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ألاسطورة والذين عنذ ميرسيا إلياد 

ذ في أشكال القذس ي 
َ
البحث عن ألاصلي واملقل

                                         حامػت مػعٌش غبذ ؤلاله حكاُ. د

اإلالخق 

ت خُى  ؼ قٌٍش ً اللزًً نذمىا مؽاَس ٌػخبر محرظُا إلُاد مً أبشص اإلاكٌٍش

الجاهب اإلاهذط مً خُاة ؤلاوعان، أما قٌشة الهذس ي قهي جشجبي أظاظا 

ً ظاهم ًل منهما وبؽٍل قػاُ في هدذ أؼٍاُ الكٌش البؽشي  بمظهٍش

خ؛ اإلاهفىد بالزيش هى  ًالكلعكت والػلم هاهَُ غً الكً والخاٍس

ألاظىىسة والذًً أو ما ًفىلح غلُه غادة بالهذس ي ظىاء في ؼٍله ألاُو 

الذًني أو في ؼٍله الثاوي اإلاُثىلىجي، ًل رلَ ًجػل مً مىلىع الهذس ي 

غىذ محرظُا إلُاد مجاال خفبا للذساظت ٌعخدو أن ًىبري ألحله الهلم 

الكلعكي؛ ودون مىاسبت ظىداُو مً خالُ هزه الذساظت اإلاخىالػت 

اظدىىام الىفىؿ التي ـاؾها إلُاد للخػبحر غً أهم حىاهب خُاة 

ؤلاوعان وأنذمها غلى ؤلاوالم وهى الهذس ي في ؼٍلُه ألاظىىسي والذًني؛ 

أما إؼٍالُت هزا اإلاهاُ قهذ جمدىسث خُى غالنت ألاظىىسة بالذًً غىذ 

هزا اإلاكٌش، غالنت ال ًمًٌ إدسايها ظىي مً خالُ الكفل في جشاجبُت 

ً، هزه ؤلاؼٍالُت ًمًٌ ـُاؾتها غلى الىدى آلاحي هل حػلم : هزًً اإلاظهٍش

ؤلاوعان ظشد ألاظاوحر مً خالُ ججشبخه الذًيُت؟ أم أن ألاظىىسة هي 

ًابىا مخذًىا؟  التي حػلذ مً ؤلاوعان 

résumé 
Mircea Iliade est l'un des penseurs les plus importants qui ont fourni des projets intellectuels 

sur l'aspect sacré de la vie humaine, l'idée de divine sont essentiellement de deux phénomènes 

liés à chacun d'eux a contribué efficacement aux formes de sculpture de la pensée humaine 

comme la philosophie et de la science, et encore moins l'art et l'histoire, destiné mentionner est 

le mythe et  la religion, ou ce qu'on appelle habituellement « le sacré » aussi bien dans son 

premier religieux ou sous la forme de la seconde mythologique, fait  Mircea Iliade un champ 

fertile pour l'étude qui  mérite d'être un sujet d’étude philosophique, le problème de cet article 

a mis l'accent sur le mythe lié à la religion chez Mircea Eliade, une relation ne peut être perçue 

que par le chapitre de la hiérarchie de ces deux phénomènes, ce problème peut être formulé 

comme suit: es que l'être humain a appris  Listé les légendes à travers son expérience 

religieuse?  
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: مقذمة 

ٌػخبر اإلاىهج البيُىي مكخاح إدساى الػالنت بحن ألاظىىسة والذًً خاـت إرا 

ت التي حػخبر ههىت جهاوؼ بحن  ت الشمٍض أدسيىا أن مشظُا إلُاد نذ اظخخذم البيٍُى

خػلو ألامش  حن وظكهما إلُاد لىدذ غالنت ألاظىىسي بالذًني، ٍو أظلىبحن بيٍُى

ت  يما أسادها قشدًىاهذ دٌعىظحر  ت  ( F. désosseur 1857-1913)بالبيٍُى والبيٍُى

، واإلاهفىد هى ( C. Lévi-Strauss 1908- 2009)يما أسادها ًلىد لُكي ؼتراوط 

ت وغالنتها بالشمض وألاهثروبىلىحُا؛ ههُى رلَ ألن البدث غً الػالنت بحن  البيٍُى

ألاظىىسة والذًً في اإلاؽشوع الكٌشي الزي نذمه مشظُا إلُاد هى أمش مخػب 

للؿاًت، ختى أهىا هٍاد هجضم بػذ نشاءاث غذًذة إلاذوهاجه أهه ًخداش ى الكفل في 

مىلىع الػالنت بحن ألاظىىسي والذًني، ألامش الزي لم وعلم به لعبب واخذ وهى 

نُمت اإلاىلىع باليعبت للمؽشوع الكٌشي الزي ًهذمه مشظُا إلُاد، قمً ؾحر 

اإلامًٌ أن ًخجىب مشظُا إلُاد الكفل في مثل هٌزا غالنت غلما أنها جمثل حضبُت 

. سبِعت ال ًمًٌ بأي خاُ مً ألاخىاُ إؾكالها

ًخدذر مشظُا إلُاد غً بيُت ألاظىىسة ووظُكتها قُظهش مىنكه مً الػالنت 

جىىىي مػاٌؽت : " التي جشبي ألاظىىسة بالذًً، ونذ ججعذ رلَ في الىق آلاحي

ألاظاوحر إرا غلى خبرة دًيُت خهُهُت، مً خُث جمحزها مً الخبرة الػادًت التي 

، قمً متن هزا الىق ًبرص لذًىا أن مشظُا إلُاد 1"هخخبرها في خُاجىا الػادًت

ًممً ألاظىىسي الذًني، بمػنى أن ألاظىىسة جخممً ججشبت دًيُت باإلاػنى 

ًان ًجعذ في الىنذ هكعه  الحهُهي، أي أن ؤلاوعان الزي هظم ألاظاوحر إهما 

؛ لًٌ سؾم رلَ الصلىا بداحت إلى (وهىط ومػخهذاث)ججشبت دًيُت مٌخملت 

ؼىاهذ أخشي مً هفىؿ مشظُا إلُاد جبرص غالنت ألاظىىسي بالذًني غىذ هزا 

. اإلاكٌش

لهذ أزاس أخذ الىفىؿ اهخمامىا في يخاباث محرظُا إلُاد ألهه ًخىشم لػالنت 

ألاظىىسي بالذًني مً خالُ الخىشم إلاكهىم ؤلاوعان اإلاخذًً، أي أن هزا الىق 

: " أخز الػالنت في الاججاه آلاخش أي مً الذًني إلى ألاظىىسي، والىق مخىه آلاحي

 ٌعبو الىحىد، ًصح هزا غلى إوعان ؤلاوعان الذًني غىذه أن الجىهش
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اإلاجخمػاث البذابُت والؽشنُت، مثلما ًصح غلى اليهىدي واإلاعُحي واإلاعلم، لهذ 

ل ؤلاوعان إلى ما هى غلُه الُىم ألن ظلعلت مً الحىادر نذ خذزذ في  ـو

ل، وهزه الحىادر جشويها ألاظاوحر، وهي إر جكػل رلَ قلٍي جكعش له يُل  ألـا

لي  جًٍىن غلى هزا الىدى، وإلاارا، وغىذ ؤلاوعان الذًني إن الىحىد الحهُهي ألـا

علم بيخابجه،  خ البذةي َو إهما ًبذأ في اللحظت التي ًىلؼ قيها غلى هزا الخاٍس

خ إلهي خ البذةي هى دابما جاٍس . 2"والخاٍس

ل لهزا الىق وحب غلُىا أن وؽحر إلى أهمُخه   ونبل الخىشم بالخأٍو

ت بحن ألاظىىسي والذًني  ونُمخه في الىنذ هكعه، قهزا الىق ًيص ئ غالنت بيٍُى

بما ًؤيذ مىىلو هزه الذساظت، يما أن مشظُا إلُاد ومً خالُ هزا الىق 

لجأ إلى  ًخجىب الحٌم اإلاباؼش الزي ًكفل في غالنت ألاظىىسي والذًني ٍو

ت غلى اإلاعخىي اللؿىي للخػبحر غً بيُت اإلاهذط  ، لزلَ (ألاظىىسة والذًً)الشمٍض

ت؛  ل يمىهج للٌؽل غً اإلاػنى الزي جدعتر غلُه هزه الشمٍض ظيعخخذم  الخأٍو

قمً خالُ الىق ًداُو مشظُا إلُاد أن ًيبه الهاسا إلى أن غالنت ألاظىىسي 

ذ لبىها جىىبو غلى ًل الىمارج واإلاىظىماث الذًيُت  بالذًني التي ًٍش

ًان ؼٍلها، قهي جىىبو غلى ؤلاوعان  ًان صمانها ومهما  وألاظىىسٍت مهما 

ًان يهىدًا أو معُدُا أو " البذاةي" يما جىىبو غلى ؤلاوعان الحذًث ظىاء 

خ ؤلالهي  خ اإلاهذط، أي الخاٍس معلما؛ قاإلوعان ًفبذ مخذًىا إرا اولؼ غلى الخاٍس

و  الزي جخٌكل ألاظىىسة بىهله إلى ؤلاوعان لخكعش له خالخه مؼ الهذس ي غً وٍش

خ  يؽل ألاظباب والؿاًاث ألامش الزي ًىهل ؤلاوعان مً مشخلت الاوالع غلى الخاٍس

، مػنى رلَ أن ألاظىىسي إر ًشوي (ؤلاًمان)اإلاهذط إلى مشخلت الدعلُم بيخابجه 

خا مهذظا ًىهل ؤلاوعان مً الجهل إلى اإلاػشقت أي مً خالت الالجذًً إلى  جاٍس

خالت الخذًً، وال ٌػني رلَ أن اإلاشخلت ألاظىىسٍت ظبهذ مشخلت الخذًً ومهذث 

لها بهذس ما حػني أن ألاظىىسة هي الحذ الكاـل بحن الذًني والذهُىي يباب 

، (اإلاٍان اإلاهذط)واإلاػبذ  (اإلاٍان الذهُىي )الٌىِعت الزي ًكفل بحن الؽاسع 

قاألظىىسة هي الباب الزي إن قخده ؤلاوعان ظِخمًٌ مً الاجفاُ باإلاهذط 

والذهُىي في الىنذ هكعه، ههُى رلَ ألن ألاظىىسة ال جىكفل غً الىانؼ بل إن 

حل ألاظاوحر جهذم خلىال لإلوعان قهي جشجبي بما ًىاحهه ؤلاوعان في الىانؼ مً 
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أصماث واظخكهاماث ال جدل إال بالشحىع إن لم ههل الهشوب إلى الىمىرج ؤلالهي 

. اإلاهذط

 وػخبر ًل ما ظبو مجشد أقٍاس اظتهاللُت ًمًٌ لها أن حػحن الهاسا غلى 

قهم ما هى آث، قػالنت ألاظىىسي بالذًني ال ًمًٌ أن جكهم غىذ مشظُا إلُاد إال 

إرا أمعَ الهاسا بٍلماث مكخاخُت حعمذ له باظدىىام هفىؿ هزا اإلاكٌش، 

ت، ألاهثروبىلىحُا، الػاإلاُت؛ وغلُه : وهزه الٍلماث اإلاكخاخُت هي ت، الشمٍض البيٍُى

ًدو لىا آلان أن هىشح ظؤالا مكفلُا خُى غالنت ألاظىىسي بالذًني غىذ مشظُا 

ُى إلى اإلابخغى مً  إلُاد، قئن جمٌىا مً ؤلاحابت غىه ظِعاغذها رلَ غلى الـى

هل الخذًً هى الزي ألهم : هزه الذساظت بىجاح يبحر؛ والعؤاُ مكاده آلاحي

ؤلاوعان إلبذاع ألاظاوحر التي اظخخذمها للخػبحر غً نذاظت ؤلالهي؟ 

 

 وحي أوالني -1

ذ مشظُا إلُاد مً خالُ اظخخذامه إلاكهىم  أن ٌػالج " الىحي ألاوالوي"ًٍش

قٍُىن اإلاهذط رو أـُى دًيُت  (oracle)معألت أـل الذًً بشدها إلى الىحي 

لج إلُاد إلى مىلىع الىحي وأـل الذًً مً الباب  إلهُت ال أظىىسٍت إوعاهُت، ٍو

في قهم الهشمس ي، إر جىشم إلى ألازش البالـ الزي أخذزخه اإلاخىن الهشمعُت

ألاقالوىهُت وفي الخأظِغ لػفش النهمت ؤلاًىالُت بالشبي بحن الكٌش البؽشي 

غمىما في مخخلل ججلُاجه والىحي باغخباسه مػشقت مىدها هللا لإلوعان؛ غلى هزا 

. ألاظاط ظٍُىن مفذس الذًً وظابش أقٍاسها إلهي جم بالىحي لإلوعان

اهىالنا مً قٌشة الىحي ألاوالوي ًمًٌ الهُى أن الخىخُذ ظابو لكٌشة حػذد 

، ومػنى (هللا)آلالهت باغخباس أن اإلابذأ في معلمت الىحي ألاوالوي هى أخادًت اإلافذس 

خ، قال  رلَ أن مشظُا إلُاد ًكعش مبذأ الىحي ألاوالوي بىلؼ الذًً خاسج الخاٍس

؛ جدُلىا قٌشة 3وحىد ألدًان بل هىاى دًاهت واخذة غاإلاُت ال إنلُمُت وال مدلُت

الىحي ألاوالوي أًما إلى معألت بالؿت ألاهمُت في اإلاؽشوع الكٌشي إلاشظُا إلُاد وهي 

ُى الؽشنُت للذًً سدا غلى اإلاعُدُت ؤلانلُمُت التي ؾشظتها يىاةغ الهشون  ألـا
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 ألامش الزي 4الىظىى، قالهشمعُت ظبهذ اإلاعُدُت وجيبأث بيبىة غِس ى بً مٍشم

مٌنها مً أن جٍىن مفذسا للذًً  ًجػل اإلاخىن الهشمعُت راث مفذانُت يبري ٍو

ؤيذ في الىنذ هكعه جالنذ  ل ٌػٌغ زهاقت الؽشم ٍو غلما أن هشمغ مفشي ألـا

ػخبر  الثهاقاث مً خالُ جأزحر الهشمعُت ختى في ألاقٍاس اإلاعُدُت قُما بػذ، َو

رلَ ههىت بالؿت ألاهمُت باليعبت إلاشظُا إلُاد سؾم أنها جخػلو بالخكاـُل قهىـ، 

ًاهذ اإلاخىن الهشمعُت غامال سبِعا ظاهم في النهمت التي غشقتها إًىالُا  إر 

. خاـت وأوسوبا في ؼتى اإلاجاالث

ت جخممنها قٌشة الىحي ألاوالوي وهي   ًىهلىا ما ظبو إلى معألت حىهٍش

سقن الكٌشة الػلماهُت التي حػخبر أن ألاظىىسة هي أـل الذًً، لًٌ اإلاؽٍلت 

دا ًدبنى قُه قٌشة الىحي ألاوالوي، قهذ  غىذ مشظُا إلُاد أهه لم ًهذم هفا ـٍش

جىشم إلُاد لهزه اإلاعألت ببراغت قُىىمُىىلىحُت مىهىػت الىظحر إر جمًٌ مً 

حػلُو أخٍامه مجعذا أسقى ألاوىاس الكُىىمُىىلىحُت ال يما هظش لها هىظُش بل 

. يما أسادها هى أن جىبو

جبهى مؽٍلت واخذة أمام معألت الذًً والىحي ألاوالوي، وهي مؽٍلت 

فت ال ًمًٌ قهمها إال بمهاسبت جمٌىىا مً يؽل هزه اإلاؽٍلت، واإلاهفىد هىا  غٍى

ًان وانؼ الظاهشة الذًيُت في الهذًم، قكشلا لى  باإلاهاسبت ممازلت اإلاؽٍلت يما 

خ  ظلمىا بأوشوخت الىحي يمفذس للذًً غىذ مشظُا إلُاد وبالىظش إلى غمو الخاٍس

ش هزه  في هزه اإلاعألت قعىف لً هخمًٌ مً جهذًم ألادلت التي مً ؼأنها جبًر

خ البالُىلُتي  خ مػلىم غً ؤلاوعان هى الخاٍس الكشلُت، والعبب أن أنذم جاٍس

مًٌ حعمُت هزه  (ألادوى، ألاوظي وألاغلى)الزي ًهعم غادة إلى زالزت أنعام  ٍو

ًان غلُه  اإلاشخلت بالهاع السحُو الزي ال ًهذم آزاسا يخابُت حػشقه أو جبرص لىا ما 

، وألامش ٌؽمل أًما ؤلاوعان (خاـت ألادوى)في رلَ الػفش (ألاهاس ي)ؤلاوعان 

الىُاهذسجالي أو ما ًفىلح غلُه باإلوعان الػانل الىُاهذسجالي الزي غاػ في 

وؤلاوعان الػانل  (homo sapian niandertalisis)الػفش البالُىلُتي ألاوظي 

ل أو إن صح الهُى نشاءة  قُما بػذ؛ قٍل ما هى مخىقش آزاس ـامخت جدخاج إلى جأٍو

ًاهذ جخممنها الخمازُل ووشم الذقً والشظىم غلى  ت التي  جهل غلى الشمٍض

ل رلَ ًبهي الخجشبت الذًيُت ؾحر واضحت خعب مشظُا  اث الٌهىف ًو حذاٍس
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، وأما الذلُل الٌخابي اإلاىلىب قعِخىقش قُما بػذ لًٌ اإلاؽٍلت هىا هي أن 5إلُاد

وهزا ما  (قني حمالي، ؼػشي، خماس ي، مهذط)الىق ظُأخز ؼٍل ألاظىىسة 

ت التي ؼهذث أولى الىفىؿ الذًيُت ختى أن مشظُا  خذر في الحماسة العىمٍش

 ُ خ ًبذأ مً ظىمش: "إلُاد غبر غً رلَ بالهى خجعذ ًل رلَ في الىق 6"الخاٍس ، ٍو

وإنها جخػلو بالىزابو ألاولى اإلاٌخىبت والتي ٌػىد أـلها لأللل الثالثت، ولًٌ : " آلاحي

؛ غىذبز ال ًمٌىىا ولؼ 7"هزه الىزابو حػٌغ، بالخأيُذ، غهابذ دًيُت أيثر نذما

خذ قاـل بحن ألاظىىسة والذًً وجبهى قشلُت الىحي ألاوالوي التي ًهترخها 

. مشظُا إلُاد بذون أدلت جبرسها

ًمٌىىا جهذًم نشاءة أخشي للكفل بحن ألاظىىسة والذًً بما ًخذم 

قشلُت الىحي ألاوالوي، وهزه الهشاءة ظيخػامل قيها مؼ وانؼ الذًً والٌخابت يأزش 

البذ مىه هاهَُ غً الىابؼ اإلاُثىلىجي لخلَ الٌخابت؛ ًكشك غلُىا ًل ما ظبو 

نبُى قٌشة أن الذًً ال ًمٌىه أن ًظهش للباخث إال مً خالُ ألاظاوحر، لًٌ 

مارا لى أنشث ألاظاوحر راتها بكشلُت الىحي ألاوالوي؟ ظٍُىن رلَ المدالت دلُال 

ؤظغ لكٌشة الىحي ألاوالوي  ٌػخمذ غلى مفذانُت ألاظىىسة لُلخل خىلها ٍو

الزي ًمؼ الذًً نبل ألاظىىسة بأن ًثبذ مفذسه ؤلالهي، ًهُى مشظُا إلُاد في 

خ : " هزا الؽأن مً اإلامًٌ أن ًهىم اإلاشء بذساظت ؼُهت، ٌعخػُذ قيها جاٍس

 غىذبز جفبذ 8"((بالىحي الهشمس ي ألاوالوي))ألاظىىسة الذًيُت والثهاقت اإلاخػلهت 

ل دًني خفل غلُه  خ اإلاهذط باغخباس أن اإلاهذط في ألـا ألاظىىسة حػني جاٍس

. ؤلاوعان بىحي إلهي أوالوي

واحهذ قٌشة الىحي ألاوالوي اهخٍاظت بػذ سواحها الٌبحر وجأزحرها في مخخلل أقٍاس 

النهمت ألاوسبُت ما بحن الهشن الشابؼ غؽش والعادط غؽش، والعبب هى قلعكاث 

ًاصوبىن  ًالػمل الزي نام به إسحام  غذًذة سقمذ أوشوخت الىحي ألاوالوي 

(isaaccasaubon)  م والزي أزبذ مً خالله أن اإلاخىن الهشمعُت 1614ظىت

ت بدخت، بل هي مجشد هفىؿ يخبذ ما بحن  لِعذ وخُا خعب دساظت لؿٍى

الهشهُحن الثاوي والثالث للخىقُو بحن الهلُيُت واإلاعُدُت، هاهَُ غً الىلػُت 

اوػا في خحن  التي جؤمً باإلاادة والىبُػت والىحىدًت التي حػخبر ؤلاوعان خالها ـو



93 
 

أن الىحي ألاوالوي ًخممً قٌشة أن ؤلاوعان غاحض وآلالهت أو هللا أوحى له 

. لِعاغذه

 ألاساطير الحية -2

هت،  ًمحز مشظُا إلُاد بحن ألاظاوحر وال ًخػامل مؼ الٍل بىكغ الىٍش

ً أو أظاوحر الذماس ال ًمًٌ أن جىلؼ غلى نذم اإلاعاواة مؼ  قأظاوحر الخٍٍى

أظاوحر أخشي جدٍي غً ظلىى مػحن أو غً يُكُت خشوج هىع مً الىباث إلى 

، لل إلى رلَ قئن ألاظاوحر الُىهاهُت ال جىلؼ هي ألاخشي غلى نذم 9الىحىد

اإلاعاواة مؼ ألاظاوحر الؽشنُت الهذًمت باغخباس أن الُىهاهُحن ال ًمخلٍىن أظىىسة 

ا؛  واخذة لها غالنت بالذًً، أي جخممً وهعا أو مػخهذا أو ختى مخىا ؼػابٍش

قاألظاوحر الحُت غىذ مشظُا إلُاد هي ألاظاوحر التي جخػلو بأمش حلل ًدذر في 

ًاهذ حػني الحهُهت ال الىهم والخُاُ  الىحىد، وهي أظاوحر جشجبي بالذًً ألنها 

الكني يما صغم رلَ الُىهاهُىن مً مىىلو الكفل بحن اإلاُخىط واللىؾىط؛ ونذ 

ظماها باألظاوحر الحُت ألنها الصالذ جشاقو الكٌش البؽشي مً خالُ الذًً، قهزا 

ت ًىنها جكعش الػذًذ مً الىهىط واإلاػخهذاث . ألاخحر لمً لها الاظخمشاٍس

بػذ جدذًذ مػنى ألاظىىسة الحُت غىذ مشظُا إلُاد ظيبدث آلان في هزه 

ألاظاوحر غما ًؤيذ مفذسها الذًني؛ وفي هزا العُام وحذها هفا بالـ ألاهمُت 

ُى الذًيُت إلاخىن ألاظاوحر، والىق مخىه  ًمٌىه أن ٌعاغذها غلى جأيُذ ألـا

إن أظىىسة اليؽأة الٍىهُت جدُذ لىا قهم الحُاة الذًيُت غىذ : " آلاحي

،يما جدُذ لىا قهم زهاقتهم وجىظُمهم الاحخماعي، قالػالم غىذهم هى الذاًاى

- التي هي ججعُذ لهما بالزاث- خفُلت مػشيت مبذأًً مخهاوبحن، وشجشة الحُاة 

ل ًمًٌ لىا أن هدفل مً متن هزا 10"جكنى خالُ هزه اإلاػشيت و الخأٍو ، وغً وٍش

الىق غلى مػنى ًكُذها في قهم غالنت ألاظىىسي بالذًني، قمشظُا إلُاد ًشي أن 

ً جمخلَ وظُكت هامت وأظاظُت  ألاظىىسة خاـت الٍىهُت التي جخدذر غً الخٍٍى

ل ونذ حاء  جخمثل في ؼشح الحُاة الذًيُت، ومىه وعخيخج أن الذًني هى ألـا

ألاظىىسي لِؽشح قهي مدخىي الذًً، وبمػنى آخش قئن ألاظىىسة هي أُو 

خىاب دًني نام ؤلاوعان بٌخابخه وهى ٌػبر غً قهم ؤلاوعان للذًً، هاهَُ غً 
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أهىا ومً خالُ ألاظاوحر ًمٌىىا قهم الحُاة الاحخماغُت والانخفادًت لإلوعان 

وختى ما ًخػلو بالكً واإلاػشقت والهُم إلى ؾحر رلَ مما ًخق ؤلاوعان باغخباسه 

. ًابىا مخمحزا وغانال

 جخمحز ألاظاوحر الحُت أًما بخاـُت أخشي مً ؼأنها أن جؤيذ اإلافذس 

اإلاؽترى للكٌش أو الخىاب ألاظىىسي، وهزه الخاـُت هي حؽابه ألاظاوحر الحُت 

في الػذًذ مً ألامىس أهمها اإلاىلىع وقٌشجه الػامت، قشؾم الكشم الٌبحر بحن هزه 

خي وغلى معخىي الظشوف الاحخماغُت  ألاظاوحر غلى اإلاعخىي الخاٍس

وألاهثروبىلىحُت التي ولذث في خمنها إال أنها حؽترى في الػذًذ مً اإلاىالُؼ وفي 

ً، الىىقان، ): أقٍاسها الػامت التي جمثل مدىس ألاظىىسة؛ اإلاهفىد بزلَ الخٍٍى

، ألامش الزي ًدخم غلى داسط (إلخ...الذماس، ظخت أًام، الػماء، اإلااء، العكُىت

ما ظش الدؽابه الٌبحر الهابم بحن : ألاظاوحر أن ًىشح ظؤالا بالـ ألاهمُت مكاده

ألاظاوحر الحُت سؾم الكاسم الضمني الٌبحر بُنها وسؾم الكشم الاحخماعي 

وألاهثروبىلىجي بحن اإلاجخمػاث التي أهخجتها؟ 

ٌؽشح مشظُا إلُاد مىنكه مً هزا الدؽابه غً وٍشو الاظخػاهت بىهذ 

قٌشة الثهاقت اإلادلُت وخاـت ألاوسبُت، قمشظُا إلُاد ٌػخهذ حاصما أهه ال جىحذ 

زهاقت أو خماسة معخهلت جمام الاظخهاللُت غً الثهاقاث أو الحماساث ألاخشي، 

ت؛ أما جكفُل رلَ وبشاهُىه  ًاة ألوشوخت لُكي ؼتراوط البيٍُى وفي رلَ مدا

قىجذها في الػذًذ مً الىفىؿ التي جؤظغ ًلها لكٌشة جالنذ الثهاقاث ووخذة 

ت التي ظاهم قيها ؤلاوعان البذاةي بىكغ الهذس أو أيثر مهاسهت  الحماسة البؽٍش

ل رلَ مً  باإلوعان الحذًث، ظاهم قيها الؽشقي يما ظاهم قيها الؿشبي، ًو

ؼأهه أن ًبرس الدؽابه الٌبحر اإلاىحىد بحن ألاظاوحر الحُت التي جشوي أمشا حلال 

هزا الٌالم ًكض ي إلى الهُى إن : " وجكعش ما ًخػلو بالذًً؛ ًهُى مشظُا إلُاد

هي وألاونُاهىس ي، ٌعاغذ  خىاس الؿشب اإلاباؼش مؼ الػالم آلاظُىي وؤلاقٍش

ألاوسبُحن غلى ايدؽاف مىانل سوخُت ًمًٌ اغخباسها بدو راث نُمت، مػترف 

بها غاإلاُا، ولم حػذ جلَ اإلاىانل مػبرة غً ـُـ إنلُمُت وغً إبذاغاث جخم في 

ت، إهما هي مىانل  خ البؽٍش ُ -حاهب مدذود مً جاٍس - إرا ظمدىا ألهكعىا ههى

، واإلاػنى الزي ًمٌىىا أن وعدؽكه مً متن هزا الىق هى "11غاإلاُت ومعٍىهُت
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خ ؤلاوعاوي الزي بذأ مىز  خ أوسبا ال ًمًٌ أن ًٍىن مىكفال غً الخاٍس أن جاٍس

ُى إال بالػىدة إلى آلاخش الزي وؽترى  آالف العىحن، قال مجاُ للبدث غً ألـا

ت بما قيها ألاظاوحر  خ الزي ًخممً ًل أؼٍاُ الحُاة البؽٍش مػه في الخاٍس

. وألادًان أي ججاسبىا الشوخُت مؼ الهذس ي

ًىشم مشظُا إلُاد باب خىاس الحماساث لذخُى مىلىع وخذة ألادًان، 

وهدً وػخبر أن هزه الجضبُت في مؽشوغه الكٌشي هي التي ألهمذ قشاط العىاح 

وهزا أمش ظيىا نؽه قُما بػذ، قمىلىع " دًً ؤلاوعان"لٌُخب لىا مؤلل 

الىخذة الزي جدذر غىه مشظُا إلُاد ال ًدىانن مؼ وانؼ الخػذد والخىىع غلى 

معخىي الخجاسب الذًيُت بهذس ما ٌػني وباألظلىب البيُىي ألاحضاء داخل البيُت؛ 

لهذ ـادقىا الػذًذ مً الىفىؿ التي جخذم هزا الىشح اإلاخأـل في اإلاؽشوع 

الكٌشي إلاشظُا إلُاد لٌىىا وججىبا للعىدُت في الخىاُو سيضها غلى بػن 

الىفىؿ التي اسجأًىا أنها ألانىي مً بحن هظحراتها، قػلى ظبُل اإلاثاُ ال الحفش 

ذ أن هؤظغ له في نشاءة مذوهاث هزا اإلاكٌش،  ًهذم الىق آلاحي اإلاػنى الزي هٍش

ت هى : " والىق مخىه آلاحي خ الشوحي للبؽٍش إن الؽػىس بهزه الىخذة للخاٍس

ايدؽاف خذًث، وماصاُ ؾحر مخمثل بما قُه الٌكاًت، وظيخدهو مً أهمُخه 

باليعبت إلاعخهبل هظامىا في الكفل ألاخحر مً الجضء الثالث، وفي هزا الكفل 

مىز ماسيغ وهُدؽه - ألاخحر هىانؾ ألاصماث اإلاثاسة مً نبل أظُاد الاههعامُت 

خ / ألاهثروبىلىحُا / واإلاعاهماث اإلاهذمت مً نبل ؤلاهاظت - ختى قشوٍذ  وجاٍس

لُت الجذًذة، التي لً جدعب ؤلابذاع الذًني  ألادًان، والكُىىمُىىلىحُا، والخأٍو

. 12"والىخُذ وإهما لها إلهام للػالم الؿشبي الحذًث

خ جشايمي ظاهم  ت مؼ اإلاهذط هى جاٍس خ البؽٍش ًل ما ظبو ًؤيذ أن جاٍس

قُه الجمُؼ بالٌُكُت وبالهذس الزي ًممً لٍل اإلاجخمػاث الحو في اإلاؽاسيت في 

ت يما الحو في الىحىد، هزا ما ًكعش خعب ما وػخهذ  بىاء الحماسة البؽٍش

ت واإلاباؼشة مؼ حضبُت الدؽابه الٌبحر بحن ألاظاوحر الحُت، ومىه  الػالنت الهٍى

ًان باإلمٍان أن  ًمًٌ لىا الاهخهاُ آلان إلى ظؤاُ آخش ًخمم العؤاُ العابو، هل 

ًاهذ هزه  ًدذر هزا الدؽابه بحن اإلاجخمػاث غلى معخىي ألاظاوحر الحُت لى 
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ت مىلىغُت  ألاظاوحر غباسة غً إبذاع غهلي خالق ال غالنت له بمشحػُت قٌٍش

. خاسحت غً الزاث؟

ًمٌىىا الهُى أن ؤلاحابت غلى العؤاُ العالل الزيش لً جٍلكىا الٌثحر، 

هت إبذاغُت غهلُت خالفت لؿاب الدؽابه  قلى ـاؽ ًل مجخمؼ أظاوحره بىٍش

الحاـل بحن ألاظاوحر الٌبري، بل إن رلَ ًدىانن مؼ مكهىم ألاظىىسة أـال 

ًاجبا بل هي حػبر غً قٌش حمعي؛ واإلاىىهي هى أن  باغخباس أن ألاظىىسة ال جمخلَ 

، نذًم)مجخمػا بذبُا  ت  (أُو ًان نذ جىانل مخىن الذًً غلى ؼٍل زهاقت ؼكٍى

ؼاسخت إلاممىن الذًني ًىحي أوالوي، وبخالنذ الثهاقاث والحماساث مشث ألاقٍاس 

ألاظاظُت واإلادىسٍت في هزا الخىاب الذًني الزي ـُـ في نالب قني لؿىي سقُؼ 

خ، أي أن جالنذ الثهاقاث  مً مجخمؼ آلخش وجمٌىذ مً الخىهل غبر الخاٍس

خ؛ لًٌ  والحماساث هى الزي ظاغذ جىهل ألاقٍاس ألاظىىسٍت غبر الجؿشاقُا والخاٍس

ألاهم هى أن الذًً ظبو ألاظىىسة وهزه ألاخحرة إهما وحذث لؽشح مخىه مثلها في 

رلَ مثل أي خىاب دًني ٌععى إلى الخكٌحر داخل مىظىمخه الذًيُت، وهزا ما 

ُى : "ًجػل الهاسا ًكهم نُى مشظُا إلُاد إن الهفت الصحُدت ألظاوحر ألـا

ا لذغم الىظام للػالم وللمجخمؼ ، واغخمادا غلى رلَ 13"ًاهذ غمال دًيُا لشوٍس

ُى جبخذا : " أًما ًمٌىىا قهم نىله ويما في أي مٍان آخش، قئن أظاوحر ألـا

، وللػلم قئن الخزيش هىا ًخػلو باظترحاع أو إغادة بىاء "14بالخزيحر باليؽٍىهُت

. الفىس الذًيُت باظخخذام اللؿت والػشف الاحخماعي اللزان جضخش بهما ألاظاوحر

 وظيفة ألاساطير -3

ُى الذًيُت لألظاوحر مً خالُ البدث غً وظُكت  ًمٌىىا اظخيباه ألـا

ألاظىىسة، أي أهىا ظىىظؼ في هزه الجضبُت مً اإلاىهج البيُىي لُفبذ مىهجا 

ًاهذ جهىم  ا وظُكُا لٍي ًلبي مىلبىا؛ ولِغ اإلاهفىد بىظُكت ألاظاوحر ما  بيٍُى

به هزه ألاخحرة في اإلاجخمػاث التي جؤمً بمدخىاها وجشددها ممضوحت بالىهىط 

لدعهُل الػبىس مً الضمً الػادي إلى الضمً اإلاهذط قدعب، بل اإلاهفىد هىا 

بىظُكت ألاظاوحر ما نامذ به ألاظىىسة في هظش الذاسظحن، غىذبز ًمًٌ حعمُت 

هزه الىظُكت بالىظُكت اإلاُثىلىحُت التي بئمٍانها معاغذجىا غلى يؽل الػالنت 
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ًاة  ل الذًني ومدا بحن ألاظىىسة والذًً بما ًثمً ًل ما ظبو ريشه خُى ألـا

. ألاظىىسة للىفىؿ ألاولى اإلاهذظت وهي الىفىؿ الذًيُت

ًشي مشظُا إلُاد أن لألظىىسة وظابل غذة جؤديها، وختى ال هخدذر إال مً 

خالُ الىفىؿ اسجأًىا أن هشجٌض في نشاءجىا لىحهت هظش مشظُا إلُاد غلى هفىؿ 

البذ لىا نبل أن هخخم هزا الكفل مً : " جخذم ما هفبى إلُه؛ ًهُى مشظُا إلُاد

إًشاد الكهشاث الٌالظٌُُت التي خاُو قيها بشوهالف مالُىىقعٍي أن ٌعخخلق 

ألاظىىسة، مىظىسا إليها بما : وبُػت ووظُكت ألاظىىسة في اإلاجخمػاث البذابُت

قيها مً غىفش ؾني بالحُاة، لِعذ جكعحرا ًشاد مىه جلبُت قمُى غلمي، بل هي 

؛ جكعش ...خٍاًت حػُذ الحُاة إلى خهُهت أـلُت وحعخجُب لحاحت دًيُت غمُهت

وجبرص وجهجن اإلاػخهذاث، جدامي غً اإلابادا ألاخالنُت وجكشلها، جممً قاغلُت 

، وبما أن مشظُا إلُاد ٌعخػشك في هزا الىق أوشوخت 15..."الاخخكاالث الىهعُت

مالُىىقعٍي قئهىا لم هجضم بأهه ًدبنى أوشوخت هزا ألاخحر إال بػذ نشاءة الىق 

إرن، غىفش حىهشي في -: " والزي حاء مباؼشة بػذ الىق العالل الزيش- آلاحي

كا ال وابل وساءه، بل خهُهت خُت ال ًىكَ ًلجأ  الحماسة ؤلاوعاهُت، لِعذ جخٍش

إليها ؤلاوعان؛ لِعذ غشلا إلاؽاهذ مفىسة، بل ـُاؾت خهُهُت للذًً البذاةي 

، ومىه وعخيخج أن مشظُا إلُاد ًيخهل مً معخػشك 16"وللحٌمت الػملُت

ألوشوخت مالُىىقعٍي إلى معخيبي ًدذد الىدُجت التي جبرص مىنكه هى واإلاخمثل 

في أن الىظُكت ألاظاظُت لألظىىسة جخمثل في ـُاؾت خهُهُت للذًً، وإرا ظلمىا 

بأن ألاظىىسة حػخبر ـُاؾت للذًً قمػنى رلَ أن الذًً هى أـل ألاظاوحر وهزه 

ألاخحرة إهما وحذث لدؽشح الذًً أو لخىزهه باغخباس أن الذًً ًىحي له نُمت يبحرة 

 .ججعذث في نذاظخه غىذ ؤلاوعان اإلاػني ألاُو وألاخحر بزلَ الىحي

 

 

 

: خالصة 
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 ظجرجٌض غلى حضبِخحن لفُاؾت متن خالـت هزه الذساظت، ألاولى هي 

ًاظحرس ًمًٌ اظخخالـها مً الىق آلاحي ت : " قٌشة ألسوعذ  وبالخالي قئن أي هظٍش

مػشقُت البذ مً أن جىلي الخُاُ اإلاٍىن لألظاوحر مً الػىاًت بهذس ما جىلي اإلاىىو 

ت ال جخكالل بل جخخلل قدعب،  واإلاكاهُم اإلاػشقُت اليعهُت، قاألهماه الكٌٍش

ما "وؼػىب " مىىهُت"وهٌزا لم ٌػذ مً اإلامًٌ جفيُل الؽػىب إلى ؼػىب 

ُى إلى مشجبت الخكٌحر اإلاىىهي"نبل مىىهُت ، 17"، أي لم جدظى بػذ بؽشف الـى

واإلاؿضي مً رلَ أن الثهاقت ألاوسبُت اإلاىىهُت اليعهُت جمخلَ حزوسا جمخذ إلى 

الثهاقاث الؽشنُت الهذًمت الالمىىهُت الالوعهُت التي ظُىشث غليها الالغهالهُت 

مًٌ أن وػخبر رلَ خالـت حػبر غً ـكىة  في ؼٍلها ألاظىىسي والذًني، ٍو

خأيذ رلَ  الهُى الزي نذمه مشظُا إلُاد في مؽشوغه الكٌشي غً ألاظىىسة، ٍو

ًاظحرس أهه  لذي اإلاخخفحن في مجاُ ألاظىىسة والكٌش غىذما ههشأ غً أسوعذ 

ت الذاللت في قهم  ىا نُمت اللؿت وسمٍض حن ألاوابل الزًً أدًس ٌػخبر مً البيٍُى

. الػذًذ مً أؼٍاُ الكٌش البؽشي وغلى سأظها ألاظاوحر

مًٌ اظخخالـها مً الىق  أما الجضبُت الثاهُت قخخمثل في قٌشة لشودولل أوجى ٍو

 مشيبت ومػهذة بٍل ما للكظ قشصة" الهذس ي"ًترجب غلى ما جهذم نىله أن : "آلاحي

مً مػنى، أما غىاـشه اإلاشيبت له قهي غىاـشه الػهالهُت، وؾحر الػهالهُت، ولٌىه، 

 ومػنى رلَ أن الخذًً قىشة في 18"في هزه وجلَ، قشصة أولُت بؽٍل مدن

ؤلاوعان أي أمش أولي خالق لم ًشجهي إلُه ؤلاوعان بل بكمله اسجهذ ؤلاوعاهُت 

هت غلمُت  ت التي خشيها ؤلاوعان بىٍش خ البؽٍش إلى ًل أؼٍاُ الىعي التي غشقها جاٍس

أو قلعكُت أو ختى قىُت؛ والذلُل غلى أن الذًً هى أـل ألاظىىسة باغخباسها قىا 

خا أو ختى باغخباسها حػبحرا غً اإلاجخمؼ وأغمام الىكغ هى الىق  أو باغخباسها جاٍس

قئهه ًجب الدعلُم، أوال، بأهه غىذما ٌؽشع الخىىس الذًني باهىالنخه، : " الخالي

بت ومخىىغت، جخهذم غلى الذًً بدفش اإلاػنى، ولٌنها جترى  جىالػىا ظىاهش ؾٍش

: أزشها في مجشي ظحره قُما بػذ؛ هزا هى ؼأن مذلُى ًل مً اإلاكاهُم آلاجُت

مهم، وؤلاًمان "الىجغ"و" الىاهش" مها، " باألهكغ"، ؤلاًمان باإلاىحى، وجٌٍش وجٌٍش

هزا الىق 19..."والسحش، والكأُ الحعً، وألاظىىسة، وإيشام ألاؼُاء الىبُػُت

ظُمؼ خذا للجذُ خُى جشاجبُت ألاظىىسة والذًً، قالذًً أولي قىشي 
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وألاظىىسة لِعذ ظىي حػبحرا غً جىىس خادر في اليؽاه الذًني أي أنها 

خىاب دًني ًمخلَ البػذ اللؿىي والكني يما ًهبل إظهاواث غذًذة في مجاالث 

خ واإلاجخمؼ والىكغ ًالخاٍس إلخ؛ وحػبر هزه الجضبُت اظخهالبا غً إحماُ ...مخخلكت 

برس ًل ما ظبو مً هزه الخالـت اخخُاسها ألسوعذ  ما رهب إلُه مشظُا إلُاد، ٍو

ًان البذ مً الخىشم إليهما ًي هظكش  حن  ًاظحرس وسودولل أوجى يأهمىرححن قٌٍش

. بكهم اإلاؽشوع الكٌشي إلاشظُا إلُاد

 هىهي هزه الذساظت بمالخظاث مً ؼأنها أن جهذم لىا معاخت إلاقُت 

لبدثىا، هزه اإلاالخظاث جخمحز أًما بىابػها الاظخيخاجي باغخباس أنها حػبر غً 

جدفُل خاـل في اإلاؽشوع الكٌشي إلاشظُا إلُاد، إر ًخجلى لٍل مً نشأ لهزا 

اإلاكٌش أهه ٌعخخذم مكهىم ألاظىىسة ويأنها حػبحر غً الذًً ختى أضحذ الحذود 

الكاـلت بُنها وبحن الذًً ؾحر مشبُت؛ لل إلى رلَ أن مىلىع ألاظىىسة والذًً 

غىذ مشظُا إلُاد ما هى إال مذخل إلاىلىع خىاس الحماساث الزي ٌؽتره غذم 

اإلاكاللت بحن الحماساث والايخكاء بالخمُحز بُنها؛ ًهذم مشظُا إلُاد أًما جفىسا 

لألظىىسي والذًني ًمًٌ الذاسط مً الشبي والكفل بُنهما دون أدوى مؽٍلت، 

قالشبي ًٌمً في قٌشة الهذس ي يىهىت جهاوؼ ججمػهما والكفل ًخم مً خالُ 

لي واإلاهلذ . الخمُحز بحن ألالىهي والبؽشي أو ألـا

 

قائمة املصادر واملراجع املعتمذة 

  ،نهاد خُاوت، داس يىػان للذساظاث واليؽش، : ، جشمظاهرألاسطورةمشظُا إلُاد

 .1991 ، 1دمؽو، ه

  ،ظػىد اإلاىلى، اإلاىظمت الػشبُت : ، جشالبحثعنالتاريخواملعنىفيالذينمشظُا إلُاد

 .2007، 1للترحمت، بحروث، ه 

  ،جشثاريخ املعتقذات وألافكار الذينيةمشظُا إلُاد ، غبذ الهادي : ، الجضء ألاُو

 .، دمؽو1986/1987، 1غباط، داس دمؽو، ه

  ،ًاظىخت، ميؽىساث وصاسة : ، جشألاساطيروألاحالموألاسرارمشظُا إلُاد خعِب 

 .2004، 1الثهاقت، دمؽو، ه 
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  ،ًاظحرس ظػُذ الؿاهمي، هُئت أبى ظبي للثهاقت : ، جشاللغةوألاسطورةأسوعذ 

 .2009، 1والترار، أبى ظبي، ه

  ،حىسج خىام البىلس ي، داس اإلاػاسف الحٌمُت، : ، جشفكرةالقذس يسودولل أوجى

 .2010، 1بحروث، ه

                                                             


-. اجلزائر - أ س خاذ حمارض جبامؼة مطعفى اسعيبويل مبؼسكر - 
1

مَاد، -  سعورةمرس َا ا   ص ،1991 ، 1هناد خِاظة، دار كيؼان ندلراسات وامًرش، دمشق، ط: ، حرمظاهرال 

21 ،22 .


حسب امس َاق امؼام نليص هظن أ ن امللطود هو املاهَة ومُس اجلوهر، فال مر ًخؼلق خبلل يف امرتمجة، فلكمة - 

(essence)  مَاد أ ن ٍكون امللطود هو املاهَة ميك ٍكمتل املشهد ثلابل الك من اجلوهر واملاهَة، مكٌيا ىرحج غيد مرس َا ا 

امبًِوي يف هظًرخه غن ػالكة ال سعوري ابدلًين، وامللطود ابكامتل املشهد امبًِوي هو رفضه نلعرح اموجودي اذلي مييح 

. أ س بلِة نلوجود ػىل املاهَة
2

. 89املطدر امسابق، ص- 


مَاد يف كخاب -  ، وكد ورد هذا "امبحر غن امخارخي واملؼىن يف ادلٍن"مقيا ابس خؼارة هفس امخؼبري اذلي ورد غيد مرس َا ا 

 ".حبثا غن أ ضول ادلٍن" ملؼاجلة موضوع 109امؼيوان يف امطفحة 


يه مجموػة كخب ثًسب مهرمس احلكمي ضاحب مثلر امؼظمة،  (Corpus Hermeticum)املخون امهرمس َة - 

بعلب من زمِهل كوزميو دو مدًديش  (1499- 1433)واحللِلة أ ن أ ول حرمجة نلمخون امهرمس َة كام هبا مرس َلَو  فِدشٌُو 

ىل امالثًَِة (1464- 1389) . ضاحب اخملعوط ال ضًل وكد اكهت امرتمجة من امَوانهَة ا 
3

مَاد، -   ، 2007، 1سؼود املوىل، امليظمة امؼربَة نلرتمجة، بريوت، ط : ، حرامبحثؼيامخارخيواملؼيىفِادلٍنمرس َا ا 

 .112ص 

4
. 111املطدر امسابق، ص - 


مفهوم ٌس خخدم ندلالةل ػىل امبرش اذلٍن ػاشوا ما بني ال مف امخلس مائة وال مف املائة كبل امخارخي وال وجود : ال انيس- 

لآاثر جرشح منط ػُشهم غري بؼظ الاس خًذاجات املبًِة ػىل مظاهر احلَاة امالحلة اميت ضَغت يف أ غلهبا بعًرلة اسرتدادًة 

.  ثطورًة
5

مَاد، -  فاكر ادلًًِةمرس َا ا  ، 1986/1987، 1غبد امهادي غباس، دار دمشق، ط: ، اجلزء ال ول، حراترخي املؼخلدات وال 

 .28دمشق، ص 
6

. 79املطدر هفسه، ص - 
7

. 79املطدر امسابق، ص - 
8

مَاد، -  . 114، ص امبحر غن امخارخي واملؼىن يف ادلٍنمرس َا ا 
9

. 165املطدر امسابق، ص - 


هدوهُس َا ومامزياي والزاموا حيافظون ػىل ػاداهتم وثلامَدمه مبا فهيا ادلًًِة -  رة بورًًِو بني ا  ادلاايك مه امساكن ال ضلَون جلٍز

.  س ية3000مٌذ أ كرث من 
10

 .171املطدر هفسه، ص - 


ىل انلفغ : مسكوهَة-  ىل  (ecumenism)امالثُين مطعلح ٌشري ا  ىل ثوحِد امكٌائس مكبادرة هتدف ا  واذلي ًؼين ادلغوة ا 

واذلي ًؼين امؼامل املسكون بأ مكهل ( oikoumene)مواهجة امعائفِة وامدرشذم، وكد أ ش خق مفغ مسكوهَة من انلفغ امَوانين 
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ىل اال مرباظورًة امروماهَة؛ وكد ورد يف مؼجم املؼاين اجلامع أ ن مفغ مسكوين ًؼين ػاملي دالةل ػىل امخؼاون وامخفامه  شارة ا  ا 

أ هظر املًزد من خالل امرابط )والاحتاد بني خمخلف امكٌائس ومهنا احلركة املسكوهَة 

(. WWW.almaany.com/dict:ar:الآيت
11

مَاد-  رسارمرس َا ا  حالم وال  ساظري وال  حسُب اكسوحة، مًشورات وزارة امثلافة، دمشق، ط : حر، ، ال 

 .93ص ، 2004، 1

12
مَاد، -  فاكر ادلًًِةمرس َا ا  . 13، 12، اجلزء ال ول، ص اترخي املؼخلدات وال 

13
مَاد، -  فاكر ادلًًِةمرس َا ا  . 390، اجلزء امثامر، ص اترخي املؼخلدات وال 


ىل وشوء امكون أ و ما ًؼرف يف امخارخي ابملرحةل امكومسوغوهَة : امًشكوهَة-  مَاد ا  مطعلح ٌشري به مرس َا ا 

(cosmogonie .)
14

. 390املطدر هفسه، ص - 
15

مَاد-  سعورةمرس َا ا  .  22، ص ، مظاهر ال 
16

 .23املطدر هفسه، ص - 
17

سعورة وانلغةسؼَد امغامني، من ملدمة املرتمج مكذاب -  . 11،12 ل روست اكسرير، ص، ص ال 


ذا فرز: امفرزة-  . اميطُب من اميشء ا 
18

 .146، ص فكرة املديسرودومف أ وثو، - 
19

 .147املرجع امسابق، ص- 
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