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  األساطري يف الشعر العريب القدمي
  *الدكتـور إحسـان النـص 

  عضو جممع اللغة العربية

، فقد حاولت اجلماعات البشرية القدمية تفسري ابدأ تاريخ البشر أسطورًي
 غري مبين على النظر اماحييط ا من مظاهر الطبيعة، فكان تفسريها أسطورًي

خوف اإلنسان من اهول ومن األخطار وكثري من األساطري مرده إىل . العقلي
وقد اخترعت كل مجاعة أساطريها، ومثة أساطري تشترك فيها أكثر من . احملدقة به

  . مجاعة واحدة

وقد ارتبطت أصول مجيع املعارف واملعتقدات البشرية القدمية باألساطري 
وطقوس فكان مثة أساطري ترتبط بالديانات البدائية وما يتصل ا من كهانة وسحر 

وكان مثة اعتقاد فاشٍ بني مجيع اجلماعات . العبادة وإميان باخلوارق واملعجزات
البدائية بأن مظاهر الطبيعة املختلفة تكمن وراءها قوى غامضة تتصرف ا لتعلن 

وعلى هذا النحو فُسرت العواصف . غضبها على اجلماعة أو رضاها عنها
ق، وكذلك ما تقع عليه العني من والزالزل والرباكني والرعد والربق والصواع

مشاهد الطبيعة املتكررة كشروق الشمس وطلوع القمر وتأللؤ النجوم وحنو 
وقد حاول اإلنسان البدائي استرضاء هذه القوى من طريق تقدمي القرابني . ذلك
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  . احليوانية واألضاحي البشرية

لوا ا، وقد تأثروا باألمم اليت اتص. وكان للعرب نصيب من هذه األساطري
  .فيما ما يتصل بالنجوم والكواكب واألفالك خاصة

عالة، وقد اختلفوا يف  والسِّالغولفمن أساطري العرب القُدامى أسطورة 
غاله الشيُء واغتاله أي أهلكه وأخذه من : تعريف الغول، وامسها مشتق من الفعل

كل ما قتله غيلة، و: اغتاله): مادة غول(جاء يف لسان العرب . حيث اليدري
أهلك اإلنسان فهو غُول، وكل شيء ذهب بالعقل فهو غَول والغول السِّعالة، 

ولفط الغول له دالالت شتى يف اللغة، فهي املنية، . واجلمع أغوال وغيالن
 ى أا جنس من املخلوقات تتراءاوالداهية، واحلية، على أن أوسع داللتها شيوًع

ن يف صور شىت، ل للمسافرين، أي تتلوغوللساري يف البوادي والقفار، وهي تت
وتغوهلم أي تضلّهم عن الطريق ولكهم، وهي تتراءى للساري تارة يف صورة 

و خملوق خميف اهليئة، واختلفوا يف أامرأة حسناء، وتارة يف صورة حيوان ضارٍ 
وذهب بعض علماء اهلند . جنس الغول أهي ذكر أم أنثى، وأكثرهم على أا أنثى

 من اإن ذلك إمنا يظهر من فعل ماكان غائًب: آخر يف تفسريها فقالوا امذهًب
 الكواكب عند طلوعها، مثل الشعرى والعبور فعندما تطلع هذه الكواكب تظهر

الًيها عوام الناس غويف الصحارى أخيلة يف صورة أشخاص وخملوقات فتسم.  

والوحشة يف  يتملّكه اخلوف االفالة منفرًديف وحقيقة األمر أن الساري 
 وخملوقات اظلمات الليل، فتتراءى له ظالل وأشباح، ويخيل إليه أنه يرى شخوًص

أصل «:ىل هذا التعليل ذهب الفيلسوف املعتزيل أبو إسحاق النظّام فقالإحقيقية، و
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 أن القوم ملا نزلوا بالد الوحش عملت فيهم الوحشة، ومن ههذا األمر وابتداؤ
  .» واخلالء والبعد عن اإلنس استوحشانفرد وطال مقامه يف الفالة

وقد فصل اجلاحظ يف كتاب احليوان القول يف تعليل هذه األسطورة 
إذا استوحش اإلنسان متثّل له الشيء الصغري يف صورة « :وشيوعها فقال

فرأى ما ال يرى، ومسع ماال ، هفالكبري، وارتاب وتفّرق ذهنه، وانتقضت أخال
 سري احلقري أنه عظيم جليل، مث جعلوا ما تصوريسمع، وتوهم على الشيء الي

، ونشأ اها، فازدادوا بذلك إمياًنو تناشدوه، وأحاديث توارثاهلم من ذلك شعًر
: ، فعند ذلك يقولا نفّاًجاما كان يف اخلُلق والطبيعة كذّاًبورب... عليه الناس
االن، وكلّمت الِسعالة، مث يتجاوز ذلك إىل أن يقول تزوجتهيرأيت الغ ...

  . )١(وتذهب العامة إىل أن الغول البد أن تكون رجلها رجل محار

وقد أُولعت طائفة من الشعراء بذكر الغول واختراع احلكايات حول لقائهم 
  . إياها، أو قتاهلم هلا، أو تزوجهم ا

وممن ذكرها يف شعره امرؤ القيس، فقد شبه الرماح املسنونة بأنياب أغوال يف 
  :)٢(قوله

 أيقتلين واملشريفّ مضاجعي  نونةٌ زرق كأنياب أغوالومس

  :)٣(وذكرها جرير فقال

                                                  
  . وما بعدها١٥٨، ص٦ احليوان للجاحظ، ج)١ (
  .وشرح السندويب ١٤١ ص، ديوانه)٢ (
  ).غول( مادة ، لسان العرب)٣ (
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 ا يوافيين اهلوى غري ما صًبافيوًم   تغولُالً ترى منهن غُواويوًم

 لشعراء ذكروا الغول، وقد زعم بعضهم اشعًر) احليوان(وأورد اجلاحظ يف 
  :بيد بن أيوب العنربيمن ذلك قول ع. أنه قتلها، وزعم آخر أنه تزوجها

 هللا در الغول أي رفيقة  لصاحب قَفرٍ خائف متقيرِ

راين، فله قصيدة مطولة هوأشهر من ذكرها من الشعراء احلكم بن عمرو الب
حافلة بغريب القصص اليت اخترعها خياله، واليت كان ينشدها األعراب السذَّج 

  :فيصدقوا، ومطلعها
 إن ربي ملا يشاء قدير  مفَرما لشيٍء أراده من 

  :  وزق مخر، قالالً أدى مهرها غزاالًوقد زعم فيها أنه تزوج يف شبابه غو
 الًوتزوجت يف الشبيبة غـو  )١(بغزالٍ وصدقيت زق مخر

ومنهم كذلك الشاعر أبو البالد الطّهوي الذي زعم أنه لقي الغول وقتلها، 
  :قال

 لقيت الغول تسري يف الظالم   بسهب كالعباية صحصحان

 فقلت هلا كالنا نِقض أرضٍ   أخو سفر فصدي عن مكاين

 فصدت وانتحيت هلا بعضب   حسام غري مؤتشب مياين

 فقد سراا والربك منها   )٢(فخرت لليدين وللجِران

                                                  
  .٦/١٥٨ ، احليوان)١ (
  .٦/٢٣٤ املصدر السابق )٢ (
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  .وذكرها كعب بن زهري يف قصيدته املشهورة بالربدة
 فما تدوم على حالٍ تكون ا   )١(أثواا الغولُكما تلونُ يف 

  :والسعالة هي أنثى الغول، وقد ذكرها عبيد بن أيوب فقال
تنفيه أَر ٢(إذا الليل وارى اجلن(   وغُولٌ بقفرة ٌعالةأزلُّ وس 

 ألسطورة الغول، فقال، عليه الصالة اوقد جاء احلديث النبوي مكذًّب
  .»)٣(، وال غولطرية عدوى، وال ال«: والسالم

  ةـورة اهلامـسطأ
وكانت . ، وقيل هو البومة)الصدى(اهلامة طائر يغشى املقابر وتسميه العرب 

العرب تزعم أن روح القتيل الذي مل يدرك بثأره تصري هامة، فتزقو عند قربه 
  . فإذا أُدرك ثأره طارت. اسقوين، اسقوين: وتقول

ختراع هذه األسطورة حض القوم الذين قُتل هلم وواضح أن الغرض من ا
، وجود اهلامة وقد نفى الرسول الكرمي، . قتيل ومل يطلب بدمه على إدراك ثأره

  .)٤(»هامة صفر، وال عدوى، وال ال«: يف قوله

وقد ورد ذكر اهلامة يف طائفة من أشعار العرب القدامى، من ذلك قول ذي 

                                                  
  . ديوان كعب بن زهري )١ (
  .صونت: أرنت. من صفات الذئب: األزل. ٦/١٦٠ احليوان )٢ (
   ١٠٨-١٠٧ ، ص صحيح مسلم)٣ (
  .٧/٣١ صحيح البخاري )٤ (
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  :ه الذي كان يشتمهصبع العدواين خياطب ابن عماإل
  ياعمرو إن ال تدع شتمي ومنقصيت  )١( أضربك حىت تقول اهلامة اسقوين

  :وقال شاعر آخر
   فإن تك هامةٌ راة تزقو  )٢( فقد أزقيت باملَروين هاما

  :د اإليادياوقال أبو دو
لط املوت واملنون عليهم   )٣( فلهم يف صدى املقابر هامس  

  :، وعليه قول لبيدا لفظ اهلامة على امليت مطلقًوقد يطلق
 فليس الناس بعدك يف نقري  )٤(والهم غري أصداٍء وهام

  :ومنه قول عروة بن الورد
 أحاديث تبقى والفىت غري خالد   )٥(إذا هو أمسى هامةً حتت صير

  .هو هامة اليوم أو غد، أي إن أجله قريب لكرب سنه: ويقال يف املثل

  اءـورة العنقـطأس
، وهذا الطائر   )العنقاء املُغرِب ( يدعونه    ضخما ايزعم بعض العرب أن مثة طائرً     

                                                  
  .٣١ املفضيلة رقم )١ (
  ).هوم( لسان العرب )٢ (
  .٦٥ رقم ، األصمعية)٣ (
  .، والنقري ما ينقر من اخلشب واحلجر)هوم( لسان العرب )٤ (
  .القرب: ، والصري١٠ رقم ، األصمعية)٥ (
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وهو ينقض على الصبيان فيذهب م، وينقض على الطري         . يرى إال يف الدهور    ال
فيفترسها، وهو غري العقاب، وسميت عنقاء مغرب ألا تغرب بكل ما أخذتـه،             

ربية وجودها، وفسر بعضهم الطري األبابيل بأا العنقـاء         وقد أنكر بعض علماء الع    
وذكر هشام بن الكليب    . املُغربة، وفسروا تسميتها بالعنقاء بأنه كان يف عنقها بياض        

              ت على صيبا انقضحنظلة بن صفوان، وأ أهل الرس أن العنقاء كانت تنتاب نيب
دعا عليها، فسلّط اهللا عليها     وجارية فذهبت ما، فشكا أهل الرس ذلك لنبيهم، ف        

  .آفةً أهلكتها

  :وقد ذكر الشعراء العنقاء يف شعرهم، ومنه بيت للفرزدق هو قوله
 ولوال سليمان اخلليفة حلّقت  )١(م من يد احلجاج عنقاُء

  :وذكرها أبو العالء املعري يف سقط الزند فقال
 العنقاء تكرب أن تصاداأرى   )٣(فعانِد من تطيق لـه عنادا

  أفاعيل اجلن والشياطني
﴿ومـا  : أثبت القرآن الكرمي وجود اجلن يف آيات كثرية، ومنها قوله تعاىل          

    إالّ ليعبدون واإلنس ناجل لقتولكن خيال القُصاص    ]٥٦الذاريات اآلية   [  ﴾خ ،
  . كثرية هي من قبيل األساطريالًقد أضاف إىل اجلن أفعا

                                                  
  ).عنق( لسان العرب، مادة )١ (
  .١٩ ص، ديوان الفرزدق)٢ (
  . ١/١١٥ سقط الزند )٣ (
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 القرآن الكرمي هو الذي يزين للناس فعل الشر ويوسوس هلم، وقد والشيطان يف
وزين ﴿: ورد ذكر الشيطان يف القرآن فيما يزيد على ستني آية، ومنها قوله تعاىل

، فالشيطان هو الذي يقوم ] ٤٣ األنعام اآلية [ ﴾لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ
اوهلا األعراب والعامة حول اجلن ولكن احلكايات اليت تد. ضالهلمإبغواية الناس و

زهلا يف  نوقد جعلوا للجن مواطن ت. والشياطني هي يف مجلتها أساطري ال حقيقة هلا
، ونسبوا إليها كل عمل يدلّ على الرباعة، الًبالد العرب ومنها وادي عبقر مث

  .ا كثًرياويعجز البشر عن إتيانه، وأوردوا على ألسنة اجلن شعًر

 اإذا ذكروا اجلنـي سـاملً     «:  القول يف أصناف اجلن فقال     وقد فصل اجلاحظ  
 واجلمع عمـار، وإن     ،عامر: جني، فإن أرادوا أنه مما سكن مع الناس قالوا        : قالوا

كان مما يعرض للصبيان فهم أرواح، فإن خبث أحدهم فهو شيطان، فإن زاد على              
 وأغبياء  ك النسا ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك يف القوة فهو عفريت، وضعفة           

املُذهب، يشرج هلـم    :  قد وكِّل م ويقال له     االعباد يزعمون أنّ هلم خاصة شيطانً     
  )١ (».النريان، ويضيُء هلم الظلمة، ليفتنهم ولرييهم العجب

اجلن يف اللغة ولد اجلانّ، وهو أبو اجلن، خلق مـن           : وجاء يف لسان العرب   
اجلن نوع من العامل مسوه     :  سيدة اجلن بقوله   وقد عرف ابن  . نار، مث خلق منه نسله    

: أو ألم استجنوا من الناس فال يـرون، واجلمـع         . بذلك الجتنام عن األبصار   
  .)٢(جِنان، وهم اجلنة

                                                  
  .٦/١٩٠ احليوان )١ (
  ).جنن( لسان العرب، مادة )٢ (
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وقد أضافوا إىل اجلن القدرة على التحول والتلون، فزعموا أا تعرض للناس            
  .فتخيلهم وتذهب بعقوهلم

ون والدجالون سذاجة العامة، فزعموا هلم أن هلم القدرة         وقد استغلّ املشعوذ  
على استحضار اجلن وخماطبتهم والتوسط لديهم لتحقيق رغبام، فتلجـأ إلـيهم            
              املرأة العاقر، واملرأة اليت أعرض زوجها عنها وتعلّق بغريها، والرجل الـذي يـود

، فيعبث هـؤالء    ه، واملريض اليائس من شفائه، وغري هؤالء      ـاالنتقام من عدو ل   
  .املشعوذون بعقوهلم، مستعملني الرقى والعزائم واألحجبة والسحر املزعوم

وقد نسب الناس كل عمل عظيم إىل اجلن، ألم وجدوا أنفسهم عـاجزين             
 بناء تدمر وما فيها من أساطني وأعمـدة شـاخمة إىل            الًعن إجناز مثله، فنسبوا مث    

  : ذا املعتقد يف قولهاجلن، وقد أشار النابغة الذبياين إىل ه
فّاح والعمددمر بالصأين قد أذنت هلم  )١(يبنون ت س اجلنوخي 

مان املأثورة واملشهورة مبضائها كانت مـن       يويزعمون كذلك أن سيوف سل    
  .صنع اجلن

بنو زوبعة،  : ومنها. وقد جعلوا للجن قبائل كقبائل اإلنس واخترعوا أمساء هلا        
  :قناق، قال حسان بن ثابتوبنو الشيصبان، وبنو الشن

 ويل صاحب من بين الشيصبان  )٢( هوها أقول وطـوًرافطوًر

                                                  
  .ن النابغة ديوا)١ (
  ).عرفات (١/٥٢٠ ديوان حسان بن ثابت )٢ (
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 يلـهمهم   اوما قاله حسان يصدق على شعراء آخرين يزعمون أن هلم شيطانً          
قول الشعر، وذهب بعضهم إىل تسمية شيطانه، فشيطان األعشى امسه مـسحل،            

  :يقول فيه
 ين أخي اجلني، نفسي فداؤهحبا )١(بأفيح جياشِ العشيات مرجمِ

من    مردها إىل أن الشعر من الفنون اليت ال جييدها االّ          اومقولة إن للشاعر شيطانً   
 موهبة اإلهلام الشعري، وهذه املوهبة يعزوها بعض الشعراء إىل رفـد الـشيطان    يتأو
  .هلم

 وقد يكون أنثى، فحينما راجـز       اويزعم بعضهم أن الشيطان قد يكون ذكرً      
  : أرجوزته اليت مطلعهاالنجم العجلي العجاج الراجز، وأنشد العجاجأبو 

 قـد جرب الديـن اإللـه فجـرب      

  :اوهلأجابه أبو النجم بأرجوزته اليت أ
ـ      مـاذكر  الًتذكّر القلب وجه

  :ومنها يقول
 ين وكــل شــاعر مـــن البــشرإ

 )٢(شيطانـه أنثى وشيطـاين ذكـر    

ربيئة من اجلن ختربه مبا يتوقَع حدوثه، ومـن         وكان بعض الناس يزعم أنّ له       

                                                  
  ).بريوت (١٨٥ ص، ديوان األعشى)١ (
  .٢/٦٠٣ الشعر والشعراء البن قتيبة )٢ (
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 بقـدوم   - فيما يـزعم     – زهري بن جذمية العبسي، وقد أنذرته ربيئته         الًهؤالء مث 
  .)١(أعدائه لقتاله

          رسـالة  (ي يف   وعلى سبيل السخرية من أخبار اجلن وقف أبو العالء املعـر
 مع جني امسـه     ااًر ألشعار اجلن، وأجرى على لسان ابن القارح حو        اباًب) الغفران

  .)٢(اخليتعور، أحد بين الشيصبان، وكنيته أبو هدرش

طن اليت زعم العرب أا مباءة للجن، وادي عبقر، ومن هنا شاعت            اومن املو 
لتدل على الرجل البارع يف عمله، ونسبوا إليه كل عمل تعجبـوا            ) عبقري(كلمة  

 أخصب بـالد اهللا،     يف اليمن وهي من   ) وبار(ومن هذه املواطن قرية     . من حذقه 
فيزعمون أن اجلن استوطنتها ومحتها من كل من أراد ارتيادها، فإن اجترأ انـسان              

  .وا يف وجهه التراب ورمبا قتلوهعلى دخوهلا حثَ

  :يف الشعر، من ذلك لبيد بن ربيعة) عبقر(وقد جاء ذكر مكان 
ــبان كجِنــة عبقــرِ م وبنـيهم         كهــولٌ وشومن فاد مـن إخـوا 

  :ؤ القيسوقال امر
 كأن صـليل املـروحني تـشذّه        صــليل زيــوف ينتقــدن بعبقــرا

  :وقال زهري بن أيب سلمى
ــة    )٣( أن ينالوا ويـستعلوا  اجديرون يومً  ــةٌ عبقري ــا جِن ــل عليه  خبي

                                                  
  .١١/٨٦ انظر اخلرب يف األغاين )١ (
  .١٠٤ ص ، رسالة الغفران)٢ (
  .عبقر:  يرجع إىل اللسان، مادة عبقر، ومعجم البلدان)٣ (
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أما وبار فقد اختلف يف موضعها، والراجح أا بـاليمن، جـاء يف معجـم               
 وبار، وهـم مـن األمـم األوىل،         قرية وبار كانت لبين   : عن ابن الكليب   :ياقوت

منقطعة بني رمال بين سعد، وبني الشحر ومهرة، ويزعم من أتاها أم يهجمـون              
مطر، وليس ا أحـد، ويقـال إن        وعلى أرض ذات قصور مشيدة وخنل ومياه        

  :قدقال الفرز. سكّاا اجلن اليدخلها إنسي إال ضلّ
كضالل ملـتمس طريـق وبـار         تطلب دارمـاَ  ولقد ضللت أباك     

  :وقال النابغة الذبياين
ــارِ  ــلُ وب ــشة أو خني   كـأن حمـوهلم    الًفتحملوا رح   )١(دوم ببي

  :وقال األعشى
هـــرةً وبـــارــارِ    )٢(فهلكـــت ج ــى وب ــر عل ــر ده  وم

  أسطورة شداد بن عاد وأخيه لقمان
لـوك   من م  ا جبارً اذكر ياقوت يف معجم البلدان أنّ شداد بن عاد كان ملكً          

اليمن، وأنه ملّا مسع باجلَنة، وما أعد اهللا فيها ألوليائه من قصور الذهب والفـضة،               
إين متخذٌ يف األرض مدينة على      « : واملساكن اليت جتري حتتها األار، قال ألعوانه      

 فاختار مئة رجل من أصحابه، ووضع حتت كل واحد منهم مئة مـن              »صفة اجلنة 
ن أطيب موضع يف أرض اليمن، ووضـع حتـت          األعوان، وأمرهم أن يبحثوا ع    

                                                  
  ).روبا( معجم البلدان )١ (
  ).وبر( لسان العرب )٢ (
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أيديهم ماشاؤوا من األموال، وكتب إىل عماله يف اآلفاق أن جيمعوا مايف أرضهم             
وأمـرهم أن ينقبـوا يف   . من الذهب والفضة والدر والياقوت، ويوجهوا به إليـه        

، فجعل لَبِنها مـن     )إرم(مث شرع يف بناء مدينة      . األرض ليخرجوا اجلواهر النفيسة   
الذهب اخلالص، وزين جدراا بأنواع اجلواهر النفيسة، وجعـل أعمـدا مـن          

 وضع على حافتيه أنواع اجلوهر، وغرس       االزبرجد والياقوت، وأجرى يف املدينة رً     
 لنفسه ال نظري له     ا من الذهب مثارها من الياقوت، وبين فيها قصرً        احوهلما أشجارً 

  .ابه أنواع اجلوهر والذهبيف روعة بنائه، وجعل يف حجارته وأبو

مث إنه ملّا عصى دعوة نيب اهللا هود، عليه السالم، وأصر على كفره بعـد أن                
أهلكه اهللا تعاىل وقومه بالصيحة، ودمرت إرم عـن         . قضى يف ملكه سبعمئة سنة    

  .)١(آخرها

 ملا جاء يف سورة الفجر يف اوهذه األسطورة اخترعتها خميلة األخباريني تفسًري
. إِرم ذَات الْعماد  .أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد﴿:  الكرمي، وهو قوله تعاىلالقرآن

ي الْبِالدا فثْلُهم لَقخي ي لَم٢(﴾الَّت( .  

وقد وصفت مدينة إرم يف القرآن بأا مدينة مل خيلق مثلها، فبالغوا يف تصوير              
هذا وجعلوا شداد بن عاد يعيش      . ما كانت عليه هذه املدينة من العظمة والفخامة       

وليس لشداد بن عاد ذكر يف القرآن الكرمي، وإمنا هو من اختـراع             . العمر املديد 
 بـني البـاحثني     اأما مدينة إرم فإن وجودها ثابت، ولكن مثة خالفً        . أهل األخبار 

                                                  
  ).إرم( معجم البلدان مادة : انظر)١ (
  .٨و٧و٦ سورة الفجر، اآليات )٢ (
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. وذكر بعضهم أا اإلسكندرية، وذهب بعض آخر إىل أا دمشق         . حول موضعها 
من األشعار، منها بيت لشبيب بن يزيد       وقد ورد ذكرها على أا دمشق يف طائفة         

  :ابن النعمان بن بشري، يقول فيه
ــسِ يل إرم داًر ــاامل تم  لوال اليت علقتين مـن عالئقهـا         وال وطَن

  :وقال البحتري
 إليك رحلنا العيس من أرض بابلٍ       جنوز ا سمت الـدبور وتـدي      

ـ    طلبتك من أُم    بنا وقصور الـشام منـك مبرصـد         ا العـراق نوازًع

ـ    ــا    وتعمـدي  املوضع قَصدي موجفً ــاد وإنه  إىل إرم ذات العم

ولكن أكثر املؤرخني على أن إرم باليمن بني حضر موت وصنعاء، ويذكرون            
وأورد . أا من بناء شداد بن عاد، وقد فصل ياقوت احلديث عن شداد بن عـاد              

فأهلكه اهللا  . تناعه من اإلقرار بربوبية اهللا     مع النيب هود، عليه السالم، وام       شداد خرب
وأضاف ياقوت أم وقعوا على حفرية شداد حبضر مـوت،          . بصيحة من السماء  

 يف اجلبل، ويف صدره سريران من ذهب، على أحدمها رجـل            ا منقورً افوجدوا بيتً 
  :منها قول شداد. عظيم اجلسم، وعند رأسه لوح كتبت فيه أبيات

  احلــصن املَــشيد صــاحب     اد بــن عــادأنــا شــد 

يني رواألبيات ركيكة وواضح أن اخلرب يف مجلته هو مـن وضـع األخبـا             
  .والقُصاص

ويتصل خبرب شداد بن عاد خرب أخيه لقمان بن عاد، وهو غري لقمان احلكيم              
: وقد ذكر اجلاحظ لقمان فقـال     ). لقمان(الذي ورد ذكره يف القرآن يف سورة        
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 بن عاد األكرب واألصغر لُقَيمِ بـن لقمـان يف           كانت العرب تعظّم شأن لقمان    «
لم، وهذا غري لقمان احلكـيم      النباهة والذكر، ويف العلم واحلكم، ويف اللسان واحلُ       

  .)١(»على مايقول املفسرون. املذكور يف القرآن

  :وقد جاء ذكر لقمان وابنه لُقيم يف الشعر، قال النمري بن تولب
ــا ــه وابنم ــن أخــت ل  ختـه أُبـن لقمـان مـن       لُقيم    فكــان اب

  :ونسب إىل بشار بن برد قوله
ــ ــىن لُقيًم ــاسِاأف ــىن آلَ هرم  قُومي اصبحيين فإن الدهر ذو غري        وأف

  :وقال أبو الطمحان القيين
       لقمـان م من بقايـا حـيموزعـةً  است بنو القَني أفراقً   مأ  )٢(كأ  

   :وقال أفنون التغليب
 لو أنين كنت من عـاد ومـن إرمٍ          )٣(ربيت فيهم ومن لقمانَ أو جـدن      

ومن القدماء ممن   «: وقد أشاد اجلاحظ ببالغة لقمان بن عاد وابنه لقيم فقال         
واحلكمة والدهاء، لقمان بن عـاد      . كان يذكر بالقدر والرياسة، والبيان واخلطابة     

  .)٤ (».ولُقيم بن لقمان

رب املثل بطـول    ، حىت ض  ا مديدً اوأسطورة لقمان بن عاد جعلته يعيش عمرً      
                                                  

  .وفيه تفصيل خلرب لقمان ولقيم. ١/١٨٤ البيان والتبيني )١ (
  .١٨٧ص املصدر نفسه،  )٢ (
  .١/١٩٠ و ١/٩ املصدر نفسه )٣ (
  .١/٣٦٥ املصدر نفسه )٤ (
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وتروى عنه يف تاريخ اليمن أسـاطري       . عمره، وينسب إليه بعضهم بناء سد مأرب      
وخرافات كثرية، وقد ذكروا أن قربه إىل جانب قرب النيب هود، عليه السالم، ومن              

قد أُجيبت دعوتك، وأُعطيت    : أخباره  أنه سأل ربه أن مينحه طول العمر، فنودي         
سبع بقرات عفـر، يف جبـل       ود، فاختر إن شئت بقاء      سؤلك، وال سبيل إىل اخلل    

سبعة أنسر، كلما هلك نسر عقب بعـده        وإن شئت بقاء    . وعر، ال ميسهن ذُعر   
  .نسر

فيذكرون أنه عاش ألفي سنة وأربعمئة سـنة،    . فاختار لقمان بقاء سبعة أنسر    
ـ       . وكان أخوه شداد يف ملكه     سر فلما مات شداد صار األمر إليه، فلما مـات الن

  .)١(السابع، وهو لُبد، نزل به املوت

وقد شاعت أسطورة لقمان ونسوره يف العرب، وذكرها عدد من الـشعراء            
  :اجلاهليني، من ذلك قول طرفة بن العبد

 أمل تر  لقمان بـن عـاد تتابعـت           )٢(عليه نسور مث غابـت كواكبـه      

  وقول النابغة الذبياين
      ـدقفارً   )٣(أخىن عليها الذي أخىن على لُب وأضحى أهلها احتملوا   اأضحت  

  :وقول لبيد بن ربيعة
ـ         ريب الزمان وكـان غـري مثَقّـل        فـأدرك جري هولقد جرى لُبـد 

                                                  
  .١٣/٦٠  اية األرب للنويري)١ (
  .١٤١ ص، ديوان طرفة)٢ (
  .٥ ص، ديوان النابغة)٣ (
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 ملا رأى لبـد النـسور تطـايرت         رفَع القـوادم كـالفقري األعـزل      

ـ من حتتـه لقمـانُ يرجـو نف         )١(ولقد رأى لقمـانُ أن مل يأتـلِ        هع 

وغريه ممن ذكروا لقمان قد خلطوا بني لقمان الـذي          ويبدو يل أن اجلاحظ     
عرف باحلكمة ورجاحة العقل، وبني لقمان بن عاد املذكور يف األسطورة، فهـو             

: ن يف قوله تعـاىل    آولقمان احلكيم هو املذكور يف القر     . من اختراع أهل األخبار   
ه، ومن كفر   ﴿ولقد آتينا لقمانَ احلكمةَ أن اشكر هللا، ومن يشكر فإمنا يشكر لنفس           

 . ]١٢سورة لقمان اآلية [﴾ غين محيدفإن اهللا 

*  *  *  

مع أن عصور التنوير العلمية قد قضت على أكثر هذه األساطري فإن العقلية 
األسطورية مل تندثر يف عصرنا هذا، ألن منبع هذه املعتقدات ليس العقل املفكر، 

جل املرء من نزوع إىل تة واالنفعاالت، وما خياووإمنا األوهام والرغبات املكب
االطالع على ما خيبؤه له الغد من أحداث، وعجزه عن تفسري طائفة من الظواهر 
واألعراض، كانتشار األوبئة واألمراض املستعصية، ووقوعه يف املصائب وتعرضه 
لألخطار وحرصه على سالمة نفسه وصحته وتوقُه إىل حتقيق رغباته ومطاحمه 

  .وآماله

 على الزمن القدمي، فهي مازالت تعيش معنا يف عصرنا افًفاألساطري ليست وق
هذا، ومل يلغ التقدم العلمي اعتقاد طوائف من البشر بأمور ال يقبلها العقل والعلم، 

                                                  
  .٢٧٤ ص، ديوان لبيد)١ (
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آية هذا إقبال األثرياء يف . جند هذا يف مجيع اتمعات البشرية يف يوم الناس هذا
 على مستقبلهم، ومن هؤالء البالد املتمدنة على املنجمني والفلكيني ليطلعوهم

 جنوم السينما يف الواليات املتحدة الذين ال يقدمون على أمر ذي بال الًاألثرياء مث
 ا عظيًماوقد راج عمل هؤالء األفاكني رواًج. إال بعد استطالع أقوال املنجمني

يف أيامنا هذه، ومن مظاهر اإلقبال على استطالع الغيب حرص أكثر أصحاب 
ت على ختصيص زاوية لألبراج السماوية وما تتنبأ به لعلمها أن الصحف واال

رواجها مرهون بإرضاء القراء الراغبني يف االطالع على مستقبلهم، ويف حقيقة 
األمر ال عالقة لألبراج السماوية مبصاير الناس، فهذا األمر يرفضه العلم والعقل 

  . الناضج

عمهم يف تواريخ األمم، ومنها وقد شاع االعتقاد بصحة أقوال املنجمني ومزا
األمة العربية، فقد راجت يف العصر العباسي خاصة مهنة التنجيم، حىت إن أويل 
األمر ما كانوا يقدمون على إتيان أمر جلل إال بعد استشارة املنجمني، وخرب 
هؤالء املنجمني مع اخلليفة العباسي املعتصم مشهور، فحني عزم على غزو عمورية 

مني، فزعموا له أن هذه املدينة ال تفتح يف هذا احلني وينبغي انتظار استشار املنج
فصل الصيف، وغايتهم، وكلهم من األعاجم، أن يؤخر هذا الغزو، ولكن 
املعتصم، وهو من أنصار املعتزلة العقليني، مل يعبأ بأقواهلم، وتوجه إىل عمورية 

من أقوال املنجمني وقد انتهز الشاعر أبو متام هذه الساحنة ليسخر . وفتحها
وترهام، وهو عقالين املرتع، فقال قصيدته البائية الرائعة، اليت استهلها بتكذيب 

  :أقوال املنجمني والسخرية م، ومنها قوله
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- ١٤٨ - 

 السيف أصدق أنباًء من الكتب   يف حده احلد بني اجلد واللعب

 يفبيض الصفائح ال سود الصحائف  متون جالء الشك والريب

 والعلم يف شهب األرماح المعةً  بني اخلميسني ال يف السبعة الشهب

 أين الرواية بل أين النجوم وما  صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

 اومما يدل على مدى سطوة املنجمني وسلطام على عقول الناس أن كثًري
صتها أن من القصص واملسرحيات دارت حوهلم، ومن أشهرها قصة أوديب وخال

أنه سيقتل بيد ولده أوديب، وأن أوديب سيتزوج  يوس ملك طيبة تنبأ لالامنجًم
ثيا، رنوتؤدي هذه النبوءة إىل مفارقة أوديب أباه وبلده، ويرتح إىل كو. أمه

 يف طريقه اليوس ىفريحب به ملكها، ولكن أوديب يفارق امللك بعد حني ويلق
 الرجلني تنتهي مبصرع اليوس، وكان مثة ة بنيديعلم أنه أبوه، وتقع مشا وهو ال

وحش أدخل الذُّعر على سكان طيبة إذ كان يلقي أُحجية على من يلقاه، فإذا مل 
يوفق يف حلها افترسه، ويفلح أوديب يف حلّ األحجية، وكان كريون الذي توىل 

وس قد وعد من حيل األحجية ويقتل الوحش بتوليته يامللك يف طيبة بعد مقتل ال
بزواجه من جوكاست، زوجة اليوس، فواله كريون امللك  املكًلك يف طيبة امل

 آخر يطلع اوزوجه من جوكاست ومل أن يعلم أوديب أا أمه، ولكن منجًم
أوديب على احلقيقة فتقتل أمه نفسها، ويفقأ أوديب عينيه ويهيم يف البالد تقوده 

   .غونابنته أنتي

ألف حوهلا األديب اليوناين حظيت هذه األسطورة بإعجاب األدباء و
  .سوفوكل مسرحيتني وأنشأ فرويد عقدة نفسية مساها عقدة أوديب


