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مقدمة
بســم هللا الرحمــن الرحيــم والحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علـــى 
أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلـــى  محمــد  ســيدنا  والمرســلين  األنبيــاء  أشــرف 

ســبحانك اللهــم ال علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك انــت العليــم الحكيــم.

جديــدة  وبدايــة  جديــد  بثــوب  زوفـــي  هــاوس  بودكاســت  إليكــم  يعــود 
المحتــوى. وصنــاع  المهتميــن  يناســب  بشــكل  لتقديمــه  البودكاســت 

فــكل مــا قدمنــاه ســابقا ســيعاد طرحــه بشــكل جديــد، تســتطيعون القــول 
بأنــه )Reboot( للحلقــات القديمــة وســيكون أقــوى طرحــا مــن الســابق وفـــي 
بــه فلنأخــذ  التقـــيد  نحــاول  اإلمــكان  بقــدر  قالــب  كل حلقــة ســيكون هنــاك 

كمثــال لــو أردنــا عمــل حلقــة عــن البحــارة:

من هم البحارة؟ )تعريف العنصر(.	 
متى بدأت البحارة؟ )تاريخ العنصر(.	 
أساطير وخرافات البحارين )ميثولوجيا العنصر(.	 
كيف يرفه البحار عن نفسه )منافسات وألعاب العنصر(	 
أنــواع 	  أي  لؤلــؤ(  صياديــن  حّواتــة،  )قراصنــة،  البحــارة  أنــواع 

لعنصــر ا
أدوار ومهام البحارة )قبطان، ربان، ماح( أدوار العنصر	 

 وســيقدم مــع كل حلقــة إن شــاء هللا ملحــق مكتــوب للحلقــة بــه المراجــع 
المستخدمة.

ومــع هــذا الطــرح الجديــد كان لزامــا علينــا البــدء بأهــم عنصــر مؤثــر فـــي 
عالــم الثقافــات الشــعبية أال هــي األســطورة والخرافــات )الميثولوجيــا( فـــي 

الثقافــات الشــعبية.

تعريف الخرافة واألسطورة 
والفرق بينهم.

تعريف الخرافة فـي اللغة العربية

أصل الجذر: خرف وتعريف بن منظور فـي لسان العرب: 

الَخــَرُف، بالتحريــك: َفســاُد الَعْقــِل مــن الِكَبــرِ. وقــد َخــرَِف الرُجــل، بالكســر، 
يَْخــرَُف َخرَفــاً، فهــو َخــرٌِف: َفَســَد َعْقُلــه مــن الِكَبــرِ، واألُنثــى َخرِفــةٌ، وأَْخرََفــه الَهــَرُم؛ 

قــال أَبــو النَّْجــم الِعْجلـــّي:

أَْقَبْلُت من ِعْنِد زِياٍد كالَخرِْف،

تَُخطُّ رِْجاَي بَخطٍّ ُمْخَتلِْف،

ريِق الم الِف. وتَْكُتباِن فـي الطَّ

والُخرافُة: الحديُث الـُمْسَتْمَلُح من الكِذِب.

وقالــوا: حديــث ُخرافــَة، ذكــر ابــن الكلبــي1 فـــي قولهــم حديــُث ُخرافــة أَنَّ ُخرافــَة 
مــن بنــي ُعــْذَرَة أَو مــن ُجَهْينــَة، اْخَتَطَفْتــه الِجــنُّ ثــم رجــع إلـــى قومــه فــكان 
بــوه فجــرى علـــى أَْلُســِن  ُث بأَحاديــَث مـــما رأى يَْعَجــُب منهــا النــاُس فكذَّ ُيَحــدِّ

النــاس. 

وباقـــي تصريــف الجــذر مــا ذكــره بــن منظــور فهــو يتعلــق بالخريــف والثمــار 
الحمــل(. والنخــل والخــروف )صغيــر 

كذب من خرافة وقد ضرب به المثل وأصبحت العرب تقول: أ

ومــن الطرائــف أن هنــاك حديــث أخرجــه األمــام الترمــذي فـــي كتــاب الشــمائل 
المحمدية2:

باب ما جاء فـي كالم رسول هللا صلـى هللا عليه وسلم فـي السمر

حدثنــا الحســن بــن صبــاح البــزار قــال: حدثنــا أبــو النضــر قــال: حدثنــا أبــو عقـــيل 
ــيل، عــن مجالــد، عــن الشــعبي، عــن مســروق، عــن  ــي عبــد هللا بــن عقـ الثقفـ
عائشــة، قالــت: حــدث رســول هللا صلـــى هللا عليــه وســلم ذات ليلــة نســاءه 
حديثــا، فقالــت امــرأة منهــن: كأن الحديــث حديــث خرافــة فقــال: أتــدرون مــا 
ــي الجاهليــة فمكــث  خرافــة؟ إن خرافــة كان رجــا مــن عــذرة، أســرته الجــن فـ
فـــيهم دهــرا، ثــم ردوه إلـــى اإلنــس فــكان يحــدث النــاس بمــا رأى فـــيهم مــن 

األعاجيــب، فقــال النــاس: حديــث خرافــة.

ولــو أردت تأليــف روايــة عــن هــذا الرجــل خرافــة أقــول: ســمي هــذا الفتــى 
خرافــة ألنــه ولــد فـــي فصــل الخريــف أو أن والديــه قــد خرفــوا بــه.

األسطورة فـي اللغة العربية

أصل الجذر: سطر وتعريف بن منظور فـي لسان العرب:

فُّ من الكتاب والشجر والنخل ونحوها َطُر: الصَّ ْطُر والسَّ السَّ

وقــال الزجــاج3 فـــي قولــه تعالـــى: وقالــوا أَســاطير األَّوليــن؛ َخَبــرٌ البتــداء 
َرُه  َســطَّ معنــاه  األَوليــن،  أَســاطير  بــه  جــاء  الــذي  وقالــوا  المعنــى  محــذوف، 

وأَحاديــث. أُْحُدوثَــةٌ  قالــوا  كمــا  أُْســُطوَرةٌ،  األَســاطير  وواحــُد  لــون،  األَوَّ

واألَســاِطيُر: األَباِطيــُل. واألَســاِطيُر: أَحاديــُث ال نظــام لهــا، واحدتهــا إِْســطارٌ 
وإِْســطاَرةٌ، بالكســر، وأُْســِطيرٌ وأُْســِطيَرةٌ وأُْســُطورٌ وأُْســُطوَرةٌ، بالضــم.

وقال قوم: أَساِطيُر جمُع أَْسطارٍ وأَْسطارٌ جمُع َسْطرٍ.

وقال أَبو عبيدة4: ُجِمَع َســْطرٌ علـــى أَْســُطرٍ ثم ُجِمَع أَْســُطرٌ علـــى أَســاطير، 
ــى العشــرة. قــال: ويقــال  ــو )عبيــدة(5 أُســطورة وأُســطير وأُســطيرة إِلـ وقــال أَب
َرها  أَْســطاراً، ثــم أَســاطيُر جمــُع الجمــِع. وَســطَّ إِلـــى العشــرة  َســْطرٌ ويجمــع 

أَلََّفهــا.

َر علينا: أَتانا باألَساِطيرِ. وَسطَّ

َر فــالٌن علينــا ُيَســْطُر إِذا جــاء بأَحاديــث تشــبه الباطــل.  الليــث6: يقــال َســطَّ
ُر مــا ال أَصــل لــه أَي يؤلــف. يقــال: هــو ُيَســطِّ

وفـــي حديــث الحســن: ســأَله األَشــعث عــن شــيء مــن القــرآن فقــال لــه: 
َر فــالٌن علـــى  ُج. يقــال: َســطَّ وهللا إِنــك مــا ُتَســْيِطُر َعَلــيَّ بشــيء أَي مــا ُتــَروِّ

النسابة واإلخباري محمد بن السائب بن الكلبي من اهم الشخصيات العربية التي كتبت عن الميثولوجيا العربية.. 	

وننــوه بأننــا لســنا مختصيــن بعلــم مصطلــح الحديــث أو بعلــم الرجــال، ولمراجعــة صحــة الحديــث المذكــور نأمــل الرجــوع ألهــل االختصــاص ونذكــر للفائــدة ان هــذا الحديــث فــي متنــه منكــر . 	
ألنــه كمــا ذكرنــا ان تعريــف الخرافــة: الحديــُث الـــُمْسَتْمَلُح مــن الكــِذِب والنبــي صلــى هللا عليــه وســلم ال يكــذب. كمــا أن فــي الســند مجالــد تلميــذ الشــعبي وهــو ضعيــف الحديــث. 

يقصد مؤلف معاني القرآن وإعرابه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي  . 	

أبو عبيدة هو: معمر بن المثنى عالم لغة أديب وإخباري. 	

في لسان العرب ذكرها هكذا وقال أَبو أُسطورة وأظنها سقطت. 	

إذا قرأت لسان العرب سوف تجد كثيرا قال الليث والمقصود الليث هو الليث بن المظفر الكناني.. 	



ــُطُر.7 َقهــا، وتلــك األَقاويــُل األَســاِطيُر والسُّ فــالن إِذا زخــرف لــه األَقاويــَل ونَّمْ

وبعــد أن عرفنــا الخرافــة واألســطورة فـــي اللغــة العربيــة نحــاول تعريفهمــا 
والمرادفــات لهــا مــن اللغــة اإلنجليزيــة.

الخرافة واألسطورة فـي اللغة اإلنجليزية 

:)Oxford( من قاموس

1 . )Myth( تترجــم مفــردة خرافــة  وأســطورة  باللغــة اإلنجليزيــة بـــ
إغريقـــية   )Myth( مفــردة  وأصــل  )ِمــث(.  بالعربيــة  وتنطــق  و 
أو  حكايــة  ومعناهــا   ))Muthos μῦθος (mȳthos( ميثــوس 

قصــة. 

	 . )Legend( وتترجم مفردة أسطورة وخرافة باللغة اإلنجليزية ب
وتنطــق بالعربيــة )لجنــد( وهــي اصلهــا مفــردة انجليزيــة  وســطى 
)Middle English8(  ومعناهــا قصــص حيــاة القديســين وهــي 
مســتعارة مــن اللغــة الفرنســية القديمــة )Legende( مــن األصــل 

الاتينــي )Legenda( ومعناهــا أشــياء تقــرأ. 

ومــن خــال البحــث وخصوصــا فـــي الســياق األدبــي ظهــرت لــي المرادفــات 
اآلتيــة:

الترجمة باللغة العربيةالمفردة باللغة اإلنجليزية
storyقصة
Taleحكاية

Superstitionمعتقد خرافي
Fableحكاية رمزية

ولكــي نســتطيع المقارنــة والتفريــق بيــن المفــردات والخــروج بتعريفــات 
واضحــة وضعــت المفــردات وترجمــة معانيهــا حســب القواميــس المذكــورة 

فـــي جــدول المفــردات.

واقتبــس تعريــف مــن برامــج )CrashCourse( علـــى اليوتيــوب عــن الـــ 
)Mythology( والــذي سيســاهم كثيــر فـــي اســتخاص خصائــص الخرافــة 

واألســطورة:

A myth is a story, but it is a Special Kind of story with Two 
جدول المفردات

1

Mythالمفردة باللغة اإلنجليزية 
كسفورد قصة من العصور القديمة خاصة تلك التي تفسر وتشرح األحداث والظواهر الكونية أو التي التعريف حسب قاموس أ

توصف الشعوب القديمة مثل والدة الشمس والقمر من قيء بومبا أو والدة جزر اليابان من قبل 
رمح ايزناجي

قصة تقليدية لظواهر أحداث تاريخية توضح رؤية العالم للشعوب أو تفسر معتقدات أو ممارسات التعريف حسب قاموس مريم-ويبستر
أو ظواهر طبيعية

2

Legendالمفردة باللغة اإلنجليزية
كسفورد قصة تقليدية عن الناس أو األحداث قد تكون صحيحة أو غير صحيحة )أسطورة أتانتيس، أسطورة التعريف حسب قاموس أ

الملك آرثر(
قصة  شعبية من الماضي تعتبر تاريخية غير مثبتة.التعريف حسب قاموس مريم-ويبستر

3
Storyالمفردة باللغة اإلنجليزية
كسفورد أحداث مسردة خيالية أو حقيقية تقال للترفيهالتعريف حسب قاموس أ

أحداث مسردةالتعريف حسب قاموس مريم-ويبستر

4
Taleالمفردة باللغة اإلنجليزية
كسفورد قصة صنعت بالخيال خصوصا القصص المليئة بالمغامرة اإلثارةالتعريف حسب قاموس أ

في العادة سرد خيالي لحدث ماالتعريف حسب قاموس مريم-ويبستر

5

Superstitionالمفردة باللغة اإلنجليزية
كسفورد اإليمان بمعتقدات منافية للعقل وبأن أحداثًا معينة تجلب الحظ الجيد أو السيئ مثل انسكاب التعريف حسب قاموس أ

الملح أو كسر المرآة
اعتقاد أو ممارسة ناتجة عن الجهل أو الخوف من المجهول أو الثقة في السحر أو الصدفة أو تصور التعريف حسب قاموس مريم-ويبستر

خاطئ ألسباب.

6
Fableالمفردة باللغة اإلنجليزية
كسفورد قصص قصيرة شعبية للعظة شخصياتها حيوانات )كليلة ودمنة(التعريف حسب قاموس أ

رواية تهدف إلى فرض حقيقة مفيدة خاصة تلك التي تتحدث فيها الحيوانات وتتصرف مثل البشرالتعريف حسب قاموس مريم-ويبستر

»األساطير ليست قصصاً غير صحيحة...

بل هي قصص ال تتفق بانسيابية مع التسجيل 
التاريخي...

وهي تخدم كأساس لثقافة.«

ExtraCreditz -

لــم أفهــم مــا يقصــد بالحديــث الحســن ولــم أجــده إال فــي كتــاب النهايــة فــي غريــب الحديــث واألثــر للإلمــام مجــد الديــن أبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن األثيــر والظاهــر ان . 	
بــن منظــور نقلــه مــن هــذا الكتــاب فــي مؤلفــه لســان العــرب.

يقصد بـ )Middle English( أي اللغة اإلنجليزية المتحدثة بها في أوربا  من 00		 إلى 0			 ميالديا. 	
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primary characteristics: Significance and staying power

الخرافــة هــي قصــة، لكــن قصــة مــن نــوع خــاص ولهــا خاصيتيــن: األهميــة 
وبقــاء قــوة تأثيرهــا.

كمــا  نقــل البرنامــج )CrashCourse – World Mythology( تعريــف 
قــوي مــن قبــل أي. بــي. تايلــور فهــو يــرى : إن  الـــ )Myths( هــي علــوم بدائيــة 
وقــد أحلــت مكانهــا العلــوم المتقدمــة اليــوم وهــذا الفــرق بيــن الشــعب 

البداـئـي والشــعب المتحضــر  وال يمكــن التوفـــيق بينهمــا9.

)Legend(والـ )Myth(المقارنة بين الـ

كل مــا زادت مفــردات اإلنســان وعلــم الفــرق بيــن مترادفاتهــا ازدادت معرفتــه 
كــه – الشــادي ســعود الحــركان. وإدرا

رأيــت اختــاف الترجمــة بيــن )Myth( و )Legend( إلـــى خرافــة وأســطورة 
حســاب ســياق الــذي يختــاره المترجــم. وكمثــال قــد ترجمــت الدكتــورة فضيلــة 
عبــد الرحيــم حســين فـــي كتاباهــا - فكــرة األســطورة وكتابــة التاريــخ الصــادر 
مــن دار اليــازوري- مفــردة )Myth( إلـــى أســطورة، ومفــردة )Legend( إلـــى 

خرافــة.

فرأيــت أن أقــارن بيــن )Myth( و )Legend( بتحديــد الخصائــص فربمــا 
يســاعد المســتمع أو القــارئ علـــى تحديــد بمــا يــراه هــو المعنــى الصحيــح.

أوال:
#)Legend( و )Myth( خصائص مشتركة بين
كلها تحكي قصة1
كلها لها عاقة بالماضي	
كلها خيالية غير مثبتة3

ثانيا:
الفرق بين

#MythLegend

1
حكاياتها مرتبطة بالماضي 

السحيق أو بداية الخلق
حكايتها مرتبطة بتاريخ وحقب 

معلومة

	
ال يوجد دليل أو قرينة على 

حدوثها
توجد بعض الدالئل أو القرائن 

لكنها مضللة أو غير مثبتة

يغلب عليها الدجل3
أحيانا تكون حقيقة لكن مبالغة 

أو مضخمة

4
تحكي قصص عن اآللهة 

وتفسيرات كونية والخوارق.
تحكي قصص أفعال األبطال 

وبطوالت موجودين في التاريخ.

5
تفسر كثير من العادات 

والطقوس.
تفسر أفعال أبطالها.

6
يعتقدون أصحابها أنها 

صحيحة
أصاحبها يتعاملون عنها 

بشكك.

أضاف صديقنا الكاتب كما أحمد مرعي الرأي التالي:

اعتمــاداً علــى التناقــل والتواتــر للـــ )Legend( والـــ)Myth(، نســتطيع قــول 
التالي:

الـــ)Legend( ـفـي الغالــب تتضمــن واقعــة حقيقيــة، وتعكــس ـفـي روايتهــا 
شــي مــن منطقــة أو مــن ثقافــة أو مــن تاريــخ الناقــل،  وبســبب تناقلهــا مــن 

شــخص آلخــر تتضخــم لتتضمــن ـفـي نســختها النهائيــة أقــل مــن %10 مــن 
األصــل، وبعدهــا يأـتـي دور التأصيــل ـفـي الوجــدان الشــعبية والــذي عــادة مــا 

يقــوم بــه شــاعر أو كاتــب.

 علــى ســبيل المثــال، روبــن هــود؛ ال توجــد روايــة موثقــة عــن حيــاة روبــن 
هــود والتــي نعرفهــا بالعصــر الحالــي، لكــن األكيــد أنــه أبــان العصــور الوســطى 
فــي انجلتــرا، كان طبقــة النبــاء قليلــة وثريــة جــداً، وطبقــة الفقــراء كثيــرة، عليــه 
نشــأ مــن يســرق مــن النبــاء ليعطــي الفقــراء، قــد يكــون اســمه روبــن هــود، 
بلبــاس  المبــارزة، يتميــز  ـفـي  ـفـي اســتخدام األســهم وبــارع  وقــد يكــون ماهــر 
اخضــر اللــون ويعتمــر قبعــة ذات ريشــة. عليــه تناقلــت العامــة قصــص عــن 
شــخص نبيــل يســرق مــن النبيــل الوغــد ليعطــي الفقيــر المســكين، وكبــرت 
القصــة ليصبــح فيهــا فــارس شــهم، لديــه مجموعــة اتبــاع يؤمنــون بقضيتــه، 
كبــر لتحتــوي علــى صــراع مــع شــخص ظالــم تجســد بــأن  وتوســعت القصــة أ

يكــون شــريف مدينــة توتنجهــام. 

وأول مــن جعــل أســطورة روبيــن هــود تبــرز للعامــة كان الشــاعر اإلنجليــزي 
ويليــام النجانــد، الــذي أشــار إلــى هــذه الشــخصية فــي أشــعاره. ومــن بعــده كتــب 
الكثيــر عــن هــذه الشــخصية وأشــاروا إليهــا واشــهرهم فــي تلــك الفتــرة ويليــام 

شكسبير.

حــدود  خــارج  خــارق  شــي  أو  ظاهــرة  عـلـى  مســتندة  تكــون   )Myth(الـــ
فهــم العقــل البشــري، تتضمــن رمزيــة عميقــة، يتــم تناقلهــا وتواترهــا عـلـى 
إنهــا حقيقــة مســلمة ال تقبــل الجــدل أو اإلنــكار. ومــع توســع انتشــارها بمــرور 
الوقــت ومــع اختــاف جغرافيــة المــكان تصبــح حقيقــة مطلقــة وتتضمــن رمــوز 

دينيــة ـفـي الغالــب. 

علــى ســبيل المثــال، قدمــاء اإلغريــق كانــوا يــرون البــرق والرعــد وينبهــرون 
بإضاءتــه للمــكان لمــدة ثوانــي قليلــة وشــهدوا حــاالت صعــق ســببت وفيــات، 
وبســبب محدوديــة التفكيــر فســروا الظاهــرة عـلـى إن هنــاك شــخص كبيــر 
يتحكــم بالبــرق والرعــد وعليــه اخترعــوا زوس )كبيــر آلهــة اإلغريــق(. وكانــوا 
وبســبب  التفكيــر،  محدوديــة  وبســبب  وتغــرب،  تشــرق  الشــمس  يــرون 
اختراعهــم لــزوس، فســروا الشــمس مربوطــة بعربــة يقودهــا شــخص تابــع 
لــزوس واســموه ابولــو. وبالمثــل اخترعــوا مــارس زعيــم الحــرب، هيــدز زعيــم 

العالــم الســفلي واألمثلــة ال تعــد. 

انتهى كامه

تعريفــات  بعــدة  واألســطورة  الخرافــة  تعريــف  حاولنــا  أن  بعــد  واآلن 
وقارنــا بينهــم وبيــن مرادفاتهــا أرى أن نجمعهــا تحــت مصطلــح واحــد أشــمل 
كــد  ميثولوجيــا )Mythology( كمــا فعــل أرســطو: فانــه لــم يفــرق بينهمــا فقــد أ
أن الخرافــة واألســطورة شــيء واحــد فـــي كتابــه فــن الشــعر10 لكــي يســهل 
علينــا فهــم خصائصهــا وأنواعهــا وكيفـــية توظيفهــا فـــي الثقافــات الشــعبية 
ــي بنــاء عملــه؛  فعندمــا وكيــف صانــع المحتــوى يســتطيع االســتفادة منهــا فـ

ســواء كانــت روايــة، فـــيلم، قصــة مصــورة أو حتــى لعبــة فـــيديو أو طاولــة.

الميثولوجيا
تعريف الميثولوجيا 

تعريــف هــذا المصطلــح بحــد ذاتــه صعــب جــدا ألنــه ال يوجــد تخصــص علمــي 
كاديمــي واضــح تحــت هــذا المســمى الميثولوجيــا والبحــث قــد يطــول علينــا،  أ
والــذي ال يتفــق مــع أغــراض البودكاســت. مــن أجــل االســتمرار وعــدم اإلطالــة 
نأمــل مجاراتنــا علـــى أن تعريــف ميثولوجيــا: هــي دراســة قصــص خرافــات 
وأســاطير الشــعوب. ونحــن فـــي هــاوس زوفـــي هدفنــا الرئيســي، فهــم بنــاء 

وتركيبــة تلــك القصــص وكيــف توظــف فـــي مخرجــات الثقافــة الشــعبية.
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 لماذا ندرس ونهتم للميثولوجيا:

ألنهــا متداخلــة مــع كثيــر مــن المعــارف والعلــوم وبشــكل قــوي . 1
والخطــوط أحيانــا بينهــم غيــر واضحــة مثــل:

معتقــدات 	  هــي  واألســاطير  الخرافــات  مــن  كثيــر  األديــان: 
غيــر  أو  باطلــة  أنهــا  أصحابهــا  يعتقــد  وال  دينيــة  وقصــص 

. صحيحــة

التاريخ: ســرد لقصص وأحداث حصلت فـــي حقب وعصور 	 
مختلفــة مــن التاريــخ وعلــم التاريــخ يحــدد منهــا الحقـيقـــي 
وغيــر الحقـيقـــي وتوضــح بعــض أســباب اتخــاذ قــرارات تؤثــر 
علـــى مســار الشــعوب االجتماعــي والدينــي. مثــال مجمــع 
نيقـــية الشــهير عندمــا تــم اعتمــاد ألوهيــة المســيح والثالــوث 
تعــدد  تشــارك  التــي  الرومانيــة  للوثنيــة  قلبــا  أقــرب  ألنهــا 

اآللهــة11. 

الثقافــات 	  مــن  لكثيــر  وتفســر  تشــرح  اإلنســان:  علــم 
بالقــراءة  فقــط  وليــس  والطقوســية  البدائيــة  والعــادات 
بــل دراســة الشــعوب وكيــف تمــارس وتحكــي معتقداتهــا 

جيــة  لو لميثو ا

علــم النفــس: تفســير فرويــد للحــاالت النفســية مثــل عقــدة 	 
األحــام  لتفســير  يونــج  كارل  وكتــاب  والنرجســية  أوديــب 

الشــعوب. وميثولوجيــا  باعتقــادات  يستشــهد 

لدراســة 	  العلمــي  المجتمــع  قــاد  الــذي  اللغــة:  علــم 
وجــدوا  عندمــا  أوروبــا  فـــي  اللغــة  علمــاء  هــم  الميثولوجيــا 
واللغــات  أســيا  غــرب  الهنديــة، ولغــات جنــوب  اللغــات  أن 
األوربيــة )اآلري( متقاربــة وبالتاـلـي ربمــا هــذا ســبب تقــارب 

بينهــم. األســاطير 

فـــي 	  المذكــورة  والحكايــات  القصــص  فـــي  أن  نجــد  األدب: 
خاصــة  منهــا  تجســدت  أدبيــة  أعمــال  هــي  الميثولوجيــا 
ثقافــات الشــعوب بــل اســتخرجت منهــا أدوات أدبيــة لبنــاء 
يهمنــا  مــا  كثــر  أ وهــذا  الروايــات  فـــي  والقصــص  الحبــكات 
فـــي هــذا البودكاســت )مثــا ســوبرمان توضــح فـــيها جليــا 
االســتلهام مــن قصــة إلقــاء أم موســى لموســى عليــه الســام 

ــي اليــم( فـ

أثرها باقـي إلـى اليوم. . 	

منبع للقصص الشعبية.. 3

قصــص اآللهــة تعبــر عــن وضــع ملــوك والعوائــل الحاكمــة فـــي . 4
زمــن مضــى12.

تعبــر رمــوز وأدوار اآللهــة عــن حاجــة البشــر لمســؤول عــن هــذا . 5
الحــرب،  آلهــة  ألريــس،  يتضرعــون  الحــروب  وقــت  مثــا  الــدور 
بإيقــاف هــذه الحــرب أو مثــال هبــل عنــد العــرب لحاجتهــم للمطــر 

األمــم. تفهــم نفســية  وبالتاـلـي 

فـــي األدب نســتطيع فهــم كيــف مثــا اســتطاع تولكيــن صاحــب . 6
روايــات ســيد الخواتــم تكويــن ميثولوجيــا خاصــة بالروايــة واختــار 

أي مبــدأ.

طرق تناقل الميثولوجيا

شفوياً علـى شكل:. 1

قصص وأخبار	 

القصائد واألشعار	 

الحكم واألمثال	 

كتابة علـى شكل:. 	

كتب.	 

مخطوطات	 

نقوش والرسومات	 

عبر المحافل على شكل:. 3

المسرح.	 

الطقوس.	 

األعياد والمراسم	 

المسابقات	 

أنواع الميثولوجيا:

ميثولوجيــا التكويــن: هــي الميثولوجيــا التــي تحكــي معجــزات . 1
ومــن  الشــمس  أتــت  أيــن  ومــن  قبلــه  كان  ومــاذا  الكــون  نشــأة 
أيــن أتــى القمــر، وكيــف ـــوجدت الكائنــات والمخلوقــات و وكذلــك 

تحــاول تفســير الظواهــر الطبيعيــة مثــل الفصــول األربعــة.

وميثولوجيا التكوين لها مبادئ تتكرر دائما مثل:

من فـي البداية ال يوجد شي غير الماء.	 

أرجــاء 	  تعــم  الفوضــى  كانــت  شــيء  كل  خلــق  قبــل  أن 
ن. لمــكا ا

مع نشأة الكون يوجد النظام والنور	 

نشأة األرض تبدأ بالتربة والشمس والقمر.	 

نشــأة الكــون تكــون أحيانــا علـــى شــكل زرع بــذرة، وبعضهــا 	 
علـــى شــكل والدة، وبعضهــا علـــى شــكل خــروج مــن البيضــة 
فـــي  )بومبــا  تقـــيؤ  شــكل  علـــى  الحضــارات  بعــض  وفـــي 

إفريقيــا(.

بناء الكون يبدأ بكلمة الرب.	 

كذلــك 	  وأحيانــا  الكــون  خلــق  فـــي  اآللهــة  تتشــارك  أحيانــا 
الخلــق. فـــي  تشــارك  الحيوانــات 

فـــي 	   )Pangu( مثــل  آلهــة  جســد  مــن  األرض  تكويــن 
الميثولوجيــا  فـــي   )Ymir( و  الصينيــة  الميثولوجيــا 

. رســية لنو ا

االزدواجية )ينج ويانج، نور وظام، ذكر وأنثى، أب وأم(	 

تجســيد الشــخصيات علـــى أنها كيانات تمثل األرض والبحر 	 
والشــمس والميــاه الحلــوة والميــاه المالحة

)زوس، 	  اآللهــة  حكــم  علـــى  واألبنــاء  اآلبــاء  صــراع  رمزيــة 
)ابســو   فـــيه(  فايـلـي،  اوديــن،  )يميــر،  اورانــوس(  كرونــوس، 
تيامــات( قتــل  أيــا   ولــد  مــاردوك  وكــو،  أيــا  قبــل  مــن  قتــل 

إضفــاء بعــض المشــاعر مثــل األلــم والكــره والحســد والغيــرة 	 
تاريخ طويل وأحداث كثير لمجمع نيقية ونتائجه للالستزادة موسوعة تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر د. مفيد الزيدي. 		
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فـــي التكويــن مثــال والدة افروديــت.

آخــر شــي يخلــق هــو اإلنســان )آدم وحــواء( )اســك وإمبــا 	 
اليابــان(  فـــي  وايزنامــي  )ايزناجــي  النورســية( 

لــوم اإلنــاث ومعاقبــة البشــر بســبب فعلهــن: حــواء 	  رمزيــة 
فتحــت  بنــدورا  الجنــة،  مــن  بالخــروج  فعوقبــوا  آدم  اغــوت 
قبــل  تكلمــت  ايزنامــي  األمــراض،  فانتشــرت  الصنــدوق 

معــوق. بولــد  فولــدوا  ايزناجــي 

اآللهــة . 	 عائــات  ســير  تحكــي  قصــص  هــي  اآللهــة:  ميثولوجيــا 
المعبــودة عنــد األقــوام والشــعوب بعــد نِشــأة واســتقرار الكــون 
وتحــاول تفســير أن كل مــا يحــدث هــو بســبب فعــل أو ردة فعــل 

اآللهــة.

وميثولوجيا اآللهة لها متازمات، وال أقول مبادئ، تتكرر دائما مثل:

لــكل آلهــة رمــز أو عنصــر كونــي: إلــه الخمــر، إلــه الشــمس، إلــه 	 
الحــرب، إلــه البحــر.

لــكل آلهــة دور مؤثــر علـــى األرض: زوس إلــه الســماء ويؤثــر 	 
بالرعــد.

مــن 	  رمــز يعتبــر مرتكــز عقـــيدة  ولــه  اإللــه  إلــه يعتبــر ملــك 
: مــاردوك(  أوديــن،  )زوس،  اآللهــة  بهــذه  يؤمــن 

أودين اله الحرب فربما يبرر حب الفايكنج للحرب	 

حتى اآللهة فـي القصص لديهم طبقـية وأجيال.	 

تقاسم وصراع مناصب بين اآللهة 13	 

وأحيانــا 	  بشــرية  لشــخصيات  وتحولهــا  اآللهــة  تشــكل 
. ت نــا ا لحيو

دراميــة، 	  بعضهــا  التصنيــف:  متنوعــة  اآللهــة  ميثولوجيــا 
كوميديــة. وبعضهــا  تراجيديــة  وبعضهــا 

ميثولوجيــا األبطــال والبطولــة: هــي القصــص التــي تحكــي رحلــة . 3
فـــي  وينتصــر  االختبــار  فـــي  وينجــح  بطــل  يصبــح  وكيــف  فــرد 
النهايــة واشــهر منظريهــا األدبــاء جوزيــف كامبــل صاحــب نظريــة 
 The( كتابــه  فـــي  بالتفصيــل  شــرحها  والتــي   )Monomyth(الـــ
Hero with a thousand faces( وهــذه بالــذات ســوف نتكلــم 
عنهــا فـــي حلقــة مســتقل خاصــة بدايــة بمــا يســمى االســتجابة 

المغامــرة. لنــداء 

4 . )Euhemerus ( ميثولوجيــا اليوهيميريــة: مؤلفهــا يوهيميــرس
هــي القصــص التــي تحكــي  ســير اآللهــة علـــى انهــم  ملــوك بشــر 

منــذ قديــم الزمــان، بــل تصــر علـــى نفـــي ألوهيتهــم.

ميثولوجيــا الحضــارات المفقــودة: القصــص التــي تحكــي عــن . 5
مــدن وشــعوب كانــت موجــودة وفقــدت بســبب كارثــة مــا ومــا هــي 

الحضــارة والكنــوز.

ميثولوجيــا األدوات والعلــوم: القصــص التــي تحكــي عــن أدوات . 6
مثــل  والعلــوم  الفـــيلسوف  حجــر  مثــل  خارقــة  آثــار  لهــا  ومــواد 

الخيميــاء.

عاقــة . 	 تحكــي  التــي  القصــص  هــي  الطوطميــة:  الميثولوجيــا 
مــع حيــوان معيــن  أو متحضــر  بداـئـي  أو شــعب،  قبيلــة  وتطــور 

لهــم. رمــز  يصبــح  وبالتاـلـي 

المراجع

كتاب األسطورة ل ك. ك. راثفـين – دار عويدات	 
قاموس لسان العرب	 
فكــرة األســطورة وكتابــة التاريــخ لفضيلــة عبــد الرحيــم حســين – 	 

دار اليــازوري.
الشمائل المحمدية للترمذي	 

ُ َلَفَســَدتَا . 		 تذكــرت قولــه تعالــى فــي ســورة األنبيــاء آيــة 		: َلــْو كَاَن ِفيِهَمــا آلَِهــةٌ إاِلَّ هللاَّ
ــا يَِصُفــوَن ِ َربِّ اْلَعــْرِش َعمَّ َفُســْبَحاَن هللاَّ


