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 املشرقيةوالدياناتامليثولوجياىفدراسات

 دمشق  - الدين   الءع   دار   منشورات

  1997  األوىل   الطبعة  

 :مقدمة

اإلنسان"من أهم اخلربات الىت مررت هبا أثناء إصدار جملة 
الذى آنت أآتبه "مقتطف وموقف"حترير باب  ، خربة "والتطور

دون توقيع، وآانت الفكرة الىت حاولنا نشرها وتروجيها
ا يقرأ،آنذاك، هى دعوة ضمنية للقارئ أن يتخذ موقفا مم

حبيث يعرف آيف وأين هو منه، مث إنه ميكنه أن يعدله أو
 يرتاجع عنه أو يضيف إليه باستمرار فيما بعد، 

 .املقتطفات مل تتوقف مث توقفت الة لكن هوايىت ىف رصد 

بني احلني واحلني، مثلما حدث معى اليوم، أجدىن أمارس نفس
أرجع إليها ألحددالنشاط ىف اقتطاف بعض املقتطفات آِمال أن 

 موقفى منها،) أو أجدد(

تعلمت من هذه التجربة أثناء حترير هذا الباب آيف ال 
أسارع باختاذ موقف القبول أو الرفض مبجرد ان يصلىن آالما

 .مكتوبا، ناهيك عن املشافهة

اآتشفت: حني راجعت نفسى ناظرا فيما آنت أفعله قبل ذلك
فحسب آان حيرمىن من أن أن موقف اإلسراع بالقبول أو الرفض

جيعل النص يصلىن من خالل شبكيةأآون أنا القارئ، فهو 
الىت هى(معتقداتى املسبقة اجلاهزة اجلامدة غالبا،  ) مرشح(

والىت عادة ال تسمح بدخول ما يزيد) بالضرورة" أنا"ليست 
فتحاهتا، وإن آانت تقوم بتصغري بعض وحدات املعرفة" قطر"عن 

تزاهلا إىل ما جيوز وما ال جيوز، حبيث ال مير مناملطروحة أو اخ
"ُقْطر"شبكة الرتشيح إىل آياىن إال ما يصري ىف حجم " ثقوب"

 .فال أخرج من النص إال مبا آنت فيه قبل أن أقرأهالفتحات، 

مث تغري احلال واحلمد هللا مع آتابىت هذا الباب ملدة سبع عشرة
 .عاما تقريبا
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واختاذ املواقف، "االقتطاف"مث توقفت الة ومل أتوقف عن 
 بيىن وبني نفسى،

عثرت اليوم على بعض هذه املقتطفات، اخرتت منها تلك
األسطورةالفقرات الىت أقدمها ىف نشرة اليوم من آتاب 

موقفى منها، آما مل -آتابة –ومل أجد أنىن قد أثبتُّ  واملعىن،
 .أحاول التعليق عليها

سئلةقلت أقدمها لقارئ هذه النشرة اليوم، مث أطرح أ
آل األسئلة، وللقارئ  -طبعا –متعلقة دارت خبلدى، ليست هى 

 حق ما يشاء قبل وبعد ذلك،) الزائر(

 . حوارا حقيقيا فيما بعد ورمبا نبدأ من خالل آل ذلك 

 :ملحوظة

تعمدت، أال أذآر اسم املؤلف أو املرتجم ، ألن ذآر االسم
!!!ورتص. أحيانا ميثل أرضية جاهزة للتحيز مع أو ضد النص

 )وعلى من يريد أن يعرف أن يسأل دار النشر املثبتة(

 :املقتطفات

 )22(  صفحة

 فلسفية   نظم   إلقامة   تصدوا   الذين   اإلغريق   فالسفة   إن 
 البيان   سحر   من   متاما   ينجوا   مل ,  األسطورة   أشالء على    عقالنية 
بالقْدسى   اخلربة   أن على    خاص   بشكل   أفالطون   رآز   لقد ,  األسطوري 
 خالل   من   وال ،  الطقس   خيلقها   صوفية   خالل   من   اآتساهبا   ميكن   ال 
  ...... األسطورة   تقدمها   ميثولوجية   رؤية 

  )23 (صفحة   

, معرفة وأمسى  أعلى    الآتساب السعى  إىل    يدعو ) أفالطون(  وهو
 مبعرفة   يبدأ الذى  الصاحى    العقل   طريق   عن ،  اخلري   معرفة وهى  
  . األوىل   وعللها   مبادئها   حنو   صعودا ,  وترابطاهتا   اجلزئيات 

 هو   ومبا  , لألسطورة   مرآبة   باعتباره   للشعر   حماربته   ورغم
 بآتا   خارج  , قد عمد   فإنه للغة    السحرية   للخواص   اآتشاف 
أسرى   أسطورة   مثل ,  صنعه   من   أساطري   تأليف إىل  ,  اجلمهورية 
 بعد   احلساب   وأسطورة ,  ملصريها   النفس   اختيار   وأسطورة ,  الكهف 
 مبا   ولعلمه ,  اردة   أفكاره   وتوصيل   شرح   لغاية   وذلك ,  املوت 
  .  النفوس على    سلطان   من   لألسطورة 

 للصغار   تلقينها جيرى    أساطري   صناعة على    وافق   أنه   آما
 اخلري   فكرة   تلمس على    هؤالء   تدريب   شأا   من ,  مدروسة   خطة   وفق 
  . وراء العامل   الكامنة 

 وفق ,  بعينه   شخص   يصنعها الىت    األساطري   هذه   مثل   أن على 
 متيز الىت  التلقائى    النمو   خصيصة إىل    تفتقد ,  مدروسة   خطة 
 . مشرتآة   مجعية   جتربة   من   )الىت تتخلق(  األسطورة 
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 )24(صفحة

 وليكن (  مقدس   آتاب أى    من   آيات   بضع إىل    االستماع   إن ..  
 الزندافيستا   أو اهلندى    األوبانيشاد   أو ,  الصيين   التاو 
) القرآن الكرمي   أو   أواإلجنيل   التوراتية   زامريامل   أو الزردشىت  
 باملنطق   عقله   ختاطب اتى    الصفحات   مئات   قراءة   عن   املؤمن تغىن  
 خاضعة   غري   رمزية   صيغ هى    اآليات   هذه   مثل   أن   ذلك ,  والربهان 
  . لفلسفيا   والتحليل ,  العلمي بالتقصى    أواإلثبات   للنفى 

الىت   العلمية   النظريات   بعض ) موقف نفهم  (  هنا   من.... 
, اإلنسانية   العلوم   جمال ىف    وخصوصا ,  العلم   ستار   وراء   تتسرت 
 ولعلنا ,  زيفها   إثبات    ميكن   ال   بطريقة   تصميمها جيرى    عندما 
 , ذلك على    خري مثال النفسى    التحليل ىف    فرويد   نظريات واجدين  

, ذآر   إنسان   من آل   متمكنة   أا   فرويد يرى  الىت    أوديب   فعقدة
, باألم   االستئثار   أجل   من   األب   قتل ىف    الرغبة على  تنضوى    وأا 
على   أم املنطقى  املستوى  على    سواء ,  دحضه   ميكن   ال   شأن هى  
 .التجريىب االختبارى  ستوى امل 

 )24(صفحة 

 فريزر   جيمس   السري الربيطاىن  األنثروبولوجى    جاء   مث... 
 عند   بالسحر   وعالقته   الدين   أصل   حول   املعروفة   نظريته   ليصوغ 
 وجذابة   حمكمة   نظر   وجهة   لنا   وقدم ,  البشري   التحضر   جذور 
 يف حكم   جعلتها ,  اإلنساني   الفكر   لتطور   األربعة   حلاملرا   بشأن 
 للنقد   إخضاعها   دون   الكتاب   معظم   يسوقها الىت    البديهة 
 لإلنسان   الفكرية   احلياة   مسار على    فاحصة   نظرة   أن   غري ,  املسبق 
 بارقا سوى    تكن   مل   اإلغريقية   الفلسفة   أن   بوضوح   لنا   تظهر 
 مث ,  واألسطوري الفكرالديىن    مد   أمام   انطفأ   أن   لبث   ما   عارضا 
ىف   من جديد   يبعث   أن   قبل   عديدة   قرونا الفلسفى    الفكر   تراجع 
 من   قبس على    أبقت   عربية   عصا   متوآئا   احلديثة   لعصور ا
, سائدة   دينية   لثقافة   اخلارجية   ألطرافا على  ا  متقد   الفلسفة 
  !! الوسيطة األورىب    الثقافة ىف    أم   العربية   الثقافة ىف    سواء 

 له   الىت فرشتها   الصلبة   األرضية   فرغم ,  العلم   أما
 التصورات   أسري بقى    فقد ,  األوىل   مدها   فرتة   مع ,  الفلسفة 
 , أوربا ىف    النهضة   عصر   مثار   أينعت   أن إىل    واألسطورية   الدينية 

الىت الشمسى    النظام   عن   اجلديدة   بنظريته   آوبرنيكوس   وجاء
  . األسطورة   وعن   الدين   عن   العلم   ل  الستقال   فاحتة   آانت 

 )27(صفحة 

 للحياة   آمرآز   ميةالقد   مواقعها   عن   األسطورة   تراجعت   لقد  
 والعلوم   اإلنسانية   والعلوم   الفلسفة   وقامت ...  الفكرية 
 بقيت   ولكنها .. .. ميادينها   معظم على    باالستيالء   الطبيعية 
 العلم   دولة   تستطع   مل الذى  القوى    املوقع   ذلك ىف    متحصنة 
 . الدين   وهو ,  اآلن حىت    دآه   احلديثة   والعقل 

 )28(صفحة 
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 حتافظ   زالت   ما   العامل   ثقافات شىت  ىف    اليوم   القائمة   فاألديان
إىل   اإلحيائية   طاقاهتا على    حافظت الىت    التقليدية   أساطريها على  
 . حد ما 

 )28(صفحة 

    العامل   ظاهر ىف    البحث على    دوره   قصر   قد   العلم 

........... 

املعىن ىف    ويبحث   العامل   مظهر    وراء   ما إىل    الدين   عيتطل
  . العلم ينتهى    حيث   من   يبدأ    أنه أى    , النهائية   والغايات 

 )28(صفحة 

املعىن   حنو   الواقع   مظاهر   بتجاوز   يأخذ   عندما   العلم
 وينتقل ,  لغته   عن بالتخلى    يبدأ   فإنه   النهائية   والغايات 
 شيئا   ليس املعىن    أن   ذلك .  النبوية الرؤى    يشبه   مبا   التحدث إىل  
, اإلنساني الوعى  ب  متعلق   شىء   هو   بل ,  املظاهر   صميم ىف    آامنا 
 وحنن "  حتدث "   فقط   فالظواهر ،  خارجها   من   املظاهر على    ويضاف 
 فكامن   معناه   أما ،  حيدث   العامل .  معين   من   نشاء   ما   نعطيها 
  .املعىن   يتساءل عن الذى  الواعى    الوحيد احلى    اجلنس   حنن   , فينا 

 )29(صفحة  

 ختدم   دوغما إىل    حتويل األساطري هى    اليوم   ن  أديا املشكلة ىف 
 التغيري   تقبل   ال   جامدة   إيديولوجية 

 الزمن ىف    لألساطري والتلقائى    الدائم   اخللق   مقابل فى ف
 املعتقدات   من   مجلة   تعكس   ثابتة   حالة إىل  األساطري    صارت ,  املاضي 
 للتفسري   تعريضها   عدم على    وتعمل   الدينية   املؤسسة   حترسها الىت  
  .  التأويل   أو   املتفتح 

 عن   الداخلية   الروحية   اخلربة   بانقطاع   دديه   ما   وهذا
 الذهنية   القناعات    من   مجلة   إىل   وحتويلها,  اخلارجية   تعبرياهتا 
 ودورها   فحواها   فقدت الىت    الطقوس   من   مجلة وإىل  ،  السطحية 
 ويفتح   مفروض،   إميان إىل  الطوعى    اإلميان   يتحول   وهنا ,  ومعناها 
 جتربتهم    عن   األفراد   تقطع الىت    اهلرطقة م  أما   واسعا   الباب 
   . النفسي   اخلواء   من   صحراء ىف    وترميهم   الروحية 

 أسئلة وتساؤالت

 !)برجاء عدم اإلجابة عليها إذا رأيت ذلك أفضل(

آم مقتطف من هذه املقتطفات اتفق مع ما آنت تعتقده -1
 رفه من قبل؟أو تع

آيف تعاملت مع املقتطف الذى مل يتفق مع ما آنت -2
 تعتقده أو تعرفه؟

على مثل هذا املقتطف؟ أم رفضته  هل أجلت احلكم -3
 ابتداء؟ أم رفضته ورفضت الكتاب برمته، أم ماذا؟
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 إذا آنت من املشتغلني بالطب النفسى أو العالج النفسى

أم صدقْت(ماذا ميكن أن يفيدك ما وصلك هذه املعلومات  -4
 ىف ممارستك مهنتك؟) آذبْت

 هل واجهت مثل هذه األفكار أو التساؤالت من مرضاك؟ -5

مهنتك من الناحية العملية تنتمى أآثر  هل شعرت أن -6
 العلم أم الدين أم األسطورة؟: إىل

هل فتحْت هذه املقتطفات شهيتك ملعرفة أآثر حول ما -7
 أثارت من موضوعات؟ 

ك، وأنت متارس مهنتك مع مرضى قدهل من واجبك وأمانت -8
ميرون مبثل هذه األفكار، أن تعرف عنها أآثر، قبل أن حتكم

 عليهم؟

هل أثارت هذه املقتطفات عندك أسئلة أخرى تريد أن -9
 تطرحها؟

 ما هى ؟ -10

 :شكرا ، مع التذآرة

 اختيارية آما ذآرنا مسبقا،  أن اإلجابات هى 

 سئولية آل جميبهى م -مثل التدخني –وأن اإلجابة 

  .إىل ما فيه خرينا وخريهم  وفقنا اهللا وإياك
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