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إّن الفقرات اليت مّهد� هبا للتعرف إىل العالقة بني األسطورة وبني عامل ما قبل اإلسالم خباصة وما بعده بعامة هي متهيد     
 ضروري للتعّرف إىل العالقة التكوينية األساسية بني األسطورة وتراث الوحدانية. 

وقبل التبّسط يف حتقيق هذه العالقة والكشف عن فاعليتها ودورها يف تكوين الثقافة العربية قبل اإلسالم وبعده ، نورد فيما      
 يلي تعريفاً هلا اتفق عليه أصحاب االختصاص ممّن تدارسوا مفهوم األسطورة ووظيفتها يف اتريخ الثقافات أو احلضارات البشرية. 

يف كتابه " يف طريق امليثولوجيا عند العرب أّن" يف اخلزانة العربية حيزًا معداً  ١٤حممود احلوت إبتداًء من ص  يقّرر األستاذ     
للميثولوجيا مل يشغل بعد "، وهو ال يعلم سبباً هلذا النقص. وهو يرّد على من يقولون أبنه ليس عند العرب ميثولوجيا اعتقاداً منه 

م القدمية اليت لعبت اآلهلة والشياطني دوراً هامًا يف حضارهتا األوىل، وهو يقّرر نقًال عن كتاب " أبّن العرب هم كغريهم من األم
 امليثولوجيا اآلسيوية " ملؤلفه هاكن وآخرين أنه : حىت نتوّصل إىل صميم حضارة ما، جيب أن نكون على علم آبهلتها. 

أّن العرب كانوا على شيء من البلوغ إىل هذه العوامل يعتقدون أ�م  القول أبّن " الكثري من الذين يرون ١٥مث يورد يف ص      
استوردوها فيما كانوا يستوردون من األمم اجملاورة ". لكّنه يعرتف يف الوقت نفسه اعتمادًا على أخبار التاريخ " أّن املصريني 

شوء املستعمرات األجنبية يف اجلزيرة على توايل القدماء واآلكاديني قد اخرتقوا بالد العرب، وممّا زاد يف احتكاكهم اخلارجي ن
الزمن"، يضاف إىل ذلك أتثري القوافل التجارية اليت كانت تنقل مستوردات اهلند وافريقية الشرقية وبالد اليمن إىل العامل الغريب 

 واألمرباطورية البيزنطية. 

ء من الثقافة العربية قبل االسالم بل هي جوهر وخالصة ما ورد يف كتاب األستاذ حممد احلوت أّن األساطري هي جز      
 احلضارات العربية السابقة على دعوة القرآن. 
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ما يلي : (  (M)من اجلزء اخلامس يف حرف  ١١٣٣أّما املوسوعة الربيطانية فتحاول أن تضع تعريفاً لألسطورة جاء يف ص      
ألسطورة ابلصورة اليت تكون مقبولة من كل املفكرين الدارسني مث تكون يف الوقت نفسه إّن من الصعوبة مبكان وضع تعريف ل

واضحة لغري االختصاصيني. واألسطورة حقيقة ثقافية معقدة جدًا ميكن أن تقارب وتفسر من خالل وجهات نظر متعددة 
استيعابه هو : " األسطورة تروي قصة متنوعة". والتعريف الذي يبدو أقل ما يكون نقصًا بسبب استيعابه ألقصى ما ميكن 

التاريخ املقدس، إّ�ا تروي أحدااثً وقعت يف بدا�ت الزمن، الزمن اخلرايف للبدا�ت األوىل". وبكلمات أخرى، خترب� األسطورة من 
لها الكون كله، خالل األفعال الصادرة عن كائنات علوية كيف انتقلت واقعة ما إىل حيز الوجود، أكانت الواقعة املوجودة بكام

أو جزء منها من مثل جزيرة أو انواع معينة من النبات، أو نوع خاص من السلوك البشري، أو مؤسسة. وإذًا فاألسطورة هي 
 دائماً حكاية عن " اخللق " إ�ا تقص علينا كيف أّن شيئاً ما قد يتم إجياده أو بدأ يتحقق وجوده ). 

صة لألسطورة وأنواعها واألبعاد اليت تّتصل هبا أو تصدر عنها متأل صفحات كثرية من هذا واجلدير ابلذكر أّن الدراسة املخصّ      
 الكتاب. لكننا جنتزىء بتقدمي خالصة غري مستوعبة هلذه األبعاد واألنواع ابلتفصيل. لقد وردت يف هذه الدراسة العناوين التالية: 

 ) األسطورة  ١

عن هذه الدراسة عرض لظاهرة اهلومريية، نسبة هلومريوس الشاعر صاحب اإللياذة، مث ) دراسة األساطري وتفسريها. وقد تفرع  ٢
 دراسة لألساطري يف العصور احلديثة. 

 ) حنو تعريف لألسطورة وقد ترمجنا فقرات منه.  ٣

 ) األساطري واحلكا�ت.  ٤

 ) وظائف األسطورة.  ٥

لكونية والتكرار الدوري لألسطورة الكونية، مث �اية العامل يف املاضي ) أساطري البداية والنهاية وتدخل فيها صور األساطري ا ٦
يف اليهودية والنصرانية، األساطري األلفية، مناذج أخرى من  -يوم القيامة –واملستقبل وأسطورة �اية العامل يف األد�ن الشرقية 

 . خلأسطورة البطل إ –قمرية  –يف اخللق أساطري مشسية أساطري الكائنات العلوية، واآلهلة السماوية، أساطري التحول  –األساطري 
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وخالصة القول أّن األسطورة هي نوع معني من الثقافة يقصد إىل التعريف ابلقوى القائمة وراء الطبيعة وإىل شرح الظروف      
... إ�ا بعبارة أخرى رؤية  اليت رافقت ظهور األكوان الكبرية والكائنات املختلفة دون تفريق بني كبري وصغري، ومهم وغري مهم

خيالية كاملة تستوعب الوجود كله واملكان حبيث تبدو وكأ�ا نظام كامل لكّنه النظام الذي ينبع من اخليال املتأثر بنظرة طفولية 
نطقية بني تشرتك يف تكوينها بواعث الغريزة والرغبة يف التعرف إىل اجملهول مع عجز يف اكتشاف القوانني الطبيعية والعالقات امل

اخلالق واملخلوق. إّن يف وسعنا القول أبّن عامل األسطورة هو حصيلة منهج يف التفكري والتخيل تنتهي إىل اقرار نظام شامل 
 للوجود. 

  -التناقض بني األسطورة والوحدانية:

 ====================== 

الق واملخلوق حبيث ال تكون بينها أي مشاهبة أبداً. ومها ال والواقع أّن الوحدانية هي وحدها اليت تقرر الفصل التام بني اخل     
خيضعان ملقاييس واحدة وال يتميزان بصفات مشرتكة، فذات اخلالق مفارقة يف كل شيء للمخلوق. والقرآن الكرمي حافل ابآل�ت 

صفات �بعة من الطبيعة البشرية أو  اليت تفصل فصال اتمًا بني اخلالق واملخلوق، يقول تبارك وتعاىل رداً على من ينسب إىل هللا
من سورة الشورى. ويقول عز وجل ردًا على من  ١١من املقّومات املادية : " ليس كمثله شيء وهو السميع العليم " " اآلية 

خالص.  ومل يكن له كفواً أحد " سورة اإل  -مل يلد ولو يولد –هللا الصمد  –جيعل هلل ولداً أو أسرة معينة : " قل هو هللا أحد 
كما يرد على القائلني بتعّدد اآلهلة يف قوله جل وعال : " لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات فسبحان هللا رب العرش عما يصفون 

من سورة األنبياء. فإذا حتقق التمايز التام بني اخلالق واملخلوق يف ضوء عقيدة الوحدانية ترّتب على هذا التمايز أّن   ٢٢" اآلية 
ق هو عبد للخالق. فال يتفاوت املخلوقون يف درجات العبودية والتبعية هلل عز وجل. وهذا يعين أّن الوحدانية ال تعرتف كل خملو 

بوجود أنصاف آهلة وترفض أن يكون ألي كون من األكوان مرتبة ترتفع به عن مستوى العبودية، ويدخل يف ذلك املالئكة كلهم 
اكب كما يدخل عامل اإلنسان واحليوان والنبات واجلماد. وإذا كان هناك تفاوت بني هذه واجلن واجملرات مبا فيها من جنوم وكو 

املخلوقات وال سيما املخلوقات العاقلة الواعية فهو تفاوت يف مدى جتاوهبا مع مفهوم العبودية واتصافها ابلتقوى اليت هي توكيد 
 لعبوديتها هلل عز وجل. 
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 -ا�ت احملققة فهي متعارضة تعارضاً اتماً مع الوحدانية. وتعارضها يظهر على الصور التالية:أما األسطورة كما تؤكد كل الرو      

 ) أّ�ا تقّرر تعّدد األلوهيات.  ١

 ) أّ�ا تقّرر تسلسل القوى اإلهلية.  ٢

) أ�ا تعطي القوى اإلهلية صفات هي انعكاس لصفات البشر من خري وشر ... وحق وابطل ... وأمانة وخيانة ... وحياد  ٣
وحتيز... ومنطق وال منطق ... وترّفع وحقارة ... وتعاون وتصارع. إّ�ا بعبارة اخرى انعكاس خلياالت �بعة من ملكات اإلنسان 

 وغرائزه. 

 لقوى اإلهلية يف واقع مادي ... فهي جتسدها يف حيوان أو حجر أو متثال أو شجرة أو كوكب أو انسان. ) أّ�ا جتّسد هذه ا ٤

) وأخرياً تعطي األسطورة صورة للكون الكبري وعامل االنسان حافلة ابلفوضى والغموض والفساد والتناقضات الشديدة ممّا يدل  ٥
رب الوجدان وختتلط فيها الكائنات اختالطًا مربكًا تصبح معه إىل ضياع اصحاهبا يف متاهات يضيع فيها الفكر ويضط

 املتناقضات واقعاً مقبوال.

ويف وسع القارىء أن يعود إىل أي مرجع من املراجع اليت تعرض لعامل األساطري فيكتشف فيها كل اخلصائص اليت أورد�ها      
 يف الفقرات السابقة. 

 

 الوحدانية والعرب قبل اإلسالم

 ================= 

ماذا فعلت الوحدانية قبل ظهور اإلسالم والدعوة إليه على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم ؟ قّرر� فيما سبق أّن اتريخ      
يف بدا�ته إىل  الوحدانية يف اجلزيرة العربية واملناطق املتامخة هلا و اليت تعترب امتداداً جغرافياً وحضار�ً طبيعياً هلا هو اتريخ قدمي يعود

أ�م نوح عليه السالم، مث أصبحت فيه الدعوة أكثر اتساعاً ومشوًال منذ أ�م ابراهيم اخلليل عليه السالم. ومل تزل تتسع أكثر فأكثر 
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وتعود إىل الظهور متجددة يف اقاليم متعددة من هذه املنطقة الواسعة. وكانت وال تفتأ يف نشاط مستمر وهي تتعرض للعقائد 
نية املنحرفة حبيث أّن كل رسول من الرسل كان يقوم معها بدور معني يف تنقية األفكار والقضاء جزئياً على األساطري املرافقة الوث

 هلذه العقائد املنحرفة. 

تداد واجلدير ابلذكر أّن العودة املتكررة لدعوة الوحدانية على ألسنة أعداد من األنبياء والرسل ال نستطيع إحصاءها على ام     
عشرات القرون ويف أقاليم متعددة تبدو لنا عملية اعالمية تربوية اثبتة ال تتغري تعاليمها وال تقبل مساومة أو أنصاف حلول مع 

 التيارات الوثنية األسطورية اليت كانت تقاومها. 

ها من األساطري ذلك ألّن اجلزيرة ومن الطبيعي أن تتكرر الصدامات بني دعوة الوحدانية املتجددة وبني الوثنيات وما يرافق     
العربية مل تكن أرضًا مغلقة متامًا امام الوثنيات األجنبية . لقد كان الناس فيها يف مفاعلة دائمة مع الغرابء الذين يغامرون يف 

رقي أو الشمال التسلل إىل اقاليمها وهذا أمر �در احلدوث، لكنهم كانوا يبلغون اطرافها من كل مكان وال سيما يف الشمال الش
الغريب أو يف سواحلها الغربية حيث البحر األمحر والشرقية حيث مياه اخلليج. فليس بغريب أن تتسلل الوثنيات والعبادات 

 اخلارجية وأن ترافقها األساطري اليت هي األدب الذي يقدم دفاعا عنها أو تفسرياً هلا وبتعبري آخر يوفر السند الفكري هلا. 

املتكررة لدعوة الوحدانية كانت يف كل مرة تشكل صدمة عنيفة لعامل الوثنية واألساطري حبيث توصلت إىل افقار  لكّن العودة    
هذا العامل من أدبه إىل حد بعيد. فلم تعد األسطورة ثقافة متكاملة متماسكة األركان بل متزقت بنيتها حبيث مل تبق منها غري 

يعين أّن األدب األسطوري للوثنيات العربية القدمية جيب أن يصبح فقريا للسبب الذي حكا�ت خرافية بينها ثغرات كثرية. وهذا 
 ذكر�ه من قبل ولسبب آخر هو فوز الكعبة املشرفة ابهتمام العريب واستقطاهبا للنفحات الدينية عنده. 

فيما يقال إىل مشال اجلزيرة العربية ت الرواية اليت تقول : أن عمرو بن حلي هو الذي أدخل الصنم األول وهو هبل ولئن صحّ      
ووسطها، فهذا يعين أّن الوحدانية قد حققت انتصارات مل حيتفظ التاريخ هبا. وأّن تسلل هذا الصنم إىل الكعبة هو نكسة حيدثها 

 اخلارج. الضعف الطارىء يف مفهوم العقيدة كما تدفع إليها املفاعلة املستمرة بني العرب يف اجلزيرة والشعوب الوثنية يف 
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هذا وقد لعبت املسيحية واليهودية دورًا خاصًا يف اجتذاب أعداد من العرب وال سيما اجلنوبيون منهم الذين هاجروا إىل      
الشمال كما تؤكد روا�ت القدماء ومحلوا معهم عقائد اليهودية خباصة، �هيك عن الدور املؤثر الذي كانت تقوم به دويلتا 

 انية يف الشمال الغريب واللخمية يف الشمال الشرقي. احلدود الشمالية الغس

واجلدير ابلذكر أّن انتشار األواثن واألصنام واألنصاب حول الكعبة من �حية ويف القبائل املنتشرة قريبًا أو بعيدًا عنها كان      
قوة القبيلة ونقصا�ا. لكّن هذا يتّم بسبب من التنافس القبلي. وكانت قيمة الوثن أو الصنم أو النصب تزيد وتنقص بز�دة 

االنتشار مل يرافقه أدب أسطوري كاآلداب األسطورية اليت جندها عند أمم قدمية من مثل اليو�ن والرومان أو الفراعنة أو شعوب 
 ذات حضارات قدمية ظهرت فيما بني النهرين أو يف بالد الشام. 

 **************** 

اثلثًا لفقر العرب يف ميدان األدب األسطوري الشامل يعود إىل الطبيعة الصحراوية. فالصحراء ويبدو أننا قد اغفلنا سببًا      
سهل واسع عريض يفتقر إىل التضاريس املتنوعة كما يفتقر إىل اخلصوبة اليت تنشأ عنها الزراعات املتعددة، وتفتقر أيضًا إىل 

ياة عند احليوان والنبات واالنسان، وهي يف الشتاء شديدة الربودة الفصول املتعددة. فهي يف الصيف شديدة احلرارة متتص ماء احل
وال توسط بينهما. يضاف إىل ما سبق أّ�ا تنعم بسماء صافية الزرقة توحي ابلروعة واملهابة واجلالل، لكّنها يف الوقت نفسه ال 

اوفه وأحالمه يف أدب أسطوري غين كما هو تزود خيال العريب ابخلامات الفكرية والصور اليت تساعده على جتسيد انفعاالته وخم
الشأن يف بالد أخرى تتصف بكثرة التضاريس وتنوع الفصول وخصوبة األرض وتعاقب الصحو واملطر يف مسائها. وهذه الظاهرة 

 هي اليت تفسر واقعية األدب العريب الذي بقى لنا من عصور اجلاهلية ومادية صوره مما يتفق عليه النقاد واملؤرخني. 

 ****************** 

قد يقول بعض املعرتضني : كان هناك أدب أسطوري عند اجلاهلني شأ�م شأن غريهم من الشعوب لكن انتصار اإلسالم      
وهيمنة عقيدة الوحدانية مها اللذان حاال دون بقاء هذا األدب. فلم حيتفظ التاريخ االسالمي إال ابلقليل منه هو هذه احلكا�ت 

 يت سجلتها كتاابت بعض األدابء. اخلرافية ال



۷ 
 

لكّن هذا الزعم ال يقف أمام أبسط أنواع املنطق. ولو كان هذا الزعم صحيحًا لوجب أن حيول اإلسالم دون انتشار      
روي  احلكا�ت االسرائيلية احلافلة ابخلرافات يف كتاابت املسلمني وروا�ت الرواة منهم، وملا اختلطت هذه االسرائيليات بكثري مما

من األحاديث النبوية الشريفة حبيث أّن رجال اجلرح والتعديل احتاجوا إىل بذل جهود كبرية جدًا لتمييز الغث من السمني يف 
الروا�ت، وال يزال الكثري من هذه األحاديث كما يؤكد عدد غري قليل من علماء احلديث مشوابً ابالسرائيليات ملتبساً حبكا�ت 

 . التلمود وقصص التوراة
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يف ضوء ما سبق نرفض ما يقال عن حصانة العريب اجلاهلي أمام األسطورة وما يشبهها من ثقافات السحر والشعوذة جملرد       
ود كونه عربياً. لكّن افتقاره إىل األدب األسطوري وحتّول عبادة األصنام عنده إىل رموز للعصبيات القبلية يف كثري من األحوال يع

إىل الدور التارخيي الذي قامت به دعوة الوحدانية على امتداد عشرات القرون، فكانت الثابتة احلضارية اليت احتفظت بوجودها 
وهّيأت قلوب الناس يف اجلزيرة لتقّبل دعوة االسالم وتسجيل انتصارها الساحق الذى ترتّبت عليه حتّوالت حضارية مل تقف عند 

 جاوزهتا إىل أكثر األرض املعمورة يف ذلك الوقت.  حدود اجلزيرة العربية بل

ويبدو أّن القائلني أبّن االسالم هو الذي حال دون بقاء أدب أسطوري لعصر اجلاهلية يغفلون عن حقيقة انسانية ابلغة      
ما إذا واجهتها دعوة األمهية، هي أّن آداب الشعوب وثقافاهتا القومية ال ختتفي جبرة قلم وال تذهب معاملها يف جيل واحد في

 متعارضة معها، كما هو الشأن يف دعوة االسالم. 

ذلك ألّن هذه الثقافات وتلك اآلداب متلك على الناس أمرهم وتعايشهم يف حلهم وترحاهلم ويف مأكلهم ومشرهبم ويف أفراحهم 
القرآن الكرمي ما كان ميكن أن تتحقق لوال وأتراحهم ويف أحالمهم وسلوكهم اليومي. إّن النقلة الدينية الضخمة اليت ّمتت بظهور 

أّن عشرات من األنبياء والرسل قد تعاقبوا رافعني لواء العقيدة اليت رفع القرآن لواءها، ممّهدين الطريق أمامه حبيث أّن يف وسعنا 
اليت تفرض نفسها جيًال بعد  القول أبّن عقيدة الوحدانية قد أصبحت تعبريًا عن روح األمة على امتداد التاريخ والثابتة احلضارية

جيل وتتعامل مع كل جمموعة من الناس ابألسلوب الذي يتوافق مع خصائصها احمللية لكّنها تبقى كما كانت دائماً دعوة صارخة 
إىل إسقاط الوثنيات على اختالفها وابلتايل عامًال من عوامل الفقر يف األدب األسطوري الذي هو يف معىن من املعاين فلسفة 

 وثنية تساندها وتربر وجودها وتقدم التفسريات املطلوبة لكل عقيدة من عقائدها. لل



۸ 
 

وخالصة القول أّن ضياع األدب األسطوري املزعوم عند عرب اجلاهلية مل يكن بسبب األدب القرآين وحسب، وإن لعب      
هذا الدور القرآين قد ُسبق أبدوار قامت هبا  أدب القرآن دورًا أساسيًا يف اخلروج من عامل اجلاهلية إىل عامل اإلسالم ، لكنّ 

رساالت مساوية سابقة، ودعاة مساويون ظهروا يف اجلزيرة العربية ويف األراضي املتامخة هلا حلكمة من لدن حكيم خبري عامل بكل ما 
لك، وقوله : " هللا أعلم سورة امل ١٤جيري يف نفوس الناس أو يف ظاهر حياهتم " أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري "، اآلية 

من سورة األنعام . فليس عبثاً وال من قبيل املصادفة أّن الدعوة إىل الوحدانية قد كانت احلقيقة الثابتة  ١٢٤حيث جيعل رسالته " 
الكربى عرب عشرات القرون ذلك أّن الوعى هبا مشروط ابنتصار اإلنسان على االحنرافات الفكرية وااللتواءات النفسية 

جتاهات السحرية. وال شّك أّن عوامل عديدة لعبت أدوارًا مساعدة يف اإلعداد النتصار الوحدانية احلاسم بعد معارك طويلة واال
 النفس متعددة اجلوالت ضد كّل الثقافات النابعة من غري املصدر السماوي الذي استقل وحده إبعالن هذه العقيدة. 

راً خاصاً يف طرد األدب األسطوري من عامل اجلزيرة العربية عرب القرون ويف مقاومة العقائد على أّن اثبتة الوحدانية مل تلعب دو      
املتسللة من اخلارج وحسب، بل ترتبت عليها نتائج ابلغة األمهية صيغت هبا الشخصية احلضارية اإلسالمية بعد ظهور حممد عليه 

. هذا مع العلم أّن عقيدة الوحدانية ال تزال حىت اليوم جتد نفسها  الصالة والسالم. وسنتبني تفصيل هذه النتائج يف فصول اتلية
يف صميم معركة اترخيية ضد االحنرافات الفكرية والدينية واالجتماعية واخللقية. إّن معركتها هي معركة الزمن كله، وإّن السلبيات 

ي ابحلقائق األساسية اليت أتيت اثبتة الوحدانية يف اليت تواجهها ابقية ما بقي البشر يضربون يف األرض وتتفاوت قدراهتم يف الوع
سورة يوسف، أن يكون  ١٠٣مقدمتها. ولعل قوله تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله :" وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني" اآلية 

ألخرى وممّا يدعى اليوم حكاية لواقع الصراع املستمر بني دعوة الوحدانية وما يتعارض معها أو يغفل عنها من الدعوات الدينية ا
ابسم " االيديولوجيات " اليت حتاول أن حتّل حمّل الوحدانية وتقدم البديل عنها فيما يزعمه أصحاب هذه االيديولوجيات ابلذات 

 . 
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