتتاخمة الحضارات هذه لبعض التاريخية املدونات ضياع أن هذا ومعنى
الجزيرة لشبه القديمة القبلية الحضارات وضوح وعدم غموض إن أي اآلخر، بعضها
والجنوبي ونجد، والحجاز مكة يف الرعوي، العدناني اإلسماعييل الشمايل بقسميها العربية
املرصية الحضارة يف مبارشة يؤثر العربي؛ والجنوب اليمن يف اليقطاني أو القحطاني

ص٢. فخري، أحمد ترجمة برستد، الحضارة، انتصار 3
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النهرين، بني وما وفلسطني الشام حضارات يف يؤثر وكذا مباًرشا، تأثريًا املجاورة القديمة
وهكذا.

عاملنا ودراسة النظر عىل واإلنسانيات الفولكلور علماء تعارف قد أنه القول خالصة
والسامية السامية، واألساطري الفولكلور بمنطقة تُعرف الرتاث، متجانسة كمنطقة العربي
األصول يف يتمثل أنه بمعنى جنيس؛ تعريف منه أكثر — أثنولوجي — لغوي تعريف هنا
اللهجات، ومئات عرشات إىل املبكرة روافدها تصل التي الواحدة أو املتجانسة اللغوية

الرسيانية. وبعض والعربية العربية يف اليوم اكتملت والتي
مناطق خمس إىل آسيا قارة تقسيم عىل والفولكلور األساطري علماء اتفق فلقد
وتضم اآلرية، واألساطري الفولكلور منطقة هما: منطقتان إلينا أقربها الرتاث، متجانسة
األدنى الرشق تشمل وهي السامية، واألساطري الفولكلور ومنطقة إيران، — وفارس الهند
اللغات وتبلورت إليها انتهت التي الشعوب مجموعة أو املعارص، األوسط الرشق أو القديم،

والعربية. العربية يف اليوم اكتملت التي السامية، واللهجات
إىل باإلضافة والعربي، العربي الرتاثني لكال بالدراسة التعرض عيلَّ لزاًما كان وطبًعا
والروماني؛ الهليني للرتاثني أيًضا وباإلضافة وفارس، آسيا وأواسط للهند اآلرية املؤثرات
وبالتايل إمرباطوريتهما ولوجود عامة، العربي والعالم مرص يف املؤثر لدورهما نظًرا

عام. ١٠٠٠ قرابة والحضارية الرتاثية مؤثراتهما
بالنسبة اليشء ونفس تفهمه، وإعادة املرصي تراثنا معرفة يمكن الطريق هذا وعن

وهكذا. والعراقي، الليبي الشعب لرتاث
من شعب ألي املحلية املالمح خصائص أدق عىل للوقوف العلمي املدخل إن أي
متجانس، ككل املنطقة لخصائص الشاملة املعرفة إطار يف إال يكتمل لن العربية؛ شعوبنا

والتناقض. االختالف إىل منه التوحد إىل أقرب
ودارس جامع يجمعها التي الطقوسية الشعرية والقصص واملالحم رَي السِّ فمعظم
يف والليبي والعراقي التونيس زميله متنوعاتها عىل يعثر أن يمكن مرص؛ يف الفولكلور
التباعنة ومالحم وسري هالل، بني أو الهاللية وسرية يزن، ذي بن سيف مثل: بالده؛
وهاجر، وسارة وزليخة، ويوسف ويونس، وعزيزة سالم، الزير ومثل — تبع جمع —
ذات واألمثرة الزيبق، وعيل وبرافشن، اليمامة، وزرقاء محمد، النبي قميص والقميص—

الهمة.
واغتيال والطوفان والسقوط الخلق قصصوحكايات عن شفاهيٍّا يتناقل ما كل وكذا
وموىس، ويوسف، إبراهيم، املوعودين: األنبياء وتربية بوالدة يتصل ما وكل ألخيه، األخ
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وتنويعات مرتادفات عىل الحصول يمكن أي وشعيب. والخرض، ويونس، وإدريس، وداود،
العربي. العالم طول عىل والخرافات والباالد والقصص واملالحم األساطري هذه

يف هي الطقوسية والقصص واملالحم السري هذه معظم أن معرفة املفيد من أن كما
الكبري العيد كأعياد والتذكري، الحفظ بها أُريد ومناسبات تاريخية أحداث أشالء حقيقتها
املناسبات من وعديد النسيم، وشم زمزم، وبرئ الحزينة، والجمعة وعاشوراء، والصغري

التقويمية.
يف دخلت «وهكذا تاريخية كمدونات إليها يُنظر الروائية واألناشيد املالحم فهذه
جوردن التاريخ قبل ما عالم يقول كما الشعبية» والقصة امللحمة عنارص األوىل املؤرخات
والتاريخية، الدينية الرواية من استفادت العربية التقليدية األدبية الرواية إن «بل تشايلد،4

يونس. الحميد عبد الدكتور يقول كما ضوابط»،5 من اصطنعته وما
منطقتنا لتاريخ رسيعة إملامة عمل محاولة يف واجهتني التي الرئيسية املشكلة ولعل
واضح تاريخي تتابع وجود غياب يف تبلورت املتجددة؛ العنيفة أحداثها نعيش التي هذه

القديم. العراقي أو املرصي الشعب تاريخ مع متواٍز هو أو حد، إىل
اإلسالم، مجيء عىل السابق املبكر لتاريخها العربية الجزيرة شبه افتقاد ذلك من
تزدهر — الجاهلية هذه — كانت وإن بالجاهلية، اعتباًطا عليها يُطلق التي الفرتة وهي
إىل تصل علميٍّا، أو أركيولوجيٍّا املرصودة الحضارية اإلبداعية النشاطات من بالعديد
وتراثه حضارته الخليج ودول اليمن يف العربي وللجنوب امليالد. قبل عام آالف ٤ قرابة

والعراقة. القدم يف املوغل — والعقيل األسطوري
إلرساء استخدامه محاوًال عنه أبحث أنا ما بقدر تاريًخا أكتب ال أنني واضًحا وليكن
عًرصا تراثي، تتابع معالم إرساء يمكن قوائمها عىل حضارية أو تراثية ومحكات ضوابط
بعضها الرسوبية الصخور تتابع إىل أقرب فهو شيئًا َشابَه إن جيل، إثر جيًال أو عرص، إثر

بعض. فوق
ومنبته تاريخه يتحدد لم ما تُذكر قيمة بال الفولكلور يصبح مفهوم هو فكما

واملكان. الزمان خالل تغيريات من عليه طرأ وما ومجراته، الجغرايف،

ص٦. برسوم، عديل ترجمة تشايلد، جوردن التاريخ، 4
ص٨٢. يونس، الحميد عبد د. الشعبي، واألدب التاريخ يف الهاللية 5
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أهداف ذات علوم مجموعة تكاتف موجزها التي البنائية، املناهج أدت هذا وعىل
ظواهر. مجموعة أو ظاهرة عن الكشف يف اسرتاتيجية، ومستويات

التاريخ. قبل وما التاريخ علمي عن والفولكلور األساطري لعلمي غناء ال أصبح وبهذا
وإعادة التاريخية املدونات وتوضيح إنارة إعادة الفولكلور علم مقدور يف أصبح كما

مواقعها. أقدم من وتحريكها ضبطها
إعادة يف إيجابي بشكل تسهم لم حفرية أو أركيولوجية كشفية إضافة من فما
أديانه العالم وهب الذي األوسط، لرشقنا الهائل الرتاث هذا جزئيات وتكامل توضيح

واإلسالمية. واملسيحية، اليهودية، الكربى: الثالثة
املستهدف الهدف دوام عليها يرتتب لم — شفاهيًة أو كانت مدونًة — إضافة من وما

واستقامته. البناء لتوايل — أصًال —
بني أو والفولكلوري، األسطوري الرتاث وبني التاريخ بني وثيقة فالعالقة هذا وعىل

االجتماعية. األنثروبولوجيا وبني األنثوجرافيا
أحد األساطري، — متضمنة أو — محتوية الفولكلورية الدراسات اعتبار ويمكن
من مجموعة أو شعب ألي الحضاري الجسد تاريخ بناء إعادة يف اليوم، الهامة املركبات

الشعوب.
تستهدف ما أول تستهدف التي تلك الشابة، الجديدة الدراسات هذه مثل مقدور ففي
األوائل—سريجيمس روادها أحد يقول كما الفهم، عىل القائم التسامح من قدر أكرب إرساء

مجلًدا. ١٤ البالغة الذهبي بالغصن املعروفة موسوعته نهاية يف — فريزر
تعيد أن التعصب؛ جدران نطح محاوالت عن البعيدة املوضوعية الدراسات مقدور يف
العراقة. يف املوغلة العربي، رشقنا لحضارات واضح جيلٍّ تاريخ معالم وتشكيل إرساء

بحركة وأوثقه االرتباط أشد مرتبًطا سيكون الفكر أو الثقايف التاريخ هذا أن عىل
والتجانس. للتوحد املستهدفة ورصاعاتها السامية، أو العربية منطقتنا شعوب جماهري
والجمع الرصد من كبرية مرحلة قطعت اإلنسانية العلوم هذه مثل أن طبًعا ومفهوم
استخدام حد إىل وصلت علمية نتائج إىل وتوصلت أجمع، العالم مستوى عىل والتصنيف
هناك فأصبح رياضية، ومناهج حاسبة، وآالت إليكرتونية عقول من التكنولوجية؛ األجهزة
إليكرتوني عقل املختلفة واألساطري الفولكلور أفرع يف متخصصة؛ إليكرتونية عقول اليوم
للحرشات ورابع الجان، لخرافات وثالث للزواحف، وآخر الحيوان، حكايات متخصصيف
وأيرلندا. وفرنسا أوروبا، شمال دول يف بتوسع ينجز ما وهو وهكذا، والنبات، والهوام
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مقدمة

حولنا من تجري التي الرتاث «عقلنة» حركات من االستفادة إىل اليوم أحوجنا وما
وعقلية. وبرشية، مادية، من التنمية؛ مضاعفة بهدف

جذور، ذات حقيقية تنوير حركة قيادة إىل — مرص يف هنا — أحوجنا ما أنه كما
شعارات يف حقيقي علمي بشكل وتُسهم العربية منطقتنا طول عىل بإشعاعاتها تبعث
العلمانية، الدولة لشعارات استجابة والعربي، املرصي لإلنسان العقلية الطاقات بناء إعادة

الصاعد. املرصي االشرتاكي اإلنسان بناء وإعادة
العلم، عىل الخرافات سيطرة مدى القادمة األجيال تكتشف أن مفجًعا سيكون وكم
فريزر. يقول كما التاريخ، حركة يف والتحكم الدفع يف وجربوتها األساطري تعنت ومدى

الحكيم عبد شوقي
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العريبالسامي الرتاث مشاكل

هذه وفولكلور أساطري أصول تتبع يف الباحث تعرتض املشاكل من عديًدا أن املؤكد من
واملكان، الزمان خالل األوسط، أو األدنى الرشق منطقة وهي أحداثها، نتنفس التي املنطقة
هذا يف بُذلت التي الجهود قلة أولها: صعوبات؛ أو عوامل عدة املشاكل هذه ومرجع
وثائق من األم املصادر أو األوىل املصادر يف بالبحث يتصل ما منها سواء البكر، الحقل
العراقية لآلثار املسمارية أو الحفرية الكشوف أوضحته ما أي ونصية؛ حفرية ومدونات
وما واآلشورية، واألكادية البابلية إىل — سامية ال — سومرية من املتعاقبة، وحضارتها
البدوي العدناني الشمايل بقسميها العربية، الجزيرة يف القبائلية الحضارات أوضحته
والجنوب اليمن يف — الزراعية الحمريية القحطانية والجنوبية — اليوم السعودية يف —
البحرية وطليعتها الفينيقية الكنعانية للحضارة الحفرية الكشوف أوضحته وما العربي،
حفرية غري — نصية مدونات من وانقرض ضاع ما إىل باإلضافة وفلسطني، لبنان يف
واآلراميني الكلدانيني كتب يف املبكرة الكتابات يف مدونة نصوص شكل يف وردت التي —
املنقرضة امللل ونَِحل ِفَرق انحدرت منها والتي والحرانيني، واألنباط والرسيان واليهود
هذا غريهم، واملئات والنشابة، واملجوسية والديصانية والثنوية والصابئة الدهرية مثل
العرب؛ وغري العرب من والرواة والكتَّاب العلماء ومؤلفات كتب من املئات إىل باإلضافة
بن ومحمد األحبار، وكعب الجرهمي، رشيه بن وعبيد واأللويس، منبه، بن وهب مثل
وابن والساجستاني، والهمداني، والقزويني، والبلخي، واألزرقي، والدمريي، إسحاق،

وهكذا. … كمونة وابن النديم، وابن قتيبة، وابن والطربي، الكلداني، وحشية
حضارات لداريس بالنسبة األهمية شديدة مصادر اليوم أصبحت هؤالء وكتابات
التاريخية املدونات بعد مبارشة أهميتها تجيء القديم، األدنى الرشق وأساطري

األركيولوجية.
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العربي للعالم «اإلكليل» كتاب من الثامن الجزء اكتشاف كان فقد املثال: سبيل وعىل
يصف والذي بالهمداني، املشهور داود بن يوسف بن يعقوب بن الحسن محمد الكبري
وهو ومعتقداتها، االجتماعية حياتها من كبريًا وجانبًا وقصورها القديمة اليمن قالع فيه
ودفائنها ومساندها اليمن محافد «يتضمن والذي الغموض من الكثري أجىل الذي الكتاب
الكتاب نفس من العارش الجزء اكتشاف وكذلك والقبوريات»، حمري ومراثي وقصورها،
أجمع العالم لها دان التي وحمري سبأ ومملكة اليمن قبائل عن الهمداني فيه يتحدث الذي

املسيح. ميالد قبل الثالثة األلف بداية منذ
الجزء بينها من النادر؛ املدون هذا من تماًما ُفقدت كاملة أجزاء أربعة أن رغم هذا
لليمن — املستحيلة والحكايات — والخوارق األساطري الهمداني فيه تناول الذي السابع

قحطان». «فضائل عن الثالث جزؤه وكذلك الغابرة،
العربي للعالم الحضاري الرتاث مدونات من ُفقد عما للحديث يقودنا وهذا
و«القرابني» واملوت» و«الحياة الكواكب» و«أرسار السحر» يف «اإلشارة كتب من النادرة،1
و«نوادر جحا» و«نوادر والعزائم» والتعاويذ النرش يف هرمس و«كتاب و«األصنام»
املدائني، مؤلفات وأغلب الدكاني» ابن و«حديث فارس» ألهل الفال و«كتاب أحمر» ابن
ومساهب السحر، يف وكتبه — آشور ملك سنحاريب ولد من وهو — الكلداني وحشية وابن
اآلداب «يف النرصاني زين بن عيل كتب وكذلك الكلدانيني، ومذاهب األنباط، أو النبط
وصالح طالوت كتب أغلب ُفقدت كما والعرب»، والروم الفرس مذاهب عىل واألمثال
وشييل داود، بن وعيل هارون بن وسهل الوراق عيىس وأبو ثابت بن وعيل القدوس عبد بن
وغريهم. شورى أو أشورى وابن بهرام بن بابك وتلميذه — الشيليني مذهب صاحب —
لهذه يمكن وكان تماًما، وانقرضت ضاعت قد بكاملها ومكتبات كتب خزائن إن بل
أصبحت بكاملها تاريخية أحقاب من انقطع ما عىل الضوء بعض إلقاء واملدونات الكتب

قاحلة. مسدودة مظلمة الحديث الدارس لدى
ما إىل البعض يرجعها التي العربية، القبائل وأساطري أخبار املثال: سبيل عىل منها
وملحمها، تراثها عىل يدل ما تخلف ولم أثر دون ِبيدت والتي امليالد، قبل الثالثة األلف قبل
الوجود من مضت التي القبائل من وغريهم وُجْرهم وجديس وطسم وثمود عاد قبائل مثل

الخرايف. جانبها رغم 1
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أو الغابرة، أو البائدة، العرب باسم عليها وتعارف وأنسابها، أسمائها بكامل وانتهت
العاربة.

الجزيرة شبه يف العربية القبائل بقايا عىل اب والنُّسَّ املؤرخون تعارف هذا وعىل
والثانية. األوىل الجاهلية عرب أي املتعربة، أو «الباقية» العرب باسم العربية

— والحجاز نجد يف — إسماعيليني أو عدنانيني أو شماليني قسمني: إىل وقسموهم
أو عابر بن قحطان وهو — اليمن أبو — قحطان إىل نسبة القحطانيون، هم وجنوبيني
سلطانها امتد األخرية والدولة ومعني، وحمري سبأ دول ملوك اليمنيني امللوك أبو هود النبي
استيالئها جانب إىل العرب، وبحر العربي والخليج املتوسط األبيض البحر شواطئ حتى

العربية. الجزيرة شبه مناطق جميع عىل
حمري: ملوك عن تاريخه يف خلدون ابن يقول

من وكان قحطان، بن يعرب من متصلة قحطان بني يف وامللك الدولة كانت
دولة يف ثم يعرب، بن يشجب بن سبأ إىل امللك تسلسل ثم اليمن، ملوك أعالم

أوالدهما. ثم وحمري، كهالن

تراثنا يف حضارتهما خلفته وما وحمري، سبأ ممالك عن بتفصيل التعرض وقبل
الدقيقة شبه الدراسة مشاكل عن بدأناه ما استكمال إىل نعود اليوم، املعاش الشفهي
إىل تقسيمها عىل — األثنولوجي — اللغات علماء اتفق التي السامية الشعوب هذه لرتاث

أقسام: ثالثة
العراق. يف اآلشوري البابيل أو الرشقي بالقسم أولها يُعرف

وفلسطني. الشام يف اآلرامي أو الكنعاني أو الغربي بالقسم يُعرف والثاني
واليمن. الحجاز يف الغربي أو الجنوبي بالقسم الثالث ويُعرف

وتطور واجتماعية جغرافية لظروف نظًرا املسترشقون، أو اللغويون اتفق وقد
هي: لغوية أقسام ثالثة إىل السامية املجموعة تقسيم إعادة عىل طبيعي،

واآلرامية والبونية والفينيقية واألخالمية الكنعانية ولهجاته ولغاته الغربي القسم
واألمورية. واملوآبية والنبطية والتدمرية والرسيانية والعربية
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لغتني: إىل لغاته فتنقسم الجنوبي، القسم أما
والحمريية والقحطانية — اآلرامية أو — القديمة العربية هي: ولهجاتها العربية أولهما:

والسبئية. واملعينية
اليمنيون نرشها التي القديمة الحضارات لهجة وهي الجعزية،2 أو الحبشية وثانيتهما:
جموع الحبشة جباَل غزت حني امليالد، قبل األلف السنوات منتصف منذ الحبشة يف
يمكن سارية، زالت ما التي الجعزية اللغة ونرشت فيها، واستوطنت حرضموت، من
اللهجات محلها حلَّت أن بعد األثيوبية، للكنيسة الدينية الطقوس بقايا يف تلمسها

والهررية. واألمهرية والتيجرانية التيجرية
العربية سوى منها يبَق ولم مجملها اندثر التي — واللهجات اللغات هذه كل وتندرج
بحسب العربية أو السامية بالشعوب يُعرف ما وفولكلور أساطري منطقة —تحت والعربية

عرب». الساميني جميع أن «من سربنجر يراه ما
نهري بني وما العراق يف العربية أو السامية لألقوام الرشقي القسم تناولنا ما وإذا
توارثت التي واآلشورية، والبابلية األكادية الحضارات أو األقوام وهي عامة، والفرات دجلة
هؤالء ممالك بدايات أوىل وترجع ومعتقداتهم، وآلهتهم وأساطريهم السومريني حضارة

٣٣٥٠ق.م. حوايل من امليالد قبل والعرشين الرابع القرن منتصف إىل الساميني
األكادية السومرية األقوام تراث رسى البابيل، أي السامي، الرشقي القسم هذا وعن
أمورية من األخرى، السامية األقوام بقية إىل — البائدة العرب مثل ذلك يف مثلها — املندثرة
الجنوبي بقسميها العرب جزيرة وشبه الشام ربوع يف وعربية وعربية وآرامية وكنعانية
السامية األقوام بقية جانب إىل ونجد، الحجاز يف العدناني والشمايل اليمن، يف القحطاني
يشجب بن سبأ صلب من املتفرعة كهالن قبائل مثل النهرين، بني وما الشام يف املتأخرة
الحمرييون جاء منه والذي — العربية تكلم من أول — اليمن أبو قحطان بن يعرب بن
السرية بطل الحمريي، يزن ذي بن سيف امللك كان ملوكهم وآخر اليمن، ملوك التباعنة

املعروفة. الشفاهية وامللحمة
تفرقوا الذين — األزد قبائل بطونها أشهر جاءت — حمري شقيق — كهالن ومن
يف بُنَِي الذي بصعدة الخانق وسد مأرب، سد أهمها وكان اليمن، سدود خراب عقب

أيامنا. عىل الفالشا ليهود 2
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وجرية، وعنس سنان وسد مازن»، ذي «البن ريعان وسد يزن، ذي بن سيف امللك عهد
وقيل ا، سدٍّ ثالثون أسمع كنت ما عىل «وهي الهمداني: عنها يقول التي يحصب، وسدود
والشبعاني، وهران، ومفاضة، ولحج، وذيرعني، وذيسمال، سحر، سدود ومنها ثمانون،

إلخ. … وألطاف» واملنهاد،
والخزرج األوس قبائل وأيًضا الشام، ملوك الغساسنة قبائل جاءت كهالن قبائل ومن
— الظهران ملوك — خزاعة قبائل جاءت ومنهم املدينة، ونزلوا اليمن من هاجروا الذين

ملوكها. وأصبحوا الظهران نزلوا الذين
كندة قبائل انحدرت الهمدانيني أصالب ومن همدان، جاءت كهالن قبائل من أن كما

بالحرية. الناذرة امللوك أبو ربيعة بن ونرص وجذام، ولخم وبجلة وخثعم وطيء
الساميني هؤالء اجتذبت التي العوامل أعظم من كان التمر أو النخل إن ويقال
املؤرخ رواه ما عىل وبناء بابل، أرض إىل العربية الجزيرة شبه من املعدمني الرعويني
وستني ثالثمائة نحو فيه «ُعد شعًرا النخيل يف قالوا الفارسيني أن ذكر الذي سرتابون

بها». واالنتفاع الستخدامها مختلفة طريقة
البدوية القبائل لتلك الجاذب دورها لعبت الفرات دلتا وأخصاب ثروات أن ويبدو

هردوت: يقول املتحرضة، غري

السفن لتسيري كافيًا كان ما ومنها والقنوات، الرتع كثرية كمرص؛ بابل أن عىل
ووفرة بخصبها الشهرية «نينوى» تقع حيث دجلة إىل الفرات من جنوبًا املتجهة

قراريط. أربعة يبلغ النبات ورقة عرض كان الخصب ولشدة حنطتها،

زراعية حضارات من يجاورها بما مبكرة فرتات منذ العربية الجزيرة اتصلت ولقد
الرومان، ثم اإليجي البحر جزر وحضارات والفارسية البابلية الحضارات مثل نهرية، أو
الحرية مملكتي قيام ولعب والعقائدي، الحضاري تراثهم من الكثري عنهم وأخذوا
الحضارتني لهاتني بالنسبة أثره والرومانية الفارسية الدولتني أطراف عىل والغساسنة
واإلغارة والوبر البدو وحضارة واالستقرار، والزرع النهر حضارة أي املتمايزتني،

والالاستقرار.
املدون الرتاثني كال يف والبداوة الحرض بني التناقض أو التمايز هذا تبدى ولقد
مثل عامة، األدنى للرشق االجتماعية الحياة يف متواصل بشكل تبدى وكذلك والشفاهي،

اليمن. سكان والقحطانيني الحجاز، سكان املعديني أو العدنانيني العرب بني الرصاع
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املياه، موارد عىل املتوالية اإلغارات يف والبداوة الحضارة بني الرصاع أسباب فتتبدى
والخزرج، األوس من املدينة أهل عرب بني — بعد فيما — أكثر الرصاع هذا وتمثل
رصاع مثل الواحد األب أبناء بني الرصاع ويدور العدنانيون، مكة وأهل يمنيون، وهم
إلخ. … ربيعة من وتغلب وبكر قيس، من وذبيان وعبس بمكة، أمية وبني هاشم بني
اليمن ملوك عن العربية املصادر به جاءت ما املتأخرة الحفرية الكشوف بعض أيدت ولقد
وجديس وطسم وثمود عاد قبائل وهي املندثرة، أو البائدة بالعرب يُعرفون الذين القديمة،
قبل ما إىل ترجع أنها يف شك من ما والتي القدم، يف املوغلة القبائل من وغريهم وجرهم
ال غريبة ألسباب املتواصل القبيل التناحر أهلكها التي القبائل وهي ق.م، الثالث األلف
عاج قبائل أفنت فمثًال السلف؛ وعبادة العمياء القبلية والعصبية والجدب القحط تتعدى
الذي هزيعة، بن سالم لقيم، بني رأس جور بسبب لقيم بن عفري بني قبائل معارصيها
عاد قبائل هزمت القبيلتني بني الحرب نشبت وعندما عاد،3 بن لقمان شقيقة امرأته أذل
من صنيعة لها يُقال امرأة إال أحًدا منهم يرتكوا ولم آخرهم، عن أفنوهم حتى لقيم قبائل
رجلني له فولدت أرشافهم، من رجًال ثمود قبيلة يف متزوجة كانت لقيم، بن عمرو بني

وغانم. الوضيع لهما يقال
وسارت انتقامها، فحملت عادت آخرها، عن قبيلتها بيدت التي املرأة، هذه أن املهم
العرب أمنع يومئذ وهم سام، بن إرم بن عابر بن ثمود قبائل من «أختها إىل الجئة بولديها
وثمود، عاد بني انتقامية جديدة حرب لهيب إشعال يف املرأة هذه وتسببت وأعزمهم»،

األرض.» وجه عن أفنوهم حتى جميًعا ثمود «فقتلتهم
أساطريها بقايا عنها الحديث بصدد نحن التي املندثرة القبائل لهذه كان وطبًعا
سام وابنه نوح ثم آدم عىل هللا أنزلها التي الصحيفة بأن يقول التي الضنينة، العرقية
لك سيُقال الصحيفة، صاحب بني يا «أنت قائًال: يعرب، البنه بدوره أسلمها عابر وابنه
وبرجها بابل مدينة بناء حادث يف األلسن تبلبلت أن إىل يديك»، يف بما فارضب وتقول
فنطق لغتها»، أمة كل لسان عىل جربيل وأجرى لسانًا، ٧٢ إىل األلسن «وانقسمت الكبري،
عاد قبائل «أما أبوه، وهود بالعربية، يعرب وأفصح والعربي، العجمي باأللسن الناس
بالعربية، عابر عمهم ابن مع نطقوا فإنهم ورائش؛ وعمالق وجديس وطسم وثمود
عىل زهوا حتى األلسن، من معهم كان من جميع عىل وتغلبوا ورشفوا بركتها، فأدركتهم

الحكيم. عبد شوقي العربية، والفولكلور األساطري بموسوعة عاد بن لقمان انظر 3
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ذاك إذ والناس حني إىل كذلك وكانوا الناس، عىل وأرشفوا الطغيان، فيهم وظهروا الناس،
ببابل.»

(عاد مدينتني «خلق العالم هللا خلق أن وبعد إنه القبائل هذه ِقَدم مؤكًدا الطربي يقول
بحراسهم، باب آالف عرشة منها مدينة ولكل وبرجيسيا، ومرقيسيا بالرسيانية، وثمود)
حني الشمس وقعة هدة الدنيا أهل جميع من الناس لسمع وضجيجهم، جلبتهم ولوال
يأجوج دونهم ومن وتاريس، وتافيل، منسك، أمم: ثالث ورائهم ومن تغرب، وحني تطلع

ومأجوج».
أي املندثرة، أو البائدة القبائل هذه بقايا أن يؤكد بما املسعودي يشري أخرى ومرة
العرب من أشقائها أو نظائرها من الوجود يف أسبق كانت ورائش، والعماليق جرهم
إبراهيم النبي ابن — الربية صيادي أعظم — إسماعيل نسل من هم الذين العدنانيني،
وما الرضاعة»، يف عمه وابنة إبراهيم «زوجة ساراي أو ساره4 جارية املرصية هاجر من
القبيلة أم — الحرضية الزوجة سارة كانت فلما الرضتني، هاتني رصاع عن معروف هو
وابنها هاجر إبراهيم وحمل سارة، فغارت هاجر من إسماعيل إلبراهيم وُولد عقيًما —
يَّتِي ذُرِّ ِمْن أَْسَكنُْت إِنِّي ﴿َربَّنَا وشاكيًا عائًدا وابنها وتركها بها فأسكنها مكة، إىل إسماعيل

اْلُمَحرَِّم﴾. بَيْتَِك ِعنَْد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد
الناس من أفئدة وجعل والعماليق، بجرهم وحشتهم هللا فآنس املسعودي: يقول

إليهم. تهوي
بزمن موجودة كانت والعماليق، جرهم أي املندثرة، القبائل هذه بقايا أن هذا ومعنى
األموي. أو األنثوي الفرع إىل نسبة العربيون وكذلك العدنانيني، أشقائهم وجود عىل سابق
إىل هللا أرسله الذي هود، النبي ابن قحطان بن يعرب ميعاد أرض أسطورة وتواصل
فقال أتاه آتيا «كأن رؤيا رأى هوًدا أن وكيف ُهوًدا﴾ أََخاُهْم َعاٍد ﴿َوإَِىل نبيٍّا بابل أرض
فلتتبع األرض، نواحي من ناحية من أحد وإىل إليك املسك رائحة رضبت إذا هود، يا له:

مستقره.» فذلك نزل، عنه كف إذا حتى النسيم، ذلك املسك، رائحة من الناحية تلك
املسك، رائحة وجد هود بن قحطان بن يعرب «وإن الحمريي: منبه بن وهب يقول
فانزل تجده، ما عنك سكن فإذا مر، ولدي أيمن، أنت يعرب، يا ميمون أنت هود: له فقال

وطن.» خري لك فإنها تمر، ال اليمن بأرض

الحكيم. عبد لشوقي وهاجر» «ساره انظر 4
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وتاريخها تراثها لها يحفظ لم قبيلة أو رهط أو شعب من ما أنه القول خالصة
ووطنها. أرضها لها تحدد ميعاد، أرض أسطورة

االضمحالل عصور مر عىل الرتاث، هذا وافتقاد ضياع يف هي املشاكل مشكلة لكن
القاسية. الثقيلة الطويلة
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الثاني الفصل

الساميني العرب السومرينيعند أساطري

أن بعد السومرية، واألساطري اآللهة تطور قطعها التي املراحل تتبع حاولنا ما وإذا
دلتا يف الحرض سكان السامي الفرع أي واآلشوريون، والبابليون الكلدانيون توارثها
والحجاز مكة يف األخرى السامية أو العربية القبائل إىل عربهم انتقلت كيف ثم العراق،
اآلثار نجد وإضافات، وتبديل تغيري من عليها وطرأ لحقها وما وفلسطني، والشام واليمن
التي السومرية اآللهة بأوثان يحتفظون كانوا واليمنيني اآلشوريني أن كشفت قد السامية

القدماء. الالساميني السومريني أسالفهم من الكلدانيون توارثها
قاض والذي وتحًرضا خصوبة األكثر املنبع بمثابة هما وآشور بابل كانت فلقد
بل الجزيرة، شبه طول عىل العربية، القبائل مثل وقبائل، تخوم من يجاوره ما عىل
إىل السامية وآشور إبراهيم قبائل ونزحت خرجت النهرين بني الكلدانيني أور نفس ومن

امليالد. قبل الثالثة األلف انتهاء قبل وفلسطني الشام
بل عقائديًا أسطوريٍّا أساًسا هناك أن عن املقارنة األسطورية الدراسات وكشفت
سواء امليالد، قبل عام ألفي من أكثر منذ السامية الشعوب هذه ألغلب مشرتًكا الهوتيٍّا
بسيًطا: مثاًال أخذنا ما فإذا وفلسطني. والشام واليمن مكة يف أو النهرين بني فيما
األلف بداية منذ ظهر لبنان، يف بعلبك تسمت اسمه من الذي بعل البابيل الكلداني فاإلله
«زوج»، أي بالسيد، ولقبوه الكنعانيون أخذه وعنهم «بل» باسم البابلني عند ق.م الثالثة

بعالية. أو بعليت منه املؤنثة والصيغة (٢ :١١ (قضاة بعليم وجمعها
الثانية األلف بداية منذ وفلسطني سوريا يف — ولقب كإله — البعل ديانة وُعرفت
لكل فأصبح الزمن، ذلك بعد املحيل الالهوت يف ودخلت ديانته تطورت ثم امليالد. قبل
طرية، بعل كانت «ميلكارت» فاإللهة ألقابه؛ وتنوعت الحامي، ربها أو بعلها مدينة
األوائل الساميون نزل وعندما بيبلوس، يف األنثى البعلة هي «عشرتوت» أصبحت بينما
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والجبال األشجار مثل املقدسة، — السامية غري — األماكن من عديًدا وجدوا فلسطني،
بعلها مدينة كل سكان عبد الطريق هذا وعن بعل، اسم منها كل عىل فأطلقوا املاء، وآبار
األدنى الرشق شعوب كل لدى البعليم ديانة دخلت العصور وبتوايل محيل، كأنه املتفرد
شيم ببعل وُعرف املطر، وإنزال بالسماء، توحد إنه بل للسماء، إلًها فأصبح القديمة،
ويكثر النبات ينبت منها التي الشمس حرارة مع توحد كما الغريبة، آسيا شعوب عند
تسمية جاءت بعل اسم ومن التنبؤ، إله بها ُعرف التي ألقابه من أن كما اإلخصاب،
من أن كما الفينيقية، املستعمرات أقدم من كانت وقرطاجنة هانيبال، القرطاجني البطل
البعل أن كما الذباب، أو زيبوب وبعل زيفون، وبعل جاد، قبيلة بعل األخرى أسمائه
أصبح والذي مردوك، أو مريدوخ اإلله وهو الساميون توارثه الذي السومري باإلله توحد
اضمحالل عقب نفوذه تضاعف الذي آشور اآلشوري اإلله لسلطان الرشعي الوريث

«بعلو». باسم يُعرف وكان آشور،
«هبل» اإلله بنفسه هو العربي بعل إن البعليم» «ديانة كتابه يف «أورث» يقول
فلكية بعبادة ليست البعليم عبادة أن اعتقادي ويف وقال: … مكة يف قريش قبيلة إله
عرص قبل الغربية آسيا يف يُعرف لم النجوم علم ألن ذلك األصيل؛ منبتها يف تنبؤية أو

والكلدانيني. اآلشوريني
كان — الزوج أو السيد أي — بعل اإللهي اللقب أن نولدكه: املسترشق ويرى
عندهم فُعرف سيناء، جزيرة شبه عرب توارثه وعنهم الشماليني، الساميني لدى معروًفا
البعيل» و«أوس البعيل» «عبد مثل األعالم أسماء عقب النقوش يف وُوجد «بعلو»، باسم

البعيل». و«جرم
يف موىس مع إرسائيل بني لتيه تفسريًا اليهود كتب بعض يف إن حزم ابن يقول
الشام إىل مرص طريق عىل بنى قد كان فرعون ألن كانت إنما كلهم، ماتوا «حتى سيناء
عىل يقدر وال يحريه مرص، من هرب من لكل طلسًما وجعله صفون، بعل سماه صنًما

منه.» النفاذ
جزيرة شبه عرب عن أخذوه العربية، الجزيرة شبه عرب أن نولدكه ويرى
أَْحَسَن َوتَذَُروَن بَْعًال ﴿أَتَْدُعوَن التنزيل يف وُوجد ومعنى»، لفًظا «عرفوه وعنهم سيناء

اْلَخاِلِقنَي﴾.
بصنم قدم فقد الجرهمي، لحيِّ بن عمرو هو مكة إىل استقدمه من أول إن ويقال
الكعبة، بطن يف البرئ عىل فنصبه قريش، أصنام أعظم من هبل وكان «ُهبل»، له يُقال
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بالبيت، طوافه بعد أهله عىل به بدأ سفر من قدم إذا الرجل فكان بعبادته، الناس وأمر
تسميها والعرب «األخسف»، الكعبة بطن يف التي البرئ اسم وكان عنده، رأسه وحلق

مكة. أخبار يف األزرقي يقول كما «األخشف»؛
فإن هللا، عرش مهبط واعتربوها املياه، موارد قدسوا بعامة الساميني ألن ونظًرا
عند واإلخصاب بالرزق عالقته إىل يشري ماء برئ عىل هبل، أو بعل الجديد، اإلله هذا إقامة

العربية. القبائل لدى النعم، واهب اإلله بكونه ُعرف كذلك العرب،
قبل عنده القداح يرضبون كانوا كما لألرباب، كرب به يقسمون العرب وكان
والقدر القضاء إىل يشري العرب عند القداح ورضب جديدة، برئ حفر عىل إقدامهم
آلهة عندهم كان كما والدهر، الزمن وغلبة والنصيب، والقسمة والحظ والوعد واملكتوب

الحرانيني. عن أخذوها للبخت
الكلدانيني من اآللهة هذه بأصنام جاء من أول أنه الجرهمي لحي بن لعمرو ويُنسب

الكعبة. حول ونصبها واألنباط، — العراقيني —
جليل ملك هيئة عىل واآلراميني الكلدانيني عند «بيل» أو «بعل» اإلله تمثال وكان
عىل وعرفوا الكعبة، يف وجدوه عندما العلماء عليه تعارف هذا وعىل عرشه، عىل جالس

«األصنام»: كتاب صاحب الكلبي يقول الخارج، من مجلوب دخيل إله أنه الفور

اليد مكسور اإلنسان، صورة عىل أحمر، عقيق من — بلغني فيما — كان
الذهب. من يًدا له فجعلوا قريش أدركته اليمنى،

البعل يتبدى للسماء، كإله البعل، رصاع عن الكنعانية الشعرية املالحم إحدى ويف
العالم إىل بالنزول أُغري أنه كيف قصته وتروي لباًسا»، بالسماء «متلحًفا للسماء كإله
يعود أن واستطاع املطلسم، بنبوته قاومهم لكنه أعدائه، من الشياطني واحتجزته السفيل،
يف الكنعاني البعل يتبدى كما املرتفعة»، السنط أشجار قمم «عند العلوي عامله إىل ثانية
بناته اختطاف من البحر حيتان تتمكن أن من دائم خوف يف يحيا وهو القصيدة هذه

ومناة». والعزى «الالت وهن الثالث
باسم اليوم، إىل الشفاه عىل تعيش تزال ما األسطورية امللحمة هذه أن والالفت

الدين». «سعد حدوتة
هو والبعل للريح، كقرين البعل يتبدى — املدراش — العربية املصادر بعض ويف
املبكرة، األزمان يف الشمال ريح كان أيًضا هو يهوه «فاإلله «يهوه»؛ العربي اإلله أصل

رفيًعا.» ساميًا إلها يصبح أن قبل أي
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صوت تسمع «عندما خاطبه: حني داود امللك عرص حتى هذه صورته عىل وظل
أمامك.» الرب يخرج ذاك إذ ألنه احرتس؛ حينئذ البكاء أشجار رءوس يف أقدام

عبدوه الذين — الشوام — الكنعانيني من استعاروه قد كانوا العربيني أن ويبدو
للتنبؤ، إلًها اتخذوه فقد «عكرون» فلسطينيو أما الشمايل، اآلخر العالم عىل حاكم كإله
امللك وحيه وزار زبولون، قبيلة تسمت اسمه ومن الشمال»، «سيد ألقابه من أن كما

.(١٠ الثاني: (امللوك عقرون يف إرسائيل ملك إشعيا
املثولوجي يف آشور اإلله جاء منه الذي األصل هو البعل أن البعض يرى كما
املحارب، هيئة يف مقدسان، وجناحان رأسان له نرس هيئة عىل يُصور وكان اآلشوري،
— عاشوراء أن البعض يرى كما حكمه. ورشيكة كزوجته كثريًا عشرتون وتظهر
من الذي آشور، اإلله شعائر بقايا من الفارسية أهورا أو — اإلسالمية السنة شهور أول

اآلشوريون. امللوك تسمى اسمه
لُحي بن عمر الشاعر الجاهيل الكاهن امللك عناه الذي اإلله هو هبل أو وبعل
تهامة.» لحر بالعزى ويشتو الطايف، لربد بالالت يتصيف ربكم «إن بقوله: الجرهمي
هي ثالث؛ بنات البابيل؛ امليثولوجي يف األرباب رب هبل، أو بعل لإلله كان فلقد
أو و«عشرت» «مامناتو» األنثيات وأخواتها الجحيم أو السفىل العوالم إلهة «إيرشكيجال»

الثالث». هللا «بنات ب ُعرفن الالتي الثالث األمهات وهي «عشرتوت»
أخذها والتي السومريني عند إيرشكيجال والظالم واملوت السفىل العوالم فإلهة
إحدى يف األوىل للمرة «الالت» باسم ولُقبت البابليون، الساميون وورثتهم خلفاؤهم
بعينه هو أنه البعض يرى الذي أزدوبار امللك ملحمة وهي البابلية، الفروسية قصائد
إبراهيم. الخليل مع األدنى، الرشق طرق عىل حواديته تتواتر تزال ما الذي الجبار، نمرود
عند األرض تحت عالم أو السفىل املناطق ملكة برورسبني هي وإيرشكيجال
اإلغريق، عند برسيفون أنها كما بعامة، العربي الرشق أو آسيا، غرب سكان اآلسيويني،
كانت أنها ويبدو ونبطية، ويمنية مكية من العربية، والقبائل البابليني عند الالت وهي
بالالت» يتصيف «ربكم الجرهمي: لُحي بن عمر قول يؤكد مما شمسية، آلهة منشئها عند
العرب عند وعطشها، بجدبها املحرقة والشمس والقيظ الصيف فصل آلهة كانت أنها من

املكيني.
إله «حداد»، اإلله قرينة أصبحت السوري امليثولوجي دخلت عندما الالت أن كما
فإن وباختصار بعلبك، حفريات بهذا تشري كما األنباط، عند البيت بربة ولُقبت املطر،
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الكلبي ابن يرى كما املكيني، العرب عىل دخيلة «ولهوسن» يرى كما الشمس، كآلهة الالت
يعتربونها وكانوا النبطيني، من بها جاء قد لحي بن عمر إن ويقال مناة»، من أحدث «هي

الشمس. إلهة
هذا تحت بدورها وُعرفت «العزى»، فهي الثالث، هللا بنات من الثانية األخت أما
اللغة يف النار هي فالعزى النار، إله أو ملك معناها إن وقيل البابلية، امليثولوجيا يف االسم

ص٨). ،١ مجلد وآشور، كلد (تاريخ القوة أو الشدة العربية يف ومعناها البابلية،
املختلفة أسماؤها ولها الصبح، نجم هي بركوني، تيودوروس رواية وبحسب
طشقميت، والقدشيون أفروديت، واليونان عوزى، دعتها «فطيء األلسن؛ باختالف
ناتي.» والعرب شعيا، ملكة والراداتيون استريا، واآلراميون بلثى، أو بلتى والكلدانيون
السومريني، عند «إينانا» األصيل منبتها يف هي العرب عند العزى بأن القول ويمكن
عند — أنثى أي — وأناثا البابليني، عند عشرتوت األكادي باسمها اشتهرت والتي
وكوبيال الرومان، عند وفينوس اليونان، عند وأفروديت مرص، يف وإيزيس الكنعانيني،

الحثيني. عند
أوائل يف يعيش كان الذي األنطاكي إسحاق السوري الشاعر «إن نولدكه: يقول
الزهرة أو السباح نجم أو العزى بعبادتهم العرب احتفاء ذكر امليالدي الخامس القرن
لها قدم الحرية ملك فاملنذر التضحيات، لها يقدمون كانوا إنهم يقال كما فينوس، —
الحارس امللك املسيحي حليفه ابن ذبح — املنذر أي — إنه وقيل األرسى، من قربانا

لها.» قربانًا
والخصب واالخرضار الشتاء فصل آلهة تهامة، لحر بالعزى يشتو ربكم «إن

لحي. بن عمرو الكاهن امللك يقول كما والجنس»1
ويُعترب البابليني، عند كانت كما العرب، عند واإلخصاب للجنس آلهة العزى فكانت
البابليني عند شعائرها نفس وهما املقدسة، وحيواناتها طيورها من والغزال الحمام
بالغزال. الجميالت النساء بتشبيه مغرمني الجاهليون العرب وكان والنبطيني، والسوريني
جانبًا نثرت النكاح خاطب عليها عرس إذا العرب من املرأة «كانت األلويس: يقول
وتقول: ليًال، ذلك ويكون رجليها، إحدى وَحَجلت عينيها، إحدى وكحلت شعرها، من
ظهور قبل الجنسية املخالطة أو الزواج تريد إنها أي الصباح.» قبل النكاح أبغي نكاح يا

ج٣. للبلخي، والتاريخ البدء 1
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التي الشعرية القطع بآالف الشعبية واألغاني املواويل وتحفل الزهرة. أو الصباح نجم
الصبح. بنجمة اليوم إىل تتغنى

وخالل اليمن، يف انترشت — الصباح نجم أو — الزهرة عبادة أن سميث: ويضيف
معظم عند ُعرف ما أو املختلطة، واألفراح االحتفاالت تُقام كانت أعيادها شعائر إقامة
قريب، وقت حتى سارية بقاياه تزال وما املختلط، بالعرس السامية واألقوام الشعوب
أيًضا تزال ما وربما العربي، والعالم مرص طول عىل املحلية، باملوالد االحتفاالت خالل

بها. التعامل يجري سارية املختلط العرس تقويمات
آالف ٦ مدى عىل بجذورها ترضب العربية امليثولوجيا منابع أن هذا من يتضح

الساميون. واليهود العرب توارثهم الذين الساميني، غري السومريني منذ أي عام،
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فلسطني – لبنان – سوريا

ولبنان سوريا يف السامية لألقوام الكنعاني أو الغربي القسم عىل التعرف حاولنا ما وإذا
الهالل إىل باألموريني جاءت سامية، هجرات إىل البعض يرجعه الذي وفلسطني، واألردن
حوايل وفلسطني الشام غربي سكنوا الذين الكنعانيون، املوجة هذه من وتألفت الخصيب،

… ٢٥٠٠ق.م
العالم شعوب أقدم بالفينيقيني، اإلغريق سماهم الذين فهم منهم الساحليون أما

واملحيطات. للبحار اقتحاًما
وتحدد ترسم التي األم أسطورتها الفينيقية أو الكنعانية القبائل لهذه كان وطبًعا
األقوام من — شقيقاتها مع حدث ما بنفس وفلسطني الشام يف ميعادهم أرض لهم
امليثولوجيا لها حددت التي يعرب، ميعاد أرض أسطورة مثل األخرى، السامية —
العربية إبراهيم قبيلة ميعاد أرض «وأسطورة املر، أرض أو اليمن أرض القحطانية
كنعان ميعاد أرض ألسطورة بالنسبة وكذلك والعسل»، اللبن أرض فلسطني، أرض يف
بسببها والتي نوح، أبيه مع املعروفة وخطيئته حام، بن كنعان وهو الكنعانية، األقوام أبو
— الكرم غرس من أول وكان — كرًما نوح غرس حني أسود، الحاميني وجه أصبح
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لعن نوح عرف وعندما منه، وسخر حام ابنه فشهده وانكشف، وثمل عصريه من وسكر
إخوته.»1 لعبيد يكون عبًدا كنعان «ملعون حام: أبناء آخر كنعان

قبيلته وبقية إخوته عن انفصل كنعان أن يف والعربية العربية األسطورتان وتتفق
عىل هام هابيل، ومغتاله أخيه قاتل قابيل األعىل لجده قبًال حدث مثلما نوح، أبناء من
مرَّ إخوته من مبغًضا طريًدا ملعونًا كنعان أصبح أن فبعد األرض، يف يرضب وجهه
الكنعانية أو كنعان» «أرض ميعاده أرض فنزل جديدة، وأرًضا آخر وطنًا يطلب منزويًا
الذين «الصيدونيون» وهم وفلسطني؛ الشام يف عرش األحد أبناؤه وانترش لبنان، يف
واليبوسيون حث»، «أبناء والحثيون «صيدون»، أبيهم إىل نسبة صيدا، مدينة أنشئوا
والحويون جرجاش»، «أبناء والجرجاشيون أمور»، «أبناء واألموريون يبوس»، «أبناء
أرواد»، «أبناء واألرواديون سن»، «أبناء والسنيون عرق»، «أبناء والعرقيون حو»، «أبناء

حماة».2 «أبناء والحماتيون صمار»، «أبناء والصماريون
لعنة وطاردتهم لحقتهم الذين كنعان أبناء سبًطا، أو قبيلة عرش األحد كلهم وهم
العرب حولهم هذا وعىل ذريته، يف فتعقبته ابنه، بعده من وزرها تحمل التي حام، جدهم
اعتبار عىل توينبي، يقول كما املاء»، ويحملون الخشب «يقطعون سخرة إىل والعربيون

واطئة. أجناس أنهم
النسابة يقول كما لهم أًخا كنعان فكان والنوبيني، بالرببر ساووهم العرب إن بل
لكوش وُولد كوشا، وسموه أسود، لونه غالًما، حام امرأة «ولدت اللعنة فبعد العرب،
حام، بن ماريع وهو أبيه، لعنة أيًضا لحقته الذي الثاني شقيقه أما كوش، بن الحبشة

والنوبة». وبربر كنعان وهم — أجناس أو — أوالد ثالثة ولد فقد
«وما يقول: الذي الجرهمي، رشيه بن عبيد وهو العربية، املصادر أقدم إىل واستناًدا
املقدس.» وبيت بفلسطني نزلوا حتى وساروا الرببر، فهم حام، بن كوش بن كنعان ولد
من وأوالده حام نسل من منحدرون القدماء املرصيني أن واليهود العرب اعترب ولقد
وحدوا فقد هنا ومن الساميني، أشقائهم من أدنى أجناس أيًضا أنهم بمعنى الربابرة،

والكنعانيني. املرصيني بني

.٢٧ ،٢٠  : ٩ التكوين 1
إلخ. … وإسماعيل ويعقوب، ويعرب، عاد، أبناء الحظ 2
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األسطورية، املعلومة هذه فأثبتت جاءت الكنعانية الحفرية الكشوف أن والغريب
جزءًا كانوا الفينيقيني أن األركيولوجية أو الحفرية أو األثرية الكشوف هذه أكدت فقد
تشكل وهي التاريخ، فجر منذ السامية الهجرات من تشكل الذي الكنعاني العالم من
الصغرية القرى إحدى اليوم ومكانها اإلغريقية، «بيبلوس» يف عليها عثر التي الكشوف
وترجع جبل، أو جبيل بقرية اليوم تُعرف ما وهي بريوت، مدينة من الشمال إىل الواقعة

ق.م. الثالثة األلف إىل الكشوف هذه
الرابع القرن بداية إىل ترجع التي فلسطني يف شمرا» «رأس كشوف دعمتها وكذلك

امليت. البحر كشوف إليه أشارت وكذلك ،١٩٢٩ عام عليها ُعثر والتي ق.م عرش
العالقة فأكدت جاءت الفلسطينية الفينيقية الكنعانية الكشوف هذه أن الغريب
أوزيريس اعتربوا إنهم إذ الكنعانيني؛ والشوام املرصيني بني أو وكنعان، حام بني الشديدة
اإلله — قيامة — أعياد فكانت «فينقس»، ُسمي من أول كنعان «وكان لكنعان، أًخا
اإلسكندرية مكان يف أن كما اللبنانية، أو الكنعانية جبل مدينة يف تُقام أوزيريس املرصي
كنعان من جعلوا فقد الفينيقي أدونيس وشعائر أعياد تُقام كانت فاروس، أو القديمة،

األمتني.» نسب وحدة عىل داللة ألوزيريس، أًخا
كنعان يبدو صيداء مدينة أساطري مع تتفق التي البابلية، الخلق أساطري إحدى ويف
جاء كنعان ومن كنعان، هو آخر بعًال ولد — كرونوس — بعل «إن فيقال لحام، أًخا
أسبول، اليونان يسميه الذي حاًما، أنجب أنه كما الفينيقيني، أو الكنعانيني أبو كنعان

واملرصيني». لألثيوبيني وأبًا ملرصائيم، أًخا وكان
بعامة الحضاري والرتاث األساطري تقاربت أو ناسبت ما بقدر أنه القول ويمكن
القحطانيني العرب حضارة إىل باإلضافة النهريني بني ما حضارة أو وآشور لبابل
بالنسبة القدر نفس حدث آخر، جانب من اآلريني الفرس من جريانهم وبني جانب من
مدن يف الفينيقية الكنعانية الحضارة والحقتها القديمة، املرصية املتجاورتني، للحضارتني
الثالثة األلف بداية إىل إرهاصاتها ترجع التي الحضارة وهي وفلسطني، الشام — دول —
ودمشق وبيبلوس وصيدا صور مدن يف الدولة مدنها أو إماراتها عرفت والتي امليالد، قبل
وواجباته، حقوقه اإلنسان: األخري هدفه مستنري ثقايف كمجتمع الهيلينية جوهر وبعلبك،
بل توينبي. د. يحددها كما قرنًا، ٢٠ إىل تصل بقرون، أنفسهم الهلينيون يعرفها أن قبل
استعمرت فينيقيا أن املعروف فمن حضارتهم، ودعائم تراثهم عنهم اليونانيون استمد
الهلينية قبل ما مرحلة يف كريت، جزيرة ومركزها اإليجي، البحر يف القرطاجينية الجزر
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وسابقه لنظريه مبارشة شبه كنتيجة جاء الهليني امليثولوجي إن أي طويلة، بقرون
مرضب كانت التي الواسعة البحرية تجارتهم خالل الفينيقيون نقله أن بعد الفينيقي،
والساحل اإليجى، البحر جزر يف مستعمراتهم إىل القديم، العالم تاريخ طول عىل األمثال

عامة. األفريقي
ما بذاتها هي الفينيقية واآللهة اإليجي، البانثيون نفسه هو الفينيقي فالبانثيون
مثل وكريت، تونس يف قرطاجنة جزيرتي يف القرطاجينية الحفرية الكشوف بها جاءت
آسيا، وغرب مرص إله — بس — املرصي واإلله وأدونيس أشمون واإلله هامان بعل
وخميسة»، «خمسة مثل السحرية الفينيقية والرموز الحكايات بقية وكذلك والبعلة،
الذي املرصي» «مكروبس هو أثينا مؤسس إن فيقال الخالق. والنفس الحاسدة، والعني
موطنًا أصبحت ما هي وأثينا عاًما، ١٥٠٢ ب امليالد قبل ذلك وكان أثينا، يف استوطن
وسنَّ الدين فعرَّفهم التمدن، حياة املرصي مكروبس فيها ألقى أن بعد والفنون، للعلوم
دانيوس، وكذلك أريوباجة تُسمى محكمة وأنشأ يعرفونه، ال كانوا أن بعد التزوج لهم

أرجوس. مملكة يف الفالحة أدخل آخر، مرصي وهو
وعلم بيوتيا، بإقليم طرية مدينة عمر الذي هو أنه الصوري لقادموس يُنسب كما

الهجائية. الحروف علمهم كما املعادن، وعمل العنب زراعة أهلها
جانب إىل كانوا وصيدا، صور الدول املدن سكان الساحليني الفينيقيني أن ويبدو
نظًرا حرفيني، صناًعا كانوا قديمة، عصور منذ البحر اقتحموا قد مهرة صيادين كونهم
مع حدث كما منه، النفور وعدم البحر ركوب إىل دفعهم مما الزراعية، األرض لعقم
فعده عنه، ووساوسهم طرائفهم من وأكثروا منه، ونفروا البحر، كرهوا الذين املرصيني

جواره. إىل اإلقامة أو رؤيته والكهنة امللوك عىل وحرم «تابو»
يف السفن منه تُصنع الذي الخشب وجود البحر اقتحام عىل الفينيقيني ساعد ومما
وصقلية ورودس قربص جزيرة إىل الكنعانية القبائل بعض فنزحت لبنان، جبل غابات
تجارتهم من هائلة مكاسب وحققوا الرببرية، اليونان جزر يف وانترشوا ورسدينيا،
صنعوا األسفار، بعض يف حملها واستثقلوا الفضة، عندهم كثرت ملا إنه فيُقال الواسعة،

الرصاص. من بدًال ملراكبهم — هلب جمع — هلوبًا منها
وتكتمهم بتسرتهم القدماء جريانهم جانب من اتُّهموا الفينيقيني هؤالء أن والغريب
جريانهم بقية عن وحجبوها معرفتها احتكروا بحرية، وخربات علوم من إليه توصلوا ملا
بحرية، رحلة تبنى مرص فراعنة أحد إن ويقال وغريهم. واآلشوريني والبابليني املرصيني
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ثالث البحر يف فساروا أفريقيا، قارة الستكشاف التجار، الصوريون البحارة بها قام
لكنهم مصبه، حتى النيل، منبع من الثالثة السنة نهاية يف وعادوا أفريقيا، وطافوا سنني

املرصيني. عىل هذه املبكرة االستكشافية رحلتهم بنتيجة بخلوا
املرصي، النفوذ تحت كلية واقعة — عصورها أغلب يف — فينيقيا كانت فلقد
— القديمة مرص بأن القول فيمكن أكرب. بتفصيل سنتناوله كما املرصي، والبانثيون
تراثه الفينيقيون أو الكنعانيون حمل عنه الذي األم املصدر كانت — حضاري كمؤثر
ذلك بعد تبدت التي املتوسط، األبيض البحر حضارة إىل — عليه وأضافوا — الحضاري

بعد. فيما والرومانية الهلينية الحضارة أو الدول املدن حضارة يف
وهو الفينيقية، األساطري أو امليثولوجيا مصادر كبار أحد إن إذ بجديد؛ هذا وليس
امليالدي، األول القرن منتصف منذ فعًال، أثبته قد يكن لم إن إثباته، حاول الجبيل» «فيلو
الشعائري والرتاث األساطري أن إلثبات حياته املؤلف هذا كرس فلقد قرنًا، عرشين منذ أي
يفضلون الذين اليونان «إن قائًال: تراثهم عليه وأقاموا اليونانيون أخذه ما هو الفينيقي
منهم ورغبة الفينيقية، والحكايات األخبار جميع انتحلوا والتحرض، التمدن يف سواهم
ما كل لها حد ال بكثرة عليها أضافوا الخرافية الحكايات بمحاسن األلباب يخلبوا أن يف
العالم َمَلئُوا الذين الجوالني الشعراء وبقية هسيود، الشاعر ومنهم مخيلتهم، به أسعفتهم
اآللهة، عن ومعارفهم علومهم الفينيقيني عن أخذوا الذين فهم وحكاياتهم، بخوراقهم
فقد صوب كل يف نرشوها التي املتوالية اختالقاتهم عن أما ذلك، وغري الجبابرة وحروب

الحقائق.» وخنق األكاذيب عىل الناس عودت
بلبنان، جبيل أو جبل مدينة سكان من هذا البيبلويس أو الجبيل» «فيلو وكان
أو تاريخه استعار بأنه يقال كما هومريوس، مثل أسطورية شخصية أنه البعض ويرجع
الكاتب وهذا قرون، أربعة بحوايل عليه سابق فينيقي كاتب من هذه أعماله أو أساطريه
من أول كان إنه «يتن» سلفه عن قال نفسه البيبلويس فيلو إن بل يتن»، «سنكن هو
عىل العثور إىل ُوفق قد يتن سنكن «إن قال كما الخرافة»، عن «البعيد التاريخ هذا دون
أخفى يف وتُحفظ تُخبأ والتي الرقي، وحجارة األساطني عىل املنقوشة الرسية الكتابات

رسية». الهياكل أماكن
قصة من بادئًا أي الساميون؛ اتبعه ما عادة عىل تاريخه يتن» «سنكن أو فيلو وبدأ
املرصية، الخلق أساطري بها جاءت كما الخالقة، البيضة بفكرة أدق وبشكل الخليقة،
كنعان ذرية أخرجت الخالق بالنفس فيها وبعثت الخالقة البيضة الريح لقحت أن فبعد
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أو الدهر أو يون وهما الخالقني، أو األولني اإلنسانني ذرية يف ُولدوا الذين فينيقيا، من
وعددهم فينيقيا، ذرية جاءت ومنهما األوىل، املولودة البكر حواء أو وبروتوجون الزمن،
ضخام أوالًدا الكنعانيون هؤالء أنجب ذلك وبعد واللهب، والنار النور فسموهم مائتان،
ولبنان «قاسيون وهي بأسمائهم، ملكوها التي الجبال وُسميت القامات، طوال األجسام،
بلسامني عاهرات نساء من زواجهم بعد األبطال هؤالء صلب من وُولد وبراتي، وأنتيلبنان
السموات.» رب أي شميم بعل وهو — العليا السموات يف املرتفع أي — روم شميم أو
األرض، إلهة وأخته السماء إله منها فأنجب عشرتوت، أو بريوت بالحسناء عليون وتزوج
وعبدوه، أبناؤه ألَّهه أن وكان الضارية، الوحوش مع رصاعه خالل فهلك عليون وأما
إيل هم أوالد، أربعة له فولدت األرض، إلهة بأخته تزوج الذي السماء إله ابنه وخلفه
عامة، لبنان عىل وأحيانًا لبنان، جبل عىل يُطلق كان ما وهو إيل، بيت أو كرونس3 أو
تزال ما الذي ومعناه — املضطهد الحزين أي — وعتل وسيتون الحبوب، إله وداجون4
من أول أنه اإلله لهذا ويُنسب وحمله. كبده أي الهم»، «عتل الشعبية الذاكرة تحفظه

إلخ. … إدريس أو وأخنوع هرمع مع يصنف عتل أن البعض ويرى املالحة، اخرتع
السماء»؛ «إله ارتكبها متالحقة، خطايا عن هذه الكنعانية الخلق أسطورة وتحكي
إلهة زوجته هجر أنه ومنها لها، حرص ال ذرية منهن أنجب كثريات، بنساء زواجه منها
الرجال مبلغ بلغ أن ما إيل البكر ابنه لكن هوادة، وبال مراًرا أبنائها قتل وحاول األرض
يف — بعد فيما — الساميون عرفه الذي الكتابة إله «تحوت» أو «توت» اإلله اتخذ حتى
األرض، ألمه إلهانته أبيه؛ ضد طاحنة حروبًا أشعل ثم ألرساره، كاتبًا جربائيل؛ املالك
وعند القوة، أو القدرة السامية اللغات يف ومعناه السامية، الشعوب آلهة أعظم هو وإيل
اسمه ومن هللا، أنه عىل التوارة يف بنصه ويُذكر الشمس، أي «إيليوس» والكلدان اليونان
يوسف، النبي أم راشيل من زواجه عقب يعقوب بها تسمى التي إرسائيل تسمية جاءت
— العرش مالئكة تسمية جاءت اسمه من أن كما إيل، ويل أو هللا ويل بالرسيانية ومعناها
وميكائيل وعزرائيل جربائيل وهم السامية، الشعوب كافة عند — التابوت أركان أربعة أو
عزرا هللا؛ عبد وعزرائيل: هللا، وإيل: رسول، معناها: جربا هللا؛ رسول فجربائيل وإرسافيل؛

اليوناني. ساترن 3

سومرية. إلهة 4
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صفي، معناها: ميكا هللا؛ صفي وميكائيل: هللا، صفي وميكائيل هللا، وإيل: عبد، معناها:
إيل.5 ويل وإرسافيل: هللا، وإيل:

بنى الهاوية، أعماق يف وحبسه اصطياده من وتمكن أبيه عىل إيل انترص أن وبعد
ويُقال األرباب، برب أو الوهيم، بإيل ذلك بعد وُعرف فينيقيا، يف بيبلوس أو جبل مدينة
فعل ذلك وبعد بيديه، فذبحه يوًما، الغدر فيه توهم شديًدا، يُدعى وحيد ولد إليل كان إنه
إله أبوه سئم وعندما رعبًا»، قلوبهم وامتألت اآللهة «خافته أن فكان بابنته، اليشء نفس
«بعلتي أو ديونا أو «سمرينا» أو رية وأختها عشرتوت بابنته إليه أرسل منفاه السماء
من إليل وُولد بهن، وتزوج استمالتهن من تمكن إيل لكن به، لإليقاع سيدتي» أي —
أنه كما الرتابيات، أو بالطيطيات الكنعاني امليثولوجي يف يُعرفن بنات، سبع عشرتوت
والعشق. الشوق هما آخرين ابنني عشرتوت من فأنجب وعاد ذكور، سبعة رية من أنجب
أوقعه التي الفخاخ له نصب أن بعد بأبيه فأوقع عاد عاًما، ٣٢ إيل حكم أن وبعد
الينابيع مياه يف دمه مع بها وألقى وأعضاءه، أطرافه مزق يديه بني أصبح وحني فيها،
أتيكه، ملك عشرتوت فأعطى أبنائه، عىل الالمحدود ملكه وزع إيل إن ثم واألنهار، واآلبار
لبوصيدون بريوت ووهب بعلتي، لإللهة جبيل مدينة وأعطى اليونان، بالد من جزء وهي

البحر. إله
ويُقال السماء، ألبيه ترضية الوحيد ابنه ذبح املرتامية ممالكه يف الوباء تفىش وعندما
إليل يُنسب كما ويختتنوا، حذوه يحذوا أن أهله جميع وأمر اختتن، من أول كان إنه
ولًدا منها وأنجب عفريت، أو عربيت» «عني اسمها مائية بِجنِّيَّة تزوج من أول كان أنه
فذبحه، عاد أنه إال … وحيد أو يحيد الوحيد ابنه يسمي الفينيقي يزال ال ولذلك وحيًدا؛
الرسول املالك يف اكتمل الذي الفكر إله تحوت، أو توت لإلله مرص حكم وهب ذلك وبعد

جربائيل.

آسيا إله إيل نسب عىل التعرف يف — بخاصة — البيزنطيون املؤرخون اختلف ولقد
اآلخر البعض ونسبة سام، إىل البعض فنسبه هذا؛ الجبار األوائل الساميني أو الغربية
والقبائل الشعوب جميع أن ذلك الخليل، إبراهيم مع الثالث البعض ووحده حام، إىل

منبه. وهب ص١٥٤، التيجاني، 5
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— وإسماعيل عموائيل مثل أسمائهم آخر يف فظهر اإلله، هذا إىل انتماءها ادعت السامية
إلخ. … وصموئيل وميخائيل ورفائيل — إيل سمع أي

خلف هي التي «املجدبة، يف أو جزيرة» «يف إيل إقامة مكان بلوتارخ حدد ولقد
إحدى يف واحتجزته أََرسته الرباري حيتان أن أساطريه بعض ويف الكروني»، األوقيانوس

اإلنكليزية. الجزائر من القريبة الجزر
أربع يملك كان أنه فيلو؛ يقول كما اليونان عند كرونس أصبح الذي إليل ويُنسب
ومعنى نائمتان، وعينان مفتوحتان، عينان الخلف، إىل وعينان األمام، إىل عينان عيون:

نائم». وهو ويستيقظ متيقًظا، ينام «أن إيل اإلله هذا مقدور يف كان أنه هذا
نظره وجهة أو فكرته عن دفاًعا فيلو الفينيقي الكاتب ذلك استغراق أدى ولقد
ما وهو اليونانية؛ الهلينية والحقتها لنظريتها الفينيقية واألساطري اآللهة سبق إثبات يف
منذ إثباتها حاول التي هذه فكرته عن دفاًعا عنه، نقل الذي يتن سنكن سلفه بعده أكده
اإلغريقي. الحقه منه اشتُق الذي األم األصل هو الكنعاني امليثولوجي أن وهي قرنًا، ٢٠
كشفت التي الفينيقية، واألساطري الشعائري الرتاث لبقية التعرض فاته أنه رغم
أو البعل، اإلله أساطري عن ،١٩٢٩ عام — الالذقية — شمرا رأس كشوف بالفعل عنها

إلخ. … ودانيال تموز أو وأدونيس جوبيرت،
قبل عرش الرابع بالقرن عمرها ُحدد التي شمرا رأس كشوف أن الرغم عىل هذا
الذي الدمشقي فيلو كوزومولوجي اكتنف الذي الكثيف الغموض فجلت جاءت امليالد
أكدت فمثًال قليًال؛ إال يتعداها ولم كرونس أو إيل اإلله أسطورة عىل جهوده أغلب ركز
كان الذي إيل جد عليون اإلله أن شمرا رأس يف عليها عثر التي الحفرية الكشوف هذه
مات لكنه واألرض، السماء إلهي منها وأنجب عشرتوت، أو بريوت بالحسناء تزوج قد
املمزق اإلله فهذا … الضارية الوحوش أنياب مزقته أن فكان الوحوش، مع رصاعه خالل
— السومريني من املتوارث املمزق، ومسيحها الغربية آسيا إله أدونيس، سوى يكن لم

الالساميني. — ق.م عام آالف ٤
املبارش السلف أصبح الذي أدونيس، بأسطورة شمرا رأس نصوص جاءت ولقد
وليس و«موت»، «عليني» أو «آلني» األخرض إلهتي محل ذلك بعد وحل هابونيجا، لإلله
البابلية، تموز نصوص وبني األدونيسية، شمرا رأس نصوص بني كبري خالف هناك
ومن املر، شجرة إىل نفسها سحرت التي أمه من ُولد — وتموز أدونيس — فكالهما
بعامة اآلسويني عند السفىل العوالم إلهة أختها من وخبأته أفروديت وعشقته ُولد، جذعها

األوىل. الجاهلية عرب عند «الالت» أو «برسيفون» أو «برورسبني»
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فيحكم زيوس، اآللهة كبري مسامع يصل أن إىل ويحتدم األختني بني الرصاع ويتواىل
األرض. تحت اآلخر ونصفه األرض وجه عىل العام نصف أدونيس يقيض بأن

الدمشقي اإلله مع متوحًدا ق.م، السادس القرن يف أدونيس شخصية تبدت وقد
مجمل يف إشاعته األدونييس لالهوت مركًزا كانت التي بيبلوس مدينة إىل ويرجع أشمون،

وفلسطني. ولبنان سوريا يف والفينيقية الكنعانية العوالم
والنماء، الجدب أو السنة، فصيل لتعاقب امللخصة األسطورة لهذه تدوين أول وكان
نظمها وأعاد أسطورته، فجمع امليالد، قبل الخامس القرن يف «بانياس»6 الشاعر به قام

شعًرا.
تبدى الذي — تعفون بعل سوى يكن فلم شمرا، رأس نصوص يف البعل اإلله أما
املطر إله حداد اإلله وهو وسيدها، لبنان بعل أو جوبيرت هيئة عىل الشعبي املفهوم يف

عشرت. البحرية اإلخصاب إلهة أمه وكانت والرعد،
سمى أنموذج أو رمز وهو ستخ، باسم املرصية األساطري يف تعفون بعل وُعرف
العرب أن كما هاتورات، األجنبيات اإللهات سموا أنهم كما األجنبية، اآللهة املرصيون به

تعفون. بعل باسم عرفوه
الربيع وروح «موت»، الحصاد روح هن ثالث، بنات الفينيقي حداد لبعل وكان
كان التي العذراء، املحاصيل آلهة األنثى، بمعنى أناثًا أو أناث أو و«أنات» «عالني»،
يف وُقدست مرص إىل الهكسوس حملها التي اآللهة وهي الحصاد، موسم يف لها يُضحى
الطل أو بالندى األرض وجه تغطي التي هي أنها اآللهة لهذه ويُنسب أخرى، أحيان
«قادش» املرصيني عند ألقابها من وكان األرضدسمها»، تهب التي — أنات — هي «أنها

املقدس. شعارها أو حيوانها األسد وكان املقدسة، أو
مكتشفات ونسبت إيل»، «الثور ألقابه ومن إليل، املقدس الحيوان فكان الثور أما
سدوم، عىل ملًكا هذا كريت وكان «كريت»، يُدعى ابنًا أنجب أنه إيل لإلله شمرا رأس
زبولون،7 شعب لتأديب طرية أو «تريا» اإللهة تقودها بغزوة بالقيام إيل أبوه وأمره
جبل بني الواقعة املنطقة تشغل كانت إرسائيل، من جزءًا بعد فيما أصبحت قبيلة وهي
طفًال منها أنجب زوجة» «اشرتى حروبه من كريت عاد أن وبعد الجليل، وبحرية الكرمل

العربية. املدن وبعض الشمالية، سوريا يف بانياس مدينة تسمت الشاعر هذا اسم من أن يبدو 6
يعقوب. بن زبولون إىل نسبة 7
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دوى حتى ُولد أن ما إنه إذ عجيبًا؛ طفًال كان إنه «ويقال كأنات كريًما كعشرت، جميًال
بطًال أصبح كرب وعندما «دانيال»، الطفل هذا ي وُسمِّ األعداء»، أكره أنا صارًخا: صوته
ويبدو األرسار، كل ملكة بعد فيما أصبحت ابنة وأنجب العرافة، فن يف فنبغ أسطوريٍّا،
من أعقل «أنت طرية: أو تريا مللك قال حني حزقيال، النبي عناه ما هو هذا دانيال أن

عليك.» يخفى رس وال دانيال،
فيقول: دانيال، املبكر، املوعود الطفل هذا عن غريبة حكاية الدمريي،8 ويورد

تلك يف سيُولد طفًال بأن عرَّافوه له تنبأ قد زمانه يف دانيال كان الذي امللك إن
الليلة، تلك يف األطفال من يُولد من كل بقتل فأمر ملكه؛ عليه يفسد الليلة،
ولبؤته األسد فبات ولبؤة، أسد حظرية أو أجمة يف أمه وضعته دانيال ُولد وملا
فصه عىل نُقش خاتًما لقى األشعري، موىس أبا إن ويقال هللا. فنجاه يلحسانه،

دانيال. به واملقصود الرجل. ذلك يلحسان وهما رجل بينهما أسدان،

مجموعة الكنعانية األساطري جانب إىل شمرا رأس مكتشفات بني من كان كما
فجر عن تكشف التي التعليمية والحكايات الشعرية، والقصص املالحم من عظيمة
الناس، بنات من تزوجوا الذين اآللهة وأنصاف األبطال وحكايات ِسرَي وكذلك األخالق،
هام هابيل أخاه قابيل قتل أن فبعد األوىل، والخطيئة بالخلق املتصلة الحكايات تلك وهي
نسله ُسمي فقد وعليه القاتل، أخيه محل حل الذي شيث آلدم فُولد وجهه، عىل قابيل
األرشار جاء نسله من الذي القاتل قابيل أخيه نسل عن له تمييًزا هللا، بأبناء بعده من

الناس.9 بأبناء ُعرفوا الذين
املالئكة عشقت فقد الحرمان، أو حرمون جبل أعىل يف منزويًا أقام قد قابيل كان وملا

واملحرمات. املعايص وأباحوا بناته،
أن بعد الوجود إىل جاءت أنها البائدة العربية للقبائل العربية امليثولوجيا وتنسب

الجاحظ: فيقول آدم، وبنات املالئكة تزاوج

من امللك وكان آدم، وبنات املالئكة بني ما نتاج من كان جرهًما أن وذكروا
صنع كما رجل، صورة يف األرض إىل أهبطه السماء يف ربه عىص إذا املالئكة

ص٥. للدمريي، الحيوان، حياة 8

.٢ و٦: ٢٥ :٤ تكوين 9
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هبط فحني أناهيد، وهي الزهرة، مع شأنهما من كان وما وماروت، بهاروت
جرهم. أنجب — البرشية — بامرأته وتزوج رجل صورة يف جرهم

امليالد قبل عرش الرابع القرن إىل ترجع التي واملالحم األساطري بهذه وردت وقد
وعرفات tyre وتريا وعاد ثمود أو وعمورة سدوم مثل املندثرة، والقبائل املمالك أسماء

إلخ. … وجرهم
النهر وهو إبراهيم، نهر من بالقرب هيكلها ُوجد التي عشرتوت، اآللهة عن وأما
بريوت اسم املتعددة وألقابها عشرتوت أسماء من وكان أدونيس. بنهر القدماء عرفه الذي
لقب، ثالثمائة لعشرتوت كان إنه ويُقال اللبنانية، العاصمة عىل بعد فيما أُطلق الذي
الالت – بعلتي – أوروبا – أرتميس – الزهرة – تنيت – عنت – ديدا – ياه – «يو منها

وهكذا. نعمة» – حنه – الفرقد –
كل يف طوفت بحرية إلهة باعتبارها عشرت، الفينيقية الكنعانية الشعوب عبدت ولقد
محدد، وبشكل — نبتون — بوصيدون برفقة الساحيل، أو البحري الفينيقي العالم أنحاء
أصبحت هنا ومن البحرية، آلهتها خلقت الفينيقية البحرية الساحلية الحضارة هذه فإن
نفسها عشرتوت أن كما بحريني، إلهني الكبريان فكان البحر، لتأليه ا هامٍّ مركًزا بريوت10
عىل تسلط من أول أنه كنعان بكر لبوصيدون ويُنسب البحر، زبد من خرجت إلهة
عىل طوافها خالل أنها البحرية لعشرت يُنسب كما كرونس، أو إيل أبيه من بأمر البحر،
متواتر نفسه ليبيا واسم مدينة، مائة ليبيا يف أسست األفريقي الشمايل الساحل طول
التي «يوعشرتت» هي أنها الليبية األساطري وتذكر «يوعشرتت»، ابنة ليبيا اإللهة اسم من

وقرطاجة. اليونان وبالد ومرص فينيقيا مدن بنت
فينيقيا، كل عىل ملًكا أصبح صيدا الدولة املدينة كنعان ابن صيدون تملك وعندما
أو وفينق قدم، منهم البحر»، كرمل «كثريين أبناء بدوره منها وأنجب «صور» وتزوج
األبناء هؤالء وتملك وأوروبا، ودريال، وفيني، وسيبول، وتاس، وسور، وفيليق، فينكس،
به تشري ما بحسب الصغرى؛ وآسيا ومرص الكنعانية املمالك كل عىل بدورهم اآللهة

أساطريهم.

يربية. املائية، الجنية 10
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التوراة11 أن كما الكنعانية، القبائل كل فشمل ُعمم؛ كنعان، ابن صيدون، اسم لكن
كان صيدون أن منها: أسباب؛ لعدة وذلك عدة؛ أماكن يف بالصيدونيني الكنعانيني لقبت
تعمل ساحلية أمًما كانوا أنهم ومنها: بدوره، أمًما فأصبح تضخم الذي كنعان بكر

والطيور». السمك «صيد عىل أصله يف يدل صيدون فلفظ والتجارة، بالصيد
للتفريق إطالقها الوبر» «أصحاب الرعاة الساميون بها قصد بيئية تفرقة أنها ويبدو
الحاميني عىل بعامة أطلقوها أنهم كما والبحر، الصيد أصحاب جريانهم وبني بينهم
أجناًسا كنعانيني أو كوشيني أو حاميني النماردة اعتربوا قد كانوا وملا والكنعانيني،
يف جبار أول هو — إبراهيم12 حارب الذي — األسود أو الكويش الجبار فنمرود واطئة،

الرب. أمام صيد جبار كنمرود يُقال ولذلك الرب؛ أمام صيد جبار وكان األرض،
رسعان إن إذ واصطيادهم؛ الناس اقتناص بمعنى استعملت «صيد» كلمة أن ويبدو
«اتبعوني الناس؛ اصطياد وهو املعنى بنفس ذلك بعد املسيحيون الرسل استعملها ما
املحاربني نظر يف الحرب «كانت أوغسطني:13 القديس يقول الناس»، صيادي لتصريوا

الصيد. أنواع من نوع بأنه الغزو أرسطو عرف كما للناس»، صيًدا األولني
إنها أي مبددة، شبه كانت الكنعانية القبائل أو األقوام من املجموعة هذه ألن ونظًرا
الزراعية، الشعوب حضارات فيه سارت الذي وااللتئام التوحد من الدرجة إىل تصل لم
تتخطَّ لم فهي والهند؛ وفارس والعراق مرص دلتا يف املتاخمة، األنهار داالت حضارة أو
الرابعة األلف إىل ترجع التي السومرية الحضارة كانته ما وهو الدول، املدن حضارات
املوكونية املينوية الحضارة أصبحته ما أو الورقاء، أو واألركاء ونينوى لجش مدن يف ق.م
أثينا، يف الدول الهلينية املدن حضارات توراثتها والتي اإليجي، البحر أو األرخبيل جزر يف
الكنعانية املدن هذه من مدينة لكل كان فلقد هذا، وعىل بعد. فيما وطروادة، وآرجوس،

الوقت. ذات يف — حد إىل — واملتوحد املتميز األسطوري تراثها الفينيقية
سكان للفينيقيني كان أنه بتونس قرطاجنة جزيرة يف الحفرية الكشوف أيدت فمثًال
املدينة نقود عىل اسمه يُكتب كان بصيدون، يُعرف وآخر صيدا، يُسمى إله صيدا مدينة
كما «املرصيني» أو األجبتيني»، «أي أجبت ابن صيدون نسل من «وهو صيدا: الدولة

.٢٤  :٢١ «أمثال» ،٢٠  :٤٠ «أيوب» ،٢٩  :١٣ عدد 11

.٨-٩  :١٠ تكوين 12
.٤  :١٥ هللا مدينة 13

46



الشام بر وفولكلور أساطري

التي الكنعانية القبائل وهزم جاء، ما أول فينيقيا إىل مرص من جاء هذا صيدون إن يُقال
صيدا.» مدينة فيها وبنى واستوطنها فلسطني، بأرض تُسمى

يبدو «أيسوب»،14 الهليني املؤرخ جمعها التي القديمة، املرصية األساطري إحدى ويف
ليتملكا املرصية، — تيبه — طيبة مدينة من جاءا ما أول جاءا قد وفينق قدم اإللهني أن
ملًكا بوصري اإلله أقام األرض يف طوافه خالل أوزيريس وأن وصور، صيدا مدن عىل

فينيقيا. عىل متوًجا
بمدينة أقام الذي شميم «بعل الحامي إلهها حول فترتكز صور مدينة أساطري أما
منازعات عوس أخيه مع له وجرت والربدي، والخيزران القصب من األكواخ وصنع صور
من الثياب اتخاذ إىل اهتدى من أول — العرب يسميه كما — العيص أو فعوص طويلة،

بيديه». ويقتلها يقتنصها كان التي الحيوانات جلود
ليعقوب توأم كشقيق العيص أو عيسو أو عوس يتبدى العربي النسب سلسلة ويف
أساطريهم أوصافه تحدد كما األشقر، الرجل وهو الخليل، إبراهيم بن إسحاق بن
الوسطى الدولة منذ املعروفة املرصية قصتنا مع تتطابق أو تتشابه قد التي املتعددة،

األخوين. بقصة
حريًقا أن صور بمدينة عليها ُعثر التي الشقيقني اإللهني هذين أساطري وتحكي
وبعدما والنار، الريح آللهتي الهياكل األخوان هذان فأقام صور، مدينة يف شبَّ هائًال

ذلك. بعد أبناؤهما عبدهما — الكبريان أو — األخوان هذان مات
هرقل أو هركل أعقبه ثم — التمر أو النخيل أي — دامور ابنه عوس وخلف
غزا من أول هو هذا هرقل أن ويبدو عشرتوت». به وقلد األرجوان اخرتع من «أول
واإلفريقيني والعرب الفينيقيني من مقاتلون إمرته تحت «وكان وفتحها، قربص جزيرة
كان الذي إيطاليا ملك «فونا وقتل وصقلية، اليونان بالد فتح وبعدها وغريهم»، واليونان،
بالد هرقل وغزا باسمه، تسمت التي رسدينيا جزيرة «رسد» البنه ووهب الغرباء»، يذبح
هرقل رصاعات وخالل الذهب.» تفاحات التقط «حيث وإسبانيا، — فرنسا أي — الغال
بأن دالفي إلهة عليه فأشارت السبعة، الرءوس ذو التنني لدغه وفتوحاته هذا الصوري

إنه ويُقال الخرافية، والحكايات الشعرية، والباالد واملالحم لألساطري ومصدر مؤرخ أهم «أيسوب» 14

الشاعرين مثل مثله خرافية، شخصية أنه البعض ويرى ق.م، السادس القرن يف يعيش إغريقيٍّا عبًدا كان
وهسيود. هومريوس
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الرشق. مدن يف موجودة السبعة، الرءوس ذا التنني تشبه شجرة بورق جروحه يدهن
الذي النبات عىل بها ُعثر أن بعد وذلك عكا، بنى من أول أنه الصوري لهرقل ويُنسب

الدامية. جروحه به ُشفيت

بسوريا قديًما يُعرف كان ما أو دمشق مدينة وأساطري تراث من إلينا وصل عما أما
ألن ذلك الفينيقي؛ أو الكنعاني العالم لرتاث — ما حد إىل — مخالًفا تراثًا فجاء العليا؛
نهري بني ما حضارة أي اآلشوري، البابيل أو الرشقي القسم إىل تنتمي كانت سوريا
ومعتقدات تراث وساد إليها تواتر كذا التاريخية، أحقابها أغلب يف بعامة والفرات دجلة
املجويس، الفاريس الرتاث أخص وبشكل اآلري، العالم برتاث بدوره املتأثر البابيل الرتاث
والواقع وفلسطني، الشام ربوع يف الكنعانية الفينيقية القبائل برتاث تأثرها من أكثر

القديمة. املرصية للحضارة اإلشعاعي النفوذ تحت بدوره
من متوارثة ومعتقدات آلهة من وصل ما بني طويل اختالف هناك يكن لم لذا
بعامة الحضاري الرتاث وهو العراق، يف ونينوى وبابل وآشور كلدة ممالك حضارات
تراث وبني الالسامية، السومرية الحضارة سابقتها من الحضارات هذه توارثته الذي

دمشق. مدينة
اسمها اتخذت التي سمرينا وكانت سوريا، إله هو — حداد أو — هدد اإلله فكان

بابل. عىل وتملكت حكمت التي سمرياميس، اإللهة امللكة — بعد فيما — لقبًا
وكان السواء، عىل واختفائها منشئها يف التاريخ األساطري خالطت التي امللكة وهي
نسب كما املعلقة، والحدائق بابل مدينة تشييد لها ونُسب الحمامة، هو املقدس طائرها
يف وإبراهيم بريوت نهري من بالقرب بقاياها عىل ُعثر التي األقبية السوريون إليها
سورت التي سمرياميس هي أنها الدمشقي صفرون القديس إليها نسب كما لبنان،
ذلك بعد تملكت ثم منشئها، يف سوريا ملكة كانت سمرياميس إن ويقال دمشق، مدينة

العربية». والجزيرة الصغرى وآسيا آشور «بالد
أو سمرياميس، امللكة اسم جاء منها التي الحمام، أم أي: سمرينا؛ اآللهة اسم ومعنى
عقب الخالء يف تركتها قد كانت سماوية أم رحم من ُولدت حني أنها ذلك الحمام؛ كاهنة
حمامة؛ إىل تحولت ماتت حني أنها كما الحمام، من رسٌب بالرعاية فتعهدها والدتها،
أيًضا تسمت التي يوسف، النبي وأم يعقوب، زوجة راشيل مع سمرياميس تتوحد ولهذا

الحمامة. بالكاهنة
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يا تطخي «ما له: والغناء بالحمام الشعبي األدب احتفاء مدى لنا يفرس هذا ولعل
يتحول البدوي السيد ملحمة يف العال وعبد الحما، وحمام حمام»، الحيطة ورا بندقية،

حمامة. إىل
شيوخها، مجلس ورئيس سوريا حاكم وتزوجها أحبها سمرياميس كربت وعندما
وأحبها آشور ملك نينوس امللك رآها فقد اآلشوري، العالم من جزءًا سوريا كانت وملا
سوريا. حاكم القائد زوجها برفقة كانت حني بقطريانه، ببالد حروبه إحدى خالل
الحرب، يف اآلشوريني كفة رجح ا هامٍّ حربيٍّا دوًرا لعبت ألنها بها وهام آشور ملك وأحبها
أن عىل الشيخ، آشور ملك ليتزوجها عنها له التخيل سوريا حاكم زوجها من فطلب
صهًرا أصبح أن أرفض «إنني القائد: زوجها رفض وملا له، زوجة منها بدًال ابنته يهبه
زوجها انتحر أن فكان عينيه، بخرق امللك هدده زوجتي»، يسلبني الذي آشور مللك
فتوحات واتسعت السابق، لزوجها انتقاًما قتلته وبعدها نينوس، امللك وتزوجها القائد،
املتوسط، البحر شواطئ كل جانب إىل وأرمينيا، والهند فارس يف ذلك بعد سمرياميس
— آمون اإلله وزارت مرص، فتحت سمرياميس فإن البيزنطي، أسطفان يقول وكما
مثل ستختفي بأنها آمون فأنبأها حياتها، نهاية عن نبوءة تستوضحه لكي — املشرتي

يُمحى. ال بتقدير اآلسيوية الشعوب أكثر من وتفوز حمامة،
نسب التي هذه السورية سمريام أو سمرينا السورية اإللهة هذه أن القول وخالصة
تضمينه يف خاصة كبري، حد إىل تتشابه آسيا؛ غرب خوارق أغلب سرتابون املؤرخ إليها

سمرياميس. البابلية امللكة مع الجماع، عقب لعشاقها قتلها
سبأ ملكة بلقيس أساطري سري مع تتطابق هذه السورية سمرينا أو سمريام أن كما
مع وحكاياتها سريها تتشابه وكذلك رشحبيل، بن الهدهاد أو هود ابنة اليمنية الحمريية
الصقيل: ديودوروس روايات بحسب الليبيات؛ «األمازون» ملكة «مرينا» حول دار ما

املشاة من ألًفا ثالثون قدره جيًشا جندت الليبيات األمازون ملكة مرينا إن
بمرص مرت وعندما أفريقيا، وطافت خيالة، ألًفا عرش واثنا — األمازون —
عىل هنا من زحفت ثم بها، متوًجا ملًكا كان الذي إيزيس، بن حور صادقت

سوريا. وغزت الشمال بطريق وعادت عظيمة، ذبحة وذبحتهم العرب

استمد التي بعلبك، أو هليوبوليس، الدولة املدينة وأساطري تراث من تبقى ما أما
واألسطوري العقائدي الرتاث سيطرة فأكثر أكثر يؤكد فإنه بعل، الشميس اإلله من اسمها
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أشاد الذي ماكروبولوس، املقارنة األساطري عالم يقول ما وبحسب فينيقيا، عىل املرصي
الذهبي»؛ «الغصن األنثروبولوجية الفولكلورية موسوعته يف مكان من أكثر يف فريزر به
املدينة ومن مرص من «ُحمل مرص: من بعلبك إىل جاء قد الشمس اإلله هذا أصل فإن
رع، املرصي الشمس اإلله هو ماكروبولوس عناه وما بهليوبوليس.» أيًضا تُسمى التي

شمس. عني أو هليوبوليس، مدينة عبادته مركز كان الذي
الفينيقي امليثولوجي يف ذكرها ورد التي الهامة اآللهة من واحًدا تيفون اإلله وكان
الذين الالسامية، الرعوية القبائل إله كان إنه إذ سامي؛ ال مشئوم إله وتيفون الكنعاني.

بالهكسوس. عرفوا
رحل قبائل الهكسوس أن — األنثروبولجي علماء أحد — جريفز روبرت ويرى
حوايل مرص دخلوا ثم وفلسطني، سوريا فغزوا يجاورها، وما أرمينيا من جاءوا رعوية،
وجعل عامة، مرص وشمال النيل دلتا يف االستقرار عىل أنفسهم وأقلموا ١٧٨٠ق.م، عام
تيفون وحدوا املرصيني أن إال ألوزوريس، أًخا تيفون الحامي إلههم من الهكسوس
أعداء ألد من لست املستعار االسم تيفون فكان عرشه، ومغتصب أوزوريس قاتل بست،
أصدقائه قدر رأى عندما إنه إذ والرش؛ الظالم عالم إىل املرصيون به رمز ولقد أوزوريس.
وظل شيطانًا، أصبح الخبيثة كلماته وبسبب الحمار، بنهيق أشبه بكالم منزعًجا جدف
طرد عن بلوتارخ ويذكر املوسمي، أو السنوي ملوته دائًما وسببًا حورس، لالبن خصًما
عامة: آسيا غرب من بل مرص، من وطرده لتيفون أوزوريس بقهر مرص، من الهكسوس
يوم سابع يف إال األمان يصب ولم حماًرا، ركب املعركة من وفرَّ ُغلب أن بعد تيفون «أن

لهروبه.»
من التي «فتن»، الحية مع الساميون وحده الذي الرشير اإلله هذا لعب فلقد
عنه فرتوي مجمل، بشكل اآلسيوية الشعوب لدى متعددة «أدواًرا تيفون رضع صدرها
غاص هائلة رضبات بالصاعقة ُرضب وعندما هائًال»، تنينًا كان أنه الفينيقية الخرافات
مجاري فمألت مياهها فاضت حتى الينابيع، وفجر األنهار، مجاري فحفر األرض، قاع يف

طيفون. النهر ُسمي لذا األنهار؛
إنهم يقال «بوصيدون»، السوري املؤرخ عن سرتابون نقلها أخرى حكاية ويف
ضخامتها وأما أرض، فدان جثتها شغلت ميتة حية عىل بفينيقيا مقره سهور يف «عثروا
«أن أخرى فينيقية حكاية ويف براكبه»، حصانًا يبتلع أن لفمها فيمكن عظيم، فيشء
آسيا الحريق عمَّ حتى لبنان، أرز غابات بإشعاله هائل حريق إشعال يف تسبب تيفون

لهيب. من حلقه ينفثه كان ما بسبب وذلك الهند»؛ إىل ووصل بأرسها،
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ثم أدونيس، املمزق اإلله قيامة بعيد املاجنة، السنوية باالحتفاالت بعلبك وارتبطت
االحتفاالت وكانت الرومان، مجيء بعد باخوس وأخريًا اليونان، حكم خالل ديونيوس
وثنيات الناس، «أسكرت التي والخمر الكروم حيث بعلبك، حول املمتدة السهول يف تُقام

الخصيبة». السهول
الحياة شجرة بعامة الساميون اعتربها التي النخلة، بني الفينيقيون وحد ولقد
كانت فالنخلة عشار؛ أو عشرتوت والتعشري الجنيس اإلخصاب آلهة وبني عدن جنة يف
وفينيقيا وبابل مرص يف آسيا، غرب شعوب كل عند العائلة شجرة أو امليالد شجرة
الفينيقيني، أبو فينيق أو فينيقيا تسمية جاءت اسمها من أن كما العربية، والجزيرة
ما أو النخيل، إخصاب عمليات بني ربطت األبيض البحر شعوب إن إذ «الدامي»؛ بمعنى
بني عالقة فهناك تثمر، أو النخلة تطرح ال بدونها التي التلقيح أو «الطلوع» ب يعرف

واالستمرار. الوالدة توايل أو القيامة، ثم املوت وبني النخيل،
تسمت — تمرها أو — ثمرها فمن املقدسة، عشرتوت شجرة هي النخلة وكانت
وُوجدت التمر، أي «تامري» أو «دامور» اإلله اسم جاء ثمرها اسم من أن كما عشرتوت،
النقود عىل يُصك فكان الفينيقيون، استعمرها التي املتوسط البحر جزر يف اإلله هذا آثار

الثمار. وافرة نخلة شعار أو شكل يف
من أن كما النخيل، ببالد عامة القديم األدنى والرشق فينيقيا اليونان سمى فلقد
العرب َعبَد فقد كذلك والحجاز، واليمن الشام من كل يف «تدمر» مدن تسمت النخلة اسم
جريفز. يقول كما ملونة، نسائية15 بأزياء سنويٍّا يزينونها وكانوا كإلهة، نجران، نخلة
ُولدوا وذيلني، ونبتون، أبولو، اآللهة من فكل اإلغريقي، امليثولوجي النخلة ودخلت

السامي. امليثولوجي يف املسيح وكذلك نخلة، تحت
فينيق يُسمى طائًرا أن املرصية، املنابع أو األصول ذات بعلبك، أساطري وتضيف
جديد من الحياة يعاود ثم بها فيموت بعلبك، أو هليوبوليس، إىل يحج كان النخيل أو
لم خرايف طائر وهو «بينو»، الخرايف املرصي الطائر بعينه هو هذا فينيق إن فيقال …
ُربطت كما ألوزوريس، كروح هليوبوليس يف فعبدوه به، اإليمان يف األقدمون يتشكك
بطائرهم الفينيقيون ووحده له، ثانية صورة األحيان أغلب يف وُعدَّ رع، بعبادة عبادته
مرة مرص يف يظهر بأنه وقال العنقاء، يشبه كان بأنه هردوت وصفه الذي فنيقس،

واململوكية. بل الفاطمية، القاهرة يف الفاطميني عرص حتى ساريًا ظل تقليد وهو 15
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العربية الجزيرة أو الصحراء أعماق يف «فينقس» يُولد أن وما عام، خمسمائة كل واحدة
تحرقه وهناك هليوبوليس، معبد مذبح عىل ليحط أبيه، جثمان حامًال رأًسا يطري حتى
كبري، جنائزي جو يف وتتم لدفنه، تُحشد هائلة ضخمة احتفاالت يف هذا ويتم املر، أعشاب

مرص. كل يف الهوتي حادث أهم بينو أو فينقس الطائر هذا موت ويُعد
لقبه الذي الطائر، هذا عن هريونيم القديس أوردها التي الحكايات إحدى ويف
يجيء ثم عاًما، خمسني ملدة الهند يف يعيش الطائر هذا «أن فينيق: باسمهم الفينيقيون
هليوبوليس معبد كاهن فيغطي أعشاب، منها ويُصنع لبنان، طيوب ليجمع فينيقيا إىل
الشمس رشوق ومع لكن، بالعنرب، املمزوجة بطيوبه فينيق عليه يلقي الذي األرسار، هيكل
فتحرق الطيوب وتشتعل الشمس، أشعة بواسطة العنرب فيلتهب بجناحيه، فينيق يخفق
ينبت يليه الذي اليوم ويف رماده، من متولدة دودة يرون التايل اليوم يف لكنهم فينيق،

وطنه.» إىل عائًدا «فينيق» يطري الثالث اليوم ويف أجنحة، للدودة
يف ينبعث انتهائها وبعد سنة، ألف يعيش طائر فينيق «أن العربية: األساطري ويف
القيامة هذه وإن الحياة، فينيق منها يعاود بيضة فيه تبقى لكن فيحرقه، لهيب عشه
الثمرة من حواء أكل استنكر الذي الوحيد الطائر كان ألنه هللا؛ عند من لفينيق أُْعِطيَْت

املحرمة.»
من القديم؛ املرصي الالهوت يف الجعران تقديس فكرة بعينها هي أنها وواضح

القيامة. ومعاودة املوت يف املتمثل املغزى حيث
الجعران من يتبقى كان الذي الصلد الجانب فإن مري، مرغريت د. تفسري وبحسب

الحياة. تنبت املوت من إن أي جديد، جعران فيه يبيض وعاء ذلك بعد يصبح امليت
ذلك بعد أدوارها أهم املرصي األصل ذات الفينيقية الشعرية هذه لعبت ولقد
فلقد القيامة؛ أو الوالدة، أو الحياة، معاودة ثم والفناء، املوت بمعتقدات يتصل فيما
والقيامة، املوت عن الزراعية الفكرة هذه حول لها حرص ال الهوتية مناقشات امتدت
القرون يف واملجادالت املناقشات هذه واتسعت وتزهر، لتنبت تفسد التي البذرة وموجزها
— واملفكرين املؤرخني من فيها واشرتك وعقبها، بل املسيحية ظهور عىل السابقة
املسيحيني الالهوتيني ومن وفيلسرتات، األبدري وسولون بليني — املسيحية قبل فيما
كريلس والقديس النزنزيري، غريغور والقديس وأوساب، وأوريجان، اإلسكندري، إقليم

غريهم. والكثريون هريونيم، والقديس األورشليمي،
ملشاهدة بعلبك، بمدينة تُقام كانت الهائلة وقيامته فينيق موت احتفاالت أن ويبدو
األعشاب يرتقي كان «حيث املظفرة قيامته ثم فينيق، الطائر ذلك واحرتاق موت شعائر
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والعظماء، امللوك من مرأًى عىل الشمس أشعة فتحرقه الخلود، عرش ارتقاءه العطرية
جميع من ملشاهدته املتقاطرة، الشعوب من يُحىص ال وعدد واألحبار، والكهنة والكرباء
شبابه مجدًدا ويطري رماده، بني من ثانية يحيا حتى قليًال يلبث وال آسيا، جهات

الخالد». السماوي
العالقة وهي الكافية، بالدرجة أحد إليها يتنبه لم غريبة، عالقة ثمة أن يبدو كما
هو الذي طوطمه، أو املقدس شعاره أو نباته وبني الفينيقيني، أبو فينيق االسم بني
يمثل كان التي والقيامة البعث معاودة ثم والفناء، املوت معتقدات بني وكذلك النخلة،

فينيق. املسمى املقدس الطائر ذلك أطوارها
الرشق سكان كان بلحها أو النخلة ثمر من هو إليه وأشري أتلمسه أن أود والذي
ويسكرون، يرشبون وكانوا العرقي، أو بالجعة املعروف خمرهم يصنعون القديم األدنى
يف والتفكري االنزالق مخافة «ولك الليل خيم كلما وتنام وتسكر ترشب بأرسها قرى

والفناء». واملوت الحياة معميات
التسعة كتبه يف دوَّنها التي وتفسرياته هردوت التاريخ أبو ملسات من واحدة وهي

الغابر. القديم األدنى رشقنا بشعوب طوافه خالل
«أن هردوت: يضيف باملوت، البلح — عرقي — بعالقة تتصل أخرى مالحظة ويف

التمر.»16 بنبيذ ويغسلونها فينظفونها كلها، امليت أحشاء يُخرجون كانوا املرصيني
ويجاورها يتاخمها ما مع الفينيقية الكنعانية الدول املدن أو املمالك تداخلت ولقد
ممالك يف سام، أبناء أكرب آرام نسل من املنحدرة اآلرامية أي سامية، وقبائل شعوب من
وحماه صوبه وممالك آدم، بكر عوص هو مؤسسها إن يُقال «التي دمشق آرام …
إسماعيل بن يطور إىل نسبة ويطور، جشور، وكذلك البقاع، سهل يف ورحوب وحمص

هاجر». من إبراهيم بن
عىل الواسعة، تجارتهم ونرشوا البحار جابوا القديم، العهد «ملعونو فالكنعانيون:
محرًما وعدوه واقتحامه البحر ركوب خافوا الذين الجبال سكان اآلراميون فعله ما عكس

القدماء.» كاملرصيني تابوا، أو
والوضاعة، بالخسة الكنعانيني هؤالء اتهام ذلك بعد والرومان اليونان واصل ولقد
ُولدوا «إنهم شيرشون: عنهم فقال واليهود، العرب من الساميون جريانهم فعل مثلما

ص١٩٥. مرص»، عن يتحدث «هرودت 16
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فينيقي» ضد «سوري أمثلتهم: بني من وكان سقراط. إليه نظر وكذلك للعبودية»،
خبيث. ضد خبيث بمعنى:

تمزق من االستفادة أشد استفادتا والرومانية اإلغريقية االمرباطوريتني أن والواقع
ورسيان وآراميني فينيقيني من وفلسطني؛ الشام يف املتنافرة العرقية القبلية الشعوب هذه

وعرب. وأنباط وعربانيني
القدماء اعتقاد بحسب اللعني — الرهط أو النسل خلفه الذي الهام اليشء أن إال
لم والتي املقدس، الكتاب لغة القديمة العربية جاءت منها التي الكنعانية، اللغة هو —
اللغة أصبحت ما «هي الفينيقية واألبجدية أفرعها، إحدى سوى الفينيقية األبجدية تكن

توينبي». يقول كما ق.م. الثامن القرن منذ اليونانيون بها كتب التي اليونانية،
الطقوس لغة «يف العربي الفتح بعد العريقية الكنعانية اللغة هذه ُحفظت ولقد

لبنان».17 يف والرسيان املوارنة عند املسيحية الدينية
وطئته. مكان كل عىل وأسماؤها أسالفها، أسماء السامية الشعوب هذه خلفت ولقد
إىل نسبة هكذا ُسميت أفريقيا قارة فإن الجرهمي، رشيه بن عبيد قول وبحسب
أفريقيا شمال — املغرب غزا عندما إنه يُقال الذي أبرهة، بن «أفريقيس الحمريي امللك
من الرببر فنقل األهل، قليلة الخري، كثرية بالًدا فرأى الرببر، أرض من إليه متجًها —
مدينة ببناء أمر فتوحات من بلغ حيث أفريقيس بلغ فلما مرص، إىل فلسطني بالدهم
تسميها وكذلك أفريقيس، باسم ُسميت وإنما مدينتها، فبُنيت أفريقيا، من األرض بتلك

أفريقيا».18 فتقول العرب فأما اليوم، بربر
أو «شام» والرسيانية العربية يف وأصله نوح، بن سام إىل نسبة الشام،19 واسم
بني وما وسورية لبنان معظم عىل آرام وهو سام أبناء آخر اسم أُطلق كما «شم»،
به سموا فقد كنعان ابنه وأما مرصحام، عىل أطلقوا أنهم كما النهرين، آرام أي النهرين،
خاص وبشكل لبنان عىل أطلقوا أنهم كما األبيض، البحر إىل األردن من املمتدة املنطقة
قحطان، بن بيعرب تتصل اليمن تسمية أن كما بالكنعانيني، الزاخر الفينيقي الريف عىل
هو ما كل اليمن باسم يعنون العرب وكان يعرب»، يا أيمن «أن بأيمن أباه كناه الذي

بأرسه. الشام اليمن بالد تسمية شملت ولذلك القبلة؛ يمني عىل واقع

ص١٠٢. الفدا، أبو 17

ص١٠٢. الفدا، أبو 18
.٢٢  :١٠ تكوين 19
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يُقال آرامية هجرات إىل — اليوم السوفياتي باالتحاد — أرمينيا تسمية تُنسب كما
أراراط. بأرض قبًال تُعرف كانت التي أرمينيا إىل امليالد قبل السابع القرن يف وقعت إنها
وذلك كوشيني،20 السوداء البرشة ذوي كل سموا الساميني امليثولوجيني أن كما
حام، أبيهم خطايا أو وزر بعد فيما أبناؤه ل تََحمَّ الذي — اللعنة ابن — حام إىل نسبة
سوِّد «اللهم نوح: فلعنه للبيت، حجهم خالل امرأته وجامع نوح، أباه حام عىص حني
اللون، أسود جاء غالًما حام امرأته ولدت وعندما امرأته.» ووطئ عىص من ووجه وجهه
أبيه لعنة لحقته الذي الثاني شقيقه أما كوش، بن الحبشة لكوش وُولد ا، كوشَّ وسموه
وبربر ماريع، بن كنعان هم أجناس؛ أو أوالد ثالثة ولد فقد حام» بن «ماريع وهو أيًضا،

ماريع. بن والنوبة ماريع، بن
جبال مثل وفلسطني، لبنان21 جبال قمم أعىل عىل حضاراتهم خلفوا فقد وكذلك
الشام يف مدين صاحب شعيب جبال جانب إىل واليهودية، وجلعاد والعربية السامرية
يف ضهر جبل وأيًضا اليمن، يف القحطانيني نبي آلوت بن حضور بن وشعيب وسيناء،
الرشقي الجبل أو حرمون، وجبل هوًدا»، الدهر نطيع «لن هود: بالنبي وحدوه الذي اليمن
فرس الذي «هريونيم» القديس تفسري بحسب كذلك ُسمي الحرمان؛ جبل أي لبنان، يف
هابيل. اسم عليه يُطلق الجبل هذا جنوبي ألن ذلك هابيل؛ عىل حداًدا باملوت أي حرمون
إن: فقال لبنان، أطراف يف عكا بسهل غريبة حكاية القزويني زكريا أورد ولقد

والنصارى، واليهود املسلمون يزورها عكا، من بالقرب وهي البقر، عني بها
هذه من أُخرج مرة ألول عليه فحرث آلدم ظهر الذي البقر أن ويعتقدون
السابع القرن يف ذلك بعد الفرنسيون سماها التي العني نفس وهي العني،

مريم». العذراء «عني ب عرش

وكذلك الحرام، أو امللعون أو املمنوع أو الليطاني نهر يُسمى كان القاسمية، ونهر
نهر أي األوىل، نهر أما بالرشير، وفرسوه «ليطا» سموه الذي املقدس أو قديشا نهر
نهر العرب استبدل فقد وكذلك الفراديس، بنهر قديًما العرب سماه فقد األوىل، املدينة

ص٢٤-٢٥. منبه، بن وهب التيجان، 20
ص٨٩. اليسوعي، مارتن األب لبنان، تاريخ 21
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بل جبيل، إله وإيل إبراهيم بني عالقة وجود إىل «رينان» ويشري إبراهيم، باسم أدونيس
الكنعانيني. إله «بل» اإلله وبني إبراهيم بني خلطوا العرب إن

املقدس بيت سهول أحد فإن الفرس،22 الرحالة قدامى أحد يقوله ما إىل واستناًدا
يحرض «ولهذا والحرش؛ القيامة ساحة سيكون أنه يف العامة اعتقد «الساهرة» سهل وهو
بأرض كانوا هللا، وعد جاء فإذا يموتوا، حتى العالم، أطراف من كثريون خلق إليه
جهنم». «وادي وسموه فرعون» «بيت هو السهل هذا أن يف اعتقدوا أنهم كما امليعاد»،

النار، جبال سيد األشيب والجبل خياف، أو ختا جبال املشئومة اليمن أماكن ومن
الذئاب، فيه وتعوي والخراب، النار أهل عليه يظهر الجبل ذلك إن فيُقال اليمن، وقطب
الخرافات، من الكثري عنها ويُروى وبكىل، وصعدة، نجران امللعونة األماكن بني من أن كما
وتعكر صرب، ورأس عيل، جبل ورأس وحنني، حضور، جبال فهي املقدسة جبالها وأما

إلخ. …
أو إيشار اإللهة إىل نسبة اإلخصاب»، «كثري عشار بوادي يُعرف وادي وباليمن
بن سام إىل «غمدان»، قرص وهو اليمن، قصور أقدم نسبوا اليمنيني أن كما عشرتوت،
املقرانة اختطف طائًرا أن الخرافات، حوله وتنسب برئه»، واحتفر بناءه «ابتدأ الذي نوح

البناء. أقام ثم الطائر، أوقعها أين لينظر سام وتبعه بها، وطار
ملا آدم «إن فيقال: … األوىل الخطيئة لحق ملا مرسًحا وقراها الشام مدن اعتُربت كما
— ولديه وأن — الشيخ جبل — حرمون جبل سكن عدن) (نعيم الجنة من هللا أخرجه
هذا صحة عىل ويستدل البقاع، سهل يف الفردوس رشقي طويًال أقاما — وهابيل قابيل
إن ويُقال إليه»،23 املشار املحل يف املقامة وشيث وقابيل هابيل قبور من اليوم التقليد
معنى «إن هريونيم: القديس ويقول هابيل. ألخيه قابيل دم إراقة إىل نسبة دمشق تسمية
أنت فملعون «واآلن لقابيل: قيل هذه دمشق أرض من إنه يقال كما الدم»، رشاب دمشق

يدك.» من أخيك دماء لتقبل فاها فتحت التي األرض من
بأن يقال كما الصليبية، الحروب أيام يف بكثرة منتًرشا كان التقليد هذا إن ويُقال
أخاه قابيل فيه قتل الذي الحقل نفس يف إبراهيم، النبي خادم «اليعازر» هو دمشق باني

هابيل.

نارصخرسونامه. سفرنامه، 22

تاريخه. يف الدويهي أسطفان البطريرك 23
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أو األرض أديم بمعنى آدم، تسمية جاءت منها التي «آدم» أرض فهي دمشق أما
نزلها التي األرض وهي األردن، من جزءًا تشمل كانت أدوم تسمية أن ويبدو القدم،

إسحاق.24 بن العيص أو عيسو
الحفرية الكشوف هذا ويؤكد األردن، من جزءًا أيًضا تشمل كانت أدوم أن فيبدو

.١٩٧٤ يوليو يف اكتشافاتها نتائج بعض أعلنت التي البعثة إليها توصلت التي
األوىل «القتل جريمة بأن اعتقاد دمشق شمال قاسيون جبل سكان بني وينترش
كانت أنها الكبرية دمشق صخور إلحدى القزويني وينسب الجبل»، قمم أعىل يف وقعت
صاحب من يُتقبل ولم الزرع، صاحب من تُقبل «حني قربانهما عليه قدَّما الذي املكان
الذي الحجر أنه يف القدماء الدمشقيون اعتقد الدم، آثار مثل عليه حجر وهناك الرعي»،

الدم». «مغارة الحجر لهذا املجاورة املغارة ُسميت لذا أخاه؛ األخ عليه هشم
ومنذ الجدب، شديدة صحراء «أغوار»25 داخل وقعت الجريمة املسلمون يرى وبينما
إحدى يف وقعت الجريمة أن اليهود يرى الصحراء؛ هذه جدب الندى يقرب لم اليوم ذلك

بسيمة. قرية وهي قاسيون، جبل قرى
مدينة تشييد له يُنسب الذي «أشمودي» والشيطان قابيل بني األقدمون وحد ولقد
أمر االرتعاش اعرتاه عندما آدم بن قابيل إن إذ العالم؛ يف مدينة أول اعتربوها التي بعلبك،
واملهرتجية. الجبابرة فيها وأسكن — إدريس النبي — أخنوخ ابنه باسم ولقبها ببنائها،

نوح». طوفان «أو املاء طوفان عليهم هللا أرسل فواحشهم ولكثرة
ملًكا وإن زحلة، من بالقرب نوح قرب وبه نوح، بسهل بسوريا البقاع وادي ويُسمى

مرتًا». وثالثني «واحًدا فجعله القرب بناء أعاد — ١٢٥٨م عام — الظاهر امللك هو
أقدام».26 سبع آثار «عليها إن يُقال القدسصخرة مدينة يف فإن إلبراهيم، وبالنسبة
أقدامه، آثار هي وهذه عليها، فمىش طفًال إسماعيل وكان هناك، كان إبراهيم أن وسمعت
أن إال لبنان»، بجبل موجود إبراهيم، حاربه الذي الجبار، نمرود قرب أن البعض «ويرى

كنعان. أبناء من ألربعة قبور أربعة «أرواد» قرية يف إن يقول من هناك

.(٨ ق٢٧ :  ٨) حزقيال نبوة تفسري يف السابق، املصدر 24
دمشق. عن كيلومرتات ٩ تبعد 25

ص٦٤. خرسونامه، 26
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الصخور إحدى عىل موجود كنعان قرب أن بلبنان ناحور كفر قرية سكان ويعتقد
بقايا بعلبك ويف بعلبك، قلعة باني هو كنعان بن النمرود إن يُقال كما هناك، املوجودة
ابنه ذبح عىل إبراهيم أقدم قمته عىل الذي سعيد وجبل إلياس، ودير سليمان، قرص آثار

إسماعيل. وبكره
وهود، الكفل، وذي وشمعون، وعيش، املدينة، باني «عك» قبور توجد عكا مدينة ويف
أبناء من ألربعة قبور أربعة إربل قرية ويف موىس، النبي زوجة وابنته وشعيب، وعزيز،
نبيٍّا. سبعني إىل باإلضافة نون، بن ويشوع موىس، أم قرب به ُوجد غار وكذلك يعقوب،
عىل تقع كانت لوط27 مدينة إن ويُقال لوط، بحر فيوجد طربيا بحرية جنوب يف أما

شاطئه.
عصور يف الخرافية ومعتقداتها أساطريها خلفت قد السامية األقوام أن القول موجز
يف غاية بشكل الطبيعية ومعاملها ومنشآتها آثارها عىل العالم قبل ما عصور أو الظلمات

اإلفراط.

امليت البحر نصوص أو كشوف وأكدته إليه أشارت ما وهو امليت. البحر مدينتا وعمورة، سدوم 27

الهامة.
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أنها ذلك اليهود؛ عىل ووقًفا حكًرا اليهودي والرتاث العربية امليثولوجيا تكون ولن لم
بهجراته القديم، األدنى الرشق لتاريخ املبكرة األحداث ملجرى املبكر التسجييل الجانب
دولة ومدينة وقبيلة رهط كل خصائص وأدق ونكباته، ومعتقداته والهوته ومنازعاته
هذا أرض عىل الوجود تنازعت التي السامية غري أو السامية الشعوب ألقوام وشعب،

الدائم. والتجدد والعراقة القدم يف املوغل األدنى رشقنا وهو العالم، من الجزء
الضياع، من وَحَفَظته املبكرين ُمَدوِّنيه كانوا أنهم يعدو ال الرتاث هذا يف اليهود ودور
دورهم أبرز الذي املغلق، القبيل الحلقي موقفهم تنايس عدم مع فيه، دورهم خالل ومن
عليهم حتَّمت مرحلة وهي يدعون، كما األولياء» «من متفوقة فاشية عنرصية كقبائل

بالذات. هم خاللهم من حولهم، من الخارجي العالم أحداث مجرى تلقي
الرشق شعوب لكافة مشرتك مشاع ملك العربي الرتاث أن هو تأكيده يجدر ما أن إال
األقوام هذه بمايض التعريف يف أهميتها لها مبكرة مدونة وثيقة لكونه نظًرا األدنى؛
إلقاء يف وشفاهية، ونصية تاريخية أو حفرية من الوثائق، بقية إىل تُضاف مجتمعة،
اليوم أحوجنا فما مستقبله. وجالء إنارة إعادة بهدف املايض؛ ذلك عىل الضوء من املزيد
طريق إيضاح يف يسهم الذي بالقدر األوىل، ومكوناتنا ملاضينا العلمية شبه املعرفة إىل

املستقبل!
لرشقنا متكامل شامل حضاري تاريخ يتكامل أن املستحيل بل الصعب فمن لذا
ممنوعة أو ومحظورة مقدسة وغري مقدسة من العربية، املدونات عن بمعزل القديم
العراقي البابيل التلمودان أي الشفاهية؛ والتوراة القديم العهد أو التوراة ذلك من وهكذا.

«األبوكريفا». املحظورة واألسفار الحجازي، والتلمودان الفلسطيني، واألورشليمي
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العاملية والفولكور األساطري حركة ترفض ما كثريًا إن إذ جديد؛ برأي هذا وليس
«يف أنه اعتبار عىل الشخصية، مكتمل متميًزا تراثًا بعامة العربي اليهودي الرتاث اعتبار
الرتاث لهذا أيًضا ملكيتنا يف رشعية هناك إن أي املتاخمة»؛ البلدان لرتاث ينتمي مجمله
ومرص والشام، فلسطني يف املجاورة، البلدان لرتاث مجمله يف ينتمي الذي األهمية البالغ

واليمن. والعراق
تاريًخا يمتلكون أنهم يف مأساتهم تكمن قوم اليهود فإن زهريي، كامل يقول وكما
طوافه واصل غريب، تراجيدي كجنس فهم أرض، قطعة أو وطن، بمعنى جغرافيا، دون
القديم سواء — تاريخهم طول عىل ألخرى، قارة ومن آخر إىل مجتمع من الدائم، املتصل
عارشوها التي الشعوب تلك وثقافات ومعتقدات لفولكلور أكسبهم مما — الحديث أو
مع العراق دلتا يف الكلدانيني أور من العربية الرعوية القبائل خروج منذ بها، واتصلوا
دخولهم ثم الشام، بادية يف جريانًا أمرهم أول ونزولهم امليالد، قبل الثالثة األلف انتهاء
مع وتعاملهم واتصاالتهم كنعان، أرض أو فلسطني إىل نزولهم ثم مرص، إىل مجيئهم أو

وغريها. األقوام هذه لرتاث الدائم وامتصاصهم واألموريني، الكنعانيني
األوىل األلف منذ والفرس واآلشوريني بالبابليني اتصاالتهم عصور ذلك بعد وتجيء
الخرافية والحيوانات السحر عن معتقداتهم أغلب أخذوا وآشور بابل فمن امليالد، قبل

وحزقيال. أرميا ومراثي دانيال رؤى يف شديدة بكثرة تتبدى التي السحرية
والجن، والشياطني املالئكة عن ومعتقداتهم تصوراتهم كل جاءتهم الفرس ومن
أو والرش، الخري عن الفارسية الثنائية جانب إىل املجوسية، الفارسية وأسمائها بمعاملها
القديم العالم حضارات املجويسوسط اآلري الرتاث هذا بها تمري والتي والسالب، املوجب

أخص. بشكل السامي والرتاث عامة
الغموض من الكثري فأوضحت العراق، يف الالسامية السومرية الكشوف جاءت ولقد
هذه أوضحت فلقد أخص؛ بشكل العربي والرتاث عام، بشكل السامي للرتاث بالنسبة
ذاتها التوراة «أصل حقيقة عن — امليالد قبل الرابعة األلف — السومرية الكشوف
الصناعية كاألزهار الوجود إىل تجئ لم العظيمة املآثر من املجموعة هذه وأن ومنشئها،

املجاورة». األقوام تراث يف املدى واسع انتشاًرا تنترش أنها بمعنى النمو، كاملة وهي
أولئك وحضارة تراث التقريب وجه عىل هو العربيني تراث أن الغريب وليس
مثل هذا يف مثلهم الكنعانية، الوساطة طريق عن اليهود وصل الالساميني السومريني
الورثة إىل السومري الرتاث ذلك انتقال عقب وذلك السامية، والجماعات األقوام بقية

والكنعانيون. والحثيون واآلشوريون والبابليون الكلدانيون وهم املبارشين،
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الساحل مدن وبعض فلسطني، استيطان يف العربيني سبقوا الذين الكنعانيني وعن
العرب توارث مثلما املندثرة الالسامية الحضارة تلك تراث الوجود إىل رسى الفينيقي،
القبائل من الحقيهم حضارات — العربي والجنوب اليمن سكان القحطانيني خاصة —
وثمود عاد قبائل وهم امليالد، قبل الثالثة األلف قبل ما إىل ترجع التي املندثرة العربية

وغريهم. والعماليق، وجديس وطسم
املبكر القتحامها نظًرا — فينيقيا البحرية وطليعتها الكنعانية، الحضارة لعبت وقد
ونرشه به واإلبحار مرصوبابل، تراثَي حمل يف الوسيط دور — واألحمر األبيض للبحرين

املتوسط. البحر سواحل طول عىل
املجويس، والفاريس اليهودي العربي العقائديني الرتاثني كال أن البعض يرى لذا
الكنعاني، املبارش التأثري تحت جميعه جاء واملسيحي؛ الهليني الرتاثني إىل باإلضافة

بعد. فيما اآلشوري أو السوري
استوطنوا قد املتوسط البحر شعوب وأقوام أجناس من عريًضا خليًطا أن فيبدو

الكنعاني. السوري الرتاث إثراء عىل ساعد مما تاريخها، مدى عىل السورية املدن
املرصيني من «مزيج وقراها سورية مدن سكان أن لوبون1 جوستاف ويذكر
والرشكس واملغول والعرب والرومان واألفارقة والفرس والبابليني واليهود الفينيقيني

سورية». عىل بالتتابع استولت التي األمم من وغريهم والرتك، والصليبيني
نفسه رفع قد ويهوذا «إرسائيل مملكتي شعب أن لليهود بالنسبة توينبي2 ويرى
األوج وبلغ السومرية الحضارة طفولة يف بدأ الذي تاريخه من فرتة إبان ساميًا، مكانًا

األنبياء». عرص يف
األول الجيل حضارات أو األم املنابع أو الحضارات عىل تركيزي يف السبب ويرجع
الحضارة حيث النيل وادي دلتا ويف األكادية، السومرية الحضارة حيث العراق، دلتا يف
فولكلوري أو أسطوري موتيف لكل األوىل النبتة تعرف محاولة إىل الفرعونية؛ املرصية
الواحد، املوتيف أو للفكرة بالنسبة وتنوعها املصادر لتعدد نظًرا وذلك تتبعه؛ وإمكانية
ما وهو بدئه، يف أوشك ما هدم وإعادة الطريق، وفقدان الخطأ يف الباحث يوقع قد مما

القديم. العالم قلب تراث لدارس بالنسبة ساريًا تقليًدا أصبح

ص٧٩. لوبون، جوستاف العرب، حضارة 1

ص٥٩. ج٢، توينبي، التاريخ، دراسة مخترص 2

61



العربية واألساطري الفولكلور لدراسة مدخل

إعادة يف تسهم لم شفاهية، أو نصية، أو أركيولوجية أثرية كشفية إضافة من فما
— أصًال — املستهدف الهدم دوام عليه يرتتب مما الهائل، الرتاث هذا جزئيات تكامل

واستقامته. البناء لتوايل
أحد — األساطري متضمنة أو محتوية — الفولكلورية الدراسات اعتبار فيمكن
من مجموعة أو شعب ألي الحضارة، الجسد تاريخ بناء إعادة يف اليوم، الهامة املراكبات

الشعوب.
أي بالتصنيف؛ يتصل فيما خاصة كبريًا، شوًطا قطعت قد الدراسات هذه مثل
حياة تاريخ تعرف إعادة ذلك بعد ثم الواحدة، املقولة أو الفكرة عينات وتراكم تجميع
لم ما قيمة بال تصبح شعرية أو مقولة أو فكرة أي أن بمبدأ واألخذ حدة، عىل فكرة كل

لعرص. عرص من وإضافات تغريات من عليها طرأ وما وفصلها، أصلها يتحدد
من منحدرة ترد — مثًال — الرجل ضلع من حواء خلق فكرة فإن آخر وبمعنى
والحثيني، البابليني الورثة عند السامي الرتاث يف متبدية الالسامي، السومري الرتاث

«موت»! اإلله أسطورة يف متبدية الفينيقيني، الكنعانيني إىل منتقلة
بها طوف وكذلك التكوين، سفر أو الخلق أسطورة إىل العربيون نقلها أن فكان
هذه دخلت ومنها اإليجية، الحضارة إىل الفينيقيون البحارة وطليعتهم الكنعانيون
املتأخر. العهد يف الالتيني ثم بعد، فيما الروماني ثم اليوناني، الهليني الرتاث إىل الجزئية
بكاملها تنتمي األوىل، عرش األحد التكوين أسفار بأن القول يمكن مجمل وبشكل

والبابليني. الحثيني من مبارشة املتوارثة الكنعانية امليثولوجيا إىل
عن العالم خلق عىل وإقدامه باملاء، الخالق وتوحد العالم، ُخلق األفكار هذه ومن
هللا شبه عىل اإلنسان، هللا خلق «يوم األول اإلنسان خلق فكرة ثم الثالثة، رسله طريق
خلق ومنها أجمع، العالم تراث عىل السامية، الخلق أساطري به تتميز ما وهو عمله»،3
الخطيئة ثم بالشيطان، بدورها توحدت التي بالحية وتوحدها الرجل، ضلع من املرأة
عقب آدم وُعري للريح، كقرين الريح4 هبوب عند الجنة يف اإلله تميش وكذلك األوىل،
الرش أو إبليس حسدهم الذين والحية، وحواء آدم الثالثة للخطاة اإلله وعقاب الخطيئة،
املوت دخل أن وكان األرض، — الجحيم — إىل الجنة من ُطردوا أن فكان وأضلهم،

.٥ تكوين 3

.٣ تكوين 4
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إبليس بحسد لكن ذاته، صورة عىل وصنعه خلًدا، اإلنسان خلق هللا «فإن العالم إىل
الشهري حواء إدماء مثل للمرأة؛ عقاب من هذا بعد تواىل وما العالم»،5 إىل املوت دخل
وإىل أوالًدا، تلدين وبالوجع حملك، أتعاب أكثر «تكثريًا عليها: الرجل وتسيد (الحيض)،

عليك.»6 يسود وهو اشتياقك يكون رجلك
الذي البطركي األبوي الرتاث هذا توايل خالل سلطانها وُسلب املرأة ُقهرت أن وكان
«فمن األوىل: الخطيئة وزر بها وألحق األنثى، املرأة عىل الذكر الرجل سيد ما أول سيد

جميًعا.»7 نموت وبسببها الخطيئة، ابتدأت املرأة
العماليق أو الجبابرة مولد لحني املفتقدة، أو املفقودة، األنساب سلسلة هذا يعقب ثم
املندحرين، أو البادئني الجبابرة أولئك أن املعتقد فمن والشام، بابل ملوك النماردة، أو

السواء. عىل والعربيون العرب حاربهم الذين بذاتهم هم
الجبابرة: عن خلدون ابن ويذكر

أغربها من الكذب، يف عريقة أخباًرا ذلك يف والعمالقة وثمود عاد عن وسطروا
إرسائيل بنو حاربهم الذين العمالقة من رجل عناق، بن عوج عن يحكون ما
الشمس. يف ويشويه البحر من السمك يتناول لطوله كان أنه فزعموا الشام، يف

وهو عناق»، بن «عوج شخصية ومنها واألساطري، الخرافات حولهم ونسجوا
بأن يقال كما الطوفان، يهلكه لم الذي الوحيد املخلوق أنه فيقال خرافية، شخصية
باشان»، ملك «عوج اسم تحت الجبابرة مع التوراة يف ويُذكر موىس، النبي هو قاتله
األستاذ دراسة إىل الرجوع يمكن األسطورية الشخصية هذه عىل التعرف والستكمال

هو؟»8 ما «الفولكلور القيم كتابه يف الوافية املوجزة العنتيل فوزي
واملوآبيون العمونيون وأبادهم استأصلهم الذين هم الجبابرة أولئك إن يقال كما
يف — بالتحديد اإلرسائيليني — سبقوا والذين لوط، نسل من املنحدرون األردن، سكان

األردن. رشق استيطان

.Apocrypha 5

.٢ تكوين 6
.٢٥ فصل سرياخ، بن يشوع 7

.٢١١ حتى ص١٩١ من هو؟» ما «الفلولكلور 8
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جاءت: — البائدة العرب من وهم — جرهم9 وملوك قبائل أن الجاحظ ويضيف

يف ربه عىص إذا املالئكة من امللك فكان آدم، وبنات املالئكة بني ما نتاج من
كان وما وماروت، بهاروت ُصنع كما رجل، صورة األرضيف إىل أهبطه السماء
الرجل صورة يف جرهم هبط فحني — أناهيد — الزهرة وشأن شأنهما من

جرهًما. له فولدت جرهم أم تزوج

آدم.» أبناء جميع أنساب تنتهي شيث «وإىل آدم بن شيث نسل من املنحدرون وهم
بن صابئ اسمه آخر ابن لشيث ُولد أنه «بالصابئة» املعروفة والنحل امللل وتزعم
أن يمكن هذا وعاد يموت»، «عاد هؤالء عند يُلقب وشيث الصابئة، تُنسب وإليه شيث،
عاد وكان ثالثة. أصنام أهل وكانوا هوًدا، هللا لهم أرسل الذين عاد، قوم رأس يكون
مكذبني «كانوا هذه الصابئني نحل أن النظر يلفت وما القامات. طوال جبارين وثمود
صور إحدى أيًضا هو الذي إدريس10 بنبوة مصدقني وكانوا دونه، ومن إبراهيم لنبوة

الكتابة». اخرتع من أول آدم بن شيث
واملوجب والرش، الخري أو والشيطان»، «هللا األصلني بقدم يقولون الصابئة وكان
عرش، االثني والربوج السبعة «الكواكب يف ويعتقدون املجوس، مثل مثلهم والسالب،
رمضان، شهر ويصومون والليلة، اليوم يف صلوات خمس ويصلون الذوابح، ويقربون
به يدين الذي وكان الخنزير، ولحم امليتة وحرموا الكعبة، صلواتهم يف ويستقبلون
ون يَُسمُّ بحران وبقاياهم الدنيا، عىل والغالب الدهر وجه عىل األديان أقدم الصابئة

ثالثة». الخلق خالق أن ويف التثليث يف النصارى مع ويتفقون الحنفاء،
أو الصابئة أولئك حقيقتي قدم عىل الضوء من مزيًدا التايل التفسري يلقي وقد
يهوه «أو صابؤات،11 بيهوه ُعرف اإلرسائيلية القبائل إله «يهوه» أن وهو الحنفاء،

القائد.» يهوه أو الجنود، رب أي صابئ؛
إلوهيم» «بني الجبارين األسالفمن لهؤالء الوبر» «أصحاب الساميني تقديس ويبدو
هذا يف جيًدا ويالحظ منشئهم. أصل عن تكشف التي األسطورة تلك يف العماليق، أو

.١٨٧ جزء للجاحظ، الحيوان، كتاب 9

ص١٠٢. حزم، ابن 10
ص١٢. حسنني، فؤاد التوراة، 11
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تصاحبه لم رهط أو قبيلة أو قوم أو شعب من ما أنه السامي األسطوري الرتاث
ميعاده. أرض له ورسمت العالم إىل به وجاءت الوجود إىل به دفعت التي أسطورته

من بقدر شعب أو حضارة أو مجموعة لكل التعرض عند هذا توضيح وسنحاول
ستطالعنا ما هي املتجانسة القبائل أو املجموعات أو الحضارات هذه ألن ونظًرا التبسيط،

الكوزمولوجي. أو األنساب، علوم متاهات إىل بنا يفيض متواٍل بشكل
اتصاًال أن إىل الجبابرة هؤالء ووجود ملولد املصاحبة األسطورة التكوين سفر فريجع
لهم وولدن الناس بنات عىل هللا بنو دخل «حني الناس وبنات املالئكة بني تم قد كان
السامية املصادر أغلب وتذكر اسم.» ذوو الدهر منذ الذين الجبارون هم وهؤالء أوالًدا،
أرز أشجار ظالل وتحت بلبنان الشيخ جبل أو «حرمون» جبل عىل وقع االتصال هذا أن
الذين املذكورون الجبارون ُولد «وهناك الجنيس، اإلخصاب إلهة عشرتوت شجر لبنان،

بالقتال.» الحاذقني القامات الطوال البدء يف كانوا
حاربوهم إنهم بل الجبابرة، أولئك وبني بينها السامية األقوام فرقت هذا وعىل

السامي. النسل خارج واعتربوهم
ينسب الجرهمي رشيه بن عبيد وهو العربية امليثولوجيا مصادر أحد أن والالفت
نوح، بن سام بن عوص بن «عاد يقول كما فهو السامي، النسب شجرة إىل عاًدا12
إرم مدينة بنى الذي ملوكهم أول وكان شداد، هم: أوالد عرشة له أحدث الذي وهو
والحقود، والعنود، وبهار، عاد، بن وتيم هود، النبي رهط وهم: والخلود العماد، ذات
نعمة «وجد الذي نوح، النبي إىل نسبة النوحية، األسطورة ذلك بعد تجيء ثم والوصور»،
ويافث»، وسام حام الثالثة أوالده نوح فأنجب نسله، يف عهًدا معه فأقام الرب، عيني يف
معه وحمل فلكه صنع حني البرشي للجنس نوح وإنقاذ كعقاب، الطوفان حلول ثم
انتقال من الطوفان أعقب وما وأنثى»،13 ذكًرا سبعة «سبعة مخلوق أو جنس كل من
أنا وأطلب تأكلوه، ال دمه بحياته لحًما أن «غري باملحارم: التعريف بداية منها حضاري،
فتكون السحاب يف قويس «وضعت نوح: بني مع امليثاق هللا وإقامة ألنفسكم»،14 دمكم
امللعون، الرهط أو القبيلة أفكار أول ذلك بعد تجيء ثم وبينكم»، بيني ميثاق عالمة

ص٢٢٦. الجرهمي، رشيه بن عبيد أخبار التيجان، ،١ فصل باروخ، نبوة 12
.٧ تكوين 13
.٩ تكوين 14
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الحاميني وجه أصبح بسببها والتي نوح أبيه عري من سخر حني حام، خطيئة يف متمثلة
يف نوح بن كنعان بسببها ولُعن العربية، املصادر يف أسود — السوداء البرشة ذوي —

إلخوته.»15 يكون العبيد عبد كنعان «ملعون العربية: األساطري
والسودان النوبة يف الكوشيني أبو — «كوشن» نوح بن حام من انحدر أن وكان
نمرود، َوَلَد — والبحر الرب يف الصيادين أبو — و«كوش» وكنعان وفوط ومرصايم —
صيدون فولد اللعنة»16 ابن — كنعان ابنه «أما األرض، يف جباًرا يكون أن ابتدأ الذي
— حثا وبكره امليالد، قبل والعرشين الخامس القرن يف — صيدا مدينة مؤسس —
صيدون من الكنعاني تخوم «وكانت والجرجايش، واألموري واليبويس — الحثيني أبو
وصبوييم — آدم — وآدمة وعمورة سدوم تجيء وحينما غزة إىل جرار نحو تجيء حينما

هاالشع.» إىل
— اآلراميني أبو — آرام ولد وآشور — العيالميني أبو — عيالم جاء سام نسل ومن
واسم األرض، ُقسمت أيامه يف ألن فالح؛ الواحد اسم ابنان ُولد «ولعابر وعابر، وشالح

يقطان.» أخيه
الجنوبيون القحطانيون العرب جاء ومنه القحطانيني— أبو — قحطان هو ويقطان
العربية»، تكلم من «أول قحطان بن يعرب وابنه العاربة. العرب أبو أنه كما اليمن، سكان
ألنه ً سبأ ُسمي الذي سبأ، بن شمس عبد امللك أولهم وكان سبأ، ملوك جاء نسله ومن
ملوك انحدر سبأ نسل من فإن العرب، نسابة به يشري ما وبحسب أعداءه، يسبي كان

وكهالن. حمري،
ومن — الكلبيون وهم — وبرة بن كلب وبنو قضاعة، بني ملوك حمري فمن
طيء، وهم: بعد، فيما كبرية وحضارات قبائل إىل تضخموا بطون، سبعة انحدرت كهالن
الشام ملوك الغساسنة انحدر األزد ومن واألزد، وأنمار، ومراد، وكندة، وهمدان، ومذحج،
يثرب، ملوك والخزرج األوس قبيلتا منهم انحدر وكذلك — مأرب سد خراب عقب —

اإلسالم. قبل الكعبة كهنة أو َسَدنة خزاعة، قبائل انحدرت أيًضا ومنهم
كان ألنه عابر ُسمي إنما إنه ويقال العربيون، انحدر عابر الثاني األخ نسل ومن
أوسع معنًى تشمل عربي لفظ أن بمعنى العربية، القبائل أبو وهو األرض، عرب من أول

.٢ :٦ تكوين 15
.١٠ تكوين 16
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ُسمي الذي بيعقوب خاص بشكل ترتبط فإرسائييل يهودي، أو إرسائيل لفظ من وأشمل
حينه. يف له سنتعرض ما وهم يهوذا، ابنه إىل نسبة ويهودي إرسائيل،

لغتهم كانت فلسطني17 نزلوا وعندما صحراوية، قبائل الرعوية العربية فالقبائل
كانت كما أخرى، سامية لغة أي إىل منها العربية إىل أقرب آرامية، لهجة عن عبارة

املعالم. مكتمل صحراويٍّا نتاًجا والالهوتية الفولكلورية معتقداتهم
سكان الوبر أصحاب الرحل البدو أو الرعوية القبائل أبو هو كان عابر أن ويبدو
تارح جاء رعو ومن رعاة، أو رعى إىل يشري قد بما «رعو»، أنجب عابر إن إذ الصحراء؛
وهكذا لوًطا»، هاران وولد وهاران، وناحور — إبراهيم — «إبرام بدوره أنجب الذي
منطقة األعىل العراق من هاجرت حني الخليل، إبراهيم أو إبرام أصول بداية تكتمل

الكلدانيني». «أور ب العراق يف اليوم إىل املعروفة والفرات دجلة بني الجزيرة
هنا يهمنا وما … ولد لها ليس عاقًرا ساراي وكانت ساراي، إبرام امرأة اسم وكان
ليذهبوا الكلدانيني أور من «فخرجوا هاران، أخيه ابن ولوط إبراهيم قبيلتي هجرة هو

هناك.» وأقاموا هاران، إىل فأتوا كنعان، أرض إىل
… ١٩٢٠ق.م حوايل امليالد، قبل الثانية األلف من ابتداء الهجرة لهذه ويُؤرخ

وبني السامية، الشعوب آلهة أعظم «إيل» بني السامية18 امليثولوجيا دارسو ويوجد
وله خيمته، ونصب إيل، بيت «رشقي أقام أنه إلبراهيم التكوين سفر فيحفظ إبراهيم؛

للرب».19 مذبًحا هناك فبنى … املرشق من وعاي املغرب من إيل بيت
لدى اآلباء ميعاد أرض أسطورة بدأت إيل بيت هو الذي املكان هذا نفس ويف
أعطي «لنسلك إيل: يكون قد الذي — الرب من إبراهيم وعد حني اإلرسائيلية، القبائل

األرض.»20 هذه
«حدث مرصحني إىل إبراهيم تغرب مثل املعروفة، األحداث سلسلة ذلك بعد وتجيء
االحتفاظ عىل العربية املصادر أغلب ترص الذي مرص، فرعون واغتصاب األرض» يف جوع
عمه»، وابنة وزوجته الرضاعة يف إبراهيم «أخت لساره مصعب، بن الوليد وهو باسمه

ص١٤٧. ج٢، إبراهيم، ميخائيل نجيب د. القديم، األدنى والرشق مرص 17

ص١١. عيل، حسنني فؤاد د. التوارة، 18
.١٢ تكوين 19
.١٢ تكوين 20
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ذلك بعد ويجيء هاجر. وأهداه إبراهيم، أكرم أن فكان هذا، فرعون عىل الرب وغضب
لنفسه لوط «فاختار األردن؛ إىل ونزوله إبراهيم، قبيلة عن لوط قبيلة انفصال حادث
سدوم امليت، البحر مدينتي تخريب حادث يجيء ثم رشًقا.»21 وارتحل األردن دائرة كل

املغارات. إحدى يف واحتمائهم ابنتيه مع لوط وخروج وعمورة،
الوجود، إىل والعمونيني املوآبيني القبائل خروج إىل «اللوطية» األسطورة تمهد وهنا
يف اإلرسائيليني تاريخ طول عىل ذلك بعد اإلرسائيلية القبائل نازعوا الذين األردن سكان
شاخ، أبونا للصغرية: البكر «قالت ابنتيه مع باملغارة لوط احتمى أن فبعد فلسطني،
ونضطجع خمًرا أبانا نسقي هلم األرض، أهل كعادة علينا ليدخل رجل األرض يف وليس
وهو موآب اسمه ودعت ابنًا البكر فولدت أبيهما، مع االضطجاع تعاقبتا وهكذا معه.»
بني أبو وهو عمى بن اسمه ودعت ابنًا أيًضا الصغرية وولدت اليوم، إىل املوآبيني أبو

اليوم. إىل عمون
املرصية امليثولوجيا يف وترد مرصي، أصل من مهاجرة أسطورية تضمينة وهي
الخامس اليوم يف مولدها وجاء القرص»، «سيدة ألقابها ومن «ونيك» املوت بآلهة مرتبطة

النسيئة.
أخيها من طفًال تنجب أن تتمنى كانت «أنها نفتيس: اإللهة هذه أساطري وتروي
إنجابها الدنس اللقاء هذا ثمرة وكان وضاجعته، الغرضأسكرته ولهذا أوزوريس؛ األكرب

أنوبيس.» لإلله
أو جربيل الرسول — للمالك األوىل النبتة بمثابة أنوبيس املرصي اإلله هذا ويُعترب

السامية. امليثولوجيا يف — جربائيل

بينما العربية، من لهجاتها قريبة زراعية، قبائل — باألردن — العمونية القبائل وكانت
بعد، فيما متواٍل بشكل ستتكرر فكرة وهي رحًال، صحراويني بدًوا املوآبيون كان

والبدو. الفالحني وبني والبداوة، الزراعة بني األزيل الرصاع وموجزها
للموآبيني قتالهم سيناء يف اإلرسائيليني عىل حرم قد كان موىس إن ويقال
ما عكس عىل امليعاد، أرض نزولهم «حني لوط بني من عربيون ألنهم والعمونيني؛22

ص٢٢. بعدها وما ص١٠٥ حزم وابن ،١٢ تكوين 21
.٢٠ تثنية 22
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تشعب وما والحثية، واألمورية الكنعانية لألقوام بالنسبة باتباعه وأمرهم أوصاهم
منها».23

نسمة، منها تستبِق فال نصيبًا، إلهك الرب يعطيك التي الشعوب هؤالء مدن وأما
والحويني والفرزيني والكنعانيني واألموريني الحثيني تحريًما، تحرمها بل

واليبوسيني.

أنجب املرصية، بهاجر إبراهيم تزوج فحني إبراهيم، لقبيلة املصاحبة لألساطري وبالنسبة
الحجاز يف العربية الجزيرة شمال سكان الرعوية العربية القبائل أبا إسماعيل منها
فأسكنهما وأمه، فطردته إسماعيل هاجر إنجاب عقب وغارت ساره سخطت حني ونجد،
ِعنَْد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمْن أَْسَكنُْت إِنِّي ﴿َربَّنَا مكة: أي «فاران» وادي إبراهيم
الغالم مع هللا وكان والعماليق. جرهم بقبائل أفئدتهما هللا أسكن أن فكان اْلُمَحرَِّم﴾ بَيْتَِك
أمه له وأخذت فاران، برية يف وسكن قوس، رامي ينمو وكان الربية، يف وسكن فكرب

مرص.24 أرض من زوجة
السامية األقوام وقبائل شعوب من ا جدٍّ واسعة ملجموعة األساطري هذه وتُنسب
التي املرصية هاجر منهن ثالث، بنساء إبراهيم تزوج فلقد إبراهيم، صلب من االنحدار
25… وقدمه ويطور وحدد وقيدار والحجاز. نجد سكان العرب، أبا إسماعيل منها أنجب

إلخ.
اإلرسائيلية القبائل أبا يعقوب بدوره أنجب الذي إسحاق، أنجب سارة رحم ومن
ويوسف ودان وزبولون ويساكر ويهوذا والوي وشمعون رأوبني وهم: عرشة االثنتي
العيص، بني أو عيسو» «بني إسحاق أنجب وكذلك وأشري،26 وجاد ونفتايل وبنيامني
العرب. وجزيرة واألردن الشام بادية يف األدوميني امللوك أبي العيص، البكر ابنه إىل نسبة
تُدعى كنعانية امرأة سارة، وفاة عقب تزوجها التي الثالثة، إبراهيم زوجة وكانت
ومدايان ومدان ويقشان زمران هم: أقوام أو ملوك ستة انحدر رحمها فمن قطورة،

إلخ. … وسيناء ديدان، أو وددان سبأ، أو شبا ملوك جاء ومنهم وشوحا، ويشباق

.٢١ تكوين 23

.٢١ تكوين 24
.١ األوىل األيام أخبار 25

.٩٠ العرب حضارة ،٢ األوىل األيام أخبار 26

69



العربية واألساطري الفولكلور لدراسة مدخل

وعمونيني وعمالقة وموآبيني آدوميني من العربية والقبائل األقوام هذه إن ويُقال
تحت مرص وغزوا امليالد قبل ٢٠٠٠ عام تحالفوا سوريا؛ أعراب من وغريهم ومديانيني،

قرنني. ملدة وأخضعوها الرعاة، ملوك أو «الهكسوس» اسم
متطاحنة؛ متمددة بدورها تكاثرت التي والقبائل األقوام هذه من لكل كان وطبًعا

ومرشعوها. وطالئعها أنبياؤها منها لكل كان
الذي هود، النبي أُرسل — البائدة عاد قبائل ومنهم هللا أبناء — الجبابرة قبائل فإىل

القدر. أو املنون أو املنايا أو الدهر مع توحده يمكن
نبيٍّا أيوب كان كما اإلبل، أو الناقة، يف املتمثل وطوطمه صالح، أُرسل ثمود وإىل

بسوريا. الشام بادية يف أدوم، أهل لألدوميني،
التضحيات يقدمون بعامة، السامية بل الكنعانية، األقوام بقية مثل مثلهم وكان
دمكم أنا «وأطلب والبهائم»، الناس من رحم فاتح كل يل «قدس البرشية وغري البرشية

اإلنسان.» نفس أطلب اإلنسان يد ومن أطلبه، حيوان كل يد من فقط، ألنفسكم
والخبيثة. الرشيرة واألرواح والعفاريت والشياطني الجن يف اعتقدوا أنهم كما

والشياطني الجن عن هذه معتقداتهم أن «نولدكه» مثل املسترشقني بعض ويرى
اإليرانيني. من جاءتهم

طلب مرجعها خطيئة داود بيت إىل — ملوكهم أول — شاول من العرش فانتقال
يىس. بن داود إىل اململكة وحول فأماته الرب، من يسأل ولم للسؤال، الجن إىل هذا شاول
«وسمروها هذا شاول رأس الفلسطينييون جز بسببها التي الخطيئة نفسها وهي

الحبوب». إله داجوان، إلههم بيت يف
بسببها التي داود خطيئة فكانت داود، مع فتبدت عادت التضمينة هذه أن كما
ومنها إرسائيل، ليحيص داود — الشيطان — أغوى حني إرسائيل» ضد الشيطان «وقف
إىل وأرسل الرب غضب أن وكان الربكة»، يقلل العدد «أن عن الشفاهية الفكرة تواترت
ثالث «إما شعبه: إحصاء عىل داود إقدام من بها لينتقم إحداها، ليختار لعنات ثالث داود
أيام ثالثة أو يدركك، أعدائك وسيف مضايقيك أمام هالك شهور ثالثة أو جوع، سنني

إرسائيل.»27 تخوم كل يف يعثو الرب وملك األرض، يف ووباء الرب سيف يكون

.١٠ األوىل األيام أخبار 27
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القبائل مثل ومثلهم الطوطمية، الخرافات يف اإلرسائيلية القبائل تلك استغرقت فلقد
البيوت.28 عتبات وحرموا والتوابع، الجن يف اعتقدوا الجاهلية، العربية

قريش لقبائل: متضمنة األحامس، أو «الحمس»29 من الجاهلية القبائل كانت فلقد
وثقيف والالت وعمر وسليم وجذم شنوءه، وأزد وصعصعة والخزرج واألوس وخزاعة
— دينهم يف املتشددين الحرم، أهل هم وقضاعة، وعالف وعدوان والغوث وغطفان
اخرتعوا لذا البيوت»؛ عتبات تحت املرور عن «يعزفون األحامسة هؤالء كان املتحمسني،
ِمْن اْلبُيُوَت تَأْتُوا ِبأَْن اْلِربُّ ﴿َوَليَْس قيل: وفيهم الخلفية، فتحاتها من البيوت ودخلوا
القروية، بيوتنا يف الخلفي للمدخل بالنسبة ومعروًفا شائًعا يزال ال ما وهو ُظُهوِرَها﴾

اليوم. إىل الخوخة اسم — الشعائري — املدخل ذلك عىل ويُطلق
السومريني. منذ متوارثة أسطورية تضمينة أو فكرة أنها ويبدو

املسيحية: امليثولوجيا يف وأعتابها البيوت ومداخل الخطايا بني الربط منها أن كما
اشتياقها.» وإليك الباب، عند رابضة «خطيئة

الحمراء» مرص «قبة ومنها العرب، عند العهد تابوت محل الحمر القباب حلت كما
عنه. الحديث مر ما وهو الحمر»، القباب «أهل أو آدم» من وهي الحمراء «القبة أو

األدوميني. أبو العيص أو عيسو رأس حول الطويلة املنازعات وكذلك
اإلنكليزية البعثات إحدى اكتشفت — يوليو١٩٧٤ — سنني بضع منذ أنه ويُالحظ

… ٢٧٠٠ق.م إىل وترجع باألردن، أدوم مدينة أطالل
أو طوطمهم، — بالتايل — تسيَّد ومتاخمتهم، جريانهم عىل اإلرسائيليني تسيُّد ومع
ألشقلون، وواحد لغزة، وواحد ألشدود، «واحد القرابني له يقدمون فكانوا العهد، تابوت
الكبري الحجر هو وشاهد الفلسطينيني، جميع بعدد — الذهب وفريان لعقرون وواحد

الرب». تابوت عليه وضعوا الذي
وانتقال — إرسائيل ملوك أول — شاول امللك وغريمه سلفه عىل داود انتصار ومع
كلما وكان بفرح، داود، «مدينة مدينته إىل التابوت داود نقل عائلته، أو سبطه إىل امللك
بكل يرقص داود وكان معلوًفا، وعجًال ثوًرا يذبح خطوات ست الرب تابوت حاملو خطا

الدار أهل يا ساتر، يا مثل اليوم إىل تُقال تعاويذ وهناك «الخوخة»، أو الجانبي باملدخل واستبدلوها 28

إلخ. …
فلسطني. يف حماس حركة نذكر لعلنا 29
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األرستقراطية يرِض لم التابوت أمام وتهتكه داود انطالق أن ويبدو الرب»، أمام قوته
وكان — داود خلفه الذي شاول امللك ابنة ميكال زوجته إن إذ الجديدة؛ اإلرسائيلية
حني هذا داود ترصف عن ميكال ترَض لم أورشليم، عرش عىل — القاع من كالهما

قلبها. يف فاحتقرته الرب، أمام ويرقص يقفز داود امللك ورأت الكوة من أطلت
أصبحت ما هي والخيمة له»، نصبها التي الخيمة وسط «يف التابوت داود ونصب
الَحْلفاء من املجدولة املعابد أو الَحْلفاء» «بيوت كانت مثلما االجتماع»، «خيمة ذلك بعد
«األخشف» يسمونها أشكالها أدنى يف الكعبة كانت ومثلما القديم، املرصي للمعبد نواة
الجرهمي لحي بن عمرو الخرايف الكاهن عليه نصب الذي املكان وهي «الغبغب»، أو

القمرية. السنة أيام بعدد صنًما، ٣٦٠ بلغت إنها قيل التي مكة أصنام
الذي الهيكل أو اإلرسائييل املعبد إلقامة التمهيد بمثابة هذه االجتماع خيمة وكانت
والنحت، املعمار، حيث من املرصية املعابد نمط عىل الفينيقيون والفنانون املهندسون بناه

التشكيل. حيث من البابيل اآلشوري والتصوير
قال حني عربي، معبد أول تشييد عىل داود إقدام حول طريفة حكاية حدثت ولقد

الشقق.» داخل ساكن هللا وتابوت القرص، أسكن «أنا النبي: لناثان داود امللك
قائًال: ناثان إليه ورد السلف»، «الطوطم أو «التابوت» أو «يهوه» غضب أن فكان
يف أسكن لم ألني لسكناي؛ بيتًا يل تبني أنت الرب، قال هكذا داود: لعبدي وقل «اذهب
ويف خيمة يف أسري كنت بل اليوم، هذا إىل مرص من إرسائيل بني أصعدت يوم منذ بيت
عىل رئيًسا لتكون الغنم وراء من املربض من أخستك «أنا لداود: يهوه قال كما مسكن»،

إرسائيل.» شعبي
خيمة بيت يف املجتمعات النساء «مضاجعة من يمنعونهم أنبياؤهم كان ما وكثريًا

االجتماع».
حجب يرى الذي أي «الرائي»؛ ب النبي يلقبون كانوا الطوطمية املرحلة تلك ويف
وصايا بحسب يمنعونهم الرب» عهد تابوت حاميل ألول، بني من «الكهنة وكان املستقبل،
«ملعون يقولون: فكانوا الجبال، قمم عىل من والحيوانات، البهائم مضاجعة من موىس
حماته» مع يضطجع من ملعون وأمه، أبيه ذيل يكشف ألنه أبيه؛ امرأة مع يضطجع من

إلخ. …
والشواهد. األحجار يقدسون كانوا الطوطمية، والقبائل األقوام بقية مثل ومثلهم
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ذلك تاريخ ذكر خالل الشواهد، أو — املقدسة — األحجار أو األصنام ذكر ويرد
بعض يف املتنافرة األقوام أو القبائل هذه به مرَّت الذي — األنيمي — الطوطمي الطور

وفلسطني. الشام مدن
جالوت؛ الفلسطيني خصمه بها ناَزل التي الخمسة لألحجار داود «اختيار» ولعل

داللته. له
حجًرا، «صموئيل النبي الكاهن أخذ الفلسطينيني عىل اإلرسائيليون انترص وعندما

املعونة».30 حجر اسمه ودعا والسن، املصفاة بني ونصبه
الغريبة اآللهة يعبدوا بأال — وفاته قبل — عامة العربية القبائل يشوع عاهد وحني
كالم كل سمع قد ألنه علينا؛ شاهًدا يكون الحجر هذا «إن قائًال: حجًرا، لهم نصب عنهم،

الرب.»31
أو وكهوف وحيوانات ماء آبار من حولهم؛ من الطبيعة مظاهر يقدسون كانوا فلقد
الفالني»، املكان «بعل فيقال: حاميه، أو سيده أو بعله منها لكل مقدسة، وأماكن مزارات

حاميه. أو املكان» ذلك إله «أي
من الطبيعة ملظاهر تقديسهم عىل الشواهد من كثريًا فريزر جيمس سري وأورد
مثل عندهم؛ شديدة بكثرة ترد التي واألشجار والطيور الحيوانات تلك ومنها حولهم،
شكيم، أهل يا «اسمعوا جبل: أعىل فوق من لهم حكاها التي «يوثام» أشجار حكاية
علينا. املكي للزيتونة: فقالت ملًكا، عليها لتمسح األشجار ذهبت مرة هللا، لكم يسمع
عىل أملك لكي وأذهب الناس، هللا بي يكرمون به الذي دهني أأترك الزيتونة: لها فقالت
أأترك التينة: لها فقالت … علينا واملكي أنت تََعاَيلْ للتينة: األشجار قالت ثم األشجار؟
تعايل للكرمة: األشجار فقالت األشجار؟ عىل أملك لكي وأذهب الطيب وثمري حالوتي
وأذهب والناس، هللا يفرح الذي مسطاري أأترك الكرمة: لها وقالت … علينا واملكي أنت
… علينا واملك أنت تعاَل للعوسج: األشجار جميع قالت ثم األشجار؟ عىل أملك لكي
تحت واحتموا فتعالوا ملًكا، عليكم تمسحونني بالحق كنتم إن لألشجار: العوسج فقال

لبنان.» أرز وتأكل العوسج من نار فتخرج وإال ظيل،

الحكيم. عبد لشوقي الفولكلور بموسوعة األحجار تقديس انظر: .٢ األول صموئيل 30
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القبائل لشيوخ الطوطمية املرحلة يف — جدعون بها اختار التي الكيفية وتكشف
القبائل هذه أن كيف عن استعمروهم، الذين سيناء» «سكان امليدانيني لقتال رجاله —

الطوطمية. يف مغرقة كانت
وحده. فأوقفه الكلب يلغ كما املاء من بلسانه يلغ من كل لجدعون: الرب وقال
«العرب» امليديانيني بهم وقاتل وأخذهم — الكلبيني — هؤالء جدعون فرز «وهكذا
فقتلوه ذئب وأما غراب، صخرة عىل غرابًا وقتلوا وذئبًا، غرابًا امليدانيني أمريي وأمسكوا

ذئب.» معرصة يف
السامية، الشعوب أغلب عند كانت كما عندهم املقدسة امليالد شجرة النخلة وكانت
النخلة وكانت القحطانيني. عند تمر أو تدمر ونخلة الجنوب، عرب عند نجران نخلة مثل
وهي نبية، امرأة «ودبورة عربية، شاعرة أقدم دبورة الكاهنة عند املقدسة الشجرة هي

إيل.» وبيت الرامة بني دبورة نخلة تحت جالسة
املعتقدات يف اإلغراق من أكثروا البدائية، السامية والشعوب القبائل بقية مثل ومثلهم
يحتكمون فكانوا الجاهليني، امليرسمثل أو بالحظ واإليمان والتنجيم، السحر مثل الغيبية،
يشوع شاخ أن فبعد واإلغارة، الحرب مثل أمور من يخصهم ما أغلب يف القرعة إىل
كان موىس أن رغم ذلك الخرافات، يف االستغراق من محذًرا وقال جمعهم األيام يف وتقدم
فيك يوجد «ال هذا: وغري املوتى، واستثارة والعرافة العيافة من وصاياه يف حذرهم قد
وال ساحًرا وال متفائًال وال عائًفا وال عرافة يعرف من وال النار، يف ابنته أو ابنه يجيز من

املوتى.» يستثري من وال توابعه، أو جانٍّا يسأل من وال رقية، يرقى من
من إليهم انتقلت قد والعيافة، والعرافة والتفاؤل التشاؤم عن معتقداتهم أن ويبدو
الفينيقي، املعبد كيان من حيويٍّا جزءًا كانت املعتقدات هذه إن إذ الفينيقيني؛ جريانهم
بنفس الخرافية، الطقوس هذه ملمارسة املعبد هذا من السفيل الحجرات ُخصصت حيث

البابيل. للمعبد بالنسبة متبًعا كان ما
طوطم حول والندب الثياب وتمزيق والطني والرماد الرتاب إلهالة حد ال وطبًعا
هو املساء إىل الرب تابوت أمام األرض إىل وجهه عىل وسقط ثيابه يشوع «فمزق اآلباء؛

رءوسهم.»32 عىل ترابًا ووضعوا إرسائيل، وشيوخ

.٢٦ األوىل األيام أخبار ،٥ :٧ يشوع ،٤ :٧ يشوع ،٢٣ يشوع 32
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والقضاة والخزنة الكهنة تعيني قبل القرعة إىل فيه يحتكموا لم أمر من فما
… وهكذا وجهاته، والغزو الجيوش رؤساء واختيار والحروب

السارق، رجم مثل القبلية، يف املغرقة لترشيعاتهم إرسائه يف عاتيًا يشوع وكان
بعض بإخفائه له اعرتف عخان ويُدعى أحدهم أن ذلك من وعشريته؛ بل بيته، وإبادة
أو والرداء والفضة زارح بن عخان يشوع «أخذ أن فكان الغزوات، إحدى عقب األسالب
إرسائيل وجميع له، ما وكل وخيمته، وغنمه وحمريه وبقره وبناته وبنيه الذهب لسان
حجارة رجمهم فوق وأقاموا بالنار، وأحرقهم بالحجارة، إرسائيل جميع فرجمهم معه،

اليوم». هذا إىل عظيمة
يف رصاحة هذا ويرد رءوسهم، عىل وزرها ويقع باألبناء، تحل اآلباء خطايا فكانت
بنيه أن يعلم الذي الرش أجل من األبد، إىل بيته عىل أقيض بأن أخربته «وقد وصاياهم:
بن كنعان رأس عىل مبارشة وقعت حام البنه نوح فلعنة أنفسهم.» عىل اللعنة أوجبوا قد

وهكذا. حام،
سيناء. يف لهم موىس وصايا بحسب والديه؛ يعيص الذي االبن يرجمون وكانوا

عذرية العروس للبنت تكن لم وإذا َها»، ِوشَّ «أخذ العروس دم يشهرون كانوا كما
قباحة». عملت ألنها تموت؛ حتى بالحجارة مدينتها رجال «يرجمها

البائدة، العرب تراث عن كثريًا يختلف ال قبائيل، طوطمي تراث هو باختصار
الجاهليني. وورثتهم

هذا عن بمعزل — القديم العالم قلب — املنطقة هذه دراسة العبث فمن هنا، ومن
السامي. العربي الرتاث

الرتاث. متوحدة منطقة أننا اعتبار عىل املتحرض، العالم يتلقانا املنهج هذا وبنفس
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أو فكرة الخليل، إبراهيم بن إسماعيل نسل من املنحدرون أي العدنانيون العرب ويتبنى
إبراهيم دين عىل كانوا أنهم بمعنى حنفاء؛ كانوا العربية الجزيرة عرب أن مؤداها رواية،
حنيف. فهو إبراهيم دين عىل «كان فمن واألوثان، األصنام يعبدون ال موحدين الخليل،

إلخ». … األوثان ويتجنبون ويغتسلون، البيت ويحجون يختتنون كانوا فلقد
أخذها وعنهم آرامي، أصل من «حنف» أو «حنيف» لفظة أن الباحثني بعض ويرى
املوحدين من كان إنه ويقال اليمن. سكان وخاصة والعرب، والرسيان العربيون اليهود
وأرباب الصلت، أبي بن أمية العظيم الجاهيل والشاعر اإليادي، ساعدة بن قس الحنفاء:
بن وخالد سلمى، أبي بن زهري والشاعر اإليادي، زهري بن سلمة بن ووكيع رئاب، بن
أورده ما وهو وغريهم، القريش، نوفل بن وورقة يزن، ذي بن وسيف العبيس، سنان
عىل الكلبي محمد وابنه هشام وكان بعدها. وما ٦٧ آية عمران آل سورة يف القرآن
السامية وعلماء املسترشقني من ا جدٍّ كبريًا عدًدا شغلت التي النظرية لهذه املروجني رأس

املحدثني.
الجرهمي، لحي بن عمرو هو خرايف، حاكم أو ملك لشخصية الكلبي ابن وينسب
وسيَّب إبراهيم، دين غريَّ من أول «فكان الكعبة؛ حول ونصبها األصنام جلب من أول أنه

الوصيلة.» ووصل السائبة،
العربية القبائل من واحدة إىل منتسبًا كان هذا الجرهمي لحي بن عمرو أن ويبدو
الجرهمي». معاف بنت قمعة لها «يُقال فأمه جرهم، قبائل وهي املندثرة، أو البائدة

املندثرة جرهم لقبائل العرب الرواة يف املتمثلة العربية امليثولوجية املصادر وتنسب
للعرب أخواًال كانوا — جرهم أي — أنهم وجديس؛ وطسم وثمود عاد قبائل مثل مثلها
إبراهيم أبوه تركه حني كرب أن بعد منهم تزوج إبراهيم بن إسماعيل وأن العدنانيني،
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يقول والعماليق. جرهم بقبائل هاجر، وأمه وحشته هللا فآنس زرع»، ذي غري «بواٍد
فينا، إسماعيل فنشأ الحرام، البلد أصل جرهم نحن «فكنا الجرهمي: رشيه بن عبيد
الجرهمي، عمرو بن معاف بنت من إسماعيل ولد فجميع منَّا، وتزوج العربية، وتكلم

منا.» والعرب منا، قريش يا وأنتم منا، وأبوه فإسماعيل
تابوت أي — التابوت جرهم أخذ «ملا إنه منبه بن لوهب رواية عن الهمداني ويقول
طسم العماليق، العرب من معهم ومن عدنان قبائل وهم آدم، جثمان وبه — الرب عهد
الجرهمي، معاف بن الحارس ذلك عن فنهاهم مزبلة، يف ودفنوه واروه أنهم وجديس؛
ينتهوا، فلم إبراهيم، بن إسماعيل بن فيدار بن ثابت بن الهمبسع بن إسماعيل والنبي
عليهم هللا أرسل ونيف، ألف مائتا هلكوا والذين وعدنان، جرهم الفريقني هللا فأهلك
األرض يف يسيح وجهه عىل وسار هلكوا، ملا قومه عىل معاف بن الحارس فحزن الرعاف،
يف املكتوبة األشعار هذه القائل وهو والعمى»، والهرم الكرب به ألمَّ حتى سنة، ثالثمائة

إبراهيم: مقام

ظ��اه��ر وال��ع��ز ال��ب��ي��ت ب��ذاك ن��ط��وف ث��اب��ت ب��ع��د م��ن ال��ب��ي��ت والة وك��ن��ا
ال��غ��واب��ر ال��س��ن��ون ع��ص��ت��ن��ا ك��ذل��ك ب��غ��ب��ط��ة وك��ن��ا أح��ادي��ثً��ا وص��رن��ا
ال��م��ش��اع��ر ف��ي��ه��ا ال��ل��ه أم��ن األم��ن ب��ه��ا ل��ب��ل��دة ت��ج��ري ال��ع��ي��ن دم��وع ف��س��ح��ت

قبائل بني أو والباقية، البائدة العربية القبائل بني نشب قد رصاًعا ثمة أن فيبدو
ما بنفس — بالسعودية اليوم إىل وبقاياهم — الهاجريني أو إسماعيل وقبائل جرهم
وطسم، وثمود عاد البائدة العرب من وأسالفهم القحطانيني، الجنوب عرب مع حدث
وفلسطني، الشام ربوع يف العماليق أو والعمالقة والعربيني الكنعانيني مع حدث وما
األسطوري التاريخ هذا تفسري بحسب حضارية أو تاريخية أحقاب حلول بمعنى

التخميني.
سبيل عىل — يكون قد الذي والباقية، البائدة القبائل بني النزاع هذا أن ويبدو
أبوي، بانقالب متبوًعا كان وأنه القدم، يف مغرق حضاري طابع ذا نزاًعا — التخمني
من أو وإسماعيل، إبراهيم إىل وهاجر ساره من أي األب، إىل األم من السلطة نقل أي
دعا ما وهذا إلخ» … وثابت قيدار وابنه إسماعيل إىل الجرهمي عمرو بن مضاض «بنت
الجرهمي، مضاض بنت من إسماعيل ولد «جميع بأن القول إىل الجرهمي رشيه بن عبيد
القبلية. األم اإللهة إىل نسبة جرهم» من والعرب وقريش إبراهيم وأبوه إسماعيل وأيضا
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يقول كما جرهم قبائل أخذته الذي العهد تابوت — التابوت عىل الرصاع إن بل
من كانت السلفية القبائل هذه أن ومعناه الرصاع، ذلك طبيعة إىل أكثر يشري — وهب
كالب قبيلة وأن ماكبيال، كهف يف مخبوءًا كان الجثمان إن فيقال آدم؛ جثمان عبدة

آدم. جثمان تعبد كانت والعربية» «العربية كالب قبائل إن ويقال عبدته،
وبره، بن كلب ابن أسمائها ومن وكنعانية، وعربية عربية لقبائل اسم وكالب
بأن يقال كما إلخ … و«كليب» و«الكلبيني» صعصعة»، بن «ربيعة بن كلب» و«بني
لقبيلة األم القمرية اإللهة — يوسف النبي أم — راشيل رسقتها قد كانت التي األشياء
وراشيل آدم، رأس بينها من كان يعقوب، من زواجها بعد ناحور» بن «والبان يعقوب

إرسائيل. جاءت اسمها من التي األم اإللهة هي — الحمامة الكاهنة أو —
األحمر، الرجل بمعنى آدم تسمية جاءت ومنها أدومية، عشائر كالب قبائل وكانت
بدورها كانت األدوميني، أبو إسحاق بن العيص رأس أن إىل التلمود يف إشارات وتوجد
أو عيسو رأس انتزاع من تمكن الصديق يوسف إن ويقال متواصل، لرصاع مجاًال

عربون. يف ودفنها العيص
قريش قبائل تتخذها كانت التي الحمراء القبة بني عالقة ثمة أن البعض ويرى
أحمس؛ بنو أو األحامس، أو الحمس أو باألحامسة املعروفة القبائل من وتابعوهم
أهل عليهم أُطلق حتى الحمر القباب بتلك وتميزوا وللكعبة، آللهتهم املتحمسني بمعنى

اآلدم.1 من الحمر القباب
تابوت بني عالقة إىل هذا يشري فقد األرض، أديم تعني «اآلدم» لفظة كانت ما وإذا
«الرجل إسحاق بن العيص رأس إىل باإلضافة آدم، جثمان به الذي التابوت أو العهد
الحقيهم أورثت قد البائدة السالفة القبائل تلك أن أكثر يؤكد مما األدوميني، أبو األحمر»
شيث وابنه والعربيني، الهاجريني عند آدم األول: أسالفهم عبادة الجاهليني العرب من
بن العيص وحفيده الحنفاء، عند وإبراهيم الصابئة، عند إدريس أو أخنوخ أو آدم بن

العربيني. أشقاء األدوميني عند إسحاق
بعصا األدنى الرشق أساطري يف يُعرف ما حول املتوالية الرصاعات أحداث إن بل
آدم جثمان مع متطابًقا أو مرادًفا سلفيٍّا رمًزا العصا تلك من يجعل يثرون أو شعيب

ص١٨١. املحرب ،(١–٤) مسعد ابن 1
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آلدم الرب هدية «إنها العصا: تلك عن فيُقال الخمس، وقباب إسحاق بن العيص ورأس
فأورثها إبراهيم، وصلت أن إىل البن، أب من توارثت وإنها عدن، جنة من طرده عقب
الذي ُشَعيب، مدين فأورثها العاربة، العرب من مقطور بنت قطورة وأمه مدين ابنه

شعيب.» ابنة صفورة من زواجه عقب ملوىس بدوره أورثها
إىل بيته، حديقة يف وزرعها شعيب من رسقها يوسف إن يُقال أخرى رواية ويف
يقال كما الجنة، آس من كانت إنها ويُقال فانتزعها. موىس الجعد» «الغالم جاء أن
بمثابة بقرون ذلك بعد أصبحت ما بعينها هي وأنها موىس، قامة طول يف كانت بأنها

املسيح. عليه ُصلب الذي الصليب
جثمان عبدة بني رصاًعا صميمه يف كان وعدنان جرهم بني الرصاع أن فيبدو
كان (وإذا إبراهيم أوصاهم كما واختتنوا البيت حجوا الذين الحنفاء من وتابعيهم آدم
جريفر،2 روبرت يشري كما السالف)، البطل لنفس وجهان إال هما ما وإبراهيم آدم
اآللهة تتبع التي القبائل لتلك البطريركي، أو األبوي السلفي الرصاع ذلك طبيعة أدركنا

القمريني. والتقويم
عاد من املندثرة أو البائدة القبائل تبعية وهي تالية نقطة إىل انتقلنا ما وإذا
الثالثة األطوار ذات — القمرية «األنثى» لآللهة وجرهم وعمالق وجديس وطسم وثمود
لقبائل فكان بعامة؛ الساميني عند بعد فيما مقدس رقم أهم أصبح الذي الثالوث أو —

وصمود: وبغاء صداء تسمى يعبدونها أصنام عاد

وال��ب��غ��اء ص��داء ي��ق��اب��ل��ه ص��م��ود ل��ه ي��ق��ال ص��ن��م ل��ن��ا

املسند بالخط وُدونت املندثرة القبائل هذه خلفتها التي الحفرية النصوص وتؤكد
والشمس». والزهرة القمر هي ثالثة آلهة عبادتها يف تتجاوز لم «أنها

أن عىل الجنوبيني العرب أساطري يف الباحثني رأي يف الفلكي الثالوث هذا ويدل
الشمس. هي واألم الزهرة، هو واالبن األب، الذكر اإلله هو كان القمر

مذكر «فالقمر العربية؛ اللغة يف محفوًظا يزال ما النوعي التعريف هذا أن ويُالحظ
مؤنثة.» الشمس بينما

.White godess 212, Robert groves 2
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الواسع باملعنى عشار أو عشتار أو عشرتت أي «عثرت» تُسمى فكانت الزهرة أما
وحيوان. وإنسان أرض من لإلخصاب

تحولها خالل القبائل تلك عىل طرأت التي األربعة األطوار األنثروبولوجيون ويفرس
ثالثية آلهة كأسمى القمر ُعبد البدائية املجتمعات أغلب ففي األبوية؛ إىل األمومية من
يف دوًرا نجم اآللهة كاهنة ولعبت «هالل»، الساميني وعند «نجم» اسم عليها أطلقوا
أو وامللكة والكاهنة القايض فأصبحت جديد، طور إىل بهم واالنتقال الهاجريني قيادة
كان طوطميٍّا نباتًا أو حيوانًا لنفسها اتخذت أنها كما مزار، لها وأقيم األم، األمرية

«املحرم». أو بالتابو يُحمى
«القديمة»، العشائرية القبلية االتحادات أو التكونات عىل الضوء بعض هذا ويلقي
— الشعار أو — الشعرية وعممت رفعت بحيث وتشكيالتها، تكوناتها تواصل وهي
والعشائر. البطون مجموع أو الوالية آللهة ا عامٍّ شعاًرا لتصبح قبيلة أقوى سادت التي
أيام تبنى الذي املذكر أو — الذكر — األب اإلله ظهور يف الثاني االنتقال وتمثل
عند عليها متفق شبه وكأسطورة — الالساميني — السومريني عند السبعة األسبوع
وهمي مخلوق من هالل أو نجم — األم اإللهة تزوجت فقد البدائية، املجتمعات أغلب
السبعة القوى من بواحدة مرتبطة قبيلة شعرية كل أصبحت هنا ومن — سماوي أو
مقدس زواج — هالل أو نجم — القمرية اإللهة لطوطم وُقدم السيارة، السبعة للكواكب
األم، القمرية اإللهة زوج امللك هو الذي لإلله البرشي التجسيد الكهنة فيه يقتل سنوي،

عام. كل نهاية يف الكهنة يقتله
الطور، بهذا — اليبيون عمومتهم وأبناء — واإليجية اليونانية القبائل مرت ولقد
فأراق الطور؛ بهذا مروا التاريخ قبل ما مرصيي بأن تضيف مري، مرجويت د. أن كما
شقها موعد «قبل باألرض رماده ونرشوا الذبيح، اإللهي امللك دم املرصيون الكهنة
امللك جثمان حرق من املتخلف الرماد إن ويقال الحرث. موعد مع أي باملحاريث»

بالتساوي. مرص أقاليم عىل يُوزع كان اإللهي
وفلسطني، الشام طول عىل للمرصيني املوازية الكربى الرئيسية القوة الحثيون وكان
ما بحسب — بعامة السومري الحضاري الرتاث مناصفة يف للبابليني املوازون والورثة

توينبي. أرنولد يراه
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باملحاريث، األرض شق موعد قبل به املضحى املقتول امللك دم ينثرون الحثيون كان
وهن الجنيات، تأكله فكانت امللك3 جسد أما املرصيني، جريانهم مثل هذا يف مثلهم
أو الجياد أو الكالب رءوس من أقنعة مرتديات وهن القمرية، اإللهة امللكة وصيفات

الخنازير.
أنه اعتبار عىل وُوقر ملًكا، أصبح األم اإللهة عشيق أن يف الثالث االنتقال وتمثل

القمر. — الذكر لإلله الذكرية الهيئة
الشام فينيقيو كان «الذي هامان بعل الفينيقي اإلله يف خاصة هذا تبدى ولقد
سارية عبادته وظلت اإللهي، امللك لقتل كبديل سنويٍّا طفل بقتل له يضحون وفلسطني
النِّحلة أو امللة هذه وُعرفت امليالدي. الرابع القرن بعد ما إىل وفلسطني الشام يف

النشابة».»4 أو «األوردجيني ب
امللوك من القوة هذه واكتساب امللك قوة تضخيم يف متبديًا الرابع االنتقال وجاء
إلله متقمًصا أو ممثًال نفسه األب امللك هذا اعترب فلقد القمر، يعبدون الذين املحليني
السنوي زواجه وواصل القديم، املرصي الالهوت يف شمسيٍّا ملًكا نفسه من واتخذ القمر،

القمر. عىل االعتماد من أكثر نفسه محرًرا املقدس
نسائية مالبس يرتدي «فكان سلطتها، القمرية اإللهة أو امللكة سلب امللك إن بل

امللكة.» ممثًال صناعية أثداء ويضع
بأسماء الناس وتسمى األموي، الزواج من بدًال األبوي الزواج حل املرحلة هذه ويف
مع حدث ما وهو ليُقدس، سالف ذكر ببطل القبائل وُوحدت أمهاتهم، من بدًال آبائهم
والليبيون، والبالسجيون، التاريخ، قبل ما يونانيو ومنه القديم، العالم شعوب معظم
بدًال يوًما ٣٦٥ السنة وأصبحت القمري، من بدًال الشميس التقويم بالتايل وحل وغريهم،

يوًما. ٣٦٠ من
وهي البائدة، املتعربة أو العربية القبائل أن عن املسند نصوص كشفت ولقد
اإللهة تتبع كانت إلخ … والصفوة والعماليق وجرهم وجديس وطسم وثمود عاد قبائل
القبائل تراث أو العربي الرتاث دراسة فإن األحوال أي عىل األموي، واالنتساب القمرية
مجٍد غري أمر املندثرة؛ القبائل هذه من أسالفهم دراسة عن بمعزل الجاهلية العربية

حليم. أسعد ترجمة ص٦٠، والفن، االشرتاكية 3
بعدها. وما ص٣٤٢ الفهرست، 4
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األحفاد فتوارثه كالعادة، تواتر قد املندثرين تراث أن عرفنا ما إذا خاصة علمي وغري
يتسموا أن لهم حال كما بالجاهليني تسميتهم عىل تعارف ما أي العاربة، العرب من
إىل حتى األحفاد لدى سارية البائدة أو األول املتعربة تقويمات ظلت فمثال ويتميزوا،

اليوم. وإىل بل اإلسالم، بعد ما
حتى العربية الجزيرة جنوب يف استعمالها يجري ثمود قبائل شهور أسماء فظلت
الذي الوحيد التغيري أن عن كشفت املسند نصوص أن رغم هذا لإلسالم، الحق وقت
قبل ١١٥ عام يف إال يقع لم الهجرية أو العربية الشهور وأسماء تقويمات عىل طرأ

اإلسالم. ظهور قبيل حتى به تعاملوا ثابت تقويم أول ظهور بدأ إذ امليالد؛
اإلسالم، ظهور وقت حتى البائدة العرب منذ سارية ظلت التي األشهر أسماء من
ومعناه: الحجة» «ذي أي حجتن ذي شهور: عام؛ ألفي من أكثر إىل تصل فرتة وهي
وموجب، وورنة، وناطل، وعادل، وربى، ومؤتمر، أثرات، وذو تمنع، وذو الحج، شهر
أو املتعربة عند السنة شهور أول رمضان شهر وهو مر، وذي دابر، أو وهوبل ومورد،
صفر. شهر هو ومورد محرم، شهر ُسمي ما فهو موجب شهر أما املندثرين، العاربة
وربيع وصفر، املحرم، فهي: وبعده، اإلسالم قبل استعمالها ثبت التي الشهور أما
ورمضان، وشعبان، ورجب، اآلخر، وجمادى األوىل، وجمادى الثاني، وربيع األول،
من مستمدة جاءت الشهور هذه أسماء إن ويُقال الحجة. وذو القعدة، وذو وشوال،

وحفظها. تمجيدها ُرئَِي حضارية انتقاالت أو شعائر أو أحداث
الحرم األربعة األشهر منها وكان سماها، من أول أنه وبرة بن لكالب يُنسب كما
لهذه بعامة، واملنازعات والقتال والحروب الغزو لتحريم عليها اتفق التي املحرمات أو

اإلبادة. لدرجة املتطاحنة القبائل
الجزيرة وتقويم لالهوت بالنسبة املسند نصوص أوضحته اكتشاف أهم وكان
الزراعي؛ — القحطاني والجنوبي — الرعوي — العدناني الشمايل بقسميها العربية
كان القمريني، والتقويم اإلله تتبع العدنانية أو الحجازية القبائل كانت بينما أنه هو
وأسابيعها، بأيامها، بتقويمها، ويتعاملون الشمس يعبدون اليمن سكان القحطانيون

وأشهرها.
اليمنيني عند جاء الذكر األب امللك ظهور يف تمثل الذي الحضاري االنتقال إن أي

عام. ألف من بأكثر ربما الرعويني، البدويني الحجاز سكان من أسبق بشكل
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السومريني عند اسمه نفس وهو «سني»، البائدة العرب عند القمر أسماء ومن
أسمائه أكثر من كان و«شهر» عنهم، أخذوه البائدة أن البعض ويعتقد الالساميني،

القمري. اإلله أسماء أحد هي شهر، فكلمة الحبشة، يف خاصة شيوًعا،
الطور إىل انتقالها بعد القمرية لإللهة اسًما كانت أنها إىل يشري ما العربية يف

الذكر. األب اإلله طور أي الثاني،
اسم الساميون به أخفى الذي املتأخر االسم كانت «قمر» لفظة أن البعض ويرى
اإللهي امللك بظهور أب ذكر إله إىل األنثى القمرية اإللهة تحولت أن بعد أي األرباب»؛ «رب
أب» «ود عبدته ومن أتباعه من فخوطب للقمر، الذكرية الهيئة أنه اعتبار عىل وقر الذي
األبوي. االنتساب إىل أكثر يشري ما وهو «عم» ألقابه من أصبح فقد كذلك ود»، «أب أو
«هي قمر لفظة أن البعض ويرى القمر»، «ود معناه شهر» «ود أو «ود» فاإلله
لرب الحقيقي االسم إلخفاء الثاني الجيل أبناء من الساميون أطلقها متأخرة تسمية

األرباب».
القمر إله ألقاب من إن إذ باليمن؛ كهالن قبائل القمر بإله تسمت فقد كذلك
يف «كهل» االسم بهذا ُعرف أنه كما «كهل»، اسم اليمن يف البائدة العرب نصوص يف
الحجاز يف الشماليني للعرب البائدة القبائل وتركتها خلفتها التي النقوش أو النصوص

اليوم. السعودية أو ونجد
وعليم وعلم وحكيم وحكم وصديق «صدق البائدة هؤالء عند ألقابه من كان كما
الحبشية. النصوص يف بكثرة ُوجد «محرم» واالسم ومحرم»، ونهى ورحيم ورحمن

شعر يف ورد كذلك القرآن،5 أوردها التي األصنام أسماء من «ود» االسم وكان
الذبياني: النابغة

ع��زم��ا ق��د ال��دي��ن وإن ال��ن��س��اء ل��ه��و ل��ه ي��ح��ل ال وإن��ي وٌد ح��ي��اك

وكانت قريش وعبدته — ود عبد — الجاهليون العرب «ود» باسم تسمى كما
مالك والد أن الكلبي ابن العربي لالهوتي تُنسب التي الروايات إحدى ويف إذا. توعده
فكان ويستغفره، ليسقيه «ود» الصنم إىل بالذهاب ويكلفه اللبن يعطيه كان حارثة بن

«ود». القمري اإلله أو الصنم عىل به ويبخل ا رسٍّ اللبن يرشب مالك

.٢٣ آية نوح، سورة 5
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إلهي و«يا ود»، دين عىل «أموت مثل: والثمودية والسبئية النصوصاملعينية يف وُوجد
وأيده». ديني يل احفظ ود إلهي و«يا ود»،

املودة بمعنى متواترة تزال ما التي العربية «ود» لفظة إىل استناًدا البعض وذهب
رصاحة وردت كما التحية، أو الود يعني القمر هو الذي املعبود هذا أن إىل التودد؛ أو

ود». «حياك الذبياني النابغة أشعار يف
مكة، تسمية جاءت االسم هذا ومن «املقة»، اإلله أيًضا هو «ود» القمر فاإلله
األلف يف السومري اسمه بنفس ُعرف وكذلك سبأ، ممالك يف وبالتحديد ُعرف أنه كما
القتبانيني عند «عم» لقب أو باسم عرف أنه كما الحرضموتيني، عند «سني» ق.م الرابعة

عمان. األردنية العاصمة تسمية جاءت اسمه ومن العمونيني، أو
الحرضموتية. املسند كتابات يف عشرتت اإللهة ابن «سني» القمري اإلله هذا وكان
هو هذا وكان «ثور»، اإلله أي اليمن؛ يف بثور «املقة» القمري اإلله عن ُكني كما
حيوانه كان الثور أن إىل باإلضافة «ثور» ألقابه من أن كما املسند، كتابات يف اسمه
الثريان فكانت شديدة، بكثرة العربية الجزيرة يف الثور رأس صور وُوجدت املقدس،
بأرسها وعشائر قبائل أن كما «املقة»، القمر إلله بها ى يُضحَّ التي الحيوانات أكثر من

«ثور». باسم تسمت
فلقد «التغرور»، أو «السلطيط» أو «الساهور» اسم القمر إله اسم من كان كذلك
أمية شعر يف األسماء هذه نفس تحت هللا مع ووحد الجاهلية، عرب األسماء بهذه عرفه

الصلت. أبي بن
األمومة مرحلة من اجتماعيٍّا أو حضاريٍّا انقالبًا ثمة أن يف تأكيدنا يضاعف ومما
العاربة أو البائدة القبائل لنزاعي متمًما فاصًال يقف قد البطركية، أو األبوية مرحلة إىل
يف الحضاري االنقالب هذا ويتمثل الجاهليني، العرب أو العاربة العرب من وخلفائهم
قبل الثالثة األلف منتصف إىل ترجع والتي املندثرة، القبائل خلفتها التي النصوص أن
أدونيس، أي وأدون وبعل، إيل مثل السامية اآللهة وأعظم أهم أن فأكدت جاءت امليالد،
إلهات بصفتهم عليهم تُطلق كانت العمونيني؛ عند املومس اإللهة وملك ثمود، إله وملك
السامية والقبائل الشعوب كل لدى ذكور كآلهة عليهم تُطلق ذلك بعد وأصبحت إناثًا،

معروف. هو كما الصغرى وآسيا بل الغربية آسيا يف
البائدة اليمن لعرب املسند نصوص به حفظت الذي بالقدر أنه معرفة املهم ومن
فقد كذلك ورائش، وجديس وطسم عاد قبائل وهم القحطانيون، توارثهم الذين

85



العربية واألساطري الفولكلور لدراسة مدخل

املندثرة الشمال قبائل ومعتقدات آلهة والصفوية؛ واللحيانية الثمودية النصوص حفظت
(الصفويني).

أعظم عىل تركيزها — والحجاز نجد يف — الثمودية النصوص به جاءت ومما
سعد – عزرائيل – إيل صنم – إيل «يعذر مثل إيل، اإلله وهو بعامة الساميني اآللهة

إيل». ود – إيل
و«هدد» و«يغوث» «تيم» اآللهة جانب إىل «عشرت» الخصب آلهة أسماء وكذلك
وكهل، مناة، أو «منى» واآللهة وعزيز، وشمس، املطر، إله «حداد» الفينيقي اإلله أو
الكبري العراقي العالم عنه يقول الذي «رىض» اإلله وكذلك السعد، أي و«جد» والالت،
«رىض» باسم العرب األخباريون أو امليثولوجيون أورده ما هو إنه حسني جواد الدكتور
ُوجدت وأيًضا الجنوبيني. املتأخرين العرب عند عشرتت منزلة يف كان وإنه رضاء، أو
النعيم بمعنى ومعن، أبجر مثل اآللهة بأسماء تسموا الذين املندثرين، الرها ملوك أسماء
لقبًا أصبح ثم لإلله اسًما منشئه يف كان الذي و«ملك» امللك وعبد وعزيز «منعم» ال أو

واضح. هو كما بعد فيما سياسيٍّا
عرفها التي واإللهات اآللهة بأسماء والصفوية اللحيانية الكشوف جاءت كذلك
بعل – ديدان – عوض – مناة – العزى – «الالت مثل بعد، فيما الجاهليون العرب
– سمع – رحيم – رىض – الرشى ذو – صالح – جد – التحريم أو احرام – سمني

وهكذا. ديان»، – مناف – نرس – نرص
البائدة هؤالء عند للشمس املقدسة الحيوانات أقدم من املهرة أو الفرس وكانت

ومعارص. جاهيل من العربي، الشعر يف طويًال تردد ما وهو الساميني، قدامى من
مؤنثة إلهة وكانت — والالت الرشى، «ذو مثل: آلهة البرتاء سكان لألنباط أن كما
القوافل إله وهو القوم»، حامي أو القوم، وشيع وهبل، مناة، أو ومنتوا — اآللهة لجميع

اليوم. إىل بعد فيما والسواقني
القوافل وإله الناقة، أو بعل أو بل اإللهة هي اليمن يف تدمر ممالك آلهة وكانت
اآللهة هذه نعوت أو وصفات ألقاب من كان كما وإيل»، والالت، وشمس، القوم، «شيع
و«الرحمن» العاملني» و«رب املحسن» و«هللا العالم» «رب املسند نصوص حفظتها التي

إلخ. … و«املتجرب»
بقسميها البائدة العربية القبائل خلفتها التي املسند نصوص مقارنة عند ويُالحظ
واألخباريون واملثولوجيون الرواة تناقله ما مع والشمايل، الجنوبي أو والحجازي اليمني
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هذا ومعنى والشفاهي، املدون الرتاثني بني طبًعا كبري اختالف هناك يكن لم أنه العرب؛
تراثها األوىل الجاهلية عرب أو العاربة العرب من الحقتها أورثت املندثرة القبائل أن

عليه. الالحقة األخرية فأفاضت
فيما السومريني وتراث املندثرين تراث بني كبرية ليست االختالفات أن يُالحظ كما
وغريه. توينبي أرنولد يقول كما والحثيني، البابليني وساطة طريق عن النهرين بني

شقيقه عن القحطاني، اليمني الجنوبي القسم تطور أن مالحظة يمكن كذلك
عبادة من انتقاالتها واصلت اليمن إن إذ وأنضج؛ أسبق كان نجد يف والحجازي العدناني
شمس عبد مثل ملوكهم به تسمى الذي الشمس — االنقالب إىل القمرية األنثى اإللهة

سبأ. بن يشجب بن
ترجع التي املبكرة القبائل تلك عبادة حول فترتكز املجملة أو العامة املالحظة أما
بقية مثل هذا مثلها السماوية، أو الفلكية لآللهة امليالد، قبل الثالثة األلف قبل ما إىل

وفلسطني. والشام والعراق مرص يف الزراعية السامية األقوام
يف ورسيانه نموه يواصل يزال ما الرتاث هذا معظم أن أخري بشكل يالحظ كما

املكان. هذا ويف اآلن اليومية، حياتنا مجمل يف أو املعارص تراثنا
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السادس الفصل

والدهر الغيبوالقدر
الرتاث هذا يف

ذلك يستوقف؛ ما أول املعارص العربي الفولكلوري الرتاث لدراسة املتصدي يستوقف
ومكائده، الزمان وأفعال والنصيب، والقسمة القدرية، يف اإلغراق يف املتمثل الهائل املدى
الفولكلوري تراثنا يف خاصة شفاهية، فكرة أو نص منها يربأ ال قد التي القدرية وهي

بعامة. والعربي املرصي
لرتاثنا مميًزا ملمًحا أصبحت والدهرية القدرية أن حد إىل األمر وصل ولقد
يف فولكلوريٍّا باحثًا تصادف موتيفة» أو «فكرة أو جزئية من ما إنه أي الفولكلوري؛
األصيل موطنها إىل إرجاعها له ويمكن إال والقدرية، القدر عن العالم من منطقة أية
دقة. أكثر بشكل واإلسالمي أخص، بشكل والعربي بعامة، السامي الرتاث وهو األم،

عندما خاصة والبحث، الجدل من واسعة منزلة احتل أن القدر ملوضوع سبق ولقد
ما أو وغريهم، املعتزلة خاصة بعد، فيما املسلمني العرب من «الكالم» بعلماء يُعرف
والوعدية واملرجئة، والقدرية، واملختلطة، والصابئة، الجربية، مثل يَع الشِّ من عنهم تفرع

والخوارج. الشيعة وكذلك — واملكتوب القدر أو الوعد إىل نسبة —
األعظم املشرتك القاسم كان فقد مجمل وبشكل بالقدرية، يُلقبون املعتزلة وكان
بالقدر، يقول من عىل يُطلق القدرية «لفظ إن فقالوا القدر، هو وغريها الفرق تلك عند

ورشه.» خريه
«القدرية عنهم: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن حتى والفرق، الشيع هذه دور تعاظم ولقد

األمة.» هذه مجوس
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سواء جدٍّا شديدة بكثرة وردت مرتادفة أفكار واملنايا والوعيدية والدهرية والقدرية
ثم الجاهليني العرب من الحقيهم عند أو البائدة العربية القبائل إىل املنتسب الشعر يف
والشعر املواويل من املاليني بل املؤلفة، اآلالف يف شديدة بكثرة ترد وكذلك اإلسالم،
بأفعال موضوعاتها تتصل التي تلك أي الحمراء، باملواويل املعروف الشعبي الشفاهي

إلخ. … اإلنساني باملصري وإمساكها واأليام الدنيا وتقلبات والزمن الدهر ونكائد
مرادف الجاهليون العرب عليها أطلق التي األبدية آسيا غرب شعوب عرفت ولقد
واملقدر، والقدر، والقضاء واملنون، والِحمام، واآلجال، والحتف، واملنايا، والدهر، الدهرية،

والخطوب. والليايل، واأليام، والزمان،
أو الدهر أو القدر بني البائدة العربية القبائل من األوائل الساميون وحد ولقد
بنات من الثالثة األخت وهي ومناة، «منى» باسم آلهتهم تسمت وكذلك هللا، وبني املنايا
(٢٨٠٠ق.م) األوائل البابليني منذ واالسم الصفة بهذه معروفة كانت كما الثالث هللا

بعد. فيما الجاهليني العرب خاصة السامية، والقبائل الشعوب بقية أخذتها وعنهم
ابن إىل نسبة القادر، بمعنى «املاني» ومنها القدر، معنى «مناة» لفظة وتؤدي
النكاح، بتحريم تقول الذي «أنت له: وقال الفرس ملك «بهرام» امللك قتله الذي ماني،
إىل نسبة «املاناوية» أو «املنانية» املذاهب تسمية جاءت ومنها العالم»، فناء يستعجل
املوت أن أو املوت، تعني واملنية املنانية». «دين وأحدث بحران راهبًا وكان «ماني»
لهجات أغلب يف وردت مشرتكة، سامية كلمة «منية» لفظة أن ويبدو محسوب. مقدَّر
وعنهم «مامانتو» البابلية باإللهة مرتبطة أنها البعض ويرى السامية، والقبائل الشعوب
العرب عند «منات» ثم «منوات» الثمودية واإللهة «منى»، ولقبوها الكنعانيون أخذها
كان و«عوض» الدهر، مع الشعراء وحده صنم، اسم وهو «عوض» ومنها الجاهليني،

وائل. بن بكر قبيلة معبود أو صنم اسم
واملوت والدهر واملنون للقدر املرتادفات هذه كل أن يرى «نولدكه» املسترشق إن بل

أعالم». أسماء «وليست دهرية آللهة أسماء إال هي ما
املوت وبني الدهر بني اليمن سكان القحطانيني خاصة العرب قدامى وحد ولقد
بن املقصور حجر بن القيس» «المرئ تُنسب قصيدة يف جاء كما الرجال، يلتهم الذي

الحمريي: مرائد ذي الصعب القرنني ذا يذكر الكندي، املرار آكل الحرث

ال��رج��اال ي��ل��ت��ه��م ال��ع��ه��د خ��ت��ور غ��ول ال��ده��ر أن ي��خ��ب��رك أل��م
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يهب الذي الحياة ماء عن ملوكهم بحث عن وأفاضت الحمرييني أساطري وروت
األرض، ربوع فيها جابا عبورية رحلة يف القرنني لذي الخرض مصاحبة ومنها الخلود،

وأنشد: الخرض دعا القرنني ذا «املنية» وافت وعندما

ت��ج��دي��دا س��ح��ره رح��ل��ك ق��وض��ت وع��ي��دا ال��م��ن��ون م��ن رأي��ت ل��م��ا
م��غ��م��ودا دون��ه��ا ح��س��ام��ك أم��س��ى ه��ت��ك��ة ع��زك ال��ده��ر خ��ط��وب ه��ت��ك��ت
ب��ع��ي��دا م��ن��ه ال��ده��ر ب��ن��ت وت��ن��ال ي��وم��ه ال��م��ن��ي��ة ت��ن��س��ى م��ن س��ي��م��وت

عىل ُوجد الذي بقيلة»، بن املسيح «عبد ملوكهم ألحد تُنسب التي أشعارهم ومن
مبارزة: يف وُقتل عام مائة عاش أنه قربه

ال��م��زي��د ب��ل��غ ال��م��ن��ى م��ن ون��ل��ت ح��ي��ات��ي أش��ط��ره ال��ده��ر ح��ل��ب��ت
ك��ئ��ود ل��م��ع��ض��ل��ة أخ��ض��ع ف��ل��م وك��اف��ح��ت��ن��ي األم��ور وك��اف��ح��ت
ال��خ��ل��ود1 إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن ال��ث��ري��ا ب��ال��ش��رف أن��ال وك��دت

وزهده رفضه يف املسيح» عبد بن «مضاض البنه املنسوبة األشعار من أن كما
الدنيا: عيشة

ث��ب��ات2 ف��ي��ه ل��ل��ن��ازل��ي��ن ل��ي��س ف��ي��ه ال��ده��ر ت��ح��ك��م ق��د م��ن��زًال

يف معاٍد غريب موقف عن الحمرييني امللوك أولئك ومراثي قبوريات وتكشف
تذهب التي الباطشني قضية من يسخط ما كثريًا بل للموت، كمرادف للدهر جوهرة
يف متمثًال الدهر دوام يكون حق فبأي التساؤل، يغرقه ما كثريًا ولكنه وتغيبه، باإلنسان
وعشوائيته الدهر شأن من يستصغر النهاية يف وهو اإلنسان، دون والنهار الليل تعاقب

العتب: مستوى دون الدهر إن أي باملعاتبة، جدير غري بأنه ويصفه
ت��ذه��ب واألخ��الء ي��ب��ق��ى ال��ده��ر أرى ع��ب��رة ب��ع��ي��ن��ي ف��اض��ت وق��د أق��ول
م��ع��ت��ب ال��ده��ر ع��ل��ى م��ا ول��ك��ن ع��ت��ب��ت أص��اب��ك��م ال��ح��م��ام غ��ي��ر ل��و أخ��الَي

.١٧٨–١٨٩ اإلكليل 1

.١٧٨–١٨٩ اإلكليل 2
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كان السامية األقوام كل أبو نوح بن سام أن إىل يشري ما أساطريهم إحدى ويف
هللا نوح فسأل املوت، من جزوًعا سام «وكان وهب: يقول كما املوت من مرعوبًا جزوًعا
آالف أربعة فعاش — املوت نفسه سام يطلب حتى أي — املوت يسأل حتى يميته أال

فمات.» املوت ربه فسأل واعتل، الحياة سئم أن إىل ألفني، وعمر ألفني بنى عام،
قال: الحياة بها رأى التي الكيفية عن موته بعد سام ُسِئَل وعندما

ذاك. من وخرجت هذا من دخلت بابني، من كبيت

أن «فبعد نوح: إىل نسبها السابقة، للفكرة مرادفة تضمينة «الساجستاني» ويورد
طويل ويا األنبياء، كبري أبا يا نوح، يا وسأله: املوت ملك أتاه سنة، ١٤٥٠ نوح عاش
باب من دخلت بابان، له كبيت قال: الدنيا؟ رأيت كيف الدعوة؛ مجاب ويا العمر،

اآلخر.» من وخرجت
لشاعر يُنسب بالخلود، وتشبثه السبعة ونسوره لقمان خرافات حول تناثر ومما

فيه: يقول شعر الالت» «يثم يُدعى

آك��ل��ه وال��ده��ر ال��ده��ر ل��ري��ب ح��ذار ح��ق��ه ال��ده��ر م��ن ي��ن��س��ى ال��ف��ت��ى رأي��ت
ي��أك��ل��ه ذل��ك ب��ع��د ال��ل��ي��ال��ي ل��ص��رف أن��س��ر ل��ل��ق��م��ان ع��اش��ت م��ا ع��اش ول��و

«هود األب إلههم أو نبيهم بني وأقوالهم أشعارهم يف األوائل العرب وحد ولقد
الرياح طوفان عاد قوم عىل سلط الذي وهو البائدة»، عاد قبائل إىل أُرسل قد كان الذي

الوجود. من وأبادهم
أجابت هزيلة، تُدعى كاهنة امرأة إىل تُنسب التي األسطورية القصائد إحدى ويف
الجرادة وأرويه شعًرا «سأقول هزيلة: فقالت عاد، لقوم حدث عما سألوها حني قومها

وقالت: تسمعكموه»،

ال��ص��دودا ال��رش��د ع��ل��ى ��ا ح��قٍّ آث��رت ع��اًدا إن
س��دي��دا ق��وًال ع��ت��ت ح��ي��ن غ��ي��ه��ا ف��ي ت��ق��ل ل��م
ه��ودا ال��ده��ر ن��ط��ي��ع ل��ن وق��ال��ت ب��غ��يً��ا ط��غ��ت ب��ل
ال��ص��م��ودا يُ��دع��ى ص��ن��ًم��ا ض��الل م��ن ع��اب��دي��ن
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خلف الذي بالدهر — «هود» اإلله — النبي توحد واضًحا يبدو الشعر هذا ويف
فيقال ضهر»، «جبل اشتق اسمه من والذي «دهر»، وقبائل ومعابد قصور عىل اسمه

مرص.» حكموا فراعنة سبعة خرج ضهر «من إن
الخلود بن هللا عبد بن «هود فهو وضوًحا، األمر يزيد قد لهود الكامل االسم إن بل

عاد».3 بن
غيلة َرَميْنَه الدهر» «بنات أن عىل يتحرس — التايل — الشعر هذا قائل أن والغريب
الدهر يصفون «وكانوا مغتاليه، عىل الرد مقدوره يف يكون أن دون مقتًال، منه فأصبن

الرماية»: يخطئ ال الذي ذلك أي بالرامي

ب��رام ول��ي��س رم��ى م��ن ب��ال ف��م��ا أدري ال ح��ي��ث م��ن ال��ده��ر ب��ن��ات رم��ت��ن��ي
س��ه��ام ب��غ��ي��ر أُرم��ى ول��ك��ن��م��ا رم��ي��ت��ه��ا ب��ن��ب��ل أُرم��ى م��ا أن ف��ل��و
ن��ظ��ام��ي م��ل��ك أف��ن��ي��ت م��ا ي��غ��ن��ي وم��ا ل��ي��ل��ة ال��ده��ر م��ن أف��ن��ى وال وأف��ن��ى

املنايا: كأس اإلنسان يسقي ساقيًا الدهر تصوروا كما

ي��راه��ا ح��وًال ال��ك��ه��ول وب��ع��ض ي��غ��وث ع��ب��د ل��ل��م��ن��ون أس��ل��م��وا
م��ن��اه��ا س��ع��د ذاك ف��ي ف��أص��اب��ت ص��رًف��ا ال��م��ن��ي��ة ُس��ق��وا أل��ف ب��ع��د

و«ريب الدهر» «يد فقالوا: الدهر وخرافات مفهوم يف الجاهليون العرب ووسع
نَُموُت نْيَا الدُّ َحيَاتُنَا إِالَّ ِهَي ﴿َما قالوا: كما الدهر.» و«غلواء الدهر» و«عدواء الدهر»

ْهُر﴾.4 الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا
جانب من توسلوا قد كانوا وإن والبعث، الخالق الدهريون هؤالء أنكر هذا وعىل
ذلك يسبون واندفعوا ارتدوا، ما كثريًا أنهم والغريب والدنيا، والزمن الدهر إىل آخر
ويلعنونه. الدهر يسبون الكوارث بهم وقعت إذا فكانوا «املاني»، أو املعطي أو القادر
واألعمار املصائر يف واملتحكم املهيمن القادر اإلله ذلك هو الدهر أن يتضح هنا ومن

العالم. واستمرار

ص٢٨٥. املحرب، 3

.٢٤ آية الجاثية، 4
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بشدة النبي نهى حني وذلك التوحد، تمام باهلل الدهر يتوحد النبوية األحاديث ويف
ومن هللا.» هو الدهر «فإن أو الدهر»، هو هللا فإن الدهر تسبوا «ال الدهر: لعن عن
وكان والنهار.»5 الليل أقلب … الدهر أنا وإنما الدهر، يسب آدم؛ ابن «يؤذيني حديث:
األفكار تلك وهي والقيامة، بالبعث يؤمنون ال وعربيني عرب من بعامة الوبر أصحاب
«فإنما فقالوا: والرعاة، البدو عند خاصة السامية، امليثولوجيا يف مؤخًرا اكتملت التي

أحد.»6 يعود فال علينا يختم ألنه املوت؛ بعد لنا مرجع وال يميض ظل حياتنا
العقائد هذه تبدت فقد وكذلك الحسنى، هللا أسماء من اسم الدهر إن البعض وقال
بن وزهري الصلت، أبي بن أمية مثل الجاهليني، الشعراء فحول أغلب عند القدرية

القائل: وهو املصطلقي، عامر بن وسويد ولبيد، سلمى، أبي

ال��م��ان��ي ل��ك ي��م��ن��ي م��ا ت��الق��ي ح��ت��ى ح��رم م��ن أم��س��ي��ت وإن ت��أم��ن��ن ال
ال��ج��دي��دان ي��أت��ي��ك ذل��ك ب��ك��ل ق��رن ف��ي م��ق��رون��ان وال��ش��ر ف��ال��خ��ي��ر

قال: الذي الهذيل، ذؤيب أبو والشاعر

ي��ج��زع م��ن ب��م��ع��ت��ب ل��ي��س وال��ده��ر ت��ت��وج��ع وري��ب��ه��ا ال��م��ن��ون أم��ن
القضاء،7 وحلول املوت حول والطيور، الحيوانات أنطقوها التي تصوراتهم ومن
يقول: والهدهد العفاء»، الدنيا فعىل ثمرة نصف «أكلت البلبل: غناء به سليمان فرس ما
للموت و«ِلُدوا زوال، إىل جديد وكل ميت، حي وكل البرص»، عمي القضاء نزل «إذا

ميت.» فإنك شئت ما عش آدم، ابن «يا يقول: والنرس للخراب»، وابنوا
الطربي: ويقول

كائن. هو بما الساعة تلك يف فجرى اكتب! فقال: القلم هللا خلق ما أول إن
فجرى القدر. اكتب قال: أكتب؟ وما رب يا قال: الرب سأل القلم إن ويُقال

األبد.8 إىل كائن هو كان بما الساعة تلك يف القلم

.٣٧٨ ،٥ الجزء اللسان ص٢١٨، ،٣ الجزء العروس تاج 5
.٣ فصل (األبوكريغا)، الحكمة سفر 6

والنهاية. البداية 7
والوصايا. املعمرون بعدها، وما ص٢٤٨ الطربي، تاريخ 8
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ألف بخمسني واألرض السموات يخلق أن قبل الخالئق مقادير كتب «هللا إن فيقال
املاء.» عىل عرشه وكان سنة،

من جزعه تكشف التي األساطري من عديد «داود» النبي امللك حول درات ولقد
ومصادر صور يف والخرافات األساطري هذه وترد نوح»، بن «سام سلفه مثل املوت،
سأل وملا داود. ابنك هذا هللا: له فقال «داود» عن هللا سأل آدم أن منها ومتنوعة، كثرية
قائًال: هللا فرفض عمره. يف زد رب آدم: فقال سنة. ستون هللا: له قال داود، عمر عن
عمره من لداود وهب فقد سنة ألف آدم عمر كان وملا عمرك. من أنت تزيده بل ال،
املنية حرضت عندما لكن املالئكة، عليه وأشهد كتابًا، بذلك عليه هللا فكتب عاًما، أربعني
لداود. وهبها قد كان التي سنة األربعني يف يخاصمهم جعل املوت، عىل وأرشف آدم

يموت؛ ال خالد حيٌّ الخرض أن يف السبب معللة «الخرض» أساطري إحدى وتنفرد
عمًرا، آدم بني أطول الخرض أصبح ولهذا آدم؛ جثمان بدفن قام الذي هو ألنه
الخرض، «أنت القديم: العهد يف الرب عنه قال الذي هو األخرض» «الرجل أو و«الخرض»

اخرضت.» األرض قدماك مست وكلما
األرض عىل منزل هللا إن لهم: وقال بنيه جمع آدم، الوفاة حرضت عندما إنه ويقال
بأرض وادفنوني بي فابعثوا هبطتم، إذا حتى باملغارة، معكم جسدي فليكن عذابًا،
الطوفان وقع أن إىل معه، الجثمان وضم نوًحا، بعث أن إىل معهم جسده فكان الشام.
ويافث سام الثالثة، بنيه وأوىص ببابل نزل حتى نوح فجاء زمانًا، األرض أغرق الذي
وحشة «األرض فقالوا: به، يدفنوه أن أمرهم الذي املكان إىل بالجثمان يذهبوا أن وحام،
عمر يطيل أن هللا دعا قد آدم «إن نوح: لهم فقال الطريق.» نهتدي وال بها، أنيس وال
توىل الذي هو «الخرض» كان حتى آدم جسد يزل فلم القيامة.» يوم إىل يدفنه الذي

يحيا.» أن هللا شاء ما إىل يحيا «وهو دفنه،
والجربية القدرية أفكار وبني والبدء الخلق أساطري بني العربية امليثولوجيا وتربط
عبدوا الذين خاصة، الجاهليون العرب ثم بعامة، الساميون وعبده وحده الذي والدهر
أقدم من مناة أو منايا الصنم فكان أصنام، هيئة يف املنايا أو واملاني والقدر الدهر

الجاهلية. املعبودات
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مكة بني البحر، ساحل عىل منصوبًا كان مناة اإللهة صنم أن الكلبي هشام ويذكر
يثرب. أهل من والخزرج األوس لقبائل معبوًدا وكان واملدينة،9

ويذبحون «مناة»، اإللهة يعظمون كانوا جميًعا العرب أن الكلبي: ابن ويضيف
إلخ. … مناة» وتيم مناة، وزيد مناة، «عبد باسمها تسموا أنهم كما الذبائح، لصنمها

وُعرفت العراقيني، البابليني عند والقدر املوت إلهة َمنَْشِئَها من «مناة» واإللهة
واآلراميون، الكنعانيون، عرفها البابليني وعن «مامانتو»،10 عندهم العربي اسمها بنفس
«منى»، يقاربه ما أو االسم بنفس فعرفوها بعد، فيما العرب وصلت أن إىل واألنباط،

القديم.11 العهد يف جاد قبيلة إله «جاد» اإلله مع متوحدة منى وذكرت
بالتنبؤ واألقدار املنايا ارتباط إىل وجاد، منى اإللهني، هذين بني الجمع ويشري
اسمه من والذي «جاد» أو «جد» باإلله فيه املعرفة ارتبطت الذي املستقبل، ومعرفة

العربية. جاد قبائل تسمت
مناة، أو منى قبل املندثرة الثمودية القبائل آلهة من كان جاد أو جد اإلله أن كما
والعرب واآلراميني اليهود عند جاد» «بعل اإلله تسمى جاد اسم ومن إلخ. … وكهل

عامة. واملستقبل والحظوظ السعد بإله يُعرف وكان سوريا، يف الشماليني
والقدرية. الدهرية باآللهة ارتباطه يأتي هنا ومن

يف ورد الذي نسور، أو نرس السبئي القمر إلهة القدرية الدهرية اآللهة هذه ومن
«أهل بعامة سبأ أهل عىل أُطلق لقد بل نسور»، «بيت باسم والسبئية املسند نصوص
النسور، أو النرس عبادة إىل نسبة مميز، شبه ديني مذهب لهم كان أنه ويبدو نسور»،

النسور». «ذي املتأخرة السبئية السنة رموز أحد أيًضا معه وُسمي
عاد بن لقمان الحكيم عن الجرهمي رشيه بن عبيد أوردها التي األسطورة وتشري
أسماء وكانت السبعة، نسوره بفناء موته ارتبط الذي نسور» «ذي أو النسور صاحب
أي — امليرسة أو واليرس ومغبغب، وخلف، وعرض، املصون، التوايل: عىل النسور هذه
الجرهمي عبيد وفرس لبد، النرس هو سابعها وكان األنس، لقمان أي — وأنسا — الحظ

األبدية. أو باألبد «لبد» عرف نفسه لقمان إن بل الدهر، بمعنى «لبد»

ص٣٥١. ،١٠ الجزء العروس تاج ،١٣ الجزء األصنام ،٩٥٦ البكري 9
وملك املخفية الروح أيها يا أو والقدر. املوت إلهة يا مناة، «ويا معها: يتخاطبون البابليون وكان 10

املوت.»
.BABYLONIAN-Lit p. 110 11
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أن يطق ولم املوت، عىل مرشًفا وسقط «لبد»، السابع النرس ذلك املنية وافت فحني
عظيًما. هوًال لقمان ذلك هال ريشه؛ وتفسخ ينهض،

يبكي لقمان وأنشد األبد. أنت «لبد» انهض وناداه: جسيًما، موقًعا منه موته ووقع
نفسه:

األب��د ت��ع��رم ق��د أن وح��س��رت��ي ل��ب��د ي��ا ال��ي��وم أم��وت أن��ي م��وت��ي
ون��ح��ت��ف��د م��ًع��ا ون��ح��ي��ا ت��ح��ي��ا أب��ًدا س��ال��ًم��ا ك��ن��ت ك��م��ا َف��ِط��ْر

األسماء من أنها السبعة نسوره عىل لقمان أطلقها التي السبعة األسماء يف ويُالحظ
اسم أيًضا وعوض و«عوض»، و«املصون» «خلف» مثل والذرية، الخلفة عىل تُطلق التي

عوض. — القدري — الجاهيل لإلله
رمًزا أصبح ما هو والزمن، بالدهر يتوحد الذي «نرس» القمري اإلله أن يُالحظ كما

عامة. والسامية العربية الشعوب أغلب لدى قوميٍّا
أو امليرس، باسم الخامس لنرسه لقمان تلقيب االلتفات، يثري مما فإنه كذلك

القمار. بمعنى امليرس جاء ومنها والسعد، للحظ مرادفة كلمة وهي امليرسة،
اآللهة جواب أنها واالستشارة، التكهن من نوع «أنها املقامرة عن املعروف ومن
القرعة. مثل هذا يف مثلها الهوتية فلكية شعرية منشئه يف كان امليرس ولعب للسائل»،

األيام أن مؤداه القدماء املرصيني لدى شائع شعبي اعتقاد هناك كان إنه فيقال
السنوي؛ الفرعوني التقويم بحسب القديمة املرصية السنة من املنتزعة النسيئة الخمسة
الَعب حني الكتابة، إله هرمس، أو تحوت اإلله كسبها التي الخمسة األيام إال هي ما
األيام هذه وكانت منها، وكسب السيجة، أو الدومينو «إيزيس» األم القمرية اإللهة
إيزيس، ست، حورس، أوزوريس، الخمسة: املرصية لآللهة ميالد بمثابة الخمسة
يجري — الدهر أو الزمن خارج — سنوية أعياد بمثابة ذلك بعد فأصبحت نفتيس.
أصبحت ما وهي فاروس، باسم ُعرفت التي امليضء، البيت جزيرة يف بها االحتفال

بعد. فيما اإلسكندرية مدينة
وبني امليرس أو القمار لعب بني دينية عالقة ثمة أن هو توضيحه أود والذي

اآلسيوية. الشعوب أغلب عند ا، جدٍّ مبكرة فرتات منذ الالهوتي، الفلكي التقويم
أو القمار لعب أو امليرس بني املبكرة للعالقة أوضح تفسريًا املسعودي يلقى وقد
«وقد يقول: الدهر، هو الذي الزمن أو الفلكي «الالهوتي» وبني — الطاولة — الزهر
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بيتًا، عرش اثني بيوتها وجعل بها، ولعب النرد، صنع من أول بابك، بن أردشري أن ذُكر
للفوز مثًال الفصني وجعل الشهر، أيام بعدد كلبًا، ثالثني كالبها وجعل الشهور، بعدد

الدنيا.» بأهل وتقلبه
ونصبه الجرهمي، لحي بن عمرو الكاهن استقدمه الذي هبل، باإلله منوًطا وكان
هبل، فيه يسترش لم الجاهيل العربي به قام أمر من وما القداح، رضب الكعبة؛ جوف يف
«ملصق»، واآلخر «رصيح» أولها يف مكتوب أقداح، سبعة قدامه الكعبة، جوف يف فكان
ألحقوه، «رصيح» خرج فإن بالقداح، رضبوا ثم هدية، إليه أهدوا مولود يف شكوا فإذا
النكاح، عىل وقدح امليت، عىل قدح قدح: مطلب لكل فكان دفعوه، «ملصق» خرج وإن

والعمل. والسفر لالختصام وقدح
ويُرجع العربية، الجزيرة خارج من صنمه استقدموا قد كانوا الجاهليني أن ويبدو
أحمر عقيق «من كان الكلبي ابن وصف بحسب تمثاله إن إذ العراق؛ من به جاءوا أنهم
الذهب»، من يد له فُجعلت قريش، أدركته اليمنى، اليد مكسور إنسان، صورة عىل

بعري. مائة اإلله هذا قربان وكان
تتحكم أن والبخت وامليرس الحظ لشعائر أحلوا قد الجاهليني العرب أن ويبدو
كان ما مثل ذلك، بعد اإلسالم عنه نهى ما وهو وأفعالهم، حياتهم معظم يف وترشع
وكانت باألزالم، واالستقسام والحام وامليرس والوصيلة والسائبة بالبحرية عندهم يُعرف
أو الحرث بأصحاب اختصت التي تلك غري الوبر أصحاب بها أخذ التي ترشيعاتهم
كأن الوبر، بأصحاب متصلة شعائر والحام والوصيلة والسائبة البحرية فكانت الزرع؛
للرجال منافعها املحرمات، حكم يف فتصبح البرش، أو البهائم لآللهة يندر أو يسيب
النساء، من البغايا عىل ويُطلق اآلن، حتى متواتًرا يزال ما تعبري وهو النساء، دون

للرجال. مشاع حق أنها بمعنى سايبة»، فالن ابنة «إن مثًال: فيقال
حياتهم، وكبائر صغائر كل يف باألزالم» «االستقسام أو القداح رضب إىل ولجأوا

باملرأة. الرجل بعالقة يتصل ما وكل األطفال، وانتساب والحرب الخصومات مثل
هذا وعىل والنصيب، والبدء، امليرس، اسم الذبائح تقسيم طريقة عىل وأطلقوا

الناس. مصائر كل يف والبخوت، الحظوظ تحكمت
هي و«ال»؛ «نعم» أو و«السعد» «العقل» عليها كتبوا التي األقداح تلك وكانت
الحكام واختيار الهبات وتقديم اآلبار وحفر واإلغارات الحروب يف األخري، املتحكم

وهكذا. الكعبة، وسدنة والكهنة
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الفولكلور يف متداولة محفوظة تزال ما واملعتقدات واألفعال الشعائر هذه وأغلب
العقل» «خروج حول تدور التي الخرافية الحكايات منها عامة، والعربي املرصي
تحولت األقداح رضب شعرية أن ومنها وانكساره»، الزهر و«رضب السعد» و«إحالل
لعبة يف الشعبية، املوسمية املوالد يف عليها التعرف يمكن والزهر، الحظ ألعاب إحدى إىل

الكيزان.
ما عىل ويسخطون آلهتهم، يسبون العرب الشعراء من املتعقلون كان ما وكثريًا
العشوائية، الحظوظ لتلك بكامله يخضع الذي ذلك والخراب، الكوارث إتيان من به تشري
القيس المرئ تُنسب التي األبيات هذه من يتضح مثلما الصدفة، نواصيها تحكم التي
القتيل: أبيه لثأر طلبًا الحرب عن نهاه قد وكان الخلصة، ذا اإلله الصنم فيها يسب

ال��م��ق��ب��ورا ش��ي��خ��ك وك��ان م��ث��ل��ي ال��م��وت��ورا ال��خ��ل��ص��ة ذا ي��ا ك��ن��ت ل��و
زورا ال��ع��داة ق��ت��ل ع��ن ت��ن��َه ل��م

املعاشية حياتنا خالل طريقها تتلمس تزال ما التي معتقداتهم لخصوبة حد وال
يبتغي مرفرف، هائم طائر شكل يف القتيل رأس من تخرج التي «الهامة» مثل اليوم،
فرُيوى مغتاليه، دماء تُراق أن إىل اسقوني»، «اسقوني ويندب: يرصخ يظل القصاص،

ويسكن.
سفر وهو املمنوعة، أسفارهم أحد يف اليهود عند التضحية أو الفكرة هذه وتتبدى
النضري، وبني القريظة، بني العربية: العربية القبائل مصدرها أن البعض ويرى الحكمة،

قينقاع. وبني
ناٍع كل يركب أن أي العلني، «النعي» مثل املتوارثة، املوت بتقاليد يتصل ما ومنها
أو والرَّثَّاءة فالن»، امليت أنعى الفالني فالن «أنا صوته: بعلو يرصخ فرسه، معزٍّ أو
وجنازات الجيوب، شق مثل واملأتم، والدفن املوت مراسم يتبع وما النَّوَّاحة، أو ابة النَّدَّ
كل لدى االنتشار الواسعة العادات تلك وهي الشعر، وحلق الرتاب، وتعقري النساء،
للعزاء، أيام وسبعة الندب، احرتاف مثل القديمة، واملرصية بل السامية، املجتمعات
والبابليني. والعربيني القدماء املرصيني لدى معروًفا كان ما وهو الندابات، واستئجار
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تبعد»: «ال الرتاب: يوارونه وهم للميت يقولون وكانوا

م��ك��ان��ي��ا إال ال��ب��ع��د م��ك��ان وأي��ن ي��دف��ن��ون��ن��ي وه��م ت��ب��ع��د» «ال ي��ق��ول��ون

ويحلقون القبور، إىل فيحجون وأسالفهم، موتاهم يعبدون هم أو يعظمون وكانوا
ويسكرون امليت، بفضائل واإلشادة املناحات ويعقدون لها، ويذبحون عندها، شعرهم
يخرجون كانوا «إذ العربيون؛ يفعل كان ومثلهم امليت، ليرشب الخمر بعض ويسكبون

املوتى.» نصيب من لتكون يأكلونه مما حصة
هنا ومن املعتقدات، هذه يف مفرطني العربيني، مثل مثلهم الجاهليون العرب فكان
والتوابع. الجن وسائل والتمائم، الرقى، وراقي والساحر، والعائف العراف دور جاء

أسفارهم أحد يف متأخرة، مرحلة يف اليهود عند التضمينة أو الفكرة هذه وتتبدى
رماًدا الجسم وعاد حياته انطفأت عندما امليت رأس من تخرج التي فالهامة املمنوعة،
يسوقه ضباب مثل اضمحلت غمامة كأثر حياتنا وزالت رقيق، «كنسيم الروح: وانحلت
الغمامة.12 أو الرقيق» «النسيم مثل مثلها هنا، فالهامة بحرها»؛ ويسقط الشمس شعاع
األسالف، من املوتى وجه يف التفرس الجاهلية الخرافية معتقداتهم من أن كما
— ذلك بعد — األم األرض اتخذته ما وهو الثور، قرني بني وإحاللها الجن، وتصنيف
والقيافة العرافة اتخاذ يف أفرطوا أنهم كما اإللهي، الثور قرني أحد عىل تستقر التي
والتنجيم، والحدس والتكهن الحىص، وسكك الرمل، وخطوط واألحالم الطري وزجر
معتقدات مجملها يف وهي األصنام، عند باألزالم واالستقسام والفراسة التنبؤ وكذلك

العربية. والقبائل والكنعانيون البابليون عرفها
حركات مالحظة طريق عن التنبؤ بمعنى العيافة العربية القبائل عرفت فمثًال
والطيور الحيوانات أجساد شق أي «الشاق»، وسموها والحيوانات، الطيور وسكنات
العربية يف والحيوانات الطيور زجر كان كما النبوءة، واستخالص أحشائها، لدراسة
بني العالقة إىل يشري ما وهو وحنش، نحش، ومنها العربية، يف «ليحوشيه» ال يقابله
العربية يف «ِطرَية» له يُقال والتكهن بالزاجر، يُلقب الكاهن وكان والثعبان. التابوت
والحكيم القرنني وذي لسليمان ويُنسب والتفاؤل، التشاؤم بمعنى والتطري والعربية،

عليه. والسيطرة إحكامه وإمكانية التطري، وطرق الطري، لغة معرفة لقمان

الثاني. الفصل الحكم، سفر الكاثوليكية»، «املطبعة املقدس، الكتاب 12
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عن التطري، أساليب معرفة يف تُبارى ال شهرة — العراقيني — للكلدانيني وكان
وأحشائها. وأكبادها الطيور رئة قراءة طريق

ومداخلها، البيوت وعتبات والفرس، والدار املرأة من ويتطريون يتشاءمون وكانوا
يتشاءمون كانوا والسعال، العطاس وحتى األسود، الغراب أو البني، غراب أو والغراب

منه.13
النجسة الحيوانات من والبوم الغربان اعتبار عىل والعربيون العرب أجمع ولقد
تخرج التي الهامة واعتربوها الخراب) (أم الصبيان»14 «أم ب البومة وسموا املشئومة،

والدم. الثأر طلب يف قربه، عىل توقف بال تحجل القتيل، رأس من
الصديق، يوسف قصص يف الساميني عند باألحالم املتصلة األساطري أعظم وترد
إخوته، وأخرب حلًما يوسف «حلم حني أحالمه، إىل مرجعها مأساته سبب أن وكيف
حازمون نحن فها حلمت، الذي الحلم هذا اسمعوا لهم: فقال له، بغًضا أيًضا فازدادوا
فقال لحزمتي. وسجدت حزمكم فأحاطت وانتصبت قامت حزمتي وإذا الحقل، يف حزًما
واحتالوا عليه حقدوا أن وكان تسلًطا.» علينا تتسلط أم ملًكا علينا تملك لعلك إخوته: له
خربًا.» يل ورد الغنم وسالمة إخوتك سالمة انظر «اذهب لهم: أبوه أرسله حني ليميتوه،
األحالم صاحب ذا هو لبعض، بعضهم «فقال ليقتلوه: احتالوا قادًما إخوته أبرصه فلما
ماذا فنرى أكله، رديء وحش ونقول اآلبار إحدى يف ونطرحه نقتله هلم فاآلن قادم،

أحالمه.» تكون
بل إخوته عىل وتفوقه يوسف حلم صحة لتثبت متجمعة، القصة، هذه وتتواىل

واملجاعة. القحط من لهم وإنقاذه بعامة، أبيه وبيت
حلم منها األحالم، تفسري يف موهوبًا كان أنه يتعدَّ لم مرص يف يوسف دور إن بل
فكان مرص، فرعون حلم تفسريه ثم الخبازين، ورئيس السقاة، رئيس فرعون؛ َخِصيَّْي
أن إال شعبي، جميع يقبل فمك وعىل بيتي، عىل تكون «أنت نائبه: فرعون جعله أن

منك.» أعظم — فيه أكون الذي — الكريس
والثعلب الحية ومن الثريان بعض من تشاءموا العربيني والعرب الكلدانيني أن كما

الشمامة. مثل املستطيلة، والرأس الطامث، واملرأة واألعور

.٢١–٢٧٥ القارئ، عمدة 13

.١٩٣ :٦ العروس تاج ،٨٠٠–٨١١ اللسان 14
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القادر بمعنى — واملاني والزمن والقدر الدهر مع «الهاتف» يتوحد قد كما
العربيون وكان الرائي، بمعنى «الهاتف» العرب شبه ولقد إلخ … والدنيا — والعاطي
ما وهو أخص، بشكل والكهان لإلنسان يهتف الذي بالرائي النبي يلقبون الجاهليون

والوحي. اإليحاء مع يتطابق قد
وبالتايل — خيار ال أنه بمعنى يُرد، ال الهاتف صوت أن هو إضافته يمكن وما
التي البغي أو فاملوعودة له، ويتكشف عليه ويحط الهاتف يزوره الذي لذلك — مرد
تصبح أن أي واملكتوب، الوعد إىل والنزول وزوجها، بيتها برتك ويأمرها الهاتف يجيئها
من اإلفالت مقدورها يف ليس النساء»؛ دون «للرجال مشاًعا — سايبة أو — سائبة

«الهاتف». صوت
تموت أن بعد قربها، يف شفيقة «الهاتف» يزور أخص، بشكل ومتويل «شفيقة» ويف
قائًال: عليها، ُكتب ما وتفي قدرها لتواصل تقوم، أن بها ويهتف — تنتحر هي أو —
قيامها بعد وتعود قربها، من شفيقة تقوم معروف، هو وكما خلصش.» ما عليك «اليل

لها. املقدورة املخططة الحياة معاودة إىل املوتى عالم من
لقضائه. مرد وال البغي، قيامة يحقق كامل، إله هو هنا فالهاتف

وأدهن. وتحريم منع مقدوره يف كان كما البنات، بوأد األمر للهاتف يمكن فكان
بن زهرة بنت «سوداء األم قريش كاهنة مولد صاحبت التي الحكايات إحدى ويف
التكوين، ناقصة الوجود إىل جاءت ما إذا البنات وأد العرب عادة من كان أنه كالب»،
قد «سوداء»، الكاهنة تلك كانت وملا زرقاء، أو برصاء أو عوراء أو كسيحة تكون كأن
جهز من مع فأرسلها بوأدها، أمر كذلك أبوها ورآها الصفات هذه بعض عىل ُولدت
الصبية، تئد «ال يقول: هاتًفا فسمع عليها، الرتاب وأهال بدفنها، وهمَّ الخالء، يف لها
سجًعا يسجع الهاتف فسمع ليدفنها، فعاد شيئًا، يَر فلم الحفار فالتفت الربية.» وخلِّها
الهاتف، به أشار بما وأخربه أبيها، إىل بها عاد أن فكان وأدها، من يمنعه كهنوتيٍّا،
عقب البنات رؤية بعد بها أُنيط التي قريش، كاهنة وأصبحت كربت حتى فرتكها

العكس. أو بوأدهن يتصل فيما أخري رأي وقول والدتهن،
وهب. بنت آمنة وأد منعت التي هي الكاهنة هذه إن ويُقال

العرب. يف «جهنم» ذكر من أول كانت هذه كالب بنت سوداء بأن يقال كما
أو والفردوس والسعري جهنم عن امليثولوجية األفكار هذه مثل أن واضًحا وليكن
جلبتها دخيلة، أفكار هي والقيامة؛ املوت بأفكار يتصل ما كل باختصار عدن، جنة
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بن وأمية لحي، بن عمرو مثل الجاهليني، الشعراء من وغريها العرافة، الكاهنة هذه
امليالدي. الخامس القرن بعد فيما الشام، من الصلت؛ أبي

بعينه هو كان الحلم عن — عامة القديم والعالم — الساميني مفهوم أن ويبدو
مثلما الذكور، األطفال قتل إىل بامللوك يدفع كان الذي فهو ألمره، مرد ال ذلك الهاتف،
بحسب األطفال، لقتل مرص وفراعنة الفرس وملوك والشام بابل نماردة مع حدث

الوبر. أصحاب والعربيني العرب روايات
وأخرى شيطانية، خبيثة ألرواح الهواتف أو األحالم أو الرؤى العرب ونسب
مثل قدريات، نساء أو متنبئات شكل اإللهام يأخذ ما وكثريًا اإللهي، اإللهام مصدرها
هيئة لهن فتيات، أربع ومنهن ذكرها، مر التي كالب بنت وسوداء طريفة، سبأ كاهنة
ويُعرفن كهنوتية، شعرية بطريقة نبوءاتهن ينشدن الهليني، امليثولوجي يف اإليرانيات

القيني». مذعور بن مصاد «صواحبات ب العربية امليثولوجيا يف
«بشأن هردوت أوردها التي الرواية بحسب «الهاتف» الفرعونية امليثولوجيا وعرفت
هذين عن هردوت وحكى ليبيا»، يف واآلخر اليونانيني، عند أحدهما يُوجد اللذين الهاتفني
ويف واليونان. وفينيقيا وليبيا مرص حول أحداثها تدور حكايات «الوحيني» أو الهاتفني
يكون أخرى رواية ويف مقدسة، كاهنة شكل عىل الهاتف يكون الخرافات هذه إحدى
سوداوان حمامتان «طارت هردوت: فيقول آدمي، صوت لها سوداء، حمامة شكل عىل
وعندما اليونانيني، إىل الثانية وجاءت ليبيا، إىل إحداهما فذهبت مرص، يف التي طيبة من
لزيوس هاتف إنشاء يجب أنه — آدمي صوت يف — أعلنت سنديانة، فوق هذه حطَّت
الحمامة أما الهاتف. أقاموا له وتصديًقا إله، من جاءهم نبأ هذا أن القوم وأدرك هناك،

«آمون».» وحي بإقامة الليبيني أمرت إنها العرافات فتقول ليبيا، إىل توجهت التي
عند أكثر يتبدى ما وهو باألشياء، عامة واالحتفاء بالحيل التزين أماكن أن ويبدو
لشعائر أماكن كانت والصدر؛ والجبهة واألنف واألذن العنق مثل واألطفال، النساء
خفية، سحرية قوى من فيها يكمن فيما اعتقاًدا ومنفرات؛ وتعاويذ وأحجبة وُرًقى
من األشياء عبدوا العرب من فالساميون والشؤم، النحس وتطرد والسعد، البخت تجلب
األشياء هذه ويسكن يكمن فيما اعتقاًدا ووهاد، وجبال ونبات وشجر وأحجار تمائم
صدور عىل بعينها لطيور اليمنى األجنحة علقوا هذا وعىل غيبية، قًوى من املادية
الهاليل، الشكل ذات والخنزير، والذئب القطة وسن الهدهد رأس يف واعتقدوا األطفال،

القمرية. األم اإللهة أو «الهالل» إىل نسبة
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لدفع والتعاويذ واملعوذات والرقى الطالسم هذه استعمال من أكثروا أنهم كما
والعاطفية، الجنسية أغراضها إىل باإلضافة والحيات، العقارب ولدغ الحمى مثل األوبئة،
و«النفس» العني، ورشور العقد»، يف و«النفاثات الحسد اتقاء منه الغرض كان ما ومنها

الرشيرة.
السومريني منذ األوىل منابتها عىل التعرف أمكن مجملها، يف املعتقدات وهذه
الحاسدة والعني واألحجبة، والطالسم الرقى منها — ق.م الرابعة األلف — الالساميني
حلقه يف نفخ حني اإلنسان، اإلله به وهب الذي الخالق النفس أي والنفس القاتلة، أو
واملريض املصاب عن فيقال املميت، القاتل النفس — نفسه — وهو دبره من فخرج
عند اإلناث اآللهة عني مثل و«عيون» «عائن» يقولون قد كما «منفوس»، أنه واملعلول،
وعني قتيًال، ابنها بها أردت التي املوت»، نظرة عليه سلطت «حني والبابليني السومريني
قتيًال، فأرادته عليه سلطتها حني إسماعيل بها تقتل أن كادت التي الحاسدة، سارة األم

ألصنامها. وصلَّت الرمل، تحت وارته هاجر أمه أن حتى
املميت. النفس نفسه هو الخالق فالنفس

تُدعى عريقة لكاهنة وأخصبها، أكثرها وما القحطانيني، أساطري إحدى وتنسب
عنه ورووا بسطيح، لقبوه الذي الخرايف املتنبئ الكاهن وهبت التي هي أنها «طريفة»،

الخالق. النفس قرنًا؛ ثالثني عاش أنه
حمريية لهجرات أحداثها تُنسب التأني، تستوجب عريقة، قحطانية أسطورة وهي
سد خراب أعقب بما لها ويؤرخ األدنى، الرشق أحداث وتاريخ ملجرى بالنسبة مصريية

مأرب.
مزيقيا، بن عمرو أخاه دعا عامر، بن عمران الكاهن امللك املنية وافت فعندما

عمران. ومات طريفة، بالكاهنة الزواج وبأهمية البالد، بخراب وأنبأه
األحمر، الذهب من حلة ٣٦٠ سنة كل يف له تُنسج كانت ألنه مزيقيا ُسمي وعمرو
ُسمي ولذلك وُمزقت؛ حلته ُخلعت الخروج أرادوا فإذا الدخول، يف للناس يأذن وكان
ومزق عرشه هتك «يوم القرنني ذي من هذه شعريته أو سنته أخذ إنه ويُقال مزيقيا،
املمزقة. الزراعية باآللهة تتصل شعرية، أو عيد بمثابة كانت أنها ويبدو هذا حلته»،

كيفية يف مرة اليمنيني، للملوك األسطوري التاريخ ذلك يف شديدة بكثرة وترد
امللك أو للشعب العري هتك طقوس يف ومرة قومه، من مرأًى عىل لثيابه امللك تمزيق

محدودة. موسمية بطريقة لعرشه، — التبع أو —
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املرصية الشفاهية والبالد الحواديت يف سارية تزال ما التقليدة هذه أن وامللفت
والعربية.

له وكان بمأرب، ملك أعظم عمرو «وكان طريفة، الكاهنة مزيقيا بن عمرو وتزوج
فال «مقطف»، رأسها وعىل تميش املرأة فكانت به، يُحاط ال ما الجنات من السد تحت
حتى شيئًا، منها تمس أن غري من فاكهة، كل من تملؤه وهي إال جارتها بيت إىل تصل
فخرب السيل، عليهم هللا أرسل أن إىل أسفارنا»، بني باعد «ربنا أنفسهم عىل دعوا أنهم
وقال زارها حتى املنام، يف طريفة به وأخرب «اآلتي» أو الهاتف به هتف ما وهو السد،
بل فقالت: عينك؟» به تقر مولود أو نفسك، به تطيب علم طريفة، يا تحبني «ما لها:
فعقمت، بطنها، عىل كفه بظاهر ومسح صدرها، عىل بيده فمر نفيس. به تطيب علم

عظيًما.» حظٍّا منه وأُعطيت العلم يف واتسعت تلد، ال فكانت
وهي رب» «ماه أو مأرب، أو املزن» «ماء ب يُكنى مزيقيا، بن عمرو زوجها وكان

القمر. تعني بالفارسية «ماه» أن كما والوادي، والسهل البلد بمعنى آشورية كلمة
األوس من األنصار «جد وهو العنقاء، ثعلبة يُدعى مزيقيا بن عمرو ابن وكان

والخزرج».
عكاء، فتملكوا الشام، إىل بالنزول الغساسنة العرب من قومها الكاهنة هذه وأمرت

عكاء. غربي ونزلوا العكي» حباب بن «سملقة ملكها هادنوا أن بعد
للمنزول «ويل قحطان: بن يعرب سلفه قول متمثًال قتالهم، العنقاء ثعلبة ورفض

النازل.» من عليه
فأوقع الجن، من وهو سنان» بن «جذع تدخل عن الخرافة هذه تروي أن إىل
الشام، من ونفوهم الغساسنة قتلهم أن إىل عكاء أهل أعمامهم وأبناء الغساسنة بني
نجران، إىل بهم سارت وهكذا فتملكوها، همدان، إىل باملسري الكاهنة عليهم أشارت ثم
قبيلة تسكنهم وكانت الخطط، وترسم املحاربني، يف وتخطب القتال عىل تستحثهم
املدينة، أو النخل» ذات «يثرب والخزرج األوس وملكت عمان، األزد قبائل فملكت قبيلة،
دمشق، غسان بن عامر بن جفنة أو علبة ونزلت بابل»، العراق «نو همدان وأنزلت

تهامة. غسان بن الرساة قبائل وأنزلت
البعري «خذوا تقول: كأن مسجوًعا، كالًما الكاهنة هذه تقول مرة كل يف وكانت
جرهم قبائل حاربوا ثم جرهم.» أرض تأتوا حتى بالدم، وخضبوه فانحروه الشدقم،

بالحرم.» واستغاثوا مكة أدخلوهم حتى «فهزموهم إسماعيل، وبني
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الكاهنة اإللهة هذه تزعمتهم التي القحطانية الهجرة تلك مطاف آخر مكة وكانت
العربية القبائل إبراهيم لقبيلة األم اإللهة سارة تزعمت مثلما «طريفة»، املدعوة األم
الليبيات األمازون وعربتا واإلسماعيليني، الهاجريني قبيلة هاجر ورضتها الرعوية،

إلخ. … الليبية القبائل
الذي «شق الخرايف الجاهيل الكاهن بقرون، ذلك بعد لخليفتها تنبأت موتها وقبل
«االسم ب مقسمة يُولد، أن قبل بمجيئه طريفة تنبأت والذي دق»، وما حل ما يعلم
له ليس عم، ابن تميم — قبائل — يف يُولد إنه والضيا، والنور واألبا، والعلم والربا،
— شق أي — وينبئ لياٍل، لسبع أمه تموت ثم ممسوًخا، يخرج عظم، وال مفصل
عنق.» وال رأس له ما والفلق، بالنور وأقسم والزمان، الحق فراغ إىل والنقصان بالزيادة
وقالت: فيه، فنفثت فمه، «ففتحت طريفة: به أتوا لياٍل، لسبع أمه ماتت أن وبعد

بعدي.» من خليفتي أنت قالت: ثم بلوغه. إىل امرأة لبن تسقوه ال
موتها: قبل العروبة، سمت من أول أنها هذه لطريفة ويُنسب

م��ك��ت��وب��ة ل��ه��ا ت��ق��ض��ي وم��ي��ت��ة أع��ج��وب��ة ل��ه��ا ال��خ��ي��ر اب��ن��ة إن
ال��ع��روب��ة ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ه��ا ت��ودي

مشهور». هناك فقربها الجحفة، عقبة يف الجمعة، «ليلة يف طريفة وماتت
تنبأت الذي الكائن ذلك حول الخرافات تلو الخرافات الجاهليون العرب وروى
ورجل واحدة يد له إنسان، شق هذا نزار بن أنمار بن الشق «كان فقيل: طريفة به
مازن ابن بأنه سطيح وهو يماثله» «فيما يعتقدون كانوا وكذلك واحدة، وعني واحدة
بأنهما وقالوا الجمجمة.» إال فيه عظم وال الثوب، يدرج كما يُدرج وكان غسان، بن
كرسى وأن الجاهليني، الكهنة أشهر من وكانا عنق، وال رأس بال شخصيتني «كانا
أول أنه إليه ونسبوا آدمي، نصف ا شقٍّ تصوروا أنهم كما رؤياه، له ليفرسا استدعاهما

الحمريي.»15 يزن ذي بن سيف امللك وظهور لليمن، الحبشة غزو بوقوع تنبأ من
وجود وبني الرواة، أورده ما بحسب وسطيح، شق شخصيتي بني البعض ويربط
اإلصطخري: ذكره ما منها شديدة، بكثرة — القديمة — باليمن والنسانيس القردة
اجتمعت وإذا عظيم، بجمع تطاق ال حتى تكثر أنها بلغني كثرية، قرود «وباليمن

بعدها. وما ٢٨١ :٣ األرب بلوغ ص٧٠، اإلسالمية األساطري 15

106



الرتاث هذا يف والدهر والقدر الغيب

تطلب أنها بلغني العدار، تُسمى دابة وبها للنحل، اليعسوب مثل تتبعه، كبري لها كان
عن ويُحكى فانشق، اإلنسان جوف تدوَّر ذلك منه أصابت فإن عليه، فتقع اإلنسان

حكايته.»16 أستجيز ال ما األعجوبة من بها الغيالن
وسطيح، شق لشكل تصورهم بني الربط إىل خان املعيد عبد محمد د. دعا ما وهذا
املعتقد يف اآلن حتى املتواترة السلعوة، أو السعالة عن أفكارهم وبقية القردة، وبني

املرصي. الخرايف
القدر، أو الدهر عن الجاهليني العرب معتقد وبني القردة بني عالقة ثمة أن ويبدو
آخر «يف إنه فقالوا هللا، املطاب آخر يف هو الذي واملاني والقادر بالخالق وحدوه الذي
بأن يُقال كما بالقدر.» يؤمن ال ألنه قرًدا؛ ُمسخ قد زوجها فتجد املرأة تأتي الزمان،

للقرد. يسجدون كانوا الجاهليني
ومنها قردة، فُمسخوا باملاء، اللبن خلطوا أناس حول الخرافات من الكثري ورووا
باملاء الخمر يغش وكان قرد، ومعه ليبيعه سفينة يف خمًرا معه حمل رجل عن حكاية
البحر يف بدينار يلقى وراح السفينة، أعىل وصعد نقوده رصة القرد فرسق مناصفة،

نصفني. قسمها حتى السفينة، يف ودينار
تواترت فلقد برشيون؛ أناس إال هم ما والخنازير القردة أن يف اعتقدوا أنهم ويبدو
قال: األزدي عن وُروي الزناة، القردة يرجمون كانوا الجاهليني أن عن كثرية خرافات

معهم.» ورجمتُها فرجموها، ِقَردة عليها اجتمع زنت ِقْردة الجاهلية يف «رأيت
القردة وإن نسًال، لهم فيجعل قوًما يعذب أو قوًما يُهلك لم هللا «إن وقالوا:
والشياطني الجن سكنى بني املتعددة خرافاتهم يف وربطوا ذلك.» قبل كانوا والخنازير
والعماليق وجديس وطسم وثمود عاد املندثرة، العربية القبائل وخرائب لديار والسعايل
بهذا اإلرسائيلية األقوام بعض تروي خرافة ويف قردة. إىل األقوام هذه ومسخ وغريهم،
«أيلة»، ب عباس ابن سماها قرية وهي البحر»، حارضة كانت التي «القرية عن: املعنى
يوم الحيتان صيد عليهم هللا حرم اليهود، من أناس ويسكنها البحر عىل تطل كانت
ال السبت يوم غري ويف سمانًا، بيًضا سبتهم يوم يف تأتيهم الحيتان فكانت السبت،
جريانه فوجد وشواه، السبت، يوم حوتًا أحدهم اصطاد أن وحدث بمشقة، إال تأتيهم
اآلخر، نصفها ورفض الحوت، لحم أكل القرية نصف وأحل القرية، تمأل الشواء رائحة

ص١٨٣. ص١٨٠، ج٢، الدمريي، الحيوان حياة 16
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«قردة ورصخ: السور، من وخرجوا فيه.» أنتم مكان يف نساكنكم ما «وهللا وأقسموا:
القردة فعرفت عليهم، الناس وتدافعت الباب، ففتح نزل ثم تتعاوى. أذناب ولها هللا
نسيبه إىل القرد يأتي فكان القردة، من أنسابها اإلنس تعرف ولم اإلنس، من أنسابها

ويبكي.» نعم، أي برأسه؛ فيشري فالن، أنت اإلنيس: فيسأله به، ويختيل وقريبه
فعلت، ما أدري ال إرسائيل، بني من أمة — ُمسخت أو — «ُفقدت آخر: قول ويف
ألبان لها ُوضع وإذا ترشبها، لم اإلبل ألبان لها ُوضع إذا ترونها، أال الفأر، إال أراها وال

رشبتها.» غريها
أو القردة إىل التحول عند — املفتقدة — واألقوام األمم مسخ حدود تتوقف ولم
أكله، محلل والضب ضبٍّا، يأكل أن رفض الخلفاء أحد إن يُقال إذ الخنازير؛ أو الجان

ُمسخت.»17 التي القرون من لعله أدري «ال وقال:
مايض تغرق كانت التي والدهرية القدرية أفكار أن الفصل هذا موجز ولعل
العالم؛ من الجزء هذا أرض عىل للعقل املستهدف اإلنسان منبت منذ العربية بلداننا
الخالقة. طاقاتنا تشل وبالتايل إرادتنا، وتكبل شعوبنا، مخيلة تحكم تزال ال بذاتها هي

كذلك؟ أليس

ص١٨٢. ج٢، الدمريي، 17
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السابع الفصل

والشياطنيوالعفاريت خرافاتاجلن
والرياح

عن املعارصة، مجتمعاتنا يف تتواتر تزال ما التي وتصوراتنا معتقداتنا أغلب ترجع وقد
السلعوة أو — والسعايل الغيالن وكذلك وقبائلهم، لإلنس ومصاهرتهم ومواطنهم الجن
ترجع إلخ؛ … األرض تحت ما وسكان والنفرات اهات والندَّ والرياح والعفاريت —
أخص وبشكل — امليالد قبل الرابعة األلف — البائدين املتعرية من منحدرة بكاملها
يف املجوس بالفرس املبكرة اتصاالتهم لتيرس نظًرا القحطانيني؛ (اليمن) الجنوب سكان
القحطانيون امللوك أخضع حني ق.م، الثالثة األلف إىل البعض يرجعها والتي إيران،

األذعار. وذو مرداس، بن الضحاك مثل ملوكها ومنهم الفرس،
بالهند االتصال خط عىل جغرافيٍّا األحمر البحر من وقربها اليمن موقع لعب فلقد
ثم الجان، عن الخرافية واملعتقدات األفكار هذه جلب يف دوره واآلريون؛ وفارس

أوروبا. إىل عربت ومنه العربي، العالم شعوب بقية إىل بعد فيما ترسيبها
جريانهم من جاءتهم بالجن العرب معرفة أن عن الدفاع أحرَّ «نولدكه» ويدافع
عاملا اعترب فقد جديد؛ برأي هذا وليس اإليرانيني، من فلسطني دخلت وأنها الشماليني،
آري إنتاج أجمع العالم رقعة عىل الجان حكاية «أن جريم: األخوان األملانيان الفولكلور
الشائعة الزواج أو املضاجعة عقب حيوان إىل العشيق تحول فكرة إن بل كامل»،1

ص٢٢. صالح، رشدي وتعليق ورشح ترجمة كراب، هجرتي الفولكلور، علم 1
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منبتها يف كانت أنها بمعنى «عشرتوتية» فكرة إال هي ما العالم كل فولكلور يف اليوم
القمرية، األنثى اإللهة بفكرة متصلة أنها كما السامية، سومرية أسطورية جزئية األم
االنتشار، واسعة جانٍّ حكاية بعد فيما أصبحت وهي الذكر، األب بامللك والتضحية

الساميني. عند خاصة
فعل متى لها املريد وإن املاء، عىل عرش لها كان إبليس ابنة بيذخ «إن فيقال:

سحرته.» تريد ما معها
ترويج يف له نهاية ال دور — الوبر سكان — للعرب كان فلقد موجز، وبشكل
فتوحاتهم مع حملوها هندوكية، آرية خرافات أنها اعتبار عىل هذه، الجان خرافات
املسترشق تبناها التي النظرية وهي عامة، وأوروبا واألندلس، أفريقيا ورشق مرص إىل

بنفي. تيودور
فأورثوه عادوا آللهتهم عامة األوائل الساميون ينسبه كان ما أن تقديري ويف
إله، صلب من االبن — البرشي — امللك انحدار أساطري فإن أدق وبمعنى الجن،
تجمع التي — التاريخيات — الساميات امللكات أساطري يف أخص بشكل تتبدى والتي
ذكور، برشيني برجال «اتصلن سماويات أمهات رحم من انحدارهن عىل أساطريهن
أساطريها لها تنسب التي سمرياميس البابلية امللكة مع حدث مثلما الوجود» إىل فجنئ
تطابقها جانب وأما الخالء، يف فرتكتها ذلتها، تسرت أن أرادت سماوية معبودة أمها أن
أو ومرينا السورية، سمريام وكذلك الجماع، عقب عشاقها قتلها إىل فريجع عشرتت مع
«عندما أنها الصقيل ديودوس املؤرخ لها ينسب التي الليبيات، األمازون ملكة شمرينا،

بها». متوًجا ملًكا كان الذي إيزيس ابن – حورس – حور صادقت بمرص، مرَّت
يف واضًحا فيبدو الجن، من بأنثيات السماويات األمهات استبدال مراحل عن أما
يزال ما اسم وهو مسكن»، بنت «رواحة املشهورة الجنية وأمها سبأ، ملكة بلقيس نسب
والجنية باليمن، ضهر جبل جنية ومنها املرصية، الجن خرافات يف الشفاه عىل يتواتر
مرائد ذي بن والصعب القرنني» «ذو الصعب الحمريي امللك رحمها من انحدر التي

الحمريي.
أمهات من انحدارهم البائدة العربية القبائل من لسابقيهم نسبوا العرب إن بل
وبنات املالئكة بني ما نتاج من الوجود إىل جاءت إنها قيل التي جرهم، قبائل مثل جنيات
تصور وهو وفلسطني، الشام يف العمالقة أو والعماليق وثمود جديس قبائل وكذلك آدم،
عن أو إيلوهم»، «بني هللا أبناء هم املالئكة أن من العربيني، تصور عن طبًعا ببعيد ليس
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اعتقاًدا و«الحجر» يقربونها، ال بكاملها، شاسعة ألماكن وتحريمهم للجن، العرب عبادة
و«يربين» «برهوت» وادي مثل الجن من األسالف موطن كانت األماكن هذه أن يف منهم
وغريهم والعماليق، وجرهم وجديس وطسم وثمود عاد لقبائل دياًرا وكانت و«صيهد»،

املندثرة. القبائل من
مواطن بعامة والخرابات املهجورة واألماكن القبور اعتبار فكرة جاءت هنا ومن
والعفاريت، الجن من املقابر لساكني القديم العربي تحية وأن … والعفاريت للجن
بالخري» «مسيكم اليوم أصبحت ما وهي ظالًما»، «عموا هي لرشورهم اتقاء كانت والتي
غلب سالمك «لوال اإلنيس: البطل عىل الغول أو الجني إجابة ومنها املختلفة، ومرادفاتها

… وهكذا عضامك» ورميت كلتك لكنت كالمك،
«نولدكه» مثل اآلرية وعلماء املسترشقني ادعاءات بسهولة املرء يقبل ال وقد
الرتاث اتخذه ثقايف حضاري معرب كمجرد القديم األدنى للرشق تصورهما و«بنفي»
الكشوف أن ذلك الجديد، والعالم أوروبا إىل — إيراني الهندو — اآلري الفولكلوري
فأجلت جاءت — ق.م الرابعة األلف بداية — اآلرية من قدًما األكثر العراقية السومرية
تسكن التي «ميليث» الشيطانة العفريتة عن جاء ما مثًال ذلك من الغموض، من الكثري
الخرابات، العفاريت سكنى عن اليوم املتواترة الفكرة وهي املهجورة، واألماكن الخرابات
والعالم وأنكيدو «جلجاميش املعنوي السومري القصيد نص وأوضحه كشفه ما وهو

الصفصافة». وشجرة «جلجاميش أو اآلخر»،
عىل مغروسة الصفصافة شجرة كانت الزمان، قديم «يف هكذا: القصيدة هذه وتبدأ
الفرات، مياه عليها وفاضت الجنوبية، العواصف عليها هبَّت أن وحدث الفرات، شاطئ
املقدس، بستانها يف وغرستها — الوركاء أو — «أرك» مدينتها إىل «أنانا» اإللهة فأخذتها
«أنانا» حاولت وعندما كرسيٍّا، أو رسيًرا خشبها من صنعت الشجرة كربت إذا حتى
اتخذت «ليليث» شيطانية حية أعجزتها وكرسيٍّا رسيًرا خشبها من لتصنع قطعها
وفرَّت الحية، وذبح الشجرة فقطع جلجامش اإللهي البطل جاء أن إىل مسكنها، منها

املهجورة.» الخربة األماكن إىل «ليليث» الشيطانة
الخرابات. العفاريت سكنى عن حفرية، أو تاريخية فكرة أول هذه وبالقطع

باألكاديني ُعرفوا الذين البابليني، وورثتهم خلفائهم إىل السومريني تراث انتقال ومع
بابلية كلمة وليليث إليهم، «ليليث» الشيطانة فكرة انتقلت عاصمتهم، أكدو إىل نسبة
القصائد إحدى يف أخرى مرة ذُكرت أنها كما الريح، أو العفريت أنثى ومعناها آشورية،
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«ليليث» من ذلك بعد اللفظة هذه وتُحول — ٢٠٠٠ق.م حوايل — البابلية الجلجاميشية
الخربة األماكن تسكن ليل، بالجنية وُعرفت ليًال، تظهر أصبحت ما وهي … «ليل» إىل
الفولكلور يف العاري، جسدها كل الشعر يغطي ليلية كخارقة وتظهر املياه، وموارد

بعامة. اليوم املعاش السامي
نفسها هي — ق.م عام آالف ٤ — هذه السومرية ليل أو لييل أو الليليث أن ويبدو
الليليث أن كما — عني يا ليل يا — الشعبية واألغاني الشعر يف تصادفنا أصبحت التي
والزار. التخمري، بأغاني املعروفة الشعبية، الدينية األغاني يف هائلة بكثرة توجد لييل، أو
استيطان يف سبقوهم الذين الكنعانيني عن أخذوها قد كانوا العربيني أن ويبدو
أنثى ومفردها — إناث أو إناثا معناها الفينيقية أو الكنعانية اللغة يف فليليث فلسطني،

املختلط. العرس طقوس يف خاصة عشرتت، مع تتوحد ما وهي —
عفريتة؛ أي ليليث إال هي ما سبأ ملكة بلقيس أن يف سليمان امللك اعتقد ولقد
ورأى ساقيها، شعر إىل سليمان نظر «فلما بالشعر: ُمغطٍّى كان جسدها ألن نظًرا
سليمان لها وضع أن وكان للشعر»،2 ساقيها عن وجهه رصف جسم، أحسن جسمها
عرفه ما وهي الشعر، تزيل التي «الخلطة» الجن من وأعوانه جنوده بمعونة ذلك بعد

بالحلوى. شعرهن ينتفن أو ينزعن حني ذلك بعد النساء
يف بكثرة فتتبدى بالشيطان، بدورها تتوحد التي بالحية حواء توحد فكرة عن أما
شكلها عىل تكن لم ذاك إذ الحية أن األساطري هذه وتذكر السامية، الخلق أساطري أغلب
وسوس حني إبليس، بالشيطان توحدها عقب لها حدث قد مسًخا أن بمعنى اآلن،
الحنطة: إنها ويقال املحرمة، أو املمنوعة الشجرة من األكل — الحية فم يف — لحواء

يموتا.»3 وال يخلدا أن منها أكال إن «ووعدهما
اإلله زوجة املرأة الشيطان يغوي خاصة العربية والشفاهيات األساطري أغلب ففي
وكذلك مرات، ثالث الفلك تخريب من مكنته حني نوح، زوجة مع حدث مثلما البطل، أو
منها. زواجه عقب نوح، زوجة طريق عن الطوفان خالل الفلك إىل الشيطان تسلل فقد
جوف إىل الشيطان تسلل عن الفالشية األسطورة يف أيًضا الفكرة هذه ووردت

كوارثه. نرش مواصًال الخالق، الحوت

.١٦٢ منبه بن وهب التيجان، 2
ص١١. القدماء، بداية 3
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بزوجة الشيطان استعانة الطوفان ألسطورة والشفاهية املدونة النصوص وتكشف
األستاذ جمعها التي األيرلندية النصوص أحد ويف فلكه، وتحطيم بنوح، لإليقاع نوح،
هذا يقول ١٩٥١ عام للفولكلور اإليرلندية الجمعية عام مدير ديلالرجي» «جيمس
سبع كل مرة يدمره كان الشيطان إن إذ عاًما؛ ٨١ استغرق نوح فلك بناء «إن النص:

بالزوجة.» مستعينًا سنوات،
نوح زوجة برها «أن اليوناني: أبيفانيس جمعها التي الرشقية النصوص أحد ويف

دخلتها.» عندما ناًرا الفلك أشعلت
يغري إبليس ويروح معه، ويتطابق آدم مكان نوح يأخذ النصوص من عديد ويف
هللا يدفع مما املحرمة، الشجرة من لألكل بدورها نوح تدفع أن إىل ويدفعها الزوجة،

كعقاب. الطوفان عليهم يسلط ألن
األساطري أغلب يف متواٍل بشكل للزوجة الشيطان غواية فكرة أو جزئية وتتواىل
مهاجًرا وفرَّ قومه لوط هجر حني لوط، المرأة وسوس الذي هو فالشيطان السامية،
وأدماء عمرة الخمس»، وقراها «سادوم مدينة عىل العذاب فأرسل بيته، أهل ومعه
أن «وكان قوماه، وا فرصخت: املدينة خراب أصوات املرأة سمعت حني وبالع، وصبويم

ملح.»4 عمود إىل تحولت
النص: يقول أيوب، امرأة لرحمة، الشيطان لغواية تتعرض التي النصوص أحد ويف

زوجٌة الخليل؛ إبراهيم بن إسحاق بن العيص بن رازح بن «أيوب ل كان إنه
جميعها البثنية ملك له وكان عظيمة، أموال صاحب أيوب وكان رحمة، اسمها
مع وهو فقريًا، صار حتى أمواله أذهب بأن هللا فابتاله دمشق، أعمال من
ودوَّد، تجذم حتى جسده، يف هللا ابتاله ثم وشكره، عبادته عىل صابر ذلك
تخدمه زوجته فكانت رائحته، يشم أن أحد يطيق ال مزبلة عىل مرميٍّا فبقي
لها: وقال لهم، ذهب ما وأراها إبليس لها فرتاءى حاله، عىل صابرة وهي
مائة، ليرضبها وحلف فغضب أيوب، فاستأذنت إليكم. مالكم ألرد يل اسجدي
وحسنها، شبابها امرأته إىل وردَّ ورزقه أيوب عاىف — تعاىل — هللا إن ثم
عرجونًا يأخذ بأن هللا أمره أيوب عويف وملا ذكًرا، وعرشين ستة أليوب وولدت

يمينه.» يف ِليَربَّ زوجته، به فيرضب شمراخ، مائة فيه النخل من

ص٢٠. القدماء، بداية 4
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ذهب ما «رحمة» الزوجة أرى إبليس أن هو النص، ذلك يف مالحظته يمكن وما
ويف بالداء، أيوب وأصاب وعزَّهم، أموالهم عنهم سلب قد كان الذي هو أنه بمعنى لهم،

له. سجدت املرأة أن لو أخذ، ما رد مقدوره
وأساطري نصوص يف خاصة شديدة، بكثرة تتواتر والشيطان املرأة بني فالعالقة

العربية. السامية والقبائل الشعوب ونَِحل ملل من عديد عند األوىل الخلق
بالحية، ليليث الشيطانة توحد فكرة وهي السومرية، الفكرة هذه هو هنا يهمنا وما
بالحية، فتوحدت بدورها عادت والتي األوىل، بحواء السومريني عند ُعرفت ما هي وليليث
الجن. من والحية الحية، من اإلنسان أصل أن التوارة ففي العربية، القبائل عند خاصة
الرشق ونحل ملل أغلب عند والبدء الخلق أسفار من عديد يف التضمينة هذه وترددت

األدنى.
وطائر بهيم حيوان كل يسمي أن منه طلب أنيًسا، آدم يهب أن هللا قرر فعندما
واخترب آدم فسماهم — أنثى أو ذكر — به تمر الحيوانات فكانت حي، مخلوق وكل
أن فكان إالي. قرينة مخلوق لكل باكيًا: رصخ عجز وعندما منهم، أنثى كل مع نفسه
والرواسب القاذورات خلقها يف استعمل هللا إن ويُقال األوىل، حواء أو الليليث هللا خلق

آدم. منه ُخلق الذي الصلصال أو الالزب الطني أو العمق، مياه من بدًال الطفيلية
مادة يف حتى املرأة قدر من يحط القبيل، األبوي الرتاث هذا أن طبًعا ويُالحظ

خلقها.
نعامة» أو «نعمة تُدعى شاكلتها عىل أخرى ومع الشيطانة هذه مع آدم وباتحاد
من يحىص وال يُعد ال ما نرش لها ويُنسب وقرينته، القاتل قابيل أخت هي ونعمة
من لفظيٍّا املشتق الجنون، ومنها البرشي، الجنس ووباء آفة هي التي والجن الشياطني

الجن.
بني االشتقاقية اللغوية العالقة تلك لتوضيح تفسري عىل الجاحظ5 عند تعثر وقد
الوالدة، الحديثي األطفال خنق يف الليليث تشارك التي نعمة، الجنية أو «نعمة» االسم
… نعامة» من «أرشد وقولهم: العرب أمثال فمن النعامة. طائر وبني بهم، واإلرضار
من «أحمق أمثالهم: ومن … الطعام رؤيتها عند وأوالدها بيضها عن النعامة لتخيل ذلك

.١٨٧ ج١: للجاحظ، الحيوان، كتاب 5

ص٢٢٧-٢٢٨. الدمريي،
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الحلم يف نعامة يركب و«من جمل» وال طري ال النعامة و«مثل نعامة»، من وأجن نعامة،
عشرتت. الجنس إلهة ألقاب أو أسماء من كان نعمة اسم أن كما إلخ. … خصيٍّا» نكح
جاءتا اللتان هما أنهما ونعمة ليليث الجنيتني أو األنثيني لهاتني األساطري وتنسب

أورشليم. زانيات هيئة يف متنكرتني سليمان امللك عدالة كريس إىل
الجنة إىل إبليس تسلل حني بالشيطان رصاحة توحدت قد الحية كانت ما فإذا
املحرمة الشجرة أو املعرفة شجرة من باألكل حواء أغرت التي هي والحية الحية، داخل

حواء. من بإغراء آدم استجاب أن فكان التني، شجرة أو
البطل. لنفس واحًدا وجًها إال هم ما واملرأة، والشيطان الحية الثالثة: فإن هذا وعىل
دواب عىل نفسه عرض «إبليس أن يف الطربي أوردها التي األسطورة وترتكز
فكل دخولها، من الجنة رب منعه أن بعد الجنة، تدخله لكي تحمله أن يف األرض
من أحميك الجنة، أدخلتني أنت إن لها: فقال الحية كلم حتى ذلك، رفضت الدواب
فجعلته البعري، كأنها قوائم أربعة لها دابة الحية وكانت ذمتي. يف وتصبحني آدم، ابن
وعقابها األوىل، الخطيئة فكانت حواء إبليس فكلم به، دخلت ثم أنيابها، من نابني بني
وذلك الحيض، يف املتمثل الشهري حواء وإدماء الفردوس، من الطرد وهو املعروف
لبعض بعضكم اهبطوا والشيطان: والحية واملرأة الرجل بني األبدي الرباعي العداء

عدو.»6
زدني. آدم، أجل من الجنة من أخرجتني رب، «يا قائًال: هللا دعا إبليس7 إن ويقال
وتجري لك، مساكن صدورهم قال زدني. قال: مثله. لك ولد إال ولد له يولد ال هللا: قال
األموال يف وشاركهم ورجلك، بخيليك عليهم اجلب قال: زدني. قال: الدم. مجرى منهم

واألوالد.»
وحواء، آدم بني نشب رصاع أول أن — العربية — الخلق أساطري بعض وترى
جانبك»، إىل االضطجاع عيل حتم «ملا املضاجعة؛ وضع من حواء استياء بسبب جاء
— به معرفة عىل وكانت — التابو أو الخفي هللا باسم نطقت إرغامها آدم حاول وعندما
الشهوات فيه تتكاثر إقليم يف األحمر، البحر جوار إىل فأقامت الهواء، يف طائرة وانفلتت

الشياطني. من األبناء آالف أنجبت وهناك الشيطانية،

ص١٠٦. ج١، للطربي. وامللوك، الرسل تاريخ 6
ص١٨٢. ج١، األثري، البن التاريخ، يف الكامل 7
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«وأرسل لحمي. زوجتي، هجرتني لقد هللا: إىل ليليث أو حواء آدم شكا وعندما
يل كيف لهم: قالت باملوت، املالئكة هددها وعندما عنها، والبحث طلبها يف املالئكة هللا
الثامن، يومهم حتى منهم الذكور املولودين، األطفال برعاية هللا وكلني وقد أموت أن

العرشين!» حتى واإلناث
عاقبهما وتخنقهم، املولودين األطفال تخطف نعمة وأختها الليليث راحت وبينما

يوميٍّا. أطفالهما من مائة بقتل هللا
— الفرادى — النائمني الرجال وتغويان األطفال تخنقان راحتا الجنيتني أن إال
أول هذا يف ولعل أجسادهم، ونهش دمائهم بمص يقتالنهم ذلك وبعد وتضاجعاهم،
الشوام. الكنعانيني عند ق.م الثانية األلف إىل األوىل بذوره وترجع النداهات،8 عن تصور
إرضار حول شائعة، تزال ما التي املعتقدات اكتملت األوىل الخلق أساطري ومن
سوداء دائرة رسم املنبع من فكان الوالدة، الحديثي باألطفال الخفية واألرواح العفاريت
عندما أما ليليث.» يا اغربي وحواء، «آدم داخلها: يكتب العرس، حجرة حائط عىل
يضحك أن من بد فال حبٍّا، به وتشغف الوليد، الطفل من االقرتاب من الليليث تتمكن
تختفي حينئذ شفتيه، بني أصبعه بوضع الطفل ينبه الخطر ولتجنب نومه، يف الطفل
الهليني الرتاثني كال يف الطفل اإلله وتمائم تماثيل يف كثريًا شاع ما وهو العفريتة،

التمائم. ماليني آثاره من وُوجد والروماني،
العفاريت. من للطفل الحقيقية الحماية هو الطهور أن يف اعتقدوا أنهم كما

الرعب مخلفة بسوريا، األدومية الصحراء تسكن العفاريت «أن املعتقد من وكان
من اسمه اشتق الذي والنعام والحداءات، والحيات آوى وأبناء والغربان والبوم والبجع

نعمة». اسم
والديصانية املانوية وكذلك النهرين، بني فيما الحرانيني الكلدانيني ونَِحل ِملل وكانت
املهرية مثل مزق، من امللل هذه من تفرع وما — ديصان وابن ماني ابن إىل نسبة —
عىل يكتبون املولد، حديث الطفل رأس فوق ثالث دوائر يرسمون وغريهما؛ واملقالصية
الحياة.9 روح اسم الثالثة وعىل القديم، اإلنسان اسم الثانية وعىل الجان، ملك اسم األوىل

كان أنه إال «النداهة»، الرائعة قصته إدريس يوسف د. بها عالج التي العرصية املقولة أو الفكرة برغم 8
األسطوري. الخرايف لبعدها مدرًكا

«الفهرست»، الرائدة موسوعته يف النديم، ابن الكبري املوسوعي العالم بدقة أوردها والنحل، امللل مئات 9

ص٢٤٠.
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وأفكارهم بأساطريهم املتالطمة، الكثرية امللل تلك عند الشعائر هذه ارتبطت وقد
رطانة حواء» «علم الذي الصنديد أو الشيطان، وبني آدم بني والرصاع الخلق، عن األوىل

املولود؟ ذنب ما هللا: إىل يترضع آدم فكان أطفاله، وتسلبه آدم لتسحر السحر
منترشة النفساوات وأمهاتهم الوالدة حديثي األطفال حياة عىل الخوف ومعتقد
والجرمان والرومان اليهود العربيون وكان القديم، العالم شعوب فولكلور يف بكثرية
املؤرخ فيذكر الرشيرة، األرواح هذه طرد عىل الحديد» «روح مقدرة يف يعتقدون
األخوان ذكر كما الشياطني، طرد عىل الحديد قدرة يف اعتقدوا الرومان أن «بيليني»

الرشيرة.» األرواح طرد يف والحديد بالدم مؤمنني كانوا الجرمان «إن جريم:
والالميا السامية الليليث بني «هريونيموس» وحد امليالدي عرش الرابع القرن ويف
هريا، زوجته أطفال رسقت أن بعد زيوس اإلله هجرها ليبية أمرية والالميا اليونانية،
الرجال تغوي والالميا زوجاتهم. من اآلخرين أزواج برسعة انتقاماتها واصلت أن فكان
الفولكلوري تراثنا يف أصبحت ما وهي — لحمهم وتلتهم دماءهم فتمتص — الفرادى —
أحد تفرتس وهي الالميا ُصورت الهلينية الحائطية الرسوم ويف والسلعوة. النداهة
الحائطية الرسوم سابقتها مثل هذا يف مثلها … ظهره عىل مضطجع وهو املسافرين
العارية اآللهة تصور والتي ق.م. عرش الرابع القرن قبل ما إىل ترجع التي الكنعانية،
اإلله النائم عشيقها مقبلة المسة الهواء، يف طائرة — الليليث أو األنثى أي — إناثا
الضلع تحت يحفر — الكنعاني آدم أو — «موت» يبدو أخرى صورة ويف «موت»،

الرجل.10 ضلع من حواء خلق إىل يشري بما الخامس،
الرشق طول عىل بكثرة منترشة مستقرة أسطورٌة الرجل ضلع من حواء فَخْلق
الرجل، مساواتها من منقصة حواء، قدسية منكرة الذكر، الرجل سيادة تؤكد األوسط،

والجنية. والشيطان والحية املرأة بني موحدة

بنحر له يضحون إلًها، للجن بأن يقولون حران وكهنة فالسفة الكلدانيون وكان
كان كما األعظم، اإلله وهو الجن، لرئيس ا رسٍّ به يستحمون ماء ويطبخون الخرفان،
يهرتئ، حتى يُلصق ثم الصبي، بذبح يُولد حني طفل بصبي التضحية عاداتهم من
أقراص منه ويُعمل وزيت، وقرنفل وسنبل وزعفران السميد بدقيق فيُعجن لحمه ويؤخذ

.Religion of Semites-cook 10
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منه تأكل وال الشمال، يف الرس ألهل ويكون جديد، تنور يف يخبز التني، مثل صغار
مجنون. وال أمه ابن وال امرأة

عند باملنفرات وتُعرف — للجن املنفرة األمور إتيانهم أي راتهم؛11 منفِّ من وكان
والحوامل، األطفال صدور عىل للفراخ األيرس الجناح يعلقون أنهم — بعامة الساميني

والجن. الليليث التقاء
هذه بقايا عند — حولنا تتواتر تزال ما التي — املنفرات هذه بني من كان كما
أو الحيض،12 ِخَرق أو املوتى عظام استعمال — الجاهليني العرب من املنحدرة األقوام
أنه أعرابي عن فيُذكر األسماء، وتغيري باملوىس، الرأس وحلق الثعالب، سن يف اعتقادهم

العداء.»13 أبا وكناني قنفًدا فسماني نفرعنه، ألبي قيل ُولدت «ملا قال:
هللا عبد تسميهم أي فتعبِّدهم؛ آلدم تلد حواء «كانت قال: عباس ابن وعن
بغري سميتما لو لها: فقال إبليس فأتاهم املوت، فيصيبهم ذلك، ونحو وعبد الرحمن،
إبليس.» اسم وهو الحرث، عبد ته فسمَّ ولًدا حواء فولدت ولدكما، لعاش األسماء هذه

السحرة «فأما قائًال: املنفرات هذه من أكثرت وبابل مرص أن النديم ابن ويورد
واملحظورات املعايص وارتكاب والقرابني بالسحر والجن الشياطني تستعبد أنها فزعمت
من ذلك وغري املحرم، ذوات ونكاح الدماء، وأباحت والصوم، الصالة برتك واستمالتها

وبابل.» مرص ببالد شائع الشأن وهذا الرشيرة، األفعال
وساحرات، ساحرين بقايا وبها مرص: بأرض السحرة رأى من يل «وقال وأضاف:
ذلك.» وغري وصنادل وُرًقى وعزائم خواتيم لهم أن والسحرة املعزمني من الجميع وزعم
لكائن ويُنسب العربية، الجزيرة يف شديدة بكثرة منترشة الغيالن خرافات وكانت
الغولة وأن فقتلها، سيفه من واحدة برضبة غولة قتل أنه ا» رشٍّ «تأبط يسمى خرايف
التضمينة تلك وهي رفض، لكنه ثانية، يرضبها أن منه طلبت رضبة، أول رضبها عندما
ماِتتَّنَّاش». الرجال «رضبة أن مؤداها والتي الجان، خرافات يف املعروفة األسطورية

بن وجذع التميمي، حنظلة بن يربوع بن عمر العرب من بالجن تزوج وممن
الرائع. ابنة العيوف الجنية وأمه املنار ذي أبرهة بن األزعار ذي وعمرو سنان،

.Syrian Stone lore. p. 23 11

.٥٧٩ :٢ العروس تاج ،٢٢٥ :٢ األرب بلوغ ص٣٢٣، الفهرست 12
.٥٧٩ :٣ العروس تاج ،٥٨ :٨ اللسان بعدها، وما ٢١٩ :٢ األدب بلوغ 13
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شيصيان، وبني مالك، بني مثل الجن14 إىل انتسبت بأرسها قبائل إن بل
الخلق أساطري ترجع كما — السلعوة أي — السعالة ببني تسموا الذين يربوع، وبني

الجن. مع تتوحد والحية الحية، إىل بكامله نسبها الحبشية والبدء
ولقد خزاعة، من الطالحات طلحة رهط مثل الجن، عبدت بكاملها قبائل أن كما
عند حادث هو كما الرحم صلة بينها تربط وقبائل، عشائر للجن أن يف اعتقدوا

القدماء. اإلنس بني
خالد وأبو اإلمام، وابن هالل، البن نسبة املعنى، هذا يف بكاملها مؤلفات ُكتبت ولقد
الجن طبائع عن مؤلفات وله عرفج، بن ولوهق رصاصة، أبي وابن الخراساني،
كتاب الكتب من وله بالعزائم، الروم علماء من وكان الرومي» و«آريوس ومواليدهم،
العلل يف منهم جنس كل به يختص وما البالد، يف وتفرقهم إبليس أوالد فيه يذكر
مذاهب عىل والجن السحر عن وكتبه الكلداني وحشية ابن منهم أن كما واألرواح،

وغريهم. والحرانيني والكلدانيني األنباط
إىل تنزع أسباط، أو قبائل ثالثة منهم خمسة، أنجب إبليس15 أن الكلبي ابن ويرى
وزلفيون والكوراث، املصائب صاحب هو فالثرب و«دامس»، و«زلفيون» «الثرب» الرش:
الزنا صاحب فهو األعور، أو أدامس أما بهم، واإليقاع الناس بني باالندساس املنوط هو
وسط ينصبها الراية، صاحب وُسمي «مسوط» منهم أن كما واإلباحات، األعراض وهتك

واملنازعات. والجدال الخصومات الناس بني ينرش ويروح األسواق،
والخفاء. العلن يف وخاواها اإلنس، من الجن عشق ملن نهاية فال كذلك

العرب، من اإلنس وقبائل الجن قبائل بني وقعت دامية طويلة حروبًا أن كما
وطوافه حجه عقب الجن، من امرأة ابن قتلوا قد كانوا الذي سهم، بني حروب منها
سهم بني من الجن وقتل سهم، وبني املتوىف الجني قبيلة بني الوقيعة فوقعت بالبيت،
رءوس وركبوا وعبيدها، ومواليها وحلفاؤهم سهم بني نهضت أن وكان كثريًا، خلًقا
عىل تدب هامة وال خنفساء وال عضاضة وال عقربًا وال حية تركوا فما وشعابها، الجبال
بينهم قريش وساطة يطلب صائحهم فصاح الجن، ضجت حتى قتلوها، إال األرض؛

والجن.16 سهم بني بني النزاع وانتهى قريش، فتوسطت سهم، بني وبني

ص٢٤. األصنام، 14
للشهرستاني. والنحل، امللل 15

ص٢٩٥. املحرب بعدها، وما ٢–١١ األزرقي 16
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رجل أنا الجن، معرش «يا قائًال: خاطبها ذلك بعد ببرشي الجن أوقعت كلما وكان
وتهابه. الجن فتعرفه وميثاق.» عهد وبينكم وبيننا سهل، بني من

بن وأحمد البرصة، بنواحي حابط بن أحمد أصحاب الحابطني، وِشيَع ِنَحل وكانت
بأن تقول والشيع الفرق هذه كانت النكاح؛ أباح الذي — نانوس بن وأيوب نانوس،
مستندين والقمل»؛ والرباغيث البق حتى الحيوان، أنواع من نوع كل من أنبياءه نبأ «هللا

أَْمثَالُُكْم﴾. أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما هللا: قول إىل
من انحدارها إىل مبارشة يشري واألشجار، والهوام والحيوانات الجن بني والربط
وعربيني، عرب من الوبر، أصحاب خاصة السامية القبائل كنته ما وهو الطوطمية،
املرتادفات جاءت هنا ومن باسمه؛ التلفظ ويحرمون الحيوان، باسم ون يَتََسمَّ فكانوا
للداللة كلمة خمسني العرب لدى أن هريد املسترشق «فذكر الواحد، للحيوان املتعددة

للسيف.»17 ألف من وأكثر للعسل، وثمان للثعبان، ومائتني األسد، عىل
عوامل من فيها يتحكم وما عليها، تعيش التي واألرض وأسالفها القبيلة وكانت
أو نعامة أو حية أكان سواء األب، السلف الطوطم من تنحدر وحدة واجتماعية مناخية
كل اختلقت هذا وعىل حوتًا، أو بيضة أو ديدانًا أو جراًدا أو جمًال أو كلبًا أو حمامة
أسطورة أو كوزلولوجي مثل والخالق، الطوطم بني بالتايل ووحدت أساطريها، قبيلة
اللغوية العالقة مالحظة (ويمكن الخالق الرحم بفكرة القائلني الرشيني،18 عند الخلق
واملرحوم والراحم والرحيم والرحمن الرحمة وبني الخالق، الرحم ذلك بني االشتقاقية

إلخ). …
املشيمة، الرحم ويف الرحم، الريح ويف الريح، املاء جوف يف «أن زعموا الذين وهم
الذي العظيمة، األحياء ابن الحي املاء ويف الحي، املاء البيضة ويف بيضة، املشيمة ويف

اآللهة».19 واألرض والسموات واألشياء الربيات فقلق العلو، إىل ارتفع
واملنسطوريني، والكشطيني، البطائح، سكان املغتسلة خلق أساطري وكذلك

البرش. أبو آدم اسم اشتُق منهم الذين األدوميني أو واألدومية والغولية، والصامية،

والغضنفر، أسامة، منها: اسًما؛ وثالثني مائة لألسد أن الدمريي يذكر كما ص٤٢، والفن، االشرتاكية 17
الحارث. وأبو العباس، وأبو والورد، والليث،

ص٤٥٠. الفهرست، 18
ص٢١١. الشهرستاني، 19
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طوطمها كان وقريش — اإلسالم قبل فيما — القريشية الخلق أسطورة وكانت
صفاة، ظهر عىل واملاء املاء، يف والحوت حوت، عىل األرض خلق هللا «إن تقول: الحوت،
هي «إنها ويقال: الريح.» يف والصخرة صخرة، عىل وامللك ملك، ظهر عىل والصفاة
الحوت، فتحرك األرض، يف وال السماء يف ليست لقمان، الحكيم ذكرها التي الصخرة

الجبال.» عليها فأرىس األرض، وتزلزت فاضطربت،
عىل أتى القرنني ذا «إن منبه: بن وهب يوردها التي القرنني ذي خرافات إحدى ويف
فإذا عروقي، هي قاف: جبل فقال حولك؟ التي الجبال هذه ما فأخربني قال: قاف، جبل
به.»20 املتصلة األرض فتزلزت عروقي من فرًقا فحركت أمرني أرًضا يزلزل أن هللا أراد
إىل تغلغل إبليس «أن بعد: فيما السيادة لها كان متأخرة، قريشية خرافة ويف
لوتيا يا ظهرك عىل ما أتدري له: وقال إليه، فوسوس األرض، ظهره عىل الذي الحوت
ظهرك، عن ألقيتها أو نفضتها لو إنك وغريها؟ والجبال والشجر والدواب األمم من

لك.» أريح ذلك لكان
البهيمية والحيوانات الحيتان عن أفكارهم استعاروا العربيني أن بتاي رفائيل ويرى
العرب عليه يطلق كان ما وهو — البائدة أو — األوائل العرب من الهائلة الجثث ذات
ورصاعات البهيمية، إىل يشري ما وهو تعفون، بعل ومنها — التعفن أو — تعفون

والحيتان. الوحيش والبقر الثريان مثل الوحشية، الخارقة الحيوانات
املؤرخون الرحالة فذكر الفرعوني، امليثولوجي يف البهيمية الخوارق هذه ووردت
تلك فكانت النهر، وفرس والتماسيح الحيتان وبليني» والصقيل وديودور «هردوت

عرشه.21 ومغتصب أوزوريس عدو ست لإلله مرص يف مقدسة الوحشية الحيوانات
متعدد الحوت ومنها البابيل، امليثولوجي يف البهيمية الخوارق هذه وردت كما
قبل الخامسة األلف منذ السومري، الصولجان بمثابة السبعة الرءوس ذو واإلله الرأس

امليالد.
عامة األوسط الرشق فقراء «أكل فقد الصقيل، وديودورو هردوت ذكره ما وبحسب
بأكل احتفاًال املوسمية، أعيادهم خالل الوحشية، والبهائم النهر وفرس الحيتان لحم

اللحم.»

.٣١١ التيجان، 20
.Semitic Mythology N.Y 21
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سليمان هدهد مثل ويحميها، القبيلة عن يدافع الطوطم الحيوان كان وطبًعا
قبائل ضباع وأيًضا اآلخر، أحدهما عىل تجسسهما أو تلصصهما وحادث وبلقيس،
— هالل بني سرية أصحاب — الهاللية أو هالل بنو وكذلك والكلبيني الضبعيني
الهالل مثل — الطوطمية — شعائرهم أصبحت ما وهو وغريهم، ونرس شمس عبد وبنو
املسدسة داود نجمة أصبحت مثلما بعد، فيما اإلسالمي للعالم موحًدا رمًزا والنرس،

العربية. للقبائل موحًدا شعاًرا
وبنتاس، ناس، أجناس؛ ثالثة الناطق الحيوان أن زعموا «وقد املسعودي: يقول

الناس.» وجوه نصف عىل وجوههم إن وقالوا: ونسناس،
يف تمثلت األوىل إبليس خطيئة أن عىل مجمل بشكل السامية امليثولوجيا وتركز
الطني وهي آدم، منها ُخلق التي املادة عىل النار، وهي منها، ُخلق التي للمادة استكباره

الخليقة. يف وقعت خطيئة أو شبهة أول هذه الرتاب، أو
قبيلة من ينحدر وكان الدنيا، سماء ملك له كان إبليس «إن الروايات: إحدى ويف

الجنة.» ُخزَّان ألنهم الجن وُسموا الجن، لهم يُقال املالئكة، من
إذ والبرش؛ املالئكة بني أو والطني، النار مادتي بني ملتهبًا كان الرصاع أن ويبدو
هللا فبعث نفعل. ال فقالوا: آلدم. اسجدوا وقال: — املالئكة من — خلًقا «خلق هللا إن
يسجدوا أن املالئكة من وطلب طني، من بًرشا آخر، خلًقا خلق ثم فأحرقتهم، ناًرا عليهم

فأحرقتهم». ناًرا عليهم هللا فبعث فأبوا، آلدم،
تلك من منزلة أرفع الجن «طينة» أن يف أكيد اعتقاد هناك كان أنه هذا ومعنى
منذ اآللهة محل وأََحلُّوهم الجن، عبدوا فقد هذا وعىل القديم؛ اإلنسان منها ِصيغ التي
حادث عن عربي مصدر «من حكاية أورد الذي فريزر22 يرى كما ا، جدٍّ مبكرة فرتات
— األوسط الرشق طول عىل — يندبونه كانوا وأنهم (١٠٦٣–١٠٤ق.م) الجن ملك موت
مهيلني مالبسهم، ون ويشقُّ وينوحون بالدفوف يرضبون وبغداد، إيران حتى تركيا من

والرغام». الطني رءوسهم عىل

.The golden Rough V.6 22
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الثامن الفصل

ومرصية سوادنية حكاياتفولكلورية

يف ونرشها كامل، عواد األستاذ الدكتور جمعها سوادنية، فولكلورية حكايات مجموعة
تصنيفه يمكن الشفاهية الحكايات هذه بعض سودانية»، «قصص اسم تحت كتاب
حكايات نوع من اآلخر وبعضها الخرافية، الحكايات أو الجان بحكايات يُعرف ما تحت
كما أساطري»، «أشالء أو مهشمة أساطري بقايا يكون قد الثالث وبعضها الحيوانات،

جريمي. األخوان الحظ أن سبق
السودانية، الشفاهية الحكايات هذه صياغة أعاد قد كامل مراد د. أن ورغم
عىل الرصينة الدقيقة محافظته يف ومدرًكا واعيًا بدا أنه إال األدبي، شكلها يف ونرشها
إىل واالنقسام للتجزئة قابلة فولكلورية، كحكايات وتسمياتها ووحدتها مقوالتها أدنى
من نظرياتها مع باملقارنة لها يسمح ربما والجزئيات، األفكار من متتابعة سلسلة

النموذج. أو النمط يف مشرتكة أو مشابهة حكايات
الحكايات هذه نفس عىل عثوري هو الحكايات لهذه بالنسبة استوقفني والذي
ال مفردة حكاية من فما املرصية، الشفاهية وحواديتنا حكاياتنا يف بكاملها، والحواديت،
لرتاثي بالنسبة العادي غري االلتقاء مدى يعني وهذا املرصية؛ نظريتها مع تتوحد أو تتفق
تضميناتها وحتى بل ونماذجها، بأنماطها واملرصية السودانية الفولكلورية الحكايات

جزيئاتها. وأدنى
إرساؤها الفولكلور لعلم أمكن التي والقوانني لألسس بالنسبة بغريب هذا وليس
محل واملخالفة التنافر فيحل العكس يحدث أن هو الغريب بل القرن، هذا مطلع منذ

السوداني. وشقيقه املرصي الشعبني لرتاث بالنسبة والتوحد، التطابق
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للحكايات بالنسبة — والسوداني املرصي للرتاثني التوحد أو التطابق هذا ومرجع
بني ولغوية، ومكانية وجنسية تاريخية من واالتصاالت؛ االلتقاءات هو — الشعبية

ومرص. السودان
ما إىل بالسودان، القديمة ملرص التاريخية بالعالقة التاريخ، قبل ما علوم وتصل
من بنط بالد حاصالت مرص إىل تصل كانت السودان، طريق فعن األرسات، عهد قبل
املعبد خصائص أخص من حيويٍّا جزءًا الحاصالت هذه وكانت ومر، وعطور بخور
هذه بني من وسودانية، مرصية حدوتة نص يؤكد مما الدينية؛ وشعائره الفرعوني

املشرتكة. السودانية املرصية والحواديت الحكايات من املجموعة
األرسة ملوك بدأ حني ٢٠٠٠ق.م، الوسطى الدولة منذ الدولتني بني تدعمت ولقد
آمون، ديانة ونرش دخوله، من تمكنوا حتى السودان، إىل حمالت ُون يَُسريِّ عرشة الثانية
إلخ»، … وأورونارتي وسمنة وشفلك ومرجيسيا ودابنارتي «بوهني ومعابد قالًعا وأقام
حدودي «هذه الثالث: سنورست ولوحة (١٨٧٩ق.م)، الثالث سيزوسرتس مسالت وأيًضا
الذي االبن صلبي، ومن ولدي فهو الجنوبية، الحدود هذه عىل يحافظ من وكل الجنوبية
كبرية أعداد إىل باإلضافة السودان، يف يقيمون كانوا آمون كهنة أن كما أباه.» يحمي
ومحنطني. وكهنة وُصنَّاع وخطَّاطني امني ورسَّ ِحَرفيني من املرصيني؛ املهاجرين من

الهكسوس، طرد يف املرصيني معاونة يف الشقيق دورهم السودانيون لعب ولقد
البجة أن سلجمان ويرى — النوبيون منهم — والكوشيون البجة قبائل خاصة

واحدة. ساللة من واملرصيني
تعدى حتى سلطانه واتسع السودانيني، ملوك من ُعرف من أول كشتا امللك وكان
بعانخي مات وملا ومرص، السودان حكم يف بعانخي امللك ابنه خلفه مات وملا األقىص،
إىل ملكه عاصمة نقل الذي وهو ٧٠٠ق.م، عام شبكة ابنته وزوج أخوه خلفه هذا،
وهو آسيا، غرب يف املتصلة الحروب صاحب ترهاقا وابنه اآلشوريني، وحارب األقرص،

املقدس. بيت عىل واستوىل أورشليم، وغزا آشور، ملك سنحاريب هزم الذي
جلبوا الذين وهم العظام، نبتة بملوك األوائل السودانيون امللوك هؤالء ويُعرف
والشعائرية الحضارية املؤثرات نقل عىل وساعدوا املرصيني، واملعلمني والفنانني الصناع
جانب إىل والعمارة، والفن املوتى دفن عادات يف هذا وتبدى السودان، إىل املرصية

الهريوغليفية. الكتابة
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القبائل من وغريهم القرى هجمات لصد مراًرا نبتة ملوك أو السودان ملوك وخرج
مرص. عىل املغرية والسامية الليبية

الرتاث حملت ما مع حملت املبكرة السودانية املرصية االتصاالت هذه فإن وطبًعا
الختان أن — سلجمان ومنهم — البعض ويرى الدولتني، لكلتا والعقائدي الشفهي
النساء «وأما بقوله: املقريزي أكده كما السودان، يف السائد هو يزال ما الفرعوني
الذي الختان وهو للمتزوج»، عنه يشق حتى يلتحم وإنه فروجهن، أشفر فمقطوع
من كثريًا أن كما اليوم. حتى األعىل، الصعيد خاصة املرصية قرانا يف ساريًا يزال ما
شبه طريق عن مرص إىل الهجرة دائمة كانت اإلسالم قبل العربية والبطون القبائل
شمال بني فالصالت الجنوب؛ إىل صعودها مواصلة السويس، وبرزخ سيناء جزيرة
من أو والساللة، الجنس ناحية من سواء موثقة الحركة دائمة كانت وجنوبه الوادي
وسواء الشعبي، الجماعي اإلبداعي الرتاث ناحية من أو التقليدية، الثقافية الناحية
وأخريًا واإلسالمية والقبطية والرومانية البطلمية أو الفرعونية، مرص عصور طول عىل
١٨٨١ عام مرص يف العرابية الثورة قيام توقيت مثًال منها الحديثة؛ أو املعارصة

وهكذا. … السنة نفس يف السودان يف املهدية الدعوة ونظريتها

الكبري النقص إىل أشري أن أََودُّ بصدده، نحن الذي للموضوع والتعرض االنتقال وقبل
عاملنا يف الشديد املجدب وتخلفها واألساطري، الفولكلور دراسة حركة تعانيه الذي
أصالة تدانيه ال والذي الهائل ثراءه أجمع العالم له يحفظ الذي الرتاث وهو العربي،
من الرغم عىل هذا القديم، العالم وتراث حضارات مناطق من منطقة أية تراث
وكثرتها املصادر لتعدد نظًرا لدراسته املتصدي وتعثر تحبط التي واملشاكل الصعوبات
العربية الجزيرة يف كان أنه مثًال ذلك من ملكيتها، عىل القبيل النزاع وتجدد وتداخلها
الفرتة حتى والنَِّحل وامِلَلل القبائل تراث من مؤلفة آالف وفلسطني والشام واليمن

واإلسالمية. املسيحية بني الستة القرون تتعدى ال التي املتأخرة
وفارس الهند هما مبكرتني لحضارتني األدنى الرشق متاخمة أيًضا ذلك ومن
داريس ببعض دفع مما متواصل؛ مخصب بشكل إليه تراثيهما ترسيب واصلتا اللتني
مكتمل غري «تراثًا وعراقته ثرائه وبرغم القديم، األدنى الرشق تراث اعتبار إىل العلم هذا

الشخصية».
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األكاديميني الفولكلوريني جيل جانب من إجماع شبه هناك قريبة، فرتة وحتى
القول عىل فالكونر؛ وكيث سايس، دي والبارون ونولدكه، ِبنْفي، منهم: واملسترشقني،
وكان الهند، يف األوروبي الرتاث نبع قصة عىل تعرفوا — األوروبيون أي — بأنهم
وخرافات وحكايات وأساطري الهوت ودراسة جمع عىل طويلة مثابرة هذا نتيجة من

الهند. وفوازير
الفولكلور وعاملا بنفي، تيودور املسترشق به قال ما حول طويلة معارك ونشبت
العالم كل وخرافات حكايات أصول أن «من كرون؛ وكارل آرني الفنلنديان واألساطري
بعض من خصوًصا شديدة معارضة النظرية هذه لقيت وطبًعا … الهند» مصدرها
للمأثورات األم األوىل املصادر عن والتقيص للبحث املقارن باملنهج يُعرف ما أصحاب

وثومبسون. بدييه ويوسف مانهارت مثل الشعبية،
نظًرا األخرية؛ السنوات يف أهميته تتعاظم األدنى الرشق دور أن ثومبسون فريى
الرشق من الهندية الكالسيكيات كل ترسبت طريقه عن الذي األسايس املعرب لكونه
خالل وإضافات، تغريات من الهندي الرتاث اعرتى ما عىل التعرف ويمكن الغرب، إىل
عليها طرأ وما الخمسة الكتب أو األسفار أي «البانشاتانرتا»؛ مثل واملكان، الزمان
والرسيانيني والعرب الفرس إىل الهند من طريقها تأخذ وهي وتحوالت، تغريات من
العصور يف الالتينية الشعوب وآداب تراث يف يانها َرسَ وصلت أن إىل اليونانيني، العربيني
القصة. محيط يف ومرادفاتها السبع، الحكم أو «الجاتاكا» عىل هذا وينطبق الوسطى،
األدنى الرشق لرتاث العظيمة القيمة جانب إىل هذا ثومبسون: األستاذ ويضيف
بشكل الشعبية، الحكايات تُروى «وحيث والشفاهي املدون ذاته حد يف الفولكلوري

والبازارات». لألسواق املتواصل اليومي النشاط من كجزء دائم،
بأساطريه األدنى الرشق تراث لدراسة التصدي وتعثر مصاعب رأس عىل أن كما
تراكم يحقق بما املتواترة، موارده عىل الحصول ندرة أولها: صعوبات؛ تقف وفولكلوره؛
أو السرية أو امللحمة أو الحكاية أنماط من للمقارنة قابلة ممكنة، أو كافية كمية أكرب

البحث. محل الطقسية العادة
عقًما واألكثر عقيمة، شبه محاوالت اآلن إىل تُعد الدراسني محاوالت فإن لذا
شعوبنا وأصول أنفسنا عىل للتعرف الجادة املحاولة تخطي عدم هو وأخطاًرا
زرع أخصها الكثري، حققت التي الشابة العلوم هذه طريق عن وخباياها، ومكوناتها

التسامح. فضيلة واستنبات
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التي السودانية واألحدوثات الحكايات بمجموعة الخاص موضوعنا إىل عدنا ما وإذا
حواديتنا يف يطابقها وما كامل، مراد د. السودان مناطق بعض من جمعها ألهمية تنبه
النصوص لقلة نظًرا مكتملة؛ غري أيًضا هي الدراسية املحاولة هذه أن أسجل املرصية،
مثاًال وسأرضب دقة، أكثر نتائج إىل التوصل يمكن وحتى الواحدة، للجزئية املتعددة
البحث، موضوع امللحمة أو الحكاية أو املادة مرادفات تعداد عىل التشدد أهمية لتوضيح
تُعد والتي ،١٨٣١ عام هلسنكي يف أُنِْشئَت التي الفنلندية األدبية الجمعية هو واملثال
لنرش املئوي بالعيد الجمعية هذه احتفلت فعندما العالم؛ يف فولكلورية جمعية أقدم
التسجيالت عدد وصل «كالفاال»، ملحمة وهي ،١٩٣٥ عام القومية مالحمهم إحدى
تسجيل ألف إىل إسكندينافيا أنحاء كل من امللحمة هذه متنوعات من والتدوينات

… فولكلوري
امللحمة. لهذه اليقينية العلمية الدراسة مرحلة ذلك بعد بدأت أن وكان

التي السودانية، الحكايات أو الحواديت هذه من واحدة بتناول بدأنا ما وإذا
واسع ملك حول تدور حدوتة وهي املرصية، الشفاهية ونظريتها كامل، مراد د. جمعها
واسمه والسوداني املرصي النصني كال يف الشعبية الذاكرة له تحفظ والثراء الجاه
يشري هذا األسد امللك وحواديت حكايات من بقي ما أن تقديري ويف األسد». «امللك
املتبقية الحكايات مثل هذا يف مثلها امللك، هذا حياة حول تدور سرية، بقايا أنها إىل
وامللك الغالبة؛ وحسان يزن، ذي بن وسيف معروف، امللك لسري الشفهية البقايا من

املرصية. حكاياتنا يف اليمن، ملوك التباعنة وسري … البني ووزيره حجازي الشاطر
سفينة عرشين حمولة اشرتى أنه هو األسد امللك عن السودانية الحكاية وملخص
ليطيب قرصه؛ جدران به وطىل — املرصية الحدوتة يف العصفر أو — «الزباد» من
األسد امللك عليه أقدم الذي الفعل هذا وكان أرجائه، يف الزكية رائحته وينرش أريجه
«خاوي فأصبح جاهه؛ وذهب نعمته عنه زالت بمقتضاها التي سقطته، أو زلته بمثابة
وانطوت تحمل، بما سفنه اليم ابتلع فقد حوى، مما يشء عىل مقره ينضم ال الوفاض
وُسدت وجهه، يف الدنيا وضاقت الكريمة، وأحجارها بذهبها قافلته عىل الصحراء رمال
حمد أَلسنة كانوا أن بعد اللعنات له يكيلون — شعبه — الناس واستحال السبل، أمامه
مملكة إىل عرب أن وكان هدى.» غري عىل يف يرضب وأخذ والوطن، األهل فهجر وثناء؛

ليعيش. يعمل حالق، حانوت يف صبيٍّا وعمل أخرى،
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أن سبق قد كان الذي امللك ابن الحالق حانوت إىل يصل حتى الحكاية، وتتواىل
فعرفه حمارته، عليه بالت وقد فرآه العصفر، أو الزبد له باع حني وثراءه، مجده شهد
استعادة يف ذلك بعد وساعده قرصه، إىل وأخذه دينه الحانوت لصاحب ودفع امللك، ابن
ينتهي وهكذا ا»، مخرضٍّ ويابسه يانًعا، يده يف األمس «ذابل عاد أن إىل ومجده، سلطانه

السوداني. النص
الذي املرصي النص هذا منها نصوص، أربعة األسد امللك حواديت من جمعت ولقد

هكذا: يبدأ

وال رشا وال بيع ال مملكته يف فيه ومكنش الدنيا، يف ملك أغنى األسد امللك كان
الهاتف زار ما لحد النبي، عىل بالصالة ياخدها حاجة محتاج واليل مقايضة،

عنك. حاتزول الدنيا ملك، يا وقاللو: املنام يف األسد امللك ليلة يف
صادفه أن إىل هللا، لخلق هللا أرض ومىش حصانه، وركب مملكته، فرتك
البحر وسط ويف بامللك، عائًما الحصان فيه نزل غويط، بحر الطريق يف
أعماق يف تماًما الحصان غاب أن إىل بشعره، ممسًكا وامللك الحصان غطس
تقطع تروح «ملا فقال: امللك، يد يف شعرتني سوى منه يتبقَّ ولم البحر،

زبيبة.» عىل تيجي تيجي ملا السالسل،
أحد يرتديها كان — خيشة — قديم بجلباب مالبسه امللك واستبدل
تحت النار «يولع فطاطري رجل بخدمة والتحق املدينة، ونزل الشحاتني،
باعه أن له سبق قد كان الذي امللك يصل أن إىل وهكذا الفطري»، صينية
— «أقبلت امللك: فقال عليه، الحمار فبال لريبطه، حماره منه فأخذ العصفر،
امللك عىل الحمار شخ ملا وأدبرت الوتد، عىل الحمام باض ملا — الدنيا أي

األسد.»

ملك رجوع يف السودانية الحكايات مع املرصية األربع الحكايات نهاية وتتطابق
يف عقابه هو الذي وعده، أو قدره أو مكتوبه أوىف أن بعد أخرى، مرة إليه األسد امللك
املر أو الزبد هي التي «النعمة» استهجن حينما — أليوب حدث مثلما — الوقت ذات
بالد من يُجلب كان والذي — والسوداني — املرصي املعبد مقدسات أقدس الصفر: أو

التاريخ. فجر منذ مرص، إىل السودان عرب بنط،
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حكاية وهي السوباط، من كامل مراد د. أوردها ثانية، حكاية تناولنا ما وإذا
وموجزها: األسود»، «شيخ

أمالكه، عىل واستوىل وابنه أخاه امللك قتل أن بعد مدينته من هرب رجًال أن
وفأر، أسد الغابة هذه يف وكان حطَّابًا، وأصبح الغابة يف الرجل وعاش
عىل تجرؤ «كيف يوًما: األسد له فقال األسد، معاكسة إىل يميل الفأر وكان
«فأنا الذكي هو القوي بأن الفأر فأجابه املخلوقات؟» أقوى وأنا معاكستي

اإلنسان.» ومنك مني وأقوى بذكائي، منك أقوى
— جاء املخلوقات، أقوى أنه عن مدافًعا احتداده يواصل األسد وبينما
مصارعتي يف لك هل اإلنسان، «أيها قائًال: األسد إليه قفز الحطاب، — اإلنسان

األقوى؟» منا من لنرى
إىل فانتظرني البيت، يف قوتي تركت ولكني حسن، «هذا الحطاب: فقال

قوتي.» أحرض حتى الغد،

بقية ألن نظًرا األسد؛ من الحطاب نجا بحثنا، موضوع ستكون التي الحيلة وبهذه
مع متطابقة حيوان حكاية األصل يف هي التي الهامة، الجزئية هذه عىل دخيل الحكاية
كل شعوب فولكلور من حيوان حكاية أشهر يعتربها البعض إن بل املرصية، نظرياتها

العالم.
الحيل من بسلسلة السودانية، الحكاية يف — االستطرادي — الجانب ويكتمل
هو بل لسيطرته، ويخضعه األسد، — الحطاب — اإلنسان بها يهزم التي املتوالية،
يف ويتمكن األسود، شيخ يصبح وبهذا الغابة، أسود كل ترويض من النهاية يف يتمكن
ورشده وابنه أخاه قتل قد كان الذي الظالم، امللك جور من لحقه ملا االنتقام من النهاية

البالد. من
ذاتها حد يف هي التي السابقة، الجزئية عىل تماًما دخيل االستطراد هذا ومثل
القصص «أن جنزبرج: لويس األستاذ الفولكلور، عالم يرى وكما مكتملة، حكاية
املبكر، األوروبي الفولكلور عىل ودخيلة تماًما جديدة األحداث، املتعرجة االستطرادية

عامة.» األدنى الرشق وفولكلور
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كامًال، سأورده لذا وأصالة؛ تحديًدا أكثر الحكاية لهذه املرصي الشفاهي والنص
بحرية بجوار مصدر من سمعته نص أكملها مختلفة، مصادر ستة من حققته كما

النص: هو وهذا والتمساح»، «الديب باسم بالفيوم قارون

قارون، بركة شط عىل يروحلو يوم، كل يزوره ومتعود تمساح، مصاحب ديب
عىل يرجعه كده وبعد الركة، وش عىل يفسحه والتمساح ظهره1 عىل وينط

النهار. آخر الشط
الديب. من وغارت واتقهرت زعلت — وليفته — التمساح مرات

قالتلو: بإيه؟ عيانة يسألها: التمساح جاء وملا عيانة، عملت ليلة ويف
ديب. قلب عىل دواكي قليل الحكيم

حايجيني الصبح وبكره صاحبي، الديب بسيطة؛ قاللها: التمساح
قلبه. وأجيبلك

ضهره عىل ركب نط التمساح، يزور جا الديب ملا الصبح، يوم وتاني
فالديب مراته، حكاية وحكالو البحر، وسط يف جابو التمساح عوايده، زي
تاني رجعني البيت، يف قلبي سايب النهاردة أنا تمساح، يا مؤاخذة «ال قاللو:

حاًال.» وآجي البيت من قلبي أجيبلك أروح وأنا للرب،
فطس الرب عىل رجله حط ما أول والديب الرب، عىل الديب رجع التمساح

ليه؟» «بتضحك سأله: التمساح وملا الضحك، من روحه عىل
بقيت. ما وصاحب دويت، ما عليل عليك؛ بضحك قاللو: الديب

أو متنوعات مجرد هي الحكاية لهذه واملرصي السوداني النصني بني واالختالفات
النص أما عامة، املدون غري الرتاث يعرتي الذي الشفاهي التواتر مرجعها اشتقاقات

عام. أَْلَفي من أكثر إىل فريجع الحكاية هذه لنمط املدون األم
يجمع كما ن، ُمدوَّ نص أقدم يُعد والذي الحكاية، لهذه العربي النص هنا وسأورد
النص هذا أورد الذي جاسرت، موىس د. هم: الفولكلور، علماء كبار من ثالثة هذا عىل

الفيوم. إله هو التمساح أن يُالحظ 1
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ف. وبازل جنزبرج، لويس والربوفسور والحيوانات»، الطيور «قصص كتابه يف العربي
ييل: كما املدون العربي النص وملخص كرتيل،

يلقي أن املوت، ملك — عزرائيل — أمر حتى العالم، خلق من هللا انتهى إن ما
من يخالفه ما مع حيوان كل يعيش لكي الحيوانات من متنافرة بمجموعة البحر يف

حيوانات.
به يلقي ال وحتى املوت، ملك قبضة من اإلفالت من ودهائه بمكره الثعلب وتمكن

البحر. يف
الثعلب، افتقد لكنه حيواناته، جميع البحر» «ملك الحوت أحىص العام، نهاية ويف
وشدة بمكره سمع قد وكان الثعلب، إلحضار البحر سمك من برسله الحوت فأرسل
من الثعلب به يمتاز ما له يصبح حتى ويلتهمه؛ قلبه عىل يحصل أن يف فرغب دهائه،

ودهاء. حنكة
احتالت بالثعلب، والتقت الشاطئ، إىل الحوت ُرُسل األسماك، وصلت وعندما
ملًكا لينصبوه جاءوه وإنهم مات، قد البحر ملك الحوت إن له فقالوا عليه، بدورها
غوطت أن وبعد لكنه األسماك، إحدى ظهر الثعلب امتطى أن وكان عنه، عوًضا عليهم
ما لحقيقة إيضاًحا منهم طلب وملا األمر، يف وتشكك خاف البحر، داخل األسماك به
وسعة دهاء من به يتمتع ملا نظًرا عليه؛ الحوت بحقد األسماك إحدى أخربته يحدث،

الدهاء. يف وريثه ليصبح قلبه، التهام يف رغب لذا حيلة؛
لكي الشط عىل وهو تذكريه واجبهم من كان بأنه لألسماك، الثعلب أجاب هنا
الخروج قبل منازلها يف قلوبها ترتك أن الثعالب عادة من ألن نظًرا قلبه؛ معه يحرض

الخالء. إىل
وضع إن ما لكن قلبه، ويحرض يرسع لكي الشاطئ، إىل األسماك أعادته أن وكان
قلب بدون مخلوًقا أن تعتقد التي األسماك غباء من سخر حتى الرب، عىل قدمه الثعلب

يعيش. أن يمكن
قلوبهم. واْلتهم األغبياء، األسماك من برسله الحوت فتك أن وكان

جنزبرج، ود. جاسرت موىس د. هما الفولكلور، علماء كبار من اثنان عكف ولقد
ألنها ونظًرا األم، ن املدوَّ مصدرها عىل للتعرف الفابيوال؛ أو الحكاية هذه دراسة عىل
الشفاهية متنوعاتها تمتد إذ العالم؛ كل شفاهيات يف الحيوان حكايات أوسع من تُعد
كوريا يف تعرتيها، طفيفة اختالفات أن سوى موسكو، حتى زانزبار قرى من املتواترة

وأندونيسيا. واملاليو والفليبني واليابان
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أحد وأورده العربية، إىل اليهود نقله الذي العربي النص أن عىل الباحثان واتفق
بألفيه وتُعرف الشعبية، الحكايات عن موسوعاته إحدى يف سريا، ابن وهو كتابهم

سريا». «ابن
وبالتحديد الهندية، منابعه من بدوره مستمد النص أن عىل الباحثان واتفق
تحت ودمنة» «كليلة كتاب يف تتبعها أن يمكن التي والتمساح» «القرد حكاية من
الحكاية لنفس متنوعات ثالثة عىل التعرف أمكن كما الربية»، والسلحفاة «القرد اسم
والتي ودمنة»، «كليلة منه انحدرت الذي األصل البعض يعتربها التي «الجاتاكا» يف
أن املعتقد ومن العالم، كل شفاهيات يف ترسي التي الفلولكلورية املدونات أقدم تحوي
٢٧٠ق.م — «أسوكا» امللك عرص قبل الهند، شمال يف األوىل للمرة ُدونت «الجاتاكا»
ومع للهند، الفولكلوري الجسد أغلب «الجاتاكا» أو الشفهية الرشائع هذه وامتصت —
يُستبدل والتي والتمساح، القرد حكاية وبها الجاتاكا رست الهند خارج البوذية انتشار
يف اإلنسان أو والصياد أوردته، الذي املرصي الشفهي النص يف القرد محل الديب فيها

كامل. مراد د. أورده الذي السوداني النص نظرييهما
والزواحف، والنباتات والطيور الحيوانات بحكايات الفولكلور دارسو ويحتفي
املحددة، الشارحة وواقعيتها بل الشديد، إيجازها من الرغم عىل هذا ا، خاصٍّ احتفاءً
منها؛ وبدائية قدًما أكثر وأنها األساطري، بداية هي الحيوان حكايات أن يرى من وهناك
يتجسد كان املعتقدات، هذه أكثر إن أي واملعتقدات، األفكار وتقديم لرشح وعاء إنها إذ
وهريا بومة، كانت أثينا واإللهة نًرسا، كان زيوس «فاإلله وطيور، حيوانات شكل يف
هذا يف مثله ذئبًا، كان تري واإلله صغري، جنة طائر كان نور النوردي واإلله بقرة، كانت

ديناتر.» السيتي ورضيبه مارس، الروماني اإلله
الحيوان قصص أن عىل الفولكلور داريس جانب من إجماع شبه هناك أن كما

الخرافات. انحدرت منها التي األصل أو األم املصدر هي الشارحة،
األقدمون بمقتضاها فرس التي القصص تلك هي الشارحة، الحيوان وقصص
الحمامة ولون الحمل، عن الذئب وخصائص ولون طبيعة بني وآخر، حيوان بني الفرق
البدائيون بها فرس التي الغيبية التفسريات كذلك األسود، الغراب للون املخالف األبيض
… والحمار األرنب أذنا واستطالت الظالم، يف القطط عيون بريق يف الرس أو السبب

إلخ.
لنا تكشف األبيض، النيل موطنها التي السودانية، الحكايات هذه من واحدة ويف
جاء من أول هو الكلب أن منهم اعتقاًدا الكالب؛ يرضبون ال الدنكا أن كيف الحكاية
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الرجل وكان النار، يعرفون ال طويلة حقبة الدنكا «عاش فلقد الدنكا؛ لقبيلة بالنار
الشمس». وهج تحت وتركه ماعون يف ووضعها قطًعا قطعها سمكة صاد إذا منهم

أن موجزها والكلب، البقرة عن — الشلوك — من أخرى شارحة حكاية ويف
يف أغرق الكلب، رآها وملا أسنانها، فتكرست األرض عىل ووقعت السماء يف ُخلقت البقرة

اليوم. حتى الحال هذا عىل وظل أذنيه، وبلغا شدقاه انفتق حتى الضحك
أوصافه تحدد حكايات، مجموعة تصاحبه لم نبات أو طائر أو حيوان من وما
املجموعة هذه يف واضح هو كما العلم، قبل ما عصور بتفسري وتحيطه معامله وأخص

املرصية. السودانية الحكايات من
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الجماعية، الشعبية بالذاكرة تتصل حد، أقىص إىل ملفتة لكنها بسيطة خربات مجموعة
الفيوم منطقة شفاهيات جمع أواصل وأنا بنفيس ملستها الفولكلورية، الذاكرة أو
يف كبري حد إىل أعتقد النهاية يف جعلتني والجيزة، املنيا قرى وبعض سويف وبني
وعرًضا طوًال أجيال عقول فيها تتكامل عقلية، — جدلية — كعملية الشعبية الذاكرة

ومكانًا. زمانًا أو
أو تاريخيٍّا — املفتقد إن بل مفتقد، يشء ال بأن القول يمكن املدخل هذا ومن
طريق عن الشعبية، الذاكرة طريق عن منه والتحقق استجالؤه يمكن — أركيولوجيٍّا
النمط أو األيتم وعبارات وعينات متنوعات أو الفولكلورية املواد جمع يف البحث دأب

البحث. موضوع الواحد
العربية بلداننا أن حقيقة تقبل هذه أيامنا يف اليوم علينا الصعب من كان وإذا
أيام كانته ما نتصور أن فلنا أجمع، العالم رقعة عىل لألمية معدالت بأعىل مصابة
«لعادة الشديد االنتشار كان هنا ومن — ق.م عام آالف ٣ — والثانية األوىل الجاهلية
يف اليوم إىل يتوقف لم الذي الذاكرة، عىل واالعتماد والتحفيظ الحفظ شعرية» أو
األنيزمية النصوص وتحفيظ حفظ عىل األمر يقترص وال املتوارثة، الكتاتيبية مناهجنا
وحديث، قديم من الشعائر وبقية الشعر بل — الرتانزستور انتشار رغم — الدينية أو
داخل ومخزونها مكانها لها والحذور والفوازير األحاجي فحتى وتقليدي، فولكلوري
الشعوب. مختلف عند وبالطبع السامية أو العربية شفاهياتنا يف سواء الشعبية، الذاكرة
واألنيزمية الطوطمية طفولتها من املنحدرة األوىل مقوماتها الشعبية الذاكرة وتحفظ
الرباري، حيتان اغتالته الذي أدونيس املمزق اإلله زهر البنفسج، زهر حزن مثل القديمة
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ومثل متجربًا، رشيًرا لها أصبح بسببه الذي — طيفون أو ستخ — الحمار1 نهيق ومثل
من املنحدر املفهوم وهو اليوم، إىل الخطايا — كل — مكمن هو الذي الحية رأس
املفقود، الفردوس من للطرد واملصاحب — واإلنسان للعالم — األوىل الخلق أساطري
القطط عيون حول اليوم، إىل ويتواتر يدور ما ومثل والشيطان، الحية بني واملوحد
خصائصها من التي الطبيعة، يف الجعران وصدفة الربية، السلحفاة وبطء والخفافيش،
من إن أي جديدة؛ حياة أو جعارين تنبت ومنها جديدة، جعارين فيها تبيض أن
تشري كما القيامة، أو الحياة ومعاودة املوت عن تفسري أقدم ولعله حياة، تنبت املوت

موري. مرجريت د.
األلوان وبني املشئومة، والحيوانات الطيور ألوان بني عالقة ثمة هناك يكون وقد
والليايل الحزن أو والسواد النوحي، — األسود — الغراب مثل بدورها، املشئومة الحزينة
األبيض، وهو واآلمال،2 الفرح عن ألواننا بني العالقة هذا يشمل وبالطبع السوداء،
أو نوح أطلقها أن بعد الجلجاميشية، أصح وبمعنى النوحية، بالحمامة أيًضا وعالقته
يف خرضاء زيتون ورقة وذا املساء يف إليه عادت حني تونبشتم أو البابلية اآللهة كبري

فمها.
راحيل فتسمية ا؛ جدٍّ ملفت بشكل الساميني عند وداللتها الحمامة «طوطم» ويربز
إرسائيل. تسمية إىل تواتر ومنه الحمام، كاهنة هو — يوسف النبي أم — راشيل أو

وسمريام، سمرياميس، اآلشوريات: السوريات امللكات تسمت الحمام اسم ومن
وسمرينا.

إىل واملالحم الخوارق أبطال وتحوالت العربي، تراثنا يف الحمام ننىس ال وقد
الحمام.

ما وهو القدم، يف ومغرق شامل إسالمي كطوطم األيك، حمامة ننىس ال قد كما
حينه. يف له سنتعرض

السامية — شعوبنا لذاكرة بالنسبة األمر فإن تومبسون، األستاذ يقول وكما
الدقيقة، النتائج فيض من الكثري عىل يطلعنا أن يمكن الفولكلورية، — الرشقية
جوالون وشعراء ومداحني، سري ورواة حكواتية من وحفظته الرتاث رواة وأن خاصة

الحمري. لصوت األصوات أنكر إن 1
البيضاء. العرس بدلة أو العروس زفاف فستان 2
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وموالدنا، أسواقنا بهم وتزدحم حياتنا يملئون اليوم إىل يزالون ما — تروبادوز —
صحيح. والعكس األساطري، فيه التاريخ يخالط الذي بالكثري، ذاكرتهم وتعج

اإللكرتوني اإلعالم مرحلة إىل االنتقال عمر أن نتصور أن فلنا املثال، سبيل وعىل
الشفاهي للنص الغلبة كانت وقبلها قرن، نصف أو واحدة حلقة يتعدَّ لم — الراديو —
أو األفصال وفنانو واملالحم رَي السِّ ورواة الحكواتية وهم أدواته، طريق عن وذيوعه

الفالحني.3 بمرسح عوض لويس د. عليهم أطلق ما أو املضحكة الفصول
مثل الفولكلوري الحفري تراثنا من الكثري من التحقق اإلمكان ففي هنا ومن
عثر التي الربديات من تُرجمت التي املرصية الحكاية مجموعات عىل العثور افرتاض
عدة الفرنسية يف نرشها وأُعيد الحفريني، من وغريه روزيرتي فالند د. مرص يف عليها
وظهر فرعونية»، شعبية «حكايات اسم تحت ماسبريو األوىل للمرة نرشها أن منذ مرات،
منها، مجلدين أيرمان نرش كما املايض»، من «تسجيالت باسم اإلنكليزية يف منها الكثري
وإيربوس». وشاباس، «جودوين، املرصيات علماء ودراستها ترجمتها يف أسهم كذلك

الذي إيرمان هو املرصية الحكايات هذه قيمة يف املبالغني أو املغالني أكثر ولعل
بيرتي أن رغم التاريخ، قبل ما إىل بعضها أرجع بل األوىل، املرصية لألرسات أرجعها
صياغتها إعادة يف مستخدًما وصفية، أدبية جاءت الحكايات لهذه ترجمته أن عليه يأخذ
تجنت فقد هنا ومن الحديثة، األملانية أو الهريوغليفية يف سواء الحديثة باء» «األلف

الفولكلورية. قيمها من الكثري عىل املتحررة إيرمان ترجمة
مجموعة الفرعونية املرصية حكاياتنا عن نرشهما اللذين الجزئني يف بيرتي وسجل
تذكرنا التي املالعيب أو األعاجيب يف املرصية الحكايات إفاضة منها بسيطة، مالحظات
تاريخها بها يعج التي القبطية الكنيسة آباء سري وبعض الزيبق، وعيل شيحا، بمالعب
وهو طَّار، الشُّ حكايات يف وضوًحا أكثر اليوم إىل تتبدا تزال ما والتي — السينكار —

املرصية. بالفنتازيا بالينوفسكي أسماه ما
األجنبية، البالد أخطار من الدائم القديم املرصي خوف مدى بيرتي سجل كما
والليبيون جانب، من بالطبع الساميون والعربيون العرب وأقربهم اآلسيويني، خاصة

اآلخر. الجانب من النوبيون والكوشيون

(املؤلف). ١٩٦٤ عام باألهرام بعضها ونُرش الفيوم، فناني من جمعتها مرتجًال مرسحيٍّا ا نصٍّ ١٦ 3
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املتأخر، العرص يف املرصية الشخصية مالمح وتدهور غياب إىل بيرتي تنبه كذلك
أو تشابًها هناك أن يتصورون الذين «لهؤالء يقول: ولهذا الوسطى؛ الدولة من بدءًا
الحكايات به وتقطع تؤكده ال ما وهو املختلفة، أحقابها يف مرص كل يطبع تماثًال

فيها.» جليٍّا يبدو آلخر زمني عرص أو فرتة من التغري أن ذلك املرصية؛
عرشة، الثانية األرسة من بدءًا ا، جدٍّ تكثر بدأت مثال والخوارق السحر فحكايات
إىل ترجع التي القدري،4 األمري قصة مثل والقدرية الغيبية املعتقدات من اإلكثار وكذلك
الشفاه، عىل بحذافريها تعيش تزال ما بأنها القول يمكن والتي عرشة، الثامنة األرسة
تنويعات أو أشكال عدة لها جمعت وقد املرصية، الشعبية الذاكرة يف بكاملها محفوظة
يف العربي، العالم وفولكلور أساطري مدخل أو كتاب من الثاني الجزء يف أنرشها سوف
.١٩٤٩ عام منذ جمعها إىل توصلت التي النصوص عىل حقلية دراسة عمل محاولة

وحداتها بعض تذكر أو الفرعونية الفولكلورية الحكايات هذه تذكر للقارئ ويمكن
هي وهذه الهريوغليفية، من لها بيرتي لرتجمة تبًعا رسدها حاولنا ما إذا تضميناتها، أو

الحكاية:

واستجابت طفًال، ترزقه أن اآللهة من فتمنى أبناء، له يُولد ال ملك يوجد كان
ليلة ويف حملها، أيام امللك زوجة استوفت إن ما لكن طفًال، تهبه أن اآللهة
بسبب إما امللك ابن سيموت له: وتنبأت Hothors الهاتورات جاءت الوالدة،

الكلب. أو الحية، أو التمساح،
تحت معزوًال قًرصا له بنى حتى بالنبوءة، مليكه الشعب أخرب إن وما

أبًدا. القرص بوابات الطفل يربح ال أن عىل يحتاجه، بما وحواه األرض،
رجل، خلف يسري كلبًا فرأى قرصه، سطح إىل الولد صعد يوم وذات

هذا؟ ما معلمه:5 فسأل
كلب. هذا املعلم: أجابه

مثله. كلبًا أريد امللك: ابن قال
يريد أنه فيها أخربه رسالة أبيه إىل االبن وكتب كلبًا، له فأحرضوا
تريد. ما اآللهة ولتفعل الويف، كلبه مع األرض يف والتجول قرصه من الخروج

الربيطاني. باملتحف املحفوظة 4
بوذا. معلم بدالم، وهو امللك، ابن معلم اسم النص يحفظ — السنسكريتي — الهندي النص يف 5
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سوى له يكن لم الذي بدالم6 بالد إىل وسافر كلبه، بصحبة القرص وترك
سبعني ارتفاع عىل شباًكا سبعون به شاهًقا، قًرصا لها بنى وحيدة، ابنة

األرض. من ذراًعا
ملن إال ابنته يزوج لن أنه — النهرين بني ما بالد — نهرينا ملك وطلب

العايل. شباكها إىل الوصول يستطيع
امللك ابنة األمرية قرص حول املتجمهرين الشباب بقية مع امللك ابن وحاول
أرض ملك ابن أنا لهم: قال أتى، أين من سألوه وعندما شباكها، إىل الوصول
طفًال، له ولدت وعندما بأخرى، أبي وتزوج أمي، ماتت — مرص — بر

وجهها. من للفرار فاضطررت وعذبتني، أبي زوجة كرهتني
وقبلوه. احتضنوه املحزنة، لحكايته استمعوا وعندما

يف نجح أن إىل األمرية، شباك إىل الوصول أياًما معهم الولد وحاول
وتقبيلها. إليها الوصول

سأعطي ا حقٍّ «هل قائًال: اغتاظ امللك، فأخربوا الشبان، ذهب وعندما
مرصي؟» لالجئ الوحيدة، ابنتي

بأنها وهددت يذهب، األمرية تدعه لم الولد، استدعاء امللك حاول وحني
بالقوة. حبيبها أخذوا أنهم لو تموت، أن إىل وترشب تأكل لن

بأنها األمرية هددت طلبه، يف امللك وأرص األمرية، بكالم امللك أخربوا وحني
الشمس. غروب قبل ستموت

أنه منه وعلم سأله الذي نهرينا، ملك إىل بالقوة امللك ابن أخذوا لكنهم
ابنته. وزوجه امللك فوافق مرص، سيد ابن

مقيض أنني حبيبتي يا «اعلمي قائًال: زوجته امللك ابن أخرب يوم وذات
الكلب.» أو الحية أو التمساح أقدار: بثالثة باملوت عيل

البحرية. تماسيح جميع واصطياد الكالب، بقتل األمرية فأمرت

سوريا بني فيما األكادية تكون وقد اآلشورية، اإلمرباطورية حيث النهرين، بني ما بالد أنها يُرجح 6

نرشته الذي الفولكلوري أو املرتجل، املرسح إىل بعد فيما هاجرت قد التضمينة هذه أن ويُالحظ والعراق،
.١٩٦٤ عام باألهرام
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إىل ووضعته اللبن بإناء األمرية زوجته وجاءت امللك، ابن نام ليلة، وذات
لكن امللك، ابن لتعض جحرها من الحية فجاءت جانبه، إىل ونامت جواره،

جحرها. إىل عائدة فرشبته الحية إىل اللبن إناء فقدموا أرسعوا الخدم
التمساح فجاءه النهر، يف ليستحم الزوج األمري فيه نزل يوم، كان أن إىل

التمساح. وابتلعه رست.» أينما أتبعك قدرك، هو «أنا قائًال:

التي املرصية الحكاية هذه تضمينات بعض تذكر للقارئ يمكن واضح هو وكما
بكاملها. تذكرها يكن لم إن ،١٨ األرسة إىل ترجع

التعرض حاولنا لو العالم، معظم رقعة عىل كبريًا شوًطا الحكاية هذه قطعت ولقد
الهند ومن برالم، ومعلمه ببوذا وارتبطت البوذية، دخلت أنها كيف بالدراسة؛ لها
وذي والخرض، اإلسكندر، فصاحبت الهندوأوروبية؛ أو اآلرية الرقعة معظم إىل هاجرت
قصة يف تبدت املسيحية ويف السنسكريتية، أحبقار ومالعيب الحكيم، ولقمان القرنني،

املرصي. القبطي فولكلورنا يف خاصة الشهرية القديم» واملسيحي «املالك
ذاكرتنا احتفاظ مدى هو موضوعنا إن ما بقدر موضوعنا، هو هذا وليس
إضافات من عليها طرأ ما مدى أو الفولكلورية، الفرعونية مدوناتها ألقدم الفولكلورية

العكس. أو
بيرتي، د. أيًضا ترجمها التي األخوين، قصة أو وباتا» «أنبو حكاية ذلك من
األصغر، شقيقه عىل باتا، األكرب األخ زوجة تآمر وملخصها: ،١٨ األرسة إىل وترجع
يوسف مع زليخة فعلت مثلما الزوج، غياب أثناء نفسها عن راودها بأنه وادعائها
األصغر، أخاه األكرب األخ طارد أن فكان زوجها، ابن مع فيدرا وكذا بعد، فيما الصديق
يف تحذره الحيوانات فكانت والطبيعة، الحيوانات محادثة خارقة أو ميزة له كان الذي
«احذر البقرة: له فتقول املسنونة، املرشعة بالسكني قتله األكرب األخ أراد عندما الحقل،

ليذبحك.» الحاد بسكينه ينتظرك أمامك يقف األكرب أخاك فإن
وسط رسعة بأقىص جاريًا اندفع أخاه، ورأى الحظرية، داخل إىل دلف وعندما
يا اإلله، «سيدي حارختي: رع إىل مترضًعا األصغر فرصخ األكرب، األخ وتبعه الرباري،

الخري.» عن الرش عزل قدرة تملك من
أكربهما، عن أصغرهما عازًال ضاريًا، عميًقا بحًرا بينهما جاعًال رع، لشكاته فسمع

الضواري. بالتماسيح مياهه مملوءة
التي وجنوده، فرعون عن وقومه موىس عزل خارقة أو تضمينة نفس أيًضا ولعلها

الخروج. حني السويس بربزخ ارتبطت
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لتذبحني «أتتعقبني ألخيه: قائًال حارختي، لرع مترضًعا يرصخ األصغر األخ وعاد
األخ!» قتل جريمة شنيعة، جريمة لكانت حدث ولو املخدوع، بسكينك

بأرض وقعت إنها يُقال التي ألخيه، األخ قتل جرائم بأول هذا يذكرنا وطبًعا
فاها فتحت التي األرض من أنت ملعون «واآلن القاتل: لقابيل الرب قال حني دمشق،

امرأة. عىل الرصاع أيًضا سببها بأن يقال كما يدك»، من أخيك دماء لتقبل
بلحمه ملقيًا جسده من يقطع وراح سكينة استل بأخيه، األكرب األخ لحق وحني
شجرة زهور وادي إىل ذاهب بأنه أخيه مخربًا تماًما، اختفى أن إىل والتماسيح، للسمك
أن األكرب أخاه أراد ما وإذا األكاكيا، زهور يف هناك الحياة سيعاود حيث السنط،

سنوات. سبع ينتظر أن فعليه يستدعيه،
ذات تحتها نام التي السنط، شجر وادي يف الحياة ليعاود األصغر األخ وذهب
رأيها استقر أن إىل شأنه يف تشاورت التي — التاسوع — التسعة باآللهة فالتقى مرة،
أن إال ناعمة، رقيقة زوجة هانوما أو اإلله له فصنع جميلة، زوجة تهبه أن عىل أخريًا

بشعة». موتة «ستموت بأنها رأينها عندما له تنبأن السبعة، الهاتورات
وهاجرت تواترت قد هذه األخوين قصة تضمينات أو أحداث من كثريًا أن ويُالحظ
يُالحظ كما وعربية، عربية من السامية الفولكلورية واألساطري الحكايات من عديد إىل
والجمال، الحسن ست مثل وخرافاتنا، حكاياتنا يف اليوم إىل تعيش تزال ما أنها

األطفال. وأغاني االستطرادية الحكايات وبقية ونعناعة،
خاصة الشفاه، عىل متواترة تعيش تزال ما التي املرصية الحكايات بني فمن كذلك
وهي السامية، والسري املالحم من الكثري جلد تحت والدخول هجرتها، واصلت أن بعد
أو أهورا» «حكاية باسم الديموطيقية عن وتُرجمت ٢١ األرسة إىل ترجع التي الحكاية
سيني يُدعى وحيد ابن له كان الذي العظيم، رمسيس املقدس مرص ملك عن هاتور،
الذي لتحوت، السحر كتاب بأن سمع وعندما القديمة، بالكتابات علم عىل وكان تاخا،
داخل ُمخبأ الكتاب هذا وأن والزواحف، الطيور لغة ويحوي واألرض، للسماء يغني
مقربة عىل عثروا وعندما أخيه، بصحبة عنه للبحث مخاطًرا األمري ذهب ممفيس، مقربة
زوجته روح ومعه امللك ابن املقربة يف فوجد ودخلها، األمري فتحها السفىل مرص ملك ابن
منهما الكتاب أخذ حاول وحينما فيه، يقرآن بينهما والكتاب جالسني وكانا أهورا،

حكايتها. له تحكي أهورا الزوجة انخرطت ثم رفضا،
النيل كتاب عن يزن ذي بن سيف بحث يقابله لتحوت، السحر كتاب عن فالبحث

املعروفة. سريته يف الطويلة ومخاطراته
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الفرعوني، بسالفه وعالقته اليوم املعاش املرصي برتاثنا يختص ففيما وأخريًا
االحتجاج أدب رائعة ومنه وتوالده، تواتره يواصل يزال ما معظمه بأن القول يمكن
آالف ٦ قرابة منذ أي القديمة، الدولة إىل ترجع والتي أجمع، العالم تراث يف والثورية
الفيوم، فالحي شفاهيات يف متنوعاتها صادفتني التي الفصيح، الفالح قصة وهي عام،

الكشفي. أو والحفري الفعيل موطنها ذات وهي
أنشدها التي امللحمة عن كافية، معلومات املعارصين الفولكلوريني لدى أن ولو
مقاطعها بعض عىل ُعثر والتي الدخالء، الهكسوس مواجهة يف الوسطى الدولة مرصيو
كتابتنا، يف اليوم إىل متبًعا يزال ما وهو للتالميذ، الدروس تحفيظ ألواح عىل مدونة
ذات األمرية مثل ومالحمنا، سرينا جلد تحت — ربما — اليوم عليها التعرف ألمكن

وهكذا. الرشيفة، وخرضة بيربس، والظاهر الهمة،
بأنها القول يمكن املوتى، وكتاب واألهرامات، التوابيت بنصوص يتصل وفيما

مثل: امليت، عىل العديد وبكائيات الحمراء، مواويلنا يف محفوظة، تزال ما

روحي يا األنا عود يا بالخري مسيكي
الروحي يرد الجسم عىل تيابك ليل يا

اللوحي يف واكتبه واسمك اسمي آخد بكرة
والنوحي. البكا َلْجِل الطاير الهوا يف وأعلقه
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القبيل…والفولكلور البناء

اليماني حسان ملحمة مثل ومالحمنا ِسرَينا يف خاصة القرابة نسق أو سلسال يتضح
الهاللية. وسرية يزن، ذي بن وسيف وعنرتة، سالم، الزير أو

القاربي، لنسيجها دقة بكل حافظة تتحرك واملنازلة، للحرب تتحرك حني فالقبيلة
الجزيرة شمال سكان عدنان مثل سالفة قبيلة بالتايل هو الذي الشعب، من كفرع
الزرع عن بحثًا وهجرتهما تحالفهما حني والجنوب، اليمن سكان وقحطان العربية،
الهجري، الخامس القرن يف األفريقي والشمال ومرص الشام إىل الجزيرة، من والرضع

الهاللية. سرية له أرخت ما وهو
ومرض ربيعة قبائل مثل — وقحطان عدنان — املتحالف الشعب من فرع فالقبيلة

البدنة. أو العمارة تنحدر القبيلة ومن وعدنان،
موجودة تظل دائمة وحدة وفورتس؛ برتشاد إيفانز األستاذان يعرفها كما والبدنة
آخر، سبب أي أو باملوت لها تركهم أو إليها، جدد أفراد النضمام نتيجة األجيال مر عىل
مركزه الشخص يستمد ومنها واحد، خط يف واحد جد إىل انتسابها ترد جماعة فالبدنة

والقانوني. السيايس
كالبدنات القرابية الجماعات بني العالقات بدراسة يهتم القرابة نظام أن فيُالحظ
الفعلية القرابة عن النظر بغض جماعات، هي حيث من الكبرية؛ والعائالت وفروعها

األفراد. بني
مرض. من بدنتني إال هما ما وكنانة قريًشا فإن املثال، سبيل وعىل
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البطن ومن قريش، من مناف عبد بني مثل البطن، تجيء البدنة أو العمارة ومن
الهاشميني أو هاشم من العباس بني مثل القبيلة، تجيء الفخذ ومن الفخذ، يجيء

وهكذا.
العصب أن نجد للهاللية، القرابية النماذج ببعض االستشهاد إىل عدنا ما وإذا
املستمعني عىل ينعكس التحالف، داخل وقحطان عدنان رصاعي يف املمثل األم القبائيل
للجد منهم والقحطانيون الهاليل، زيد أبي لخوارق منهم العدنانيون يتحمس قد الذين

العالم. وابنة سعدى وابنته خليفة، الزناتي
لهجرة بدوره، سلف قحطاني وهو خليفة الزناتي لقاتل تحفظ السرية إن بل

مثله. قحطاني يكون وأن بد ال قاتله أن — تابو — سالفة يمنية
نظًرا املرصي، الشعب لقبه الذي القحطاني وهو غانم، بن دياب هو قاتله كان لذا
الحميد عبد د. يقول كما زغبي»؛ أنت «هو مثل تواتر ومنه «الزغبي»، ب وعصبيته لغدره

يونس.
الهاللية، — القمرية العربية القبائل عند الخال تقديس السرية يف يتضح كذلك
كالٍّ تعرف ومثل زيد، أبي لخالهم ويونس ويحيى مرعي الثالثة الشبان تقديس مثل
سالًفا، مزاًرا أو طوطًما تكون قد التي شوه، — الجدة — خالتهم عىل ومي سعدى من
ملجموع طوطم أو قمرية، إلهة بمثابة كانت أنها أتصور التي الجازية، مثل مثلها

املتحالفة. املهاجرة القبائل
الحواديت يف بكثرة املشاع اليوم إىل املتواتر الخال تقديس مدى يتضح كذلك

مثل: الشعبي والشعر

خال بال ليل يا عم يا
خايل أعملك تعال
السليم قلبي وأحط
الخايل. قلبك عىل

له. خال ال من مسبة وكذا
اليهودية، يف انتهت التي السامية، العربية، القبائل اليوم فيه تغرق ما وهو
من كل وهو اليهودي، تعريف يف اليوم إىل إرسائيل داخل الرسمي الترشيعي وتعريفها

يهودية. — أبًا وليس — أم من يولد
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إليها، أشار من أول تيلود كان التي للموضوعات الذاتي التوالد نظرية وبحسب
مظاهر عىل الروحية صفة إضفاء بمعنى األنيمزم أو الروحانيات أو باملورثات وسماها
أرضحة تكون قد بعينها، ألماكن تقديسه مثل مجتمعه، داخل باإلنسان املحيطة الطبيعة
وكهوًفا ومغارات وأحجاًرا أشجاًرا تكون وقد — راكدة — ماء آبار تكون وقد لطواطم،
لنقل أو وحكايات، وتحريمات وطقوس أساطري من حولها ارتبط وما جبال، وقمم
منها ويحرضني واألحجية، الحكايات جلد تحت اليوم توالدها واصلت قديمة أساطري
قائله فيه يطرح — والرد الصد نوع من — مواًال املثال سبيل عىل نذكر مؤلفة آالف

فيقول: فيه؛ التاريخ األسطورة تخالط قد أو أسطوريٍّا، لغًزا

هاتيل قوم فن وصاحب فنان كنت وإن
جات. مرة الشمس فيها جت أرض عن أمارة

بالطبع يشري وهو واحدة، مرة أشعتها فيه ونفذت الشمس مسته مكان واملقصود
البحر، فانشق بعصاه موىس رضب حني مرص، من اإلرسائيلية القبائل خروج حدث إىل

فقط. واحدة ملرة أرضه أو قاعه الشمس مست أن وكان
«رضبة للرجل»، الواحدة «الرضبة مثل: وأحجية وأمثلة مفاهيم منها أن كما
هللا بعث حني العالم، خلق بأساطري وعالقتها ثابتة»، و«الثالثة ماتتنَّاش»، الرجال
خلق «يوم اإلنسان لخلق — الصلصال أو الالزب — العمق طني إلحضار الثالثة برسله
حواء وخلق التسع، الحمل أشهر مفاهيم حول يدور ما وكذا عمله» شبه عىل اإلنسان هللا
سيادة وكذلك — أطفاًال تلدين بالوجع — النساء حيض يف والسبب الرجل، ضلع من
مثل: وتعويذات أفكار وكذا الوجه، يسود الكذب أن يف والسبب األنثى، عىل الذكر الرجل
الخالق. النفس أو العيون أو والعائن الخالق، النفس الحاسدة، العني وخميسة، الخمسة
تواصل واملوروثات الظواهر هذه تظل املجتمع، أنساق أو أبنية استمرارية ومع
والنكت بل واألمثال، والحكايات واملالحم األساطري يف يحدث ما بنفس الذاتي، توالدها
املدرسة كانت التي األبنية هذه وجميع واألدعية، الخدور أو واألحاجي، واألسماء
لدراسة بالنسبة إليها، أشار من أول أندروالنج، وتلميذه تيلور بريادة األنثروبولوجية

الفولكلور.
املساهمة يف األنثروبولوجيني الفولكلوريني جيل بإسهام القول يمكن هنا ومن
النظم مختلف بني التقليدية الحواجز إلغاء النهائي غرضه الذي البنائي، املنهج إىل
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الحق البنائي للباحث إن بل والدراسات، العلوم كل عىل يعتمد منهج وتكوين والعلوم،
وجهة من اسرتاتيجية قيمة لها التي الظاهرة أو الحقيقة مستويات عىل التعرف يف

ويعزلها. نظره
عن والكشف النصوص جمع مجرد عند تقف ال الفولكلوري الباحث فمهمة
مختلفة وأبنية ظواهر من بها يحيط ما تسجيل مهامه إن بل وأصولها، مصادرها
من مجموعها يف األبنية هذه تعكسه ما إىل وباإلضافة ومهنية، وقرابية، اقتصادية، من
األطفال تربية مثًال ذلك من أهمية، ذات غري البنائني لغري تبدو قد وسلوك، شعائر
واملتغرية األساسية والعالقات والشيوخ، واملراهقني املرأة مع التعامل وكيفية وتنشئتهم
وأكثر فائدة، أكثر تصبح البنائية، أو املتكاملة النظرة هذه فمثل وآخر، شخص بني

الحقيقة. أو الظاهرة معرفة من اقرتابًا
قرية بني ما املحلية مالمحها والنداهات الجان لخرافات أن يف مثًال شك من فما
العربية، البلدان بقية وصحاري وجبال ووهاد مرص، يف بلداننا طول عىل يجاورها وما
الخالد، العائلة مثلث أو الذكر، واألب والطفل، املرأة مع للتعامل بالنسبة اليشء ونفس

فريث. سماه كما
العربية منطقتنا وأساطري لفولكلور الرئييس امللمح أن عىل اتفقنا ما فإذا هذا وعىل
مجموعة بأنها ذلك عن ويعرب القبيلة، ووحدتها قبائيل، فولكلور أنه هو السامية، أو

متواٍز. ِلنَُقْل أو متكافئ ثقايف بناء عنه ينتج محدد، اقتصادي بناء لها الناس من
مبدأ البرشية املجتمعات عليها تقوم التي األساسيات أهم من أن عرفنا ما وإذا
عىل القائمة االجتماعية الروابط نسق أي الزواج، أو الدم روابط سلسلة أو القرابة
الرشعي، الجنيس االرتباط عن الناتجة العالقات أي الجنيالوجية، بالعالقات االعرتاف
— يتحكم القرابي النسق بأن يرى الذي فريث ريموند يحددها كما األطفال، وإنجاب

والسياسية. االقتصادية األوضاع يف — حتى
بالنسبة بالنا فما البرشية، املجتمعات لكافة أسايس يشء القرابة أن عرفنا ما وإذا
املحاط بعامة، منطقتنا وأساطري لفلكلور األسايس امللمح هي قلنا وكما التي للقبيلة،

تيلور. سماه كما األنيمزم، من قوي بسياج اليوم إىل
مستوى عىل واالنتساب القرابة نسق أو بنية دراسة يف فإن ممكن، تأكيد وبكل
عربي مجتمع كل داخل االفرتاضات أدنى وعىل مجملها، يف السامية أو العربية املنطقة
وبمعنى للكيل، واالستيضاح املعرفة بهدف الجزئي منطق من البدء أو سامي، أو
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العلني النعي ظاهرة أو تقليد أمام طويًال التوقف اإلمكان يف بأن القول يمكن أبسط،
عائلة، إىل ينتمي امليت أن وكيف املرحوم، موت صبيحة موتانا صحف يف نشهده الذي
ميكانزم — حيث من وكذا األب، حيث من وكذا األم، حيث من كذا عائلة مع ويتناسب

وخارجي. داخيل من العائيل التزاوج —
العلوم ووصلت كاملة، بنية عىل انفتاح النسق، أو الظاهرة هذه مثل دراسة يف
املستوى عىل سواء القرابي، البناء أو النسق لهذا دراستها يف واألثنولوجية األنثروبولوجية
الالتينية وأمريكا أسرتاليا خاصة الغرب، خارج العالم مجتمعات يف القبائيل أو البدائي
هذا فمثل الرياضية، الدقة من حد إىل وصلت املعارصة، الغربية املجتمعات داخل أو
االقتصادية من الوظيفي تساندها يف االجتماعية األبنية بقية مثل — القرابي — النسق
هذا أضالع خاصة حدة، عىل اجتماعية بنية أو نسق أي دراسة يف إن بل والسياسية،
وسياسية، واقتصادية قرابية من — مجتمع أي — املجتمع يف تتحكم التي الثالثة املثلث

األنساق. بقية مع تساندها يف إال غايتها تحقق لن
تؤلف التي واألبنية األنساق بقية عن بمعزل تجري أن يصح ال نسق أي فدراسة
عرفه ما وهو والطبقي، الوظيفي التساند تحقيق هدفه متكامل كنسق االجتماعي البناء
العليا. والرتكيبات السفىل بالرتكيبات ماركس وعرفه املورفولوجية، بالرتكيبات دوركايم
— يف بوضوح تتبدى القبائلية، لنقل بل العائلية الرتكيبات أن تصور السهل ومن
بقية أو فخذته أو بدنته أو قبيلية أو عائلية اتصاالت أو تشابك من امليت نعي — نص
الساميني. العرب عند — نخلتها أو — العائلة شجرة إىل يقود القبائلية العائلية األعضاء
املتبادلة عالقاته يف القرابي البناء دراسة يف فإن آخر جانب ومن جانب، من هذا

قلنا. كما والسياسية، االقتصادية الطبقية البنية تبصري األنساق، بقية مع
العربي العالم مستوى عىل القرابي، النسق دراسة إىل مدخلنا فليس هنا ومن
القبائلية النعرات إزكاء أو عنرصية نتائج إىل التوصل بهدف السامية، املنطقة أو

حاالتها. معظم يف الطوطمية
منذ قرن إثر قرن بإيقاع ربما اليهودية، العربية الدراسات فيه تتوسع ما وهو
هللا خلق «يوم البرش أبي بآدم بدءًا — ٤ إصحاح — التكوين سفر كوزمولوجي
البالد يف نعيمة أو نعمة حتى وبنات بنني من فأبناؤه عمله» هللا شبه عىل اإلنسان
بالد عىل املطلق شام أو سام وأخصه وأبنائه نوح سلسال ثم — الشعرية الشفاهية
بعضهم قال حني بابل، مدينة بنيان لحني نسله، من تواىل وما بعامة والساميني الشام
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الحجر لهم وكان الحجر، محل اللبن لهم فكان شيٍّا، ونشويه لبنًا نصنع «هلم لبعض:
بابل. برج بناء خالل األلسنة تبلبل لحني الطني» مكان

شجرة تبدأ القرابة، نسق أو السامي، للكوزمولوجي بالنسبة أنه هنا فيالحظ
ونوح، — سلف طوطم أنه عىل الكثريون يجمع الذي — تارح حتى آدم، منذ العائلة،
— العيالميني أبو — عيالم مثل وخارجه السامي، النسل حضارات بني ومقربًا منسًقا
العرب أبو قحطان بذاته هو الذي يقطان، وأخيه فاتح عامر وابني وآرام، وكاشور،

حرضموت. وابنه ومعني سبأ دول ملوك القحطانيني، اليمنيني
العربية القبائل من عديد تُنسب وإليه اليوم، إىل يرتدد يزال ما طبًعا وقحطان

املعارص. العربي عاملنا أقطار بقية يف أو العربي، والجنوب اليمن يف سواء
عىل وترص متواتًرا، العربي الرتاث داخل متواصًال القرابة نسق ظل لقد بل
واليمن والسعودية الكويت يف خاصة الحاكمة، العربية القبائل من كثري وإحيائه تدعيمه

العربي. والجنوب
العربية بلداننا مستوى وعىل القرابة نسق دراسات تنشيط مدخل من ثانية، ومرة
بالرضورة املفيض العنرصي التأصيل بهدف ال والقبيل، الطبقي البنيان استيضاح بهدف

السكاني. بنياننا واقع عىل الدراسات هذه مثل ستوقفنا الفاشية، إىل
االتصال. ميدان وهو الكبرية، العرص ميادين أحد إىل الدخول هو هنا الهدف فليكن
املناهج لبعض والزواج القرابة دراسة تخضع أن «يجب شرتواس: يقول فكما

االتصال.» نظرية من مبارشة تنبع التي
كانت املايض، القرن منذ االجتماعية األنثروبولوجيا لتقدم األسايس امللمح ولعل
مورجان لويس عبقرية إىل التقدم هذا ويرجع القرابي، النسق أو البناء إىل االنتباه زيادة
اإلنسانية» العائلة يف واملصاهرة الدم روابط «أنساق عن امليدان هذا يف الرائد كتابه يف
والقرابية، األنثروبولوجية الدراسات أسس وضع يف الدراسة هذه وساهمت ،١٨٧١ عام
العلماء جهود من ذلك تال ما ثم االتصال، علوم يف الدراسات هذه اكتملت أن إىل
وسبورش ،١٩٤٩ عام ومردوك ،١٩٤٨ عام لويف مثل البكر، املجال هذا يف االجتماعيني
تعتمد بالطبع وجميعها وفورد، بروان كليف راد الكبريين العاملني ودراسة ،١٩٥٠ عام
ما وهو والبيانات، املعلومات جمع يف التوسع أي امليدانية، الدراسات عىل كبريًا اعتماًدا
تجيء أن عىل العربي، والعالم مرص يف البحوث هذه مثل لقيام بالنسبة به نطالب
مطلع منذ بُذلت التي الضخمة الجهود عىل ومرتكزة مستهدية الدراسات هذه مثل

148



والفولكلور … القبيل البناء

مواردها غزارة رغم يجب كما تثمر لم أنها شرتاوس ليفي يرى والتي القرن، هذا
أبوي ومن وخارجي داخيل من وأنماطه الزواج، باختيار املتصلة األنثوجرافية وبياناتها
واملعتقدات النظم وبقية والقبائل والعشائر العائالت تنظيم كيفية إىل باإلضافة وأموي،
األلعاب نظرية أو األوالد، لعب حتى بأنه القول ويمكن بل واللغوية، والدينية الطقسية
النسق إيضاح يف فساعد ١٩٤٢ عام أهميتها إىل األنظار لفت من أول كروبري كان التي

القرابي.
يف امليدانية الدراسات بعض تلعبه أصبحت الذي بالدور اإلشادة املفيد ومن
العراق مثل العربي، العالم بلدان بعض يف األطفال لعب ودراسة جمع بأهمية التبصري

والكويت.
البنائية للدراسات خاص بشكل براون رادكليف لعبه الذي الكبري للدور يكون وقد
دراسته ففي عندها، بالتوقف جديرة أهمية خاصة، القرابي للنسق وبالنسبة عمومها، يف
للقوانني اكتشافه يف أو أسرتاليا، يف القرابة لنظم بالنسبة التصنيف يف ومنهجه امليدانية
األبد إىل «ستبقى شرتوس: يقول كما والتي كايريا، قبائل عند القرابة نظام يف املتحكمة
تُعترب كما ،«١٩٣٠-١٩٣١ البنائية االجتماعية الدراسات يف النتائج أعظم من واحًدا
إخضاع نحو متقدمة خطوة أفريقيا» يف والزواج القرابة «أنساق لكتاب الرائعة مقدمته
كذلك عاملي، مستوى عىل التأويل يف عامة لنظرية الغربي، العالم يف القرابة نظم
ألطوار املصاحب السلوك األقرباء: وسلوك القرابة مصطلحات عن املتفرقة دراساته
زواج خالل والخاالت واألعمام األم تترصف كيف وزواج، وموت والدة من الثالثة العمر

إلخ. … َحْمِلها أو موتها أو طالقها، أو ابنة
العشرية أو األرسى لترصفات املصاحب أو والثأر، االقتتال لعادات املصاحب السلوك

والذكور. اإلناث مولد حاالت يف
ما — لوي يقول كما — القرابي النسق داخل السلوك دراسة أهمية ففي
الخارجي التزاوج ظواهر مالحظة مثل االجتماعي، النسيج جوهر عن ويكشف يشري
اإلقامة مكان تأثري مثل محددة، وسمات بظواهر آخر جانب من وارتباطه األكسوجامي،
أو يدوية بيئته كانت أو مدينة، أو قرية أكان سواء الدراسة موضوع امليداني الحقل أو

الجنسية. والعالقات التزاوج من واملحظور املباح عادات وعىل البنوة، عىل زراعية
يسودها التي الزواج وقواعد القرابة نظم أغراض من أن شرتاوس اعترب ولقد
وعالقات الدم عالقات بني الربط طريق عن الجماعة بناء حفظ اتجاه يف وظيفتها تناسق
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الدم، بروابط إليها ينتمني التي العائالت من النساء إخراج أهدافها ومن بل املصاهرة،
أخرى. جماعات عىل توزيعهن وإعادة

فمن ذلك وعىل االتصال، مستويات أحد حاالتهن، أحسن يف النساء أن رأيه ففي
مرتفعة. اتصالية رسعة إىل منخفضة اتصالية رسعة من املرء يمر اللغة إىل الزواج

لها قوانني أو مصطلحات وضع إىل دراساته يف يصل أن براون استطاع كذلك
أبناء وسلوك واالحتفاالت للزواج بالنسبة سواء املحددة، ميكانيزماتها ولها عموميتها،
الحموات أوضاع وكذا أموي، مجتمع يف الخاالت وأبناء الذكوري املجتمع يف العمومية

والعكس. الزوجة وأقارب
ذات يف هي الدم وروابط البيولوجية الروابط أن يف مالينوفسكي مع براون ويتفق
القرابة نظرية يرفع لم كان وإن القرابة، أنماط من نمط لكل واألنموذج األصل الوقت

شرتاوس. فعل كما االتصال، نظرية مستوى إىل
حق فيه يسود الذي العائلة «تنظيم أن يف ومالينوفسكي ماكلينان مع يتفق أنه إال

امللكية». حق هي أساسية قوة بفعل تم قد مكان، كل يف الذكر
بالبناء وعالقتهم التوريث ونظم امللكية، وصكوك الطبقية، البناءات إىل وبالنسبة
املستحيل من فإنه وارنر يقول فكما وضوًحا، أكثر يصبح األمر فإن واملصاهرة، القرابي
وارنر بلويد األمر ووصل معينة، لطبقة تلقائيًا فرد أي ينتمي أن الحاالت بعض يف
بالنسبة ا جدٍّ البعيدة العالقات إىل ويفطنون يدركون األهايل أن افرتض أنه حد إىل
رياضية عالقات إىل به انتهى الذي «مورنجن»، طرز أو أنموذج داخل القرابة، لنظام
والنظام الزواج ومطالب لحاجات محقق كنظام الجدل، من الكثري أثارت قوانني، أو

الثاني. خدمة يف أولهما أن اعتبار عىل الطبقي،

بعامة، والسامي العربي تراثنا داخل األموي املجتمع تأثري مدى يتبدى واضح هو وكما
لليهودي السائد التعريف ألن نظًرا — األنثولوجية اللغوية الداللة حيث من — والعربي

يهودية. أم رحم من جاء من هو املعارصة، إرسائيل داخل اليوم إىل
التوريث خط أن ذلك اإلرسائييل، واملرياث التوريث نظام عن معلومات وتنقصني
التقويم يرتبط كذلك أمويٍّا، أو أبويٍّا كان سواء ما، نوعي مجتمع بسيادة االرتباط شديد
واليهود العرب كال عند القمري — بالتقويم — االرتباط أن املعروف ومن السيادة، بهذه
القمري، الهجري التقويم أو السنة مثل قمريٍّا تقويًما اليوم إىل يزال ما الساميني

الساميني. — البدويني — املجتمعني كال عند الهالل ورؤية بالقمر املرتبط
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واألبوة البيولوجية األبوة بني الفصل فكرة إىل الرجوع يمكن التوريث حالة ويف
بعض عىل امليدانية دراسته خالل مالينوفسكي الحسم حد إىل حققها كما االجتماعية،
انقالبها تحقق أن قبل — الجديدة غينيا يف الثروبرياند جزر وسكان أسرتاليا قبائل
أبًا، يُعترب وال األطفال، بإنجاب له عالقة ال الرجل إن حيث — األخري الحضاري الثقايف
ومن ويحميه، ويرعاه ذراعيه» بني الطفل «يحمل أن هو دوره كل لألم، زوج مجرد بل
يتم فالتوريث أخته، ابن يكون أن يشرتط هنا األب وريث إن بل أباه، االبن يرث ال هنا
أخته أوالد يورث أنه كما أباه، وليس خاله الرجل يرث وبذلك األم، ساللة طريق عن

أوالده. وليس
أي مقدور يف أن األمومية املجتمعات هذه داخل وغريه مالينوفسكي الحظ كذلك
ويتذكر يحفظ أن دون عرش، الثالث الجيل حتى األموي انتسابه سلسال يذكر أن فرد

أبوية.1 أجيال ثالثة من أكثر
يف يسري للجدود واالنتساب التوريث كال أن العربي لعاملنا بالنسبة القول ويمكن
أقدام تحت الجنة أن إال الذكوري، املجتمع هذا يف للرجال السلطة أن صحيح خطني،

خطني. يف يسري والتوريث املرياث حيث من أنه إال األمهات،
هي ال التي الثالثة الطريقة بهذه والتبصري التوصل سبق فريث لريموند وكان
وعرفها النظامني، بني تجمع هي وإنما األنثوية، باألمومية هي وال الذكورية، باألبوية
من كل طريق عن آخرين أناس إىل تتبعها يمكن التي أي املزدوجة؛ بالقرابة فريث
لغوية، من املداخل، أو واألبنية الطرق مختلف عرب مالمحها تتبع يمكن كما واألم، األب
التابو نظام رواسب إىل باإلضافة والتوريث، باملرياث تتصل قرابية أو واقتصادية،

والطوطمية.
تصورنا أبوية، عربية كمجتمعات علينا الصعب من أنه إىل اإلشارة هنا املفيد ومن
عن فيها واالمتيازات السلطة نقل يتم مخالفة كثرية أخرى مجتمعات استمرار إلمكان
خصوًصا الشعوب من كثري عند فعًال يحدث ما وهو األموي، السلسال أو األم، طريق
من وكثري روديسيا وشمال أفريقيا وسط وقبائل أمريكا وشمال ميالنيزيا يف البدائية

عامة. الرشقية الهند وجزر الهندية الواليات

مالينوفسكي. إليه سبق ما حققا أوستن» و«ليو «مورشن» 1
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داخل األنثروبولوجية امليدانية دراساتها سجلت التي ريتشاردز أودري مسز وتذكر
اإلرساليات طريق عن شجعت العنرصية الحكومة أن روديسيا، شمال يف البامبيا قبائل
آلبائهم. ينتسبوا أن عليهم اإلنكليزية، باألقلية وتشبًها أمهاتهم، إىل الشبان انتساب منع
إقامة مبدأ نسق أو عادة عىل قىض النحاس مناجم يف للعمل الرجال رحيل أن كما
ُولدت الذي املكان وهي األصلية قريته من يجيء أن وحتمية زوجته، موطن يف الرجل

وأخواله. أمه فيه
زوجة من بأكثر الزواج نسف أو نظام دراسة يف الريادة سبق لفريث كان كذلك
خاصة أفريقيا من كثرية وأجزاء والصني اإلسالمي العالم يف الشائع املثال وهو واحدة،
يمارسه ما عادة الزواج هذا مثل بأن التايل، النحو عىل مالحظاته وسجل األوقيانوسية،

واألربعني. الخامسة تخطوا رجاٌل عادًة وهم األثرياء،
إشباع ولكنه شهوة، مجرد أنه اعتبار عىل ال الجنيس، اإلشباع أسبابه من أن كما
تحريم وتابو الجنسية، باملحارم يتصل ما إىل باإلضافة طبيعية، رغبة اعتباره يمكن ملا
الجنسية االتصاالت منع ويستلزم شهور، لعدة يمتد قد الذي الوالدة بعد املرأة ونجاسة

بها.
ألسباب الرجال عن اإلناث عدد بارتفاع الزوجات تعدد عالقة إىل باإلضافة
فالعائلة الرجل، صيت وارتفاع املنتجة، القوة وزيادة الزراعة، وهجرة اقتصادية،
فيها يكون والتي املتميزة، الصغرية األرس من عدد عن عبارة هي الزوجات املتعددة

السالف. الجد موقع يف مشرتك، واحد أب لها مثلثات عدة ملتقى الزوج
أرنولد التاريخ، فالسفة وأحد املؤرخني شيخ عرفها التي تلك للسلفية، وبالنسبة
حركة لنقل أو الحياة، جدلية أن فيبدو والتاريخ، الزمن تيار ضد سباحة بأنها توينبي،
الرخاء جاذبية أبسطها لعل عدة، وجوه ومن السلفية تزيني إىل تدعو اليومية، التاريخ
عامة العرب عند وتتمثل بكذا»، اللحمة ورطل بمليم، البيضة كانت «حني الغابر القديم

املنقيض. والزمن األطالل عىل بكاءً اإلفراط يف
عصور سحر ولنقل ورونقها، اللغة سحر يف السلفية تتمثل آخر جانب ومن
من والشوامخ للهلينية، العقيل والتوقد العباسية، الخالفة عصور ألزهى بعينها وأحقاب

العظام. النهضة عرص ومشكيل العرب، الشعراء فحول
الغيبي، العقل رومانتيكية يف والتحليق األساطري يف تتبدى جاذبيتها أقىص أن كما

للتاريخ. أخري كهدف للعقل الوقت ذات يف واملعادي املضاد
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بسلطان املكبل األساطري عالم — البحتة جمالياته حيث من — عالم من له ويا
والتوارث. العادة

العمق طني من املصاغ األديم، أو القديم أو األول واإلنسان العالم خلق أساطري منذ
والزبه.

يمتد هو بل األحياء، عند يقف ال الذي ذلك القبيل، التصور من جزء هنا فالسلفية
املوتى شامًال السامي، العربي تراثنا خاصة األسطوري التاريخي املايض أغوار يف خلًفا
يف بكثرة يشاع يزال ال ما وهو والجدود، األسالف أرض هي فاألرض األحياء، قبل
كثريًا يبعد ال التصور هذا مثل أن كما األخري، القرن ربع يف خاصة املعارصة أغانينا
وشعاًرا رمًزا كان البدائية العشرية طوطم إن حيث األفريقي؛ الطوطمي التصور عن
عنها تعرب شاملة وحدة يف والخلف السلف الطوطم عىل مشتمًال الخالدة للعشرية

البدائية. القبائل وأمثوالت وأغاني أساطري
االنتساب مالحظة مع األمة، أو الجماعة يوجدان واألموات األحياء فكال هنا ومن
عليه يطلق القبيلة، أو لألمة االجتماعية الوحدات أدنى إن بل األم، األنثى إىل اللغوي

والرحم. والفخذ، البطن
بحالة بحق الكثريون سماها السلفية، نحو هذه االنجذاب حالة بأنه القول ويمكن
التصورات يف يتمثل ما وهو الحارض، عىل املايضوطبعه استحضار ومحاولة الهسترييا،

والصهيونية. والفاشية النازية إىل الشمولية
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جامع تصادف ألنها نظًرا االجتماعي؛ الباحث عىل «التابو» دراسة تقترص ال أن طبيعي
املمارسات مستوى وعىل الشفهي، أو األدبي املستوى عىل سواء الفولكلور، ودارس

عامة. والتقاليد
الخالعة، الطقوسية للقوانني البدائية املجتمعات يف ينتمي الذي ذلك التابو، ومعنى
بعض عىل بينهم فيما اتفقوا والذين املقدسني، والكهنة والرؤساء بامللوك امللحوظة
يف والصياد طفلها، عند األم وهواجس وأحزانه اإلنسان قتل يحكم ما مثل الحاالت،
يخالفها، وما حالة بني يفرق ال البدائي الرجل لكن وهكذا، والفريسة البحر مواجهة
باألخطار ميلء مجمله يف وهو حياته، مجمل عىل يمتد له بالنسبة العادي واملستقبل
واألشباح، الروحانيات وتتملكه تغلفه قد اآلخرين به يواجه الذي فالخطر واملخاوف،
يغذيه واقع إنه إذ الواقع عن يقل ال حال أية عىل فالخطر التخيالت، تتدخل هنا ومن
الذي الجذاب الدور نفس له لإلنسان بالنسبة — حال أية عىل — والخيال التخيل،

الواقع. يلعبه
والنائم، الصاحي بشقيها اليومية حياتنا مجمل وقنواتها التابوات بحار وتغرق

ومحرماته. تابواته وفعل وكلمة حركة فلكل
السنوات يف وصل أن إىل واستفحل خطره تزايد ما وهو وللنهاية، تابواته للبدء
فأصبحت والرسمي، املدني املستوى عىل وعالقاتنا حياتنا مجمل به طبع حد إىل األخرية
الحاجات. وطلب والشكاوى، والوشايات، اليومية والتقارير الخطب تتصور تعويذاته

وأنشطتها الدولة أجهزة إىل حدود أو سدود دون ونفذت رشايينه تفجرت هنا ومن
والخارجي. الداخيل اإلعالم أنشطة حتى املختلفة،
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محرماتها — الوالدة حتى والكتابة والفعل الكالم منذ بداية أية — فالبداية
وتابواتها.

وفاة أو أكل أو نص أو خطاب تذييل أو وصوًال أكانت سواء نهاية أية — وللنهاية
وممنوعاتها. ومحرماتها، طقوسها —

حالل أو ومحظور، مباح إىل املعارصة هذه حياتنا تنقسم أصبحت هنا ومن
من طويلة بمرحلة مر قد والحرام، املحلل أو واملمنوع املباح أن عرفنا ما وإذا وحرام،
الحياة القديم العالم بها قسم التي الكيفية عىل للتعرف العلمية واالجتهادات الدراسة
داخل رسيانه يواصل يزال وما والغيبي البدائي الذهن بمقتضاه تشكل الشعوري يف
ومعارصه. سالفه العربي، مجتمعنا خاصة ونامية، متحرضة من املجتمعات، مختلف
املبرشون عليها تعرف ال» الذي «ذلك أو املمنوع تعني بولونزية كلمة تابو فكلمة
ترتدد كوك، كابتن خاصة ١٧ القرن أواخر منذ األوروبيون واملستكشفون والرحالة
«بقشيش»، كلمة ملرص األوروبي الزائر بها يسمع التي الكثرة بنفس شديدة، بكثرة
تعبري إىل أقرب وبطريقة Taboo تافو تاهيتي مثل الجزر هذه بعض يف تنطبق وهي

والقرف. الرفض عن تعبريًا لغتنا يف املتداولة «تفو»
للتابو ميد مارجريت د. تعريف وتفو تابو بني االشتقاقي اللغوي التقارب ويؤكد

السالف. املوقف إىل يشري تعبري أنه من االجتماعية: العلوم معارف دائرة يف
عرص ُكتَّاب فاستخدمها األوروبية، اللغات إىل الكلمة هذه دخلت التاريخ ذلك ومنذ

روسو. جاك جان ومنهم ١٨ القرن أو التنوير
أو االجتماعية بالعلوم املشتغلني من عديًدا بعُد فيما تابو كلمة شغلت أن إىل
مقدسة، أو مباحة أفعال إتيان هو بالتابو املقصود وهل طويًال، زمنًا اإلنسانيات
إىل الذهاب أو أشياء ملس مثل ممنوعة، أو محرمة أخرى أفعال عن واالمتناع واإلقالع
منازعات أو وجهات أو أشياء إىل السمع أو الشم أو النظر مجرد حتى أو بعينها، أماكن

بعينها. حروب أو
تحرجوا قد وغريه، كوك مثل الغرب، خارج للعالم ١٧ القرن مكتشفي أن والالفت
التابو يحدده الذي النظام أن ملالحظتهم وذلك املقدس، وبني التابو بني املطابقة يف
وتربية الوالدة عادات حتى الجنس، من ابتداء الرجل وممارسات بمعامالت يتصل
مائدة عىل مًعا باألكل لشخصني يسمح ال كان الطعام، وعادات والحروب، األطفال،
داخل يحدث كان ما بنفس طعامه، الرجل مشاركة للمرأة يسمح ال وكذلك واحدة،

هذه. أيامنا إىل اليوم مجتمعاتنا
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يف هنا — املرأة أن اعتبار عىل عندنا، الرجل مع املرأة أكل تحريم أن هنا وامللفت
عىل يُطلق ما وهو — محرمة أو حرمة أو حرام أو حريم إال هي ما كامل ككل — بلدنا

والبكارة. الوش أخذ طريقة
أن سبق كما محرمة األفعال، من والكثري بل الطعام، الرجل املرأة مشاركة عدم
والسقوط والخطيئة الخلق أساطري يف يتبدى كما منه، منزلة وأقل مدانة أنها أوضحنا؛
تحتل فيها التي البولونزية، املجتمعات تلك يف املرأة وضع عكس عىل وهو والسامية،
األمومية وتقويماتهم أساطريهم به تشري ما بحسب الرجل، من منزلة أعىل وضًعا املرأة

اليوم. إىل
استغرقت فقد حياتهم، يف — ومحرم محلل من — التابو تدخل لكثرة ونظًرا

املتعددة. الجزر هذه ومؤسسات مجتمعات مختلف داخل كبريًا حيًزا دراسته
وشعائرهم حياتهم أنشطة مجمل لدراسة املتعاقبة البعثات عرشات فزارتهم
تجارة من اليومية املعامالت يف التابو فيها ويتحكم يقيمها التي الدينية، الحرية

السائدة. املتوارثة التابوت لنظام أُخضعت وعمل واستثمار
القرن يف واملبرشون الرحالة جمعها التي الخام أو امليدانية املواد تجمعت إن وما
تسنده يف للتابو البنائي النسق أو ظاهرة، حول األوروبيني الدارسني لدى عرش الثامن
والقرابي، والسيايس االقتصادي البناء عىل األنساق بقية مع املتبادلة وعالقاته الوظيفي،
خاصة املجتمعات، مختلف داخل النسق هذا حول معه دراسات حركة نشطت حتى
السامية، للغات بالنسبة أو األفريقي الشمال أو آسيا غرب يف سواء العربية مجتمعاتنا
االجتماعية والنظم املمارسات مستوى عىل أو والعربية، العربية املعارصة وأخصها

إلخ. … والتوريث واملرياث امللكية حماية يف ودورها والساسية
ناصيتها يحكم التي والتصورات األنشطة مختلف دراسة يف االستغراق طريق فعن
العادات مختلف من الكثري أن إىل التوصل أمكن البولنزية، املجتمعات هذه داخل التابو،
البدائية واملخيلة الذهن أنشطة مختلف عىل سيطرتها تواصل تزال ما التي واملمارسات
أو — القسم طرق مثل — العربي عاملنا يف خاصة — والشعوب القبائل مختلف عند
الجسم أجزاء ومنها املقدسة، واألماكن األشياء أو املوتى أو باآللهة سواء — الحلفان
واملصائب الكوارث بحلول والتوسل الدعاء ومثل والفرج، والعينني الشعر مثل البرشي،
مؤسساتنا مختلف مستوى وعىل مفرطة بكثرة يحدث كان ما وهو واألعداء، باآلخرين
هذه. أيامنا يف واليهود بل واإلنكليز الفرنسيني مثل — األعداء — مع األخرية حروبنا يف
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— األعداء عىل دعائهم تنغيم يواصلون وشيوخها املساجد أئمة كان فحني
أجهزة مستوى وعىل العربي، والعالم مرص مساجد طول عىل — اليهود اإلرسائيليني
مختلف يف ورصدها االجتماعية الظواهر بدراسة املهتمون كان اإلليكرتوني، اإلعالم
عىل الدعاء — تابو — طرق مختلف رصد طريق وعن — اإلمربيايل — الغرب عواصم
بكثرة. الغربية الصحف بهذا أشارت كما ا، حقٍّ مخزية نتائج إىل بالطبع توصلوا األعداء؛
املمارسات بقايا من الكثري أن عن كشفت التابو، وقنوات طرق دراسة إن بل
وحرق السحرية، والكلمات الشبشبة، مثل رسيانها تواصل تزال ما التي السحرية

… وهكذا العجني، من واملصنوعة والطينية الورقية األعداء تماثيل وإفساد وإحراق
وأيام والشهور، املختلفة املواسم مع التعامل كيفية شملت التابو متنوعات إن بل
عند واألحد اليهود، عند السبت — ممنوعات من بعضها يصاحب وما السبعة، األسبوع

وهكذا. املسلمني، عند والجمعة املسيحيني،
الفيكتوري العرص قبل فيما يُعرف لم للتابو االلتفات من الرغم عىل أنه فيالحظ
الثورة بعد فيما حتى داخلها رسيانه واصل أنه إال األوروبية، للمجتمعات بالنسبة
القول ويمكن األوروبية، الشعبية الطبقات مخيلة يف تحكم أيًضا هو بل الصناعية،
ينظرون فكانوا التابو»، «الذهن تأثري تحت بدوره واقًعا كان الفيكتوري العرص بأن

السجن.» مكانه «املريض بأن وقالوا خطيئة، أو جريمة أنه عىل للمرض

حد إىل الرشقية الشعوب مجمل عند كمحرم لها النظر تابو يشمل للمرأة وبالنسبة
بطل كرامازوف األخوة يف عنه عرب ما وهو — كنوعية العام مطلقها يف — األنثى رفض
«هل الراهب مع التهكمي حديثه يف بافلوفتش» «فيدور الرافض األب ديستويفسكي،
يُمنع وإنما ممنوعة، وحدها ليست أتوس، جبل — دير — يف النساء زيارات أن تعلم
عجلة أية وال إوزة، وال دجاجة فال الحيوان، أنواع من نوع أي من اإلناث وجود أيًضا

هناك؟» وجودها يحتمل أن يمكن صغرية
باملرأة يتصل ما هو — العربية واملنطقة مرص يف — عندنا التابوات أخطر ولعل

باملرأة. املرأة أو بالرجل، الرجل أو باملرأة الرجل مستوى عىل سواء والجنس،
أو الطوطمية، أو الحجرية النظرة لتواتر تبًعا للمرأة ننظر نزال ما فنحن
الحرام أو التحريم شملها كذا األم، الخطيئة منبت أنها اعتبار عىل السالفة، األسطورية
والخطيئة إليها النظر بني التابو وربط املحرمات) من (فاعتربت والحرمة الحريم أو

تزني». «العني أن اعتبار عىل
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مختلف عىل املرأة تابو تغطي جادة علمية دراسات هناك كان لو أنه تقريري ويف
بأفرع تتصل سالبة، مفزعة نتائج إىل التوصل اإلمكان يف ألصبح وأبعاده، مراحله
الذي التخلف ملدى تصورنا هنا أبسطها لعل والعقلية، واإلنتاجية اإلبداعية النشاطات
العلم، قبل ما عصور من املمتدة املنحدرة واإلدانة القهر لظروف نتيجة إليه، انتهت
وركيزة نواة هي التي األرسة داخل تفريخه التخلف هذا يواصل والرضورة وبالطبع

األوىل. املجتمع
آفة وبني والجنس، املرأة تابو بني الوثيقة العالقة مدى إىل الدراسة ستقودنا كذلك

مرص. يف خاصة شعوبنا تعانيها التي املهددة السكانية االنفجارات
الحرام أو املرأة تابو بني العالقة جدلية أن األوىل للوهلة يبدو قد أنه ويالحظ
االنفجارات وبني القرن، هذا مطلع منذ سميث روبرت وسماه إليه تنبه كما HARAM

تتهددنا. أصبحت التي املخيفة السكانية
منطقتنا طول عىل منبعه منذ املتواتر والجنس املرأة تابو يؤدي هل آخر، وبمعنى
وتؤكده يحدث ما أن أو السكاني، البناء أو النسق خدمة إىل مرص، وأخصها العربية

العكس؟ هو املتحدة األمم إحصاءات
العالقة، هذه عقلنة اتجاه يف الجنيس، التحلل مداها التي املتعسفة الحلول يف إن بل
التوصل هو بالطبع األخري هدفها التصنيع، فوق ما ومجتمعات الغرب إليها يلجأ والتي

الدقة. بالغة سكانية انضباطات إىل
الجنس وتابوات معوقات بني الشديد االرتباط إىل الدراسة هذه مثل ستوقفنا كذلك

والحضاري. العقيل تخلفنا وبني
وبني الجنس، وموروثات تابوات حلول بني االرتباط مدى تصور يمكن وال
العلمي، االشرتاكي بشقيه حولنا من املتقدم العالم يف والحضارية العقلية االندفاعات
يف ممثًال والثقافة، الجنس بني ارتباط من حولنا يحدث فما اإلمربيايل، والرأسمايل
وتلفزيون، وسينما ومرسح وأفالم وكتب ودوريات ملجالت نوادي، من األنشطة مختلف
الفاشست الجهالء يدعي كما انحالًال أو اعتباًطا يحدث ال إلخ؛ … ورسير وشارع وتربية

املخربون.
بالشكل والزحام، والظالم الخفاء يف الجنس تابوات وتفجر انفكاك ظاهرة يف ولعل
يعرف وكلنا املرضية، ظواهره إىل بوضوح يشري ما جميًعا؛ ونعرفه نشهده الذي والكم
جنسية حاالت إىل — القاهرة يف خاصة — املواصالت وسائل تتحول مدى أي إىل

جماعية.
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خالل فتاة، أو بامرأة التعرف الشباب أو الرجل عىل ا جدٍّ يصعب الذي الوقت ففي
عناء دون شاذة جنسية عالقة أو عملية ممارسة بسهولة له يمكن األوتوبيس، زحام
الغامضة الحالة هذه يف فيشرتط لظهر، ظهًرا أو لوجه ظهًرا العملية هذه تمت سواء
الواحد ويتعرف العيون، تلتقي ال أن — والخفاء الظالم يف الجنس ملمارسة املرادفة —

خاطفة. نظرة يف عيونهما تتالقى حتى أو الطرفان، يتعارف أو اآلخر، عىل

النسائي الشذوذ حالة هي التفاتًا، الكثريون يعريها ال والتي أمنًا، الحاالت أكثر ولعل
أو طبيعية كانت لو كما وتبدو عندنا، التابو حاالت أقل وهي — السحاق — البناتي أو
إنكلرتا خاصة — كتابو — جدٍّا امللفتة الغرب يف ظاهريتها عكس عىل متصورة، غري

وأمريكا.
لهالنا مدننا، يف والزحام الجنس تابوات بني العالقة جدلية يف قليًال تعمقنا ما فإذا
مرت التي — القباحة وليس — اإلباحة ملراحل — شعورية ال — ردة أنها وجدنا ما

عام. آالف ٦ منذ والتعشري عشتار قدست التي مجتمعاتنا بها
املضادة املواقف أو الثقافة ظاهرة مع تصنيفها يمكن حالة أنها أيًضا ولوجدنا
لرغبات تلخيصها يف خاص، بشكل الجنسية والنكت النكت يف تتمثل ما أول تتمثل التي
املوقف يف ممثلة التابوات، أو واملمنوعات — الفوقية — الضغوط مجابهتها ويف دفينة،

املغلق. للمجتمع — العاطفي أو املثايل — للعرف املضاد الرافض
ال — لغة أية — اللغة فإن مالينوفسكي،1 يقول فكما اللغة، لتابوات وبالنسبة
ذاتها حد يف اللغة إن بل بعامة، واألديان لألسطورة والحامي الحارس دور فقط تلعب

واالجتماعية. الطبقية األوضاع عىل األمني والحافظ الحكم لعبة
اليوم انتهت التي السامية، اللغات عائلة سيطرة بمدى الفور عىل هذا ويذكرنا
هما أو مكبلتني اليوم إىل زالتا ما أنهما وكيف والعربية، — الفصحى — العربية يف

كافكا. يسميه كما الوهم أو األساطري، أو للرتاث حارستني
رقعتها، واتساع الفصحى، يف السامية اللغات اكتمال بمدى يذكرنا هذا أن كما

السامية. الحضارات مجموع فيها اكتملت هي أو بها، أنهت لدرجة

دراسة إىل تحول ،١٩٤٢ سنة نيوهافن يف وُدفن ١٨٨٤ سنة كركوف يف ُولد رويس أنثروبولوجي عالم 1

الذهبي». «الغصن الشهرية فريزر موسوعة من األوىل الثالثة األجزاء قرأ حني الفور، عىل األنثروبولوجيا
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إضفاء اليوم إىل يحفظ ما اللغوية ومنمنماتها الفصحى تابوات يف يكون وقد
يف والتي األصلية، األربع الجهات عىل وشؤم، نجاسة من ومعاكسها القداسة صفتي
األربعني العرش ومالئكة — العهد — التابوت أركان أربعة إال هي ما صورها أدنى
الشعبي، املوروث يف اليوم إىل يتواتر ما وهو والرسالة، والقيامة واملوت بالخلق املكلفني

واملتويل. والرجال، والبالوي، الغوث، قطب وهم: األربعة، باألقطاب
— أضالع بقية عىل ومحظور مباح من التابو شطري إضفاء إىل األمر ويصل
الهامة يعلو كما وأعاله، الواطي، الواطئ أو بالسفالة أسفله ارتباط من — املكعب
بتسمية يذكرنا قد بما السامي، أو والتسامي السمو، مرادف — ارتفاع من — والرفعة

وعربيني. عرب من — وسماء سمو — الساميني
حضارية، أو عقلية أو برشية من التنمية عىل — اللغوي — التابو أخطار إن بل
الحفاظ اتجاه يف الحروف ومقاطع الكلمات نطق أسلوب أو طريقة اعتبار حد إىل تصل
أو كفر أو قرية كل اعتبار حد إىل املحلية يف املغرقة لنقل أو املحلية، اللهجات عىل
أدنى له الحافظة به، الخاصة وتعابريه لهجته له سكاني تجمع أشكالها أدنى أو عزبة

الطوطمية. وجذوره أصوله
املتسق الحافظ، دوره ممنوع أو معيب يشء أو كعيب التابو يكون هنا ومن
وإيقاعاته لهجته، عىل حفاظه يف حتى التعصبي، القبيل املحيل املجتمع مع اإلخالص
من بدًال ويا، ومنا، عايزا، مثل: سويف بني يف الكلمات نهايات نطق عدة مثل اللغوية،
«عايز قول: مثل املتاخمة، الفيوم إقليم واحة يف ألف إىل الياء حرف قلب طريقة أو ياه،

إلخ. … و«منني» و«فني»، إيه»، «عايز من بدًال و«مناه»، و«فا» آه»،
الطريقة عىل النطق وقراها سويف بني ملواطني مثًال وتابو عيبًا يصبح هذا وعىل
يتساءل حني الفيوم قرويي عىل العيب نفس يرى كما الكلمات، نهايات تأكيد يف املعتادة
إىل يصل اللهجة، — عادة — عىل الحفاظ تابو إن بل وهكذا، «ال»، من بدًال «ليه؟» قائًال:
نمطه، طريقة تغيري عىل مثًال متحدث يقدم فحني الحضور، أو حضارة كلمة إدانة حد

«حرضي».» أو«عاميل الحضور»، زي بتتكلم «إنت قائًال: الفور عىل آخر يخجله قد
وقد الوسطى، مرص يف خاصة الرفض إىل أقرب املتحرض أو فالحرضي هنا ومن
«توهني» من متواترة «تيهيل» كلمة أصل أن ويبدو بيتهيل. إنت ساخًرا: سائله له يقول

والتوهان. التيه بمعنى
وتحفل به، التمثل يصح ال أنموذج هو أو ُمستَحب، غري التحرض أو فالحرضي

تاه». قديمه نىس «من مثل النماذج بآالف واألمثال والحكايات الحواديت
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الحرضية «امللك» زوجة ابن يأخذ ما عادة الجان، وخرافات الشطار قصص ويف
والرش، الظالم أبناء صف يف يقف هو بل املعتدي، الظالم الخصم جانب املتحرضة، أو
الزوجة ابن املضطهد الحجاب، عنه املكشوف أو — املوعود — الحدوتة بطل مواجهة يف

املنترص. النور ابن البدوية، أو الفالحة،
من عديد داخل نموه والتابو، العادة بسلطة املدعم املوروث، هذا مثل واصل وطبًعا
الليلتان، حتى «زينب» منذ الرخيصة، الراديو ودراما السينما، كأفالم الثقافية، أنظمتنا

األغنياء». بنت و«ليىل الفقراء»، بنت «ليىل

إىل تصل للغتنا وبالنسبة — لغة أية — اللغة آفة هي واالستعارات التكنيات ولعل
كأن الحسد، من التخوف حاالت يف أو والخاالت، األم خاصة عامة اإلناث اسم إخفاء
اليوتوبيا شيمة — الرتفق حاالت يف أو واسمها، باألنثى واسمه الذكر املولود عن يُكنى
بكريمة والعوراء بالرضير، األعمى عن يُكنى كأن — بخاصة واإلسالمية بعامة السامية
املحسود. أي املنفوس؛ أو املعيون أو بالعائف واملريض السمع، بثقل واألصم العني،
بعافيه» — شيئه — «أشيته بأن مريض عن السؤال حني املناطق بعض يف يقال وقد
أنت، وتعيش باملتويف، امليت، عن وكذا وتعبان. راقد، املدن: ويف فقط، «بعافية» أنه أو

حياتك. يف والبقية واملرحوم،
الرش، أو الخري جلب بهدف سواء األدعية حد إىل االستطراد يمكن وبالطبع
إىل هبطت متهافتة مثقفة مادة «كراب» يعتربها والتي السحرية، وأعمالها بتعاويذها

الساميون. والعرب اليهود حملها األبيض البحر من مسترشية غازية أوروبا
طول عىل بعينها وأماكن بالد وممارسات وأسماء تابوات إىل االستطراد ويمكن
طوبة شهر مثل وأشهرها، السنة وفصول لألوقات، بالنسبة وكذلك العربية، بلداننا

وهات». الغيط «روح برمهات يف املحاصيل وازدهار كركوبة»، الصبية «خالَّ
والهوام، والحرشات والطيور النبات ملأثورات املصاحبة للتابوات الكثريون وتعرض

االنتقال.2 بشعائر جنب» «فان سماها التي الطقس، وشعائر

الشعائرية. وحكاياته العنكبوت مثل 2
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جريفر روبرت األساطري عالم الشاعر أفرد — الحلفان أو — للقسم وبالنسبة
وجمع جريفر نرشه أن منذ هذه، أيامنا إىل نرشه يُعاد صفحة، ٣٤٠ من ا هامٍّ مؤلًفا

األدنى. الرشق بلدان وبقية مرص من مواده معظم
أحواله معظم يف القسم بأن القول يمكن الشيق، جريفز لكتاب االستطراد وقبل
يكون قد أحواله معظم يف أيًضا وهو ومحرماته، ومغلقاته ونظامه التابو إىل أقرب

مضحًكا.
الفراعنة منذ السامية، األدنى الرشق حضارات يف موجودة نماذجه أقدم أن ويبدو
باآللهة، والقسم وجوههم، يف والتفرس املوتى جثث عىل القسم مثل والعربيني، والبابليني
من البرشي الجسد بأجزاء والقسم ونهار، وليل وكواكب نباتات من بالطواطم والقسم
وبنيه لنوح — يهوه — اإلله قسم أقدمها ومن ومقاصيص، لشعر لعينني لفرج بطن
وقسم وبينكم»، بيني ميثاق عالمة لتكون السماء يف قويس «وضعت الساميني: من
ما وهو مقسًما، فخذه تحت يده وضع بأن إسحاق البنه — إرسائيل أو — يعقوب

اليوم. إىل شائًعا يزال ال
قدم قديم القسم فإن جريفر روبرت يقول فكما القسم، تأصيل إىل هنا حاجة وال

اللغة.
قباحة — أو إدانة بفكرة مرتبط القسم يف واالعتقاد اإليمان أن جريفر رأي ويف

األم. األنثى املرأة —
الهنود حضارات مثل القسم، تعرف لم واألقوام، الحضارات من فكثري هذا وعىل
أفريقيا، يف البوشمان وقبائل األسرتاليني، ومثل واملكسيك، بريو يف الحمر، األمريكيني

الثقافية. امليول ذات املجتمعات وبعض
تقنينها أو ونتائجها للدراسات بالنسبة الثقل مركز بأن القول اإلمكان يف ولعله
اليوم، إىل مطرد بشكل املايض القرن أواخر منذ انتقل قد بالتابو، املختصة العلمي
— خاصة األفريقي الشمال سواء العربي، عاملنا إىل — البلونزية – البدائية الجزر من
— واللغوية — الحضارية والجذور العربية، الجزيرة يف أو املراكيش، — والريف اللغة
وفريزر، ماريت، أمثال: األوائل الرواد من جيش فيها شارك دراسات وهي السامية،
سميث، وروبرت وسنيث، براون، ورادكليف وسبنرس، ودافيدسون، وفرويد، وتيلور،
متخصص أنثروبولوجست أنه هنا وأهميته ،١٩٠٩–١٩٥٢ شتينر فرانز هو هنا واألخري

العربي. الجانب متضمنًا السامي العربي عاملنا أو … الساميات يف
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الهامة موسوعته ضمنها التي سميث لنظريات ومعارضته نقده أقىس شتينر ووجه
التابوات كل «ليست أنه فريى التابو، عن دراسته يف شتينر أما السامية، األديان عن

سميث. روبرت ذكر كما دينية» ألغراض تنتمي
أن إىل تنبه الذي سميث، روبرت دراسات يف اللغوية بالجوانب أشاد شتينر أن إال
ترجع هي بل التسمية، هذه بنفس اليوم إىل استخدامها إىل ترجع ال تابو، تسمية أصل
أو kadesh قدس بمعنى استخدموها فاليهود ساميتني، لغتني إىل ومنشئها أصلها يف
داخل األقداس قدس وأيًضا املقدسة، املدينة أو القدس تسمية جاءت ومنها املقدس،
وحرملك وحريم حرم حرام بمعنى استخدموها والعرب رسية، املعابد أماكن أخفى

وهكذا. … وحرمة
هو متصوًرا فرويد النفيس التحليل رائد اللغوي البحث هذا يف أيًضا شارك ولقد
أو قدس بينما اليهودية. املقدس أو قادش بذاتها هي العربية حرام كلمة أن أيًضا
يف بكثرة استُخدمت سامية كلمة فهي معروف، هو كما عربية كلمة أيًضا هي املقدس

البنتاتوك. — الخمسة لألسفار العربي النص
عكس عىل السامية اللغات يف املقدس بمعنى قادش أن سميث روبرت الحظ ولقد

البولونزيني. عند املمنوع، أو واملحرم والتحريم الحرام إىل تشري التي تابو
القبيلة، حمى ومن الطائف، حمى أو مكة حرم املقدسة األرايض العرب فعند

وحماية. الحمية أو حمية كلمة تواترت
للتابو فائًضا اهتماًما أوىل الذي سميث روبرت إليه توصل ما إغفال هنا يصح وال
«عدوى» عن بمفهومه يتصل فيما خاصة السامية األديان عن الكربى موسوعته يف

األممية. التحوالت
مرادفة وأنها بولونزية، تكون أن قبل مشرتكة، سامية كلمة أنها سميث رأي ويف

ساميني. لغويني جذرين من ومنحدرة السامية اللغات يف — مقدس — لكلمة
تقابل حرام، العربية الكلمة فمعنى ،kadesh قادش بمعنى فرويد واستخدمها
يف الخمسة األسفار أو البنتاتوك يف والرسم املعنى بهذا ووردت قادش، العربية الكلمة

القديم. العهد
فكان إرسائيل، يف البغايا معابد عىل يطلق كان ما وهو قاديشا، اسم ومنها
السامية والعربية «تابو» البولونزية الكلمة بني اللغوية املقارنة طرح فضل لسميث

إلخ. … مقدس أو «قدس» عامة
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وحيث املقدسة، األماكن من الكثري يوجد حيث العربية للجزيرة سميث وتعرض
املمتلكات وحتى بل واألشجار، الجبال مثل طبيعي يشء بأي املساس يُحرم كان
اختارهم، من أو ممثليه بها خص التي هللا ممتلكات أنها عىل إليها ينظر كأن الشخصية
الطائف: وحمى مكة حرم أم والطائف، مكة الحرمني تراثي يف بخاصة يتبدى ما وهو
تحدده قد الذي حماها فللقبيلة القبيلة، داخل الشخصية املمتلكات إلغاء حتم حيث

للجميع. مشاع املاء، وموارد والكأل والزرع األرض الحمى وداخل جبال، أو تالل
والرعاف صالح بناقة مثًال ورضب السائبة، الجمال أو النوق «لنذور» تعرض كما

كعقاب.
فقط والنذور، واملمتلكات األشياء ترتك أن املقدسة األماكن يف املفروض فكان
— الناس — يستخدمها أن من تمنع التي بالشعائر محاطة اآللهة، الستخدامات

نهائيٍّا. استخدامها يحرم ما وكثريًا معينة، بطرق إال اآلخرون،
سميث. معارًضا شتينر يقول كما دينية أغراض إىل تنتمي التابوات كل فليست

الطامث املرأة تابو حتى والوضوء االستنجاء منذ بتوسع النظافة قوانني واستخدم
استطاع أنه املقارن، البحث أو املنهج استغرقه الذي سميث ويرى ميت، جثة ملس ومن
من نوعني إىل التوصل املقدسة، السماوية األديان يف املضنية الطويلة أبحاثه خالل

املقدس. الكتاب من بالتحديد رصدهما التابو
ما بقدر كمقدس، إليه ينظر أال التابو يحتم — العربي أو السامي — فاإلنسان
املتطهرة غري واألشياء املقدس لغري وكاتقاء الطبيعة، فوق ما قوى أخطار يتقي هو
ونعارشها نعيشها التي األمثلة عرشات لذلك ورضب استخدامها، املباح أو النظيفة أو
بحتمية املتصل املثال بهذا منه نكتفي لها، كاٍف التفات دون وبالرضورة بالطبع

مقدس. غري أو محرم وبالتايل نظيف غري اإلنسان ظل وإال الجماع بعد الطهارة
والخنازير الكالب مثل بعينها أشياء ملس وعدم النجاسة ملفهوم تعرض كما
اعتبار عىل الجنسني، من الجماع بعد يتطهر لم ومن الطامث، واملرأة املوتى وأجساد

نجسني. أنهما
كثريًا السامية، املجتمعات مختلف عىل دراساته خالل سميث، روبرت عدَّد كذلك
الرداء مثل: التابو حكم يف هي والتي بها، املساس يصح أو يجب ال التي األشياء من
اكتشافه املدهش ومن الخطرة، أو املمنوعة حكم يف ألنها واألوعية؛ واألواني الكهنوتي،
إضفاء وهو املسلك، أو الغرض ذات تؤديان مختلفتني متناقضتني طريقتني هناك بأن
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— تستوجب قد التي التابو، بأخطار املحاط التحريم تستوجب التي القدسية صفة
واالغتياالت. القتل أنواع أبشع — حتى

عىل «مربوك نقول: حني الساميني؛ العرب نحن بيننا متداوًال مثًال سميث واستخدم
واملداسات، األحذية نحو باملسالك يتصل ما ثم األم، لألرض الحذاء وانتساب األرض»،
تعني كانت وفلسطني إرسائيل يف النعل مخلوع وابن النعل، مخلوع مسبة أن وكيف
التوراة3 يف عدة أماكن يف أورد كما والنجس، واملدان الخارج بمعنى امُلضطهد امُلهان
(خروج األوىل للمرة يطأها أرض عىل حذاءه4 املرء بها يحرك أن يجب التي الكيفية عن
البيت، أهل ويا ساتر، يا للدخول: املصاحب البدء تابوات من هذا يصاحب وما ،(٣–٥

إلخ. … هللا أهل ويا
له كان واملقدس، التابو بني العالقة لفكرة سميث روبرت تنبه بأن القول ويمكن
لتوراتية ألنثولوجية اجتماعية من اإلنسانية، الدراسات أفرع من عديد يف املشع التأثري
— السامية — األديان دراسة يف جهوده إىل باإلضافة الخمسة، لألسفار بالنسبة خاصة

البدائية.
التابو حقل جذبهم ممن النقد من لكثري سميث نظريات تعرضت وكالعادة
القديم العهد عن مميزة «أفكار عن snith سنيث دراسة مثل السامية، والدراسات
خاصة سميث، إليه سبقه ملا حبيًسا ظل وإن له، العنيفة انتقاداته ركز حيث ١٩٤٤»؛
املختلفة الثالثة مستوياتها كال عىل واملقدس، التابو بني العالقة عن دراساته مجمل يف
من يفهم املعنى أن إىل مشريًا أو قائًال الرحل، الساميني للبدو البنتاتوك يف تبدت التي
لفئة معد مغلق، قبيل — ممارسة أو — معنى أنه ذلك الثقافية، واملمارسات التعبريات
وحاول الرتاث، هذا يف تتغري ال املعنى حيث من مستويات ثالثة عىل ويجري قليلة،

العادي. العربي نظر وجهة من التوراة يرى أن سميث
وفريزر البدائية»، «الثقافة تيلور وآرثر سبنسال لهربرت التوراتية الدراسات أما
العهد ونظريات القديم «العهد يف الفولكلور عن الثالثة واملجلدات الذهبي»، «الغصن يف

سون. لدافيد القديم»

وسلوكية. خلقية وإدانات السلوك ممارسات ويف الفلسطيني، األورشليني التلمود يف بكثرة وردت 3

يتقابل بما املساجد، ويف العربي املنزيل السلوك يف منترشة األحذية حيال الترصف وشعائر ممارسات 4

من الطوطمية، الشعارات أو والشعائر التابو، النسقني كال عىل سواء الرأس، أغطية مع ويتعارض
إلخ. … وحطات وطواقي وعمم طرابيش
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أنها إىل وتوصل والبوبية، بالبابلية وعالقتها «قادش» لكلمة اهتماماته أوىل واألخري
بها وخص لآللهة تنتمي التي — واملمتلكات — فاألشياء انفصال. أو «فصل» تعني

واإلنسان. هللا بني االختالف أو االنفصال وتؤكد تشري البرش،
بحلل وعالقتها (٢٢-٢١ (صمويل بالعادي املقدس لعالقة سون دافيد تعرض ثم
العربية، بالكلمة حلل عالقة ثم ،«٢٢–٢٦ «حزقيال يف خاصة بينهما، واختالف وحالل

.«٣١–٥ «وأرميا ٢٠–٦ عدد يف الحرية) (أعطي حرر
ميت، جثة األهايل أحد ملس لو طنجة يف أن والحظ وحرام، لقادش تعرض كذلك
الشعائرية القيم عن براون رادكليف لنظرية بالنقد تعرض كما أشهر، ١٠ تابو يظل
أنهم عىل الوالدة حديثي لألطفال ينظر كأن والعقاب، الخطيئة بدائرة مروًرا والعقاب،
مثله الحديث فالوليد املشتعلة، النريان يف بإلقائهم التطهر ويتم متطهرين، نظيفني غري
هو فاألحمر األحمر، باللون يُدهن نيوزيلندا، يف جثة يحمل ومن الحديث، امليت مثل
يقرب أن التابو الرجل عىل يحرم وطنجة وتاهيتي هاواي جزر يف هناك. التابو اللون

طعاًما. يطهو أو امرأة
الدينية الشعائر خالل من خاصة للتابو النظر يف فريزر مع سون دافيد ويتفق
يخدم بما القبائل ورؤساء الكهف ونظم الحيوانية من منحدر أنه املدينة، إىل باإلضافة

الزواج. ونظم وحفظهما والتوريث امللكية حقوق أغراض
الطبقي املستوى عىل — امللكية قانون بني فربط والتابو» «الطوطم يف فرويد أما

األوامر. إطاعة يحتم بما الجنسية وامللكية —
بني الربط يف تمثلت فريزر فضيلة أن إىل أشار فقد فريزر، نقاد أهم ماريت، أما
محددة، وأشياء أفعال إتيان وتحريم تجنب يحتم السحر أن اعتبار عىل والتابو، السحر
تيلور د. هو والتابو، السحر بني الربط هذا حقق من أول أن إىل فأشار ثانية عاد لكنه

.١٨٦٥ عام البرشي للجنس املبكر التاريخ يف أبحاث يف
املجتمعات لبعض بالدراسة تعرضه خالل بوضوح، أشار من أول تيلور كان فلقد
والذاتي. املوضوعي بني الربط يف والخلط االرتباط ذلك ثم التابو بني للعالقة املحددة،
الجنسية والنشاطات بالفوز تتصل وأعمال، بأفعال طويلة قائمة تايلور وأورد
شيوعها يف تعتمد األصل، البدائية األطعمة من كثريًا فإن تيلور يقول وكما والشعائرية،

الخزعبالت. من أكداس من وحولها عنها يشاع ما عىل
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املرتبط الفحومة أو «النث» مثل واألطعمة، الفواكه حول عندنا يزال ال ما وهو
الجوع وبني الجوع، بني اللغوية العالقة ومثل الشخري، — تابو — عقب الفم، بطهارة
والجوافة، الجميز وكذا الساميني، العرب عند — املقدس — القرع نبات ومثل ضاع،
نفس وتحريم العربية، والقبائل البدو، عند الصحراوية والزواحف الضب أكل وتحليل

والجبلية. الزراعية، البلدان يف الزواحف هذه
األكل. خالل ترسي األكل قيم أن عىل منصب فاالعتقاد

حد إىل وتحريمها األطعمة إباحة وصلت فقد تيلور د. يقوله ما إىل واستناًدا
الحيوانات لحوم أكل بتحريم — الالتينية — األمريكية القبائل من كثري عند االعتقاد
أكل فضلوا ولهذا آلكلها؛ ستترسب الجبانة خصائصها أن يف اعتقاًدا الجبانة، أو األليفة
الربية، والخنازير الربية، الخيل إناث من املتوحش الربي املهر أو واأليائل النمور، لحوم
الحيوانات وحرموا آكلها، جسد خالل ترسي خصال به، تتميز وما ورسعتها لشجاعتها

وأبقار. ماعز من الجبانة
بدائرة مقاله يف خاصة فريزر، عند والتابو السحر بني العالقة إىل هذا ويقودنا
الذهبي»، «الغصن ملوسوعة الثاني املجلد من الثالثة بالطبعة ونرشه الربيطانية املعارف
أن سميث، روبرتسون وليام صديقي كلفني عندما ١٨٦١ عام حوايل يقول: وفيه
السائدة النظر وجهة من كتبت الربيطانية، من التاسعة للطبعة التابو عن مقاًال أكتب
لشعوب والبني األسود الجنسني دراسة عىل قارصة كانت والتي لألنثروبولوجيني
من وكان للبولونزيني، وامليدانية الدراسية املالحظات انترشت ما ورسعان الباسيفبكي،
بعامة الخزعبالت نظام عىل طرأت التي فالتحاليل نظري، وجهة أعدل أن واجبي
املتحرضة، املجتمعات داخل ممتدة هي ما بقدر الهمجية املجتمعات عىل تقترص ال
املجتمعات مختلف داخل للخزعبالت املعادية األنظمة من واحد سوى هو ما فالتابو
مختلف من املركبة املجتمعات ألبنية والتفاصيل املسميات مختلف تحت واألجناس
النتيجة هذه ضمنت ولقد واقتصادية، وأخالقية وسياسية، واجتماعية دينية من الوجوه
واملنشورة سميث، روبرتسون صديقي املوضوع عن بعامة آرائي ضمن ولقد مقالتي،
الديني التغيري يف ونظامه التابو أهمية فإن هنا ومن السامي، الدين عن موسوعته يف
الجديرة مكانها واتخذت املالحظة، موضع أصبحت واملرياث، الحكم نظم يف واألخالقي

املعارصة. األنثروبولوجيا داخل به
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وأخطار «التابو الذهبي»: «الغصن من الثالث مجلده يف فريزر عالجه ما أما
أو تابو أشياء أو أفعال أربعة هناك بأن التايل: النحو عىل تلخيصه فيمكن الروح»،

هي: محرمة

أو التابو ملمارسات بالنسبة والكلملت واألشياء، األشخاص، املحرمة، األفعال (١)
الغرباء.5 مع يتعامل تابو نجد املحرم،

والرشاب. الطعام خالل (٢)
الوجوه. رؤية خالل (٣)

الطعام. عن الصيام خالل — املنازل وخراب املنازل (٤)

األشخاص: تابو ثم

وامللوك. الرؤساء (١)
الندابون. (٢)

والوالدة. النساء حيض (٣)
املحاربون. (٤)

القتلة. (٥)
واألسماك. الوحوش صيادو (٦)

وهي: املحرمة األشياء إىل باإلضافة

الحديد. (١)
الحادة. األسلحة (٢)

الدم. (٣)
الرأس. (٤)
الشعر. (٥)

الحالقة. احتفاالت (٦)

واملالحظات املعلومات وجمع التعريف يف الرئييس الدرو لعبت التي التبشري، أو االستعمار حمالت سواء 5

الغرب. خارج دوًما وثقافات الفلكلورية امليدانية
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واألظافر. الشعر تقليم (٧)
البصاق. (٨)
الطعام. (٩)

واألجراس. والطرق الخبط (١٠)
والخنازير. الجمال مثل املحرمة التوراة حيوانات (١١)

وهي: املحرمة الكلمات وأخريًا

األشخاص. أسماء (١)
األقرباء. أسماء (٢)
املوتى. أسماء (٣)

املقدسني. واألشخاص امللوك أسماء (٤)
اآللهة. أسماء (٥)
عادية. كلمات (٦)

الربط يف نظريته فريزر أقام حددها، التي واملمارسات واألشياء األفعال هذه وعىل
السالب. السحر من نوع — التابو أي — أنه إىل واالنتهاء والتابو، السحر بني

مما وغريه؛ مارييت من خاصة وأقساه، الهجوم ألشد تعرضت التي النظرية وهي
سميث. لروبرت خطابه يف حدث كما مرات، تعديلها إىل دفعه

أو الوظيفي دورها مؤسسة، أو كنظام للتابوات، بأن قول من هناك كان فإذا وأخريًا
مع يحقق اجتماعية بنية أو كنسق التابو، أن اعتبار عىل — املجتمع داخل النفعي
البناء مضمون لتحقيق النفعي أو الوظيفي دورها يف معها ويتساند األنساق، بقية
سخرية إىل املعارصة ملجتمعاتنا بالنسبة يدعو ما وهو متكامل، عام كنسق االجتماعي
الدافع النفعي جانبه والجنس، املرأة تابوات يف القديمة املجتمعات إغراق يف فلعل —
الخسارة العادم، مدى تصور الصعب ومن لكن مثًال، البدائي النسل تحديد اتجاه يف
نقص ومشاكل االنتاج ونقص اليوم السكانية لالنفجارات بالنسبة التابو يسببها التي

شعوبنا. منها تعاني التي الطعام
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الحيوانات ذبح لطرق املصاحب التابوات وليكن بسيًطا، مثًال أخذنا ما وإذا
املتوارثة الطرق بنفس الدم، هذا من االستفادة وعدم دمائها، إراقة طريق عن والطيور

اليوم. إىل سنة آالف ٥ منذ أي العراقيني الكلدانيني منذ
وكهنة فالسفة يف انتهوا الذين الكلدانيني أولئك ومعتقدات تابوات من الكثري ولعل
من أول كانوا أنهم منها اليوم، إىل تراثنا يف سارية تزال ما العليا، بسوريا حران
والكواكب األسبوع، أيام وسبعة العالم، خلق أيام وبني السبع، الحكمة أعمدة بني ربطوا
اإلثنني ويوم شمس، أو إيليوس واسمها للشمس األحد يوم جعلوا فقد السيارة؛ السبعة
األربعاء ويوم للمريخ، الثالثاء ويوم سن، والكلداني البابيل اسمه نفس وهو للقمر،
بعل، أو بل واسمه (جوبيتز) للمشرتي الخميس ويوم (مريكوري) نابق واسمه لعطارد،
عند فينوس أصبحت ما وهي عشتار، أو بعلتي أو بلتي واسمها للزهرة الجمعة ويوم

كرونس. أو ساترن أي كرنس؛ واسمه لزحل السبت ويوم اليونان،
للصحة بالنسبة التابو يسببه الذي والعادم السالب تصور الصعب من أنه كما
من وبدًال املنازل، جدران جوار إىل أريافنا يف ووضعه املالئكة طعام إخراج مثل العامة،
مرص ريف منها يعاني وجراثيم وأوبئة حرشات إىل بالطبع يتحول املالئكة تلتهمه أن

املعاناة. أشد عموًما العربي والريف خاصة،
يف ممثًال البدائي الذهن عىل التابو سيطرة مدى تصور أيًضا الصعب من أنه كما
إال عصبية، تكون قد واحتياجات غايات لتحقيق بها والرتنم النصوص حفظ عادات

اإلبداعية. الطاقات من لكثري ومعرقلة منافية الوقت نفس يف أنها
منها السكون إىل أقرب الرتنيمات، هذه مثل تضفيها التي الطمأنينة أو فالسكينة
— الرتبية أهداف مع كلية يتناىف ما وهو واالقتحام، والديناميكية والبحث، الحركة إىل

والحديثة. املعارصة — البيداجوجيا
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…والفولكلور اللغة

اللغة، أو اللهجة — فونيمات — بدقائق االهتمام الفولكلور ودارس لجامع املفيد من
وبأرسع فعًال تتغري هي بل للتغيري، تخضع الحي البيولوجي الكائن مثل مثلها واللغة
ال التي العربية، بلغتنا بالنا فما حولنا، من الحية للغات يحدث ما مثل نتصور، مما
املقدسات. من وكأنها سلبياتها، دون ومحاسنها بجمالياتها والتغني تمجيدها عن نكف
يجب ال الذي التابو أو املحرمات من كنوع إليها والنظر اللغة عىل اإلبقاء ودعاة
نعيشها، التي والحياتية العلمية للحتميات وإخضاعه مناقشته ومجرد بل مساسه، أبًدا

جمود. دعاة — بحق — فهم نتفق، أن علينا وجب وإال
بالنسبة تغرياته بالقطع يحدث الصور، نقل يف الجديدة وميكانيتها الحياة فتغري
فليكسنر ستيوارت اللغويات عالم يقول وكما اللغة. وأخصها جمعاء، االتصال ألدوات
فإن اإلنكليزية، للغة هاوس راندوم — قاموس — معجم إعداد عىل املرشفني كبري
لكن للعامية، بالنسبة فقط ليس أكرب برسعة اليوم تتغري نستخدمها التي الكلمات
الكلمات بها تظهر أصبحت التي الرسعة وإن اللغة، استخدام مستويات لكل بالنسبة
يصدق الشأن هذا يف اإلنكليزية اللغة عىل يصدق وما حاد، بشكل تزايدت قد وتختفي

العربية. وبالطبع واليابانية، والروسية الفرنسية عىل أيًضا
عدد يكن لم أيامه فعىل اليوم، أميًا يبدو قد شكسبري وليام أن فليكسرت ويرى
٤٥٠٠٠٠ إىل يصل فالعدد اليوم أما كلمة، ٢٥٠٠٠٠ يتعدى املفهومة اللغة كلمات
العدد، هذا أضعاف وربما كلمة ألف ٢٠٠ حوايل استبدل اإلنكليزية إىل فبالنسبة كلمة.
معدل فإن الكبري، اللغوي هذا آراء إىل واستناًدا بل املنرصمة، األربعة القرون مدى عىل
الحرب بعد ما منذ ا، حقٍّ هائلة معدالت إىل وصل قد وتواصلها اللغة داخل التغيري

والتليفزيون. الراديو وأخصها املواصالت، لثورة نتيجة وذلك ١٩١٤ األوىل العظمى
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القوة تعني املهينة «أسود» كلمة فأصبحت اللغة، مدلوالت حتى لحق التغيري إن بل
الربي، والجاموس والضفادع، الخنافس، الكلمات استخدامات إىل باإلضافة السوداء،
الشوارع ومسارح والروك الجاز فرق تستحدثه ومما وهكذا، السخنة والكالب والثعالب،
عىل لتصبح ممجوجة أو خارجة تعد كانت كلمات من أسطواناتها وتسجله وغريها،

ا. جدٍّ مشهورة كلمات الفور
مرص يف هنا يلحقنا ال اإللكرتونية للرسعة املوازي التغيري هذا مثل أن وامللفت

كاٍف. بشكل العربي والعالم
كيف؟

واألساطري اللغوية وأبنيتها باألساطري مكبلة هذه أيامنا إىل تزال ما عندنا، فاللغة
حياتنا. تحكم

األساطري. هي اللغة آفة فإن ماكليد، لينا اآلنسة تقول وكما
امليثولوجية باملدرسة املايض القرن منتصف منذ تعرف كاملة مدرسة وهناك
األساطري، يف للتبحر خلفية مجرد — برمته — الفولكلور التخاذ أو الفولكلور، لدراسة
مانهاردت منهم األملان، الدارسني من فلكه يف سار ومن جريم يعقوب منذ وذلك
والثقافة املعرفة اإلنكليزي األصل األملاني هو هنا باًعا وأعالهم كون، والبريت وشفارتز

موللر. ماكس
بكاملها نظريته بناء حد إىل املنهج لهذا استخدامه يف كون بالربت ووصل
كال يف لغوي كعالم اآللهة» ورشاب النار «أصل كتابه يف اكتملت التي (١٨١٢–١٨٨١)
االسم أو بالكلمة وصلته اليونانية، بروميثيوس أسطورة شارًحا والسنسكريتية، األملانية

براماتياس. السنسكريتي
مراحل أو األساطري» نمو «مراحل عن كتابه وضع السن، بكون تقدم وعندما

لغويًا. األساطري تكوين تطور
— األصول عن امليثولوجية اللغوية املدرسة هذه رواد الدرب نفس عىل وسار
القرن منتصف ورأس شفارتز، مثل بعامة، الدينية وامليثولوجيا لألساطري، — اللغوية
عن نظريته يف وهو املقارنة، واألساطري اللغة، علم يف محارضاته يف موللر، ماكس املايض
واستعارات ومرتادفات كنايات من ومرضها اللغة بعلة وسماه لألساطري، اللغوي األصل

إلخ. … ومتشابهات
— العربية — الجميلة لغتنا وطالسم لوغاريتمات رشح إىل هنا حاجة ال وطبًعا
الساميني، العرب أبو يعرب إىل نسبة بإعرابها يتصل ما وكل ومطلق، ورفع نصب من
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يف املتبحرين الطبقيني اللغويني فحول من وكان العربية تكلم من أول أنه له ويُنسب
جد.» من خري جد ولكن جمع من خريًا جمع «وليس القائل: فهو اإلعراب،

(كركوف مالينوفسكي برونسالف األصل الرويس األنثروبولوجي العالم يقول وكما
أو الحارس دور فقط تلعب ال — لغة أية — اللغة فإن (١٠٤٢ نيوهافن ،١٨٨٤
األوضاع عىل والحفاظ الحكم لعبة ذاتها حد يف هي اللغة إن بل لألسطورة، الحامي

االجتماعية. الطبقية
— للعائلة — واللهجات اللغات مجموعة سيطرة بمدى هذا، يذكرنا وبالطبع
زالتا ما أنهما وكيف والعربية، — الفصحى — العربية يف وتبلورت انتهت التي السامية
غري كافكا، يسميه كما الوهم أو األسطوري، للرتاث حارستني هما أو مكبلتني، اليوم إىل

طبقيٍّا. به املناطة املصلحة أو لدوره مدرك
واتساع الفصحى يف السامية العائلة لغات روافد اكتمال بمدى هذا يذكرنا كما
الحضارة مثل السامية، وغري السامية الحضارات من عديد بها أنهت لدرجة وقعتها،
الوسطى، الدولة أواخر منذ ربما كمية بتغريات مرَّت وأنها بد ال التي الفرعونية املرصية

بعد. فيما العربية وسيادة مرص العرب دخول لحني
وأسماء أسماءهم لغاتهم من واشتقوا الساميون أطلق فقد معروف هو وكما
العربية يف وأصله نوح، بن سام إىل نسبة الساميني فتسمية وتقويماتهم، أعالمهم

شم. أو شام أو سام والعربية
منذ اكتشفتها التي أدوم، أرض إىل نسبة آدم، األول اإلنسان األعىل، جده أن كما

الشام. وبادية األردن يف العاملة الحفرية البعثات قليلة سنوات
القديم، — األديم — اإلنسان تعني أنها كما األرض، أديم تعني آدم ولفظة

األدام.1 أو للطعام الحاجة يعني الحياة باستمرار وارتباطها
جلبت قد كانت حواء أن وبما والحيوات، الحياة إىل اسمها فيشري حواء زوجته أما
بالحية، لتوحدها نتيجة عدن جنة أو الفردوس من طرد من أعقبها وما األوىل الخطيئة
جلدها تجديد عىل لقدرتها نتيجة والحيوات بالحياة املستأثرة الوحيدة املخلوقة وهي
ورحالته مخاطراته بعد الرتاب»، «أسد ب يدعوها الذي جلجاميش ملحمة يف يرد كما
فكان صباه، إىل الشيخ يعيد نبات أو الحياة، مية أو الحياة ماء عىل للحصول العبورية

مرص. ريف يف أدام املخزون، السمن عىل يطلق 1
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اإلنسان من بدًال — العمر طيلة ونيل جلدها تغيري للحية قدر وبهذا الحية، رسقته أن
القديم.

يف املمثل الشهري عقابها الفردوس أو الجنة من حواء طرد عىل ترتب وطبًعا
أطفاًال، تلدين وبالوجع حملك، أتعاب أكثر «تكثريًا عليها: الذكر الرجل وسيادة الحيض

عليك.» يسود وهو اشتياقك، يكون رجلك وإىل
﴿اْهِبُطوا والشيطان: والحية واملرأة الرجل بني الرباعي األزيل العداء ذلك ثم

.﴾ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم
منذ االسم هذا بنفس وردت كما أنثى، أو إناث أو إناثا بذاتها هي هذه وحواء
اللغات روافد يف اسمها واكتمل — امليالد قبل عام آالف ٤ — الالساميني السومريني
— أنثى — االجتماعية واإلدانة بل االسم، نفس اليوم وصلنا أن إىل القديمة، السامية
«ناقصة أنثى أو — مرة أو — كامرأة الرجل من وتعقًال منزلة، أدنى أنها اعتبار عىل

إلخ. … ودين» عقل
العالم مجتمعات من عديد عند تمثل البدائية العبادات أشكال أقدم أن مالحظة مع
«الرحم» عبادة مثل األسطورية لغتنا يف واآلن اليوم إىل محفوًظا يزال وما القديم،
للرحم2 العودة اشتقاقات تواترت األول، الكتاب هذا جزء يف أرشنا كما ومنه الخالق،
إلخ، … رحمن رحيم، الحسنى هللا أسماء ثم وتحريم، وحرام بل ومرحوم رحمة يف

إلخ. … رحمى رحيم، رحمة، الرحمن، عبد وأسماؤنا
من وعديد حواء، أغوى الذي الجني أو الشيطان أو بإبليس يتصل فيما أما
ومثل مرة، ٣١ يكتمل أن قبل ناًرا فلكه أشعلت التي نوح زوجة «برهة» مثل الزوجات
أو الشيطان لغواية بدورها استجابت حني األدوميني نبي أيوب النبي زوجة «رحمة»

الجني.
الجنون، يتواتر ومنه الجنة، حارس اللغوي، االشتقاق من واضح هو كما فالجني
مسببًا والرأس بل املاء وآبار واملستنقعات البحار شطئان كشيطان يسكن ما عادة وهو
من منزلة أعىل مادة من صياغته وجاءت الخطايا، مكمن الرأس بأن قالوا كما الجنون،
ِصيغ قد فهو العمق، طني أو األرض أديم من آدم القديم، اإلنسان منها ِصيغ التي تلك

صمويل الثقافة الفرنيس األصل األيرلندي الكاتب وفكر مرسح عدمية يف اليوم فلسفيٍّا يكتمل ما وهو 2

بيكت.
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أدنى الفينيقية الكنعانية األساطري يف ترد التي حواء، من الكامل العكس عىل نار، من
الكنعاني إيل أو — آدم — للرجل السادس الضلع من ُخلقت حني الرجل، من منزلة
تُنسب والذي كرونس، يف اليونان عرفه الذي املتجرب، األصل الفينيقي الساميني إله وهو
بالفعل وسمي الوحيد بابنه ضحى حني والوحيد؛ بل البكري باالبن التضحية عادة له
أورانوس، ألبيه ترشيًفا وحيده فأحرق الشام، مدن الطاعون اجتاح عندما «وحيد»
ويفرسها املؤلفة، األلوف بمئات أي مدى؛ أقىص إىل مفزعة بكثرة ُوجدت شعرية وهي
ما إىل ومتأصلة سارية وظلَّت بل الهمجي، أو البدائي النسل تحديد من بنوع البعض
يتصل فيما حتى قريب، وقت حتى سارية بقاياها تزال ما وطبًعا اإلسالم، مجيء بعد
كماكينات اآللية دخلتها والتي بل الدينية، املنشآت أساس يف نحره أو طفل بوضع
هذه. أيامنا إىل مرتادفاتها لحق أنه أو سمع قد إدريس يوسف يكون وربما الطحني،

وجدي وأنور األطرش فريد خاصة — املرصية السينما لبطل املفضل االسم إن بل
يف الشام يف املرصي الفيلم ترويج عوامل أحد وهو «وحيد» هو — حافظ الحليم وعبد

الخمسينات.
حواء صياغة يف الطفلية الرواسب استخدم هللا فإن واليهود العرب أساطري يف أما

والعربية. العربية امليثولجيا يف األوىل
— األخرى الثالثة ومناة والعزى الالت — الثالثة هللا بنات من الثانية واألخت
العربية يف معناها أما النار، والبابلية الكلدانية اللغات يف ومعناها النار، كانت فالعزى
العزة، بعد، فيما ومشتقاتها عزة إىل ُعرفت أن إىل القوة، أو الشدة فهو القديمة والعربية
البنات، من يوليو ثورة بعد ما جيل عىل يُطلق أصبح اسم وهو وعزة، وعزوة ويعزز
.١٩٥٦ منذ وإطالقه استخدامه يف النارص عبد الراحل زعيمنا لتشديد كنتيجة ربما

والعربيني للعرب بالنسبة أيًضا وهما «مناة»، والثانية «الالت»، األوىل شقيقتيها أما
اللغات يف هللا تأنيث فالالت عام، ألفي من بأكثر وبابلية، وأكادية سومرية أصول من
منها واشتقاقاته، مرتادفاته فله منوات، أو مناة أو منى االسم أن كما القديمة، السامية

السعودية. يف اليوم إىل منى جبل ومنها ومنى، ومنية، منى،
اليوم. إىل العربي الشعر يغرق يزال ال ما وهو ومنوات، منايا طبًعا وجمعها

وهو «بعل»، اسم الفصحى وخاصة اللغة حفظتها التي اآللهة أسماء بني ومن
وخلفاؤهم األوائل الساميون وكان سيد، أو زوج بمعنى لقبًا أصبح صنم، أو إله اسم
— حولهم من الطبيعة مظاهر كل عىل أطلقوه أن بعد — يلقبونه والعربيون العرب

ومزاراتنا. وأرضحتنا ألنبيائنا بالنسبة اليوم إىل يزال ال ما وهو سيدنا،
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الجرهمي، لحي بن عمرو الشاعر املداح الخرايف الكاهن صنمه استقدم وحني
وهو بعل، هو أو — الهاء بضم — هبل سماه اإلسالم، قبل فيما الكعبة حول ونصبه
وتحولوا املسلمون تمثاله أو صنمه حطم أن بعد — الهاء بفتح — هبل إىل تواتر ما

خيبة. أو َهبًَال، اليوم أصبح أن فكان ديانته، عن
وهي وهاجر، سارة مديحة أو ملحمة يف يرد الذي «هاجر» لالسم وبالنسبة
العرب أبو إسماعيل منها وأنجب — إيل — إبراهيم الخليل تزوجها التي الثانية الزوجة
هجرة إىل بعد فيما تواترت االسم مشتقات أن فيبدو والحجاز، نجد يف الشماليني
إسماعيل وابنها هاجر هجرة أي بالهجرة ارتباطه من أكثر الثانية، للزوجة «الزوج»
— الضارة أو — الرضة وطردتهما غارت أن بعد فاران، أرض أو مكة إىل إبراهيم بكر

املهاجرة. إبراهيم لقبائل األم اآللهة سارة،
زوجة أكانت سواء املضطهدة، أو املهجورة الزوجة بكونها يرتبط هاجر اسم لكن

العاملي؟ الفولكلور يف تصنيفها — أيتم — عىل تعارف هذا فعىل جارية، أو
زوجها فالنة أن تعبري — نسائيٍّا — يتواتر يزال ما هاجر، اسم اشتقاقات ومن

مهجورة. أو هجالة أو هجارة أصبحت وأنها هجرها،
من ومشتقاته الهندي، بالساري املعروف النسائي الرداء لها فينسب سارة، أما

وثأر. وثائر وسار ومره، يرس
— إيل — هللا صفي أو هللا خليل أي خليل، بأبو إبراهيم، االسم عن ويُكنى
بهذا ويرد إيل، السامية اآللهة كبري هو وإيل خليل، أو صفي معناها إبرا بالرسيانية؛

وكريت. وقرطاجنة، شمرا، ورأس بيلومي، حفائر يف — كبري — فعًال االسم
تزال ما التي األماكن من كثري عىل اسمه هذا إيل السامية اآللهة كبري خلف ولقد
أو مضغم بشكل وتعرف «بيتل» ب وإرسائيل وفلسطني ولبنان سوريا يف مقدسة
أو إيل بيت إىل تنتمي التي أي البتول، بالعذراء مريم تعريف تواتر ومنه «بيتول»
األعالم وأسماء العرش ومالئكة إرسائيل، تسمية جاءت ذكرنا كما اسمه ومن إيالت،
(أنجلو) ميكائيل أو وميخائيل وجربائيل صموئيل مثل واملسيحية، والعربية العربية

إلخ. … وإميل وكامل، ووائل، وسعدية، وسعدائيل دانييل، أو ودانيال
كانت «مىل» كذلك صفة، فأصبحت صنم أو إلله تسمية كانت «كبري» أن وكما
األلف قبل فيما املندثرة أو البائدة ثمود قبائل عند طوطم أو صنم أو إلله اسًما
سكان العمونيني عند مويل — املومس — الكاهنة أو اإللهة أنثاه وكانت ق.م، الثالث
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بالرضورة تواترت «ملك» الطوطم أو الصنم أو لإلله األسطوري االسم ومن عمان،
ُمباع «إما فهو القديم، للعالم األول الهدف كانت والتوريث والتمليك وامللكية ملكية،
اللغوية اشتقاقاتها لها حفظت قد القمر، عبدة من القبائل هذه إن بل ُمشرتى»، أو
ونجم، قمر، مثل: قمرية أسماء من املختلفة العمر وأطوار والرحم القرابة صالت اتخاذ
يف البائدة العرب منذ القمرية لآللهة أسماء كانت كلها وهي وكهل، وجد، وعم، وهالل،
السومري باسمه عرفته التي وعشائرها قبائلها من املؤلفة اآلالف عند العربية، الجزيرة

«شهر». واسم «س»
ليس أطلقوها التي اليمني، جهة تقديس السامية اللغات روافد لهم حفظت كذلك
الشام اليمن تسمية شملت ولذلك القبيل؛ يمني عىل واقع هو ما عىل بل اليمني، عىل فقط

إلخ. … وامليمنة واليمن اليمن أهل تواتر ومنها بأرسه،
وهم شطرها وجوههم الناس يويل التي القبلة أو الناحية تقديس أن تيلور3 ويذكر
رمزيتها الشعائر من الطائفة ولهذه حياتهم، يف أهميتها لها معينة أعماًال يمارسون
إىل الرشق من اليومية وبرحلتها بالشمس الوثيق الرتباطها نظًرا املميزة؛ الواضحة

الشمس. بعبادة مرتبطة توجيه شعائر إنها أي الغرب،
وجهة الغرب يف يقع املوتى عالم بأن تؤمن البدائية الشعوب فمعظم هنا ومن
— بالغراب مرتبطة أو متواترة تكون قد هذه، التابو أو املشئومة الغرب، تسمية أو
إىل اذهب أي غرب؛ هو: الغراب رؤية عند الشائع والنطق أيًضا، املشئوم — النواحي

الغرب.
إىل تواترت التي والطواطم واألصنام اآللهة أسماء أو األسطورية، األسماء أكثر وما
وهامان، وجاد، وصفر، نرص، إىل ُحرف الذي ونرس هيبة، مثل: وأعالم أماكن أسماء
أمني، أو وآمون وديان، ونفيسة، وداد، إىل تواتر الذي وود وسعدية، وسعد، وهامام،
أخيه عكس عىل نوح، بن سام إىل نسبة وسامي، خلف، وعوض، أدونيس، أو وأدون

منزلة. األدنى «الخام» أو اللعنة، ابن حام

شجرة مثل املقدس، طوطمه أو طائره أو لبناته اآللهة أو اإلله اسم تضمني وكذلك
إيزيس األم املرصية اإللهة إىل تُنسب والتي صخور) (شجرة — املقدسة — الجميزة

ص١٧٩. زيد، أبو أحمد تيلور، 3
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أوىل ليمون ومثل إيزه، شجرة أي جم-إيزه؛ أي «إيزه» باسم العرب عليها تعارف التي
زيتون. أو وزيت-أون ماء-آمون، بمعنى

تزال ما وطواطم، وقمرية شمسية من القديمة واإللهات اآللهة أسماء أن كما
آسيا. وغرب مرص إله بس، — القط — القمري اإلله مثل حولنا؛ تتواتر

بوبسطة الزقازيق من بالقرب اليوم إىل املعروفة دبستس اإلله هذا كعبة وكانت
«املرصيني» موالد أو احتفاالت ق.م) الرابع (القرن هردوت ويذكر بس. تل أو
ثيابهن النساء يعري إليها الزوار وصول فقبل بوبسطة، قطط بانثيون أو بجميع
أكثر النبيذ من ويستهلكون عظيمة، أضحيات ويقدمون بالعيد، يحتفلون «والرجال
من أكثر — البالد أهل لقول وفًقا — الزوار عدد ويبلغ العام، كل يف يستهلكون مما

الصبية». عدا والنساء الرجال من ألف سبعمائة
البحر جزر يف ومستعمراتها فينيقيا يف هائلة بأعداد بس، اإلله تماثيل ُوجدت وقد

تونس. يف وقرطاجنة واليونان، اإليجي
املنزل سكان يحلق مرصي، منزل يف قطة تموت كانت عندما أنه هردوت يذكر كما

الرأس. حتى كله البدن شعر فيحلقون كلب لهم يموت عندما أما فقط، حواجبهم

عليها «العني أن أو الحارسة العني ورمزه — حورس اليتيم االبن اإلله اسم ومن
إلخ. … العني حوراء أو العني حور نقول اليوم إىل نزال وال حارس»،

وتعارشة عشار تواتر عشرت، والبهائم للناس الجنيس اإلخصاب آلهة اسم ومن
وعشرية. وعرشة

والفرجة. والتفريج، الفرج مع يتوحد ما املرأة، «فرج» تسمية من أن كما
حافظة تزال ما لغتنا أن إال املعنى، هي القديمة اللغات يف املشاكل مشكلة أن فرغم
وتحريم حرم تابوات، كلمات ذلك من الروحية، األنيمية أو الطوطمية، األوىل ألصولها
واململوكي. الرتكي العرص يف وحرملك وحريم، ومحروم، — الحج — وحرام ومحرمات،
عىل واآلريني الساميني عند وقدسيته بالشعر وارتباطها أشعار أو شعرية ومثل

السواء.
تسمت وكذلك البهارات، أرض الهند إىل نسبة بهارات، شعب باسم تسموا فاآلريون
املاها ملحمة — املقاطع الثمانية الشعر أبيات من بيت ألف ١٠٨ — العظيمة ملحمتهم

بهارات. بالد أو أهل أي بهارتا

180



والفولكلور … اللغة

اللغة تحكم التي للقوانني بالنسبة تمثل ريتشارد سري نظرية إىل واستناًدا
العاملية اللغات معظم يف محددة وقواعد قوانني تخضعه الذي واإلعراب ومشتقاتها
أو النفسية االحتياجات تأثري تحت تجيء اللغوية االشتقاقات فإن ،١٨٩٩ عام منذ

واالجتماعية. واملادية، العصبية،
معنى فإن مالينوفسكي يقول وكما القديمة، اللغات يف املشاكل مشكلة هو فاملعنى
بأن مالينوفسكي اعتقد فقد استخداماتها، أو منفعتها أو وظيفتها إىل يهدف الكلمات
وأن واشتقاقاتها، — الطوطمية أو السحرية — اللغة بني فعًال كبريًا ارتباًطا هناك
جانب إىل عصبية، منافع أو احتياجات إىل فعًال تؤدي اللغوية والرتكيبات اللسان بنائية
الدينية النصوص وترتيل والتعاويذ، الرُّقى قراءة أن هذا ومعنى لذاتها، منفعيتها

السامعني. أعصاب يف دوًرا بالرضورة يلعب وأساليبه والتجويد
أما الزمن، بمرور الدينية واألفكار العادات تتغري فقد كاسرير، أرنست يقول وكما
دون تُنشد ما وعادة الدوام، عىل تغيري بغري تبقى فإنها وإيقاعها، الرتاتيل هذه كلمات

لها. َفْهم
إعرابها بنائية تحكم الدينية أو الشعائرية الرتاتيل هذه نصوص أن ويُالحظ
بدًال الديني، النص بنائية أو قواعد أسرية اللغة تظل هنا ومن العكس، وليس برمتها،

أيًضا. العكس يحدث أن من
مجمل أو لألسطورة األوىل الحارسة هي الدينية، الرتتيلة فإن معروف هو وكما

األساطري.
الساميون تعارف الذين األسالف، حكم وتمثل املوتى، عبادة إىل هذا البعض وأرجع
مع وتعاملوا منازلهم، نفس يف معهم األجداد من موتاهم يدفنون فكانوا عبادتهم، عىل
مقبلني وجوههم ويعرون لهم، ويشكون يحادثونهم حياتية، بأساليب ورممهم جثثهم
… رشاء بيع، قتل، هجرة، حرب، زواج، قرار: أي اتخاذ وقبل األمور كل يف مستشريين

إلخ.
أو األسالف «جثمان» عبدة أقدم من كانوا — خاصة — والعربيون فالعرب
املحرم اليشء أو «تابو» كلمة بني اشتقاقية هناك كانت وربما بل العهد، تابوت التابوت،
سامي، اشتقاق أو كلمة تابو كلمة أن بمعنى العهد، تابوت أو التابوات وبني الحرام أو
هذا أرجعوا الذين األنثروبولوجيني جميع عليه تعارف ما عىل وهو بولونزي، منه أكثر

البولونزي. أصله إىل التعريف

181



العربية واألساطري الفولكلور لدراسة مدخل

يف اإلبادة لدرجة الطاحنة القبائلية والحروب الرصاعات مدى تصور يمكن وال
وموىس شعيب عصا أو إسحاق بن العيص أو عيسو رأس أو آدم، جثمان عىل التنازع

الطوطمي. تاريخهم طول عىل — سلفية شارة وهي — ويوسف
أرسة منذ ومدلولها بنصها اليوم إىل منحدرة سنحارب، أو حرب كلمة إن بل
بنفس ُعرفوا الذين العليا سوريا ملوك القساة املحاربني اآلشوريني امللوك مجموعة أو
اإلمرباطورية ضد الطاحنة الحروب من سلسلة وقادوا — سنحاريب — االسم هذا
ونصب إيران وتملك ٧٠٣ق.م، يف األول سنحاريب هزمهم أن منذ اإليرانية الفارسية

بابل. الثاني سنحاريب ابنه
أو عون باسم مرص، فراعنة تسمية عىل وعربيني عرب من الساميون وتعارف
حكايات من ا جدٍّ الكثرية اآلالف تزال وما السامي، النسل خارج واعتربوهم فرعون،

العربي. العالم أقطار طول عىل هذه أيامنا إىل شفاهيٍّا تتواتر األعوان وخرافات
اسم وُوجد بابل، نماردة أو العراق ملوك تحقري عىل الساميون تعارف كذلك
يف قورش هاجمها أن منذ اإليرانية، الفارسية التاريخية واملدونات اآلثار يف «بابل»

٦١٥ق.م. سنة
املعروفة العراق مديريات أو مقاطعات إحدى يف اليوم إىل محفوًظا االسم يزال وما
باملتحف املحفوظة وآشور نيمرود آثار بولسني، الحفري كشف وفيها نيمرود، باسم

الربيطاني.
فلقد الكفتة، اخرتع من أول كانوا عامة اليونانيني واإليجيني الكريتيني أن ويبدو

الكفتيو. — الحديثة الدولة منذ القدماء املرصيون تسميتهم عىل تعارف
األلف — العصور أقدم منذ استعمروهم قد الشوام الفينيقيني أن املعروف ومن
املرصيون الكتبة تعارف ولهذا الكفتة؛ عمل منهم تعلموا قد أنهم ويبدو — ق.م الثالث

«الكفتيو». االسم بنفس أنفسهم الفينيقيني تسمية عىل البطلمي العرص منذ
الغول، أو الغال، بالد باسم فرنسا وجنوب إيطاليا تسمية عىل تعارفوا أنهم كما
لم القديمة السامية اللغات أن اعتبار عىل «العال» لبالد تحريًفا االسم يكون قد كما
يسميها كما — أرك عرص أو حضارة ُحرفت كذلك التنقيط، أو التشكيل تستخدم تكن
يرى التي بسوس املعروفة التاريخ قبل ما حضارة وكذلك الوركاء، إىل — التوراة

الغربية. آسيا حضارات أقدم أنها البعض
األنثروبولوجيا — الثقايف اإلنسان علم دراسة عىل االنكباب وحجم رقعة اتساع ومع
بدراسة االهتمام يربز ما أول يربز القريبة، السنوات يف البنائية املناهج باستخدام —
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جماعة وتتوارثها تراعيها التي الكالمية األوضاع من مرتابطة مجموعة فاللغة اللغة،
الفصحى مثل معينة، لغة تتكلم التي البلدان أو املجتمع أو فالجماعة الكالم، يف معينة
فهناك االجتماعي؛ البناء مالمح أهم من — واللغة الجماعة — مًعا يُعتربان عامياتها، أو
نسق إال هي ما اللغة أن وذلك واللغة، االجتماعي البناء بني متكافئة أو حميمة عالقة
بل اللغويات، وقوانني عقلية ألبنية وتخضع املشرتكة، العامة خصائصها لها بنية، أو
عن تومبسون إليه لفت ما وهو اللغوي، التحليل إىل أيًضا تخضع الزمن مظاهر إن
الهوبي، مجتمع يف اللغة دراسة يف وورف إليها وتوصل وضعها التي القوانني طريق
،١٩٥٠ عام النافاهو قبائل عن ريتشارد غالديس اآلنسة إليها توصلت التي والنتائج
مجتمع يف والسحرية والكهنوتية الدينية النظم بني عالقة وجود عن نادل أثبته وما
عليها اتفق التي — الكالمية — إشاراته أو واللغوي، النفيس نموه مظاهر وبني ما،
فونيًما. أو مقطًعا — آالف بضعة حدود يف بدقة حرصها أمكن والتي «بالفونيمات»،

الرتاث، جمع وهيئات الفولكلور مراكز اهتمام ا جدٍّ املفيد من يصبح هنا ومن
للتسجيالت بالنسبة تُستخدم أصبحت التي املتقدمة التقنية واألجهزة األدوات بمالحقة

اللغوية. واألبحاث
واألساطري الفولكلور يف البحث حقول أن يف حواس الحميد عبد مع ألتفق وإني
اللغوي النسق هذا حيث من خاصة خصبة، تزال وما العربية، بلداننا مستوى عىل عندنا
لنا بالنسبة امليسور من يزال ما أنه بمعنى إليه، انتهت وما وروافدها وأصولها للعربية
مشقة وأقل أرسع بشكل العلمية، الدقة إىل أقرب نتائج إىل التوصل العربية منطقتنا يف

عامة. الغرب يف التصنيع، فوق ما مجتمعات تعانيه أصبحت مما
التعرف وإعادة اللغة دراسة أهمية حول مالحظاتي أختم أن ليرسني إنه بل
«الرتاث بمجلة نرش فهرست أو قصري بحث إىل باإلشارة العربية، لغتنا جذور عىل
لكلمات بابلية أصول حول ،١٩٧٥ عام والثالث الثاني بالعددين العراقية الشعبي»
مللحمة األخرية الطبعة ظهور عىل مستنًدا القادر، عبد داود ليوسف متداولة، عربية،
إىل البابلية من تُرجمت التي البابلية الطوفان ملحمة أو العراقية»، «أتراجاسس
و«ميالرد»، المربت» «جي الكبريان األثريان ترجمتها وتوىل ،١٩٦٨ عام اإلنكليزية
حروف حسب ُرتبت امللحمة، نص يف وردت التي البابلية بالكلمات فهرًسا بها وألحقا

السامي. أصلها إىل بالنسبة الكلمات جذور حسب أو الساكنة،
يشابهها بما — عام آالف ٤ — القديمة البابلية الكلمات هذه مقارنة طريق وعن
معجم لوضع لغوية محاولة أية بأن القول يمكننا عامية، أو فصحى عربية كلمات من
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ربما العربية؛ ومنها السامية، اللغة يف مقارنة دراسات إىل تستند ال العربية للغة حديث
مجدية. ال عقيمة جاءت

هذا ويف اآلن اليومية حياتنا يف نستخدمه ما معظم أن مالحظة يمكن إنه بل
والكلدانية. واألكادية البابلية أصوله له املكان،

الطوفان — وعباب وأب، وعش، وعني، ويوم، وآبو، وابن، العطف، واو ذلك: ومن
— وإيل وأكل، واألخري، وأخذ، واألذن، وقتًا، عنيَّ بمعنى آذان أو وأدان — السيل أو
وزمان، أكون، وأنا وأنا، وهوم، وعم، وأم، وعليل، وبلد، فوق، أو وَعَىل — إيل اإلله أو
الزوج أو السامية4 الشعوب آلهة أوسع — وبعل وباب، ورمان، وأقل، ويشري، وعسل،
— وبكر ويبكي، وبيت، وبشع، البيت، ربة بمعنى البعلة وأنثاه ومالكه اليشء رب أو
وبرشى، وبنيان، ابن، أي وبينو يبني، أو وبانوا — الرحم فاتح األول املولود بمعنى
وزمار، وذكر، ويزكي، ودمع، ودم، — يذل أو ينزل — ويديل ودق، وجليل، ويربك،
وقرص، وقرب، جمع، أو وكل ويطرد، ويكسب، محتقر، أو وذَِري لحية، أو وذقن،
ولت — ليا يلويه لواه — ولوى وال، وكتم، وقصد، وكرش، اليشء، ملء بمعنى كبس
ومن؟ وملك، ومأل، وميت، وبيت، األشياء، لب أو قلب بمعنى ولب والعجن، اللت بمعنى
ورب، وريش، سم، أو وقدم ونهر، والحوت، — النون السمكة أي — ونون ومر، وميا،
— زقاق — وزق ونرش، وناس، — الرحم صلة ومنها قرابة أو — وصلة وركب، ورجم،
ورسق، وثان، وداس، ودهر، — األلسنة تبلبل أي — وبلل الظلم، أي ونري ونحر، ونبأ،
البابلية امللحمة هذه به جاءت ما آخر إىل … وتجاهل أنكر أي — ونكر وخلق، وذباب،
برغم العربية، شعوبنا ألسنة عىل تعيش تزال ما عامية، أو فصحى عربية كلمات من

البابليني. عن تفصلنا التي عام آالف الخمسة أو األربعة

الحكيم. عبد شوقي البعليم» «ديانة العربية واألساطري الفولكلور موسوعة انظر 4
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السامي الرتاثاجلربي هذا

هذا تفهم إعادة بدعوة الدفع محاولة وسابقه الكتاب لهذا األخري الهدف كان ما وإذا
التاريخ، لحركة دافًعا دوًرا يلعب يزال ما الذي السامي، — والعربي العربي — الرتاث
والحروب واالضطهادات القهر سلسلة أبسطها لعل مؤكدة، ومصالح أغراض لتحقيق
وتجييلية وعرقية، ونوعية، عنرصية، اضطهادات من — ورياضيٍّا تاريخيٍّا — املتوالية
عنًفا عنه نقرأ أو نشهده ما وهو املختلفة، العمر أطوار بني واملسافات بالفواصل تتصل

العربي. رشقنا طول عىل داميًا
تابو ذاته حد يف هو الرتاث هذا لسلبيات التعرض يف االسرتسال يكون وقد
مناقشة يمكن فكيف واملناقشة، للتعرف إخضاعها أو اجتيازها يصح ال مناطق أو
واضحة مصالح عىل واملهيمن والحارس الحافظ هو أو الخالد، والرتاث املقدسات

السيايس. الطبقي تكاملها لها متسلطة
نتعرض ونحن الرمال، يف الرءوس دفن بنهج لألخذ هنا مجال فال هذا وعىل
لحتميات االمتثال اتجاه ويف عقلنتها، بهدف الثقافية موروثاتنا عىل التعرف ملوضوع
واالستعماري الشيوعي، االشرتاكي بشقيه نعيشه، الذي التكنولوجي العلمي العرص

اإلمربيايل.
أنماط لكافة إنهاء فيه الرتاث هذا وتفهم املعرفة إيجابيات وأجدى أبسط فلعل
الديموقراطي العقيل بمفهومها األول املحل يف وأزماتها الحضارية املزالق وأشكال
اإلسالمية، العربية مجتمعاتنا طول عىل الشارع وممارسات عالقات منذ السلوكي،
األخرية العرش السنوات مدى عىل هنا أبسطها ولعل السياسية، وأزماتها حروبها حتى
تتقابل ٦٧ سنة منذ األوسط الرشق وغارات حروب سلسلة هو — أقرب كمثال —
وبنجالدش، وباكستان للهند — اإلسالمية — الهندية القارة شبه حروب معها وتتعارص
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الحروب إىل منها العنرصية، اإلقليمية والتشكالت الهزات إىل أقرب حروب جميعها وهي
التحرر أفعال ردود حالة هو واحد، استثناء هنا وبالطبع الطبقية، ولنقل التحررية،

األرض. واسرتداد الوطني
فإنه الداخيل، املستوى عىل األنيزمي، جانبه خاصة الرتاث، هذا الستخدام وبالنسبة
الشعب مجلس النتخابات امللفقة املزرية النتيجة ولتكن أقرب، واحًدا مثاًال أخذنا ما إذا
العرقية التحالفات جانب إىل الديني، اإلرهاب ألسلحة — الدنيء — واالستخدام املرصي،
— العائلة وفروع بأشجار يستهِد لم مرص ريف يف مرشح من وما العرقية، والقبلية
للدوائر السكاني للبنيان مكونة وبطون وعشائر نسب سالسل من — القرابي والنسق

السياسية. النتائج برغم تهكم، كل إىل تدعو وبطرق االنتخابية،
أنماط من للكثري تصحيح وإعادة إنهاء فيه هذا، تراثنا تفهم إعادة منافع من فلعل

أشكالها. بمختلف واالضطهادات والتعصب الطبقي والتجرب واإلدانة القهر وأشكال
وتسيد تفوق بمعنى النوعي، االضطهاد هو بالطبع االضطهادات هذه أهم من
وتنكيل، وحجز رشعية وحقوق إرث من هذا يستتبع وما األنثى، املرأة عىل الذكر الرجل
التخريبي، — الذاتي — توالده مواصًال األرسة، تخريب يف دوره بالتايل يلعب والذي

نهاية. ال ما إىل منه نفع ال بما
النسائية الحركة أو الثورة أشكال من شكل أي أن معرفة املفيد من أن كما
سيوئدها — بعامة اإلنتاج ويفيد يفيدها بما — بالدنا يف املرأة وضع تعقيل الستعادة

املتجرب. الضاغط — الذََّكِري — السامي الرتاث هذا
الذي املتقدم للوضع األسف، أشد يأسفون املرصيات علماء معظم أن هنا والالفت
العهد يف التدريجي التدهور يف أخذ والذي القديمة، الدولة منذ املرصية املرأة كانته
بيرتي، فالندرز د. فيرتحم اآلسيوية، السامية تخومها عىل مرص النفتاح نتيجة املتأخر
يف تقليًدا أصبح ما وهو لندن، بجامعة املرصيات لدراسة ا خاصٍّ فرًعا أنشأ من أول
الدولة برديات عنه تكشف الذي املتقدم املدى ذلك عىل بعد، فيما العالم جامعات معظم
آخر إىل بالساميني مرص اتصاالت عصور مدى عىل انحطاطه واصل والذي القديمة،

مداه.
املرصية املرأة الحتفاظ بالنسبة الصحيحة املالحظة هذه تسجيل األليق من ولعله
من للتخلص بالنسبة سواء — العربية — وجارتها زميلتها عىل النسبي بتفوقها
ومنه التابو، بنسق — حتى — أو املعارصة، الحياة يف العامة املشاركة أو الحجاب،
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العالم مجتمعات نساء معظم عىل يحرم ما وهو وحيوانات، طيور من الذبح «تابو»
نجس. كائن — املرأة أي — أنها اعتبار عىل ممارسته، العربي

الفايش القبيل الرتاث هذا عقلنا ينهيها قد التي االضطهادات هذه ثاني ولعل
يقدس مجتمع يف لبعض، بعضها املختلفة العمر أطوار اضطهادات هو مجمله، يف

وطفولة. ومراهقة شباب من أطوار، من عداها ما بالتايل ويركل الشيخوخة،
صفة يستوجب ما وهو وشيخ، مشايخ بني اللغوي االشتقاق مالحظة هنا ويمكن
العربية والبلدان مرص قرى يف املنترشة األرضحة من األلوف مئات تكون وقد القداسة،
بهم يتربك سالفني، وعائالت وعشائر قبائل شيوخ لرفات مقابر إال هي ما باملاليني،
عىل البكاء العربي، الشعر يف ومرادفاتها السلفية، أن مالحظة مع اليوم، إىل أسالفهم
وأرميا — العربية يف شاعرة أول — ديبورا مراثي أو أغاني إليها يُضاف األطالل،
اآلفة أو السلفية هذه العربي، وهو السامي، الرتاث من الثاني للشق بالنسبة ودانيال،
مثلها ساميٍّا، تراثيٍّا ملمًحا الدوام عىل كانت واملستقبلية، الواقعية نقيضة الحضارية
الحفريون — التاريخ قبل ما علماء كان طريقها وعن والوعيدية، والدهرية القدرية مثل

الحضارية. نوعياتهم يتعرفون —
دفنهم حد إىل — أسالفهم أو — ملوتاهم الساميني تقديس يصل املثال، سبيل وعىل
وجوههم تعرية لهم يتسنى حتى وذلك منها، مقربة عىل أو وسكناهم بيوتهم يف معهم
والزواج والهجرة كالحرب مصريية، ترصفات من لهم يعن ما كل يف واستشارتهم
لبعثة بالنسبة حدث مثلما الحفريون، يتعرفهم بالطبع العادة هذه طريق وعن وهكذا،
ورجحت الهكسوس، أصل عن بحثًا قريب، وقت حتى الدلتا يف عملت التي فيينا جامعة

متحالف. سامي قبائيل خليط أنهم
عىل لبعض بعضها العمر أطوار وقهر اضطهادات الرتاث هذا سلبيات من أن كما
األطفال، عظم بمصمصة يتلذذون «شيوخه» كان وكيف القديم، العالم تاريخ طول
الوالدين. طاعة يف عامة الرتاث تجرب ثم الصغر، منذ املراهقة اضطهاد وبالتايل وطبيعي
يف — العمر أطوار — النسق لهذا األسطورية باملكونات اللغة احتفاظ يف ولعل
كانت أنها ذلك الكثري؛ عن يغني ما وعم؛ — وأب زوج — وبعل وكهل جد تسميات:
أكثر يتضح ما وهو األرباب، منزلة يف سالفة وطواطم وأصنام آللهة ونعوت أسماء
امليالد. قبل الثالث األلف منذ الحفري تراثها وبالتحديد العربية، الجزيرة لرتاث بالنسبة
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ثورة من العالم يف يحدث وما عقائديٍّا، يتملكنا ما بني ملفتة مفارقة طرح ويمكن
واحتياجات ومكونات خصائص عن تماًما جديًدا علًما اليوم تفرض مستقبلية، شبابية

األجيال. بعلم يُعرف وشيخوخة وشباب ومراهقة طفولة من املختلفة العمر أطوار
تراثنا وخصائص أصول تعرف إعادة وهو االتجاه هذا إيجابيات من أن كما
تتحني التي والدينية، العنرصية لالضطهادات إنهاءً عقلنته؛ اتجاه ويف الفولكلوري،
مصالح عن معربة وآخر وقت بني العربي العالم رقعة عىل الدموي انطالقها فرص
يف هي بل القومية، والكوارث الحروب أوقات ويف متناسقة، دورات عرب تجيء وضغوط،
النسق، هذا مثل ودراسة البنائية، أنساقنا أو أبنيتنا ملختلف الكيل الكيان تشكل ذاتها
االجتماعي البناء تؤلف التي األنساق بقية دراسة عن بمعزل وتكتمل تتم أن يمكن ال

بعامة.
كما — الالعقالني الغيبي الرتاث هذا يشكله ما ثقل مدى إنكار يمكن ال وطبًعا
من — ماينوفسكي األوىل للمرة عرفه كما — العاطفي أو — زكريا فؤاد د. عرفه
االعتصام، يف وعندنا املختار، هللا شعب يف اليهود، عند تتمثل سامية عصبية اضطهادات
الدلتا مدن مداخل عند قبيحة بخطوط مكتوب هو كما للناس أُخرجت أمة خري واعتبارنا
الجامعة اجتماعات قاعة ومنها والقاعات، البيوت لتزيني الخطية والالفتات بالذات،

العربية.
يف والحافظ والدقة، التنسيق املحكم البنائي، تكامله يف الرتاث هذا توارث يف ولعل
املحكم تكامله األخرى الجهة من يقابله والتوريث، واملرياث اإلرث ملصالح األول املحل
واصل وكالهما — وإيران الهند يف — اآلري الرتاث وهو مجاوره مع البنائي التنسيق
العرب وفتوحات موجات مع الجديد والعالم أوروبا إىل تدفقه أو ورسيانه امتزاجه
— شعرية أو — رشيعة أباحت التي الفاشية القبلية بذوره حامًال بعد، فيما واليهود
يعيد بما مصالح، من يحرسه وما الخالد» «الرتاث عن دفاًعا والقتال، واإلغارة الحرب
والدويالت الدول عربها تكونت التي الدينية الحروب عرص مؤكد بشكل األذهان إىل
نظام وموت تقلص عن تعبريًا كانت والتي الرأسمالية النظم تشكلت فيها التي القومية،
— ١٨ القرن — التنوير عرص مجيء لحني جديد، نظام ملولد املصاحبة واآلالم هرم،
الفاشية مكوناته عن كلية يتخىل أن دون لكن الخالد، الرتاث هذا من الكثري وانحسار
عىل للحفاظ السامي، الرتاث فرضها بل وأباحها سنها كما والحرب، لإلغارة املالزمة

العقائدي. الثقايف والعلوي الطبقي املادي أو والعلوي السفيل الرتكيبني كال
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املتحالفة العشائر مرحلة يف الحمى، عن والذود القبائلية، الحرب رشعية يف ولعل
الظلمات. وعصور — عام آالف ٥ — الجاهلية منذ يربره ما املغرية، واملهاجرة

ومقالع عصا من األسلحة، تطور صاحب الذي الالمحدود نتصور أن فلنا اليوم أما
مبكر. إنذار وأجهزة وميكروبات وهيدروجني وذرة مدافع إىل وسيوف، وخيول

تنشأ الحروب كانت ما إذا فإنه وشعاراتها، للثقافة الدولية املنظمة نهج وبحسب
بالطبع يستلزم وهذا السالم، حصون إقامة اإلمكان من فإن البرش، مخيلة يف تومض أو
حربني برشور العالم أبلت التي اآلرية ونظريتها السامية، خاصة املخيلة، صيغ إعادة
شوكتها، وانكرست انحرست أن إىل القرن، هذا من األول النصف مدى يف عامليتني

السامية. — واملتوازي املتاخم لتوأمها — القبلية — ومخيلتها دورها مسلمة
أيًضا دورهم — طالئعها أنهم اليهود يدعي الذين — والساميني للسامية كان بل

الشنيعتني. العامليتني الحربني هاتني ودوافع مسببات يف
التي الفاشية القبلية اآلرية النظريات إفالس بعد السامية، عىل الدور اليوم ويجيء
الغيبي الالهوتي املفهوم ومسبباتها بالياها أحد كان التي الهتلرية، النازية يف تبلورت
كائن أنه اعتبار عىل للفرد أبًدا تنظر لم والتي — الثقايف — التاريخ وتفهم تدوين يف
الفرد، خالص — يكون قد — واملعتقدات واملنزالت لالهوت األخري الهدف وأن سيايس،
مدخل ومن عوض، ولويس حقي ويحيى الحكيم توفيق يرى كما والدولة، املجتمع ال
إال هو ما فالتاريخ العقل، طبيعة إىل التوصل هو للتاريخ األخري الهدف أن ومفهوم
عبد جمال الراحل زعيمنا أدرك التي — العقل مرادفة — الحرية أجل من دائم رصاع
ولقمة واالجتماعية االقتصادية التحوالت عن بمعزل تتحقق ال — الحرية — أنها النارص

املستعصية. العاتية السكاني االنفجار مشاكل حيث مرص؛ يف خاصة الناس عيش
هذا وبؤرتها الهتلرية النازية يف اكتملت التي الفعلية املسببات استخالص فيمكن
نظرية فإن معروف هو وكما الروحي، — األنيزمي — السامي اآلري املتزاوج الرتاث
اتخذت والطوطمية فالروحية للعقل، مبارشة مضادة حركات إال هي ما الروح» «تحقيق
اآلرية — القبائل هذه بالضبط كانته ما وهو عقلية، معايري بال هدًفا واألرض الدم من
التضحية يف ينحرص ما أول ينحرص الحق، اإلنساني الوجود أن اعتربت التي — السامية
التضحية القبائل، تلك عند وأبشعها أكثرها وما املرشوطة، غري — واالستشهاد الفداء —
هؤالء اْلتهام مدى تصور الصعب من لعله بل رحم. فاتح أو بكري بكل املرشوطة غري
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حتى واملطر، الحظ استجداء من واألغراض، والقتل والوأد بالحرب ألوالدهم األسالف
الطعام.1 ورصاع البدائي، النسل تحديد أغراض

مداخل كل عرب وخزعبالتها الطوطمر، تراثها ونرشت حملت التي القبائل فهذه
بالطبع حملت قد والسويد؛ هولندا حتى وشمالها، غربها إىل جنوبها، من بدءًا أوروبا،
أخربه الذي الشيخ السويد ملك عن خرافة أو حكاية فريزر وأورد الدامي، هذا تراثها
أن إىل سنويٍّا، ابن بقتل يضحي فكان التسعة، أوالده آخر بموت سيموت بأنه عرافوه
(وهي «أبساال» يف وُدفن الشيخ، امللك مات وبموته التسعة، أبنائه آخر اغتال هو أو ُقتل

السويد). يف أيامنا حتى الشهرية املدينة
العربي السامي لسالفه حدث ما مع تتطابق أبناء، تسعة قتل عن حكاية وهي
ذي لقمان فهو طواطمه، أو آلهته بمثابة كانوا الذين التسعة نسوره مع الحكيم لقمان
نسور، ذي بالد — وفلسطني ولبنان الشام متضمنة — اليمن عىل يُطلق وكان نسور،
– واملصون – خلف أسمائهم: من يتضح كما أبنائه منزلة يف لقمان أنرس فكانت
لقمان. الحكيم مات — ذاك لبد — نسوره آخر وبموت لبد. النرس وآخرهم – وعوض
األدنى للرشق السامي الرتاث هذا وخزعبالت ثقل مدى من يموتون والذين
الثقل هذا مدى تعرف يمكنهم موجات، إثر موجات أوروبا إىل ُحمل الذي القديم،
والطربي، — ومحمد هشام — الكلبي ابن منذ العربية الكالسيكية املصادر آالف من
بن ووهب إسحاق، وابن والهمداني، الكلداني، وحشية وابن حجر، وابن والشهرستاني،

والدمريي. والكندي، ديصان، وابن قتيبة، وابن والقلشندي، منبه،
ما التاريخية، األساطري هذه أو األسطوري، التاريخ هذا ِخَضم يف تجد فأنت
منذ الغابرة، اليمنية الحضارات بقايا وآثار أطالل من األركيولوجي، أو الحفري يهم
أمريكا إىل بعد فيما ُحملت ما بذاتها هي بأنها يعتقد التي يقطان أو قحطان حضارات
بنفس وُعرفت وبريو، املكسيكو إىل امليالد قبل الثاني األلف منتصف منذ الالتينية

اليوم. إىل يقطان السامي اسمها
والعماليق وجرهم وثمود وعاد وحمري، قحطان حضارات أطالل أماكن تجد
العربي والجنوب اليمن يف موصوفة األركيولوجي الحفري تخدم بدقة محددة ورائش؛

الطعام». «رصاع انظر 1
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حاكم الفدا أبو لتاريخ بالنسبة اليشء نفس تجد كما منبه، بن ووهب الهمداني كتب يف
سوريا. يف حماة،

وعددها مكة أصنام أو آلهة من إله كل خصائص األساطري يف الباحث يجد كذلك
الكلبي محمد وابنه هشام مؤلفات يف دقة بكل موصوفة القمرية السنة أيام بعدد ٣٦٠
املهمة موسوعتهما ووضعا — امليالدي العارش — الهجري الثالث القرن يف عاشا اللذين

باألصنام. املعروفة اليوم، السعودية خاصة العربية الجزيرة وطواطم آلهة عن
والنداهات الجان وخرافات حكايات من يغنيه ما الفولكلور باحث يجد وبالطبع
أقصد — وأسمائهم وأفخاذهم وبطونهم وقبائلهم بعائالتهم استثناء، بال هؤالء كل عند
الضب مثل والزواحف والطيور الحيوان حكايات يف تخصصه حالة يف أما الجن. طبقات
— األوسط الرشق يف الصحراوية املناطق معظم يف — كتابو — أكلهما املباح والجرد
التابو نفس أكلهما يحرم بينما الخليج، ودويالت العربية الجزيرة خاصة — املعارص
الحكايات هذه أنماط من ينضب ال معينًا تجد والساحلية؛ الزراعية املناطق بعض يف
عن والدمريي، الجاحظ، عند األساطري، من ِقَدًما أكثر بأنها يُقال التي — الطوطمية —

والهوام. والحرشات والنبات والطري الحيوان حكايات
من السامية الحضارات إليه انتهت فيما تبحث أنك لو محظوظ، فأنت وبالطبع
— وبابل وجلجاميش سومر بقايا حيث العراق، يف املعاشة وكلدانية وبابلية سومرية

اليوم. إىل بأسمائها موجودة تزال ما — الشهري وسورها
الشمرا، رأس يف والفينيقيني، والكنعانيني اآلشوريني بقايا فسيصادفك سوريا يف أما
ثم — هومريوس من أسبق أسطوري شاعر اسم — وبانياس — إله اسم — وقادموس
— األخري باكتشافها تثري التي — ماردوك اإلله أو — مرديخ وتل أفاميا حضارة بقايا

العاملية. األوساط يف ملحوًظا علميٍّا اْلتفاتًا — ١٩٧٣ عام
آشوريني من اليوم! إىل تعيش تزال ما الحضارات هذه وبقايا بعيًدا، نذهب وملاذا
يف والفولكلورية الثقافية وأبنيتهم بلغاتهم ورسيان، وحورانيني وآراميني وفينيقيني
والشهرستاني القحطاني عدَّدها باملئات، ونحل مدن من منهم تفرع وما العربي، عاملنا
— الحالية دمشق بقلب املرجه ميدان — مرجئية من النديم، وابن كمونة وابن والنوابري
وباقورية، وأسحفية، وبهانية، وهيالنية، – كلدانية أو – وحرانية الزور، بدير وزورية
من وغريها … ومغتسلة وشيلية، ومهاجرية، وديصانية، وأمهرية، وغنزوية، ومئانية،
السياح لفرجة طريفة كمواد اليوم إليها يُنظر التي واألقليات واألقوام الحضارات بقايا
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والدروز واملوارنة بسوريا، دمشق من بالقرب النساطرة الرسيان مثل والدارسني،
ساعة، ٢٤ إىل اليوم موا قسَّ من أول وهم بالعراق، الكلدانيون والحرانيون بلبنان،
الفلكية الالتينية بتسمياته األسبوع أيام وا سمَّ من أول أنهم كما دقيقة، ٦٠ إىل والساعة
إيليوس، وسموها للشمس األحد يوم فجعلوا السيارة؛ السبع الكواكب إىل نسبة اليوم إىل
األربعاء ويوم آريس، واسمه للمريخ الثالثاء ويوم سني، واسمه للقمر اإلثنني ويوم
واسمها للزهرة الجمعة ويوم بال، واسمه للمشرتي الخميس ويوم نابق، واسمه لعطارد

قرونس. — كرونس واسمه لزحل السبت ويوم بلتي،
لها ويعرضها يقودنا قد التي األخطار مدى عن يتعامون هم أو يهوِّنون والذين
ه ويَْعَرتِ يُِصبْه لم بل شوكته، تنكرس لم الذي الرتاث وهو هذا، العلم قبل ما تراث
أحجيته بحل يسمح الذي بالقدر — التناقضات من كبناء — الواقعي والتفهم التغيري
اعرتى الذي اإلنتاج عالقات تغيري مع املتقارب أو املتوائم — حتى — وبالقدر وطالسمه،
طبع محاوالت مع أبًدا يستقيم ال الذي الرأسمايل، البرتويل التحول أبسطها ولعل عاملنا،
عىل — يسمونه ما عىل للحفاظ الخداع عمليات مجرى خالل الحارض، عىل املايض
يف ليس الذي وهو التاريخ، بروح والرتاثية، التاريخية الجربية دعاة — الفروض أحسن

فاوست. تراجيديا يف غوته يقول كما أنفسهم السادة»2 هؤالء روح «سوى حقيقته
ملفهوم بالنسبة املستقبل، يف يمكن الخالص، أو املوعودة» «األرض كانت ما وإذا

ميد. مارجريت د. مثل وغريه توينبي عند املستقبلية
واملستقبل، الخالص عن العربي رشقنا وبؤرته القديم أو السالف العالم مفهوم فإن
عيىس «ينزل حني وذلك جودو، بانتظار أشبه يوطوبيٍّا أسطوريٍّا غيبيٍّا بالرضورة يجيء
ويفيض الخنزير، ويقتل الصليب، فيكرس بلل، يُِصبُْه ولم يقطر رأسه وكان األرض، إىل
والذئاب البقرة، مع والنمر اإلبل، مع األسد يرعى حتى األرض، يف األمنة وتقع املال،
من الكالسيكيني من وغريه الدمريي يقول كما بالحيات»، الصبيان ويلعب الغنم، مع

العرب.
لقانون تماًما خاضعة العامة، حركتها من جزء نحن التي اإلنسانية كانت ما وإذا
والغربي االشرتاكي، الرشقي العاملني كال عىل — انتقاالتها حققت ولهذا العقيل؛ تطورها
امليتافيزيقي الفكر إىل — األنيزمي — الطوطمي الالهوتي الفكر من — اإلمربيايل

ومشايخه. البرتول ملوك من 2
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أقىص تحقيق يف طمًعا النفعي، الوضعي الفكر إىل امليتافيزيقي الفكر من ثم الفلسفي،
— العاقل — اإلنسان تملك اتجاه ويف وواقعهم، الناس عىل بالنفع تعود ممكنة، منفعة

وجوده. وجدلية لواقعه
متناقضاته، حقيقة عىل والوقوف واقعنا تفهم إعادة املفيد من يصبح هذا وعىل
التنوير، عرص منذ الصناعية، فوق وما الصناعية، املجتمعات حققته الذي النهج بنفس
وجاذبيته وسحره املايض صدى عند بحال يقف ال الدراسات، هذه من الواضح فهديف
بمعنى أو واألساطري، الفولكلورية واملقوالت واملمارسات املوروثات يف ممثًال الخارقة،
خاصة — الفرعونية املرصية الحضارات مولد حيث املايض، بخلفية الحارض تأصيل
توارثتها التي الالسامية، السومرية الحضارة — تاريخيٍّا — ونظريتها — القديمة الدولة

والعربية. العربية يف اليوم اكتملت التي — اللغوية — السامية الشعوب
القبائل تلك مخيلة ابتدعته الذي ذلك متدفق، الغنى شديد تراث أنه وأعرتف
ذلك املعارص، األوسط أو القديم األدنى رشقنا وبوتقتها بؤرتها التي القديمة السالفة
وهبت التي واآلرية، السامية الهائلتني، املخيلتني كلتا روافد بلدانه عرب انصهرت الذي
باإلضافة واإلسالم، واملسيحية اليهود مثل الكربى، الروحية عقائده املعارص— — العالم
ما وهو — العقيل األسطوري — والهليني املجويس، الفاريس الرتاثني وإىل البوذية إىل
اليوم. الالتينية أوروبا املعارص وجهها والتي الرومانية الحضارة أشالئهما عىل أُقيمت
حيث إىل ويقوده بالقطع الباحث يوقع املايض، ذلك وجاذبية سحر يف فاإلغراق

القومية. والنعرات السوفيتي، التعقب براثن
ومالزمته الفولكلور علم مولد صاحبت التي املثالية، النظرة تلك بالطبع وهي
الدعوات يف اكتمل الذي ذلك القومي، والتفوق العنرصي واإلحساس القومية للطموحات

الهتلرية. النازية يف ذروته ووصل — أوروبية الهندو — واآلرية السالفية
وميكنزمات طرق انعكاس مدى عىل األول املحل يف ينصب اهتمامي إن بل
املعارصة. حياتنا يف والعالم الحياة مفهوم عىل السالفة، الحياة وحتميات واحتياجات

— الرتاث هذا استجابة جاءت مدى أي إىل التايل: النحو عىل السؤال طرح ويمكن
والعقلية، العلمية للحتميات واالستجابة التوافق يحقق بما والتشكل التغيري — لحتمية
التصنيع فوق أو العلم بعد ما عرص مع ويتوهم والتقدم، اإلنتاج من املزيد يوفر وبما
خارج ما لعالم بالنسبة مطروًحا التساؤل هذا ليكن األقل، وعىل ويعلنون؟ يقولون كما
عىل املتحرض للعالم بالنسبة مطروًحا التساؤل هذا ليكن النامي. أو الثالث العالم —

واإلمربيايل. الشعبي، الديموقراطي الصعيدين كال
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قبل ما عصور منذ املتوارثة القبائلية، البدائية الغيبية املايض تركة تكبيل أن ذلك
يف تتحكم تزال ما — العادة تأثري تحت — لجيل جيل من وتوارثها والعقل، العلم

املعارصة. — حتى — حياتنا وتطبع شعوبنا مخيلة
لم ما الرتاث، هذا أرض يف الثوري العمل جدوى وال إحباط مدى جيًدا ولنتذكر

إليه. املحايد الجاد االلتفات نعاود
الروسية، الثورية الديمقراطية التطورية املدرسة به برصت الذي املنهج ذلك وهو
وامليول االجتماعي االحتجاج عوامل استخالص يف — تمادت هي أو — ركزت وإن التي
التي املوروفات هذه عرقلة بمدى برصت أنها إال الفولكلور، يف اإليجابية أو الثورية
حجم يف طبقية، أغراض بخدمة مدعمة العادة وسلطة تأثري تحت وتتوالد تعيش،
املوروث ورشور أظالم يشكل ما بعينه هو وهذا اليوم، االستعمار كل هي بل االستعمار
عرفه ما أساس عىل قامت التي البدائي الغيبي شقها خاصة وأساطري، فولكلور من
باإلنسان املحيطة الطبيعية الظواهر عىل الروحية صفة إضفاء بمعنى باألنيمزم، تيلور

اإلنساني. التاريخ مسار لحتمية االمتثال اتجاه ويف الشعائرية، وأفعاله
اقتصادية وظروف بيئة من — الخام املادة تشابه بأن االعتبار يف األخذ مع
وبالتايل والعقيل، العقائدي للتشكيل االستجابة إىل باإلنسان يؤدي — واجتماعية

السيايس.
الشعبية النفسية دراسة يف ورضورية مهمة لينني يقول كما الدراسات هذه فمثل

أيامنا. يف
بالفولكلور، ولينني، — خاص بشكل وانجلز — ماركس شغف يكن «ولم
سجل أنه اعتبار عىل بل املتعة، ملجرد وأصلها، العائلة عن دراساتهم يف واألساطري،

الصحيحة.» ووجهته مساره وإدراك السيايس بالعمل للمعرفة حتمي تاريخي
توجيه إىل بالطبع نصل — الثقايف واملوروث للواقع — الجديل التحليل طريق فعن
غيبته عن وعربت جاءت التي للمجتمع الطبيعية فالقوانني سليًما، توجيًها الثوري العمل
الصدفة ملجرد وُوجدت وتكاثرت ُولدت هي أو اعتباًطا تَِجئْ لم العمياء والعقالنيته
جاءت إنما فهي الليرباليني، الدارسني ومعظم كراب — مثًال — يرى كما العشوائية
السلطة صاحبة الطبقة لصالح خدماتها وتقدم وتحفظ لتؤدي وازدهرت وتكاثرت
يف — الثقافية — األدوات هذه اقترصت ولو حتى والثقافة، «اإلنتاج» أدوات وبالتايل
الحفظ من بدءًا املتواتر الشفاهي أو الحجري النص عىل والطموطمية الحجرية العصور
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اشرتطت هي أو زاوجت التي — الشعائرية — الشعرية اللغة وسحر واإلنشاد والتحفيظ
أو الظلمات عصور منذ الطبقية، ألوضاعه وخادمة ممثلة، باملداح بامللك الكاهن توحد
جديدة طبقية أغراض لخدمة سلطتها، وفرض رسيانها تواصل ما بذاتها وهي اإلظالم،
هنا والفرق وتليفزيون، راديو من — الجديدة — والثقافة اإلعالم «أدوات» باستخدام
من الجدد وشيوخها والقديمة، البائدة العربية القبائل شيوخ بني بعيًدا أو غامًضا ليس
حروب يف — جدٍّا — واملتشددين القدماء، واإلبادة اإلغارة دعاة بني أو البرتول، ملوك
من يستلزمه وما املوضوعي، والبقاء للواقع فهم ودون — الجانبني كال عىل — اليوم
علوي بنيان من تتطلبه وما اإلنتاج وعالقات ناحية، من اإلنتاج وسائل بني متواٍز توافق

األخرى. الناحية من عليهما القائم والفكر والرتاث السياسة يف يتمثل
— األنيمزمي — الرتاث عن دفاًعا األسلحة ترشع الطبقية، املصالح عن فدفاًعا
حراسة هو هنا األخري الهدف فإن وبالطبع، الوهم، حراسة أو بالوهم، كافكا سماه الذي
عدسات تحت شعائرهم بتأدية يقومون وكيف الجدد، السدنة أو الكهنة امللوك مصالح
وهو جاهيل، مداح كاهن ملك أول عن ُعرف ما بنفس الصفراء، والصحف التليفزيون
بالالت يتصيف ربك «إن له: يُنسب أسطوري شاعر وكان الجرهمي، لحي بن عمرو

تهامة.» لحر بالعزى ويشتو الطائف، لربد
هجرة إىل الحاجة مسيس يف العربي عاملنا يف هنا أصبحنا أننا يف شك وال
أوروبا يف يحدث كما أو املستقبلية، إىل السلفية من أو نقيض، إىل نقيض من محققة
ونحن أننا ذلك املستقبل. إىل املايض من أو الصناعة، إىل الزراعة من تحولنا نواصل
أو موازية وعقلية ثقافية حتميات إىل الحاجة مسيس يف التصنيع مجتمع ندخل
حدث الذي املعدل بنفس ربما نعيشه. الذي العرص وحتميات مستلزمات مع متعادلة
األمريكية األنثروبولوجية العاملة تقول كما الجديدة، غينيا مواجهة يف مانوس، بجزيرة
العرشين القرن إىل الحجري العرص من انتقلت التي الجزيرة وهي ميد، مارجريت د.

واحد. جيل يف
برق، من الطبيعة لعنارص تأليًها — وغاياتها منشأها يف — األساطري كانت وملا
ظواهر من التعريف يشمله بما فينومولوجية، أي جوية ورعود وُسُحب، ورياح، ورعد،
الشبيه البدائي، اإلنسان مخيلة يف املحيطة الظواهر تأثري أي بيئية؛ وإحيائية مناخية،
يف املسايرة وبقاياه القديم، تراثنا يف واضًحا يتبدى ما وهو العالم، عىل يتفتح بولد
والصحاري وقممها، الجبال عىل القدسية مظاهر إضفاء يف إغراق من املعارص تراثنا
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عىل قرية أو مدينة منها تخلو ال عفنة، راكدة ماء لعيون آلبار بحور من املاء ومجاري
اآلالف من — األرضحة أو املزارات — هذه حول يُشاع وما العربي، والعالم مرص طول

وعقلية. بخاصة بدنية من العامة للصحة تدمري من العطنة
هذا يستتبعه وما املحيطة، والبيئية الطبيعية الظواهر وتقديس تأليه عىل فيرتتب
بعد اكتمل الذي التطوري املنهج وهو والرش، الظالم مع الخري أو النور رصاع من
وفريزر، النج، أندرو ومعارصه تيلور لألنثروبولجيا بالنسبة أكده، والذي الدارونية
املجتمعات داخل العادة سيطرة مدى اكتشاف إىل سبقه أو تيلور تفسري (خاصة
تفسري أراد حني األوىل)، وطفولتها حياتها دقائق ألدق ثوراتها يحقق بما الغيبية،
رشقنا أو الحديث األوسط رشقنا يف هنا خاصة حولهم، من القاسية الطبيعة ظواهر
الرئييس املخصب هي والجوية والظواهرية البيئية االختالفات فلعل القديم، األدنى
واملسيحية اليهودية عاملنا: يف الرئيسية الثالثة األديان فيه اكتملت الذي الرتاث لهذا

واإلسالمية.
دلتا يف األنهار داالت بني ما تجمع حمدان، جمال د. يشري كما املنطقة فجغرافية
املوت عن اليوم إىل السائد األزيل تفسريه قدم الذي الزراعي، املجتمع أي والعراق، مرص

املسيحية. يف اكتملت التي املمزقة اآللهة عن أساطريه يف ممثًال والقيامة
من نوًعا الحرب واعتبار اإلغارة مجتمع القبيل، املجدب الصحراوي واملجتمع
حد إىل الجبال سكان الجبليني عند الفايش القبائيل املدخل هذا يصل وبالطبع الصيد،
وإغارة حرب تاريخ يكون أن يعدو ال ومعارصه، وأوسطه قديمه املنطقة، تاريخ أن
املياه موارد ُوجدت وأينما وفلسطني، الشام املنطقة هذه بؤرة يف خاصة ممتد، وتنكيل
جبل مليناء وبالنسبة إيالت. ميناء ومنها — كربونس أو إيل إىل نسبة — «األيالت» أو
طول عىل فهي الكتائب، حالة يف املتخلف السلفي دوره يتعاظم الذي بلبنان ُجبيل أو

املتطاحنة. واألجناس والحضارات القبائل من للمئات دائم نزاع مجال تاريخها
األجزاء مقسم بنيان عن عبارة بعامة املتوسط البحر غرب اقتصاد أن ويُالحظ
األجزاء من كثريًا يصنع الذي البحر حتى الجبل فيه يصل — دول مدن أو — ألقاليم
بالرضورة فاملاء الجبل، يف غارقة صغرية سهول فيها يوجد التي املعزولة املنفصلة
تُوضع لم إن مستنقع إىل تتحول قد األرض أن طاملا األول، والحرب اإلغارة هدف كان
الفرد حياة فأساس هذا وعىل باملاء، تُْرَو لم إن صحراء إىل أو املياه، ترصيف وسائل

الحقل. وليس البستان، هو وفلسطني الشام يف والقبيلة
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تضاريس فيها تجرب بالد فهي موريت، فرناند الفرنيس الجغرايف يقول وكما
الطريق فيها البحر يُعترب بالد أنها كما والدأب، والصرب العمل عىل سكانها األرض
نتيجة متناحرة، دويالت إىل املقسمة األرض فجغرافية والرتحال، للتجارة، األسهل
ماء وفيضانات جفاف، مناطق أي وصحاري، وجبال سهول من الطبيعية لحدودها
يتبعهما وما والعشرية القبيلة نظام فرض هذا كل خربة، شاسعة ومساحات ورياح،
هذه وفولكلور أساطري يف واضًحا تبدى ما وهو لألمن، وفقدان وإبادة، إغارة من
تعرفه أن قبل املعقوف الصليب شارة عرفت التي العصبية، القبلية يف املغرقة املنطقة

الزمان. من قرنًا ٣٠ من بأكثر الفاشية، الغاربة أملانيا
القبيلة. وفولكلور أساطري األول املحل يف هي منطقتنا وفولكلور فأساطري هذا وعىل
أدنى يف هو العالم، فولكلور ملختلف الفولكلوري الجسد بأن القول يمكن وبالطبع
هي القبيلة أن بمعنى القبيلة، بملمح يحتفظ اليوم إىل يزال ما هو أو قبائيل، أشكاله
أقوى تحت اتحادها، واصلت قبائل عدة تجمع ومن برشي، مجتمع أي أشكال أدنى
املتحدة — القبائل مجموعة يف تصل أن إىل آلهتها أو طواطمها أو شعارها، أو شعاراتها

الحضارة. أو األمة درجة إىل — املتحالفة أو
روبرت مثل — الشمسية أو الطقسية النظريات أصحاب من البعض ووصل
معظم صاحب قد ا عامٍّ تقويميٍّا انقالبًا أن عن الدفاع حد إىل — بتاي ورفائيل جريفز
— القمرية األنثى اآللهة أو — القمر عبادة من تحولها خالل من القديم العالم قبائل
— الذكر األب اإلله أو — الشمس عبادة إىل — الهجري أو القمري — بتقويمه والسري

يوًما. ٣٦٥ السنة واعتبار بعد فيما — امليالدي — بتقويمها واألخذ
إىل األساطري، تفسري يف األنثروبولوجية النظرية أصحاب من اآلخر البعض وذهب
املادية من واالستفادة الدارويني، — النوعي — التطور تأثري تحت عمومية أكثر مدى
— تجيء التاريخي تطورها إىل الناس وأفكار معتقدات أن اعتبار عىل التاريخية،
تغري إن أي االجتماعية. وعالقاتها إنتاجها ووسائل بيئتها لتطور — حتمية أو مجربة
ومعتقدات أفكار تغيري بالرضورة يستوجب — واالجتماعي االقتصادي — التحتي البناء
أي غيبية؛ وقًوى وشعائر وتزاوج قرابة ونظم وأخالقيات وممارسات وعادات وأساطري

اجتماعية. أبنية من حياتهم يف يتحكم ما كل
قد العشائري، أو القبيل التكون مراحل يف القديم، العالم فمجتمعات هذا وعىل
وجبل ورعي زراعة مجتمعات من — الجغرافية واملناخات البيئات مختلف يف عاشت
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أو العربية والقبائل الحضارات مجموعة هو هنا القديم بالعالم واملقصود — وبحر
العلوم، من مرتابطة مجموعة اليوم، عنه الكشف يف يتضافر ما وهو القديمة، السامية

والتاريخ. األنثوجرافيا، علما طبًعا أهمها
وتحديد األوسط رشقنا شهدها التي الحضارات تعريف يمكن الطريق هذا وعن
جوردون التاريخ قبل ما عالم يعرفها كما الحضارة أن ذلك منها؛ كل وخصائص معالم
نواحي وكافة اإلنساني ومجتمعه غذائه من اإلنسان يستخلصه ما عىل تقوم تشايلد،
اإلنتاج أدوات إىل باإلضافة وقانون، وأخالق وفلسفة ودين لغة من اإلنساني، السلوك
الثروة مصادر أو اإلنتاج قوى أو البيئة مع التكيف طريق فعن يستخدمها، التي
وطبيعة للبيئة ومعاملها سماتها تدين وبالرضورة هنا ومن الحضارة، تتحدد الطبيعية

املكان.
العربي، لعاملنا اإلنتاجية القوى مصادر وتنوع واختالفاتها البيئة هدفنا، هو وهذا

السامية. الشعوب منطقة أو
بوضوح تظهر املناخية، وبالتايل البيئية االختالفات فإن أوضحنا أن سبق وكما
الحضارة بني رصاع من التاريخ، فجر منذ العالم من البقعة وهذه الرتاث هذا طول عىل

واإلغارة. والصيد الرعي ومجتمعات البداوة وبني األنهار، داالت يف «الزراعية»
أجناس حددت التي — األم — األسطورة يف معانيه بأجىل الرصاع هذا ويرتكز
— الطوفان بعد — وسام حام نوح ابنا قدم حني السامية، املنطقة وقبائل شعوب
صاحب سام وهو والثاني زرع، صاحب حام وهو أحدهما وكان الرب، إىل قربانهما
حقد أن فكان الزرع، صاحب قربان يتقبل ولم الرعي، صاحب قربان هللا فتقبل رعي،

اغتياله. عىل وأقدم — هابيل — شقيقه عىل — قابيل — الفالح
الطوطمي الرتاث هذا يف ا جدٍّ شديدة بكثرة تتواىل أسطورية فكرة أو تضمينة وهي

القبائيل.
مللحمة السومري النص بها جاء — ق.م سنة آالف ٣ — أشكالها أقدم ولعل
الذي الوحيش الراعي وأنكيدو، — املتحرض الفالح — جلجاميش رصاعي يف جلجاميش،

امرأة. كشعر رأسه وشعر الغابة حيوانات مع تربى
— إرسائيل ُسمي الذي — يعقوب إسحاق: ابني رصاع يف بنصها وردت كما
أو أدوم أرض األول موطنه األردني، السوري العربي العيص أو عيسو توأمه وشقيقه

باألردن. — البرش أبو آدم تسمية منها اشتُق التي — األدومية الصحراء
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بقسميها العربية، الجزيرة عرب ضواحي يف نهاية ال ما إىل متوارثة تتواىل أنها كما
سدود تخريب قبل فيما — الزراعي والجنوبي اإلسماعييل، أو العدناني الرعوي الشمايل

مأرب. سد أهمها ا سدٍّ ٣٠ وهي — اليمن
مجيء بعد فيما وحتى لإلسالم، السابق القديم التاريخ طول عىل برأسها تطل كما

ورعاة. فالحني من والخزرج، األوس قبائل رصاعي مثل اإلسالم،
معظم يف جيل واضح بشكل يتبدى والبداوة الزراعة حول الرصاع هذا إن بل
تكون أن تعدو ال التي هالل، بني ملحمة أو سرية يف خاصة واألساطري، والسري املالحم

اليوم. إىل «والسعوديني» اليمنيني أو والبدو الفالحني بني للرصاع امتداًدا
أو حمريي خليفة الزناتي خصمه بينما عدناني، رعوي بدوي الهاليل زيد فأبو

يمني. قحطاني
قتل من — األبطال آالف قاتل — الهاليل زيد أبو أبًدا يتمكن لم هذا وعىل لذا
أو قحطاني إال — السرية أو امللحمة تحفظ كما — قتله من يتمكن ولم خليفة، الزناتي
بالزغبي. املرصي الشعب عليه تعارف الذي غانم، بن دياب وهو شاكلته، عىل حمريي
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من املجموعة هذه تحيط أن يمكن أخرية، كلمة أو نظر، وجهة إصدار يف لفرتة ترددت
طريقه عن والذي اليوم، املعاش واألسطوري الفولكلوري تراثنا حول النظرية الدراسات
يوحدها التي العربية املنطقة هذه طول عىل اليومية وُمثلنا وحركتنا معامالتنا تتكيف
وصياغة تشكيل اللغة تعيد وبالرضورة وطبيعي املتجانس، الواحد اللغوي األصل

الرتاث. هذا وبالتايل والوجدان، الذاكرة
إىل املحيط من أمتنا، عضد يف يفتُّ وما وسلبياتنا بآفاتنا اإلمساك بحال يمكن وال
إعادة إىل أحوجنا فما الوراء، أو الخلف إىل العاقل النظر نُِعْد لم ما يقولون، كما الخليج

غضب. يف … الوراء إىل العاقل الهادئ النظر
نعرف نعد لم ما انفتاح، من ونأمله نرجوه ما تحقيق بحال يمكن وال
العقلية وحتمياته برضوراته نعيشه الذي عاملنا من نقف أين أقدامنا، مواطئ
اإلليكرتونية العلمية العقول وصياغة تدخل إعادة من نقف أين التكنولوجية، العلمية
من املنحدر الطوطمي الرتاث هذا ملثل األدبية، االجتهادات من األبعد والتكنولوجية

األنتيكات!
أو أنتيكي فعًال هو ما كل من تسخر التي املضادة، الشعبية الثقافة أبلغ وما

تحفة. أو متحفي أو أنتيكة
يحتم عرص يف للسخرية، مدعاة اليوم أصبح سالف أو قديم هو ما كل أن بمعنى

جديدة. وميكنزمات ومقوالت وأفكاًرا ممارسات
قبل ما عالم أو القديم العالم موروثات من الكم حجم تصور ا جدٍّ الصعب ومن
هذا من الغالب القطاع وأن اليومية، حياتنا دقائق أدق عرب لنا ومعايشتها العلم،
تصور يمكن ال كما السنني، من مؤلفة آالف إىل يرجع لنا املعايش أو العالق املوروث
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العقلية لطاقاتنا عرقلته ومدى االستمرار، هذا يسببه الذي العادم أو السالب مدى
والثورية. بل واإلنتاجية واإلبداعية

يف تكمن ومعاناتها، األول عامة الجديد والعالم أوروبا همَّ أن نتصور أن ولنا
الرئيسية، بؤرته نحن الذي القديم، العالم هذا وموروثات براثن من التخلص محاولة

األوسط. أو العربي، رشقنا أرض عىل هنا
نقل يف بعد نحن نبدأ لم بينما أنه تصور، من أشقاه وما نتصور، أن لنا أن كما
هدفها التي اإلنسانية العلوم حركة مجال يف املتحرض العالم أنجزه ما وتفهم وهضم
العلمي العرص حتميات مع وتكيفه توافقه يحقق بما اإلنسان، واستثمار بناء األول
عىل حدثت التي اإلنجازات وهي اشرتاكية، أفكار من فيه يصطرع وما نعيشه الذي

األخرية. الثالثة القرون مدى
إلكرتونية ونتائج مقدمات إىل التوصل يف املذهلة مراحله الجديد العالم يدخل فبينما

بعد. نحن نبدأ لم اإلنسانيات، دراسة مجال يف
الجمعية، وموروثاته تراثه يف ممثلة أرديته حولنا من العالم خلع الذي الوقت ففي
النهضة عرص بعد ما منذ ربما الصحيح، وواقعها ومكانها حجمها يف ووضعها
القرن وهو العقل أو التنوير وعرص ،١٨٤٨ عام وثورات الفرنسية، والثورة األوروبية،
إىل الوسطى القرون إقطاع عالم من والتحول الوسطى، الطبقة واكتمال بظهور ،١٨
لإلنسان النظر وإعادة العقل إىل والعقل، العلم قبل ما عصور من أو التنوير، عرص
جانبه من جذوًرا أعمق الحيواني جانبه لكن عاقل، حيوان أنه اعتبار عىل وتناوله،

العقيل.
والنظر العقل، تسيد اتجاه يف ثورة بأكرب ١٨ القرن أو التنوير عرص جاء فلقد
اليوم إىل القرن ذلك ومنذ دارون، بعد تطوري طبيعي نتاج أنه اعتبار عىل لإلنسان
بل الطبيعي، العلوم من فرًعا واألساطري الفولكلور متضمنة االجتماعية، العلوم اعتُربت
العلم أنها عىل االجتماعية، العلوم مع تعاملوا — براون رادكليف ومنهم — البعض إن
دراسة علم أو — اإلنسانية املجتمعات علم أو اإلنساني، للمجتمع النظري الطبيعي
أيٍّا االجتماعية، الظواهر اعتبار إىل وتوصلوا بل الثقافة، دراسة علم أو — وأفعاله اإلنسان
واألوتوبيس، السيارات، ألصحاب املقلقة ومطباته للشارع اليومي السلوك يف سواء كانت
ما كل باختصار العامة، العالقات أو الرشوة أو والقرابة النسب سلسلة أو والدعارة،
املساكن، وأزمة السكاني، واالنفجار األمية، مثل املجتمع، داخل ظاهرة يشكل أن يمكن
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االجتماعي للبناء مرتابطة كنتيجة تجيء الظواهر هذه كل والبطالة؛ التعليم، وأزمة
املعني.

إعادة يف هو وشفاءنا دواءنا فإن دواء، داء لكل كان ما إذا فإنه أكثر باختصار
— تعرفها وإعادة الطوطمية، الغيبية األسالف تركة يف وعاداتنا، تراثنا يف التدقيق

املتقدم. العالم حققه الذي واملعدل القدر بنفس — تَْفِليَتَِها
الجهود بعد النتائج هذه ملثل للعقل، املستهدف أو املتقدم، العالم توصل وطبًعا
ومورجان، وفريزر، والنج، تيلور، أمثال االجتماعيون العلماء أرساها التي املضنية
والنكت النوادر عن الكبرية موسوعته يف خاصة بيديه، ويوسف تشايلد، وجوردون

والفوازير.
املضنية ودراساتها موسوعاتها لها اليومية، والقفشات النوادر حتى أنه فيُالحظ
الثقافة وتاريخ االجتماعية العلوم هذه بمثل االهتمام أن يُالحظ كما التنوير. عرص منذ
والتطبيقي اإليجابي للدور كنتيجة االزدهار، هذا كل االستعمارية، أوروبا يف ازدهر
تملكها وأحكام االجتماعية، الظاهرات عالج يف العلوم هذه أسدته الذي املنفعة وجانب
وكذلك الجنسني، بني واملساواة األمية، بآفات يتصل ما كل ذلك من عليها، والسيطرة
إىل والتوصل والرجل املرأة بني العالقة وقضايا محرماته، أو وتابواته للجنس بالنسبة
الرتبية، برامج يف والتفوق لها، وإثراء بالحضارة ارتباًطا وأكثر إيجابية، أكثر نتائج
بأحجامها تحتفظ األوروبية الدول فمعظم الدقة، البالغة السكانية واالنضباطات

اليوم. حتى األخري القرن مطلع منذ بالضبط، تتطلبه الذي بالقدر السكانية
أقىص تفجري يف العلوم، بهذه ومعرفته تملكه من املتقدم العالم استفاد كذلك
ميكانيزمات إىل التوصل كذلك التسامح. من الكبري القدر وإرساء اإلنتاجية، طاقاته
حركتها يف لها موازية — التكنولوجية العلمية الحتميات مع متمشية جديدة وممارسات

العامة. وثورتها
إليها توصلت التي والنتائج النشاطات من كبريًا جانبًا أن إنكار يمكن ال وبالطبع

واالستعمارية. الطبقية واملصالح األغراض لخدمة ُسخر قد العلوم، هذه
االجتماعيني، الخرباء استخدام من االستعمارية الدول أكثرت القرن، هذا مطلع فمنذ
االستعمارية الطبقات استفادت هنا ومن الحكومية، إداراتها يف مستشارين وتعيينهم
والصناعية، االجتماعية، العالقات دراسة يف الخرباء، أولئك ومهارات معارف من

والعرقية.
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عىل شتاين، د. وهو املعارصين األنثروبولوجيا علماء أحد دراسة طريق عن فمثًال
األمريكية التجارية الرشكات استغلت الفك، وشكل وحجم األسنان يف العرقية الفروق
استعداد يدرسون الخرباء بدأ كذلك هائلة، أرباًحا وحققت مناسبة، أسنان أطقم تصميم
محدد، وسلوك معينة، وألوان معينة، أمراض لتقبل املختلفة، البرشية الجماعات

وهكذا. … استهالكية وسلع وكتب، بعينها، سينما وأفالم محددة، وموسيقى
املتباينة الجماعات استعداد عن الكشف يف ا هامٍّ دوًرا االجتماعيون الخرباء ولعب

بعينها. أمراض لتقبل حتى استعداداتهم مع متالئمة ومنتجات سلع لتقبل
حتًما تدخل ومصالح ملنافع تحقيًقا املرتابطة العلوم هذه من االستفادة يف إن أي
الطاقة بعنرصي التبصري يف الحاسم الدور العلوم هذه لعبت كذلك العام، االستثمار يف
من لكل بالنسبة حدث ما نفس وهو الحضارة. مراكز نقل يف وأهميتها واملبادرة
عىل قامت أنها — القارئ ذهن عن يغيب ال — أمريكا ففي واليابان، املتحدة الواليات
تتخلَّ لم التي الفكرة وهي الجديد، العالم وموطن أرض أمريكا أيديولوجية أو فكرة
بموروثاته القديم، بالعالم يربطها ما كل أردية خلع جاهدة وحاولت اليوم إىل عنها
موجز هو بذاته وهذا العلم، قبل ما عصور منذ املكتسبة وُمثُله وعاداته وميكنيزماته
هو التطور وهذا الفكر هذا ومثل القومية، األمريكية األيديولوجية أو األمريكي الحلم
حتى التاريخي املايض نحو تشدها جاذبية ال حيث أمريكا، أمريكا من جعل ما بالتحديد

األطلنطي. عرب أوروبا تكونه الذي واملعدل بالقدر
املستقبيل العالم لهذا بالنسبة املستقبل نحو االندفاع ومعدالت حجم نتصور أن ولنا

واألسالف. السلف عالم أو القديم العالم أو الثالث العالم مع باملقارنة الجديد،
من الحضارة، لعاميل بالنسبة توينبي أرنولد املؤرخني شيخ فهم عىل فاستناًدا
الثقافية، الثورة بعد ما وصني واليابان أمريكا يف الجديد، العالم بها يأخذ مستقبلية
إىل شعوبه وتحيل حارضه، عىل ماضيه فتطغي القديم، العالم تغرق سلفية، ومن

الزمن. ومسار تيار ضد سباحني
فهمه عمم قد — «خربات» مذكراته أو كتبه آخر يف خاصة — توينبي أن ورغم
اعتبار عىل العقائدية، والنظم األيديولوجيا من أبعد بشكل والسلفية، املستقبلية عن
أحالمها وتغرقها باملستقبلية بالقطع تأخذ واإلمربيالية االشرتاكية الدول من كالٍّ أن

الخارجي. للفضاء حتى واقتحاماتها ومخاطرها
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ويأخذ لوائها تحت يقف التقدم، أو املستقبل عبادة موجزها واحدة راية إنها أي
إىل وصل تقدم أو نفع أقىص تحقيق يف طمًعا األسالف، رمم عن تخىل الذي العالم بها

«تنيسون»: الشاعر به يتغنى الذي التقدم عداه فيما يشء كل إنكار حد

الرجال أفكار وأن العصور جميع يف متزايدة تجري غاية أن أشك ال أنني إال
منارة عن تفصلنا التي األبعاد تلك عبث من وما الشموس، دارت كلما تتسع
فإن الرنني، ذات التغري دروب يف العظيم العالم وليَُدْر قدًما َفْلنَِرسْ الوصول،

الصني. يف ألف من أفضل أوروبا من سنة خمسني

سنة خمسني أن عن اإلمربيايل، االنفتاح مبًرشا هذه، أبياته تنيسون كتب وطبًعا
االجتماعية السياسية العظيمتني، ثورتيها كلتي قبل الصني، يف ألًفا تفضل أوروبا يف
الصني إىل لتحيلها السلفية، جذورها انتزعت التي الثقافية، ثورتها ثم االشرتاكية،

املستقبلية.
القديم، أو السالف العالم تراث نفض الثقافية: الثورة مفهوم بالضبط هو وهذا
تنيسون مفهوم قلب يمكن هنا ومن — الكايف بالقدر — أوروبا تفعله لم ما طبًعا وهو
يف مؤلفة وآالًفا أوروبا يف ألًفا تعدل اليوم، الصني يف سنة خمسني فإن عقب، عىل رأًسا

العربي. عاملنا
صحيًحا؟ هذا أليس

الحكيم عبد شوقي
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