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ملخص البحث
حياول هذا البحث استقراء تعالقات األفكار الدينية املقدسة بني النص

النصية متثالت
الشعري وبني طبقات املجتمع اجلاهيل ،إذ حتمل لنا بعض العينات
ّ
الفكر الديني اجلاهيل جتاه بعض الرموز املقدسة التي وقع االختيار عليها -عرب
عملية انتقائية -متثلت بتسليط أضواء املعاجلة النقدية عىل النصوص التي حتدثت
عن بعض (األصنام) ذات اهليمنة الثقافية ،وقد جرت القراءة النقدية يف ضمن آلية

حاولت استبطان النسق الثقايف املضمر ،وبيان طبيعة العالقة املقدسة بني اهلامش
واملركز يف طبقات املجتمع اجلاهيل يف ذلك الوقت .
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ABSTRACT
This research is trying to extrapolate the correlation of the holy
religious idea from the poetic text and layers of preislamic society, some
text samples provide us with the representation of religious thought
ignorant of some holy symbols chosen from selective processes. However
it projects the light of critique process on the texts which talked about
some(Idol) of cultural domination, manifests the critique reading lurking
in a mechanism to internalize the cultural patterns and showing the
nature of the holy relationship between the margin and the center in the
preislamic community at that time.
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 ...املقدّ مة ...
ّ
شكل موضوع االعتقاد باملقدس منذ فجر التأريخ وإىل اآلن ظاهرة مهمة

يف خمتلف الدراسات وبيانات الرصد اإلنساين الرتباطه باإلنسان ارتباطا وثيق ًا،
ٍ
بصورة أو بأخرى عىل وسائل املعاجلة
ودخوله يف كل عمليات اإلنتاج وسيطرته
الذهنية يف أغلب املجتمعات البرشية؛ إذ تس ّللت خيوطه اىل أغلب شبكات

املامرسات اإلنسانية ملا يمتلكه من طاقة هائلة وقدرة فاعلة يف احلضور والسيطرة

عىل املشهد الذي يدخل يف تكوين عنارصه ،وقد ظهر هذا املفهوم جلي ًا يف املجتمع

اجلاهيل الذي حفل ّ
بكل أنواع الثقافات الدينية والسياسية واالقتصادية ،وكان

للتفكري الديني عندهم حظ وافر وحصة عظمى لدخوله يف خمتلف دقائق احلياة

تنوعت وتعدّ دت تبع ًا
وتفاصيلها ،فقد كان للعرب اجلاهليني أديان وعقائد خمتلفةّ ،

لالختالف املناطقي والتفاوت املعريف الذي يرجع لطبيعة النفس العربية ومستوى

تطور الذهنية اجلاهلية.

وما هيمنا هنا يف هذا البحث حماولة استجالء النسق األيديولوجي للمقدس

اجلاهلية ،واستبطان مدى فاعلية
اجلاهيل (الصنم) وبيان متظهراته يف النصوص
ّ
حضور الرمز الديني املقدس يف عنارص الثقافة آنذاك ،وقد جاءت فقرات البحث

متسلسلة لبيان مفهوم األيديولوجيا عامة ،ومن ثم ّبينا جتلياهتا يف املنظومة الصنمية

عرب عملية انتقائية لرمزين من أهم الرموز املقدّ سة مها صنام (الالت والعزى) التساع

دائرة تقديسهام وعبادهتام يف ذلك الوقت ،إذ ّبينا يف حتليل النصوص الشعرية مدى

فاعلية حضورمها يف املشهد الثقايف ،وحاولنا إماطة اللثام عن النسق االستبدادي
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النصية املذكورة ،وتطرقنا بعد ذلك للحديث عن األنساق
املضمر خلف العالمات
ّ
املضادة للفكر الصنمي ،إذ ّ
جتىل ذلك يف بعض حماوالت التمرد واخلروج عىل

حاكمية الصنم املقدّ س التي قام هبا بعض األفراد ،وقد صورهتا تصوير ًا واضح ًا

بعض العينات النصية التي عوجلت يف هذا البحث.

وقد اعتمدنا هنا عىل بعض املصادر التأرخيية القديمة واملحدثة ككتاب

(املفصل يف تأريخ العرب قبل اإلسالم) للدكتور
(األصنام) البن الكلبي ،وكتاب
ّ

جواد عيل وكتاب (معجم آهلة العرب) جلورج كدر ،وغريها من كتب تأريخ األديان
والعلوم اإلنسانية ،فض ً
ال عن كتب النقد األديب والدراسات الثقافية التي توسلنا هبا
يف بعض التحليالت واملقاربات النقدية.

هذا واحلمد والشكر أو ً
ال و آخر ًا هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف

اخللق أمجعني أيب القاسم حممد وعىل آله األطيبني األطهرين.

مفهوم النسق األيديولوجي

يصور األدب التمثالت الفكر ّية يف احلياة اإلنسانية عامة ّ
لكل جمتمع يملك تراث ًا

أدبي ًا ِّ
يمكنه استبطان املذاهب واالجتاهات منه والتي متثّل القواعد األساسية لنسق

التفكري اإلنساين يف ذلك املجتمع ،وهذا ما يفرضه التعالق الفكري بني األديب وبني

ويعرب عنه ،ولعل هذا ما جعل أطر التحليل النقدي تتجه
جمتمعه الذي ينتمي إليه ّ
رواد املنهج االجتامعي يف الدرس
نحو القول باجتامعية األدب ،وهو ما نص عليه ّ

النقدي العاملي.

املعربة عن القيم الدينية يف
العينة ّ
وعند النظر ملوضوعة الدراسة ،وحتديد ّ
املجتمع اجلاهيل وبيان مدى عالقة الفرد اجلاهيل باملقدس آنذاك ،يمكن القول
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َّ
األيديولوجية للعقل اجلاهيل ،جتاه
النصية محلت لنا تلك التمثّالت
إن احلواضن
ّ
ّ

منظومته العقائد ّية ،عىل اختالف أشكاهلا وتعدّ د مصاديقها ،وصورت لنا َمديات
التفكري اجلمعي وحتديد أفق الرؤية لتلك املجتمعات القاطنة يف جزيرة العرب،

وكام هو معروف َّ
النص وبني قواعده االجتامعية جتعله يمثل
أن العالقة الوطيدة بني ّ
ذلك السطح الذي تطفو عليه القيم الفكرية العاكسة جلذور التفكري املجتمعي كام

النص باأليديولوجيا فالبد من بيان مفهوم (األيديولوجيا)
أسلفنا ،وإيامن ًا منا بعالقة ّ

العينات املشار إليها يف
يف املنظومة الفكرية اإلنسانية ،ومن ثم حتديد جتلياهتا يف ّ

موضوعة الدراسة.

و ُيعدُّ مصطلح (أيديولوجيا) من أكثر املصطلحات استعام ً
ال وتشعب ًا من حيث

املفهوم ،وذلك لكثافة الدالالت التي جيمعها ،وهي ناجتة من اختالف زوايا النظر
وتعددها ،عند الذين كتبوا عن املصطلح عىل اختالف دوائر البحث والعلوم

ُ
لدهيم ،لذا فقد ّ
حيمل يف احلقول الفلسفية
ظل غامضا ال يستقر عىل حال ،فنجده

واالجتامعية والفكرية تعقيدات يف استعامالته املفهومية ،فإذا أحيل إىل احلقول
األدبية املتفرعة صار أكثر تعقيد ًا(.)1

ّ
املفكر
مرة من
وإذا تتبعنا املصطلح تارخيي ًا نجده قد اس ُتعمل أول ّ

(ديستوتدوترايس) يف كتابه (مرشوع عنارص األيديولوجيا) عام 1801م ،ويرجع
جذر الكلمة إىل الالتينية،إذ ينقسم عىل قسمني (Ideo) :وتعني الفكر ،و

)(Logie

وتعني علم أي (علم األفكار)( ،)2ويرى (جورج غورفيتش) َّ
أن «األيديولوجيا
والبناء الفكري األيديولوجي ،قد ُوصفا أو ً
ال بأهنام خياالت أو بتعبري أبسط ،الصورة

الكاذبة التي يرسمها الناس عن أنفسهم»( ،)3وهذا يمكن أن يكون اجتاه ًا موازيا ملا
آمن به اجلاهليون عن املعبودات؛ألن أفكارهم يف الواقع هي تصورات سيكولوجية
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معربة عن خوالج الفرد الذاتية،
نابعة من طبيعة النفس اإلنسانية يف ذلك العرصّ ،
التي تطورت بعد ذلك ّ
أطر التفكري العام لدى املجتمع اجلاهيل.
وشكلت َ

أما مفهومها يف الفكر الفلسفي فهي «نسق من اآلراء واألفكار السياسية

والقانونية و األخالقية و اجلاملية و الدينية و الفلسفية»( )4وهذا ما جعلها تكتسب

عمومية متكونة من أجزاء من املامرسات اإلنسانية تؤهلها لتكون مذهب فكري

يمثل هرما من الوعي اجلامعي ملجتمع ما.

ويسلك املصطلح مسارا خمتلف ًا يف الفكر املاركيس فقد ذكر ماركس َّ
أن

ومشوه ،وجزئي ومبتور للواقع ،وهي بذلك تعارض
«االيديولوجيا انعكاس مقلوب
ّ

الوعي اإلنساين احلقيقي»( )5ولعله أراد بذلك التعميم رضب كل االيديولوجيات
املختلفة بغض النظر عن حمتواها الفكري ومدى فاعليتها ونجاحها عىل مستوى
التباين املعريف وانعكاس ذلك عىل الواقع االجتامعي؛ ألن هذا يسهم يف تثبيت

عملية رضب املقدس التي تبناها االجتاه املاركيس ،إذ َّ
إن بعض األيديولوجيات هي
يف احلقيقة مذاهب فكرية مقدسة قائمة عىل الثابت املقدس الذي يعد عند أغلب

األنظمة املعرفية مصدر ًا إلنتاج أسس التفكري التي ال جمال إلنكارها وعدّ ها أنساق ًا
مشوهة عىل حد تعبري ماركس.
زائفة و ّ

بأهنا «نظام فكري يمكن أن يتعايش مع احلالة
عرفها (كارل ماهنايم) ّ
وقد ّ

الراهنة يف املجتمع»( ،)6أ ّما ما خيص دائرة املعارف الربيطانية فقد جاء تعريفها بحسب

املفهوم اآليت «األيديولوجيا هي شكل من أشكال الفلسفة السياسية أو االجتامعية
تظهر فيها العنارص التطبيقية باألمهية نفسها التي تظهر فيها العنارص النظرية ،فهي
إذن منظومة فكرية تدعو إىل تفسري الدنيا وإىل تغريها يف ٍ
آن واحد»( )7فهي دائ ًام ما

تسعى إىل توظيف اجلوانب الفكرية يف حماولة السيطرة عىل الواقع االجتامعي ِّ
ببث
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صو ٍر من املعتقدات و املفاهيم املقدسة ألهنا متلك حظ ًا هائ ً
ال «من القدرة عىل جتنيد

جهود اجلامهري وعىل تسيري إرادهتا و التحكم فيها ،وهذا ما يدعو إىل القول بأن
االيديولوجيات ما هي إال نظم منهجية جم ّندة للمعتقدات»(.)8

ويراها (سعيد بن كراد) يف املفهوم السيميولوجي «هي حتيني للقيم وفق وقائع

ّ
منظمة وخاصة»( ،)9أما كامل ابو ديب فيحدّ دها بقوله« :األيديولوجيا وهي تعبري

مالزم لعالقات القوة والقرتان القوة باملعرفة ،وإنتاج السلطة ،وممارسة السيطرة
واهليمنة والتحكم تتغلغل يف خفايا الوجود اإلنساين»( ،)10ولعله يبالغ ويبحر

بعيد ًا يف بيان فاعلية األيديولوجيا عندما يتحدث عن أمهية (فوكو) يف الفكر

العاملي احلديث إذ يقول« :حتى اهلواء الذي نتنشّ قه يف نشاطنا البيولوجي الرصف

مشبع باأليديولوجيا»

()11

ويذكر د .سعيد علوش عدد ًا من املفاهيم للمصطلح

(أيديولوجيا) منها َّأهنا متثّل «جل األفكار (األحكام/االعتقادات) اخلاصة بمجتمع،
يف حلظة ما»( )12كذلك هي نظام يمتلك منطقه ورصامته اخلاصة ،يف التمثيلية عىل

مستوى الصورة  /امليث  /األفكار وذلك بحسب وجودها ودورها التأرخيي يف

ظل جمتمع ما ،وهي بذلك ختص مجاعة اجتامعية و نظام ًا قيمي ًا يرتبط بطبقات منتجة

عرب هيمنتها االجتامعية( ،)13إذ ّ
إن «الوظيفة االساسية لاليديولوجيا هي إعادة إنتاج

النظام ،تدريب األفراد عىل القواعد التي حتكم النظام»(.)14

ويبدو مما سبق ّ
أن األيديولوجيا نظام يربط جمموعة من العادات والتقاليد

واملامرسات االجتامعية عرب شبكة من التعالقات الفكرية تصور لنا مديات أفق
التفكري وحتديد أطر اإلنتاج الذهني يف جمتمع ما ،و إيامن ًا م ّنا َّ
أن «األدب هوجتسيد
للرصاعات الدائرة باستمرار بني أيديولوجيات متشكلة ضمن البنية الثقافية
االجتامعية»(ّ ،)15
فإن ما هيمنا يف هذا السياق بعد بيان اجلانب املفهومي لأليديولوجيا
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هو حتديد متظهراهتا يف النصوص الشعرية التي محلت لنا صور ًا من التفكري الديني
والعقائدي جتاه املعبودات بصورة عامة ،واألصنام عىل وجه اخلصوص يف املجتمع

اجلاهيل آنذاك.

الالت و دائرة الصاع

تتحرك دوائر الفكر اجلاهيل عرب خطوط كانت متثل أنساق ًا تنظيمية تبناها

املهيمن الديني لضامن بقائه يف السلطة الدينية يف ذلك الوقت ،لكونه الواضع الرئيس
ِ
تربعه عىل عرش اهلرم الديني
واملركزي لقواعد البنى الفكرية بام يتواءم ويتناسب مع
وقد ّ
جتىل ذلك من دراسة الظروف التي أسهمت يف تثبيت الفكر الصنمي احلجري

موازي ًا ديني ًا للفكر اإلهلي املتمثل بالديانات اإلهلية املنترشة يف الرقع اجلغرافية نفسها

لعبادة األصنام.

ولو تفحصنا واستعرضنا دالالت بعض األصنام وطرائق عبادهتا و وظيفتها

ٌ
انساق أيديولوجية كانت قابعة
يف املجتمع و تأثريها يف احلياة اجلاهلية ،لتجلت لدينا

مضمرة خلف البنيات السطحية لتلك الطقوس املهيمنة ،إذ َّ
«إن هناك يف التاريخ

عمليات خفية وأحداث ًا سطحية ّ
وأن هذه مرتبطة بعضها ببعض ،ولكون العمليات
عصية عىل ت ّلمسها وعىل النقيض من ذلك
الرسية عمليات بال ضوضاء تكاد تكون
ّ

تكون األحداث التي جتري عىل السطح رتيبة تارة وعاصفة تارة أخرى لكنها دائمة
واضحة بجالء»(.)16

ِ
املؤدجلة للقطيع املجتمعي تتمثل بمجموعة من النفعيني
وقد كانت العصا

ِ
ويؤدجلون التقديس واخلوف و مفاهيم
القابعني يف بيوت اآلهلة يستميلون الناس
اهليمنة الالهوتية والقوى الغيبية التي كانوا ُيلبسوهنا لتلك األحجار ،سعيا منهم
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وراء مصالح نفعية وحيركون بوصلة الرصاع باجتاهني كانا يمثالن حماور صناعة

الفكر الديني مها :االجتاه القبيل  /القبيل واالجتاه الديني  /الديني ،فكان األول
يتمثل بمحاولة القبائل السيطرة عىل القواعد االجتامعية يف املنطقة ،والتحكم يف
املوارد االقتصادية من طريق فرض اهليمنة عىل اآلخر واستفحال خطاب الـ (نحن)

القبلية التي ّ
شكلت ظاهرة اجتامعية بارزة يف جمتمعات العرص اجلاهيل ،أ ّما االجتاه

اآلخر فيتجسد يف مواجهة الرمز الديني املتمثل بمنظومة الديانات اإلهلية املنترشة

يف املنطقة ،وقد توسعت دائرة الرصاع يف هذا االجتاه ألهنا شملت املنظومة الصنمية

مكوناهتا وعنارصها الفكرية الداخلة يف خطوط متوازية مع الديانات اإلهلية
بكل ّ
التي شكلت أطرافا رئيسة يف لعبة جدلية احلضور والغياب ،ولعلنا نجد مالمح
تتجسد بوضوح يف صنم (الالت).
هذين االجتاهني
ّ

فالالت من األصنام القديمة التي متتعت بفاعلية عالية يف احلضور الديني

عند العرب ويذكر املؤرخون ّ
أن قبيلة ثقيف قد بنت عليها بنا ًء كان يضاهي ما بنته

القبلية أو حماولة
قريش يف الكعبة( ،)17ونتلمس هنا رصاعا قبائلي ًا للبحث عن الذات
ّ
التغريات احلاصلة يف البنية
إثبات وجودها ملواجهة اآلخر ،والصمود أمام موجة ّ

املحرك الذي جيعل القبيلة تعيش هاجسا يدفعها
االجتامعية ،وهذه املحاولة هي
ّ

حلامية ذاهتا «فال يعود يعنيها أن حتافظ عىل سالمة فضيلتها احليو ّية من أجل وضعها
ترصف النصف اآلخر من اجلسم االجتامعي ،وإنام أن تشيد هبذه الفضيلة
حرصي ًا يف ّ

ّ
وتعظمها يف حماولة منها لتأمني سيطرهتا عىل املبادئ األخرى التي تصون حياة

القبيلة وسالمتها بعملها املتناسق .بعبارة أخرى ،ال تعود أي مجاعة ّ
تفكر باحلفاظ
مع اجلامعة املعادية عىل توازن تام يتبارى أفرادها يف تثبيته ،بل ٌّ
كل يوظف طموحه يف

سبيل توسيع نفوذه وفرض هيمنته»( ،)18ونحن هنا ننظر إىل النظام الفكري للقبيلة
عىل أنه نظام يمتلك أيديوجلية معينة جتعله نظاما مستقال بذاته خيتلف عن أنظمة
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القبائل األخرى ،إذ إ َّننا «نقرتح ْ
أن نقرأ نظام القبيلة مثلام نقرأ .نظام الدولة ونقرأ

سلوك القبيلة مثلام نقرأ سلوك الدول يف حاالت السلم ويف حالة احلرب ويف حالة

التحالف ويف حالة املصالح ويف حالة التنافس الثقايف واالجتامعي»( ،)19ومن صور
جتذر العقيدة الصنمية متسك القبائل العربية بمعبوداهتا متسكا حييلنا إىل مدى فاعلية
العالقة العقدية بني املعبودات والفرد اجلاهيل ومدى حضور اآلهلة يف احلياة اليومية

أن ثقيف ًا كانوا إذا ما قدموا من سفر توجهوا إىل بيت الالت أو ً
«حتى َّ
ال للتقرب إليه،

وشكره عىل السالمة ،ثم يذهبون بعد ذلك إىل بيوهتم»(.)20

ولعل دائرة الرصاع القبيل أخذت أبعاد ًا أخرى ،فشملت التصادم العسكري

دور ٌ
بارز يف حتديد اجتاهاته،
الذي كان حيصل بني القبائل العربية ،وقد كان لألصنام ٌ
إذ صورت لنا بعض األبيات مدى فاعلية حضور الرمز الديني يف املعركة اجلاهلية

ويذكر د .جواد عيل «أنه كان لالت بيت وقبة حيملها الناس معهم حني خيرجون
إىل قتال فينصبان يف ساحة اجليش ،ليشْ َجع املحاربون فيستميتوا يف القتال وينادي

املنادون بنداء تلك األصنام :يا لالت»( ،)21وأشار إىل َّ
أن األصنام كانت تدافع
عن قبائلها وتذب عنها وحتامي عنها يف احلرب كام يدافع سيد القبيلة عن قبيلته،

َّ
وأن أبناء القبيلة أبناؤها و أوالدها ،لذلك كانوا يقولون عنها (أب) ويكتبون عن

أنفسهم (أبناء الصنم)(.)22

ولعل هذا املفهوم األبوي كان يصور إيامن اجلاهليني باقرتان هزيمة الصنم

الذي كان يمثل رأس اهلرم يف الرصاع القبيل هبزيمة القبيلة نفسها ،لكنه رسعان ما
تفر إليه أنفسهم املهزومة ليمدّ هم بالقوة و العزيمة ،التي تسهم بعد
يتحول إىل ملجأ ُّ

ذلك يف توازن كفتي الرصاع يف أثناء املعركة ،وإىل هذا يشري الشاعر (رضار الفهري)

مفتخر ًا هبزيمة ثقيف وجلوئها إىل الالت ،يف مشهد درامي يصور لنا بؤرة الرصاع
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القبيل وشدته،ومدى فاعلية النسق الديني وهيمنته عىل الفكر اجلاهيل يف خمتلف
األزمنة إذ يقول(:)23

اس َع ْن َش ْ
ــــأنِنَا َو َ ْمل ُي ْثبِت األ ْم َر َك َ
اخلــــــــابِ ِر
َأ َ ْمل َت ْس َأل ال ّن َ

َغدا َة ُع َك َ
احلـــــــ ِ ِ
ارض
اســت َْك َم َل ْت َه َوا ِز ُن يف َك ّفها
َ
اظ إذا ْ
ِ
ــــــــــام ِر
يم َهت ُّز ال َقنَــــــــا عىل ُك ِّل َس ْل َه َب ٍة َض
َو َجا َء ْت س َل ُ
َ
ب َز ِ
ـــــــــأ ْر َع َن ِذ ْي ُ ُ
َو ِج ْئنَا إِ ْلي ِهم عىل ا ُملضمرات بِ
جل ِ
اخ ِر
العـــــــــائِ ِر
َف َل ّام ال َت َق ْينَا َأ َذ ْقن
ُ
َـــــــــــــــاه ُم َط ْع َن ًا بِ ُس ْم ِر ال َقنَا َ

شعاعـــــ ًا َبنُو َع ِ
ام ِر
َف َف َّر ْت
ســــــليم َو َ ْمل َي ْصربوا َو َط ْ
ارت َ
ُ
ب َ
ب َ
َو َف َّر ْت َث ِق ُ
اخلـــــــائِ ِ
يف إىل التـــــــــِها بِ ُم ْن َق َل ِ
اخل ِ ِ
ارس

فالشاعر هنا عرب مشهد الفرار نحو الصنم ضمن تقنيات وصف املعركة

يعكس صور ًة من صور التفكري القبيل املتمثلة باالحتامء بالرمز واللجوء إليه،

النص واملعتقد اجلاهيل يف ذلك الوقت فقد «كان
وهو هبذا ينسج خيط ًا فكري ًا بني ّ

التالزم قوي ًا بني األيديولوجيا والرؤية األدبية ،فمن املعلوم َّ
أن جزء ًا كبري ًا جد ًا من
صلة وثيقة باالنتامء القبيل للشاعر ،كام كان ذا ٍ
الشعر العريب القديم ...كان ذا ٍ
صلة

قوية ِ
بصالته االجتامعية»( ،)24ويؤكد (جورج كدر) أن عبادة الالت كانت ديانة
رئيسة يف جزيرة العرب وانترشت عبادهتا انتشار ًا واسع ًا حتى أصبحت من مواضع

العبادة الشهرية( ،)25وهذا ما يؤكد لنا فاعلية اهليمنة الدينية التي كانت تتمتع هبا هذه

األصنام ،ومدى القداسة التي كان حيملها هلا الفكر اجلاهيل ،فليس «املقدس صفة

عطية رس ّية ،متى فاضت عىل األشياء أو الكائنات
متلكها األشياء يف حدّ ذاهتا بل هو ّ

أسبغت عليها تلك الصفة»(.)26
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ومن هنا نؤكد كام أسلفنا ّ
أن هناك ُحم ِّركا مضمر ًا كان حياول صناعة عالمات

جديدة تشكل نسق ًا مغاير ًا للنسق املركزي (اإلهلي) ،وهذا ما نجده يف الروايات التي

حتدثت عن (عمرو بن ُ َ
حل ّي) الصانع األول والواضع األهم للفكر الصنمي ،الذي

أحدث انكسار ًا يف النسق الفكري لدى الفرد العريب ،فقد كان هو الباذر األسبق

للتحول العقدي من عبادة اإلله الواحد يف الديانات اإلهلية إىل عبادة األصنام التي
قام بعملية استريادها من مواطن خمتلفة ألغراض وغايات خمتلفة أيض ًا ،وهذا ما

صورته بعض املقطوعات الشعرية التي حتدثت عن التحوالت التي أحدثها (عمرو
بن ُ َ
حل ّي) ،والتي كانت بمثابة الرشارة األوىل ملرحلة انعطاف الفكر الديني ،وهبذا

ُي َ
ذكر أنّه ملا غلب عىل العرب عبادة األصنام ،وعدلوا عن احلنيفية ،إال القليل منهم،

قال يف ذلك (شحنة بن خلف اجلرمهي)(:)27

آهل ًة َش َّتى بِ َم َك َة َح ْو َل ال َب ِ
َيـــــا َع ْمرو إِ َّن َك َقدْ َأ ْحدَ ْث َت ِ َ
يت َأن َْصـــا َبا
ت َر ٌّب َو ِ
ان لل َب ْي ِ
َو َك َ
لت َل ُه يف الن ِ
َــــاس َأ ْر َبا َبا
احــــــدٌ َأ َبد ًا َف َقدْ َج َع َ
َ
ـــــــــــــــأ َّن َ
اهلل يف َم َهلٍ َس َي ْص َطفي ُدو َن ُكم لل َب ِ
َلت َْع ِر َف َّن بِ
يت ُح َّجا َبا

ويظهر َّ
أن هناك عملية صناعة دينية تقوم هبا مؤسسة كانت هتدف إىل إحداث

تغيري يف البنى العقائدية لذلك املجتمع ،وتبني األبيات السابقة أن هناك حتو ً
ال نسقي ًا
يف املفهوم الديني يف مرحلة انتقالية كانت هتدف إليها تلك اجلامعة التي أصبحت
بعد ذلك مؤسسة دينية ترشف عىل بيوت اآلهلة ،وتقوم بتنظيم الطقوس وطرق
العبادة و ما يكتنف ذلك من ممارسات تقديم القرابني والنذور واهلدايا.

السواح ّ
«أن املؤسسة الدينية هي كيان مصطنع مفروض عىل
ويرى فراس
ّ

احلياة الدينية ،وإن ظهور هذه املؤسسة و تطورها كان مرهون ًا بظروف تعقد احلياة

االجتامعية»( ،)28ويذكر املؤرخون أن هناك تشاهب ًا يف املامرسات والطقوس التي
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كانت العرب تؤدهيا عند بيت الالت وعند الكعبة( )29مما حييلنا إىل تلمس ذلك

الرصاع بني االيديولوجيات الدينية املختلفة والذي حيمل أبعاد ًا شتى تتجىل مالحمها
يف قول أوس ابن حجر(:)30

ان ِد ْين ََها َوبِاهللِ إِ َّن َ
ِ
الع َّزى َو َم ْن َد َ
َوبِ
رب
الالت َو ُ
اهلل ِم ْن ُه َّن َأ ْك َ ُ

فقد أشار هنا إىل جزأين مهمني من أجزاء الثالوث الصنمي املتمثل بالالت

والعزى بعدّ مها مرتكز املنظومة الصنمية اجلاهلية ومن
ذكر الالت
ّ
والعزى ومناة ،إذ َ

ليبني لنا طرف ًا آخر من أطراف الرصاع الفكري ،وهو الطرف الذي ما.زال
ثم انتقل ّ
يدين بعقيدة التوحيد ،ولع ّل ُه أشار ب َق َس ِم ِه هذا إىل ٍ
نمط آخر من التفكري الذي كان

يعتقد أن عبادة هذه األصنام ت ّقربه زلفى إىل اهلل (سبحانه وتعاىل) ،ويمكن القول َّ
إن
مهيأة النعطافة تارخيية ُت ْص ِلح ما حدث من
القواعد املؤسسة للفكر الصنمي كانت ّ
انكسارات حصلت يف اجلانب االعتقادي لدى املجتمع العريب ،وتعمل عىل رفع
مستوى الذهنية العربية ،واملسامهة يف تطوير أفق التفكري الديني ،ومن َث َّم تؤدي إىل

حتولت يف النهاية إىل نظام فكري ظاهر ،إذ َّ
إن «الفئة
كشف األنساق املضمرة التي ّ
املسيطرة مهام حاولت لفرض عنارص ثقافتها ،ولو باستخدام أساليب القهر ،فإهنا
ال تستطيع أن تدخل إىل الثقافة األخرى أي عنرص ثقايف ال يمكن التعبري عنه بسلوك

علني»(.)31

وتبع ًا هلذا املفهوم فقد كانت الشعارات احلاملة ألنامط الفكر الصنمي ما تزال

تعاين ضعفا نوعي ًا يف القواعد املؤسسة لفكرة اهليمنة الدينية ،وهي هبذا جتعل املجال
واسع ًا لظهور أشكال متجددة مضادة هلا قد ُحتدث فارق ًا يف النظام االجتامعي القائم؛
تواجهها مضادات أصيلة تعمل عىل إعادة إنتاج
ألن الثقافات املستوردة دائ ًام ما َ

«وتنتج أمصال الوقاية الكافية للوقاية اجلوهرية
نفسها واالستعداد ملواجهة اآلخر
ُ
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من أوبئة التمدد الثقايف الذي يرافق التغيريات السياسية أو اجلغرافية عاد ًة ،فكلام

دامهت اجلامعة مؤثرات خارجية بقصد اإلذابة أو اإللغاء الذي يطال البنى املركزية،

تعمد الثقافة األصيلة عىل بناء مصدات دفاع معرفية ،قد تغمسها يف إطار مقدس،

ألجل ْ
أن تظل الذات اجلمعية يف منأى عن املسخ الذي حتاول املتغريات تعميمه»(.)32

ّ
ولعل إزالة الرسول لألصنام كانت متثل العالمة الفارقة يف عمود

التحوالت النسقية للتطورات الذهنية التي نقلت اإلنسان من عبادة األصنام ومن

التشتت الذهني إىل التوحيد الذي أرسى فيام بعد قواعد العودة إىل الذات ،ورسم
سبل االبتعاد عن األيديولوجيات املستوردة كام أسلفنا ،ولكن عىل الرغم من ذلك

َّ
فإن هناك عالمات ومالمح بارزة محلت لنا بعضا من جتذرات القيم الدينية لألصنام

عند بعضهم وصورت لنا شدّ ة الرصاع الثقايف الفكري ،فقد استمرت موجة الفكر
الصنمي حتى بلغت أوقات زمنية أعقبت ظهور اإلسالم بقليل ،وإىل هذا تشري
أبيات تنسب إىل (شدّ اد بن عارض اجلشعمي) يقول فيها(:)33
ٌ

إن َ
اهلل ُم َه ِل ُك َها َو َك َ
الالت َّ
َرص
ال َت ْن ِرصوا
َ
يس َي ْنت ِ ُ
يف َن ْ ُ
ــرص ُك ُم َم ْن َل َ
َ
إِ َّن التي ُح ِر َق ْت بِالنـا ِر َف ْ
در
هــــا َه ُ
اشت ََع َل ْت َو َ ْمل ُت َقاتِ ْل َلدَ ى أ ْح َجا ِر َ
َ
يس ِ َهبا ِم ْن َأ ْه ِل َهـــا َب َ ُ
رش
إِ َّن
الرسول َمتَى َي ْن ِزل بِ َس َ
ـاحتِ ُكم َي ْظ َعن َو َل َ

فهو يصور مدى فاعلية قوة اإلخالص جتاه الالت وباقي املعبودات الذي

كان متجذر ًا يف نفوس اجلاهليني من ثقيف وغريهم ،وهو يعكس جانبا مهام من
املتب ّنيات الفكرية التي كانت متثل مسار ًا يف الدفاع عن املمثّل الرئيس ،و املهيمن

األول يف النظام الفكري ،السيام أن عبادة األصنام كانت تشكل الرافد األهم لدعم

البقاء يف السلطة لدى بعض النفعيني املسيطرين عىل األنظمة االجتامعية آنذاك «ألن
غاية اهليمنة ال تقترص فقط عىل التالعب باجلامهري للتفكري وفق ًا للسبل املقررة فقط،
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ولك ّنها أيض ًا تتطاول لكي تصنع حمددات عىل عملياهتا الفكر ّية من أجل إضعاف
األيديولوجيات املناوئة هلا»(.)34

وقد كان من أهم أسباب الدفاع عن فكرة عبادة األصنام وعملية التأثيث

حتج إىل
هلا يف املجال الثقايف هو اجلانب املادي االقتصادي ،فقد كانت العرب ّ
بيوت األصنام ،ومعها القرابني واهلدايا التي كانت متثل طقوس ًا للعبادة يف الفكر
اجلامهريي اهلاميش يف حني كان سدنة األصنام وخدّ امها يؤسسون لتأثيث الفكر

القرباين من أجل غايات أمهها مادية اقتصادية ،فقد قيل َّ
«إن الناس كانوا يع ّلقون

القالئد و السيوف عىل تلك األصنامّ ...
إن اجلاهليني كانوا يقدمون احليل والثياب

حسن و طاب يف أعني الناس هدي ًة ونذور ًا إىل األصنام ،فكانوا
والنفائس وما ُ
يع ّلقون ما يمكن تعليقه عليها ،ويس ّلمون األشياء األخرى إىل سدنة األصنام»

()35

وهذا ما أشار إليه كعب بن مالك األنصاري عندما حتدّ ث عن الطقوس اجلاهلية

التي كان العرب يزاولوهنا إذ قال(:)36

السيوفا
َو َن ْن َسى
َ
الالت ُ
والع ّزى َو ِو ّد ًا َو َن ْس ِل ُبها ال َقالئِدَ َو ُّ

لذا فقد استطاع مؤسسو املنظومة الفكرية الصنمية اجلاهلية ومؤدجلوها من

صناعة نظا ٍم فكري عقدي موا ٍز لأليديولوجيات القائمة يف ذلك العرص متكنوا من
تدر عليهم باملنافع الدنيوية
طريقه حتقيق غايات سياسية واقتصادية واجتامعية كانت ّ
عىل مجيع األصعدة.

الع ّزى وهيمنة الرمز
ُ
تصور لنا آفاق الرصاع الفكري
إذا كانت العينات التي توفرت عن (الالت) ّ

بني األنظمة الفكرية يف العرص اجلاهيل فإن بوصلة االستقراء النيص تتجه هنا اجتاها
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جديد ًا يبحث عن أنامط العالقات الوظائفية و تقاطعات أنساق التفكري بني املتن
(الع ّزى) عىل اختالف
الصنمي وبني اهلامش البرشي ،فقد كانت العرب تعظم ُ
الكلبي بقوله« :ومل تكن قريش
قبائلها واجتاهاهتا الفكرية ،ويظهر ذلك يف رواية ابن
ّ
الع ّزى ،ثم الالت ،ثم
ومن قام هبا من العرب يعظمون شيئ ًا من األصنام إعظامهم ُ

الع ّزى ،فكانت قريش ختصها دون غريها بالزيارة واهلدية ،وكانت ثقيف
مناة ،فأ ّما ُ

الع ّزى وكانت األوس واخلزرج ختص مناة كخاصة
ختص الالت كخاصة قريش ُ

الع ّزى»(.)37
هؤالء اآلخرين ،وكلهم كان ُم َع ّظ ًام هلا أي ُ

تفحصنا مضامني النص وانعمنا النظر يف ذيل الرواية لتجلت لنا فاعلية
ولو
ّ

الع ّزى وهيمنتها عىل مجيع القبائل وحتى األقاليم العربية البعيدة فهي
حضور ُ
ِ
ّ
الرفعة
املفضلة ،وتدل تسميتها عىل
أعظم أصنام قريش ،وهي معبودة قريش

األعز والعزيز( ،)38وقد عبدها األنباط و التدمريون و املناذرة
والعز ،وهي تأنيث
ّ
و الصفويون ،وعبدت يف اليمن ويف مناطق عدّ ة من شبه اجلزيرة ،وقد حظيت لدى

الع ّزى فتُقدّ م
اجلميع بمكانة رفيعة ،وكانت العرب والسيام قريش كام أسلفنا تعظم ُ

هلا اهلدايا والقرابني والنذور واألضاحي ،وحتمل رمزها يف احلروب وبلغ االعتزاز

بالع ّزى خارج شبه اجلزيرة العربية درجة تقديم القرابني من البرش من أبنائهم أو من
ُ
أعدائهم عىل ٍ
حد سواء(.)39
الع ّزى تتمتع هبا إذ
توسع اهليمنة اجلغرافية التي كانت ُ
ونستشف من ذلك مدى ّ

الكلبي
توزعت عبادهتا فبلغت أغلب أقاليم العرب ومناطق سكناهم ،ويذكر ابن
ّ
أهنا «أحدث من الالت و مناة»( ،)40ولعل حداثة احلضور هذه هيأت هلا أسباب

هذه اهليمنة؛ألن احلديث كام هو معلوم يقوم بنسف كل األيديولوجيات السابقة

سعيا منه وراء إثبات الوجود و التمتع بفاعلية احلضور يف املشهد الثقايف وهذا ما
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الع ّزى كام يذكر املؤرخون ،إذا أصبح ِ
اخلطاب يعمل
كان وحتقق بعد ذلك لصنم ُ
الع ّزى صنم قريش التي كانت ترتبع عىل عرش رشعنة اخلطاب
عىل فرض مركزية ُ

الديني ،فقد كانت األحكام الصادرة من السدنة وخدّ ام الصنم بمثابة النص املقدس

الذي كان بغض النظر عن مصدره ومرجعيته الترشيعية «يعمد إىل احتكار احلقيقة
وربط األحداث إىل قدر ّية يقررها مغيب جمهول ،لكي جيعل االنتامء يتكئ عىل قدرة
و قوة غائبة يمكن استدانتها يف أية حلظة بتقديره ،فهو خطاب يسعى إىل جتاوز حسية

اإلثبات ويستهدف باألساس صناعة مناخ نفيس جيعل املتلقي مسلوب اإلرادة»(.)41
ّ
ولعل الدوافع الذاتية هلذا التقديس و التعظيم متعددة أمهها اخلوف من اآلخر

عىل اختالف مصاديقه ،فلقد جلأ الفرد اجلاهيل إىل وحدات تضامنية يستند إليها

يف مواجهة احلوادث واللجوء إىل قدرهتا بعدّ ها قو ًة كوني ًة فاعل ًة ،فاخلوف طعام
برشي راسخ يمثل دافع ًا كبري ًا ألغلب سلوكيات العنرص اإلنساين( ،)42وهبذا يقول

الفيلسوف اإلنكليزي (برتراند رسل)« :يف عقيديت أن اإلقبال عىل الدين والتدين

يف تأريخ اإلنسان ينشأ عن خوف ،فإن اإلنسان يرى نفسه ضعيف ًا إىل حد ما يف هذه
احلياة ،وعوامل اخلوف يف حياة اإلنسان ثالثة :فهو خياف أوال من الطبيعة التي قد

حترقه.بصاعقة من السامء أو تبتلعه بزلزال يف األرض حتت قدميه .وخياف ثاني ًة من
اإلنسان الذي قد يسبب له الدمار واخلراب واهلالك بام يثريه من حروب .وخياف

ثالثا من شهواته التي قد ينحرف معها ويتحكم يف سلوكه ...ويكون الدين سبب ًا
السواح) ّ
أن
يف تعديل هذا اخلوف والرعب و التخفيف منه»( ،)43ويرى (فراس
ّ

تلخيص النظرية العاطفية يف تفسري نشوء الدين وهي التي ترى يف الدين انعكاس ًا

عاطفي ًا يرجع إىل عاطفتني أساسيتني مها اخلوف والطمع(.)44
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كثري من الفالسفة و املفكرين أمثال (توماس
ويذهب إىل القول هبذه النظرية ٌ

هويز) إذ يرى أن اخلوف و الرهبة أساس نشأة الدين ،وكذلك (نيتشه) الذي يرى أن

طمئن اإلنسان من اخلوف الذي يصيبه من الطبيعة وقواها(،)45
الدين حاجة نفسية ُت ْ
ودائ ًام ما يقف اإلنسان عاجز ًا عن فهم بعض الظواهر ،وربام نجد جمتمع ًا بأكمله

متورط ًا يف أزمات اقتصادية أو أمراض أو كوارث طبيعية ال هيتدي إىل تفسريها
إال ببعض التسويفات امليتافيزيقية ،أو ربطها بغضب اآلهلة ،أ ّما حرص ًا عىل الراحة

النفسية والبحث عن األمان أو االقتداء بشخصيات قيادية تغتنم الفرصة لتحقيق

مكاسب اجتامعية ومادية.

تتبع مفاهيمها وتصوراهتا ،بقدر
ولسنا هنا بصدد بيان نظريات نشوء الدين ،و ّ
ٍ
أن العاطفة كانت عام ً
حقيقة مفادها َّ
ال مه ًام يف ترسيخ قواعد هيمنة
سعينا إلثبات

مهمة يف أغلب النصوص
الرموز الدينية يف املجتمع اجلاهيل ،فقد كان اخلوف ثيم ًة ّ

اجلاهلية إذ ّ
شكل.هاجسا إنساني ًا كانت نتائجه البحث عن املنقذ واملخلص ،فض ً
ال

عن ذلك البحث عن اخللودّ ،
ألن الشاعر اجلاهيل كان دائ ًام ما يتخوف من وحشية

القدر ،وبطش املنية فنراه دائم التحدث عنها وكثري الذكر هلا حتى شكل هاجس
البحث عن اخللود ظاهرة شعرية متظهرت يف العديد من النصوص التي منها قول

لبيد بن ربيعة(:)46

إن َف ّر َق الدَ ْه ُر َب ْي َننَا َو ُك ُّل َفت ًَى َي ْو َم ًا بِ ِه الدّ ْه ُر َف ِ
َفال َجزَ ع ْ
اج ُع

وكذلك قول حاتم الطائي(:)47

ت ُيـــــدْ ِر َك ُه َو ُك ُّل َيو ٍم ُيدَ ّين لِل َفتَى َ
مح ُام املَ ْو ِ
جــــــــــــال
األ
ْي َسعى ال َفتَى َو ِ َ
ْ
َ
ركني َيو ِمي ُ
ألع َل َم ّأين َس ْو َف ُيدْ ُ
ـــــــــــــــاي ُمشْ ت َِغال
بح عن ُد ْن َي
َ
ّإين ْ
وأ ْص ُ
ْ
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فالزمن الذي يمتلك قدرة اإلفناء يمتلك يف الوقت نفسه قوة اإلجياد والتخليد،

واملوت واحلياة من صنعه( ،)48واإلنسان بني ذلك يسري بني خطوط متوازية يبحث

عمن يمنحه عشبة اخللود ،لذا كان اللجوء للمنظومة الدينية يمثل اخلطوة األوىل
والرئيسة يف طريق االحتامء بالغيب والبحث عن السالم ،وهذا اللجوء حيتاج كام

هو معلوم إىل تنظيم لكيفية ارتباط الدنيوي باملقدس وفق عالقات خاصة ومنظمة

تعطي للمقدس مميزات معينة تؤسس لفرض هيمنته عىل كافة مستويات العالقة ،ومل

متر عرب أوارص شخصية ،إذ َّ
إن اهليئة الدينية وأماكن
«تكن عالقة اإلنسان باملقدس ّ

تواجدها كان هلا الدور الفاعل يف إقرار وإذكاء العالقة بني البرش واآلهلة»(،)49

وهذا ما جيعل من الصنم رمز ًا م ّقدس ًا يتمتع هبالة مقدسة تفرض «استحالة التعامل

معه بحر ّية ،ملا يبعثه يف النفس من مشاعر الرهبة .إنّه يربز (كمحظور) حمفوف.

فكل من جتارس عىل ملسه َّ
باملخاطرّ ،
عقاب تلقائي وفوري ،متاما كام حيرق
حل به
ٌ

اللهب اليد التي متتد إليه»( ،)50وعليه كان لزاما عىل الفرد اجلاهيل أن يبقى حذرا يف
التعامل مع الرموز املهيمنة يف املنظومة الدينية ،نظرا ملا تتمتع به من خاصية ّ
تشكل

«طاقة خطرة ،خفية عىل الفهم ،عصية عىل الرتويض ،شديدة الفاعلية»( )51فقد كان
املقدس يتمركز دائام يف القمة وهييمن حتى يمتلك الصدارة يف األنظمة املؤسسة

النساق التفكري اإلنساين وبقي مفهومه يسري باجتاه واحد هو اجتاه اهليمنة واملركزية

«فالثابت َّ
مر مراحل التأريخ الديني بأصالة مميزة
إن مفهوم املقدس احتفظ عىل ّ
أضفت عليه وحدة ال نزاع فيها»(.)52

ديني ّ
مكنها من التوغل لبواطن البنى املجتمعية يف العرص
وقد كان ُ
للع ّزى مركزٌ ٌ

اجلاهيل ،والدخول يف ابسط تفاصيل احلياة اإلنسانية ،حتى بلغت سطوهتا احلضور
ٍ
ٍ
فاعلة يف احلروب واالحتفاالت واألعياد ،فضال عن ممارسات
طاقة
عىل شكل

الع ّزى بعدها طاق ًة
الزواج واإلنجاب ،وغريها من دقائق احلياة اجلاهلية ،ولعبت ُ
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مقدس ًة دور ًا بارز ًا َّ
وضح لنا مديات الفضاءات الرحبة التي صورت مدى اتساع
سلطة الرمز الديني وهيمنته ،فقد كان هو الذي «هيب احلياة ويسلبها ...،إ َّنه الينبوع
الذي تتدفق منه ،واملصب الذي فيه تضيع»(.)53

وقد نجحت اخلدع األيديولوجية يف جتميل تلك الصورة املشوهة الزائفة لعبادة

األصنام ودأبت عىل أسطرة خطاب القوى الغيبية احلاملة لرشعنة تلك اخلرافات

واألساطري املؤسسة لقواعد التفكري اجلاهيل التي مل تكن يف أغلبها إال «نتاج هرطقات
سحرية أو خرافية منرسبة من ديدن مقدّ يس التعاويذ و الرؤى ،والذائقني واملتبتلني

يف صومعة اخليال ،واملتثائبني يف فراغ طاحن ،فابتكروا االستشفاء لألرواح املرتعدة
من أمراضها الصديدة ،للتطهر من القلق واخلوف»(.)54

وقد كان هذا جيري بإرشاف املؤسسة الدينية لغايات معينة كان السدنة وخدّ ام

األصنام يعملون عىل استمرارها ألهنا تسهم يف استمرارية هيمنة البنى الفوقية التي

ُ
تعتاش عىل إخضاع البنى التحتية ملتبنياهتا األيديولوجية املتشكلة بوساطة تفعيل

دور املقدس (الصنم) يف احلياة ،وهذا ما نجده يف بعض اإلشارات التي دلت عليها

بعض الطقوس واملامرسات ،إذ بلغ التقديس درجة تسمية األبناء باسم الصنم،
وانتساب األوالد إىل الرمز الديني حماول ًة من حماوالت االقرتان الذايت بني املولود

وبني املعبود ،سعيا وراء إسقاط الربكات وإنزال اخلريات ،واالحتامء بالقوى الغيبية
املحركة لذلك الصنم ،فقد «كانت العرب وقريش تسمي هبا عبد
والقدرات العلوية ِّ

الع ّزى»( ،)55فض ً
ال عن ذلك «كانت قريش تطوف بالكعبة و تقول(:)56
ُ

ِ
ِ
ُ
العىل
فإهنن
الثــالثة األخرى!
الع ّزى ومناة
ّ
الغرانيق ُ
والالت و ُ
شفــــــــــــاعتهن ُلرتجتى!»
وإن
ّ
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وال خيفى ما للطقوس من فاعلية عالية تسهم يف تثبيت ُأسس الترشيع ،وبيان
ٍ
مرسحة معينة ،فهي عندما تتجسد
دور اآلهلة يف الواقع االجتامعي ،ويأيت ذلك عرب

عىل شكلِ «أفعال رمزية متسلسلة و متناسقة ،إنام ُت َف ّع ُل قوهتا الكامنة يف موقف
يتفاعل فيه فاعلون حقيقيون يؤدون تلك األفعال الرمزية»( ،)57فالشعرية هنا تعمد

إىل إعادة إنتاج اهليمنة الصنمية ،إذ َّ
إن «األسطورة تشكل انعكاسا أيديولوجي ًا

للطقس ،أو َّ
إن الطقس يمثل رضب ًا من رضوب جتسيد األسطورة يف شكل أفعال
حمددة»( )58تعمل عىل تثبيت ُأ ُس ِسها عرب مناخ وجداين ختتلط فيه مشاعر اخلوف
والطمع واحلب والرغبة ،دون الشعور بأن هذه املامرسات تؤدي إىل ترسيخ

مرجعية الصنم وتثبيتها« ،فإذا كان املعتقد حالة ذهنية ،فإن الطقس حالة فعل من

شأهنا إحداث رابطة .وإذا كان املعتقد جمموعة من األفكار املتعلقة بعامل املقدسات،
فإن الطقس جمموعة من األفعال املتعلقة بأسلوب التعامل مع ذلك العامل ،إنه اقتحام
عىل املقدس وفتح قنوات اتصال دائمة معه»(.)59

ويذكر تبع ًا ملا سبق ّ
أن «أول وظيفة من وظائف الشعائر ،والشعائر مبتكرات

إنسانية هي أهنا تود اسرتضاء املقدس»( ،)60فهي يف احلقيقة ترميز هبيأة شكل لغوي
«منحر ينحرون
للع ّزى
أو جسدي هيدف إىل ترويض قوى غيبية مهمة( ،)61وقد كان ُ
ٌ

فيه هداياهم ُ
يقال له الغبغب .فله يقول اهلذيل وهو هيجو رج ً
ال تزوج امرأة مجيلة

يقال هلا أسامء:

ُ
حل ِي ُب ٍ
امء ْ
أهداهـــا ُأ ْم ٌ
رؤ ِم ْن َبني َغ ْن ِم
قرية من
أألد ِم ْ
أس ُ
لقدْ ُأن ِْك َح ْت ْ
َر َأى ْ
ــــم
الع ّزى َف َو َّضع يف ال َق ْس ِ
قذع ًا يف َع ْينِها إ ْذ َي ُسو ُق َها إىل َغ ْب َغ َب ُ

فكانوا يقسمون حلوم هداياهم فيمن حرضها وكان عندها»(،)62وقد كان مذبح

وس ِّمي (الغبغب) لغزارة الدم املراق فيه(.)63
ُ
الع ّزى من أكرب املذابح عند اجلاهليني ُ
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ويظهر أن موضوع القرابني قد أخذ مساحة واسعة يف املشهد الشعائري يف

ذلك الوقت ملا متلكه من أصالة دينية جعلت منه األكثر شيوعا يف التأريخ العقائدي
ملختلف احلضارات اإلنسانية ،إذ كان العقل البرشي يف بادئ األمر حيتمي بالقربان

من غضب اآلهلة وقوى الطبيعة ومن الوحوش وغريها من مصاديق اآلخر املعادي،
«تصور ّ
أن بإمكانه التز ّلف هلذه اآلهلة بالقرابني طمع ًا يف خريها ،وباألسلوب
فقد ّ

نفسه اجته لآلهلة الباطشة الغضوب حتاي ً
ال عليها ،ودرء ًا لعصفها أو زلزلتها ،وإبعاد ًا

لرش وحوشها وضوارهيا»(.)64

وقد حفلت املدونات التارخيية و الدينية عىل وجه اخلصوص بالعديد من مظاهر

التقرب إىل اآلهلة و األصنام بالقرابني عىل اختالف أنواعها البرشية ،واحليوانية

وكذلك اإلهلية ولعل القربان احليواين كان أكثرها حضور ًا يف املشهد الديني و َش َغ َل

الع ّزى «وكانوا يزوروهنا وهيدون
حيز ًا كبري ًا عند اجلاهليني إذ كانوا يقصدون بيت ُ

هلا ويتقربون عندها بالذبح»(.)65

وقد ذهب آخرون إىل أبعد من ذلك إذ أصبحت العبادة اجلاهلية ترتكز لدهيم

عىل التوسل بالدم ،فصار حمورها األساس وجوهرها األهم ،إذ كانوا يعتقدون أن
عملية النحر وتقديم القربان احليواين تساعدهم يف امتصاص غضب املعبود(،)66

ويف هذا دليل عىل هيمنة املعبود وفرادته واختالف جنسه وتقديسه وتنزهيه عن
جمانسة املخلوقات ُ
األخرى.
الع ّزى،
ويظهر أيضا أن هناك طقوس ًا كان اجلاهليون يامرسوهنا عند مكان ُ

فالغبغب كان يمثل انموذج (املكان املقدّ س) الذي حيمل كينونة مغايرة ،تنقله من
حيز الرجاسة واالنحالل إىل حيز القداسة و التامسك ،فاملكان الطبيعي اخلايل من

حضور الرمز املقدس كان «يمثل العدم املطلق يف نظر اإلنسان الديني ،فإذا اتفق
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أن ّ
ظل يف تضاعيفه ،شعر بأنه قد ُأفرغ من جوهره الوجودي ،وكام لو أ َّنه ينحل يف
االختالط و ينتهي بالتبدد»(.)67

ُ
َّ
ولعل املؤدلج اجلاهيل كان واعي ًا ّ
يعمل عىل تنظيم
أن للمكان حضور ًا ثقافي ًا

طرائق العالقة بني الصنم و القاعدة ،ويسهم يف تسيري رحلة االرتباط الروحي

ّ
بينهام؛ألن «دخول اإلنسان للمكان املقدس يكرس الشعور لدى اإلنسان أ َّن ُه يعرب
من جمال الدنس النسبي ،الفاين إىل فضاء الطهارة و اخللود»(.)68

جتسد فضاءات
لذلك كانت األمكنة احلاملة للطقوس والشعائر الدينيةّ ،

مقدسة تتخللها عملية جتذير للقيم املجتمعية ،إذ ّإهنا متثل املكان الذي تلتقي فيه

كل طبقات املجتمع ،لتامرس أفعا ً
ال مشرتكة تشكل صور ًة موجزة عن هيمنة الفعل
الع ّزى هي حماولة لتأثيث القيم
القيمي يف ذلك الوقت ،فعملية النحر عند (غبغب) ُ

السائدة والعمل عىل رشعنتها و إدخاهلا يف حيز (الفعل املقدس) لتصبح بعد ذلك

قيمة عليا ال يمكن العدول عنها أو التجاوز عليها ،وهي بذلك تنتج عمود ًا من
التقاطعات املركزية بني هيمنة الرمز (الصنم) وبني شيوع بعض املامرسات التي

اكتسبت هيمنتها ومركزيتها منه ،فهو املرشعن األول لقيمة الكرم يف األعياد و
املناسبات ،والشجاعة يف احلروب واملعارك ،واحلكمة يف مسائل اخلالف عند طلب
االستقسام ،وغريها من القيم السائدة و املهيمنة آنذاك.

ولعل هذا التجذير الفكري من طقوس وشعائر وتقديس للمكان الديني ،كان

جيري بعمليات رسية هتدف إىل خلق مرجعية ومهية للقيم السائدة والسعي وراء
إجياد قنوات اتصال بني القيم واملعبود اجلاهيل ،وحماولة خلق ترميز قيمي مرتبط
بأقطاب املؤسسة الدينية املهيمنة ،ليتسنى هلا بعد ذلك السيطرة عىل كل أنساق

التفكري ،والعمل عىل وأد احلرية الفكرية ،التي كانت تتجىل يف ومضات ثقافية،
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ٍ
ورصخات تأصيلية ،تدعو إىل الثورة عىل احلارض الزائف ،والعودة إىل النسق

احلقيقي املتمثل بالديانات الساموية التي دان هبا أكثر العرب قبل مرحلة شيوع
النسق الصنمي وهيمنته عىل الواقع الديني و االجتامعي والسيايس واالقتصادي ،إذ

يذكر املؤرخون أن صوت ًا ثقافي ًا كان حياول بث روح احلياة الثقافية ،وانتشال العقل
املجتمعي من بؤرة الضمور الفكري ،والعمل عىل رفع مستويات الذهنية العربية،

متثل بشجاعة.الشاعر والفارس زيد بن عمرو بن نفيل الذي يقول(:)69

أديــــــن إذا َت َقس َم ْت ُ
أر ّب ًا ِ
واحــــــــد ًا ْأم أ ْل َ
مور
ف َر ٍّب
ُ
األ ُ
َّ
والع ّزى مجيعـ ًا َكذلِ َك َي ْف َع ُل َ
ْ
بور
ترك ُت الالت ُ
اجلـــ ْلدُ ّ
الص ُ
أزور
َمي بني َغ ْن ٍ
الع ّزى َأ ُ
فال ُ
ـــــم ُ
دين وال أبنتيـــها وال َصن ْ
وال ُهب ً
غري
ال ُ
أزور و كان ر َّبــــــ ًا لنا يف الدّ ْه ِر إ ْذ ِحلمي َص ْ ُ

تصور شدة متسك القواعد االجتامعية بمعبوداهتا ،واستفحال هيمنة
فالعينة هنا ّ
ّ

املقدّ س الذي ال جيرؤ أحد عىل اخلروج بعيد ًا عن حدود منظومته الفكرية والسفر

خارج مديات سيطرته عىل املشهد الثقايف آنذاك إال بوساطة بعض املضادات الثقافية
األصيلة فالشاعر الثائر املتحرر مل يستطع االبتعاد عن مناطق األرس العقدي ّاال

من طريق تسلحه باجلالدة الثقافية ،وامتطائه الصرب الفكري الذي كان ُيزعج به

السلطات احلاكمة وهاتان الدعامتان لن تتوفرا ألي شخص آخر ما مل يكن يمتلك
فع ً
ال ثقافي ًا يمكنه من لعب أدوار اخلروج عن املألوف وكرس أنساق اهليمنة و قلب

أفق التوقع لدى قواعد الثقافة الراهنة وهذه هي مهمة املثقف احلقيقي ،الذي يقوم

بمواجهة األنساق الزائفة واملشوهة التي حتاول أن تفرض سيطرهتا عىل القواعد
الشعبية و مترير أفكارها ،وتسيري الناس عرب ّ
مقومات بقائها يف السلطة يف
ضخ ّ

أنابيب التفكري املجتمعي وحماولة تقنني عمليات اإلنتاج الذهني لدى ذلك املجتمع.
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َ
نستطيع هنا ْ
نصف هذه املحاوالت التأصيلية إلبراز اهلوية الدينية العربية
أن

ٍ
بالتمرد الثقايف الذي كان يامرسه ٌ
بطاقات من
املحملني
فريق من املثقفني العرب
َّ
ّ
فالتمرد كام هو معروف «عبارة عن انطباع عام
األنساق املضادة للثقافة املسيطرة،
ّ

عن عدم الرضا يساور اإلنسان أ ّي ًا كان ،ويظهر يف سلوكه وانفعاالته وتصوراته ،كام

يتجسد يف إبداعاته واختباراته من نقطة عميقة يف الوجود ،إىل ذاته القلقة»( ،)70وقد

كانت متثالت هذا املفهوم ظاهر ًة وجلية يف الثقافة اجلاهلية وهي هبذا تدخل ضمن

عينة ثقافية متثّل
إطار الرصاع الديني  /الديني ،فقد أورد (أبو الفرج األصفهاينّ) ّ
جانب ًا آخر من جوانب الثورة عىل النسق املهيمن ،وحماول ًة للتغريد خارج الرسب

العقائدي الشائع وهي هبذا تدور مع املحور نفسه وتتحرك يف الدائرة عينها ،فقد
وعامد من أعمدة
املرة (ورقة بن نوفل) وهو رمزٌ من رموز التوحيد،
ٌ
مثّلها هذه ّ
الثقافة الدينية يف ذلك الوقت ويبدو أنّه كان ّ
يشكل هو وزيد بن عمرو وبقية املثقفني
ٍ
مقطوعة
املوحدين(*) نسق ًا مضاد ًا ومعارض ًا لسلطة اخلط الصنمي إذ ُنقل عنه يف

أنشدها يف ِ
رثاء زيد بن عمرو بن ُنفيل ُ
يقول فيها(:)71

ـــــــــن َع ْم ٍرو َوإن َّام َ َجت ّن ْب َت َت َّن ْو َر ًا ِم َن ال َّنا ِر َحــ ْا ِم َيا
َر َشدْ َت َوأن َْع ْم َت ا ْب
َ
س َر ٌّب َك ْمثِ ِ
الط ْو ِ
ان َ
أو َث َ
اغ َي َك َام ِه َيــــــا
ـــــــل ِه َو َت ْر ِك َك ْ
بِدْ يِنِ َك َر َّب ًا َل ْي َ
عن َت ْو ِح ْي ِد َر ّب َك َس ِ
َوإِ ْد َر ِ
ــــاه َيا
اك َك الدَّ َ
يـــن ا ْلذي َقدْ َط ْلبت َُه َو َ ْمل َت ُك ْ
ان َ ْحت َت َ
مح ُة َر َّب ِه َو َل ْو َك َ
َو َقدْ ُتدْ ِر ُك اإلن َْس َ
األ ْر ِ
ض َس ْب ْع ِ َ
ني و ْا ِد َيــــا
ان َر ْ َ

وهكذا كان هؤالء املثقفون يمثلون عنرص ًا ّ
مهام يف حتريك عجلة العودة إىل

الذات من طريق نتاجاهتم الطاحمة إىل نسف اجلدار الثقايف العازل بينهم وبني
عملية التأصيل الديني ،فكانت مواقفهم وأبياهتم وخطاباهتم الثقافية تسعى
إىل حتريك ذلك الرماد الفكري «رغبة يف تفجري املوقف الشعبي وتفعيل عنارص
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التمرد وتثوير السكون يف الراسب اجلامهريي الساكن بإزاء رسوخ السلطة»(.)72

فعىل الرغم من َّ
أن السلطة كانت وحدها حتتكر اخلطاب «ومتلك حق تفسريه و ُتعيد
إنتاجه وتنظيمه وحتكم مراقبتهِ ُ ،
وحتد من سلطاته وخماطره ،وتفرض يف الوقت ذاته
سياج ًا حوله»( ،)73وقد جتىل ذلك فيام ذكرناه من هيمنة الرمز الصنمي واستفحال

خطاب النسق احلجري ،إال أن الواقع الديني آنذاك مل ُ
خيل من بعض الومضات

الثائرة والصيحات الواعية التي كانت تدعو للخروج عن النسق ،وحماولة التغيري
يف البنى العقائدية لذلك املجتمع ،و هبذا قد هيأت األرضية اخلصبة لالنعطافة

التارخيية التي حصلت يف منظومة الفكر العريب كام أسلفنا ،وقد متثلت بظهور الفكر
اإلسالمي املحمدي ،إذ َ
عمل الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) عىل تغيري معظم
القواعد الفكرية واستحداث آليات وأطر جديدة للتعامل مع احلياة عىل اختالف
صورها وتعدد معانيها ،كانت هلا فاعليتها يف احلضور ونجاحها يف الواقع املجتمعي

إهلية مكتملة.
أطروحة ّ
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 ...اخلامتة ...
يمكن بيان أهم النتائج التي توصل إليها البحث بام يأيت:
 .1شكل النص اجلاهيل حاضنة مهمة وبؤرة واسعة الستقطاب األفكار الدينية
وبيان مدى عالقة اإلنسان اجلاهيل باملقدس.

 .2استبداد املؤسسة الدينية الصنمية يف حماولتها سلب الذات واإلرادة اإلنسانية
عرب عمليات إنتاج املقدس وتصديره للناس بصورته اهلائلة واملخيفة يف
مضبب.
مناخات وجدانية مضطربة ومشهد ثقايف ّ

 .3بيان حاالت الرصاع األيديولوجي القائم بني القبائل للسيطرة عىل مقدرات
اإلنسان اجلاهيل يف خمتلف املجاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية
وغريها.

 .4ال ختلو أي عملية سيطرة وهيمنة فكرية وثقافية من مواجهات مضا ّدة تربز
ٍ
وتصد يقوم هبا بعض املثقفني احلقيقيني
مترد
أصالة الفكر املجتمعي بعمليات ّ
احلاملني للثقافة األصيلة يف خمتلف املجتمعات اإلنسانية.

.1
.2
.3
.4

ُينظر :النسق االيديولوجي وبنية اخلطاب الروائي :سليم بركان (رسالة ماجستري).12 :
ُينظر :م .ن.12 :
االيديولوجيا دفاتر فلسفية ،املعاين املتعددة لاليديولوجيا يف املاركسية :جورج غورفيتش
وآخرون ،تر :حممد سبيال و عبد السالم بنعبد العايل.40 :
املوسوعة الفلسفية :روزنتال .م .و يودين .ي :تر :سمري كرم.68 :
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 .5املاركسية والنقد األديب :تريي اجيلتون :تر :جابر عصفور.13 :
 .6أ ّية أيديولوجيا؟ ،جمدي وهبة( ،بحث).35 :
 .7م .ن.34 :
 .8م .ن.35 :
 .9النص الرسدي _ نحو سيميائيات األيديولوجيا.8 :
 .10األدب و األيديولوجيا ،كامل أبو ديب( ،بحث).51 :
 .11م .ن.51 :
 .12معجم املصطلحات األدبية املعارصة :سعيد علوش.41 :
ُ .13ينظر :م .ن.41 :
 .14حمارضات يف األيديولوجيا و اليوتوبيا :بول ريكور :تر :فالح رحيم.216 :
 .15األدب و األيديولوجيا( ،بحث).57 :
 .16املجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية :حنا بطاطو وآخرون.40 :
ُ .17ينظر :األصنام.16 :
 .18اإلنسان و املقدس :روجيه كايوا :تر :سمرية ريشا.128 :
 .19القبيلة و القبائلية أو هويات ما بعد احلداثة :عبد اهلل الغذامي.158 :
املفصل ،228 / 6 :و ُينظر :معجم البلدان.310 / 7 :
ّ .20
املفصل.235 / 6 :
ّ .21
ُ .22ينظر :م .ن.62 / 6 :
 .23األغاين :أبو الفرج األصفهاين  .80 / 19اخلابر :العامل باخلرب .السلهبة :الطويل من الفرس
واالنسان .الضامر :اهلزيل .املضمرات :اخليل .األرعن :اجليش الكثري .العائر :الرمح الذي
ال ُيعرف من أين أتى.
 .24األيديولوجيا ومكاهنا من احلياة الثقافية ،نجيب حمفوظ(،بحث).30 :
ُ .25ينظر :معجم آهلة العرب قبل اإلسالم.211 :
 .26اإلنسان و املقدس.37 :
املفصل.80 / 6 :
ُ .27ينظر :مروج الذهب :املسعوديّ ،29 / 2 :
 .28دين اإلنسان.43 :
املفصلُ ،235 :ينظر :دراسات عن أساطري عرب شبه اجلزيرة قبل اإلسالم.215 :
ُ .29ينظرّ :
 .30ديوان أوس بن حجر.36 :
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 .31مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن :د .حفناوي بعيل ،232 :و ُينظر :مالحظات نحو
تعريف الثقافة :اليوت :تر :شكري حممد ع ًياد.)75 74( :
 .32األساطري املؤسسة للعقل الثقايف العراقي.93 :
 .33األصنام.17 :
 .34مذكرات دولة السياسة والتاريخ واهلوية يف العراق :أريك دافيس :تر :حاتم عبد اهلادي:
.13
املفصل ،235 / 6 :و ُينظر :األسطورة و الرتاث :سيد القمني.103 :
ّ .35
املفصل ،232 / 6 :أبحاث يف تاريخ العرب قبل
 .36السرية النبوية :ابن هشام،63 / 1 :
ّ
اإلسالم.127 / 1 :
 .37األصنام.27 :
 .38لسان العرب ،374 / 5 :معجم مقاييس اللغة :ابن فارس.142 / 4 :
ُ .39ينظر :أخبار مكة ،)78 74( / 1 :دراسات عن أساطري عرب شبه اجلزيرة قبل اإلسالم:
 ،252تأريخ العرب القديم و البعثة النبوية.)217 216( :
 .40األصنام.17 :
 .41األساطري املؤسسة للعقل الثقايف العراقي.126 :
ُ .42ينظر :القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد احلداثة.209 :
 .43دور الدين يف حياة اإلنسان :حممد مهدي اآلصفي ،)75 - 74( :و ُينظر :رسل واملسألة
الدينية :حممد فاضل (رسالة ماجستري).183 :
ُ .44ينظر :دين اإلنسان.)318 - 317( :
ُ .45ينظر :اإلنسان يف الفكر العريب اإلسالمي املعارص :د .رائد جبار كاظم ،272 :إنساين مفرط
بإنسانيته :نيتشه :تر :حممد ناجي.75 :
 .46ديوان لبيد ،188 :و ُينظر :ديوان امرئ القيس.97 :
 .47ديوان حاتم الطائي ،107 :و ُينظر :ديوان عدي بن زيد.99 :
ُ .48ينظر :هاجس اخللود يف الشعر العريب حتى هناية العرص األموي :د .عبد الرزاق خليفة حممود
الدليمي 47 :وما بعدها.
 .49اإلله واإلنسان :د .ماجد عبد اهلل الشمس.30 :
 .50اإلنسان واملقدس.37 :
 .51م .ن.40 :
 .52م .ن.88 :
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 .53م .ن.196 :
 .54الشعر واألسطورة.)8 – 7( :
 .55األصنام.18 :
 .56م .ن .19 :الغرانيق :مفردها :غرنوق وهو ذكر طري املاء.
 .57الشعائر بني الدين والسياسة :روبري بندكتي.17 :
 .58النص واخلطاب واحلياة :فالح شبيب العجمي.39 :
 .59دين اإلنسان.54 :
 .60املقدس و العادي :مرسيا الياد :تر :عادل العوا.21 :
ُ .61ينظر :األساطري املؤسسة للعقل الثقايف العراقي.285 :
 .62األصنام.20 :
ُ .63ينظر :إساف و نائلة :فاضل الربيعي.108 :
 .64األسطورة و الرتاث.101 :
 .65األصنامُ .18 :ينظر :الكامل يف التاريخ :ابن األثري 52( / 2 :وما بعدها).
ُ .66ينظر :يف طريق امليثيولوجيا عند العرب :حممود سليم احلوت.152 :
 .67املقدس و العادي.101 :
 .68األساطري املؤسسة للعقل الثقايف العراقي.288 :
 .69األصنام ،22 :و ُينظر :األغاين ،124 / 3 :بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب :حممود
شكري اآللويس .204 / 2 :موسوعة شعراء العرص اجلاهيل :عبد عون الروضان.138 :
والتمرد :عبد الغفار العطوي.174 :
 .70التأ ّمل
ّ
(*) يذكر لنا أحد الباحثني جمموعة كبرية من املثقفني املعارضني للفكر الصنمي واملحافظني عىل
ثقافة التوحيد أمههم (أبو اهليثم بن التيهان ،أسعد بن زرارة ،األعشى بن ميمون ،أمية بن أيب
الصلت ،أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ،زهري بن أيب سلمى ،عبد املطلب بن هاشم ،عبيد بن
االبرص ،قس بن ساعدة اإليادي ،كعب بن لؤي ،املتلمس بن عمري ،النابغة اجلعدي ،وغريهم)
ُينظر :التوحيد الديني عند العرب قبل اإلسالم :صالح غالم العوادي (رسالة ماجستري).53 :
 .71األغاين.121/ 3 :
 .72احلواضن الثقافية وأنساق إنتاج نصوص النخبة واستهالكها ،فائز الرشع (بحث).56 :
 .73اخلطاب السيايس يف الشعر الفاطمي :عبد الرمحن حجازي.62 :
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

أبحاث يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،
د .جواد عيل ،دراسة ومراجعة ،د .نصري
الكعبي ،املركز األكاديمي لألبحاث،
بغداد ،ط 2011 ،1م.
أخبار مكة ،أبــو الوليد حممد بن أمحد
األزرقــي ،دار األندلس ،بــريوت( ،د.
ط)1973 ،م.
املؤسسة للعقل الثقايف العراقي
األساطري ّ
دراســة يف جينالوجيا الثقافة العراقية،
د .ناجي عباس مطر الركايب ،دار متوز
للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق ،ط ،1
2012م.
إســاف ونــائــلــة ،فاضل الربيعي ،دار
جداول للنرش والتوزيع ،بريوت ،ط ،1
2012م.
األسطورة والــرتاث ،سيد القمني ،دار
العامل العريب للطباعة ،القاهرة ،ط،3
1999م.
األصنام ،أبو املنذر بن حممد بن السائب
الكلبي ،تح ،أمحد زكي باشا ،دار الكتب
املرصية ،القاهرة ،ط 1924 ،2م.
األغـــاين :عــيل بــن احلــســني أبــو الفرج
األصفهاين ،تح ،عيل مهنا وسمري جابر
ويوسف الطويل ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط  2008 ،5م.

 .8اإللـــه واإلنـــســـان ،د .مــاجــد عبد اهلل
الشمس ،منشورات دار عالء الدين،
دمشق ،ط 2012 ،3م.
 .9اإلنــســان يف الفكر الــعــريب اإلسالمي
املــعــارص ،د .رائــد جبار كــاظــم ،بيت
احلكمة ،بغداد ،ط 2009 ،1م.
 .10اإلنسان واملقدّ س ،روجيه كايوا ،تر،
سمرية ريشا ،املنظمة العربية للرتمجة،
بريوت ،ط 2010 ،1م.
 .11إنساين مفرط بإنسانيته ،تر ،حممد ناجي،
دار أفريقيا الـــرشق ،بـــريوت ،ط ،1
1998م.
 .12األيديولوجيا دفــاتــر فلسفة ،جــورج
غورفيتش وآخـــرون ،تــر :حممد سبيال
وعبد السالم بنعبد العايل ،دار توبقال
للنرش ،الدار البيضاء ،ط 1999 ،1م.
 .13بلوغ األرب يف معرفة أحــوال العرب،
حممد هبجة األثري ،دار الكتب العلمية،
بريوت( ،د .ط)( ،د .ت).
 .14تاريخ العرب والبعثة النبوية ،د .صالح
أمحد العيل ،رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش ،بريوت ،ط 2013 ،3م.
والتمرد قراءة يف خطاب اهلزيمة
 .15التأمل
ّ
يف اإلســالم ،عبد الغفار العطوي ،رند
للطباعة والنرش ،دمشق ،ط 2010 ،1م.
 .16اخلطاب السيايس يف الشعر الفاطمي
دراسة أسلوبية ،عبد الرمحن حجازي،
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املركز الثقايف العريب ،بريوت( ،د .ط)،
2001م.
 .17دراسات عن أساطري شبه اجلزيرة العربية
قبل اإلســالم ،د .حسني قاسم العزيز،
دراســة ومراجعة ،د .نصري الكعبي،
رشكــة املطبوعات للتوزيع والنرش،
بريوت ،ط 2014 ،1م.
 .18دور الدين يف حياة اإلنسان ،حممد مهدي
اآلصفي ،دار التعارف ،بــريوت( ،د.
ط).#1395 ،
 .19دين اإلنسان بحث يف ماهية الدين ومنشأ
الدافع الديني ،فراس السواح ،دار عالء
الدين للنرش والتوزيع والرتمجة ،دمشق،
ط  2002 ،4م.
 .20ديوان امرئ القيس ،دار صادر ،بريوت،
(د .ط)( ،د .ت).
 .21ديــوان أوس بن حجر ،تــح ،د .حممد
يوسف نجم ،دار صادر ،بريوت ،ط ،3
1979م.
 .22ديوان حاتم الطائي ،تح ،كرم البستاين،
دار املسرية ،بريوت ،ط 1982 ،2م.
 .23ديــوان عدي بن زيــد ،تح ،حممد جبار
املعيبد ،دار اجلمهورية للنرش والطبع،
بغداد ،ط 1965 ،1م.
 .24ديوان لبيد ،دار صادر ،بريوت( ،د .ط)،
(د .ت).
 .25السرية النبوية ،ابن هشام ،تح ،مصطفى
السقا وإبراهيم االيباري وعبد احلفيظ
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شلبي ،دار الفكر ،بــغــداد( ،د.ط)،
1986م.
 .26الشعائر بني الدين والسياسة يف اإلسالم
واملسيحية ،روبري بندكتي ،دار املرشق،
بريوت ،ط 2010 ،2م.
 .27الشعر واألسطورة ،موسى زناد سهيل،
دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،1
2008م.
 .28يف طريق امليثيولوجيا عند العرب ،حممود
سليم احلوت ،دار النهار ،بريوت ،ط ،2
1979م.
 .29القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد
احلداثة ،عبد اهلل الغذامي ،املركز الثقايف
العريب ،بريوت ،ط 2009 ،2م.
 .30الكامل يف التاريخ ،عز الدين ابو احلسن
عيل بن ايب الكرم ابن االثري ،دار صادر،
بريوت( ،د .ط)1965 ،م.
 .31لــســان الــعــرب ،ابــن مــنــظــور ،إعتنى
بتصحيحه ،امــني حممد عبد الوهاب
وحممد الــصــادق العبيدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط ( ،3د .ت).
 .32املاركسية والنقد األديب ،تريي إجيلتون،
تر ،جابر عصفور ،دار قرطبة للطباعة
والنرش ،الدار البيضاء ،ط 1991 ،2م.
 .33املـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي حـــفـــريـــات
سوسيولوجية ،حنا بطاطو وآخرون ،دار
الفرات للنرش والتوزيع ،بغداد ،بريوت،
ط 2006 ،1م.

 .34حمارضات يف األيديولوجيا واليوتوبيا،
بول ريكور ،تر ،فالح رحيم ،دار الكتاب
اجلديد املتحدة ،بريوت ،ط 2002 ،1م.
 .35مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن،
د .حفناوي بعيل ،الدار العربية للعلوم
نارشون ،اجلزائر ،ط 2007 ،1م.
 .36مــذكــرات دولـــة السياسة واهلــويــة يف
العراق ،اريــك دافيس ،تر ،حاتم عبد
اهلـــادي ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط 2008 ،1م.
 .37مــروج الــذهــب ومــعــادن اجلــوهــر ،أبو
احلسن بن عيل املسعودي ،تــح ،حممد
حميي الدين ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،5
1973م.
 .38معجم البلدان ،شهاب الدين ابو عبد اهلل
ياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت( ،د.
ط)1977 ،م.
 .39معجم املصطلحات األدبية املعارصة،
سعيد علوش ،دار الكتاب اللبناين،
بريوت ،ط 1985 ،1م.
 .40معجم آهلة العرب قبل اإلسالم ،جورج
كـــدر ،دار الــســاقــي ،بـــريوت ،ط ،1
2013م.
 .41معجم مقاييس اللغة ،امحد بن فارس،
تــح ،عبد الــســالم حممد هـــارون ،دار
الفكر ،بريوت( ،د .ط) 1979م.
املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم،
ّ .42
د .جواد عيل ،ساعدت عىل نرشه جامعة
بغداد ،ط 1993 ،2م.

 .43املــقــدس والــعــادي ،مرسيا إلــيــاد ،تر،
عادل العوا ،دار التنوير للطباعة والبنرش
والتوزيع ،بريوت ،ط 2009 ،1م.
 .44مالحظات نحو تعريف الثقافة ،اليوت،
عياد ،اهليئة املرصية
تر ،شكري حممد ّ
للكتاب ،ط 2001 ،2م.
 .45املوسوعة الفلسفية ،روزنتال .م ويودين.
ي ،تر ،سمري كرم ،دار الطليعة ،بريوت،
ط 1974 ،1م.
 .46موسوعة شعراء العرص اجلاهيل ،عبد
عـــون الـــروضـــان ،دار أســامــة للنرش
والتوزيعّ ،
عامن ،ط 2009 ،3م.
 .47الــنــص الــــرسدي نــحــو سيميائيات
األيديولوجيا ،سعيد بنكراد ،دار األمان،
الرباط ،ط 1996 ،1م.
 .48النص واخلطاب واحلياة ،فالح شبيب
الــعــجــمــي ،جــــداول للنرش والــرتمجــة
والتوزيع ،بريوت ،ط 2013 ،1م.
 .49هاجس اخللود يف الشعر العريب حتى
هناية العرص األمــوي ،د .عبد الــرزاق
خليفة حممود الدليمي ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،ط 2001 ،1م.
 .50التوحيد الديني عند العرب قبل اإلسالم
دراسة تأرخيية يف الديانة احلنيفية وعبادة
الرمحن ،صالح غالم غضيب العوادي،
رســالــة ماجستري ،جامعة بــابــل ،كلية
الرتبية2004 ،م
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 .51رســل واملسألة الدينية ،حممد فاضل،
رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،كلية
اآلداب2001 ،م.
 .52النسق األيديولوجي وبنية اخلطاب
الروائي دراسة يف سوسيوبنائية لرواية
ذاكـــرة اجلــســد ،سليم بــركــان ،رسالة
ماجستري ،جامعة اجلزائر ،كلية اآلداب،
2004م.
 .53األدب واأليديولوجيا ،كامل أبو ديب،
جملة فصول ،املجلد  ،5العدد 198 ،4م.
 .54أ ّيــة أيديولوجيا؟ جمــدي وهــبــة ،جملة
فصول ،املجلد  ،5العدد 1985 ،4م.
 .55األيديولوجيا ومكاهنا من احلياة الثقافية،
نجيب حمفوظ ،جملة فصول ،املجلد ،5
العدد 1985 ،4م.
 .56احلواضن الثقافية وأنساق إنتاج نصوص
النخبة واستهالكها ،فائز الــرشع ،جملة
األقالم ،ع  ،1السنة الرابعة واألربعون
كانون الثاين /شباط  /آذار2009 ،م.
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