
 فيَ حطُرٌا حاريخيًا  األسطُرةمفٍُم 

 الحضاراث

 إعداد
 أ . محمد محمد نظيف حجاج قطب

 حمٍيذ:

ية المحيطة "منذ بدء الخميقة الى االن, وقف االنسان عند الكثير من المظاىر الكون       
, عيةةالطبي ظواىرهاستقراء عمى معرفة أسرار ىذا الكون, و  أخرحريصًا أنًا , و بو, مبيورًا أنا  

  (1)و المنظمة لو, او تفسيرىا." أ القوانين و العمل المسيرة استنتاجمحاوال 
حةةدود ادراكةةة المإلةةى اكتفةةاف البيلةةة المحيطةةة بةةو, وحةةاول بعقمةةة و ودفعةةة فلةةولة        

بب االول ىةو السةةكةان جيمةو بمعرفةة الكثيةر مةن االمةور اكتفةاف مةا حولةة مةن مجيةول, و 
, فاخةذ االنسةان االول فةى كةل ا الخيةال بةالواقا التجريبةىمتزج ىةذالطةق  العنةان لخيالةو فة 
الخياليةة, فاخةذ ينسةن مةن  قصصةوو بقدمةة عمييةا بسةرد اسةاطيرة  بقاع االرض التةى خطةى

الغةيقن التنةانين و مثةل  األسةطوريةو  ىو يصارع الحيوانات الخرافيةقصص لو و خيوط افكارة 
(Cyclops) فة خاصةة إلةى وقةت قريةب و  امتةدت تمةا النوعيةة مةن االسةاطير(, و 1) فكل 

فكةان البحةارة  ,تفاف العالم الجديد عبر البحار والمحيطاتما بدا أكالقرن السادس عفر و 
 .  سةةفنيم مثةةل الكةةراكناغر الكالنةةات البحريةةة العمققةةة التةةى تقةةوم بةة عةةن دالمةةا مةةا يحكةةون 

(kraken  )( 2) فكل    
و يحوطةة الةةذيالكةةون جةةوده و _ كانسةةان_ و لعممةةى.. لةةم يغفةةلا تخمفةةورغةةم  البةةدال  واإلنسةةان"      
الكالنةات الحيةة _إلةى جةود تصور ليا وجودا يماثةل و أن يلا تفسيرات لمظواىر الطبيعية و حاول و 

الطبيعةةة عالمةةاً أخةةر  خمةة  لعةةالمأخيمتةةو صةةفات تفةةو  صةةفاتيا الطبيعيةةة و مةةن  حةةداً مةةا _ وأعطةة 
  األساطير التةى تعتبةر بدايةة نفةوء ىو من صنا االنسان نفسة, ف نف, عالماً غيبياً فو  الطبيعة

وى الغيبيةةة فييةةا السةةحر بالخرافةةة الرلةةاء القةة مةةارس طقوسةةاً يمتةةزج, و (2) "الميتةةافيزيقى"الفكةةر 
 ,(3)" ف  الكالناتالساكنة  المسيطرة عمى الكون واألرواح

ف خةذ يسةرد  الخرافةاتوية نصيب كبيةر مةن تمةا األسةاطير و السما باألديانكان لجيمو و      
, ة منيةا الخيةر ومنيةا الفةريرصورة فخصيات اسةطوري ف يجسدىا صص عن االليو و الق

 .والحب والكره الفربين الخير و  واألبديبذلا حجر االساس لمصراع الدالم ليلا 
دراا الظةروف التة  احتوتيةو مخاوفةو  ف البحث رفة جوانب حياة االنسان القديم و معو       اا 

ف  تما الفتةرة كانةت تمثةل  األنسان وحسب فيم ألساطيريعطينا مدارا كثيرة ومفيدة. لتما ا
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فة  فيةم ىةذا العةالم, ربمةا تكةون وىةم لنةا ا ن لكنيةا  ةلو الحياة ذاتيا ألنيا تفسر وتسةاعد
فة  تمةا الفتةرات حتةى نحةن ومةن فتةرة ليسةت بعيةدة رمةن الكثيةرون مةن  كانت حياة عنةدىم

     األجداد بتما
العفةة  , يكةةون مةةن مياميةةا م القةةديم بةةذكر ربةةات الجمةةال و لعةةال" كمةةا حفمةةت معظةةم اسةةاطير ا    

 فكةاا لسنسةان مةن ىةذه السةيام, , فةقبين البفرية حيث ترمييم بسةياميا أفاعة الحب و الِبفر
الينةةد اسةةميا "مايادييةةا فةةانى" وفةةى   , ففةةىةةذه االليةةو ب سةةم خةةاص فةةى كةةل حلةةارةقةةد حظيةةت و 
 ولةدى الفينقةين " عفةتورت" (3) فةكل ن "عفةتار"لةدى الكنعةانيلارة الفةرس "ناىيةد"أو"اناىيثا" و ح

فةةى بةةقد الرومةةان اسةةميا و  (4) فةةكل اليونةةان اسةةميا "أفةةرودت" فةة  ولةةدى االفةةورين "انةةايتيس" 
   (1)" بينما أسطمح العرب عمى تسميتيا " الزىرة"( 5)فكل "فينوس"

 مشكلت البحث :

 الحلارة القديمة ف رد الحياة اليومية لمفو  عمى الفكر األسطورةمحاولو معرفة ت ثير  -1
 مصر القديمة ف  لإلنسانتنمية الحياة الفنية  ف  ياألسطور ىل ساىم الفكر  -2
 الخرافةو  األسطورةعناصر االختقف بين  إظيارمحاولة   -3

 مىٍج البحث :

 التحميم  التاريخ يتبا الباحث المنين 
 حذَد البحث

 مصر  حذَد مكاويت
 القديمة الدولة حذَد زمىيت

 بيلةةو  مجتمةا معةين فة  ثقةاف و مةوروث أنتاج خيال خصب  ى  األسطورةون قد تكو     
أن كممةةة مةةوروث  " .متنوعةةة , فتكةةون خقصةةة لمجموعةةة مةةن القصةةص الفةةعبيةذاتةةوبحةةد 

, الحكةم واألمثةال والروايةاتالعةادات و العقالةد و و ثقافى تمتد لتفةمل كافةة المعتقةدات الخرافيةة 
 فةة  بت ثيرىةةاامتةةدت  لنةةاس, و حيةةاة ا فةة ثةةر أات تتلةةمن قيمةةة فكريةةة قديمةةة كانةةت ذ التةة و 

 (2قطاعات من الناس البسطاء فى العصر الراىن " )
قد تنتن عن تما القصص الفعبية ظيور فخصيات ذات مقمح انسةانية والكنيةا فةى و     

ن ىدفةة األسةمى ذات الوقت ليس ليا عققةة بةالواقا ويكةون اليةدف منيةا أظيةار بطةل معةي
بو زيد أقد ولح ذلا فى فخصية كفخصية " و المطمقة  العدالةتحقي  الدفاع عن الخير و 

( فةى التةراث 6) فةكل" البحةري"السةندباد ( و5)فكللثقافة الفعبية المصرية,   ا" ف اليقل
تمةةةا  بسةةةبب فقةةةدانيم جةةةذور الحلةةةاره القديمةةةو فظيةةةرتأقصةةةى الغةةةرب و  فةةة  مةةةاأ , العربةةة
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 ( batman) ن مثل "الرجل الوطةواط" فى بداية القرن العفريفى وقت متاخر و  الفخصيات
 (8) فكل. ( super man" الرجل الخار " ) ,(7) فكل
أفةةعار حاولةةت أن تبةةرز الحيةةاة أسةةاطير و لقةةد تناولةةت مولةةوعات االدب الفةةعبى قصصةةاً و "و     

مةن اع القةالم فةى الحيةاة بةين الخيةر والفةر وتناولةت و فكةرة الصةر تعكس الذىبية لطبقات الفعب. و 
ذلةةا بةةالمحيط البيلةةى ارتبةةاط لةةت مولةةوعات التعبيةةر عةةن السلةةم وحركةةة العاطفةةة و و لةةمن مةةا تنا
ث عةةن الحمةةةول لممفةةكقت الحياتيةةةة كمةةا تناولةةةت تناولةةت مولةةةوعات تتعمةة  بالبحةةة واالجتمةةاع 

لةوء عمةى تعريةف كممةة " االسةطور" نتطر  فيمةا بعةد الةى القةاء ال سوفو  ,(3" )البحث  الراحةو 
كيفيةة االسةتفادة منيةا ظيرت بيةا و  الت  األسطوريةخصيات الفيمة و وأىم أساطير الحلارات القد

 فى صناعة افقم الرسوم المتحرا المحمية.
 األسطُرةحعريف 

 , سواء كانت صحيحة أم خاطلةتراثية مقدسة أو قصة ساً أيأسا ميثولوجيا تعن  كممة"   
 .ومعناىا حقل دراسة حول مس لة ما ,λογία  من الجذر اليونان لوجيا ي ت   -القسم 
"لممصطمح معنيان, أوليما مجموعة  كارلوس سيا: البرتغال  والكاتب البروفسور يقول

الميثولوجية المتعمقة بكالنات فو  الطبيعة, والبفر الكاممين,  األساطير والكتابات
 (1)" .األساطير دراسة وتفسير ىذه وثانييما,

أصةل,  يا أصل مبالغ أم لةم يكةن ليةاقد اتخذت األسطورة معنى الحكاية, سواء أكان ل"     
الساكن كمةا الحةال  وزيدت األلف ف  أول الكممة لتسييل المفظ ألن العرب ت بى لفظ الحرف

تعريةف مفصةل ليةذا الفعةل  فة  كممةة أفقطةون. وكممةة أسةطورة مةن الفعةل سةطر. وقةد ورد
 اهلل: قةال  (والسطر الخط والكتابة ومفتقاتو ف  لسان العرب )يقال بنى سطرا وغرس سطرا

خبر البتداء وحذوف المعنى وقالوا الذي جاء بةو األولةين «  األولين وقالوا أساطير»تعالى: 
  (2)"   أسةةةةةةةةةةطورة ااألولةةةةةةةةةةون. وواحةةةةةةةةةةد األسةةةةةةةةةةاطير  معنةةةةةةةةةةاه سةةةةةةةةةةطره

, يقةةول وديةةا بفةةور: و " لكممةةة مقتبسةةة مةةن المغةةة اليونانيةةة"و قةةد ظةةن البةةاحثين ان ا     
." قصةة أوتعنةى حكايةة اليونانيةة و   historiaأسةتوريا  وكممة أسطورة الربية مقتبسة مةن

, بينمةا الكممةة نفسةيا و عمى عكس الحقيقةأأال ان كممة أسطورة تعنى حكايو غير حقيقية 
historia    "(3)تعنى تاريخ 

  تاريخيةة  عبارة عن حكاية ذات أحداث عجيبة خارقة لمعادة أو عن وقةالا سطورةاأل"      
يقول كل مةن   تعريف األسطورة وف  , اوتزييني  بتغييرىا وتحويميا اعيةقامت الذاكرة الجم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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أصبحت  فالعة  األسطورة عبارة عن" ” Farnsworth “  وفارنزورث  La   Pierالبيير
 مكةان فالعة  ما نستخدم كممة  المغوية كثيراً  جزءًا من تراث الفعب الففي , ومن الناحية

 (1) صحيح  والعكس  أسطورة 

األسطورة ى  سةرد لقصةة حيةاة مقدسةة وسةماوية. ت عةدو األسةطورة دالًمةا قصةة واقعيةة و     
ألنيا تحيل دالًما إلى الواقةا. ولمةا كانةت األسةطورة تصةف األعمةال الفةذة والمةيثر العظيمةة 

وراء الطبيعةةة وتجميةةات القةةوى السةةماوية, فذنيةةا نمةةوذج ونمةةط تفسةةيري لكةةل لمخموقةةات مةةا 
أعمةةةال البفةةةر وأنفةةةطتيم ذات الفةةة ن. األسةةةطورة التةةة  تعنةةةى ب سةةةباب األفةةةياء ىةةة  مةةةن 
المفاغل الداخمية األزليةة لمجةنس البفةري, ال تدعةو وحيةًدا البتةة وتبعةث فة  ذىنةو مسةالل 

صةير اإلنسةان, ورجةاء الخةقص, والرغبةة فة  من مثل ما يتعم  بمعنى الموت والحيةاة, وم
           .  معرفة المرء لموطنو األصم  وفوقو لمرجوع إليو

ى بالنسبة لمذات األسطورية الحياة بحد ذاتيا ىو مفيومًا مثاليًا انما أواألسطورة ليست فكرة     
النسان منذ س عافو امممو  ماديواقا  في حباطات افييا من أمال ومخاوف وترقيات و كل ماب

لى ترسيخ إوأنيا ذات أىداف عممية تيدف  " الملمون عن الخرافة ف يختمف قديم االزل و 
 (2)"عادات اجتماعية أو تدعيم سمطة عفيرة بذاتيا أو اقامة نظام اجتماع  بالذات 

لخرافة من حيث المعنى امينا توليح الفر  بين األسطورة و لذلا وجب ع 
الخرافة كمفيوم متساويان, وىذا بعيد كل كق من االسطورة و  يرى البعض أن المفيوم, فقدو 

طورة من الممكن القول أن الخرافة جزء متفعب من االسو البعد عن التفكير العممى السميم, 
 اختقفكن ىناا لعمى نفس النين و  متوازيط خ ف  معويسير ويكاد يكون مكمًق لو بل و 

 بينيما.  جوىري
ا خمةةط األسةةطورة , أمةةال تييةةتات مةةن صةةنا الخيةةالوىمةةًا و ال االسةةطورة ليسةةت بدعةةة و "ف   

, العمميةة المطبقةة عمةى الميتولوجيةاالخيةال فتقةا فيةو جميةا منةاىن البحةث بالبدع والةوىم و 
 (3)ار البحث." سكخطوى اولى فى م وىو خمط يجب التخمص منو
 حعريف الخرافت

مسةتممح مةن الكةذب" كمةا أنيةا العربيةة ب نيةا "الحةديث ال "الخرافة تعةرف فةى معجةم المغةة   
" وكممةةة خرافةةة يتعجةةب منةةةن االحاديةةث وعمةةى كةةل مةةا يسةةتممح و تطمةة  عمةةى " مايكذبونةةة مةة

ى  االعتقاد أو الفكةرة القالمةة و  (3" )من معانية فساد العقل من الكبرمفتقة من "خرف" و 
  والمعرفة مبن  عمى العمم منطق  أو عقم  عمى مجرد تخيقت دون وجود سبب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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الفةعوب, حيةث أن الخرافةة عةادة مةا تمثةل إرثًةا تاريخًيةا  بفمكمةور وتةرتبط الخرافةات
عققنيةة والخرافةات قةد تكةون دينيةة,  وىو معتقد ال عققنة  أو ممارسةة ال ,تتناقمو األجيال

, فمةثًق قةد نجةد تفةاتم رجةًق مةن رقةم وقد تكةون ثقافيةة أو اجتماعيةة, وقةد تكةون فخصةية
معين أو من القطط السوداء أو قيام فخص ما بتعمي  حدوة حصان عمى باب منزلة لجمب 

 (,.9الحظ السعيد لو فكل )
   الفرق بيه األسطُرة َ الخرافت

عند   المفيوم العمم  ما فأ. كثر الخمط بين األسطورة والخرافي  وم العامالمفي  " ف  
الخرافة فئ و  فاألسطورة, طورة والخرافةالمترخين ف نيم ال يخمطون بين األسالباحثين و 

, ورة ى  قصة حقيقيةسطفاأل (1بينيم ." ) االتفا ئ أخر ميما بدا من صور التفابة و ف
 أن أما, العنصر التاريخى وأن كان رمزياً , وىذا الفعلحدث ب مادتيا حدث تاريخى حقيقى

سطورة. ثم تتعاقب عمية أساس األ, ىو لب و يكون من صنا األنسان أو صنا الطبيعة
تغميف  ف خذ  تما القفور  توت خذ ف  إلافة القفور ليا, و  تتناول تما الحقيقةاالجيال و 

 الحدث الحقيقى لسسطورة.
د واحدا تمو االخر ف نو بالت كي األغمفةو  زيل تما القفورذا أستطاع الباحث أن يذف   

ن كثيرا إنبتت منو تما االسطورة فى األصل," بل  الذيسيصل لمحدث التاريخى الحقيقى و 
  عالمنا العمم ف   الواقعو  من الصور األسطورية الخيالية أصبح ليا وجودىا الطبيعى

 (2المعاصر ." )  الطبيعو 
 : مثال  
أثبتت  الت و  قديمةالتاريخية المدينة ا مثق عن قصة مدينة طروادة تما الذا تحدثنإ   

, ازدىرت ىذه األنالول تقا ف  منطقة كانتو  ",الفعلجودىا بالدراسات التاريخية و 
فكل  حصان طروادة الخفب  وقد افتيرت قصة قبل الميقد ينة ف  األلف الثالثالمد
الذي اختب  داخمو الجنود اإلسبرطيون وتسمموا ليق لفتح أبواب المدينة أمام جيوش  (11)

دينة المنيعة الذي حاصر الم  (3" )أجاممنون بقيادة أخيو إسبرطة مما سمينقو  المما
فكل  .ردىا من الزمن يقارب العفر سنوات وما كان من الممكن إسقاطيا إال بالخدعة

إذن تحتوى عمى عنصر الحقيقة التاريخية ثم ت تى بعد  ة  سطورة طروادةف (12)( و11)
ذلا أجيال متعاقبة متعددة. يحاول كل جيل أن يليف بعض التفاصيل إلى القصة 

لبعض أن سبب الحرب ىو اختطاف ىيمينى اإلغريقية وىروبيا ما التاريخية. قد يتخيل ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
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أمير طروادى. وقد يتخيل البعض ا خر أن السبب ىو غلب ا لية من أىل طروادة. وقد 
," تتخيل مجموعة ثالثة أن السبب ىو رغبة ا لية ف  تمجيد ذكرى بعض األبطال اإلغري 

فى حال من االحوال  القول  عن فمن وجية نظر الوعى االسطورى ال يصح  بالتال و 
 (4األسطورة أنيا أختق  أو لعبة خيال " )

 وشأة األسطُرة

ساطير تمثل طفولة العقل البفرى عمماء الميثولوجيا أن األالباحثون و  توصل"   
رتى خيالية توارثتيا األجيال, تفسيره لمظواىر الطبيعية, ببدايات تعبيره عن الحقال  و و 
 أيفى م بالتحديد متى نفات األسطورة, و ق احد يعم( ف1لفرلية " )ىو زعم قالم عمى او 

حلارة, ف نو من غير المنصف أن ننسب ألى حلارة من الحلارات القديمة النف ة 
الميثولوجيا ال يتفقون عمى حقبة زمنية ير, فكثيرًا من عمماء األساطير و الفعمية لسساط

, ما بداية انيا نف ت فمنيم من يرى .ورةبحد ذاتيا تبمورت فييا األسط معينة أو حلارة
منيم من يرى انيا ظيرت ما ظيور األديان , و السحر والفعوذة اإلنسانممارسة الخميقة و 
عن االساطير كن كل ما يعرفو الباحثون يا الجل التعايش ما الطبيعة, ولوطقوسالوثنية 

ديم فى مختمف المخطوطات و النقوش التى تركيا االنسان القىو نتاج من األثار و 
غيرىا من حلارات و  اإلغريقيةالحلارة ر القديمة و مثل حلارة مصالحلارات القديمة 

التحدث عن اىم تما الحلارات وتناول أفير األساطير جب , لذا و العصر القديم
 يا .ب األسطوريةولفخصيات 

الحضارة المصريت القذيمت "مصر وشأة األسطُرة في 

 الفرعُويت "

 ف كنيا , لالقديمة بدات ما ظيور الفراعنة ان الحلارة المصريةيظن البعض قد   
, فبدايات الحلارة المصرية تختمط بميقد المفيد البفرى فى أبعد من ذلالى إالحقيقة تمتد 

 لو سبل المعيفة فتوفرهالخصبة  رلوأى النيل و مصر بعد ان ولا االنسان يده عمى واد
رف عن امجاد مصر القديمة حتى زمن الحممة الفرنسية " ولم يكن العالم الحديث يع,األستقررو 

بعض ما ورد عن الة األغري  والرومان القدماء و , وذلا من خقل ما كتبو الرحأال النزر اليسير
ما ورد فى القرأن الكريم عن  الفر  فى الكتابات المنزلة كما جاء فى كتاب العيد القديم ثم

لفرعونية أال بعد كفف أسرار ف عمى تاريخ مصر االتعر  يبدألم و  (2" )., وقوم فرعونمصر
, وبذلا أمكن تفيم ما سجمة (3" )باألخص المغة "الييروغميفيةو  المصرية القديمة المغات

اطيم أوجو نفيم و تن أحداثيم وقصصيم وأسموب حياتيم ومعبوداالمصريون القدماء ع
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 الحممةحجر رفيد أبان التعرف عمى ىذه المغة بعد كفف  ف  خطوة أول. وتحققت المختمفة
  1799الفرنسية عام 
 -: فى مصر القذيمت َ وقل االسطُرة الكخابت

كان وراءىا تجربة  ,قبق الميقد 3111ب , حوالى عام"وعندما بدأت مصر تاريخيا المكتو  
تفكمت عناصر الديانة , فتم بفكل نيالى أكتساب رقعة االرض الزراعية, و انسانية طويمة

خقل تما الكتابات تدوين استطاع من و   (1كتاباتيا ." )لمصر لغتيا و  المصرية, وتثبتت
الباردى أستطاع  أورا و واقعة وحياتو اليومية ب د  تفاصيميا, وعمى جدران المعابد 

طياتيا أساسيات  ف كايات  تحمل حم حفظ ذلا الواقا فى صورة  قصص و المصرى القدي
 . األسطوريعناصر الفكر و 
 .م ,  3111كتابات المصرية التى وصمت ألينا فى حوالى عام ال أقدم" ظيرت   

االستعمال منذ ذلا الحين خالعة لكل ما يطرأ عمى المغات عموما وأستمرت فى التداول و 
العربية تحل محل المغة من تطورات حتى القرن السادس عفر الميقدى حيت اخذت المغة 

 (2." )مرحمة من مراحل المغة المصرية  رخرىى القبطية و 
عتقدا اىذا صر القديمة , و م ف المغة الوحيدة  ى الييروغميفية  المغة أنيعتقد البعض و   

كما ذكرنا من  1799, فبعد اكتفاف حجر رفيد اثناء الحممة الفرنسية عمى مصر عام خاط 
ر من لغة أستخدمت فى مصر قبل أكتفف الباحثون فى مجال الدراسات التاريخية أن ىناا اكث

كتب ىذا النص ًا واحدًا من عيد بطميموس الخامس, و , فقد دون عمى ىذا الحجر نصةالقديم
 الييراطيقية.الديموطيفية و ىى الييروغميفية و بثقث كتابات مختمفة, و 

بيا نقوش جدران  سجمت إذ, كان يطم  عمييا الكتابة المقدسة الييروغميفيةو   
الحجرية   نقوش بعض األلواح ف  يلاأ استخدمت, كما قوش التماثيلنر و المقابالمعابد و 

وكانت تعتبر الييروغميفية ىى الكتابة الرسمية لمدولو المصرية القديمة  وغيرىا األوان و 
 الت القصص تابة معلم أحداث الدولة اليامو و بتما الك الفراعنةىمية فدون أ األكثرو 

لى جانب الييروغميفية و , و حرصوا عمى حفظيا بساطة  أكثرطية و خ كثرأ جدت كتابة أخرىا 
استخدمت أيلًا منذ بداية العصر التاريخى فى  الت الييراطيقية  الكتابةوىى  اختصارو 

الرعية أستخدميا عامة الفعب و  كتابة فعبية الييراطيقية اعتبارمصر الفرعونية ويمكن 
الكتابة الديموطيقية ىى كتابة خطية  أما. وكانت تدون بيا البرديات عادة التعامل ف 



    

 154 

من تاريخ مصر  المت خرالعصر  ف , وظيرت , أكثر اختصارًا من الييراطيقيةى لمفعبأخر 
  .   التال  العصر البطمم ف ستمرت أيلَا االفرعونية و 

, سواء بالخط الييروغميفى أو الييراطيقى قحظ أن الكتابة المصرية القديمة" الم  
ولى, رغم ما تمتمكة من دا وظمت متماسكة ب صوليا األ لم تتطور اب -أو الديموطيقى
ب تكوينيا البسيط ذلا بسبو ( 1لى الكتابة األلفبالية" )إ, ولم تتحول أبدا عقمات بسيطة

فكالروغميفية سنجدىا تتكون من رموز و اولنا مثق المغة الييتن فذذاالسيل و   أوجمادية   ا 
ر الكثير تختص أن استطاعتاألفكال حيوانية كما نوىنا من قبل , وىذه الرموز و  أونباتية 

وس و ىذا سمى ل كممة "قوس" يكفى ان نرسم القورة  فاذا اردنا قومن الكممات فى ص
قد استخدمت تما الطريقة  فى تدوين العديد من النصوص و بالكتابو التصويرية, و 

 .بحياة المصرى القديم تبطة كانت مر  الت القصص و  الكتابات
غميفية الرسومات الييرو ن تما العقمات و العديد م ستخدامباالقديم قام  المصريو "  

تابات بكثرة , فوجدت تما الكسنناً  األصغر النشءلى إليمرر االساطير من األجيال القديمة 
لى إكان اليدف منيا أرفاد المموا المتوفين لمطري  األىرامات و عمى جدران المعابد و 

 (2." )الخمود الدالم  فاف طري الكت ا خرالعالم 
 مصر القذيمت : ي فىُنف األسطُرة

يعتبةر عنصةرا ىامةا مةن  فةن الرسةم , كةان ريخ المصةري القةديمف  جميا أحقاب التةا       
بتةداء مةن عصةر لتدوين لعناصر ا مطقوس الدينية والثقافية العامة ف  الحلارة المصرية وا 

ثمى أصبحت الرسومات الفنيو ىى الطريقة المفصاعدا مرورا بعصر األسرات الدولة القديمة 
االحةةداث اليامةةو التةةى  تصةةويرتةةدوين و أصةةبح مةةن المعتةةاد و  ,القصصةة المسةةتخدمة لمسةةرد 

بالقصةص ونقةش المنةاظر الخاصةة غزوات ناجحة حدث فى عيد كل فرعون من فتوحات و ت
  المعابد. و  عم  جدران المقابرالدينيو 

 تقادىمالعذلا تاىا عناية المصريين القدماء, و ما من أمة قديمة عنيت ب مور مو و   
تدل المعابد المتعددة التى تركيا المصريون القدماء عمى انيم كانوا و  األخرىالحياة  ف القوى 

كعادة اإلنسان القديم كانت و   تقديم الكرابين لقليوء متدينين ييتمون بمسلمة البعث و قوما أتقيا
 .الخمودو  أصل الخم  أىم األفياء الت  فغمت فكر المصري القديم ى 

صل تو  الت الخوار  المصري القديم لمكفف عن المجيول والقوى و  اإلنسانى فى سعو   
والخوف من فكرة  مصيره المحتومواىتدى إلييا  بفطرتة وحدسة, دفعة  القم   من واقعة و 
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عن سر , فيو الكالن الوحيد الذى يدرا انة يذىب وال يعود .. فسعى لمبحث الموت والفناء
 .تركيا لنا الت  الفنية أعمالو ف  األفكارتما  أكدقد و   الخمودالحياه االخرى والبعث و 

نس  التجريدية و اجتياداتة التجريبية أن يخرج من " بتصوراتو اإلنسان" حاول   
ن يكون أأو  - فباب دالم بق فيخوخة وال فناء ف يحيا . و التغير إلى "نس  الثبات"

فكل أخر مغاير لطبيعتو  ف أو  ,مة الموت, ىو ذىاب لعودة من جديدذىابو فى رح
التى  كما ترا لنا العديد من االساطير  (1المتماثمة ما طبيعو االرض التى تحتويو. " )

 . األرضالحياة عمى تتناول مسلمة النفاة وبداية الكون و 
يعة ان بدأ بخم  وسيمة بوجود ىذه القوة الخفية فى الطب المصرييمان "وكان إل  

والكالنات الت  تتمتا بقدرات قدر قيمة الظواىر  أن, فكان القوة ىذهالتواصل ما لقتصال و 
واىر ىى من الظاء والفمس والقمر والنجوم و السم إلى, فتقرب تصورهخصالص تفو  و 

رب من الظواىر اخرى تحمل مخاوف , وفى الوقت ذاتة تقوالكونية التى تحمل الخير ل
 (2ا اللر. " ), وذا أمق فى دفا ىذلو مثل الرعد و البر  وألرار

 : أسطُرة بذايت الخلكالفراعىت َ

د وبداخمو بذور تفكل بع, وىو كتمة لم ت" أو الخواءنون" االلو ف  البدء ظير   
 حاكمل يسعى "رع "و ,  ىو " رع "و  الفمسألو  اإللو نونولد من ثم الحياة الكامنة, 

, بل يتوارى عند حدود العالم الح  مكونا طاقة  يواف  عمى ىذاال  اإللو نون, لكن لكونا
تيدد باجتياح العالم, وتكون مقرأ دالما لمنفوس اللالة  فى صورة أمواج سمبية ىالمة

ىذه القصة  كان مصدرىا " و  .ناسبةذين لم يحظوا بطقوس دينية مالمعذبة, والموتى ال
لعبادة األلو "رع " الو  , وكانت مقرالقديمة الموجوده فى مصر العميا مدينة ىيميوبوليس

كان يكن لو لتى تم عبادتيا فى مصر القديمو و كان رع واحدا من أول االليو االفمس و 
   (3القدماء أحترامًا كبيرًا " ) نيالمصري

حكم الكون, يرسل أفعتو الذىبية إلى األرض, لتبدأ األمواج  اإللو رعبعد تول  "
ف  االنحسار, وتنزل األفعة عمى أول تل من الرمال يظير  و تبدأ االمواج الت  تغطييا

 "بن بن" باسم عمى سطح األرض, لتتخذ األفعة أبعادا مادية مكونة حجر مرتفا عرف 
كميا ألنيا ميد الخميقة, كانت تما  مصرتبجيل ف   أصبح بعد ذلا محل "أون" مدينة ف  

جيل الثان  الت  اتحدت جنسيا ما نفسيا لتنجب ال لإللو رعاألفعة تحمل المادة اإلليية 
 (4" ).من ا لية

 :األرضأسطُري وشاي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%28%D8%A5%D9%84%D9%87%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%28%D8%A5%D9%84%D9%87%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%86_%28%D8%A5%D9%84%D9%87%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
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)نةون(  انبثة  مةن اإللةو الكون فما ظيةور األلةو )رع( ينفاهترتبط  األسطورةوىذه 
واإللةو رتةوم -االولى أو ربةوة الخمة   الذي ظير فو  ربوة تسمى الربوة (رتوم أيلا االلو )
و " إلةو اليةواء و"تفنةوت " ربةة بذيجةاد التةوءمين "فة ثم قام اإللةو رتةوم -اتونيساوي اإللو 

( فةوعندما عطةس اإللةو كةان اليةواء الخةارج يمثةل اإللةو ) "انو  األسطورةتقول و  الرطوبة 
( والت  كانت تمثل الرذاذ, ومن اتحاد تفنوتلربة )رب الجفاف أو اليواء ف  بعض ا راء وا

 ( رب األرض واإلليةجبالجفاف والرطوبة نتن عنو الجيل الثالث زوجان رخران ىما اإللو )
( ربةةة السةةماء, رزقةت السةةماء واألرض ب ربعةةة أوالد مكةةونين الجيةل الرابةةا وىةةم عمةةى نةوت) 

 (1( )نفتيس - ست - إيزيس - أوزوريس)  التوال 
 -أسطُرة أيسيس َ أَزيريس:

 , فالفلل يعود لوفى مصر القديمة كثر األليو فيرةأاحدا من "كان أوزيريس و 
نباتاعة ى تعميم المزارعين الزر ف قد استخدم المحاصيل واستصقح وأحياء األرض, و  وا 

ح كيف أصبحت مصر واحدة من اعظم "أيزيس" لتوليتو ىو والمصريون القدماء أسطور 
 (2العالم القديم . " ) ف ول الحلارات وأ

 ستحسب األسطورة المصرية, فذن الفر بدأ ف  الظيور عمى األرض, بغيرة "و   
قتل بيد أخيو  ف وزيريسوخاصة بعد إعقن األخير ممًكا عمى مصر,  أوزوريسمن أخيو 

رالا قام الحالرون  تابوتعندما قام بعمل احتفالية عرض فييا  -رمز الفر -, ست
نام فيو أوزيريس أغم  عميو التابوت  عندماألوزيريسو بالنوم فيو لكنو لم يكن مناسبا إال 

وتفري   أوزيريس بتمزي  جسد وقام ستوجدت التابوت فعمم  إيزيسوألقاه ف  النيل لكن 
( فقامت ايزيس بجما أفقلو بمساعده "انوبيس" 3" ) أفقلو عمى جميا مقاطعات مصر

مره اخرى ليوم واحد  ألو التحنيط و حارس العالم االخر و قام االلو "رع" بنفخ الروح  فية
سرا بمساعدة اختيا "نفتيس"  بتربيتو أموقامت  نجبت  منو أيزيس ابنيم "حورس" و فقط ف

, ويحكم وينتصر عميو فى أحراش وادى النيل حتى أفتد عوده و قام بمحاربة عمو "ست"
 "حورس" مصر و ينصب "أوزيريس" حاكما لعالم الموتى .

 
 :أسطُرة خلك القمر

لمبحةث عنيةا. ولمةا طةال  وتفنةوت فةوإحةدى عينيةو, ف رسةل ولديةو  رع" فقد اإللةو 
غيابيما اتخذ لنفسو عين أخرى, لكةن العةين الغالبةة عةادت لتجةد رع قةد اتخةذ عةين أخةرى. 

قةةام بترلةةيتيا  رع, ولكةةن رمةةثالةةدموع مةةن فةةدة الغةةيظ فينةةتن عنيةةا البفةةر  رمةةوتذرفةةت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
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, القمةر)اإللةو الكاتةب( ليرفعيةا لمسةماء لتلة ء الميةل, وىكةذا ولةد  تحوتفسمميا إلى اإللو 
 (1تما العين " ) تحوتمنحو  ستعينو اليسرى ف  حربو ما عمو  حورسوعندما فقد 
 -البعث َالحساب:أسطُرة 

كان البعث والحساب عند المصريين القدماء يمثل بميزان يولا قمب الميت ف  
 42" ف  الكفة األخرى, أما تتكون المحكمة من ماعتكفة وتولا ريفة من اإللية " 

قال  بعدد أقاليم مصر. فذذا رجحت كفة قمبو يدخل الفردوس ]ف  وجية نظرىم[, وذا 
أمتاز " و , رجحت كفة الريفة يدخل الجحيم. وقد صّور الجحيم عمى ىيلة حيوان مفترس

أستند  الذيالفديد و بالتباين والغموض  ا خرطبيعة العالم القديم لفكل و  المصريتخيل 
 (2ما يبغض من احداث قد تحدث لممتوفى " )الة الواسا فى تصوير كل ما يحب و عمى خي

وفى فى رحمتو الى العالم االخر وأول مخيمتو صورة لما قد يمقاه المترسم ف  عقمو و و 
 يقوم بيا االلو "اوزيريس" الو عالم االموات  الت ب و فغل بالة ىو مس لة الحساوا

أو  ا ليةنا انو ف  معظم األحيان كانت فخصيات األسطورة من يتلح ىو 
مما سب  أن األسطورة  وحظول فييا فكان مكمق ال أكثر. البفرأما تواجد  أنصاف ا لية

 اإلنسانأو خم   الكونكانت تحكى قصصا مقدسة تبرر ظواىر الطبيعة مثق أو نف ة 
عمى وجو الخصوص والعموم اإلنسانية  الفمسفةوغيره ذلا من المواليا الت  تتناوليا 

 إنياال إ القديمةمصر  ف المعبودات رغم من تعدد الفخصيات الخرافيو و عمى ال, و عموما
( أاله واحد ىو )اتوم يحكموان الكون ملمونيا ترمى الى الوحدانيو فى العباده و  ف كانت 

 الممثل بقرص الفمس .
 :مصر القذيمت  فيث االسطُريت الشخصيا

" ويتف  , يممن قبل فقد لعبت االليو دورا ميما فى حياة المصرى القد كما ذكر
 أنحين  ف , ن تعدد االليو كان ظاىرياً أعمى  العديد من عمماء المصريات فى العالم

ة . ف ساسيا الثابت المتسامى كان فى وحدة المصرية كان توحيديًا فى األصلياندمحور ال
لم تنيزم أبدا امام األيمان ب ليو متعددة  الت قدرتو الكمية الكالن األعمى وأبديتو, و 

( لذا ظيرت االليو المتعدده فى حياة المصرى القديم و كان كل ألو يمعب 1وعبادتيا . " )
بعض ال , لذا وجب عمينا التطر  الىاألعظمددا و الذى ولعو لو االلو دور أسطوريًا مح

 يو.ىذه األل من
 : ATON حُنأ اإللً

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A5%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A5%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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رص  رمةةز لةةو بقةةالحيةةاه و الوجةةود فةةى الكةةون كمةةو و  و كةةان يمثةةل األكبةةرىةةو الخةةال  و 
 اإللةواعتبةر الفةمس  الذي أعمن عنةو الممةا "أخنةاتون" و  اإللوىو الفمس "اتون تعنى " الحى" "و 

مس فةكل قةرص الفة فة  أتةون, يمثةل جنةاسيفيد جميةا األ أتون رنو ال فريا لو و  الذيالموحد 
بعةد وفةاة اخنةاتون و  بافعتيا التى تنتيى فى ايدى بفرية لتمنح الحياة و الرخاء لقسرة المالكةة ,

لةم تنفةا عبةادة "اتةوم" عمةى "و ( 2عاد أتون مرة اخرى لمكانتو االولةى كاحةد األربةاب المصةرية. " )
حكةم لرابةا و ا يد امنحتب الرابا "اخناتون" فقد ظيرت ىذه العبادة بالفعل خقل حكةم الممةا تحةتمس

, حيث كان قد بدا صداىا يتةردد فةى مصةر خةقل حقبةة التة ثير األسةيوى فةى المما أمنحتب الثالث
       (3عقب الغزوات الحربية فى الفام ." )

 : NUNلً وُن األ

"       يوصف " نون" فى النصوص المصرية القديمة بانةو " و األزلمعناىا "مياه و 
الفولى, ولةيس لةو فةكل أو ا يوصف بانو بحر الظقم و , كمنو " قاع الوجود"أ أيالياويو" 

                             يوجةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةو كةةةةةةةةةةل الموجةةةةةةةةةةودات                                   وجةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةو  ايةةةةةةةةةةة اتجاىةةةةةةةةةةات, و ال تسةةةةةةةةةةطح  و 
ىةو المحةيط المحيط الخامل ... وىو امتةداد لعةالم مةا بعةد الخمة  و "وىو الو الخلم األزلى و 

جدت مةا ى البداليو و يتكد عمم القىوت بمدينة ىميوبوليس ان الفولالق محدود, و المظمم 
 (  4صورت عمى ىيلو خلم مالى ىالل خامل " )نف ة العالم و 
                                                                         -: RA االلً رع

كةةان رع اليةةًا رليسةةًا فةةى الةةدين اء, وقةةد م" ىةةو ألةةو الفةةمس عنةةد المصةةرين القةةد 
و فةةمس أص الفةةمس بقةةر  رليةةةكةةان يرمةةز و   المصةةرى القةةديم فةةى عصةةر االسةةرة الخامسةةة

و )ىيميوبةةوليس( كمةةا أسةةماىا  أمدينةةة )أون(  فةة بدايةةًة  عبادتةةوتمركةةزت , و منتصةةف النيةةار
                                                                                                           (1)المصةةةةةةةةةةةةةرية تعنةةةةةةةةةةةةةى مدينةةةةةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةةةةةمس." اليونةةةةةةةةةةةةةانيون.. وكممةةةةةةةةةةةةةة )اون (

الحياة الخالةدة والحرارة و  فيو رمز اللوء ": والوقت نفس ف القيمة " وكان "رع" ىو الرمز و 
 ثةم عةاش عمةى نفةس جوىرىةا كن كان "رع" ىةو القيمةة التةى خمقةت  "ماعةت" , ولالمستمرة

دما يبدو ىةذا والةحا عنةو , (2االلو الذى يندمن معو الحكام بطريقة مثمى " ) كما كان "رع"
رص الفمس( خقل االسرة الخامسة وبنيت ق سوأر عمى حورختى" )حورس و -رمز ليب "رع

رموزه المسقت التى كانت تفيد تكريمًا  أىممن لو المعابد فى عين فمس وفى أبو صير و 
مت لو عدة معابد مثل معبد ابوسمبل الذى اقامة لو طيبة أقي إلى عبادتوصمت لو وعندما و 

                   رمسيس الثانى.  
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                                                                     :  SETHاأللً سج 

ى فة, و المصةرية القديمةة الديانةة ف  األجانبوست ىو الو الصحراء والعواصف و " 
, " وقةد  أطمة  عميةو الفرعونيةة األسةاطيربعةض  ف فولى الو الظقم و القحقة كان يمثل أل

مةا قبةل  الحقبةة الثانيةة لعصةر فة عبدتةو مصةر و قدستو  (3) "األحمر اإللوو  "سيد العاصفة
, ثم اصبح "ست" بعد ذلا اكثر فيرة لى مصرإاالسرات وخاصة بعد وفود الحنس االسيوى 

حصةمت عمةى   لةى مصةر التةإ سةيارده مةن ذى كان يمثل ىةذه الفةعوب اوافةمن "حورس" ال
ميةا لةيس فقةط مصر كحورس" ىما االليو االكثر فيرة فى ""ست" وكًق من كان . و السمطة

                                                                                                                                     .  األصمموقعيما  ف كن الجغراف , ولفى موقعيما 
                                                                             -:  SHUاأللً شُ 

مةةن  (األول"نةةوت" )الجيةةل "جةةب" و أوالدىمةةانةةوت" اول زوجةةين, كةةون مةةا "تف"   
كةةان "فةةو الةةو و ("  نفتةةيس )الجيةةل الثةةانأنجبةةا بةةدورىما أيةةزيس وأوزيةةريس وسةةت و األليةةو 

 .  الريح الذى يرتبط بالجفاف فى الفلاء والسخونة من الفمس
                                                                           الىخائج

يتلةح لنةا بعد دراسة لةبعض الفخصةيات األسةطوريو فةى كةق مةن مصةر القديمةة و 
الفمسفة ب مةد طويةل فة   سبقت األسطورة أن "م و جوىر االساطير وأىميتيا لدى العالم القدي

. فقةد كانةت االسةاطير ف  لغة مفيومة لدى العقل البدال القيام بدور المعمم والمرب  االول 
, أن النسةان قةد اسةتطاع بعةد. لةم يكةن اوسةيمة لمت مةل فة  الطبيعةة وفيميةا األوللقنسان 

, الحيةاةفبف  رموز تعكس طريقتةو , فوصفيا كميا الظواىر ويمنط  االسباب والنتالنيحمل 
والمةةوت والخمةةود  وتحمةةل فةة  ثناياىةةا كةةل مةةا يعرفةةو مةةن تةةو  ودىفةةة وفةةيوة أزاء البقةةاء

نيا نتيجة محاولة االنسان االولةى  ,, إنيا تفسير لف ء ف  الطبيعةعمم مبكر فاألسطورة وا 
, لةم تكةن يةاويبةدوا أن االنسةان البةدال  وىةو يعةيش االسةطورة ويتدي .سير ما يرى حولولتف

نمةةةا كةةةان يعةةةيش فةةة  الطبيعةةةة محةةةاواًل الطبيعةةةة أو التفةةةبو بيةةةا غايتةةةو أن يعيةةةد تمثيةةةل , وا 
 (1. " )احتواءىا
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 أحد الكالنات الخرافية فى عصر اليونان (Cyclops) (1فكل )

 

 
الما ما يروى عميو البحاره قصص ىو وحش البحار كان دالكراكان و  (2فكل )

 عن مياجمة سفنيم أساطيرو 
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 الجمال لدى الفينيقينعفتار معبودة الحب و  (3فكل )

 

 
 أفروديت معبوده الجمال لدى اليونان ( 4فكل )
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 لثقافة الفعبية المصريةا ف " اليقل بو زيد أ (5) فكل, 

 

 

 
 

 السندباد البحرى    (6) فكل
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 (batman الرجل الوطواط" ) (,7) فكل

 

 
 

 (. super manالرجل الخار " ) (8) فكل
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 بتعمي  حدوة حصان عمى باب منزلة لجمب الحظ السعيداالعتقاد  (,9فكل )
 

 
 

 حصان طروادة الخفب  (11فكل )
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 لى مدينة طروادهإدخول الحصان الخفبى  (11فكل )

 
 ( : لوحة تولح التتابا االسطورى لخروج الجنود من الحصان الخفبى12فكل )

 

 

 

 

 عـــــــــالمراج
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 الطبيعة"," naturalis  "ما وراء" superntrlis: supra : بالمغة القتينية"الميتافيزيقا" 
أو يمكن التعبيةر عنيةا مجازًيةا,  , لةقوانين الطبيعة وىو يعن  األفياء الت  ال تخلا

 ب نيةا األفةياء التة  تتجةاوز حةدود الطبيعةة أو مةا وراء الطبيعةة. فة  ظةل األصةول
  ف  العصور الوسطى الفمسفية وأصول األفقطونية المحدثة

ف  ى  كتابة أستخدميا المصريون القدماء منذ بداية العصر التاريخ   -"الييروغميفية"
وف ل استمرت ف  عصر البطالمة, ومعظم حر , بمصر حتى نياية العصر الفرعون 

 طيرية .و بفريو ىذه الكتابة ألفكال حيوانية ونباتية وجمادية و 
     wikipedia.org/wiki/.ar أساطير فرعونية

  29ص  –_ مرجا ساب   توثي  حلاري –األسطورة 
  41ص  –_ مرجا ساب   توثي  حلاري –األسطورة 

 ar.wikipedia.org/wikiاالعققة بينيماألسطورة والخرافة و 
طبعةة  -دار الحةوار لمنفةر -ترجمةة منةذر بةدر حمةوم -فمسةفة األسةطورة -أليكسى لوسةيف

 41ص -2111-أولى
دار  – 2أدونةةةيس" دراسةةةة فةةة  األدب المقةةةارن "أسةةةطورة فينةةةوس و  -ديا محمةةةد جمعةةةة بةةة

  13ص  – 1981 –النيلة العربية 
المتسسة الجامعيةة لمدراسةات والنفةر  -الجاىمية  ف سطورة عند العرب األ-حسين الحاج 

 16ص -والتوزيا 
القيم التفكيمة ف  الحكايات الفةعبية و إمكانيةة توظيفيةا فة  منةاظر  -رأفت ناعوم إسراليل
  5ص-2111-رسالة دكتوراه –المعيد العال  لمفنون المسرحية  -مسرح الطفل

 1999-طبعة ثالثة  -ةالمركز المصري لبحوث الحلار  -األسطورة و التراث -سيد القمنى
 24ص –

 16ص  –مصدر ساب   –الزمن الخم  و  " من أساطير-صفوت كمال
الطبعةةة -الييلةةة العامةةة لقصةةور الثقافةةة  -الةةزمن"الخمةة  و  " مةةن أسةةاطير-صةةفوت كمةةال
 15ص  – 2111القاىرة  -األولى

     wikipedia.org/wiki/.arطروادة 
  29ص  –مرجا ساب   –الفكر الدين  ف  مصر القديمة 

  42ص  –مرجا ساب   –فمسفة األسطورة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 -األسطورة..توثي  حلاري –جمعية التجديد الثقاف  االجتماع   -البحوثقسم الدراسات و 
 21ص  -2119-طبعة أولى –دار كيوان لمنفر 

مطابا ىيلة ا ثار  –وزاره الثقافة  –صفحات مفرفة من تاريخ مصر  –محمد أبو بكر 
  15ص  –المصرية 

  62الزمن _ مرجا ساب  _ ص ساطير الخم  و من أ
  /ar.wikipedia.org/wikiميثولوجيا_إغريقية
ثر المتثورات الفعبية الفرقية فة  أثةراء أفةقم الرسةوم المتحركةة عنةد أ-ىند محمد الزعيرى
  15ص -2115 -جامعة المنيا -رسالة ماجستير غير منفورة -والت ديزنى

 
 
 
 

 


