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 انــــــوعرف رــــشك
 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 ﴾ولئن شكرتم ألزيدنكم﴿قـال اهلل تعالى                       

كل الحمد والشكر لك يا الهنا على حلمك بعد علمك وعفوك بعد مقدرتك  
لتوفيقك لنا على اتمام هذا العمل المتواضع نسألك  ونستعينك ونستغفرك  

 .هأسبحانك أن تنفعنا به وأن تنفع به كل من يقر 

الكبير إلى كل من ساهم في    واالحترامإن من واجبنا التقدم بالشكر الجزيل  
 اخراج هذا العمل إلى النور

 ".مرزوقي بلقـاسم  " ونخص بالذكر األستاذ المشرف  

كل من علمنا حرف وبفضلهم تمكنا من أن نصل إلى  كما نتقدم بالشكر إلى  
ما نحن عليه اليوم جميع األساتذة من الطور االبتدائي إلى مرحلة التعليم  

 .الجامعي

 .وإلى كل شخص ساعدنا في انجاز هذا العمل

 .من اهلل نتمنى التوفيقو 

 .سالم وألف سالم



                                                         
 

 إهــــــــــداء
 

هدي هذا إلى أعز من في هذا الوجود إلى نبع الحنان  أهدي ثمرة ج
 وجذوة النور التي أنارت دربي  

والدي الكريمين أطال اهلل عمرهما وبارك لهما فيه وجعلهما تاج على رأسي  
 "زكرياء، أيمن، محمد فخر اإلسالم" دون أن أنسى اخوتي  

 وزمالئيإلى أصدقـائي  

 .وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

                            

 

 

 

ــــة"                    ـــ ـــ ـــ  "أسامـ

 
 



 

 

 

 إهـــــداء
  أهدي ثمرة هذا الجهد إلى هدي األمة وشفيعها

 محمد صلى اهلل عليه وسلم

 وإلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل ورعاهما

"علي"الى روح فقيدنا أخي الغالي   "صالح،سلمى"وإلى أخوي العزيزين    

"نسيمة"خاصة خالتي  وإلى كل العائلة الكريمة  

 وإلى كل من يعرفني من قريب  
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إن الذي اليدرس الماضي اليمكن أن يفيم الحاضر، ذلك أن دراسة الماضي         
تمثل أرضية صمبة يمكن اإلنطالق منيا لفيم ما يحيط بنا من ظواىر مختمفة ذلك 

ن  إختمفت دالالتيا ومعانييا الحالية من مجتمع الماضي الذي مازالت بصماتو حاضرة وا 
 إلى آخر، إال أنيا محفوظة في ذاكرة الشعوب ال يمكن لمنسيان أن يطاليا.

ومن بين الظواىر التي كان ليا األثر الكبير في حياة األمم والشعوب عمى        
كوين إختالف أنوعيا "األسطورة" وذلك لمدور الكبير الذي لعبتو في تشكيل الوعي وت

شخصية األفراد والجماعات، وأيضا لكونيا تمثل ذلك القالب الذي تصير فيو أفكار 
ومعتقدات الشعوب فأصبحت بذلك تكون موروثيم الثقافي والحضاري، ومن بين األمم 

 التي كان ليا باع طويل في مجال األسطورة أمتي "اليونان و الرومان".

األسطورة جعمت ميدانا لمبحث والدراسات فأوجد نظرا لألىمية الكبيرة التي حازتيا       
ليا العديد من اآلراء فيما يخص مفيوميا وأنواعيا وخصائصيا، كما قرنت مع العديد من 
الطبوع كالنثر، الفولكمور، الخرافة...إلخ، حتى انيا قرنت بالدين ومن خالل الفكرة األخيرة 

بالدين في العالم القديم_ اليونان  تكون موضوع بحثنا والذي عنوناه ب " عالقة األسطورة
 والرومان أنموذجا".

 ومن أىم الدوافع واألسباب التي دفعتنا إلختيار ىذا الموضوع:

 قمة الدراسات المتعمقة بيذا النوع من المواضيع. -

كون ىذه المواضيع فكرية تتسم بالحركية وىو ما يشجع عمى البحث ويبعث النشاط  -
 كما تمكنو من ترك لمستو الخاصة. والحيوية في نفس الباحث،

محاولة إزالة التداخالت التي طرأت عمى األسطورة وذلك بسبب كثرة اآلراء المتعمقة  -
 بمصطمحيا مما جعميا تتداخل مع مصطمحات أخرى.
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كون األساطير تمثل جانب ميم من التراث اإلنساني وعميو وجب اإللمام بيا لفيم  -
وما يختمجيم من احاسيس خاصة تمك التي تصاحبيا  عاداتيم وطبائعيم ومعتقداتيم

 الرىبة والخشية.

يعتقد الكثير أن دراسة األسطورة التخرج عن كونيا قصة خيالية ال تمت        
لمحقيقة بصمة، لكن نجد أن ىذا الطرح خاطئ إلى حد بعيد ألننا نجد في األساطير 

 ،لتي توضح فمسفتيم في الحياةعقائد أصحابيا وعاداتيم ومثميم وطقوسيم التعبدية وا
فعمى الرغم من إنحسار دور األساطير إال أن تأثيرىا ممتد إلى يومنا ىذا، فال تزال ليا 
بقايا في معتقدات كل أمة، ىذه البقايا التزال مسيطرة عمى العادات والتقاليد واألعراف 

 والثقافة اإلنسانية بوجو عام لذلك ييدف ىذا البحث إلى:

تمعات إلى مطالعة مايدور في األساطير فمن خالليا يستطيعون إكتشاف دعوة المج -
 األعراف والقيم والعادات التي تتجسد في كل مجتمع.

جعل األسطورة حقال ىاما ومرجعا ثقافيا متميزا تنيل منو الكثير من الدراسات  -
 اإلجتماعية، الفكرية، الدينية...إلخ.

 الوقوف عندىا إلشتقاق ىذه الرموز والدالالت. إن لكل أسطورة مغزى وداللة لذا وجب -

 لكل أسطورة أصل مستقاة منو لذلك وجب البحث عن مصدره. -

 :آلتيةومن خالل ماسبق تكونت لنا اإلشكالية ا

فأوجد ليا  نظرا إلتساع الحقول التي شممتيا األسطورة جعميا تتشابك مع العديد من الطبوع
وىل  ؟عالقة مع ىذا الطابع أو ذاك ومن أىميا الدين ففيما تكمن عالقة األسطورة بالدين

 ؟.تمثل نقطة إيجابية أم سمبية
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 ومن خالل اإلشكالية السابقة تكون لدينا العديد من التساؤالت الجزئية وعمى رأسيا مايمي:

 ؟.ما ىو مفيوم األسطورة -

 .؟ماىي أنواعيا -

 .؟ىم المواضيع التي تتناولياماىي أ -

 .؟ىل تختمف مضامينيا من شعب إلى آخر أم أن ىناك روابط مشتركة تجمعيا -

 .؟ماىو مفيوم الدين -

 .؟ىل يمكن لمفرد أن يعيش بمعزل عنو -

 .؟ىل ىو ظاىرة فردية أم جماعية -

 .؟بالحديث عن عالقة األسطورة بالدين ماىو الدين الذي نقصده ىنا -

وتفصيال لموضوع بحثنا إرتأينا أن نقسمو وذلك حسب الضرورة التي يقتضييا البحث إلى 
 مقدمة وفصل تمييدي وأربعة فصول أخرى وخاتمة باإلضافة إلى لواحق البحث.

 ففي المقدمة تحدثنا عن الموضوع وأىميتو وسبب إختياره والمنيج المتبع وعناصر أخرى.

وان "دراسة جغرافية وتاريخية لبالد اليونان والرومان" أما الفصل التمييدي الذي جاء بعن
فقسمناه إلى أربعة مباحث، مبحثين لكل بالد وذكرنا فييما مجموعة من األمور الميمة 
التي تخص كل من البمدين كالموقع الجغرافي، الثروة الطبيعية، التضاريس، المناخ...إلخ، 

مى ذكر لألجناس التي سكنتيما وأىم باإلضافة إلى المقومات التاريخية والتي شممت ع
 الحضارات التي قامت عمى أرضيما.
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وفي الفصل األول الذي أسميناه "تحديد مفاىيم الدراسة" وتشمل المتغيرين الذين قمنا 
بدراستيما في ىذا البحث وىما "األسطورة و الدين" فقد قسمناه إلى أربع مباحث، المبحثين 

ألول لوضع المفاىيم الخاصة بيا أما الثاني فشمل األولين خاصين باألسطورة فجاء ا
أنواعيا، أما المبحثين اآلخرين فشمل األول عمى وضع مفاىيم لمدين أما الثاني فتحدثنا 

 فيو عن نشوئو وتطوره.

بالنسبة لمفصل الثاني فكان بعنوان "أساطير يونانية" ويشمل عمى ثالثة مباحث وىي عبارة 
أسطورة تروي حدث أو قصة معينة، المبحث األول تحدثنا عن ثالثة أساطير مختمفة كل 

فيو عن أسطورة نشوء الكون، أما المبحث الثاني فتطرقنا من خاللو إلى ذكر أسطورة 
 الطوفان، وبخصوص المبحث الثالث فشمل عمى أساطير الموت والبعث.

احث وكل أما الفصل الثالث فجاء بعنوان "أساطير رومانية" شمل ىو كذلك عمى ثالثة مب
مبحث عبارة عن أسطورة مستمدة من التراث الروماني وتشمل عمى أفكار ومعتقدات 
اإلنسان الروماني القديم، فالمبحث األول تحدثنا فيو عن األساطير المتعمقة باآللية، 
والمبحث الثاني شمل أساطير العالم اآلخر، أما المبحث الثالث فشمل عمى أساطير 

 البطل المؤلو.

ى الفصل الرابع الذي كان بعنوان "األسطورة والدين" فاحتوى عمى مبحثين، األول وصوال إل
سعينا من خاللو إلى إبراز العالقة بين األسطورة واألديان الوضعية، أما المبحث الثاني 

 فحاولنا أن نقف عند النقاط التي تجمع األسطورة باألديان السماوية.

ارة عن النتائج المتوصل إلييا، باإلضافة إلى وفي األخير كانت خاتمة الدراسة وىي عب
 المالحق التي إعتمدنا عمييا لتسييل بعض الرموز واإلشارات.

عتمدنا في معالجة ىذا البحث عمى مصادر ومراجع متنوعة وذلك بتنوع المواضيع التي   وا 
 تطرقنا إلييا، ومن بين أىم المصادر التي ساعدتنا في انجاز بحثنا ىذا نجد:
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 ن الكريم.القرآ -

 التوراة. -

 اإلنجيل. -

 األوديسة ليوميروس. -

 اإلليادة ليوميروس. -

 مسخ الكائنات ألوفيد. -

 أما المراجع فكان أىميا:

 دين اإلنسان لفراس السواح. -

 مغامرة العق األولى لفراس السواح. -

 تاريخ األفكار والنعتقدات الدينية لميرسيا الياد. -

 والرومانية ألمين سالمة.األساطير اليونانية  -

 معجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانية. -

 مقارنة األديان لطارق خميل السعدي. -

 لعبد المطيف أحمد عمي. 1التاريخ اليوناني في العصر اليمالدي -

 .اليونان لحسين الشيخ -

 .تاريخ الحضارة لشارل سينوبوس -

 سينوبوس.تاريخ الحضارات العام لشارل  -
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 دراسات في األديان الوثنية القديمة ألحمد عمي عجيبة. -

 أساس البالغة لمزمخشري. -

 لسان العرب إلبن منظور. -

 .األساطير واألحالم واألسرار لميرسيا إلياد -

 تتفاوت أىميتيا حسب الحاجة الييا.التي  وغيرىا

أما بخصوص المنيج الذي اتبعناه في انجاز ىذا البحث فغمب عميو المنيج الوصفي      
خاصة في وصفنا لممركبات البيئية والتاريخية لكل من بالد اليونان والرومان باإلضافة 
إلى وصف ما جاء في األساطير اليونانية والرومانية عمى حد سواء، كما لم يخموا البحث 

أبرزىا المنيج المقارن والذي حاولنا من خاللو استخالص النقاط من مناىج أخرى ومن 
 المشتركة بين األسطورة والدين.

ن اختمفت        وال شك أن كل بحث عممي جاد تعتريو مجموعة من الصعوبات وا 
درجتيا ونسبتيا من باحث إلى آخر وذلك حسب تكوينو العممي والبيداغوجي وانضباطو 

المادية والتي تعتبر أمر ميم في مجال البحث العممي، ويمكن باإلضافة إلى اإلمكانات 
 حصر الصعوبات التي واجيتنا في اعدادنا ليذا الموضوع مايمي:

قمة في المصادر والمراجع والدراسات التي تناولت الحديث عن األسطورة وما يربطيا  -
 بالدين.

ريقة الصحيحة خاصة في ليس من السيل اختيار المادة العممية واإلستفادة منيا بالط -
 مثل ىكذا مواضيع.
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إن أىم المصادر والمراجع المتوفرة لدراسة ىذا الموضوع مكتوبة بالمغات األجنبية وىو  -
 ماصعب عمينا اإلستفادة منيا بالشكل الكافي.

بالرغم من ىذه الصعوبات وغيرىا إال أننا حاولنا بقدر اإلمكان وبكل جد ومسؤولية أن     
لجوانب الرئيسية لموضوعنا، ونسأل من اهلل عزوجل أن نكون قد وفقنا لذلك نمم بأغمب ا

 كما نرجوه أن يتقبل منا عممنا ويجعمو في ميزان حسناتنا.

 

 



 :فصل تمهيدي

 دراسة جغرافية وتاريخية لبالد اليونان والرومان
 اليونان األسس البيئية لبالد اليونان: المبحث األول

 عن اليونانلمحة تاريخية : المبحث الثاني

 األسس البيئية لروما: المبحث الثالث

 لمحة تاريخية عن البالد اإليطالية: المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 



 اليونان والروماندراسة جغرافية وتاريخية لبالد                                         فصل تمييدي

2 
 

 تمهيد:
عند الحديث عن أي حضارة وما تشممو من معالم متنوعة يجب أوال التطرق إلى األرض 

واألجناس البشرية المكونة ليا،  التي قامت عمييا و الخصائص الطبيعية التي تتميز بيا
وذلك لكونيا عناصر ميمة في فيم ومعرفة أصل وجودىا وكيفية نشأتيا وقياميا والمراحل 
المختمفة التي مرت بيا، فمن دون دراسة جغرافية البمدان وتاريخ األمم ال نستطيع أن 

ل من بالد نقتص أخبار ىذه الحضارات وعميو كان البد من التطرق ليذه العناصر عند ك
 اليونان والرومان.
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  انـــــالد اليونـــة لبــس البيئيـــــث األول: األســالمبح

إن الجغرافيا لعبت دورا ىاما عبر الزمن بحيث كان ليا األثر البالغ في قيام      
الحضارات المختمفة، والدارس لتاريخ الحضارات يجد أن أغمبيا قامت في مناطق ذات بعد 
استراتيجي وحيوي خاصة في ما يتعمق بالواجية البحرية وتوفر األنيار دون أن ننسى 

 بأس بيا.ت زراعية الطبيعة األرض وتوفرىا عمى مساحا
وعميو فقد كان العامل الجغرافي عنصرا ىاما في صناعة تاريخ وأمجاد الحضارة      

اليونانية وذلك لتربع اليونان عمى بيئة وتضاريس شكمت ليا معالم تاريخية وحضارية 
 تميزت بيا عن باقي الحضارات األخرى.

جدىا تقع في أقصى الطرف الجنوبي وفي ما يخص الموقع الجغرافي لبالد اليونان فن     
الشرقي من القارة األوروبية والمطمة عمى الحوض األبيض المتوسط، كما أنيا تقع في 
الجزء الجنوبي لشبو جزيرة البمقان كما تكاد تالمس شبو جزيرة األناضول عبر مئات 

ي ىام إذ يونان موقع استراتيج، وتحتل ال(1)الجزر المنتشرة في المنطقة الفاصمة بينيما
م القديم: أوروبا، آسيا، إفريقيا وبالتالي فيي قريبة من مراكز الحضارات لتتوسط قارات العا

 2كم 64566 لقديمة تشغل متسعا من األرض يبمغكانت اليونان ا ، اذوخاصة الشرقية منيا

 وىو شديد التنوع من الزاوية الجغرافية وكانت تضم:
 جنوب شبو جزيرة البمقان. -1
 الجزر اإليجية واأليونية. -2
 .(2)األضالع الغربية من آسيا الصغرى -3
 

                                                           

.55، ص 1998، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاىرة، 1ج .معالم التاريخ اليوناني القديم، إبراىيم عبد العزيز جندي  1  
.295، ص 2666عالء الدين، دمشق، ، منشورات دار  تر: نسيم واكيم اليازجي ،1. جالحضارات القديمة ف. دياكوف، س. كوفاليف،  2  
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قاحمة وجافة تغطييا جبال  ،أما في ما يتعمق بأرض اليونان فيي ذات طبيعة وعرة       
شامخة وتتخمميا أودية ضيقة وسيول صغيرة، وأكثر ما يميز ىذه األرض أنيا تتربع عمى 

واحد عمى تسعة  مسطحيا مع ما يتبعيا من الجزر سواحل طويمة وخمجان واسعة كما أن
مسطح شبو جزيرة إيبيريا وطول سواحميا يزيد عن طول سواحل ىذه األخيرة بنحو من 
وبما أن معظم ، (1)بامتيازكم وىذا ما جعميا منذ قديم الزمان إقميم بحري تجاري  376

الصالحة لمزراعة تكاد تكون سطح جزيرة البمقان يتشكل من الجبال فإن المساحة السيمية 
منعدمة، وتربتيا قميمة الخصوبة ىذا ما جعميا ال تنتج جميع أنواع المحاصيل التي عرفتيا 

البحث عن حل  إلى، وىو ما دفع باليونانيين (2)األقاليم المجاورة كمصر وبالد الرافدين
ئيمة السمك ليذه المعضمة فنجدىم قد توجيوا إلى استغالل سفوح الجبال ذات التربة ض

، ومن أىم المحاصيل الزراعية التي وقاموا بزراعتيا بعدما أدخموا عمييا مايعرف بالتدريج
 .(3)أنتجتيا اليونان: القمح، العنب، الزيتون، التين...الخ

إن بيئة اليونان أثرت بشكل كبير عمى اإلنسان اليوناني فجعمتو ال يستطيع العيش      
: حرفة (4)وثيقا ببيئتو ولعل أبرزىا ارتباطاوحرف ترتبط  مين امتينبمنأى عنيا فنجده 

كانت أرض اليونان غنية بثروات ، و الحيوانات كاألغنام، الماعز، الخيول واستئناسالرعي 
متعددة كالصمصال، الرخام، الذىب المتوفر بكميات كبيرة خاصة في الساحل الشمالي 

 .(5)لبحر إيجة
من خالل المعطيات السابقة نجد أن الجغرافيين قد قسموا بالد اليونان إلى أربعة     

 أقسام: أراضي جذباء، غابات، مراعي وأراضي صالحة لمزراعة.

                                                           
 . 11، ص 1999مكتبة ومطبعة الغد، الجيزة،  .تاريخ اليونانمحمود فيمي،   1

.12المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص  .تاريخ اليونانإبراىيم السايح،    2  
 .37، ص1976دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت،  .1التاريخ اليوناني في العصر الهمالديعبد المطيف أحمد عمي،  3
 .63لعزيز جندي، المرجع السابق، صإبراىيم عبد ا 4

 
 .32عبد المطيف أحمد عمي، المرجع السابق، ص    5
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مناخ اليونان ىو  فإن يمكن المرور بالطبيعة والجغرافية دون أن نذكر المناخ وعميو وال
مناخ البحر األبيض المتوسط فصيفيا حار وجاف، وشتاؤىا ممطر ودافئ، ال يقل 

 منو يسقط في شيور الشتاء %78متوسطو عن المتوسط المطري في أوروبا غير أن 
وقد يؤدي انقطاع المطر باستمرار إلى شدة القيظ ، فقط في أشير الصيف %77بينما 

ويعود اعتدال مناخيا إلى اعتدال مناخ البحر ، (1)النباتاتوجفاف األراضي وذبول 
األبيض المتوسط حيث تيب الرياح العكسية الغربية في فصل الشتاء مما يمطف من 
برودة الجو، بينما يجذب في الصيف الرياح الشمالية الشرقية الجافة فيمطف من درجة 

المتواجدة باليونان جعميا عبارة  إن البيئة التضاريسية وخاصة الجبال الشاىقة، (2)حرارتو
 .(3)عن حاجز طبيعي قسميا إلى أقاليم قائمة بذاتيا ومستقمة عن بعضيا البعض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.45عبد اللطيف أمحد علي، املرجع السابق، ص   1  
 .65إبراهيم عبد العزيز جندي، املرجع السابق، ص  2
21، ص 2553حسني الشيخ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   3
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 انــــن اليونــــة عــة تاريخيـــالمبحث الثاني: لمح
وىي تشمل ما يعرف باسم شبو جزيرة البمقان  ىيالسي باسمتعرف اليونان القديمة        

بحر إيجة وكذلك المدن المنتشرة عمى ساحل شبو جزيرة  ومجموعة الجزر المنتشرة في
آسيا الصغرى، وقد أطمق اليونانيون عمى أنفسيم الييمينيين أما الرومان فأطمقوا عمييم 

ق.م من  الثانيةلف اإلغريق ) وىو لفظ أطمق عمى مجموعة القبائل التي ىاجرت في األ
أواسط آسيا واستقروا في بالد اليونان وما حوليا فإذن اإلغريق شعب آري أو ىندو 

 .(2)، أما تسميتيم باليونانيين فمرجعة إلى المغات السامية القديمة(1)(أوروبي
لعل ما يميز اإلنسان اإلغريقي ىو استفادتو من الحضارات التي سبقتو ولكنو لم        

بعنصري التأمل والتفكر المذين اشتير بيما ا ىي بل أدخل عمييا ما يعرف يأخذىا كم
اإلنسان اليوناني، إضافة إلى السمات السالفة الذكر نجده يتصف برجاحة العقل والحكمة 

 خاصة في طرح التساؤالت ومناقشة القضايا التي كانت تؤرق اإلنسان آنذاك. 
يخص أصل السكان بالمنطقة فيعتقد أنيم من البيالسجيين وىم أول من  أما في ما      

وا في آسيا الصغرى ثم ىاجروا صوب اليونان ؤ ، نسميم من يافت نش(3)سكن اغريقية
 وأسسوا بيا حضارة قائمة بذاتيا وأبرز ما اتسمت بو ىو الطابع الزراعي.

( العنصر ألبيض المتوسطيين شكموا مع الشعوب المتوسطية )شعوب البحر اإن البيالسج
 .(4)السكاني لميونان وذلك قبل ظيور اليجرات اآلرية

 

                                                           
 

دار الفكر المبناني، بيروت،  .موسوعة األديان السماوية والوضعية ) ميثولوجيا واألساطير القديمة ومعجم أهم المعبودات(حسن نعمة، 1
 .166، ص 1994

 .1ص  د.س.ن، نيضة الشرق، د.م.ن، مكتبة.المدخل إلى تاريخ وحضارة اإلغريقعاصم أحمد حسين،  2
 .176، ص 2662المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،   ،تر: لطفي عبد الوىاب يحي وآخرون ،1ج .أثينا السوداءمارتن برنال،  3
 .26، ص1995ن، .م. د .التربية في الحصارة اليونانيةسعيد إسماعيل عمي،  4
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ىناك نظريات تقول بأن الحضارة اإلغريقية كانت نتيجة إلمتزاج ثقافية أعقب غزوا        
أوروبية وينتمون إلى آرومة وىم أقوام  -من الشمال عمى يد إغريق يتحدثون بمغة ىندو

وىناك من يقول بأن أول من سكن اليونان ىم مزيج   ،الييمينيسابقين عمى فترات العصر 
من البيالسجيين وقبائل أخرى بدائية وأن األخيرة قد ارتقت وتحضرت عمى يد المستوطنين 

 .(2)، باإلضافة إلى عناصر أخرى كاأليونيين والدوريين... الخ(1)والفينيقيينالمصريين 
اليونان متميزة عن بعضيا البعض ولكل منيا كانت القبائل والجماعات التي سكنت       

أثرىا الخاص وشكمت حضارة خاصة بيا ومنيا األيوليون والدوريون الذين تمركزوا في 
القسم الشمالي، واآلخييون واأليونيين الذين أقاموا في الناحية الجنوبية، وكل منيا سعت 

عمى القوة العسكرية فقد إلى خمق حضارة خاصة بيا وعمى رأسيم الدوريون الذين اعتمدوا 
توجيوا إلى المورة وأخضعوا اآلخيين وىددوا األيونيين وفي طريقيم دمروا حضارة مادية 

 .(3)عظيمة كانت مزدىرة في كريت
أما عند الحديث عن الجانب الديني لميونانيين فقد كانوا يعتقدون بثالثة أصناف من       

اآللية وىي: السماوية، البحرية، السفمى فاألولى ظنوا أنيا تسكن في أعالي السماء، 
، ولم تشيد (4)والثانية مستقرة في البحر، أما الثالثة ففي األماكن المظممة تحت األرض

 .(5)، إنما كان لكل مدينة ديانة وطقوس خاصة بياادينيا موحدبالد اليونان نظاما 
عرفت اليونان عبر تاريخيا السحيق مجموعة من الحضارات تختمف كل واحدة عن       

األخرى من حيث الوجود واألىمية وىناك من يقول بأن الحضارة الييمينية ىي أول حضارة 
اليونان وعمى إثرىا ظيرت الحضارات األخري، لكن في المقابل ىناك  حقيقية شيدتيا

                                                           
، 2664المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  تر: نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين،، ، المجمد األول 2ج. أثينا السوداءمارتن برنال،  1

 .33ص 
 .  12، ص 1962تر: عبد الرزاق يسرى، دار الفكر العربي، .اإلغريقكيتو،  2
.23،24، ص ص  1995القاىرة،  .التربية في الحضارة اليونانيةسعيد اسماعيل عمي،   3  
.  18، ص 2613مؤسسة ىينداوي لإلعالم والثقافة، مصر،  .خالصة تاريخ اليونان والرومانزيدان،  جرجي  4 
المكتب الجامعي الحديث،  .(تاريخ اليونان) ريخ الحضارة الرومانية واليونانية امقدمة في تممدوح درويش مصطفى، ابراىيم السايح،  5

 . 74، ص 1998اإلسكندرية، 
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ف بالحضارة ارة أعتق منيا وتعر ضمجموعة من األثريين والمؤرخين يقولون بأن ىناك ح
ويطمق عمييا أيضا حضارة بحر إيجة ألنيا انبعثت من جزر ىذا  الكريتية أو المينوية

« روادةموكيناي وط»ومدينتي  «س وكريت ميمو » البحر ومدنو الساحمية خاصة جزيرتي 
 ويعود الفضل في اإلكتشافات األثرية الكريتية لمتاجر الكريتي ، (1)عمى ساحمو الشرقي

م جنوب مدينة كاندية عاصمة كريت، ثم الى 1878سنة « مينوس كالوكابرينوس»
« آرتر إيفانس»م ثم العالم اإلنجميزي 1886في « شميمان»التنقيبات التي قام بيا األلماني 

[ والذي توصل إلكتشاف قصر مينوس ووجد الكثير من األلواح 1966 -1893]
 أبرز الحضارات التي شيدتيا بالد اليونان: وفيما يمي، (2)الكتابية

 ق. م 1177إلى  3777من س: ــــارة الكوكالديــــــحض -1
العمماء إلى  يطمق ىذا االسم عمى حضارة جزر بحر إيجة خالل عصر البرونز ويقسمو 

   :ثالثة أقسام
 ق.م. 2666الى  3666العصر الكموكادي القديم من   -أ

 ق.م. 1766الى  2666العصر الكموكادي الوسيط من  -ب
 ق.م. 1166الى  1766العصر الكموكادي الحديث من  -ج
وامتازت ىذه الحضارة بالرقي وشيدت أرقى مستوياتيا خاصة في العصر الكموكادي  

ذي تميز بصناعة الفخار واألشكال اليندسية وصناعة السفن التي أستخدمت في القديم وال
، ىذا وقد كات مساكنيم مشيدة من أحجار متراصة وقبورىم عبارة عن (3)النشاط البحري

صناديق من األحجار أو المحود الكبيرة المنبسطة، أما في مايخص العصر الكموكادي 
الكموكادية فيو قد تعرضت لتأثيرات خارجية منيا الوسيط والحديث فنجد أن الحضارة 

الكريتية ) المينونية( والموكينية، وظير ىذا التأثير خاصة في أساليب زخرفة الفخار حيث 
                                                           

.16، ص 1998المنارة، دمشق،  .الحضارة اإلغريقية محمد الخطيب،  1  
. 23، ص 1991دار أمل لمنشر والتوزيع، . اليونان والرومانعكاشة عمي وآخرون،   2  
 ، 1986ديثة، الدار البيضاء، دار الرشاد الح .ق.م 322تاريخ العمم اإلغريقي وحضارته منذ أقدم العصور حتى عام فوزي مكاوي،  3

 .26 ص
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سادت عناصر الزخرفة الكريتية المتمثمة في الطيور والنياتات المائية كما تعرضت 
 . (1)لتي تركت تأثيرىا عمييالميجرات الموكينية وكذلك اليجرات اإلغريقية المتأخرة وا

 

 ق. م 1177إلى  3777من  ة(:ــــة ) الكريتيــــــارة المينويـــــالحض -2
ىي حضارة من الحضارات اليونانية القديمة، يقول عنيا العمماء أنيا ال تخرج عن إطار  

ثير الحضارة المصرية القديمة وىناك من يقول بأنيا ذات صمة البابمية، وبالرغم من التأ
الخارجي لياتين الحضارتين إال أنيا إستطاعت أن تثبت نفسيا كحضارة مستقمة بذاتيا ليا 

ومنيا عرفت « مينوس»الخاصة. تنسب ىذه الحضارة الى الممك  وشواىدىامعالميا 
 .(2)ويظير ىذا الممك في األساطير اإلغريقية كممك لمبحار بالمينوية

 الكريتية إلى ثالثة عصور كاآلتي: ارةضوتتفق األراء عمى تقسيم الح
 ق.م. 2166 -3666عصر المينوي األعمى ال  -أ

 ق.م. 1586 -2166العصر المينوي الوسيط   -ب
 .(3)ق.م 1166 -1586العصر المينوي الحديث   - ج

لقد شيد كل عصر من العصور السابقة الذكر مجموعة من المشاىد والتأثيرات       
األعمى تمكن فيو أىل كريت من أن يصموا إلى خمط النحاس  الخاصة فالعصر المينوي

بالقصدير ومن ثم دخموا  إلى عصر البرونز والذي استمر طويال. أما العصر المينوي 
الوسيط فقد عرف تطورا كبيرا خاصة في مجال العمران وذلك من خالل إقامة قصور 

، كما شيد ىذا العصر متعددة الحجرات والطبقات وتشمل المخازن والمذابح واليياكل
تطور الكتابة وذلك من مرحمة الكتابة التصويرية إلى الكتابة األبجدية، أما فيما يخص 
العصر المينوي الحديث فقد إتسم بالتطور وظيور الرفاىية خاصة في المساكن والتي 

: ساحات لمتمثيل والصناعات وضمتإتخذت شكل قصور ووصمت حتى خمس طوابق 
                                                           

 .27، ص السابقالمرجع  مكاوي،فوزي  1
 .27، ص نفسومرجع الفوزي مكاوي،  2
.26سابق، ص المرجع الحسين الشيخ،  3  
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سكن ىذه القصور الممك وحاشيتو باإلضافة إلى العمال والفنانين المكمفين المختمفة، وقد 
           .(1)بأعمال داخل القصر

أما عند الحديث عن الجانب التجاري فنجد أن التجارة الكريتية كانت تتم مع أنحاء متفرقة 
أسطول بحري تجاري  المتالكيامن عالم البحر األبيض المتوسط خاصة بحر إيجة وذلك 

إن الممك مينوس كان أول ممك يممك أول أسطول «: ثوكوديدس  »كبير وفي ىذا يقول 
لقد تأثر اإلنسان الكريتي بالطبيعة التي يعيش فييا تأثيرا كبيرا بحيث جعميا  ،تجاري بحري

الشمس وغيرىا من المظاىر الطبيعية التي  الجبال، األشجار،معبودا لو فنجد أنو عبد: 
  .(2)تقربوا ليا عن طريق طقوس عديدة منيا تقديم القرابين والصموات

  ة(:ـــــة ) الهيالديـــــارة الموكينيــــالحض -3
وعرفت اليونان حضارة أخرى ال تقل أىمية عن الحضارات التي سبقتيا وىي      

" وىناك من المؤرخين من يطمق عمييا تسمية الحضارة " الييالدية"  الحضارة "الموكينية
كثير من  المتزاجوتقول المصادر المختمفة بأن أصل الشعب الموكيني قد تكون نتيجة 

 أوروبية التي نزحت لشبو جزيرة البمقان خالل األلف الثنية قبل الميالد –شعوب اليندو 
، وقامت ىذه الحضارة (3)ة موكياني القديمةوتظير مالمح ىذه الحضارة في حفائر مدين

عمى مجموعة من المقومات خاصة في اىتماميا بالجانب الزراعي والنشاط الصناعي 
المتمثل في النسيج والفخار.عرف عن اإلنسان الموكيني حبو لمفروسية والقتال وتطمعو 

الكريتية لمتوسع عمى حساب أقاليم مجاورة وما يدل عمى ذلك إغارتيم عمى الحضارة 
 .(4)وقضائيم عمييا باإلضافة إلى األسمحة التي عثر عمييا في قبور المحاربين

 

                                                           

.36فوزي مكاوي، المرجع السابق، ص   1 
.265سابق، ص المرجع الف. ياكوف، س. كوفاليف،   2  
.27سابق، ص المرجع السعيد اسماعيل عمي،   3  
.23 ،22سابق، ص ص المرجع المحمد الخطيب،   4  
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 المبحث الثالث: األســس البيئيـــة لرومـــــا
إن الجغرافية الرومانية لم تقتصر عمى شبو الجزيرة اإليطالية فقط بل امتدت الى          

في شبو جزيرة األبنينس وىي  حوض البحر األبيض المتوسط ونو نجد أن ايطاليا تمتد
ىا ءمحاطة بالبحار من جياتيا الثالثة: البحر اإلدرياتيكي، اآليوني، التيروني، أما جز 

يطاليا يراىا عبارة إالى  الناظرا، و التي تفصميا عن باقي أوروب المتبقي فتحده جبال اآللب
عن جزيرة مترامية في الحوض المتوسط فتقسمو مع جزيرة صقمية إلى حوضين: شرقي 

 1156وغربي، كما تتوسط سواحل أوروبا ويبمغ طوليا من الشمال الى الجنوب حوالي 
ل البو ويتضاءل عرضيا كم في سي 586كم، في حين أن أقصى عرض ليا ال يتجاوز 

يحيط بشبو جزيرة إيطاليا من الشمال الشرقي كرواتيا،  كم في الجنوب. 156ليصل الى 
الفيا، ومن الشمال النمسا وسويسرا، ومن الشمال الغربي فرنسا، أما غربا فالبحر سيوغو 

ويتبعيا العديد من الجزر الصغيرة  التيراني وجنوبا البحر اآليوني وشرق البحر اإلدرياتيكي
    .(1)كصقمية وسردينيا وألبا

 :ينقسم سطح بالد إيطاليا الى قسمين 
 : ر ) وادي البو (ــل الشمالي الكبيــالسه  -1

ويحيط ببالد اآللب الجبمية من الشمال والغرب، تعتبر أراضيو منخفضة ومستوية إال أنيا 
م وىو ما جعمو يشتير  166وال يزيد إرتفاعو عن  تنحصر تدريجيا من الغرب إلى الشرق

 بالزراعة وتربية الماشية. 
 القسم الجنوبي ) جبال األبنين (:  -2

بينما ال يزيد عرضو  2كم 1666يمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي لمسافة 
 .كم ويشتير بالسالسل الجبمية منيا جبال األبنين 266عن 

                                                           

.14،13، ص ص 1996الشركة العالمية لمكتاب، لبنان،  .التاريخ الروماني ابراىيم رزق اهلل أيوب،   
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أما مناخ بالد الرومان فيو يختمف في إيطاليا باختالف مناطقيا فمناخ شمال        
يميزه شتاء قارص وصيف محرق أما بقية المناطق والجزر كصقمية وسردينيا  إيطاليا قاري

إلى الرياح  فمناخيا متوسطي مع فوارق بين شمال جبال األبنين في الحرارة، وىذا راجع
لجافة والرياح العكسية ورياح البورا التي تسيطر عمى بحر التجارية الشمالية الشرقية ا

 .(1)اإلدرياتيكي ورياح السيروكو القادمة من الصحراء اإلفريقية
أما بالنسبة لممجال اإلقتصادي فقد عرفت الزراعة تطورا كبيرا في روما وىو ما ساىم      

ع كل غزو جديد، وقد خاصة باتساع األراضي الرومانية م الروماني اإلقتصادفي إنتعاش 
كان أىم محصول ينتجو الرومان القمح باإلضافة إلى منتوجات أخرى كالبقول 
والخضراوات مثل العدس، الفاصولياء، الثوم والبصل... الخ، كما اىتم اإلنسان الروماني 

بدال  في التحمية الستخداموبتربية المواشي لإلستفادة من ألبانيا وصوفيا وتم تربية النحل 
زيادة عمى ذلك فقد اىتم الرومانيون بصناعة الفخار كما ساعدىم موقعيم  ،من السكر

 .(2)الجغرافي وامتالكيم لواجية بحرية في تنشيط التجارة
        

      
        

 
  
 

 

 

 

                                                           

.17 -15سابق، ص ص المرجع الإبراىيم رزق اهلل أيوب،   1  
.161 -99المرجع نفسو، ص ص   2  
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 اـــــلرومة ـــة تاريخيــالمبحث الرابع: لمح

 :سكن إيطاليا العديد من الشعوب منيا

   :التيرامـــــــــــاري -1

في حوالي سنة  يعود أصل ىذا الشعب الى شعوب البمدان الشمالية وقد ىاجر نحو إيطاليا
وقد أقام قراه فوق منطقة تكثر فييا المستنقعات عند حافة  فسيطر عمى البو، ق.م 2666
واتخذوا مساكن من الخشب وكانوا يقتاتون من الزراعة وتربية المواشي واصطياد  البحيراة

الحيوانات البرية، كما امتينوا بعض الصناعات كالحياكة والصباغة والخزف واستعمال 
 النحاس فضال عن الخشب والبرونز، وقد عرف العصر الذي وجدوا فيو بعصر البرونز.

 الفيالنوفـــــــــــــا: -2

ق.م ويعتقد  866قد أن ىذا الشعب قد ظير في بداية األلف األولى ق.م أي حوالي يعت 
أنيم جاؤوا من نير الدانوب وعاشوا في قرى ذات أكواخ مستديرة، وتميزوا بتربية الماشية 
وزراعة األرض وصيد الحيوانات كما أحسنوا صناعة المنتوجات واألدوات الفخارية، 

األسمحة واستخدموا الحديدفي ذلك فعرفت حضارتيم  إضافة الى ذلك اىتموا بصناعة
 .(1)بحضارة عصر الحديد

 

 

 

 
                                                           

.  26،21، ص ص 1986باريس،  –، بيروت ، منشورات دارعويدات2ج .تاريخ الحضارات العامموريس كروزيو،   1  
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  الالتيــــــــــــن: -3

كانوا من أقدم الشعوب التي عرفت فيما بعد باإليطالية، وىم أصحاب المغة الالتينية 
روما، عاشوا في المناطق السيمية خاصة في سيل  ويرجع ليم الفضل في تأسيس مدينة

 .(1)التيوم

  قبائــــــل السابيمــــي: -4

وىم سكان سيول كامبانيا ولوكانيا وكانت ىذه القبائل تتحدث األوسيكية واألوميري، وقد 
ق.م عمى  6أخذت ىذه القبائل في اإلنتشار نحو الجنوب والجنوب الغربي منذ القرن 

 حساب جيرانيا.

 ون:ــــــاألتروسقي -5

موطنيم األصمي آسيا الصغرى الغربية، قدموا الى إيطاليا واستولوا عمى ساحميا الغربي  
 .(2)ق.م 8من نابولي جنوبا إلى جنوة شماال وذلك منذ بذاية القرن 

  اإلغريـــــــق: -6 

استطاعوا أن ينشؤوا مستعمرات في جنوب ايطاليا من خميج نابولي الغربي إلى خميج 
الجنوبي وعمى الجزء الشمالي من صقمية ويرجع الفضل ليم في إنتشار زراعة  أوترانتوا

 .(3)أشجار الزيتون والكروم في إيطاليا وتعميميم صناعة األواني الفخارية

بميالد  ات أوجيغرغم التنوع التاريخي والحضاري الذي شيدتو إيطاليا إال أنيا بم       
روما، فقد كانت الروايات واألساطير التاريخية ىي المصادر التي أستخمص منيا 

                                                           

. 138، ص 2612. تر: محمد كرد عمي، الدار العالمية لمكتب والنشر، الجيزة، تاريخ حضارات االعالمشارل سينوبوس،   1  
.133، ص نفسومرجع ال   2  
.118سابق، ص المرجع ال .تاريخ الحضارة شارل سينوبوس،  3  
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المؤرخون الرومان األوائل معارفيم حول نشأة روما واألمة الرومانية والتي اعتمد عمييا 
كل من درس تاريخ روما، ىذا وقد استطاع األثريون والمنقبون الكشف عن الحقائق 

 .(1)المتعمقة بتاريخيا

 * الحضــــــارات اإليطاليـــــة:

لم تكن شبو الجزيرة اإليطالية تسمى بيذا اإلسم في الماضي البعيد وأول من استخدم ىذا  
ق.م، ثم عم ىذا  1ىو ىيرودوت وأطمقو عمى مقاطعة كاالباريا في حوالي القرن  االسم

متعددة ذات ليجات االسم عمى شبو القارة، وقد كانت إيطايا تضم في فجر تاريخيا شعوبا 
ولغات مختمفة وتنشئ فييا مؤسسات حضارية متباينة وعاصرت ىذه الشعوب حقب 
وعصور مختمفة منيا: الحجرية، المعدنية فاستخدموا النحاس وعرفوا منذ األلف الثانية 
ق.م الفؤوس والمناجل والسيوف ثم دخموا عصر الحديد كما تظير األثار المكتشفة بالقرب 

  . (2)ق.م 9ونيا والتي تعود لمقرن من مدينة بول

 يحدث في ىذا العالم ىو ما قضت بو ارادة إن اإلنسان الروماني إعتقد بأن كل ما       
خالقيم ولكنيم لم يعتقدوا بالو واحد يدبر الكون بل بتعدد األرباب وذلك بتعدد المظاىر 
المختمفة والتي تتجمى فييا أوامرىم ونواىييم ولكل رب جنسو وعممو مثال: المريخ رب 

، وبالنسبة لمرومان فإن الدين عبارة عن مقايضة (3)الحرب، عطارد رب التجارة ... الخ
. ولقد مارس (4)مرء لمرب نذوره وقرابينو ويمنحو ىذا الرب بعض المنافعلممنافع فيقدم ال

والقرابين في الربيع المقدس والتي تمي أيام الذيق والشدة في  األضاحيالسكان عادة تقديم 
 ليد الموسم.افصل الشتاء وكانت تتكون من طابع بشري من مو 

                                                           
عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية،  .الرومان منذ نشأتها وحتى نهاية القرن األول ميالديحضارة محمود ابراىيم السعدني،  1

 .15، ص1998د.س.ن، 

.142سابق، ص المرجع العمي عكاشة وآخرون،   2 
.128 -124سابق، ص ص المرجع ال .اريخ الحضارةتشارل سينوبوس،   3 

 4   .126لمرجع نفسو، ص ا
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وتأثر سكان إيطاليا باليونانيين حيث تعمموا منيم الكتابة األبجدية وأسموب النحت       
، كما يظير عمييم التأثر بالفينيقيين والقرطاجيين خاصة سكان غربي (1)والمظاىر الدينية

 .إيطاليا وصقمية وىم شعوب الميغوريون

من بالد اليونان أن لمجغرافية التي تربعت عمييا كل  من خالل ما سبق نستخمص
والرومان في نشأة العديد من الحضارات المزدىرة التي كان ليا باع كبير في التاريخ 
زدىار الحضارات القائمة عمى تراب  اإلنساني، فنجدىا لعبت دورا ىاما وبارزا في تطور وا 

كما الثروة الطبيعية المتنوعة في كل منيما، ىذين البمدين وذلك لتنوع المناخ والتوفر عمى 
ساىم الموقع اإلستراتيجي اليام الذي يحوزانو في ربطيما بباقي قارات العالم مما جعميما 

 يحتكان بالحضارات المختمفة فساىم ذلك في التزاوج الثقافي وتنوع الموروث الحضاري.

 

      

                                                           

. 178، ص 2664دار اآلفاق العربية، القاىرة،  .في األديان الوثنية القديمةت دراساأحمد عمي عجيبة،   1 



 :الفصل األول

 تحديد مفاهيم الدراسة 
 مفهوم األسطورة: األول المبحث

 أنواع األسطورة وخصائصها: المبحث الثاني

 مفهوم الدين: المبحث الثالث

 نشأة الدين وتطوره: المبحث الرابع
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 د:تمييــــ

يتفق المتخصصون عمى أن لمتراث اليد الفاعمة في نشأة وقيام الحضارات فيو بمثابة 
الحمض النووي لكل حضارة ويضعون األسطورة في القائمة األولى لمكونات ىذا الحمض 
وذلك لكونيا تقوم بحماية وتثبيت الثقافات في ذاكرة الشعوب فيي تمثل الرابط الذي يجمع 

ماجعميا تحوز إىتمام العمماء عمى إختالف تخصصاتيم  وىوماضي األمم بحاضرىا، 
من عمماء إجتماع، عمماء النفس، مؤرخين، فالسفة فساعد ذلك في إثراء وتنوع التعريفات 
الخاصة بيا، وعميو سنحاول أن نقف عند ماىية لفظة األسطورة وذلك من حيث المعنى 

 المغوي واإلصطالحي باإلضافة إلى أنوعيا.

مى األسطورة ينطبق عمى الدين فنظرا ألىميتو في حياة األفراد والشعوب ينطبق ع إن ما
جعمو يحوز إىتمام المفكرين والفالسفة وحتى األدباء الذين وضعوا مفاىيم متنوعة لو 

سبق سنقوم بإستعراض أىم التعريفات التي  ونظريات خاصة بنشوئو وتطوره، من خالل ما
 طوره.قيمت عنو والنظريات الخاصة بنشوئو وت
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 المبحث األول: مفيـــوم األسطــــورة

 لغــــــة:  -1

   والتي تذىب جميا إلى أن األسطورة من: المعاجملقد تناول مفيوم األسطورة العديد من 
القرآن أيضا في  جاءكما  (1)" سطر يسطر تسطيرا، اذا كتب الكتاب أو الرسالة... "

 .(2)﴾يسطرونوما ﴿ ن والقمم  مالكري

 كما جاءت في أساس البالغة: 

: سطر واستطر: كتب، وكتب سطرا من كتابو وسطرا وسطورا وأسطارا، وىذه س ط ر
أسطورة من أساطير األولين: مما سطروا من أعاجيب أحاديثيم، وسطر عمينا فالن: قص 

 .(3)عمينا من أساطيرىم

 وجاء في لسان العرب البن منظور:

سطارةبالكسر، األساطير:  االباطيل، واألساطير: أحاديث ال نظام ليا، وواحدتيا إسطار، وا 
 .(4)وأسطيرو وأسطيرة، وأسطور وأسطورة بالضم

  .(5)ويقال: سطر فالن عمينا تسطيرا، إذا جاء بأحاديث تشبو الباطل

لألسطورة في معجمو قائال: " وىذه أسطورة من أساطير « الزمرخشي » وقد تعرض 
 . "مما سطروا من أعاجيب وأحاديثيم األولين:

                                                           

.622، ص 1989المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، توزيع الروس، تونس،  .المعجم العربي األساسيمحي الدين صاير،   1  
.01سورة القمم، اآلية   2  
.312دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، د.س.ن، ص  .أساس البالغة، الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر   3  
. 363، ص 1990،، دار صادر، بيروت4م .لسان العرب: مادة ) س ط ر(ابن منظور،   4  
.243، ص 2002، تق: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، 2ج .العين الخميل ابن أحمد الفراىيدي،  5  
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ونجد في كتاب المنجد: سطر، سطرا، كتب ) أرامية ( سطر كتابا، رسالة، سطر "ج" 
بة أو مطبوعة سطورا أو أسطر، خط مستقيم عمى الورق، خط سطرا مجموعة كممات مكتو 

 . (1)) أرامية (... أساطير: أباطيل، وأحاديث عجيبة ينبع بعضيا صف واحد

في معجم بول روبرت: وقد اختمف مفيوم ىذه المفظة بين التفكير القديم والتفكير  كما جاء
الجديد فيي الحكاية أو السرد أو الكالم الذي يحكى في األسواق أما أرسطو فكان فكان 

عند اإلغريق تعني   (Mythos)، وبذلك فكممة(2)يعني بيا صياغة الرواية أو بناؤىا
  .(3)المنطوق الشيءبمعنى  (TALE) األحدوثة

أما كممة أسطورة في القرآن الكريم فجاءت جميعيا في صيغة الجمع ولم ترد بصيغة 
من األمم السابقة، وكانت جميعيا تجري عمى لسان  ألوليناوكانت تشير إلى  اإلفراد

 الرافضين لدعوة الرسول صمى ا عميو وسمم المنكرين لنبوتو.

 في القرآن الكريم ومنيا: إن كممة أساطير جاءت في مواضع كثيرة

 .(4)﴾إن ىذا إال أساطير األولين ﴿

 .(5)﴾وقالوا أساطير األولين اكتتبيا فيي تصمي عميو بكرة وأصيل﴿ 

 .(6)﴾ يقول الذين كفروا إن ىذا إال أساطير األولين ﴿
 

 .(7)﴾ إذا تتمى عميو آياتنا قال أساطير األولين ﴿
                                                           

.668، 667، ص ص 2دار المشرق، بيروت، د.س.ن، ط .المنجد في المغة العربيةعبد النور جبور،   1  
 2 Poul  ROBERT, le petit Robert . Avenue, pormentier, Paris, 1986, p 1251.    

   .36، ص 1994دار الفارابي، بيروت،  .موسوعة أساطير العرب عن الجاىمية وداللتومحمد عجينة،  3
.84المؤمنون، اآلية   4  
.05الفرقان، اآلية   5  
.25األنعام، اآلية   6  
.15القمم، اآلية   7  
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من خالل فيم معاني اآليات السابقة نجد أن األسطورة ) األساطير ( تصب في قالب 
الممتمئ بالخيال والتنميقات  والواقعالكالم الذي ال أصل لو والغريب البعيد عن الحقيقة 

 .(1)كما نجدىا تعني الحكايات الخرافية العقيمةواألوىام 

 ا:ـــــــاصطالح -2

يضع ليا مفيوم محدد  ناقد كل مؤرخ أوأن فنجد  الكثيراألسطورة قيل ومازال يقال فييا 
 لذلك نجد تنوع كبير في اإللمام بتعريفيا.

  .(2)قال عنيا كراب ىي " حكاية تمعب فييا اآللية دورا أساسيا "

 أو العالم األسطورة تحكي أعمال كائنات خارقة وكيفية بروزىا إلى الوجود مثل الكون أو
 .(3)االجتماعيةالنباتات واإلنسان والمنظمات 

تفسر بمنطق الفكر اإلنساني البدائي ظواىر الحياة الطبيعية  اجتماعيةاألسطورة ظاىرة 
 .(4)وأولويات المعرفة االجتماعيلمكون ولمنظام 

 .(5)بالعاداتقال سميث ىي تفسير شعائر الدين والقواعد المتعمقة 

 
 

 

                                                           

.22، ص 2000دار الحوار لمنشر والتوزيع،  .منذر حموم، تر: فمسفة األسطورةألكسي لوسيف،   1  
.21، ص 2006مكتب عالء الدين، صفاقس،  .أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية محمد الصالح بوعمراني،  2  
.38، ص 2004مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  .أديب األسطورة عند العربفاروق خورشيد،   3  
.92ص ،1999، 1والتوزيع،ط لمنشر المؤسسات الجامعية .ص: نظرات في القصة واألسطورة واألدب الشعبيأولوية الن طالل حرب،  4  
.18، ص 2005مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  .األساطير قبل اإلسالممحمد عبد المعين خان،   5  
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مثل كما ت، (1)تمثيالت لرغبات ال شعورية في نفس اإلنسان العميقةاألسطورة ىي 
والطبيعية لمجماعة الواحدة داخل المجتمع البشري  االجتماعيةالمتطمبات والحاجات 

 .(2)الواحد

لم تكون  لمتاريخموسوعة الفمسفية بأنيا: حكايات تولدت في المراحل األولى لتعرفيا ا
 .(3)صورىا )اآللية واألبطال األسطوريين( إال محاولة لتقديم أو شرح الظواىر المختمفة

ىي حكايات مدىشة مقدسة يمعب أدوارىا اآللية وأنصاف اآللية ممثمين شخصيات 
 .(4)األسطورة، ففييا تدخل قوى وكائنات أقوى وأرفع من البشر جامعة أسرار ال يعممونيا

خارق لمعادة وبعيد عن المؤلوف تم إبداعو بطريقة الشعورية أي لم يكن ىي عمل إبداعي 
 .(5)العقل الذي أبدع األسطورة واعي بما يقوم بو

: إن األسطورة إن درست وىي حية فعالة فإنيا "ماليتوفسكي" ويقول في ىذا الصدد 
أزلية تروي رغبات التكون تفسيرا يتطمبو إتباع الوالء بالعمم وانما ىي بحث روائي لحقيقة 

 . (6)عميقة وحاجات أخالقية واحتياجات عممية

ىي روايات خرافية تطورت من أجل تفسير طبيعة الكون ومصير اإلنسان وأحوال     
العادات والتقاليد والعقائد واألعمال الجارية في حياتيم وكذلك أسماء األماكن المقدسة 

 .(7)واألفراد البارزين

                                                           

.9، ص 1996، 3والنشر، بيروت، ط. دار الطبيعة لمطباعة مضمون األسطورة في الفكر العربيخميل أحمد خميل،   1  
.102، ص 1972.مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، النقد التطبيقي والموازناتمحمد الصادق عفيفي،   2  
.  23، ص 1987، 6دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ط  تر: سمير كرم،الموسوعة الفمسفية.  روزنتال، بودين،  3  
.25سابق، ص المرجع الحسن نعمة،   4  
.273، ص 2003. دار المعرفة الجامعية، اآلزاريطة، مصر، اليونان والرومان حسين الشيخ،  5  

 6 Malinowski BRONISLAW, Magic science and religion and other essays. Rouble day and company 
 inc New yourk, 1954, p 101. 

  7   .  07، ص 1974تر: أحمد عبد الحميد يوسف، الييأة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  .القديمأساطير العالم صمويل، نوح كريمر، 
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بأنيا: " قصة وكأنيا حدثت فعال في زمن سابق وىي تفسير «  معجم فونك» يعرفيا 
وراء الظواىر الطبيعية والكونية، اآللية، األبطال، السمات الثقافية  العقائد الميتافيزقية وما

 . (1)والمعتقدات الدينية

والغوص في أعماق النفس البشرية  تفسير لممعتقدات الدينية تسعى األسطورة إلى إيجاد
 الدكتور أكدتطمباتيا و إلرضاء لم

ىذا الطرح عندما ربط األسطورة بالجانب الديني وذىب إلى أنيا «  خميل أحمد خميل» 
 .(2)موضوع اعتقاد

وعرفيا أرسطو عمى أنيا: كممة تفيد العقدة، البناء القصصي، الحكاية عمى لسان  
 .(3)الحيوانات

حيث أنيا تنبع من الرغبة في األسطورة حالة ذىنية أو عقمية مكممة لمفكر العممي من 
اإليمان الذي يساعد اإلنسان عمى مواجية األزمات الكبرى التي يتعمق الجنس البشري 

 . (4)كمو

وىي قصة أو حكاية رمزية بسيطة تروي لنا شيئا حدث في الزمن األول، زمن البدايات 
 .(5)الخرافي الذي يتم بفضل الكائنات الخرافية والظواىر الطبيعية

وعرفت عمى أنيا رواية لتاريخ مقدس يخبر عن أحداث وقعت في الزمن األول قامت بيا 
اآللية والكائنات الخارقة العظيمة كما تتحدث عن أصل الكون وعن الزمان ودوراتو وعن 

                                                           

.19،20. الدار المصرية المبنانية، د.س.ن، ص ص التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث كمال الدين حسين،  1  
.08سابق، ص المرجع الخميل أحمد خميل،   2  
تر: محي الدين صبحي، المجمس األعمى لرعاية العموم والفنون واآلداب االجتماعية، دمشق،  .نظرية األدبرينيو وليك، أوستين وارين،  3

 .254د.س.ن، ص 
.48، ص 2009. دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، شعرية الكنعنةوليد بوعديمة،   4  
.50،51، ص ص 1988دمشق، سوريا،  دار الجميل لمطباعة والنشر والتوزيع، .االغتصاب التوراتيالميثولوجيا الكنعانية و  حسن الباش،  5  
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أصل النبات والحيوان وعن اإلنسان وشرط وجوده أي أنيا تروي كيفية مجيئ شيء ما 
 . (1)لموجود

حداث حدثت في الماضي وعن اآللية واألبطال ومختمف المظاىر األسطورة تحكي أ
ويعرفيا المعجم الموسوعي لمديانات والعقائد عمى أنيا: من أعمال اآللية أو  (2)الطبيعية

 وقيل ىي (3)األبطال أو كائنات فوق بشرية، أي أنيا أحداث حقيقية في الطبيعة والتاريخ
 .(4)مجموعة خرافات وأقاصيص تتناول قصص األبطال الغابرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

.08، 07، ص ص 2004. تر: حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، األساطير واألحالم واألسرارميرسيا الياد،   1  
.22، ص 2005تر: حسان ميخائيا اسحاق، دار عالء الدين، دمشق، سوريا،  .سحر األساطيرف. ألبيديل،   2  
 .60، ص 1997، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، 1ج .، المعجم الموسوعي لمديانات والعقائدسييل زكار 3

.24، ص 1999، 3.المركز المصري لبحوث الحضارة، القاىرة، طاألسطورة والتراث سيد القمني،  4  
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 ياــــورة وخصائصـــواع األسطــي: أنالمبحث الثانـــ

 أوال: أنــــــواع األسطـــــــورة

الشعوب والتي تحمل عقميات  باختالفاىيم ومعاني متعددة اختمفت فم لألسطورة     
كما أن مجموعة المؤرخين الدارسين ليا كانت ليم  رىخاألوأفكار تميز كل واحدة عن 

تفسيرات متباينة منيا: التفسيرات الدينية، عقمية، واجتماعية ونتيجة ليذه التفسيرات قسمت 
 األسطورة إلى أقسام عديدة نذكر منيا:

 األسطــــورة الطقوسيـــة: -1

وىي التي ارتبطت بعمميات العبادة بأشكاليا وطرقيا واىتمت بالجنب الكالمي من  
، اذ لم تكن تحكى بيدف التسمية أو الترفيو إنما كانت بمثابة األقوال السحرية (1)الطقوس

التي تمتمك قوى خاصة تحفظ المجتمع من المؤثرات الخارجية، وكانت تتضمن طقوس 
، و القصص الطقوسية في حقيقتيا (2)ة في عصرىاتمثل وتعكس الحالة االجتماعي

مجموعة أحداث تاريخية ومناسبات أريد ليا الحفظ والتذكير فيي تعتبر كمدونات تاريخية 
 . (3)يستخدميا عمماء األساطير بعد توضيحيا واعادة ضبطيا

 أسطـــورة التكويـــــن: -2

ظواىر الكون وىي تنتمي تكونت ىذه األسطورة في أول مراحميا عن طريق التأمل في 
، وتبحث (4)إلى الجانب الروحي الذي يدفع اإلنسان لمبحث عن استفسار لما يجده مبيم

مرت بو  الحياة وما ل ابياما وغموضا كما تحاول توضيحىذه األسطورة في أكثر المسائ
                                                           

.07، ص 200دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .موسوعة األساطير والقصص غريب،سعيد   1  
كمية األداب والمغات، جامعة محمد خيضر،  مذكرة لنيل شيادة الماجستير، .رواية األنيار لعبد الرحمان محمد الربيعيدالل برمضان،   2

  .20، ص 2014-2013دفعة  الجزائر،  بسكرة،
.35، ص 2009دار اليازور العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .فكرة األسطورة وكتابة التاريخفضيمة عبد الرحيم حسين،   3  

.21ص  د.س.ن. منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، .أنواع النثر الشعبي رابح العوبي،  4  
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ولعل أىمية ىذه األسطورة تكمن في كونيا  اليوممن مراحل حتى عرفت كما ىي عميو 
الكون مع تفسير وتعميل لمظواىر الكونية بكل جزئياتيا وىي من تصور لنا كيفية خمق 

 .(1)األساطير التي تبير العقل لما تحممو من معاني جميمة

 األسطــــورة التحميميـــــة: -3

نظره وتفكيره ولكنو ال يجد ليا يحاول من خالليا اإلنسان البيدائي أن يحمل ظاىرة تشغل 
لذلك يمجأ اإلنسان إلى ىذا النوع من األساطير لتفسير ىذه الظواىر ، (2)تفسير وحل

بيدف محاولة اصطناع أسموب منطقي لتفسير األشياء في وقت غاب عنو األسموب 
ن ، وىذا النوع من األسطورة يفسر من خاللو اإلنسان توزيع الكائنات بي(3)العممي لفيميا

في البر وما بقي  األرض والماء والفضاء وىي مرتبطة بقصة الطوفان الذي أغرق األرض
  . (4)ظل في الفضاء فيو الطيور في قاع المياه فيو كائنات مائية كاألسماك أما ما

 األسطـــورة الرمزيــــــــة: -4

نجد أن ىذه األسطورة خرجت عن نطاق األجواء السماوية والظواىر الكونية و اىتمت 
، ويتضمن ىذا (5)تمثل مرحمة فكرية أرقى من النماذج السابقة الذكر فييبعالم اإلنسان 

 النوع رموز ليا عالقة بالحياة اإلنسانية خاصة بعد ابتعاده عن األمور الطبيعية وىو ما
والوعي االنساني اذن ىي اساطير تخص عالم االنسان وليس عالم يبين تطور الفكر 

 .(6)االلية وان رموزىا صادقة
 

                                                           

.71، ص 2009، للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا. دار كيوان األسطورة توثيق حضاري، قسم الدراسات والبحوث  1  
.18دار النيضة مصر لمطباعة والنشر، القاىرة، د.س.ن، ص  .شكال التعبير في األدب الشعبينبيمة ابراىيم، أ  2  
.18، ص 2008مزوار لمطباعة والنشر والتوزيع، الوادي،  .األدب الشعبي الدروس التطبيقأحمد زغب،   3  
. 05سابق، ص المرجع الوبي، رابح الع  4  
.21سابق، ص المرجع الدالل رمضان،    5  
.38سابق، ص المرجع الفضيمة عبد الرحيم حسين،   6  
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 االسطـــورة الحضاريـــــة : -5

ىي التي تكشف عن تطور االنسان عبر المراحل الحضارية التاريخية  المختمفة بداية من 
العصور البدائية إلى أن وصل مرحمة التجمعات السكانية والتي ادت فيما بعد إلى قيام 

، وبيذا فيي تعتبر خير معبر (1)من الطبيعة إلى الثقافة االنتقالمعالم حضارية ومنو تم 
ترصد كل التطورات التي حدثت لإلنسان  باعتبارىاعن الواقع اإلنساني منذ بدياتو األولى 

 عبر الفترات المختمفة.

 أسطـــورة البطــل المؤلــو ) األسطـــورة البطوليـة (: -6

 قلو وليس من حىو من حق اإل تتناول ما ال يجوز لمبشر أن يدعيو لنفسو وما
نسان إذ يحاول جاىدا الوصول إلى واإل لوويكون فييا البطل مزيج من اإل ،(2)نساناإل

مكنتو من  ا النوعمعاني اآللية التي تسكن السماء، والصفات التي يمتمكيا البطل في ىذ
نجازاتو  ا من تناألسطورة مكنوىذه ، وانتصاراتواكتساب قدرات خارقة تحقق لو أعمالو وا 

عتيا وارتباطيا بالعالم األعمى البطولة عند الشعوب القديمة وطبيالتعرف عمى مفيوم 
االساطير التي تتحدث عنيا نجد: أسطورة أىم ، ومن (3)( والقوى الربانية)السماء

التي تبين أن الخمود خاصية من خصائص اإللو وال يجوز لإلنسان وميما  «جمجامش»
 كانت قدراتو أن يصل إليو.

 

 

 
                                                           

  1 .91أمحد زغب، املرجع السابق، ص  
.22، ص نفسهرجع امل  2  
.87سابق، ص الرجع املقسم الدراسات والبحوث مجعية التجديد الثقافية االجتماعية،   3  
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 ـــــــــة:أساطيـــــر اآللي -7

 تيتم ىذه األساطير بقصص اآللية وىي متنوعة وغنية فنجد صراعا بين اآللية نفسيا
كانت اآللية  وسواءا "زيوس" مؤلية كقصص وقصص حب "ثورا"و "إزيس"كصراع 

اإلنسان أساطير أو مموك حقيقيين أم أنيم يمثمون ممكات عقمية بشرية تجسد بذلك أفكار 
 خباياىا تجسد معتقدات تشمل الكون واآللية ورغبة اإلنسان بمعرفةأنذاك وأساطير اآللية 

 .    (1)وأسرارىا وخبايا ىذا الكون

 ثانيـــــا: خصائــــــص األسطـــــــورة

إن لألسطورة خصائص ثابتة وجوىرية تميزىا عن الحكاية والقصة وحتى الخرافة، حيث 
 .(2)"االسطورة ىي حقيقة يقينيةبيير سميث " يقول 

 ومن بين ىذه الخصائص نذكر:

 تختص األسطورة بتفسير الظواىر الكونية. -1

 أبطاليا من اآللية وأنصاف اآللية. -2

 تفسر لنا مجموعة الظواىر التي تشغل تفكير اإلنسان. -3

 تتميز األسطورة بالكمية " كان التعبير األسطوري تعبيرا كميا، عاما، شامال". -4

  .(3)إلنسان في بداياتو األولى مع الوجودىي نظام سرديا أبدعو ا -5

                                                           

.101،  100 سابق، ص صالمرجع الطالل حرب،   1  
المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  .األساطير والمعتقدات العربية القديمة الميثولوجيا عند العرب دراسة لمجموعة من عبد المالك مرتاض، 2

  .13، ص 1989
.10سابق، ص المرجع الميرسيا الياد،   3  
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القدسية تروي تاريخا مقدسا أو حدث جرى في الزمن البدائي أي تحكي كيف جاءت  -6
  .(1)حقيقة ما إلى الوجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

.21سابق، ص ال  مرجعالمحمد الصالح البوعمراني،   1  
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 المبحث الثالث: مفيـــــــوم الديـــــــــن

 لغـــــــــة: -1

اضي منظور: يقول فيو الديان من أسماء ا عز وجل ومعناه الق البنعرفو لسان العرب  
ومن دان الناس أي قيرىم عمى الطاعة، يقال دنتيم  الفعالوالديان القاىر وىو  والحاكم
 أي قيرتيم فأطاعوا.فدانوا 

الدين مفرد الديون، معروف، وكل شيئ غير حاضر فيو دين، والجمع ىو أدين مثل:  
 .(1)الرجل: أقرضتو فيو مدين ومديون أعين وديون... ودنت

ويقال رأيت فالن دينو اذ رأى بو أسباب الموت ويقال رماه ا بدينو أي بالموت، وذلك  
أي  (2)﴾إنا لمدينونأ ﴿بمنى الجزاء لقولو تعالى  ألنو دين وحق عمى كل أحد، والدين

 محاسبون ومجازون.

 .(3)﴾مالك يوم الدين ﴿عنى الحساب لقولو تعالى موالدين ب

الدين: الطاعة، وقد دنتو ودنت لو أي أطعتو والجمع أديان ويقال: دان بكذا ديانة وتدين 
 .(4)بو فيو متدين

بادي في القاموس المحيط ) الدين( مالو أجل كالدينة بالكسر وماال أجل آويعرفو الفيروز 
 لو فقرض، والموت وكل ما ليس حاضر.

 بالكسر وأدنتو: أعطيتو إلى أجل وأقرضتو ودان ىو أخذه.أدين وديون ودنتو 
 

                                                           

.18، ص 1991. دار الثقافة، الدوحة، قطر، بحوث في مقارنة األديانأحمد عبد الرحيم السايح،   1  
.53فات، اآلية االص  2  
.04الفاتحة، اآلية   3  
.11، ص 2004. دار األفاق العربية، القاىرة، دراسات األديان الوثنية القديمةأحمد عمي عجينة،   4
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 . (1)دنت بو بالكسر: العادة والعبادةالجزاء وقد دنتو بالكسر دينا وقد  والدين بالكسر:

والديان: القيار والقاضي والحاكم والمحاسب والمجازي الذي ال يضيع عمل بل يجزي 
 المدين: العبد. بالخير والشر و

وذل وأطاع وعصى واعتمد خير أو شر وأصابو الداء، وفالن حممتو ودان يدين: عز 
 .(2)عمى ما يكره وأدلو ووكمو الى دين

 ويعرفو كتاب الكميات:

الدين بالكسر في المغة العادة مطمقا وىو أوسع مجاال ويطمق عمى الحق والباطل ويشمل 
 .(3)أصول الشرائع وفروعيا

صر في العالقة بين طرفين أوليما يحتاج لمثاني إن لمدين معاني عديدة في المغة وىي تنح
 فيتميز األول بالضعف والخضوع والطاعة أما الثاني فيتمتع بالسمطان والقوة والعبادة.

وتارة من  ا مأخوذة تارة من فعل " دان لو "كممة الدين حسب معاجم المغة العربية فداللتي
ع واالستسالم واالنقياد لطرفيا، وأما فأما دان لو فتعني الخضو ، الفعل " دان بو" و "دانو"

أما لفظة الدين بكسر الدال ، دان بو أي اعتقده أو آمن بو وأما دانو فتعني ممكو وحكمو
ىو العالقة بين الطرفين أحدىما "الدائن" وىو صاحب العطاء والمالك لمحاجة، ولما كانت 

 .(4)االنقياد حاجة المدين في يد الدائن كان وجوب الخضوع و

                                                           

.1469سابق، ص المرجع الابن منظور،   1  
 ، 2005، 8، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طتح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة .القاموس المحيطالفيروز آبادي،  2

      .1198ص 
.13، ص 2005دار العموم العربية، بيروت، لبنان،  .مقارنة األديانخميل السعدي،  طارق  3  
 ، 11، العدد مجمة الواحات لمبحوث والدراساتكمية عمم اإلجتماع، جامعة تممسان،  .الدين وأشكال التدينمستويات فيصل حضري،  4

2011، 178-190.  
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المقتبسة من المغات  "Religion"الكممة التي تقابل عند األمم األوروبية كممة دين ىي: 
وقد اختمف الباحثون القدماء حول معناىا األصمي فيناك بعض الكتاب ، (1)الالتينية

األخذ والجمع  لتدل عمى "Leg"الرومانيين الذين اعتقدوا أنيا أخذت من األصل االشتقاقي 
أو العدل أو مالحظة عالمات االتصال بما ىو إليي أو قراءة أمارات الفأل أو الطيرة، 

، وليذا كانت بمعنى أن يربط أو يعمق "Leg"ومنيم من يرى أن أصميا االشتقاقي ىو
 .(2)ىو انساني وما ىو فوق انساني بين ما تعني عالقة "Religio" الكممة

  ويبد أن المعنى األول كان ىو األصل ألن الذي يقابل بكل دقة الكممة اإلغريقية 
"Parateresis "(3)التي تعني العناية بمالحظة عالمات الفأل والتطير وأداء الشعائر. 

أما الباحثون األوروبيون المعنيون بدراسة األديان والذين اعتمدوا عمى الداللة المفظية 
 فقد انقسموا إلى فريقين: Religionصطالح األوروبي لألصل الالتيني لال

، أي ربط بمعنى جمع "Religare"فريق يرى أنيا ىذا المصطمح مشتق من الفعل الالتيني 
 .بعضيم ببعض يمولربطجية التزاميم ليا وفرضيا عمييم  الناس ببعض األعمال من

 "Religere"ترجع أصال لمفعل الالتيني  "Religion"أما الفريق اآلخر فيعتقد أن كممة 

 .(4)بمعنى العبادة المصحوبة بالرىبة والخشية واالحترام
 
 
 
 
 

                                                           
 . 11، ص 1945مؤلفات الجمعية الفمسفية المصرية، مصر، . الدين والوحي واالسالممصطفى عبد الرزاق،  1
 .14ص ،المرجع السابق أحمد عمي عجيبة، 2
 .20، 19، ص ص 1977مكتبة دار العموم،  .اإلسالم بين األديان محمد كمال جعفر، 3
 .15أحمد عمي عجيبة، المرجع السابق، ص 4
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 اصطالحـــــــــا: -2
نجد أن القرآن قد أحاط بمعنى الدين من جميع الجوانب وجعمو معنى عام وشامل والذي 
تباعو في جميع أوامره  يدعن فيو اإلنسان لسمطة عميا والمتمثمة في ا والذي تتم إطاعتو وا 

 .(1)﴾ إن الدين عند ا اإلسالم ﴿ونواىيو قال ا تعالى 
 .(2)﴾ منو وىو في اآلخرة من الخاسرينمن يبتغ غير اإلسالم دينا فمن يقبل  ﴿
لى الخير في ب أما النسبة لمعمماء المسممين فقد عرفوه بأنو وضع اليي يرشد إلى الحق وا 

 السموك والمعامالت.
 .(3)وىو وضع اليي سائق لذوي العقول السميمة الختيارىم طريق الصالح والفالح

إن الدين من وضع اليي وليس من ايحاءات النفس أو تخيالت العقل وكيانو يعود إلى ا 
فإما يأتينكم مني ىدى فمن تبع ىداي فال  ﴿عزوجل وىو الذي أوحى بو، قال ا تعالى 

 . (4)﴾خوف عمييم وال ييم يحزنون
يا العقل يقول جابر بن حيان في كتابة الحدود: إن حد عمم الدين أنو صور يتحمى ب

 استعمميا فيما يرجى االنتفاع بو بعد الموت.
 ويقول الجرجاني: الدين وضع اليي يدعوا أصحاب العقل إلى قبول ما عند الرسل. 

أما كتاب كشاف اصالحات الفنون، فيرى التيانوي أن الدين وضع إليي سائق لذوي 
عمى كل ممة لكل العقول الختيارىم اصالح المآل ويشمل العقائد و األعمال ويطمق 

 .(5)نبي
 

                                                           

.19آل عمران، اآلية   1  
.85آل عمران، اآلية   2  
.9، ص المرجع السابق طارق خميل السعدي،  3  
.38البقرة اآلية   4  
. 814، ص 1996مكتبة لبنان،  .الفنون والعمومكشاف اصالحات محمد عمي التيانوي،   5  
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( وىو مجموعة معتقدات Religionأما في المعجم الفمسفي لمجمع المغة العربية: دين )
 .  (1)معينة، وسيد حاجة الفرد والمجتمع عمى السواءوعبادات مقدسة تؤمن بيا جماعة 

 اإلنقياد والطاعة.الدين: 
وقيل: الجزاء ومنو قوليم كما  أي يوم الحساب،، ( 2)قال ا تعالى ﴿ مالك يوم الدين﴾

 تدين تدان أي كما تجازي تجازى أي بفعمك وحسب ما فعمت.
 الديان: صفة من صفات ا تعالى، وقيل القيار، وقيل أيضا القاضي والحاكم.

 دان الناس أي قيرىم عمى الطاعة.
يقال دان لو الدين: اسم لجميع ماتعبد ا بو خمقو وىو راجع إلى معنى اإلنقياد والطاعة، 

 .(3)أي أطاعو
 .(4)الدين: التصديق وااليمان واإلنقياد، أخمص الدين، أي أسمم ، وىو المذىب واإلعتقاد

لم تقتصر عمى المسممين بصفة خاصة بل تعداىا إلى أمم وشعوب إن دراسة عمم األديان 
 مختمفة، فمسان الغرب يعرف الدين عمى أنو:

المستقبل ": الديانة ىو تصور المجموعة العالمية بصورة  يقول جويوه في كتابو "ال دينية
الجماعة اإلنسانية والشعور الديني ىو شعور بتبعياتيا أو انقيادىا لمشييىت اخرى يركزىا 

 . (5)اإلنسان البدائي في الكون، وىذا التعريف إلحادي ناكر لوجود الخالق

في مقاالت عن الديانة: قوام حقيقية الدين ىو شعورنا بالحاجة « ماخر شمو»ويقول 
 .(6)والتبعية المطمقة

                                                           

.15طارق خميل السعدي، المرجع السابق، ص   1  
.04، اآلية سورة الفاتحة 2  

.676، 675، ص ص 2008، دار الفتح لمدراسات والنشر، عمان، األردن، 1ج.من أسرار المغة في الكتاب والسنةمحمد الطناحي،   3  
.432،ص 2000سطور، الرياض، السعودية،  .المكنز الكبير أحمد مختار عمر،  4  
.10ص  .، الدين والحصارة اإلنسانيةمحمد الباىي  5  
 .75، ص 1998األىمية لمنشر والتوزيع، األردن،  .بخور اآلليةخزعل الماجدي،  6
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يقول شاتل: الدين ىو مجموعة من الواجبات لممخموف « قانون اإلنسانية »أما في كتاب 
نحو الخالق، أي واجبات اإلنسان نحو ا ونحو الجماعة ونحو نفسو وىذا التعريف ىو 

 .(1)ليو التعاريف الغربية لممعنى الحقيقي والجوىري لمدينأرقى ما وصمت ا

في كتابو: الدين في حدود العقل، الدين ىو الشعور بواجباتنا من « شيشرون »ويقول 
الدين ىو: « عمم الديانات »حيث كونيا قائمة عمى أوامر إليية، ويقول إيميل برنوف في 

يعترف اإلنسان بقوة سامية وعمل قمبي أو العبادة والعبادة عمل مزدوج فيي عمل عقمي بو 
 إنعطاف محبة يتوجو بو إلى رحمة تمك القوة.

لسموكو وفقا  اإلنسانالدين ىو: الدين ىو توجيو « مقدمة تاريخ األديان »ويقول ريفير في 
لشعوره بصمة بين روحو وبين روح خفية يعترف ليا بالسمطان عميو وعمى سائر العالم 

 إتصالو بيا.ويطيب لو أن يشعر ب

الدين ىو: جممة العقائد والوصايا « تعاليم خمقية ودينية »في كتاب  "ميشيل مابير"يقول 
 التي يجب أن توجينا في سموكنا مع ا ومع الناس وفي حق أنفسنا.

 .(2)فيعرفو عمى أنو الجانب المثالي في الحياة اإلنسانية"سمفان بيريسيو  "أما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 09طارق خميل السعدي،   1  
.35المرجع نفسو،   2  
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 الرابـــــع: نشـــأة الديــــن وتطـــــورهالمبحث 

لقد شغل الدين البشرية طوال تاريخيا الطويل وال تزال تنشغل بو حتى اآلن، فقد       
الزم الدين كل المجتمعات البشرية منذ وجود االنسان عمى ظير ىذا الكوكب ومن دون 

ماعة بشرية وجدت استثناء وسيظل كذلك حتى يرث ا األرض ومن عمييا، فما من ج
في التاريخ إال وكان ليا دين ما من األديان ولو صورة ما من الصور، ورغم اختالف 
الجماعات البشرية في ألسنتيا وثقافتيا وأوضاعيا االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
وتباعد مواقعيا الجغرافية إال أن الدين يحتل مكانة مركزية ومحورية بين ىذه الجماعات 

ىذا المنطمق قام عمماء االجتماع واألنثروبولوجيا بدراسة الظاىرة الدينية لدى ومن 
 ىاألولالجماعات البشرية المختمفة لموقف عمى ماىية الدين والوقوف عمى أسباب نشأتو 

 فنجد أن اآلراء تختمف حول نشأة الدين ومنيا: 

الباعث عمى ذلك ىو  ىناك من يقول أن الدين يرجع أصمو إلى األساطير والخرافات وكان
 جيل اإلنسان البدائي وقمة معرفتو.

الدين في األساس منبثق من السحر والشعوذة وأن الطقوس الدينية ىي وليدة الطقوس 
 السحرية بمعنى أن السحر كانت لو األسبقية في الوجود عمى الدين.

 .الدين ىو نظام اجتماعي اخترعو اإلنسان لحاجتو الماسة إلى الضبط واألمان

 إن فكرة اإللو إخترعيا اإلنسان ليحتمي بيا من قوى الطبيعة وأىواليا.

الدين اخترعتو الطبقة الحاكمة والمسيطرة وذلك إللياء الطبقة العاممة الفقيرة وتخذيرىا 
حيث يقال: الدين أفيون الشعوب، وذلك حتى ال تمتد أعينيم لما في أيدي الطبقة الحاكمة 

 .  (1)المستبدة بالحكم والثروات

                                                           
 .01/02/2017، 1813، العدد: مجمة الحوار المتمدن .السياسي ونقد الفكر الدينيالدين نيرو عبد الصبور طنطاوي،   1
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اجتيد العمماء خاصة منيم عمماء تاريخ األديان في تفسير  زيادة عمى ذلك فقد     
ليم مذاىب وآراء مختمفة، فنجد أن منيم من  الظاىرة الدينية ونشأة األديان، حيث ظيرت

أرجع نشأتيا إلى الشعور الغريزي بالخوف ومنيم من أرجعيا الى اىتمام اإلنسان بمبدأ 
 وجوده ومصيره وتحميل ظواىر الكون وأحداثو. 

وفي مايمي سنحاول اإللمام بمجموعة االتجاىات التي قدميا المفكرون والباحثون في 
 تاريخ األديان:

 األول: اهــــــجاالت

وىو اإلتجاه الذي يرجع مصدر الدين لمفكر اإلنساني، أي أن اإلنسان قد وصل إلى الدين 
فاإلنسان من خالل ىذا . (1)بنفسو ويسمى ىذا اإلتجاه باإلتجاه اإلنساني أو الوضعي

اإلتجاه ىو صانع الدين وخالقو ومبتدعو وىو الذي تدين بتصرفو وفكره وذلك دون أن 
 .واإلنسانيةيكون ىناك قوى خارجة عن بيئة االنسان 

خاصة تشبو والواقع أن الطبيعة قد وىبت االنسان ممكة «:  ىنري برجنسون » يقول 
األسطورية أو الممكة الخرافية والتي بمقتضاىا تمك ىي الوظيفة ، الخيال من بعض الوجوه

يستطيع االنسان أن يخترع شخصيات خيالية وىذه الشخصيات قد تكون أرواحا بادئ 
ن الشخصيات التي تصورىا االنسان جعل لكل منيا ، و األمر ثم تتحول الى آلية فيما بعد ا 

 .(2)بوديةشكال معينا واسما خاص ووضعيا في قالب معين وخصيا بالقداسة والع

 

 

                                                           

.37مرجع سابق، ص الأحمد عبد الرحيم السايح،   1  
.39المرجع نفسو، ص   2  
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 االتجــــــاه الثانـــي:

يرى أصحابو أن أصل الدين ومصدره ىو الوحي اإلليي أي القوة العميا الخالقة ليذا الكون 
والمسيطرة عميو، بمعنى أن ا قد أوحى بو إلى عباده بواسطة من يختارىم من األنبياء 

أي ال دخل لإلنسان  "الوحيمذىب " " أوالتعميميوالرسل ويسمى ىذا االتجاه باالتجاه " 
وىذه النظرية تستند الى المذىب الموروث عن طريق الوحي .(1)في وضع وصناعة الدين

دقة الصانع وحكمتو وقدرتو وكمال اإلنسان وعمو مرتبتو وعالقتو  االعتباروتضع في 
 الخاصة مع ا.

والمعروف  ىذا ولقد تبمور عن المذىب القائل بأن االنسان ىو مصدر الدين وخالقو
 بالنظرية التطورية والتي انقسمت بدورىا إلى ثالثة مذاىب وىي كاآلتي:

 :  المذىـــب الحيـــــوي -1

أشير من نادى بيذا المذىب كان تايمور واعتنقو سبنسر من بعده، ويقوم ىذا المذىب 
اح عندما عمى أن أقدم األديان في الوجود ىو االعتقاد باألرواح وعبادتيا وبدأت فكرة األرو 

اكتشف اإلنسان األول أن فيو كائنا آخر غير الجسم يستطيع في ظروف معينة أن يترك 
التي اعتقدت الكثير ىذا الكائن العضوي الذي يسكن فيو وأن ينطمق بعيدا تمك ىي النفس 
 واإليذاءعمى النفع  من المجتمعات البدائية أن ليا بجانب قدرتيا األثيرية العجيبة أي القدرة

و حاول االنسان أن يرضييا ويطمب عفوىا ورضاىا ويتخمص من غضبيا وذلك ومن
 .(2)بالتقرب الييا عن طريق القرابين واألضحية والصموات

 

 
                                                           

.39سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرحيم السايح،   1  
.34 ،33، ص ص 1949دار الثقافة، االسكندرية،  .نشأة الدين) النظريات التطورية والمؤلية(عمي سامي النشار،   2  
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 المذىـــب الطبيعــــي: -2

المذان كتبا عنو في النصف الثاني من « كوىن» و «ماكس مولمر»ومن أشير أعالمو    
القرن التاسع عشر ويقوم أساسا عمى أن الدين البد وأن يبدأ بتجربة حسية أي أنو الشيء 
يتحقق في عقيدة االنسان مالم يكن قد أتى من قبل عن طريق حواسو وذلك من خالل 

اعر واألحاسيس الظواىر الطبيعية المتغيرة التي تحيط باإلنسان وتثير فيو مختمف المش
تتكون األديان وتنشأ إال حين انبثقت عن القوى الطبيعية وتحولت إلى ومع ذلك فمم 

الذي يشخص الشمس " زيوس" كائنات مشخصة ليا قوى روحية أي اآللية مثال اإللو
عن القوى الطبيعية  ياقاانبث منتتكون األديان وتنشأ وعميو  ،التي تشخص اليواء "ىيرا"و
الذي  "زيوس"إلى كائنات مشخصة ليا قوى روحية أي اآللية مثال اإللو  تحولمن ثم و 

 .(1)التي تشخص اليواء "ىيرا"يشخص الشمس و

 :)الطوطم( المذىـــب التوتمـــــي -3

تعد عبادة التوتم من أقدم األديان عمى االطالق إذ ترتبط بفكرة العشيرة التي مثمت أبسط 
رمز ليا ويتصل بحياتيا أوثق اتصال وتستمد منو القوة نظام اجتماعي، وتوتم العشيرة ىو 

وتسمى العشيرة باسم التوتم، وأحيانا يكون ىذا األخير الجد األكبر لمعشيرة أو من النيات 
أو الحيوان وأحيانا أخرى من الظواىر الطبيعية، ويتم تقديسيا ومن ثم عبادتيا و يحرم 

 .  (2)اناأكميا اذا كانت نباتا أو قتميا إذا كانت حيو 

 .(3)مذىب يفسر الكون وينسق بين عناصره المختمفة« دوركيام»والتوتمية عنده 

 

                                                           

.195، 194دار المعرفة الجامعة، اإلسكندرية، ص ص  .اليونانحسين الشيخ،   1  
 .69، ص 1970، العدد الثالث، 1، م مجمة عالم الفكر .ن، نظرة البيدائيين إلى الكوأبو زيد أحمد 2

.15 حسين الشيخ، المرجع السابق، ص  3  



 تحديد مفاىيم الدراسة                                                                 الفصل األول

40 
 

 

الذي يجسد نستنتج من خالل ما سبق أن األسطورة نوع من أنواع النثر الشعبي       
فيي تحمل قدسية  ،كما أنيا تروي أحداث جرت في الماضيأفكار ومعتقدات الشعوب 

البشرية لكونيا تشكل ليم ذاك الموروث الثقافي كما تقوم كبيرة عند مختمف األجناس 
 .بحفره في ذاكرتيا وتمنع النسيان من أن يطالو

ظاىرة جماعية وىي فطرة مجبولة في النفس البشرية، فاإلنسان متدين  فيو الدين أما
بطبعو ال يستطيع العيش بمعزل عن الدين الذي ىو عبارة عن حمقة وصل بين اإلنسان 
وذلك العالم الغيبي األقدس منو كما أنو الرباط المقدس الذي يربط العبد بمعبوده حيث 

بد وبالرضى والقبول والمباركة من جية يقوم عمى اإلنقياد والخضوع من جية المتع
 المعبود.



 :الفصل الثاني

 أساطير يونانية  
 أسطورة نشوء الكون عند اليونان :المبحث األول

 أسطورة الطوفان عند اليونان :المبحث الثاني

 أساطير الموت والبعث عند اليونان :المبحث الثالث
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 د:ـــــتمهي

يحيط بيم  إن لميونايين ثقافتيم ومعتقداتيم الخاصة بيم والتي حاولوا من خبلليا تفسير ما
من ظواىر كونية وأمور غيبية شغمت تفكيرىم بحيث كان ليا األثر الكبير في تكوين 

فنجد أن أفكارىم ومعتقداتيم جسدت في شكل أساطير مختمفة وكل أسطورة  شخصيتيم،
تروي حدث أو ظاىرة ما وعميو سنحاول اإللمام ببعض األساطير التي نسجتيا المخيمة 

 اليونانية.
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 أسطورة نشوء الكون عند اليونانالمبحث األول: 

ضاربة في القدم تمك العصور السحيقة التي شيدت بدأ الخميقة، التي  منذ عصور    
تخمميا ميبلد األشياء واألجسام عمى مختمف أشكاليا ومن بينيا اإلنسان الذي يتوالى عمى 
ىذه األرض جيبل بعد جيل، ولكل جيل عقائده وفمسفتو التي يتميز بيا عن غيره، تمك 

ة حول حقيقة المظاىر التي تحيط بو ومحاولتو ايجاد الفمسفة النابعة عن تساؤالتو المستمر 
تفسير ليا، فعندما خمق اإلنسان رأى من تحتو أرضو وفوقو سماء وحولو جباال 

وكيف خمقت ىذه  ومحيطات، حيوانات ونباتات...الخ، فأخذ يتساءل كيف بدأت الحياة
كون المظاىر ومن ىو خالقيا والمتصرف فييا، ومن ىنا نشأت قصص حول خمق ال

واسعة ال حصر ليا تتصف بتعدد التفاصيل فكل جيل يروي قصة تكشف عن خيالو، كل 
جيل يردد رواية ويتبنى أسطورة تتفق مع عاداتو ومعتقداتو ومن ىنا تعددت األساطير 

 .(1)حول ظيور العالم

ا لقد كان البيبلسجيين من أقدم الشعوب االغريقية الذين تحدثوا حول نشوء الكون فقالو      
يورونومي" ربة كل شيء، وعاشت وحيدة في ىذا الكون لكن البد أن بأنو في البدأ كانت "

تجد مخموقا ينزع عنيا وحشتيا فقامت بخمق اليواء، وبعد االحتكاك بين العنصرين تولدت 
الرغبة الجنسية فنتج عن ذلك تزاوج بينيما فحممت ببيضة في أحشائيا فمما وضعتيا 

مثل قوة الريح والذي كان يمتاز بالتحول إلى أفعى بأن يمتف حول أمرت "أوفيون" الذي ي
البيضة ويحتضنيا فسرى الدفء إلى داخل البيضة فقست وانقسمت إلى نصفين فخرج 
منيا كل الكائنات، الشمس، القمر، الكواكب، النجوم، األرض بما عمييا من أشجار 

  .   (2)وأعشاب ومخموقات

                                                           
 .13،14، ص ص 1995القاىرة، مصر، ، مكتبة األنجمو المصرية، 2(. جأساطير اغريقية )أساطير اآللهة الصغرىعبد المعطي شعراوي،   1
 . 18، 17، ص ص نفسوالمرجع  2
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التي تحدثت أيضا عن قصة خمق الكون "األورفيون" فنجدىم  ومن الشعوب اليونانية 
تخيموا الريح ذكر عاتيا ونوكس)الميل( أنثى سمراء مجنحة ، فغازل الريح "نوكس" فتزاوجا 
ومنو أنجبا بيضة فضية المون خرج منيا "ايروس" ذلك المخموق النشيط الذي بعث الحياة 

نجد أن زيادة عمى ذلك  ،(1)ائر الوجودفي العالم وجعمو في حركة دائمة ومنو انبثق س
في بداية األمر لم يكن موجودا سوى الخواء الكوني السرمدي  وساطير قالت بأنىناك أ

وىي آلية األرض وقد امتدت واسعة جبارة تيب الحياة لكل من  "جايا"المظمم ومنو انبثقت 
بعد ذلك ولدت عمالقة  يعيش وينمو عمييا، وفييا يولد الميل والنيار والسماء والبحار،

وىم أيضا عمالقة تفوق  "التيتانوس"ذات العين الواحدة، كما خمق  "السيكموب"بشعة تدعى 
الو الزمن ويتميز بالقوة والعنف  "خرونوس"قوتيم الجبال والزالزل والبراكين ومنيم ينشأ 

الو  "أورانوس" كانت أول الو يخرج من العماء البدئي فتمد نظيرىا "جايا"أن  اذ ،(2)والقسوة
 "زيوس"وبعدىم يأتي  (3)السماء الذي يغطييا من كل الجوانب وتتحد بو لتمد بقية اآللية

األساطير  لقد نشأ الكون حسب، و ليسيطر ويصبح كبير اآللية ومن ىنا يبدأ تاريخ البشر
فأساطير  اإلغريقية عبر مراحل وسنحاول فيمايمي أن نحيط بيا وأن نمم بجميع جوانبيا،

خمق الكون )الكوزموغونيا( عند اإلغريق أو ما يمكن أن نسميو بظيور اآللية ما قبل 
 .ممك اآللية "زيوس" وتنتيي بظيور "الخواء"األولمبية ىي التي تبدأ بوجود 

 ويمكننا تقسيميا إلى قسمين رئيسيين ىما: 

 أساطير ألية الييولي. -1

 أساطير آلية العناصر األربعة. -2

 
                                                           

 .14ص   المرجع السابق، ،2ج .أساطير اغريقيةعبد المعطي شعراوي،  1

.18، 17، ص ص 2007. موسوعة األساطير اإلغريقية والفرعونيةمنتديات ممتقى العرب،   2  
  3 كامل عمي، أساطير األولين: خمق الكون. الحوار المتمدن، 3633، 02/09/ 2012. 
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 .عند اليونان أوال: أساطير ألهة الهيولي

فضاء واسع مضطرب مائج لم تكن فيو حدود لمدنيا ولم يكن بيا سطح وال  الييولي ىو
ويبدأ خمق الكون من حركة ىذا الخواء وانفصالو إلى قسمين األول ، (1)محيط لذلك السطح

والثاني سفمي ذكري وىو الظبلم. ونجد أن آلية الميل تجوفت  ىو المميل عموي أنثوي
وصارت كرة كبيرة في الفمك وكونت قبة الفضاء العموي وانقسمت الى قسمين العموي ىو 

إلى " أوربوس" أو "إريب"الضوء أو النيار والسفمي ىو النور أو األثير، ونزل الظبلم 
 لتي تتكون من قسمين: األرضاألسفل وكون نصف الكرة السفمي الذي ىو األرض ا

  ."تارتاتوس"وظبلم أعماق األرض الذكري الذي ىو  وىي قرص األرض، "جايا" األنثى

 وولد الحب أو الرغبة "ايروس" الذي ربط قبة الفضاء العميا مع نصف الكرة السفمى وكان 

ألن الكون ستنفصم عراه ويتبعثر من دون ىذا الحب ولذلك فيو  بد من ظيور "إيروس" ال
 .(2)يربط األعمى باألسفل ويجعميما ينجبان

 .ثانيا: أساطير آلهة العناصر األربعة

أصبحت فييا األرض مركز الكون وظيرت العناصر األربعة في مراحميا البدائية وكان 
ىيوليا القديم لتظير ىي ومادتيا البد من ظيور جيل كوني جديد تتخمص بو اآللية من 

ورغم أن األرض )أي عنصر التراب( كانت مركز العمميات التحولية الجديدة فإن ، واضحة
 "جايا"بنية العناصر الثبلثة األخرى كانت تحل في كل والدة آلية أو تحوالتيا، فنجد أن 

الجيل األول كان دون مضاجعة وطبيعتو مائية والثاني كان  ظير منيا ثبلثة أجيال كبرى،
" جاياوكانت طبيعتو ىوائية والثالث كان من مضاجعة " "أورانوس"" وجايامن مضاجعة "

ابنيا فقد ولد من انحناء الفضاء عمى  "أورانوس"أما  ،وكانت طبيعتو نارية "تارتاروس"و
                                                           

.12المرجع السابق، ص  األساطير اليونانية والرومانية.أمين سبلمة،   1  
.180، ص 2004دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، خزعل الماجدي، المعتقدات اإلغريقية.   2  



                              اليونان ر منأساطي         الفصل الثاني                                                         

46 
 

انجاب ستة أوالد وست بنات ومنيم  فيما بعد ونتج عن ذلك (1)األرض ليكون زوجا ليا
 . (2)الية القمر "سيمينة"الو الشمس و" ىميوبوليس" كانبثقت سائر اآللية األخرى 

 آلهة الماء: -1

وظيرت من جايا من دون مضاجعة آلية الماء األولى التي تتفرع إلى ثبلثة أنواع يحمل 
 كل نوع طبيعة عناصرية أخرى كالتراب واليواء والنار.

 ألهة الماء الترابية: -أ

تكون عرضة  وىي الجبال والوديان والوىاد التي ظيرت عمى سطح األرض والتي عادة ما
لممياه البحرية أو النيرية أو األمطار أو الندى، وخرجت األورياديات وىن حوريات الجبال 

 وكذلك الدراواديات وىن حوريات األشجار والغابات.

 آلهة الماء الهوائية: -ب

لحوريات ويسمين أيضا عذارى الماء وىن اليات جميبلت فاتنات ىوائيات الطابع وىي ا
كان يعشقن البشر ويخدمن اآللية الذين كانوا يتخذون منين محضيات، وكن مغرمات 
بالميو والرقص والغناء وكان اإلغريق يصورونين صبايا عاريات أو قي ثياب شفافة 

 ممونة.

 آلهة الماء النارية: -ج

الو البحر الذي يمثل بدقة زبد البحر الذي أنجب أربعة آلية لكل منيا  "بونتوس" ويمثميا 
 طبيعة خاصة وىي:

 
                                                           

.58، ص 1978المجمس الوطني لمثقافة واألداب والفنون، الكويت،  . تر: عبد الفتاح امام،المعتقدات الدينية لدى الشعوبجفري بارندر،   1
  

.12، ص 1994. تر: ىاشم حمادي، األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، اآللهة واألبطال في اليونان القديمةأ.نيياردت،  
2
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  طبيعة ترابية:* 

" وقيانوسأ" احدى بنات "دوريس"ويسمى عجوز البحر وقد تزوج من  "نيروس" يمثميا االلو
الحكمة  وبنات الموج، عرف عن "نيروس" (1)"النيرياديس" وىن حوريات البحر فأنجب

ومعرفة األسرار والنبوءات لكنو كان يأبى البوح بيا ويتيرب من ذلك إلى الييولي التي 
يتمتع بنعمة تحوالتيا وقد صار فيما بعد خادم "بوزيدون" والمكمف بحراسة قطعان  كان

  عجول البحر التي يممكيا االلو األكبر.

 طبيعة مائية:* 

التي تزوجت الجبار المتوحش "كريوس" فأنجبت منو "استرايوس"  "أوربية" ليةيمثميا اإل
الذي تزوج بدوريو من "ايوس" )الفجر( ونتج منو العاصفة ونجمة الصباح وسائر 
الكواكب، وأنجبت منو كذلك "باالس" العمبلق الذي ارتبط "بستيكس" فرزقا بقوة رمزية ىي 

 الحسد، النصر، القوة والعنف.

 * طبيعة هوائية:

وأنجب منيا "إيريس" رسولة اآللية وتجسيد قوس الذي تزوج "الكترا"  ىا اإللو توماسجسد
قزح، الياربيات: أييمو وأوسيبتية وسيبليينو )العتمة( وىن عبقريات العاصفة الطائشة 

 ويسكن قمب البحر األيوني.

 * طبيعة نارية:

 ريدو، دينو والمسخاتمثميا اإللو "خورسيس" والذي أنجب كل من: الغريات وىن إينيو، بغ

 الثبلث ستينو، أوريالين، ميدوزا.

                                                           

.259كيتو، المرجع السابق، ص   1  
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 آلهة النار: -2

إلو النار البركانية  "ترتانوس" بـــ من زواجيا" جايا" وىي اآللية التي أنجبتيا إلية األرض
 وىي تشمل ثبلث طبائع:

 " إلو الموت. ترتانوس : يمثميا اإللو "طبيعة ترابية* 

 يمثميا اإللو النسر )يسمى نسر زيوس(. طبيعة هوائية:* 

 يمثميا اإللو "تيفون" وىو تنين مخيف لو مائة رأس ومائة ذراع. طبيعة نارية:* 

 آلهة الهواء: -3

آلية اليواء القديمة والتي صنفت إلى ستة  (1)"جايا" من زواجيا بولدىا "أورانوس"أنجبت 
لنصف اآلخر من سقوط دمو أو : أنجبت أورانوس نصفيا من مضاجعتو لؤلرض، واأنواع

 وىي: (2)أعضائو عمى األرض أو الماء

 اآللهة التي أنجبتها األرض دون مضاجعة: -أ

حيث تسرب الدم إلى  من دم "أورانوس" )وىو المنيمر بعد أن ضربو ابنو كرونوس(* 
 رحم "جايا" ونبت منيا اليات الغضب المنتقمات.

من عضو تناسل أورانوس )بعد أن قطعو ابنو كرونوس( حيث سقط في البحر واختمط  *
 بو زبد الموج فانبثقت منو "أفروديت" ربة المطر التي صارت فيما بعد ربة الحب والجمال.

 

 
                                                           

 .306، ص 1987، دار عبلء الدين، دمشق، سوريا، 1، جتر: عبد اليادي عباس الدينية.تاريخ المعتقدات واألفكار ميرسيا الياد،   1
192 المرجع السابق، ص .المعتقدات اإلغريقيةخزعل الماجدي،   2
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 اآللهة التي أنجبها أورانوس من مضاجعته لألرض: -ب

يعيشون في المراعي النائية وىم: وكانوا وحوشا  ةبنتج عنو مجموعة من اآللية كالصقال
أرجيس، سيتروبيس، برونتيس، باإلصافة إلى الذراعيون وىم: كوتوسو بريريوس، 
فيكوروس، وفي األخير الجبابرة )التيتان( وعرفوا بالحكمة وىم الذين عمموا البشر الفنون 

 والسحر.

 التيتان )الجبابرة(: -4

وس الذي ولدتو بعد انحناء الفضاء عمييا، ممكة الكون فأنجبت ابنيا أورانكانت "جايا" 
وبعدما كبر تزوجيا وأصبح سيد الكون ببل منازع وأنجبا عددا كبيرا من الذرية وانقسموا 
إلى قسميناألول "التيتان" وىي آلية تشبو البشر قميبل وتممك قوى خارقة، أما الثاني فيم 

ر، "فقام أورانوس" بسجنيم في "الكولكمويس" فقد كانوا أشبو بمسوخ وشياطين قبيحي المنظ
باطن األرض خوفا من ذىاب ممكو عمى يد أحد منيم. فطمبت "جايا" من أوالدىا "التيتان" 

فمم يقبل ذلك إال ابنيا الصغير "كرونوس" تحرير اخوتيم المقيدين في باطن األرض 
وقبل ذلك ،(1)فأوصتو بذبح والده أوال وذلك انتقاما إلخوتو وبالفعل قام "كرونوس" بذبح أبيو

إلى البحر حيث اتمط بو زبد الموج فانبثقت منو قام بخصيو وقذف بعضوه الذكري 
"أفروديت" الو المطر ثم تحولت اللو الحب، أما دمو فقد تسرب إلى رم "جايا" فحممت 

بعد ىزم "كرونوس" ألبيو   ،(2)بربات الغضب واالنتقام والعمالقة، وىو ما أشرنا اليو سابقا
أصبح حاكما عمى إخوتو حتى كبر وىرم فخاف أن يمقى نفس مصير أبيو  "أورانوس"

ويذبحو أحد أبنائو، فقام بابتبلعيم جميعا خاصة بعد اعبلن أحد اآللية بنبوءة تؤكد بأنو 
سيأتي اليوم الذي يتم فيو قتل "كرونوس" عمى يد أحد أبنائو، لكن "جايا" كانت أدىى منو 

                                                           
 ،1988، 2السويس، مصر، ط واإلعبلن،. مؤسسة العروبة لمطباعة والنشر معجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانيةأمين سبلمة،  1

  . 61 ص
 .192مرجع سابق، ص ال. المعتقدات اإلغريقيةخزعل الماجدي،  2
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س" وأرسمتو إلى جزيرة كريت حيث نشأ وتربى ىناك ولما ألنيا قامت بتخبئة موودىا "زيو 
فأصبحت زمام األمور بين يديو  (1)وبمغ أوجو وقوتو عزم عمى ىزم "كرونوس"كبر 

وأصبحت لو السيادة عمى اآللية والبشر وممك جبل أولمبيوس مقر اآللية، وبعدىا تزوج 
حاكم العالم السفمي و "ديميتير" ربو  "ىيرا" وقسم العالم الى مجموعة من اآللية "كبموتو"

الزراعة...الخ. وفي ىذه األثناء ظيرت العصور فمثبل: عصر كرونوس الذىبي وكانت 
الحياة فيو سيمة يعم فييا الرخاء، أما العصر الفضي الذي خمقت فيو الفصول فساده 

فيو اإلنسان الجوع والبرد وىنا بدأ البشر في انشاء البيوت، أما العصر البرونزي فتعمم 
 األسمحة وأخيرا العصر الحديدي وعرف بعصر اإلجرام واالنحطاط. استخدام

قالت أسطورة نشوء الكون اليونانية بأن البشر تولدو أساسا من نكاحات متعددة لآللية، 
 . (2)ىذه النكاحات كان منيا ماىو حرام واآلخر موافق لمنظم اآللوىية

الخمق جاءت عبر مراحل وفي كل مرة يخمق  سبق ذكره نستنتج أن قصة من خبلل ما
شيء ما خاصة بعد المشاكل والصراعات المتكررة التي ظيرت بين اآللية وسعي كل 
منيا إلى السيطرة بحيث تقوم األخيرة بخمق أشياء تساعدىا عمى السيطرة ومواجية اآللية 

 األخرى.

  

 

 

 

                                                           
 .2012مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة، القاىرة، مصر،  اهلل.عباس محمود العقاد،   1
 .15-10ص  -، ص2014، 3ج. (قراءات في أساطير الخمق األولى) دراسات وأبحاث في التاريخ والتراث والمغاتعباس عمي العمى،   2
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 عند اليونان المبحث الثاني: أسطورة الطوفان

اول اإلنسان ومنذ القدم أن يفسر ويجد حل لممظاىر المحيطة بو خاصة تمك لقد ح     
التي تولد من رحم الطبيعة، كالظواىر الطبيعية باختبلف أنواعيا من: الزالزل، البراكين، 

سبب حدوثيا إلى غضب الفياضانات، الخسوف، الكسوف...الخ، حيث نجده أرجح 
طقوس والشعائر ليحاول من خبلليا اإلنسان الطبيعة واآللية ومن ىنا ظير ما يعرف بال

 أن يطاوع الطبيعة ويستجدي رضا اآللية عميو.

كان الطوفان من أصعب األشياء التي يمكن لئلنسان البدائي أن يواجييا فيو مثل      
الوباء الذي يفتك بالجميع ببل رحمة ولم يكن بمقدور العقل البدائي آنذاك أن يجد تفسير 
لمطوفان إال بأن يعزوه إلى غضب اآللية، وقد شكمت حوادث الطوفان أثرا نفسيا بالغ 

نو وكعادة اإلنسان القديم فقد جسد تمك الحادثة في شكل أسطوري، السوء عمى الناجين م
وكان لمثل ىذه التجسيدات أثر نفسيا لؤلجيال التالية تجمى في ربطيا بالعالم الغيبي 

 .(1)ومازال أثرىا ممتدا في المعتقدات اإلنسانية

ية تعتبر قصة الطوفان من أشير قصص الميثولوجيا عمى مر التاريخ وىذه األىم    
مع األديان الوضعية واألديان السماوية، مما منحيا قدسية  جاءت بسبب تداخل األسطورة

لم يكن الشر موجودا حيث كان االنسان يعيش حياة  الخميقةففي بداية  عمى مر التاريخ،
ىادئة لم يعرف فييا العمل والتعب، كانت فييا األرض غاية في الكرم فقدمت لو كل ما 

، الخضر، البقول...الخ، فمم يكن يفكر االنسان إال في يومو أما يحتاجو من الفواكو
مستقبمو فكان مضمونا، كما أنو لم يعرف األطماع ولم تكن لو تطمعات فمم يرى إال الوجو 

ظل االنسان عمى حالو يميو وينجب فازداد عدد البشر وزاد استيبلكيم الطيب لمحياة 
عض اآلخر فشعر بالحاجة فظير القوي لخيرات األرض فأحس البعض بالتخمة أما الب

                                                           
 .15:33 -06/12/2012 -3207، العدد: الحوار المتمدن الطوفان اإلبراهمية من األلف إلى الياء.حسين أحمد أمين، أسطورة  1
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والضعيف، الغني والفقير، الظالم والمظموم، فساءت معاممة اإلنسان ألخيو اإلنسان 
بيا اإلنسان في تمك  فتوترت العبلقات بينيم فأصبح الشر والجرائم السمة التي عرف

ويتمخص محتوى األسطورة في أن اآللية غضبت عمى البشر بسبب شرورىم ، (1)العصور
تار اآللية رجبل صالحا تأمره أو تقترح عميو بناء خثم بطريقة ما ت وأيضا  ومفاسدىم،

سفينة يضع فييا عائمتو ومن حولو من ناس طيبين، ويحمل فييا من كل كائن زوجين 
الطوفان تستقر السفينة عمى جبل ما ومرت وذلك إلنقاذ الخميقة من الفناء، وبعد أىوال 

   . (2)أخرى يبدأ البشر في التكاثر

إن قصة الطوفان من األحداث اليامة التي تناولتيا كافة أدبيات الشعوب ومنيا      
 ويرجع  الشعب اليوناني الذي نجده روى ىذه القصة بمنظور أسطوري ال يخموا من الغرابة

معظم العمماء أن أسطورة الطوفان اليونانية مقتبسة من أساطير الطوفان في ببلد مابين 
ق م في ممحمة  08النيرين وذكرىا الشاعر اليوناني "ىيسيود" الذي عاش في القرن 
  .(3)شعرية كبيرة يروي من خبلليا أسباب الطوفان وحدوثو والناجين منو

ة التي تناولت موضوع أسطورة الطوفان تتشابو لقد كانت جميع المصادر اليوناني     
لى حد كبير في مضمونيا بحيث ال نكاد نجد أي اختبلف بين رواة األسطورة، وتبدأ  وا 
قصة الطوفان اليونانية عند خمق البشر الذين منحت ليم مزايا متنوعة منيا القوة، وىو ما 

بالجرائم والخطايا، وتعدى لم الشرور المميء اجعميم يخرجون من طبيعتيم الخيرية إلى ع
، (4)بيم األمر حتى اشتيروا بتمردىم عمى اآللية مثمما حصل مع "أطمس" و"بروميتيوس"

وىو ما توجب عمييم أن يعاقبوا ليعاد اخضاعيم من جديد وأن العقاب الذي سيتمقونو 
 يجب أن يكون شديدا وصارما.

                                                           
 .34، ص1992، 3تر: ثروت عكاشة، الييئة المصرية العامة الكتاب، طمسخ الكائنات. ، أوفيد 1

  2 ىيثم القيم، ميثولوجيا الطوفان في الحضارات القديمة. مجمة الكتابات، 21 حزيران 2015، ص 01. 
 .18:40، 2010ديسمبر  24 .الحقيقة واألسطورةالطوفان بين مجمة الواحات ، محمد فيض اهلل الحامدي،  3
 .197.المرجع السابق، ص المعتقدات اإلغريقيةخزعل الماجدي،  4
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كبير اآللية والبشر يجمع األسرة األولمبية  س"و إن ازدياد شرور البشر جعل اإللو "زي    
إلى خير التي كان سيدا عمييا وأدلى ليم برأيو في معاقبة البشر وطمب منيم أن يرشدوه 

الطرق لمحق البشرية، فأخذ اآللية كل منيم يدلي برأيو حتى استقر األمر عند رأي 
ن" رب البحار فانطمق الطوفان فقام "زيوس" بتنفيذه في الحال فأشار إلى أخيو "بوزيدو 

يقمب الموج ويصنع منو جباال يقذف بيا عمى األرض ثم صرخ بجميع أرباب األنيار 
     ،والبحيرات والعيون في كل فج ففاضت جميعا بماء فاتر جعمت تصب منو الماء مدرارا

إن ىول المنظر جعل الناس يرتاعون فأخذوا يموذون بالفرار إلى قمم الجبال ويتعمقون 
ب والشجر وترى األم واألب وأبنائيم يقتتمون حول عصا عائمة ال تكاد تحمل فرخ بالخش

   .(1)باأللوف ألن الماء جرفيم جميعاطير ومع ذاك فمم يغنيم ذلك شيئا وأخذوا يموتون 

ك نجد أن "زيوس" قد أخبر "بروميتيوس" بقرار الطوفان وذلك رغم ما بينيما للكن قبل ذ
من سطوة بروميتيوس لتعاطفو الشديد مع بني البشر(، فمما عمم  من عداوة )خوف زيوس

باألمر وذلك ألن األخير عرف  "دوكاليون"أسرع بإخبار إبنو  بنبأ الطوفان "بروميتيوس"
   ممك صالح وأفعالو مغايرة لمبشر الذين عاصرىم، كما أشار عميو بأن يصنع  بأنو عنو

يحتاجو من طعام وشراب ثم  وأن يضع فييا ماسفينة أو فمكا تنجيو من الكارثة القادمة 
أبواب السماء بالمطر الغزير فغطت  انفتحتيركب فييا ىو وزوجتو، وفي اليوم الموعود 

عمى وجييا أال أصحاب المياه وجو األرض وأىمكت الصغير والكبير ولم تبقى آثار لمحياة 
 "دوكاليون"ودام الطوفان تسعة أيام بميالييا وبقى الفمك عائما عمى الماء وعمى متنو  الفمك،

 .(2)وزوجتو فقط وفي اليوم العاشر حطت السفينة عمى جبل البرناس

                                                           
 .38، ص 1983دار التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ،1. جأساطير الحب والجمال عند اليونانديرني خشيبة،  1
 .38السابق، ص المصدرأوفيد،  2
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، وليشكر اآللية عمى إنقاذىم (1)وزوجتو منيا "دوكاليون"بعد أن رست السفينة بأمان خرج 
بيحة ألبي الآللية زيوس فدخمت الرحمة والشفقة قمب من الكارثة دون غيرىم قام بتقديم ذ

عن أمنيتيما  ليسأليما "ىرمس"فرضى بالذبيحة المقدمة لو، فقام بإرسال رسولو  "زيوس"
فأجابا بأنيما يتمنيان عودة الحياة لما كانت عميو وذلك بعودة الجنس البشري الذي تعرض 

عروا بالوحشة والوحدة وأن الحياة ش وكان طمبيم ىذا دون غيره ألنيم ،لميبلك والفناء
أصبحت دون معنى، فقببل "زيوس" أمنيتيما فأمرىما بأن يحمبل حجارة ويمقيانيا عمى 
األرض، فحمبل كل منيما مجموعة من الحجارة وألقياىا عمى األرض فكانت الحجارة التي 

مق اإلناث وعمى يمقييا "دوكاليون" تنشأ عنيا الذكور بينما الحجارة التي تمقييا زوجتو فتخ
 .(2)اثر ذلك نشأت بشرية جديدة من أناس أكثر صبلبة وشجاعة كالمادة التي خمق منيا

ليذه األسطورة يجد أنو رغم الطابع الخيالي الذي أحاط بيا إال أنيا تحمل إن الدارس      
بأن اإلنسان طبع في أعماقو الخير  جممة من التفسيرات والمعاني، خاصة تمك التي تقر

وأن فطرتو سميمة وأن اختبلل ىذه الفطرة يجمب لو المضرة وىو التفسير الذي فسرت من 
خبللو المظاىر الطبيعية والتي أرجعوىا إلى غضب اآللية بسبب الشرور والخطايا التي 

والذي ال يفعميا البشر، كما تبين لنا الطبيعة االجتماعية التي وضعت في اإلنسان 
وىو  «اإلنسان اجتماعي بطبعو»يستطيع العيش بمعزل عن المجتمع حيث قيل في ىذا 

ما تجسد في ىذه األسطورة فعندما تم افناء البشر وبقى "دوكاليون" وزوجتو فقط في ىذه 
األرض شعر األخيرين بالوحشة وىو ما جعميما يطمبان من "زيوس" أن يعيد خمق جنس 

الوحيد لمنجاة في ىذه الحياة أن  بأن السبيلاإلنسان منذ القدم لقد أدرك ، بشري جديد
 يمتثل ألوامر اآللية ويتخمق بالفضائل ويتجنب الشرور.

 
                                                           

.20، ص 1999مكتبة ومطبعة الغد، الجيزة، مصر، تاريخ اليونان.  محمود فيمي،  1  
 .328المرجع السابق، ص المعتقدات الدينية لدى الشعوب.  خزعل الماجدي، 2
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 عند اليونان والبعثالمبحث الثالث: أساطير الموت 

وذلك لما تحممو من أسرار  خيال اإلنسان شيء كما أليبتو فكرة الموت،لم يميب       
وخبايا إذ أنيا تشكل عنصرا ىاما من العناصر الميتافيزيقية التي أثارت تفكير اإلنسان منذ 
وجوده عمى ظير األرض، ومن ىنا كانت دورة الحياة والموت والبعث ىي الفكرة المركزية 

د في الماضي في الدين واألسطورة، والفكرة التي األساسية يتمركز حوليا ال شعور الفر 
 ابتكارقد حاول اإلقتراب من فكرة الموت عن طريق  والحاضر، كما نجد أن اإلنسان

مجموعة من الرموز والتي عبرت عنيا األسطورة، وبدراسة ما أنتجو فكر اإلنسان عبر 
العصور نجد أن الموت لم يكن أبدا مرحمة نيائية من شأنيا وضع حد لوجود الفرد بل 

تؤمن عبور اإلنسان لحالة أخرى من الوجود تختمف في كميتيا عن  أعتبر بمثابة عممية
 .(1)حياتو عمى سطح األرض

 األولى،وقضية الصراع مع الموت شغمت اإلنسان فترة طويمة وكانت القضية الوجودية 
أشكاال متعددة ومختمفة عمى مر األجيال في تاريخ  اتخذفيو صراع طويل ومرير 

يستسمم لميزيمة األمر  صراعو مع الموت أبى أن الحضارة اإلنسانية لكن اإلنسان في
واإلنسان البيدائي  عمى الموت االنبعاثالذي دفعو إلى ابداع عالم أسطوري يتغمب فيو 

التي عالجت فكرة  األسطورة األولىتبدو محاولة تحديد ، و(2)يؤمن ايمانا قاطعا باالنبعاث
الموت واالنبعاث عديمة الجدوى اذ أنو ال وجود لوحدة أو مصدر مطمق لؤلسطورة فالبؤرة 

أو تحيينيما فأساطير الشعوب ما ىي أو المصدر ىما دائما ظبلن يتعذر االمساك بيما 
 أو عن إال تحويل متقدم ألساطير صدرت إما عن نفس المجتمع في حقب زمنية ماضية 

                                                           
جامعة النجاح الوطنية، ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير والموروث الشعبي في شعر وليد يوسف. األسطورةديانة ماجد حسين ندى،  1

 .96ص  ،2012/2013نابمس، فمسطين، دفعة 
.97المرجع نفسو، ص   2 
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اذ نجد ثيمة الموت واالنبعاث ىي الرابط المشترك بين ىذه  مجتمعات قريبة أو بعيدة،
تستحضر عناصر  األساطير، فالطقوس التي جسدت موت االلو وانبعاثو من جديد

الطبيعة الباعثة عمى الحياة وفي مقدمتيا الماء، كما تكرس حضور عناصر الطبيعة 
 .(1)كالحبوب والبذور بصفة عامة وكذلك النباتات كرمز لبلنبعاث والتجديد األخرى
 لقد آمنت الشعوب واألمم بأن الخير سبيل النجاة وأن طريق الشر سبب لمميمكة         

وىي أرواح الناس الطيبين  والعذاب، وىو ما يتبين في االعتقاد بوجود األرواح الخيرة
الذين خمفوا وراءىم أثرا نقيا طيبا وأن ىذه األرواح تنعم بالنعيم والخيرات في العالم اآلخر 
أي العالم بعد الموت، واألرواح الشريرة النابعة عن أصحاب النفوس الخبيثة والتي 

 مصيرىا العذاب والخزي.

موت فنجد أن اليونانيين آمنوا بو وأعطوه وبالحديث عن العالم اآلخر أو عالم ما بعد ال    
 «األوديسة»ىوميروس" صاحب أىمية بالغة، خاصة من طرف الشعراء ومن أبرزىم " 

الذي يروي في ثناياىا حقيقة العالم اآلخر وما يحيط بو من أسرار وخبايا والتي أطمعنا 
نا العالم وىو "أوديسيوس" الذي يصف ل «األوديسة»عمييا بطل الممحمة الشعرية في 

ارتو قبل عودتو إلى مدينة ايتاكا، عمى أنو مظمم ظممات داجية فبل اآلخر الذي قام بزي
ينفذ اليو شعاع من نور وال يحييو رسول من شمس الدنيا، فيو اذا دائم الميل ال يعرف 
النيار، كما وصفو عمى أنو أرض لؤلشباح من الموتى الذين لم يفرق الموت بينيم فنجده 

ير قبل الكبير، الرجل والمرأة، المحارب والنبيل، الفقير...الخ كما أخبرنا أخذ الصغ
بعد الموت تزال عن عينيو األمور الغيبية ويحيط "أوديسيوس" عمى أن من يدخل عالم ما 

خاصة عندما أخذ "أوديسيوس" يسأل أحد عمما باألسرار والحقائق وىو ما روتو الممحمة، 

                                                           

  1 مبروك بوطقوقة، يناير األمازيغ طقوس وأساطير،السفير العربي، الممحق الثقافي، لبنان، العدد: 12987، 2015/01/22.
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بيم في ىذا العالم عن أمور مدينتو وشعبو وعن زوجتو ىل  الذين التقا أرواح الموتى
   .(1)أعادت الزواج أم ال، وغيرىا من األمور التي أجابتيا لو روح ذلك الميت

كما وصف لنا العالم اآلخر عمى أنو خراب ليس بو زىر وال شفق وال طير، ال     
ألدباء والمفكرين كونيما اىتمام ا، إن الموت واالنبعاث حازا (2)موسيقى،ال طير، ال حب

رمزان مرتبطان ببعضيما البعض وذلك يعزوا إلى كون قدسية الحياة تتجسد من قدسية 
ومن أشير األساطير التي تجسد حقيقة الموت  .(3)الموت قدرا حاسما في الحياة اإلنسانية

أفروديت" "، فمقد كانت "أدونيس"و "أفروديت"واالنبعاث في الفكر اليوناني القديم، قصة 
حسب األساطير اليونانية ربة الحب والجمال كما أنيا ربة الجنس واشتيرت بقصص 

 الحب والييام خاصة مع الشباب ومنيم "أدونيس" الذي عاشت معو قصة حب مثيرة

لكن ىذه القصة كادت أن تؤول إلى النياية والزوال بتعرض "أدونيس" لمموت أثناء رحمتو 
حزننا كبيرا عمى فراق عشيقيا الذي نزل إلى العالم األسفل اثر ، فحزنت (4)المعتادة لمصيد

ارجاعو لعالم الدنيا وذلك عن طريق مقتمو، وىو ما أدى بيا إلى استجداء اآللية من أجل 
النواح والبكاء وقامت مخاطبة رب األرباب "زيوس" عسى أن يستجيب لمطمبيا ويرجع ليا 

ل إلى أخيو بموتو الو "ىيدز" عالم ما بعد الموت حبيبيا، فرق "زيوس" ليا فقبل طمبيا فأرس
 06يرجوه أن يعيد "أودينوس"، فقبل ذلك لكن بشرط أن يعيش بين العالمين بحيث يعيش 

  .(5)أشير في كل عالم

                                                           
 .123-121دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د س ن، ص ص  تر: ديرني خشيبة،األوديسة. ىوميروس،  1
 .58ص د س ن، ، دار أبعاد لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2جأساطير الحب والجمال عند اليونان. ديرني خشيبة،  2
، 2011/2012كمية اآلداب والفنون، وىران، الجزائر، دفعة  مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، أسطورة اإلنبعاث عتد أدونيس.بغوس سامية،  3

 .56ص 
 .75، ص 2005، 2دار اليداية لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طالفكر الديني عند اليونان. عصمت نصار،  4
 .57، المرجع السابق، ص 2جنان. أساطير الحب والجمال عند اليو ديرني خشيبة،  5



                              اليونان ر منأساطي         الفصل الثاني                                                         

58 
 

إن ىذه األساطير تدل عمى حب اإلنسان لمحياة وتمسكو بيا كما تدل عمى قصور     
خاصة الغيبية منيا، وأيضا تدل عمى قدسية الموت  عقمو في فيم الظواىر المحيطة بو

وىو ما يتبين في عقيدة دفن الموت أو حرقيم لدى اليونانين التي كان ليا شأن كبير حيث 
  جثمانو باالستقرار في العالم اآلخر.يتمتع الميت إن تمت مراسيم تشييع 

خاصة تمك  مماتمن خبلل دراستنا لؤلساطير اليونانية نستخمص مجموعة من المس     
التي تقودنا إلى أعماق أنفسيم ونمتمس من خبلل ذلك مظاىر الخشية والرىبة التي أوالىا 

لقوى الطبيعة ومظاىرىا فإدراكو بأنيا أقوى وأقدس منو جعمو يجسدىا في شكل  ياليونان
 آلية متعددة فمكل مظير إلو خاص بو.
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 :دـــــــتمهي

كان الرومان األولون وثنيين كغيرهم من الشعوب القديمة، فنجد أن عدم إدراكهم للحقائق 
الغيبة وعدم قدرتهم إيجاد تفسير لها جعلهم ينظرون إليها من منظور فلسفي نابع من 
أعماق النفس البشرية المليئة باإلستفسارات والتساؤالت وتشوبها مظاهر الخشية والرهبة 

تي ال يمكن التحكم فيها أو تغيير مجراها كالظواهر الطبيعية والموت خاصة من األمور ال
وعليه ظهرت مجموعة كبيرة من األساطير والتي حاول فيها اإلنسان الروماني أن يفسرها 

 . حسب منظوره الخاص
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 الرومان دعن أساطيــر اآللهـــــــة: المبحث األول

فعيش الروماني كغيرهم من الشعوب القديمة،  الرومان في بداية حضارتهم وثنيينكان 
إلخ، ...على سطح األرض وتفاعله مع ظواهرها المختلفة كالبراكين، العواصف، الزالزل

وغيرها من المظاهر والتي أثارت في نفسه الدهشة وحركت فيه آثار الخوف والرهبة منها، 
التقرب إليها عن طريق عبادتها وتصور أن لكل مظهر من فقام ب استجداءهافنجده حاول 
ولقد عبد الرومان ما يزيد عن مئة وستون إالها لجميع ها يدبر أمورها، مظاهرها إال

 .(1)مظاهر الحياة ومابعدها والظواهر الكونية المحيطة بها

العيش بمعزل  لقد لعبت اآللهة دورا كبيرا في حياة اإلنسان الروماني وكان اليستطيع
عنها، ولقد كانت هذه اآللهة تتفاوت من حيث القدرواألهمية، كما أنها صنفت وذلك 
حسب العمل والدور الذي تلعبه فكانت هناك آلهة للسماء وآلهة للظواهر الكونية وأخرى 

 .للمعامالت والحياة اليومية

 :اءـــــة السمــــآله -1

ومن انبثقت سائر " أورانوس"ن لها اله واحد وهو تحدثت األساطير الرومانية أن السماء كا
اآللهة والبشر، لكن مع مرور الزمن ظهر النزاع حول السيطرة على كرسي السماء فتم 

وره تعرض للتصفية عن طريق وهو بد"  ساتورن"بيد " أورانوس"على اثره القضاء على 
، وبعده ظهرت مجموعة (2)في ما بعد رب األرباب وكبير اآللهة والبشرليصبح " رجوبيتي"

أخرى من اآللهة في مايلي سوف نقوم باستعراض اآللهة التي سبق ذكرها وذلك عن 
 .طريق تسلسل كرونولوجي

                                                           

.422،ص4002، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، 1ج. تاريخ الجزائر في القديم والحديث مبارك بن محمد الميلي،  1 
2 PIERRE Commelin, Mythologie GRECUE Etromaine.  mombreuses reproductions, paris, françe, 
1960,p19. 



                                                                    رومانيةأساطير   الثالثالفصل  

62 
 

 :Oranusأورانوس* 

وهو ( األرض")كايا"كان اله للسماء ومنه انبثقت سائر اآللهة وذلك من خالل زواجه بــــ 
ال بال صورة وهو من أقدم آلهة الرومان ، كان ظمن أقدم اآللهة الرومانية على اإلطالق

 .)1(طالقعلى اإل

 :Saturn ساتورن* 

كما كان الها الزمن، ثم تولى منصب اله " أورانوس"بعد قضائه على والده  حكم السماء 
ولهذا اعتبر ابا الزمان القديم، " جوبيتير"هو الذي حكم الآللهة قبل للخصوبة والزراعة، 

، والذين مثلوا السماء والماء والموت، وهي "بلوتو"، "نيبتون" ،"جوبيتير"وكان من ذريته 
 .)2(أمور كان الرومان يظنون أن الزمان اليستطيع القضاء عليها

 :Jupiterجوبيتير* 

اله الشمس وضوء القمر، اله : ملك متوج على اآللهة الرومانية كانت له ألقاب كثيرة مثل
غالبا كرجل عجوز ملتح ليدل على الحكمة، الرياح والمطر، العواصف والرعد، وصور 

كما جسد في البداية عند الرومان كرمز للسماء المتأللئة وضياء الشمس وقصف الرعد، 
، (3)والمطر، وارتبط ذكره بالدورة الزراعية ثم تطورت مهامه ليصبح حاميا للشعب الروماني

وبالتالي حاكم  والعهود ومن وظائفه أيضا أنه كان إله القسم والحارس على حفظ المواثيق
مواثيق ومعاهدات روما مع باقي الشعوب فهو مكلف بمعاقبة الناكثين للعهود، وتتجلى 

                                                           
1http://historical.yoo7.com/t1888-topic17, 17/05/2017, 20:15. 
2 http://www.schoolarabia.net/history/saturn.htm,17/05/2017, 20:30. 

 .170المرجع السابق، ص . معجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانيةأمين سالمة،  3

http://historical.yoo7.com/t1888-topic17
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في الديانة الرومانية في األلقاب الكثيرة التي أطلقت عليه فسمي " جوبيتير"أهمية 
 .)1(إلخ...بالحامي، المخلص والحافظ

 :Junoجونو* 

للسماء والقمر ورمزت إلى الصفات النسائية وكانت  إلهةملكة اآللهة وزوجة جوبيتير، 
حامية لهن خاصة أثناء اعدادهن للزواج وأثناء مخاضهن، وأوصى الرومان بالزواج في 

نظرا لألهمية البالغة التي تحضى بها عند الرومان أطلقوا اسمها على أحد الشهور ) شهرا 
رمز للخصوبة والسعادة  ، ويقولون أن الزواج فيه(وهو شهر جوان المشتق من جونو

 . (2)الزوجية

 :Diannaديانا* 

الهة رومانية قديمة، كانت تعبد بوصفها الهة للقمر وحامية النساء وراعية الغابات، 
تعهدت بحماية كل من يعيش على األرض وكانت تسهر على حماية الناس وقطعان 

ما كانت ربة للضوء ، ك"جوبيتير"باإلضافة إلى كونها إلهة للصيد وهي ابنة الماشية، 
وحامية الحيوانات المفترسة باإلضافة إلى ذلك جسدت كربة والجبال وحياة الخضروات 

 .(3)القوس والنشاب سالحها، كان فهي تبارك الزواج والوالدة الحمل عند النساء

 

 

 

                                                           
 .772، ص1294، دمشق، سوريا، 7م. اليونانية والرومانية معجم األساطيرسهيل عثمان وعبد الرزاق األصفر، 1
 .89ص  ،ن.س.د ،ن.م.ن، د.د، قصة الحضارةويل ديورانت،  2
 .124المرجع السابق، ص . األساطير اليونانية والرومانيةمعجم األعالم في أمين سالمة،  3
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 : Apoloأبولو* 

للشمس، الموسيقى، الرمادية، الشعر،  االها، كان اله متعدد الوظائف فكان "جوبيتير"ابن 
النبوءة، الوباء والشفاء، العناية بالحيوان، اله التألق والحراثة، أما سالحه فهو القوس 

 .(1)والسهام، زين رأسه بتاج من أوراق العنب وما يمتاز به أيضا حمله للقتارة

 :Janusجانوس*

، وكان الها مهما "جانفي"هو حارس بوابة السماء، أطلق اسمه على أحد الشهور وهو  
عند الرومان ألن قوة البيت تستمد قوتها من قوة بوابته، وكان له وجهان واحد من األمام 
واآلخر من الخلف كما الباب، فإنه يدخلك أو يخرجك،وفي روما القديمة كانت ابواب 

 .)2(أيام الحرب وتغلق في أوقات السلممعبد جانوس تترك مفتوحة 

 :آلهة الظواهر الكونية -2

 : Neptunنيبتون* 

فكان بذلك يعيش في أعماقه بداخل قصره الذهبي  ، اله البحر"جوبيتير" و" بلوتو"أخ 
ويمخر عباب الماء على عربة تجرها الخيول البحرية في موكب كبير يضم حوريات 

شهيرة ذات الشعب الثالث والتي يحرك بها األمواج فيثير البحر وحيواناته حامال حربته ال
العواصف والزوابع البحرية ويسير كل ماله عالق بالبحر كالمالحة والصيد والموانئ لذلك 

، كما أنه كان اإلله في أسفارهم كان البحارة يعبدونه ويبتهلون اليه ليكون عونا لهم
تميز عن غيره من اآللهة  الزالزل ولهذا نجده وصف بزلزال األرض، المسؤول عن اثارة

 .(3)بلحيته وشعره الطويلين، وهي سمات ترمز للشخصية الملكية الدالة على الوقار

                                                           
 .134، ص 4002الحضري للطباعة، االسكندرية، مصر، . مدخل إلى علم اآلثار اليونانية والرومانيةدوس، اعزت زكي حامد ق 1

2http://www.schoolarabia.net/history/janus.htm, 18/05/2017, 21: 15. 
 .21المرجع السابق، ص . اليونانية والرومانية األساطيرأمين سالمة،  3
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 :Plutoبلوتو* 

إله الموت وحاكم العالم السفلي، كان الرومان يعتقدون أن اإلنسان عند موته يسافر 
وهناك يجدون القضاة حتى يصل إلى عالم األموات  تحتاألرض ويقطع نهر ستياكس

 .(1)لمحاسبة الناس عما كانوا يفعلوه في الحياة الدنيا" بلوتو"الذين يضعهم 

 :آلهة المعامالت والحياة اليومية  -3

 :Marsمارس*

اله الحرب والحرث، له شأن كبير عند الرومان وهو ما جعله يحتل مكانة تأتي بعد  
، (2)ونظرا لعظمته أطلق الرومان اسمه على أحد الشهور وهو مارس مباشرة،" جوبيتير"

كان الرومان محاربين عضماء لذلك اعتبروا أن وجود اله الحرب مارس أمر مهم 
كما اعتقد الرومان بأن مارس هو وضروري وذلك ليقف معهم أثناء حروبهم وغزواتهم، 

 .(3)مؤسسي روما" ريموس"و " رومولوس"والد 

 .)4(شكل جسد يرتدي ذرع يمسك برمح وذلك للداللة على أنه اله الحرب جسد مارس في

 : Vénusفينوس* 

كانت إلهة الشهوة والحب والزواج والخصوبة، ويعتقدون أنها المنشأ الغرامي لجميع 
النسل و اخصاب النبات و  ، وبما أن فينوس هي إلهة الحب والجمال(5)الكائنات الحية

والحيوان، فتحرك الحب في قلوب العاشقين وتربط بينهم برباط الحب والزواج فإنها تظهر 

                                                           
 .102، ص المرجع السابق، . األساطير اليونانية والرومانيةأمين سالمة، 1
 .89ويل ديورانت، المرجع السابق، ص  2
 .494المرجع السابق، ص .معجم االعالم في األساطير اليونانية الرومانيةأمين سالمة،  3
 .134حاد قادوس، المرجع السابق، ص  عزت زاكي 4
 .89السابق، ص  رجعالمويل ديورانت،  5



                                                                    رومانيةأساطير   الثالثالفصل  

66 
 

في أحيان كثيرة على النقوش والرسومات والعمالت ومعها حصان البحر أو الدلفين، كما 
 . (1)"لكيوبيد"كانت تجسد عارية ونصف عارية، وفي الكثير من األحيان تكون مصاحبة 

 :Cupidonكيوبيد* 

الحب عند الرومان وهو ابن فينوس، عرف بجماله لكنه كان مزاجيا ولحوحا، اذ يطير اله 
، ، اشتهر بأنه مشؤوم وقليل الحظبأجنحة ويحمل جعبة ممتلئة بسهام الرغبة والنشوة

 .(2)كمايتم تصويره يلعب ويلهو ويطارد الفراش أو يغازل حوريات البحر

كانت تلعب دورا كبيرا في الحياة اليومية باإلضافة إلى اآللهة السابقة الذكر والتي 
كان ربا للنار والتي " فيستا"للرومان، فلقد كانت األسرة الرومانية تعبد آلهة متعددة فاإلله 

وعليه يجب أن ال تنطفئ هذه النار بل يجب العناية بها، كما (3)حياة األسرة ودوامهاتمثل 
حامي عتبة " ياموس"ت األسرة كما كان حامي الحقول والمباني وممتلكا" إلالر"كان اإلله 

، وعليه نجد أن الرومان تبنوا آلهة عديدة وجعلوا لكل منها الدار ومانع كل شر عنها
" بالس"كان حامي القطيعو" ففونس"درورها الخاص في خدمة البشرية، 

من اآللهة العديدة والتي تنوعت بتنوع النشاطات التي  وغيرها ،(4)الخ...المراعيحامي
 .يمارسها اإلنسان الروماني

 

 

 

                                                           
 .133عزت زاكي حاد قادوس، المرجع السابق، ص  1
.189، ص 4010سهى الطريحي، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، : تر. قاموس وأساطير العالمآرثر كورتل،   2 
 .421المرجع السابق، ص .في األساطير اليونانية الرومانية معجم االعالمأمين سالمة،  3
 .82، 82السابق، ص ص  رجعويل ديورانت، الم 4
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 عند الرومان أساطير العالم اآلخر: المبحث الثاني

في ملحمته " فارجيل"إن نظرة الرومان إلى العالم اآلخر يعبر عنها شاعرهم األكبر 
الذي " أنياس"بطل يدعى  ، بحيث نجده قد روى في جزء منها قصة«اإلنيادة»المشهورة 

قام برحلة إلى العالم السفلي وذلك لمحاولة االلتقاء بروح والده واستفتائها في مستقبله 
والذي شكل لألخير األثر " أنيوس"وأمل فحوى القصة فبدأ عند وفاة والد ،(1)ومستقبل أوالده

قام لذلك عيدا الكبير في نفسيته فنجد أن صورة والده لم تختفي برهة عن ذاكرته، حيث أ
كالسباق البحري بين السفن، يخلد فيه ذكرى والده و كان يشمل هذا العيد مباريات رياضية 

 .(2)الجري، المالكمة، الرماية، سباق الخيل

ووحشته لوالده جعله يرغب في زيارته لعالم الموتى، فنجده توجه إلى  "أنياس"إن شوق 
وذلك لطلب المساعدة والحصول منها على معلومات ونبوءات تساعده في  الكاهنة "سيبوال"

وعند لقائه بالكاهنة  لم ترحب بالفكرة في أول األمر وذلك لما ، (3)رحلته الطويلة والشاقة
فيها من أهوال وصعاب خاصة أن من يلج عالم الموتى ال يستطيع الخروج منه إال القلة 

" أنياس"، لكن اصرار وتعنت "جوبيتير"نسل رب األرباب القليلة من أحباب اآللهة أو من 
دفعاها لقبول طلبه، لكن قبل ذلك أمرته بتقديم النذور واقامة الصلوات وترتيل األدعية 

بما " سيبوال"فقام بما طلب منه وعند انتهائه من الشعائر أنبأته " أبوللون"واالبتهاالت لــ 
، إن (4)طريقة للوصول إلى هدفه المنشودسيصادفه في األيام القادمة كما وضحت له 

لكاهنة تقرر المضي معه في رحلته وعدم تركه يلقى من ا جعال" أنياس" واقدام حماسة
، ولقد ذهبا معا يجوزان أرض األشباح بكل ثقة وعزيمة ومن غير خشية المصير المشؤوم

الحزن : أو خوف، وكان أول ما صدفهما عند ولوجهما لعالم الموتى الجحيم حيث يقيم
                                                           

 .24، ص 1224دار الثقافة، الدوحة، قطر،  .اليوم اآلخر في األديان السماوية والديانات الوضعية القديمةمحمد سعيد مبيض،  1
 .110، ص 4011دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، . التاريخ الرومانيعبد اللطيف أحمد علي،  2
 .130، ص 1272عنبرة سالم الخالدي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، : تر .اإلنيادةفرجيل،  3
 .111 ، المرجع السابق، صعبد اللطيف أحمد علي 4
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والندم، السقم، الخوف، الجوع والموت، الحرب، وملكات الرعب والتنازع، األطياف 
، ومن بين األمور التي شاهداها في (1)سوءواألحالم الشريرة، وكل األمور التي تدل على ال

تلك األرواح المعلقة في النهر والتي ال تستطيع اجتيازه " أنياس"الجحيم والتي أثارت دهشة 
وهي بذلك ال تنعم بالراحة والسالم، وهذا ألن أجسادهم لم يتم دفنها في عالم األحياء أو 

في كل مرة يرى من المشاهد في رحلته و " أنياس"، واستمر (2)أخطأ في طريقة دفنها
ضربات السياط والتصفيد باألغالل وما صاحبه من : العجيبة خاصة طرق العذاب من

األنين والصراخ الذي تنتجه أرواح األشخاص األشرار الذين اقترفوا المنكرات في الحياة 
، كما رأى أولئك الذين كرهوا (3)الدنيا من قتل وسلب ونهب وخيانة وهو ما توجب عقابهم

اخوتهم في الحياة الدنيا، أو ضربوا أباءهم وأمهاتهم أو خدعوا من وثقوا بهم، والذين 
 احتفظوا بغناهم ألنفسهم ولم يأبهوا حتى لحال أهل بيتهم، وأولئك الذين أثاروا نزاعا أهليا،

عن ذلك أبدا  فأولئك يعذبون حسب أعمالهم فمنهم من يدحرج حجرا عظيما وال يتوقف
ومنه من يوثق إلى العجالت وآخرون يصرخون ويطلبون العوف مقابل العمل الصالح 

والكاهنة رحلتهما في عالم الجحيم المرعب واصال " أنياس"ولما أكمل ، (4)وخشية األرباب
رحلتهما إلى أن وصال دار النعيم وهي أرض مشرقة بهيجة تكسوها مروج خضراء وتنبت 

مما وقعت زهور بها جداول المياه العذبة الطيبة، ونورها أشرق وأعم  فيها رواب فوقها
عليه عين بشر، أهلها ينعمون بالراحة والخير فبعضهم يلهوا بالمالكمة والركض، ومنهم 

ص من يلهو بالرقص المصحوب باألنغام العذبة والبهيجة، وهذا النعيم كله مخص

                                                           
 .132فرجيل، المصدر السابق، ص  1
 . 138،  132صالمصدر نفسه، ص 2
 .116،117عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص ص  3
 .124فرجيل، المصدر السابق، ص 4
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في سبيل أوطانهم وآخرون بلغوا أعلى مراتب ألصحاب األرواح المباركة النقية الذين قتلوا 
 .(1)الفضيلة والكهنة المقدسون والذين قدموا اختراعا أفاد البشرية

وتحصل منه على " أنخيس"ما جاء من أجله فالتقى بوالده " أيناس"وبمروره بالنعيم تحق لــ
وخبايا ال يعرفها إال من أزيل عن عينيه الحجاب وهم من أصحاب العالم السفلي، أسرار 

الذي سيبني " رومولوس"وأشهرهم  قأنبأه باألمجاد التي يدخرها المستقبل ألبنائه وأحفاده
الذي سيسن قوانيننا تخدم " يوليوس"روما والتي ستصبح ذات شأن كبير بين البلدان، و

لعدالة لهذا وذاك وهذا ما سيحقق إليطاليا التطور ويجعلها تعيش الفقير قبل الغني وتمنح ا
، كما أنبأه بأعمال أحفاده فمنهم من يسترد لروما هيبتها، وآخر سيثأر (2)في رفق وسالم

لدم طروادة، ومنهم من سيخضع أرض افريقيا ويجعلها تذعن تحت سلطانه، وهكذا أرى 
أة في طيات المستقبل وأضاء روحه برغبة أمورا قادمة كانت مخب" أيناس"ولده " أنخيس"

في المجد ثم أراه الحروب التي سيشتبك بها وكيف يجب أن يكابدها، أو أن يتفادى 
عالم الموتى وما يحمله من " أيناس"، وبعدما أبصر (3)الشرور القادمة اذا أمكنه ذلك

 .(4)أسرار وخبايا عاد أدراجه إلى عالم النور والهواء، عالم األحياء

خالل هذه الملحمة نجد أن اإلنسان الروماني قد آمن بأن هناك حياة بعد الموت وأن  من
هناك النعيم والجحيم والجزاء والعقاب وأن األجر من جنس العمل، فالصالح والتقوى 
والخير يجلبون الحياة السعيدة والخلود في النعيم، والفساد يجلب الشقاء والعذاب في 

 .الجحيم

 

                                                           
 .117عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص  1
 .112المرجع نفسه، ص  2
 .122فرجيل، المصدر السابق، ص  3
 .140عبد اللطيف أحمد علي، المرجع السابق، ص  4



                                                                    رومانيةأساطير   الثالثالفصل  

70 
 

 البطل المؤلهأساطير : المبحث الثالث

تدور أساطير البطل المؤله الرومانية حول شخصيات بارزة كان لها تأثيرها على ساعة 
األحداث التاريخية خالل العصر التي عاشت فيه، وخاصة ذلك األثر الذي يخدم 
اإلنسانية ويترك بصماته فيها، كما اعتبرت هذه الشخصيات ذلك الرابط الذي يربط العالم 

األعلى والمتمثل في اآللهة، وما يميز هذه الشخصيات  األرضي أي عالم البشر والعالم
هو امتالكها لقوى مختلفة سخرت األخيرة لخدمة األعمال النبيلة خاصة في الدفاع عن 
القضايا اإلنسانية وحماية المستضعفين ومنه نجد أن لكل مجتمعأو أمة ذلك البطل 

اصة من خالل بطلهم خالخارق فالرومان كانوا من الذين ذاع سيطهم في هذا المجال 
وبالعودة إلى  .مؤسسي روما" ريموس"و" رومولوس"، دون أن ننسى "هرقل"األسطوري 

حيث يقال أنه ابن  فنجده أشتهر بالشجاعة والقوة، فكرس حياته لخدمة بنو البشر" هرقل"
وقد تلقى في شبابه جميع أنواع فنون الرجال وتدرب على أيدي " من ألكميني" جوبيتير"

علمي بالد الرومان من المصارعة والمبارزة وفن قيادة العربات، كما تلقى دروسا خيرة م
إال أنه كان طائشا ففي " هرقل"في الغناء والعزف على القيتارة، رغم التربية التي ترباها 

أحد المرات قام بقتل معلمه وهو ما تسبب في نفيه إلى الريف فترعرع هناك وهو ما أثر 
ي ذلك الوقت بدأ يقوم بأعمال مدهشة كقتله لألسد الذي ظل وقتا عل بنيته الجسدية وف
 .(1)طويال يفتك باألغنام

من نسائه األخريات لكن " جوبيتير"تكن العداء لجميع أبناء " جونو"لقد كانت        
وهو ما ، (2)فاقت جميع الحدود اذ أنها اتسمت بالقسوة القاتلة اتجاهه" هرقل"عداوتها لـ 

جعلها تضع له الدسائس والكمائن فأرسلت عليه الجنون فجعله يقتل أبناءه واثنين من أبناء 
هذه األفعال سعى إلى تطهير نفسه من األثام التي فعلها "هرقل"أخيه، بعدما اقترف 

                                                           
 .99المرجع السابق، ص . الروماني التاريخعبد اللطيف أحمد علي،  1
 .128أوفيد، المصدر السابق، ص 2
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فاستشار الحكماء والكهنة ووحي اآللهة ليشير عليه بطريقة يطهر بها نفسه، فلم يجد إال 
لمدة " يوريسثيوس"دة ففرض على نفسه حكما قاسيا وهي أن يخدما ابن عمه طريقة واح

بعدة أعمال يفرضها " يوريسثيوس"إلى " جونو"اثني عشر شهرا، وفي تلك األثناء أوحت 
 .سببت له معانات واهانة كبيرتين" هرقل"على 

ماشية، فتمكن الذي يقوم بترويع األهالي وقتل الناس وال" نيميا"أن يقتل أسد :العمل األول
من قتله عن طريق المواجهة المباشرة ومن دون سالح وذلك عن طريق خنقه حتى " هرقل"

 .الموت

وهي أفعوان له تسعة رؤوس، آلة فيها مهمته بالنجاح " الهيدرة"أمره بقتل  :العمل الثاني
 .فتمكن من قتله

ة شكل هذا العمل القبض على الوعل األركادي، ذلك الحيوان الفائق السرع:العمل الثالث
 .فلم يتمكن من القبض عليه إال بعد عام" هرقل"مشقة كبيرة لــ 

 .(1)صيد الخنزير اإلريماني حيا:العمل الرابع

 .التي لم تنظف لعدة سنوات" أليس"تنظيف حضائر الملك :العمل الخامس

 .قتل الطيورالستمفالية التي كانت تأكل لحوم البشر: العمل السادس

 .القبض على الثور الكريتي: العمل السابع

 .التي كانت تطعم من لحوم البشر" ديوميديس"القبض عل أفراس : العمل الثامن
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ملكة األمازونات والذي أهداها اياه اإلله " هيبوليتي"الحصول على زنار : العمل التاسع
 ".مارس"

 .ثة رؤوس'الثالذلك العمالق ذي " جيرون"القبض على ثيران : العمل العاشر

 .الذهبي" الهسبيريدات" احضار التفاح : العمل الحادي عشر

 .من العالم السفلي" كربيوس"احضار الكلب : العمل الثاني عشر

إن التأثر الكبير للرومان بالحضارة اليونانية جعلهم يقتبسون منها مختلف المعالم 
األمور التي اقتبسها الرومان عن الحضارية فلم يتركوا مجاال إال وأخذوا منه، ومن بين 

مع أسطورة ، فالدلرس لهذه األسطورة يجد أنها تتشابه إلى حد كبير اليونان أسطورة هرقل
البطل الروماني، بل وفي الكثير من األحيان ال نكاد نجد اإلختالف في المضمون  "هرقل"

نما نجده في التسمية فقط  .وا 

هو قوته الخارقة وطيبة نفسه وحبها " قلهر "وأهم ما تظهره القصص بخصوص       
انب جللخير ورباطة جأشه وصبره على تحمل المتاعب والصعاب، كما تظهر لنا أيضا ال

، (1)العفوي والهزلي من شخصيته المحبة للمرح والعبث خاصة كونه مدمن على الشرب
المتنوعة في كافة أنحاء ايطاليا وذلك من خالل بطوالته ومغامراته " هرقل"لقد ذاع صيت 

خاصة تلك التي كانت ضد الوحوش المنتشرة في البرية والتي يخشاها سائر البشر 
 .(2)كالخنازير البرية والطيور المتوحشة التي كانت تفتك بالبشر

منه بطال أسطوريا حيث أنه صنف مع " هرقل"لقد جعلت المغامرات التي قام بها      
، وهذه األخيرة كما تم تقديسه في كامل ايطاليااآللهة وأعطوه طابعا بشريا وآخر الهيا، 

عرفت عبر تاريخها السحيق العديد من األبطال الذين خلدوا في طيات التاريخ، ومنهم كما 
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مليئ بأمثال  روما، فتاريخ الرومانيةالبالد الذي يعد رمزا من رموز " قلهر "أسلفنا بالذكر 
للكم الهائل منهم، لكننا سنتطرق  هؤوالء، فالتطرق اليهم في هذا الموضع مستحيل نظرا
مؤسسا مدينة " ريموس"و" رمولوس"إلى أحد األبطال الذين خلدهم التاريخ الروماني وهما 

، وتقول األسطورة أن النزاع (1)"ريا"و" مارس"روما بحيث يعتبر األخيران توأمان وهما ابنا 
لسيطرة على عرش من ا" أموليوس"حول العرش فتمكن " أموليوس"و" نوميتور"وقع بين 

أخيه كما قام بقتل ابن أخيه لينهي ساللته وذلك لكي ال يجد من ينازعه على الحكم، لكن 
" ريموس"و" رومولوس"ابنيها " مارس"ابنة وهي التي أنجبت من االله " نيموتور"كان لــ 

بإنجاب ابنة أخيه للولدين خشى على ضياع ملكه فقام بمحاولة " أموليوس"فلما علم 
وتركهما ليموتا هناك " التيبر"ها إلى عالم الموتى ثم شرد ولديها بالقرب من نهر ارسال

فجاءت ذئبة وأرضعتهما ، ئفطافت السلة التي وضعهما فيها حتى وصلت إلى الشاط
وأخذهما إلى بيته " فاوستولوس"وأخذتهما إلى كهفها حيث يقال أنه وجدوهما هناك الراعي 

برعايتهما حتى كبرا، وأصبحا يعيشان عيشة الرعاة  "الرينتيا"حيث قام هو وزوجته 
 لما كبر الصبيان استرجعا الملك الضائع من ،(2)والصيادين

الذي لم يكتفي بسلب الملك بل قام بمحاولة " أموليوس"جدهم والذي اغتصبهم منه أخوه 
بأنصارهما فتمكنا من قتل  قتل ابنة أخيه وشرد ابنيها، فكان البد أن يثأرا لذلك فاستعانا

واسترجعوا حقهم الضائع، بعد تفرغ الرجلين من الصراع قررا انشاء مدينة في " أموليوس"
المكان الذي أنقذا ونشأ فيه ليبقى كرمز يذكرهما بطفولتهما وقد سميت فيما بعد بروما 

زيد من أل" رومولوس"م، وقد حكمها . ق 723والتي شيدت في عام " رمولوس" تيمنا باسم 
السياسية، : تسعة وثالثين عاما كانت مليئة بالنجاحات وذلك في مختلف الميادين
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العسكرية، التنظيمية، ويقال أنه أول من قسم القبائل إلى أقسام وهو الذي اختلق نظام 
 .(1)األشراف والعامة، ونظام الحلفاء والموالي: الطبقات

جعلت من الرومان يصنفونه في " ولوسروم"إن األعمال واالنجازات التي حققها       
صنف اآللهة، اذ أن ما أحاط به طيلة حياته من أحداث خاصة تلك األزمات التي مر بها 
وتمكنه من تجاوزها جعل من الرومان يقدسونه بحيث وضعوه في أعلى المنازل فنال 

اله في وكان ذلك بعد أن تم اغتي" كويرينوس" كرامة أن يصنف من اآللهة وعبد تحت اسم 
 .(2)م.ق 712سنة 

موروثهم الثقافي فكثيرا مانرى بمن خالل ما سبق نستنتج أن الرومان تأثروا باليونانيين و 
ونقلها الرومان عن اليونانيين  ذلك التشابه الكبير في العديد من المظاهر التي إقتبسها

ومن بينها األساطير فكثير منها تم نقله ومحاكاته ولم يتغير فيه سوى  أسماء الشخصيات 
البارزين فيها، لكن بالمقابل نجد تلك اللمسة الخاصة والبعيدة عن كل تقليد والتي تجسد 

 .في أبهى حلة الرومانيفيها الفكر 
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 :دـــــــتمهي

األسطورة شكلت أهمية كبيرة للباحثين بإختالف مدارسهم وتخصصاتهم بحيث جعلوها إن 
مرتبطة بالعديد من الطبوع فهناك من أوجد لها عالقة بالثقافة والفولكلور وهناك من ربطها 

أردفوها بالدين وجعلوا بينهما عالقة متبادلة، وعليه من خالل ما سبق بالسحر وآخرين 
 .سنحاول إيجاد العالقة بين األسطورة والدين والتي تشكل العنصر الرئيسي في دراستنا
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 األسطورة واألديان الوضعية: المبحث األول

لقد عاش اإلنسان في هذه األرض وتفاعل معها، بحيث نجده ال يستطيع العيش       
بمعزل عنها وكل طرف منهما مكمل لآلخر، وبالعودة إلى عيش اإلنسان على سطح 
األرض نجده شاهد الكثير من الظواهر واألشياء، رأى السماء من فوقه، و رأى الكواكب، 

والنبات، شاهد عيش األجناس البشرية وموتها أو شاهد الكوارث الطبيعية، رأى الزرع 
 .انقراضها، ساير جميع األحداث التي حدثت على سطحها

آمن اإلنسان بوجود قوة خفية تقوم بتسيير هذا العالم فنجده جسد هذه القوى في       
شكل آلهة متعددة لكل منها دور خاص تلعبه في هذا الكون، فهناك آلهة للحياة والموت 

للظواهر الطبيعية، حيث شكلت هذه المظاهر مشاكل عديدة لإلنسان وكانت سببا وأخرى 
رضائها وذلك عن طريق عبادتها، ومن هنا  في هالكه وأحزانه، لذى حاول مطاوعتها وا 
نشأت األديان الوضعية والتي وضعها اإلنسان لتكون ذلك الرابط المقدس الذي يجمعه 

التعبير الجمعي عن الخبرة الدينية الفردية التي تم باآللهة، إن الدين الذي يوصف هنا هو 
ترشيدها عن طريق قوالب فكرية وطقوسية وأدبية ثابتة، هذه القوالب التي رشدت الحس 
الديني وجعلت منه ظاهرة ذات طابع جمعي بعدما كان فرديا، ومن خالل هذا ذهب 

بر بصورة رمزية عن البعض إلى القول بأن الديانة بكاملها ليست إال أسطورة كبرى تع
ال يكون اإلنسان ذا دين »عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان، وقد قيل في هذا في هذا األمر 

ومن « إال إذا وضع فوق المجتمع الذي هو فيه، مجتمعا آخر ذا قوة أعظم شأنا من األول
 .يامخالل هذا نجد أن تفسير اإلنسان ألمور الكون وقواه قد استمد تعابيره من حوادث األ

إن اعتقاد اإلنسان بوجود األرواح والقوى الخفية األعظم منه جعله يبتكر مجموعة        
من الرموز ليحاول من خاللها كسب ود هذه القوى وذلك لتدفع عنه الشر والحظ العاتر 
وتجلب له الخير والسعادة وتقيه من الكوارث، وتكون هذه الرموز على شكل طقوس 
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طقس أو شعيرة دورها الخاص، وتشمل الطالسم، الذبائح، إضافة وشعائر مختلفة، ولكل 
على عبادات أخرى، زيادة على ذلك فإن اإلنسان متدين بطبعه والسلوكات التي يقوم بها 
ناتجة عن جوهره اإليماني، وما يثبت صحة ذلك هو سلوكاته وأفعاله واعتقاداته والتي 

ا تعمل على تثبيت المعتقد وتداوله بين تعمل األسطورة على إظهارها وتوضيحها، كما أنه
األجيال وتزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه بالعواطف واالنفعاالت اإلنسانية فنجدها 
تبسط المعتقد وتجعله ميسرا، ومن خاللها نشأت األديان وتطورت فبعدما كانت فردية 

ا إجتماعيا يتميز ويمارسها األفراد كل على حدى ثم تطورت عبر التاريخ لتصبح مكون
بالتنظيم والهيكلة والشمولية، فاألسطورة حافظت على األديان من الزوال واإلندثار 
وحفظتها في ذاكرة الشعوب واألجيال، فهي التي رسمت وصورت آلهتهم وأعطتها أسماءها 

، (1)وكتبت لها تاريخها وسيرتها الذاتية، كما حفظت قصص وروايات األبطال البارزين
عن الدين نجد أن علماء ومؤرخي األديان جعلوا له مكونات رئيسية ولكل مكون  وبالحديث

المعتقد، الطقس واألسطورة، وفي هذا يقول : دوره الفعال في التركيبة الدينية ومن أبرزها
ال يوجد دين بدون معتقد واليوجد دين بدون أسطورة، أي حكاية مقدسة وال »فراس السواح 

سطورة إذن مكون أساسي من مكونات الدين ومن هنا تأخذ يوجد دين بدون طقس فاأل
 .(2)«قداستها

المعتقد، الطقس، األسطورة باإلضافة إلى : اذن نجد أن الدين ال يقوم إال من خالل    
كما أن األسطورة نفسها تتشابك مع الدين ، (3)مجموعة ثانوية أخرى كاألخالق والتشريع

نقوم بابراز العالقة بين األسطورة والمكونات األخرى ولها عالقة وطيدة بمكوناته، وعليه س
 .للدين

                                                           

.95المرجع السابق، ص  .دين اإلنسانفراس السواح،     
1  

.79، ص 7551سوريا، دار عالء الدين للنشر، دمشق، . األسطورة والمعنىفراس السواح،   2  
 .17المرجع السابق، ص  .دين اإلنسانفراس السواح،  3
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 :عالقة األسطورة بالمعتقد -1

لإلنسان معتقدات مختلفة تبرز عن ايمانه العميق تجاه القوى الغيبية المحيطة به والتي   
تفسير لها، هذه المعتقدات تربطه بذلك العالم الغيبي المقدس، فالمعتقد  عجز عن ايجاد

يمثل شكال من أشكال التعبيرات الجمعية عن الخبرة الدينية التي توصلت إلى تقنينها 
وضبط أحوالها، فاألسطورة هي من تنشأ المعتقد الذي يتبناه اإلنسان وذلك من خالل 

ي إلى حيز التأما الذهني، بحيث يتدخل هنا عقل إخراج الفرد من حيز االنفعال العاطف
اإلنسان من أجل صياغة مفاهيم من شأنها اسقاط التجربة الداخلية على العالم الغيبي 

 .المحيط به

 :عالقة األسطورة بالطقس -2

إن اعتقاد اإلنسان بالقوى الغيبية األقوى منه والتي جسدها كما أشرنا سابقا في شكل آلهة  
ب عليه ذلك أن يعمل على استمالتها لصفه وذلك لتوفر له الحماية وتدفع متعددة استوج

عنه كل أنواع األذى، وعليه أنشأ مجموعة من الطقوس لتكون ذلك الرابط الذي ينظم 
، وقد اختلطت أفكار الشعوب القديمة بالمعتقدات الدينية حتى غدت (1)عالقته باآللهة

باإلضافة إلى ، (2)من أشكال العبادات المختلفةمؤثرا حضاريا فعاال، سمح بظهور العديد 
 .االحتفاالت السنوية أو النصف سنوية والتي كانت تقام فيها مواكب اآللهة

ترتبط األسطورة ارتباطا وثيقا بالطقوس، فالطقس هو جسر بين المتعبد وقوى أقدس منه، 
ا كما أنها وهذه القوى نجد أنها رسمت من خالل األساطير وهو مازادها غنى وتعقيد

، فالطقس يكاد يكون (3)جعلته مثبت وراسخ في األذهان وال يمكن للنسيان أن يطاله
                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، . زيارة األضرحة وأثرها في اعادة شكل الوعي الجمعيأم الخير شتاتحة،   1
 .727، ص 0272/0277الجزائر، دفعة 

 . 59، ص 0221مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، . أساطير العالم القديم ،كارم محمود عبد العزيز  2
 .92المرجع السابق، ص  .دين اإلنسان ،فراس السواح  3
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التطبيق العملي لألسطورة والمعتقد معا ألن الطقوس التي رافقت األديان كانت في أغلبها 
تحتوي على ما يشير إلى حكايات مقدسة تقف خلفها، فنجد أن الطقوس في مجملها هي 

ص أو تمثيل لألساطير نفسها، كما تعددت الطقوس وتنوعت وذلك اعادة حكي أو ق
حسب الحاجة الملتمسة عند كل اله، فكان هناك إله تقام له الصلوات واالبتهاالت، وأله 
تقام له المهرجانات واالحتفاالت ونوع آخر من اآللهة قدمت لها القرابين التي تعتبر من 

تشمل كل ما يقدمه العبد لمعبوده بغرض أهم الطقوس التي يتقرب بها من اآللهة، و 
راقة الدماء أو ما يسمى بقرابين الدم،  التقرب منه ومنها األضاحي وما تشمله من الذبح وا 
وأيضا القرابين المحروقة والتي تتجسد في البخور دون أن ننسى قرابين الطعام والمأكوالت 

إن الغاية منها متغيرة حسب المراسم ، وبالعودة إلى الذبائح ف(1)المختلفة مثل الخبز والفواكه
والحاجة، أما الثابت فهو اراقة الدماء أو ما يمثل عنصر الحياة في الضحية كما ترمز 
إلى ايمان القدامى بالقوى الخفية التي يحوزها الدم، وتمثل الذبيحة ذلك العربون الذي 

جاللهم لها  .(2)تقدمه البشرية لآللهة للتعبير عن خوفهم وا 

 :عالقة األسطورة بالمعبد -3

ان التحوالت العديدة التي طرأت على األديان الوضعية خاصة بعد تحولها من مجرد 
أفكار ومعتقدات ذاتية يتبناها الفرد إلى عمل جماعي منظم يقوم به المجتمع ككل، 
ولهيكلتها وجب وضع خطوات ترسكل العملية الدينية والتي تستوجب كما أشرنا االعتقاد 

ى المقدسة وما يصاحبه من طقوس وشعائر تقدم لتلك القوى، وعليه كان البد من بالقو 
ظهور المعابد التي كانت تمثل األماكن الخاصة لعبادة اآللهة والقيام بمختلف الشعائر 

                                                           
1
 .771أم الخير شتاتحة، المرجع السابق، ص   

2
 .111المرجع نفسه، ص   
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والنذور فيها بحيث أصبحت مكان مقدس ال غنى عنه، ونظرا لقداستها أصبحت قبلة 
   (1)ءا ورجاال، صغار وكبارلجميع المتعبدين أحرارا وعبيد، نسا

وعند الحديث عن الديانة اليونانية والرومانية والتي كانت وثنية كغيرها من الشعوب       
في تلك الفترة الخارجة عن نهج الحق والفطرة السليمة لتعيش في طيات الشرك وغياهبه، 

فاعلة في فنجدها لم تكن معزولة عن ساحة األحداث بل على العكس كانت لها اليد ال
نشأة األديان الوضعية وتطورها، فاليونان كانت لهم أساطيرهم الخاصة التي كونت لهم 
مجمع اآللهة الخاص بهم، وهو ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني من خالل ذكر بعض 
األساطير التي ساهمت في ميالد مختلف اآللهة ومن ثم تحولها إلى ركن هام في الحياة 

ليوناني الذي أصبح ال يستطيع العيش بمعزل عنها فقام بعبادتها والتقرب اليومية لإلنسان ا
إليها عن طريق الطقوس والشعائر واالحتفاالت المختلفة، أما الرومان فعلى الرغم من 
احتكاكهم باليونانيين وأخذهم لبعض المظاهر الدينية منهم بحيث نجد أن مجموعة من 

كما هي ولم يغير فيها إال عناوينها وأسماء األبطال األساطير اليونانية اقتبسها الرومان 
وذهابه إلى العالم السفلي جسدها الرومان في قصة " أدوسيوس"قصة : الفاعلين فيها مثال

ورحلته إلى عالم الموتى، باإلضافة إلى اآللهة األسطوريين الذين اقتبسهم الرومان " أنياس"
التي تحولت " أفروديت"عند الرومان، و" رجوبيتي"الذي أصبح " زيوس"عن اليونانيين كــ 

، إال أنهم كانت لهم آلهة ومعتقدات خاصة بهم تمت بالصلة لفكرهم الخاص "فينوس"إلى 
 .والمستقل البعيد عن مظاهر التقليد وباالحث عن كل جديدة

وبالتطرق إلى الدين والعبادات والطقوس البد أن نمر على اآللهة التي قدمت لها      
ذه الرموز واألشكال، فمن دون اآللهة تفقد هذه الرموز طبيعة وجودها، ومن مختلف ه

                                                           
 .96المرجع السابق، ص.ديانات األسرارحسين الشيخ،  1
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خالل هذا سنقوم باستعراض أهم اآللهة عند كل من اليونان عند كل من اليونانيين 
 .والرومان وذكر أهم المراسيم واالحتفاالت المقدمة لهم

 :بعض مظاهر عبادة اآللهة اليونانية*

يونانيين أناشيد معينة تحمل ترانيم خاصة بها وكانوا يقدمون رسمية عند ال كان لكل عبادة
ذبائح، أموال، زروع، تحف، كما شملت القرابين حتى البشر الذين : القرابين المختلفة من

كانوا يقدمون إذا أصاب القوم داء أو وباء، وعليه يقومون بإلقاء أحد الفقراء يتم إختياره 
مرتفعة عن سطح األرض، ويأخذون بعد ذلك كقربان لآللهة وذلك من أعلى منطقة 

 .(1)بالتضرع لآللهة لتكفر عنهم خطاياهم

، أعياد خاصة إلخ"...أثينا"، "ديمترا"، "هيرا"، "زيوس: "كان لآللهة الكبار عند اليونان أمثال
تقام على شرفهم وذلك من فترة ألخرى تشهد مشاركة جموع غفيرة وتقام فيها منافسات 
متنوعة، كما أنها تشهد إحتفاالت كبيرة تقدم على إثرها الجوائز للفائزين، ومن أبرز هذه 

 :األعياد واإلحتفاالت مايلي

 :الدورة األولمبية -1

الذي تنسب إليه باقي " زيوس"وعلى رأسهم  "باألولم"أو  "أولمبيوس"إلى آلهة  نسبة 
، وهي أهم اإلحتفاالت عند اليونانيين وكانت تقام كل (2)اآللهة، كما أنه يعتبر إله الكون

المواكب الدينية ومظاهر : أربع سنوات في منتصف الصيف وتشمل على مهرجانيين هما
ت واأللعاب المختلفة كالجري، العبادة وتقديم القرابين لآللهة، باإلضافة إلى عقد المباريا

                                                           
،ص 7555اإلدارة العامة للثقافة والنشر، الرياض، السعودية، . اآلثار العقدية للوثنية اليونانية الشبل،علي عبد العزيز بن علي  1

 .39،62ص
 .69 ، ص0279فوزية العشماوي، الجيزة، مصر، : تر .منابع تاريخ األديانفيليب بورجوه،  2
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،وكانت تقام على أرضية المسارح والمالعب التي أعدت (1)العاب القوى والمصارعة
خصيصا إلحتضان هذه التظاهرات، باإلضافة ألى الرياضات المختلفة فقد كانت تقام 
مناسبات تعرض فيها القصائد والخطب والرسم، البيع والشراء، وكان الفائزون بهذه 

قات يقدمون القرابين لآللهة األولمبية وكان وقت هذه اإلحتفاالت مقدسا، ونظرا المساب
 .(2)لقداستها تتوقف الحروب

 :الدورة البيثية -2

 فسمي تيمنا بإسمها" بيثون"بزعمهم صرع أفعى ضخمة تسمى " ابولون"وذلك ان اإلله 
 .وكان له معبد من أقدم معابدهم، وما يميز هذا العيد الرقص، الموسيقى الصاخبة

 :عيد أستيموس -3

 .3ويشمل ألعاب وأفراح ومسرحيات وكان يقام كل سنتين" بوسيدون"يقام لإلله 

والذي كانوا " إيزيس"ومن الطقوس المشهورة عند اليونانيين كذلك طقوس عبادة اإلله      
كل صباح حيث يقوم الكهنة بتجهيز تمثال اإلله للطقوس الصباحية،  يقومون له بها

ذهبت على المعبد وعندما إنكشفت الستائر »ويصف لنا أحد زوار المعبد التجربة قائال
البيضاء وظهر تمثال اإلله بدأت في الصلوات أمام وجه اإلله المقدس، وفي هذه األثناء 

المذابح الموجودة، مع تالوة خاشعة مهيبة،  كان الكاهن يقوم بالطقوس المقدسة على كل
 .(4)«ثم قام بإحضار الماء المقدس من الحجرة الداخلية للمعبد وقدمه للمتعبدين

 

                                                           
 .15شارل سينوبوس،المرجع السابق، ص 1

 .67العزيز بن علي الشبل، المرجع السابق، ص علي بن عبد  2
 .60المرجع نفسه، ص  3
 .88المرجع السابق، ص .ديانات األسرار حسين الشيخ،  4
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 :بعض مظاهر عبادة اآللهة الرومانية*

 :عبادة جوبيتير -1

كان معبده الرئيسي فوق تل الكابيتول، أحد تالل روما السبعة، وهناك قام ثالوث إلهي  
باإلضافة إلى « رب السماء» ، ويعني إسمه "منيرفا"و " جونو"و " جوبيتير"ن يتألف م

تسميته بألقاب أخرى، ونجد ان الرومان قرنوه بالقمر عندما يكون بدرا وبالحجر القديم 
وكذلك بالشجر، فكان منتصف كل شهر مقدسا له وكان يعبد في هذا الوقت على 

 :األخص، وكانت تقام له أعياد سنوية وهي

 .سبتمبر 76-5وكانت تقام بين : األلعاب الرومانية*

 .نوفمبر 71إلى  5وكانت تقام من  :األلعاب العامة*

وأنشئت منذ " جوبيتير"وكان يصاحب هذه األعياد إقامة والئم دينية رسمية تسمى بوالئم 
 .(1)م.ق 759عام 

  :عبادة جونو -2

، وكان يحتفل به الشمطاوات والعذارى وكانت تقدم "ماتروناليا"كان لها أعياد خاصة منها 
 .(2)لها فيه الذبائح خاصة من األبقار البيضاء والبعجات والخراف، كما قدمت لها الزهور

 :عبادة مارس -3

الرقصات العسكرية المرفوقة بحمل : كانت تقام له شعائر خاصة كونه إلها للحرب منها 
نشاد التراتيل التقليدية و  األغاني وذلك لكسب تأييده ونصره قبل القيام بأي حملة السالح وا 

                                                           
 96المرجع السابق، ص.التاريخ الرومانيعبد اللطيف أحمد علي،   1
 .716المرجع السابق، ص.معجم األعالم في األساطير اليونانية والرومانية أمين سالمة،  2
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وجرت " مارس"أكتوبر كانت تقام مباراة في سباق العربات بساحة اإلله  79جديدة، وفي 
العادة أن يذبح الحصان األيمن في عربة الفريق الفائز بالرهان وتقديمه قربانا لـــ 

 .(1)"مارس"

 : عبادة ميثرا -4

ة معينة كنزع عبدتها لمالبسهم ثم تطهيرهم ألنفسهم بحرارة النار كانت لها طقوس تكريسي
حتى يولدوا من جديد حسب إعتقادهم، وغالبا ماكان هذا الطقس يتم مع شروق الشمس 
حتى يتسنى للفرد الوالدة مع أول الضوء، وبعد ذلك يشارك المتعبدون في تناول وجبة 

ويرمز ذلك لدم وجسد الثور المقدس والتي مقدسة تتكون من الخبز والنبيذ الممزوج بالماء 
 .(2)ستضمن لهم الحياة األبدية السعيدة بعد الموت

إن محاولة اإللمام بجميع اآللهة وكذلك الشعائر، الطقوس، العبادات، اإلحتفاالت و       
األعياد التي تقام على شرفهم ضرب من الخيال نظرا لكثرتها وتنوعها، لذلك إرتأينا بعين 

واب أن نختار مجموعة من أهم اآللهة سواء عند اليونانيين أو عند نظرائهم من الص
 .الرومان وتطرقنا إلى ذكر أهم الشعائر والعبادات واإلحتفاالت التي كانت تقام لهم
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 السماوية واألدياناألسطورة : المبحث الثاني

إن المتأمل والدارس لمجمل األساطير يجد أن أغلبها إن لم نقل كلها قد استمد من        
أن جميع األساطير مشتقة من " توماس بلفنشن"الكتب السماوية، وفي هذا يقول االستاذ  

ن تكن الحقائق األصلية قد بدلت أو أخفيت معالمها، فليس  " دوكاليون"الكتب المنزلة، وا 
" شمشون"هو نفسه " هرقل"عليه السالم كما أن " نوح"ن أسماء النبي إال اسما آخر م

" جوبال"إن « تاريخ العالم»في كتابه " والتررالي"الخ، كما يقول " ...توبان"و" وجوبال"
" أبولو"و" فولكان"اليوناني و" هرمز"أي " مركيوري"إن هي إال أسماء لـــ " توبال"و" توبان"و

لموسيقى، وأن التنين الذي كان يسهر على حراسة التفاحات أرباب المراعي والحدادة وا
الذهبية ما هو إال األفعى التي خدعت حواء، وأن حادثة صرح النمرود هي نفسها محاولة 

، وهناك أيضا من يقول بأن حكايات  األساطير كلها مأخوذة "زيوس"المردة الثورة على 
، فكل شعب أو أمة تبنى هذه (1)تمن الكتاب المقدس مع االعتراف بأنها غيرت أو حرف

األحداث ونسجها بمنظور أسطوري يوافق ثقافتهم وعاداتهم ومن منظورهم الفلسفي الذي 
يفسرون من خالله األحداث وحقائق الكون حسب نمط تفكيرهم، قصة الطوفان، وخلق 

اإلنجيل الكون، العالم اآلخر، حكايات األبطال كلها مستمدة من الكتب السماوية، فالتوراة و 
والقرآن تحمل في طياتها قصص هذه األحداث، والتي اقتبسها البشر وحولوها ألى أساطير 
متعددة تختلف بإختالف الحضارات والثقافات، لكن نجد أنها غيرت وحرفت بالشوائب 
واألباطيل التي ألصقت وأضيفت اليها، فرغم أنها تعتبر موروث ثقافي هام للشعوب إال 

، وهذا ألن العقل 2ثنية بعيدة كل البعد عن الفطرة اإلنسانية السليمةأنها تحمل أفكار و 
أمور  وذلك لكونها، العقل البشري المحدود غير قادر على اإلطاحة وتفسير حقيقة األشياء

                                                           
: ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، دفعةمذكرة لنيل شهادة الماجستير.دور األسطورة الدينية في بناء النظام اإلجتماعيفضيلة لكبير،   1

 .98ص، 0228-0225
 .79المرجع السابق، ص. مظاهر االسطورة ميرسيا إلياد،2
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غيبية وغير ملموسة، فحتى لو حاول اإلنسان وقضى حياته في محاولة تفسيرها لما تمكن 
قامة الحجة عل ى أن األساطير مأخوذة من الكتب السماوية سنقوم من ذلك، وللبرهان وا 

 .بدراسة مقارنة بين قصصها وقصص الكتب السماوية المنزلة

 : قصــة الخلق -1

 :في األساطير  -أ

نجد أن كل أسطورة تختلف عن األخرى، وكل حضارة لها اسطورتها الخاصة والتي 
شابه وتداخل في تتحدث عن خلق الكون، لكن في مجمل األساطير نجد أن هناك ت

الروايات خاصة تلك القائلة بأن الكون كان على شكل فراغ ليس به أي مظهر من 
مظاهر الحياة، ومن ثم يظهر اله ما ويبدأ في خلق األشياء الواحد تلو اآلخر بداية من 

 . اآللهة المتعددة والظواهر الكونية المختلفة انتهاءا بخلقه للبشر

 :في التوراة -ب

المقدس على قصة خلق الكون والتي تتحدث عن خلق اهلل لجميع المظاهر  يشمل الكتاب
 .الكونية وصوال إلى خلقه للبشر، وتتجسد القصة في اإلصحاحين األول والثاني

 :اإلصحاح األول* 

السموات واألرض، وكانت األرض خربة خاوية ال تعرف  يروي أن اهلل خلق في البدأ
مظاهر الحياة، ومن ثم بدأ في دب الحياة فيها فجعل لها الليل والنهار، األول يتسم 
بالظلمة أما الثاني فيتميز بالنور كما مألها بالمياه وجعل فيها اليابسة فأمرها أن تنبت 

الطيور، : ا الحيوانات المختلفةزرعا فتنوعت المحاصيل واختلفت، كما خلق على ظهره
الخ ثم قرر أن يخلق اإلنسان وأن يجعله في جنسين ذكر وأنثى وقام ...الوحوش، الذباب

بمباركتهم وأمرهم بالتكاثر واإلنجاب وذلك إلعمار األرض واخضاعها، كما سخر له 
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 ، وكان كل هذا في(1)مختلف الخيرات التي توجد على سطحها كالشجر، السمك، الطيور
 .ستة أيام

 :اإلصحاح الثاني* 

عند انتهاء الرب من خلق المظاهر السابقة والتي استمر في خلقها طيلة ستة أيام، فرغ 
في اليوم السابع من العمل الذي قام به فكان هذا اليوم يوم استراحة له فقام بمباركته 

نفسا " آدم"ار من أديم األرض ونفخ في أنفه نسمة الحياة فص" آدم"وتقديسه، ومن ثم خلق 
 .(2)حية، ثم خلق اهلل الجنة في عدن ووضع آدم فيها ليزخر بخيراتها ونعيمها

الخواء الكوني الذي : اذن فحسب التكوين التوراتي قسم الخلق إلى مراحل بداية من      
يتميز بالخراب، ال حياة، ال زرع وال ماء، ومن ثم خلق اهلل السماوات واألرض وما تحتويه 

من المياه، اليابسة، األشجار وفي األخير جاء خلق اإلنسان والذي شمل جنسين  األخيرة
 .الرجل والمرأة

 :في القرآن الكريم -ج

إن قصة الخلق واضحة وجلية في القرآن الكريم، والتي بينتها آياته بحيث بدأت القصة 
واألرض  بخلق اهلل للسماوات واألرض في ستة أيام ﴿ إن ربكم اهلل الذي خلق السماوات

كما أن الستة أيام تلك شهدت خلق اهلل للكون كله وفي اآلية التالية  ،(3)في ستة أيام ﴾
دليل صريح على ذلك ﴿ ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 

 .(4)من لغوب ﴾

                                                           
 .7ص. العهد القديم والعهد الجديدالكتاب المقدس،   1
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ياء بعد انتهاء اهلل عزوجل من خلق الكون وما يحيط به من أفالك ومجرات ونجوم، وأش
، جاء الدور (1)أخرى أحطنا بها علما وأخرى لم نحط بها علما ﴿ ويخلق ما ال تعلمون ﴾

عليه السالم ﴿ واذ قال ربك " آدم"على خلق اإلنسان فكان أول بشر خلقه اهلل عزوجل هو 
للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 

﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، (2)نقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون ﴾نسبح بحمدك و 
وتقول أغلب التفاسير أن ، (3)وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون ﴾

خلق آدم كان في اليوم السابع والذي صادف يوم الجمعة وهو ما جعل اهلل يبارك هذا 
 .  يهاليوم ويجعله أفضل األيام بالنسبة ال

واسكنه في الجنة أحس بالوحدة فخلق اهلل حواء لتؤنسه، ومن هنا " آدم"بعد أن خلق اهلل 
بدأت قصة البشر والتي بدأت في جنة عدن وانتهت على سطح األرض بعد أن نزغ 

لشجرة التي أمرا بأن ال يأكال الشيطان على آدم وحواء فانتهكا أمر اهلل بأن أكال من ا
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه ،﴿وقلنا يا (4)اهمن

الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا 
وهكدا يستمر وجود ، (5)بعضكم لبعض عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾

كون مستقر اإلنسان وملجأه حتى يرث اهلل البشر على سطح األرض التي هيأها اهلل لت
   .األرض ومن عليها
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من خالل المقارنة بين قصة الخلق في المصادر الثالثة نجد أن هناك تشابه خاصة في 
البديات األولى للوجود بحيث لم يكن في الكون شيء ومن ثم ظهر اإلله الذي أخذ بخلق 

ماوية ذكرت هذه القصة بكل صدق وأمانة األشياء الواحد تلو اآلخر، فنجد أن الكتب الس
كونها كالم اهلل الذي يتسم بالصدق خاصة القرآن الكريم كونه المصدر الوحيد التي لم 
تمسه أيدي التحريف، أما عن األساطير فنجدها قد ألصقت الشوائب على هذه القصة 

طلوب وهو وذلك أن كون العقل البشري اليمكن أن يستوعب الحقيقة الغيبية بالشكل الم
مايصعب عليه تفسيرها، كما نجد أن األساطير المتعلقة بهذه القصة ساهمت في ميالد 

 .اآللهة المتعددة ومن ثم ميالد ونشأة األديان الوضعية

 :قصة الطوفان-2

 :في األساطير-أ

تذكر أنه مع زيادة تكاثر الجنس البشري على سطح األرض وما صاحبه من ظهور الظلم 
دة الشر وقلة الخير وزوال الرحمة والبر، كان البد أن تتدخل اآللهة لتقضي والطبقية، وزيا

على هذه المظالم والشرور وذلك بإفناء الجنس البشري عن طريق طوفان يقضي على 
الجميع وال يستثنى منه حسبهم في الكثير من األحيان سوى رجل صالح وزوجته، وينسب 

 .أذن لهم اآللهة بالتكاثرإليهما الجنس البشري من الجديد بعد أن ت

 :في التوراة-ب

إلى سطح األرض أخذا باإلنجاب والتكاثر إلعمارها، واستمر " حواء"و " آدم"بعد أن أنزل 
األمر كذلك فازدادت أعداد البشر، ومع مرور الزمن إنتكست الفطرة السليمة فازدادت 

،فقرر (1)ور واآلثامشرور البشر وظهر الفساد على األرض وانتهكت الحرمات وزادت الشر 
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الذي " نوح"اهلل في البداية أن يرسل إليهم األنبياء والرسل ليهدوهم إلى طريق الحق ومنهم 
سعى جاهدا إلى إعالء كلمة الحق وتحقيق أمر اهلل، لكنه فشل في ذلك ألن الورم قد كبر 

والفئة القليلة التي " نوح"، هنا قرر اهلل أن يبيد من على األرض وينجي وتعذر إستئصاله
تبعته ونصرته، فأمره بصناعة الفلك ويحمل فيها من كل زوجين إثنين من  أيدته وا 
الحيوانات المختلفة باإلضافة إلى من أتبعه من القوم التقاة الصالحين، ولما جاء أمر اهلل 

اسدة التي تأصل فيها الخبث واإلجرام، فأخذت المياه أرسل الطوفان ليبيد البشرية الف
وبعد (1)تجرف كل من يصادف طريقها فلم ينجو من القوم إال من كان مع نوح في السفينة

ومن معه من هذه الكارثة الطبيعية قام ببناء مذبح للرب قدم فيه الذبائح له " نوح"نجاة 
نه ومن معه وأمرهم بالتقوى لكي يرضى عنه ويرفع سخطه عن البشرية، فرضى الرب ع

 .واجتناب الشر واآلثام لكي ال يحق عليهم الخزي والعذاب

 :في القرآن-ج

عليه السالم وقومه وتفاصيل حادثة الطوفان مذكورة في أكثر من عشر " نوح"إن قصة 
سور وذلك بالتفصيل حينا وباإليجاز أحيانا أخرى حتى كادت أن تكون أكثر القصص 

وذلك بتعبير " نوح"و " هود"لكريم، أما أكثرها تفصيال فلقد ورد في سورة ذكرا في القرآن ا
بليغ يحاكي القصة تماما ويأخذ القارئ إلى زمان الحدث وموقعه وأجوائه فيجعله يستشعر 

" نوح"الحادثة إلى حد كبير وكأنه عايشها، ويبدأ القرآن من خاللها في سرد محاوالت 
صالح قومه ﴿و  بين، أن ملقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير المتكررة إلرشاد وا 

، ومن ثم تعنت وتجبر قومه في (2)التعبدوا إال اهلل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم﴾
ببناء السفينة بعد " نوح"إتباع هديه وسنته فحق عليهم بذلك العذاب، هنا جاء أمر اهلل إلى 

بطوفان عظيم ﴿واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال تخاطبني في  أن قرر إبادة القوم العصاة
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الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن 
تسخروا منا فأنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 

وقت وميعاد حلول الطوفان ﴿ حتى إذا ، كما نجد أن نوح قد أعلم ب(1)عليه عذاب مقيم ﴾
جاء أمرنا وفار التنور قلنا إحمل فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إال من سبق عليه القول 

، ﴿ فإذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل (2)ومن آمن وما آمن معه إال قليل ﴾
 .(3) زوجين واهلك﴾

﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء : تيأما عن وصف كيفية حدوث الطوفان فكانت كاآل
، أما عن كفية انتهائه (4)منهمر، وفجرنا األرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾

ومصير السفينة فكان ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
 .(5)األمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين﴾

عليه السالم مع قومه في سبيل " نوح"القرآن تستعرض معاناة  إن قصة الطوفان في
ارشادهم لطريق الحق ودعوتهم لعبادة اهلل الواحد األحد، ومنذرا اياهم بحدث جلل آت في 
أجل ال يؤخر ألن أمر اهلل اذا جاء ال يؤخر ﴿ إن أجل اهلل اذا جاء ال يؤخر لو كنتم 

ليب في سبيل ارجاعهم إلى الطريق ، كما تستعرض ما استخدم من أسا(6)تعلمون ﴾
المستقيم الذي ال يحيد عنه إال هالك باإلضافة إلى تعنت قومه في اتباع أوامره وتجنب 

 نواهيه وهو ما توجب أن يعاقبوا وذلك ألنهم يفسدون وال يصلحون واهلل ال يحب الفساد
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 .(1)﴿ وال تفسدوا في األرض بعد اصالحها ﴾

إن قصة الطوفان حدثت بالفعل وهي قصة حقيقية وذلك كونها مذكورة في الكتب السماوية 
، أما في "هود"و" نوح"خاصة القرآن الذي تطرق اليها بنوع من التفصيل خاصة في سورة 

ما يتعلق باألساطير فنقلتها من المصادر السابقة الذكر وغيرت من مالمحها وألصقت 
 . ةفيها مظاهر الشرك والوثني

 :عقائد ما بعد الموت -3

 :األساطير -أ

لقد شكل الموت ذلك الهاجس الكبير لمختلف الشعوب اإلنسانية وذلك ألنه أمر كائن ال 
مفر منه، وهو ما جعلهم يفكرون في األمور التي ترافق اإلنسان بعد موته وهنا طرح 

ناك بعث، جزاء، هل هناك حياة أخرى بعد الموت؟ هل ه: اإلنسان العديد من التساؤالت
عقاب؟ فنجد أن لكل شعب أفكاره ومسلماته الخاصة حول عقائد ما بعد الموت، ومن 
الشعوب التي أولت اهتماما بالغا لفكرة البعث والحياة بعد الموت اليونانيين والرومان، وهو 

د ورحلته إلى العالم اآلخر وذلك بالنسبة لليونانيين أما عن" أدوسيوس"ما تجسد في أسطورة 
وولوجه إلى عالم الموتى بحيث تبين األسطورتين عن " أنياس"الرومان فتمثل في قصة 

ايمان الشعبين العميق بأن األرواح الطيبة سيكون مصيرها الخلود األبدي في الجنان أما 
 .األرواح الشريرة فمصيرها العذاب في النار

 :    اإلنجيل -ب

خرى مجموعة من األخبار عن األمور يحمل في طياته مثل بقية الكتب السماوية األ
الغيبية التي أوحى بها اهلل على رسله لينبؤوها لعباده وذلك لترسيخ اإليمان وتقويته 
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ولإلتعاض وعدم اإلغترار بهذه الدنيا الفانية، ومن األمور الغيبية التي تحدث عنها الموت 
ة تؤمن بعالم ما بعد وما يصاحبه من أمور كالبعث والنشور والحساب، فالعقيدة المسيحي

الموت وبوجود حياة أخرى غير هذه الحياة التي نعيشها وتلك الحياة فيها جنة وهي مركز 
الخلود والنعيم وبها النار التي تمثل العذاب والخزي والهوان، بحيث يخبرنا اإلنجيل أن 

لنعيم والخيرات األبرار سينعمون بالحياة األبدية التي سيعيشونها بجوار اهلل ويتلذذون فيها با
فيها ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر "  بولس"في الجنان وفي هذا يقول الرسول 

أما األشرار فلهم أيضا حياتهم  ،(1)«على بال انسان وهذا ما أعده اهلل للذين يحبونه 
وفي الـأبدية المليأة بالعذاب واألنام فعالهم األبدي يمثل حالة من الحزن والشقاء والبؤس، 

، وهذا يدل على (2)«هناك يكون البكاء وصرير األسنان » عليه السالم " عيسى"هذا قال 
 .العذاب الشديد

 :في القرآن -ج

إن القرآن كان واضحا وجليا في ذكر الموت وماينجر عنه، كما تحدث عن البعث بعد 
وم به الموت ومن ثم الحساب وما ينجر عنه من ثواب أو عقاب، فالعل الصالح الذي يق

العبد في الحياة الدنيا يثاب عنه بالتنعم في الجنان التي جعلها اهلل مستقرا لعباده األخيار﴿ 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان 

قال ، ﴿ وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها، (3)من اهلل ﴾
، كما يصف لنا الجنة ومافيها من (4)لهم خزنتها سالم عليكم، طبتم فادخلوها خالدين ﴾

نعيم  ﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر 
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، 1لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ﴾
ا أن أهلها اليعملون بل يأتيهم رزقهم دون سعي أو مشقة ﴿ جنات ومن نعيم الجنة أيض

عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب، إن وعده كان مأتيا، اليسمعون فيها لغوا إال 
، أما المجرمون وأصحاب النفوس الخبيثة (2)سالما، ولهم  رزقهم فيها بكرة وعشيا ﴾

ى جهنم زمرا، حتى إذا جاؤوها فتحت فمصيرهم العذاب في النار﴿ وسيق الذين كفروا إل
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم 

، وللنار دركات فكلما زاد (3)هذا، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾
ا إلى الدرك األسفل حجم المعاصي واآلثام زاد اإلنحدار في الدركات حتى توصل صاحبه

من النار والعياذ باهلل ﴿ إن المنافقين في الدرك األسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا 
، ومن أصناف العذاب الذي يلقاه اآلثمون ﴿ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم (4)﴾

ي ، ﴿ إذ األغالل ف(5)نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ﴾
، ﴿ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب فوق (6)أعناقهم والسالسل يسحبون ﴾

رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن 
 .(7)يخرجوا منها أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق ﴾

يطاله الموت بل على العكس من ذلك وعليه لن تنتهي فترة الوجود اإلنساني بمجرد أن    
سيمر بعد موته بمجموعة من المراحل بداية من البعث، النشور وصوال إلى الحساب وما 

 .يقتضيه من جزاء أو عقاب
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من خالل المقارنة بين قصة العالم اآلخر في الكتب السماوية واألساطير، نجد ذلك     
حرييف والتزييف الذي ألصقته األساطير التشابه بين المصادر الثالثة، لكن نرى ذلك الت

بعقيدة ما بعد الموت وذلك بعدما نقلتها عن الكتب السماوية، وللتأكيد على أن األساطير 
إستمدت هذه القصة من الكتب السماوية نعود إلى قصصها المنسوجة حولها فكيف 

يكن على لإلنسان ولعقله البشري الناقص أن يحيطنا علما بأخبار غيبية كهذه إن لم 
 .إطالع ودراية بالكتب واألديان السماوية الموحاة من اهلل على رسله

سبق نستنتج أن األسطورة لها عالقة وطيدة بالدين خاصة األديان  من خالل ما   
الوضعية وذلك لما لها من دور كبير في نشأتها وتطورها ومن ثم التحوالت العديدة التي 

لفكر الفلسفي اإلنساني، أما عالقتها باألديان السماوية طرأت عليها والتي تعتبر كترجمة ل
مليئة بالشبهات خاصة إذا اعتبرنا أن االساطير في مجملها نقل للقصص التي تحويها 
الكتب السماوية لكن هذه القصص تعرضت للتحريف والتزييف فاألسطورة كان لها دور 

 .سماويةفعال في إفساد العقائد الحنيفة التي تنزلت بها الكتب ال
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في ختام دراستنا لموضوع "عالقة األسطورة بالدين في العالم القديم_اليونان والرومان 
أنموذجا" والتي حاولنا من خالليا كشف النقاب عن الكثير من النقاط خاصة تمك المتعمقة 

تكونت لدينا مجموعة من النتائج وىي  ،بالرابط أو العالقة التي تجمع األسطورة بالدين
 كاآلتي:

نظرا لإلتساع والتشعب الكبير الذي عرفتو األسطورة تعددت التعريفات الخاصة  -
وإلستحالة اإللمام بجميع المفاىيم الخاصة بيا إخترنا مانراه أحسن تعريف ليا  ،بمصطمحيا

 وذلك أيضا ألنو جاء مشتركا في دراسات العديد من المفكرين وعميو:

إنيا ال تنتمي إلى الخيال الذي يميم الرواية  عاش،فاألسطورة ليست فقط حكاية ولكنيا واقع م
الحديثة فيي حدث وقع في فترة قديمة جدا وال يزال يمارس تأثيره عمى العالم وعمى المصائر، 

فيي طاقة حضارية خالقة كانت وال زالت تحرك خيال اإلنسان وعمييا يؤسس ثقافتو إذ ال 
ست إال نتاجا لمفمسفة اإلنسانية األولى التي وجود لثقافتو بدون رموز تأسيسية، فاألسطورة لي

 تطرقت إلى مسائل تتعمق بأصل الكون وبدايات األشياء.

بتعدد التعاريف الخاصة باألسطورة تعددت أنواعيا، فكان لكل شعب من الشعوب أساطيره  -
الخاصة والتي يعبر بيا عن ما يحيط بو وذلك في شكل فمسفي، فيناك أساطير تروي 

لكون وأخرى عن اآللية المتعددة...إلخ.قصص نشوء ا  

يد من المواضيع ولكن أىميا عمى اإلطالق تمك التي تيتم بالوجود دتتناول األسطورة الع -
باإلضافة إلى الموت وما يشكمو من ىاجس كبير بإعتباره حقيقة ال مفر وكيفية نشأة األشياء 

فت قصصيا من شعب آلخر منيا فنجد أنو صيغت حولو العديد من األساطير والتي إختم
 وذلك بإختالف وتنوع معتقداتيم.
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رغم ان لكل شعب أساطيره الخاصة والتي يعبر من خالليا عمى رؤيتو لمعالم وتاريخو  -
وثقافتو، إال أن ىناك العديد من األساطير المشتركة والتي توارثتيا الشعوب العالمية ومن 

ع أدبيات الشعوب منيا.أىميا أسطورة الطوفان والتي ال تكاد تخمو جمي  

بالحديث عن الدين نجد أن المفاىيم المتعمقة بو إختمفت من مفكر آلخر ومن شعب إلى  -
آخر وذلك بإختالف األفكار والمعتقدات، لكن أغمبيم يتفق عمى أن الدين يمثل ذلك الرباط 

العبد  المقدس الذي يربط العبد بمعبوده ويصاحبو الخضوع واإلنقياذ واإلستسالم من جية
لرضا والقبول والرحمة وما يصاحبيا من جية المعبود.وا  

لقد بدأ الدين في مراحمو األولى فرديا فمكل إنسان إعتقاداتو وطقوسو الخاصة التي يتقرب  -
بيا من معبوده، ولكن مع مرور الزمن وظيور الروابط اإلجتماعية أصبح الدين يمثل ظاىرة 

بإختالف أنواعيا لتجمع جميور المتعبدين، كما ظيرت جماعية فأقيمت المؤسسات الدينية 
 مؤسسات خاصة لتنظيمو وتأطيره.

يقال أن اإلنسان متدين بطبعة فالدين صفة مالزمة لنا جبميا اهلل في نفوسنا. -  

لقد كان لألسطورة عالقة وطيدة باألديان عمى إختالف أنواعيا فال تكاد تخمو لمستيا  -
ل أن نبرز لمسة األسطورة عمى الدين وذلك بداية باألديان عمييا، ومن خالل ىذا سنحاو 

 الوضعية "الوثنية" إنتياء باألديان السماوية.

 * عالقة األسطورة باألديان الوضعية:

ووضعت ليا أسماءىا وأعماليا وقواىا المسيطرة األسطورة ىي من رسمت األلية المتعددة  -
 عمييا.

ة بالقوى الغيبية والتي تجسدت من خالل اآللية لقد ساىمت في ظيور المعتقدات الخاص -
 المتعددة.
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ىي من ساىمت في إنشاء الطقوس والتي من خالليا يتم التقرب من اآللية. -  

االسطورة ليا دور كبير في نشأة وظيور األديان الوضعية . -  

 * عالقة األسطورة باألديان السماوية:

ة من الكتب السماوية خاصة الكتاب إن أغمب القصص التي تروييا األساطير مستقا -
المقدس ولكن أضيف ليا العديد من المغالطات والتحريفات، فاألسطورة ىنا تعمل عمى إفساد 

 الدين السماوي وتمصق بو الشوائب واألفكار والمعتقدات الوثنية.
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 اليونان. جغرافيةالملحق األول: صورة مفصلة ل
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 د اإليطالية.لجغرافية البال صورةالملحق الثاني: 
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 اليونانية ةــــــاآلله أهم رســــفه
 اتــــــالصفح ةـــــاء اآللهــــأسم

 18،75،84 أفروديت
 11،17،18،14 أورانوس
 11،17 إيروس
 15 إيريس
 88 إيزيس
 75 بلوتو

 18،78،88 بوسيدون
 17،18 تارتانوس

 11،17،18،18،14 جايا
 75،85 ديميتير
 84،11،75،78،71،75،84،85،88 زيوس
 11،14،75 كرونوس
 15 نيروس
 71 هرمس
 84،75،85 هيرا
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 الرومانيـــة ةــــــاآلله أهم رســــفه
 اتــــــــالصفح ةــــــاء اآللهــــــأسم

 81 أبولو
 84،85 أورانوس
 81،87 بلوتو

 81 جانوس
 84،85،88،81،87،55،84،81 جوبيتير
 88،55،81 جونو
 88 ديانا

 84،85 ساتورن
 88 فيستا
 87،88،84 فينوس
 88 كيوبيد
 87،58،81 مارس
 87 ميثرا
 81 نيبتون
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 اكنــــرس األمــــــفه
 الصفحــــــــــات أسمــــــــاء األماكـــــــن

 8 آسيا الصغرى
 44 آلبا

 44،45،48،41،47 ايطاليا
 44،45 البحر اإلدرياتيكي

 1 بالد الرافدين
 45 جبال األبنين
 8 الجزر اإليجية
 8 الجزر األيونية
 8،1،8 جزيرة البلقان

 41،47 روما
 8 طروادة
 44 كرواتيا
 5،8 كريت

 78 مدينة إيتاكا
 1 مصر

 47 مقاطعة كاالباريا
 5،8،1،7،8،45،48 اليونان
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 األعــــالم أهم رســــــفه
 الصفحــــــــــات األماكـــــــنأسمــــــــاء 

 88،84،45 آدم
 78،84،41 أدوسيوس
 85،88،84،41 أنياس
 8 ايفانس

 88 توماس بلفنتش
 84،45 حواء

 58 خليل أحمد خليل
 78،84،55،58،51،87 رومولوس
 78،55،58 ريموس
 41 عيسى

 58 فراس السواح
 85 فرجيل

 84 ماكس موللر
 55 مايتوفسكي

 55 صلى اهلل عليه وسلممحمد 
 8 مينوس كالوكابرينوس

 44،45،48 نوح
 55،54،55،87،88 هرقل
 44،48 هود

 75 هيسيود
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 :ملخص البحث

إن عالم األسطورة فضاء واسع اآلفاق متشعب الرموز يحمل الكثير من الدالالت 
والمعاني، ولهذا حازت األسطورة على إهتمام األدباء والمفكرين فأحاطوها بجملة من 
الدراسات وقرنوها بالكثير من المتغيرات كما اوجدوا لها عالقة وتأثير على العديد من 

كالفولكلور و الرواية، الخرافة، ومنهم من أوجد لها عالقة حتى مع األديان بحيث الطوابع 
إعتبروها مكون رئيسي من مكونات الدين ونقصد هنا الدين الوضعي الذي شكلت له 

أما الفريق اآلخر إعتبر أنها تعمل على إفساد الدين السماوي الحنيف ، األسطورة معالمه
ومن خالل كل هذا نستطيع أن نتوصل للسبب الذي جعل وتلصق به الشوائب واألباطيل، 

من األسطورة تحاط بهذا الزخم الكبير، فهي إرث حضاري محفور في ذاكرة الشعوب 
عتقاداتها  فنحن إلى اليوم نقوم أو نتكلم بدالالت مستمدة من األساطير فرغم أن معانيها وا 

 .هامة في حياة األفراد والشعوبتغيرت إال أنها تشكل نقطة 
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Résumé de la recherche : 

Le monde du légendaire espace et de larges horizons symboles VOLETS 
porte beaucoup de connotations et significations, et ce mythe de prix 
écrivains intéressants et penseurs pris une foule d'études et a liés 
nombreuses variables comme ils ont créé une relation et d'influence sur de 
nombreux timbres Tels que le folklore, le mythe, et certains d'entre eux a 
créé sa relation même avec les religions afin qu'ils considéraient comme une 
composante majeure de la composante de la dette, et nous entendons ici la 
religion positive, qui formait ses traits légendaires, tandis que l'autre équipe 
a estimé qu'il travaille à corrompre la vraie religion céleste et fixée par des 
impuretés et des faussetés, et à travers tout cela, nous pouvons atteindre 
pour la raison qui a fait que est entouré par ce grand élan, il est l'héritage 
de la civilisation gravée dans la mémoire des peuples que nous sommes 
aujourd'hui, nous parlons ou des connotations issues de la mythologie Bien 
que les significations et croyances différentes, mais il est un point important 
dans la vie des individus et des peuples. 
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