
 األسطورة واللغة الدينية

 عادل تيودور خوري

 .اإلنسان، أسطوريّة الديناحلياة، الثقافة،  الدين، األسطورة،الكلمات المفتاحّية: 

، وهلذا أنا ال اأعتذر عن عدم حتّدثي عن األسطورة يف الشرق، فأنا غائب منذ ما يقارب الثالثني عام  : توطئة
  ددثب يف الشرق عل  ذذا الععيد.ة اليتأملك معرفة دقيقة عن التطورات الفكري

بالنسبة لالنتقادات  اختذ موقف  ابالتكلم عن األسطورة كشكل من أشكال اللغة الدينية، وأن  اأمسح لنفسي إذ  
 إال استبعادذا، أو إبطال أسطرة الدين. منها، وصوال   ااملعاغة يف مواجهة األسطورة، وبالتايل أن أختذ موقف  

ز بني األسطورة كتعبري عن اخلربة الدينية، وذذنية األسطورة كموقف يتخذه اإلنسان مبواجهة يف البداية، سأميّ 
 احلقيقة الدينية. سنعاجل ذنا األسطورة يف عالقتها مع اللغة الدينية.

ألنتقل بعد ذلك للتفريق بني األسطورة األصيلة، اليت تقوم بتبيني إميان األشخاص وآماهلم فيما يتعلق 
ً  مبعريذم وجن يف الوسائل اليت توصلهم إىل النجاة  ايف جهدذم إلجياد القواعد اليت توّجه ديامهم. وأخري   اامهم. وأي

يف كل أبعاد ديامهم. ذذه األساطري ذي تعبري عن اخلربة يف التعايل الديين، وذي بالنتيجة تنقل الواقع املتعايل، 
 ة األمر جوذر االعتقادات األكثر قدسية.والثقل األنطولوجي القابل للفهم، والذي يشّكل يف هناي

يف  اذذه األسطورة معّممة لتكون واسطة تسمح إلنسان باالقرتاب من احلقيقة، اليت ال توصف. وتلعب دور  
 وذذا ال يتعلق بطريقة رمزية، بل بًمري املعتقدين عل  مستوى احلقيقة والواقع.فهم الكمال املطلق هلل. 

  ً ساعد يف االنعكاس الالذويت يف إبراز معتقدامها أو باألدرى تتداخل مع اللغة أسطورة الدقة، ت اذناك أي
عن اإلميان أو الرجاء واألمل  امباشر   امن اإلحياء الشعري. تلك األسطورة ليست تعبري   االرمزية أو اليت تؤلف عنعر  

هبا األشخاص بدافع  عند األشخاص، بل ذي فقط مساعدة لتسهيل تقدمي عدة أنواع من التعورات، اليت يقوم
 من إمياهنم، وحبجم اخلالص املوعود من ديانامهم.

 وظيفة وأهمية األسطورة

 سآخذ بعني االعتبار التطور التايل لألساطري األصيلة.



 األسطورة في خدمة الحياة

ده يف يساع]...[ حلياته  ا، وباألخص رؤية للحياة، فهي تقّدم لإلنسان توجيه  ]...[للكون  األسطورة ذي رؤية
إذا قّدمت األسطورة عل   امع املاضي للسيطرة عل  احلاضر، ولرسم مشروع املستقبل. متام   االندماج أو التكامل

شكل قعص، الغرض منها ينتج أقل من الشرودات العلمية املتنوعة، أو النعف علمية، أو القريبة من العلم، اليت 
 توصل إىل احلقائق النجاتية.

بني عناصرذا املتعّددة بعض املعارف من القوانني اليت تُعىن بعمل الطبيعة، والبعض ولكن األسطورة حتتوي 
الذي يطال تقنيات احلياة العملية. بعض التقنيات اإلدراكية اليت تتناسب مع األصول الكونية، أو خلق مسّبب 

استعمال مؤثرة للكون بعض املراكز املتخّععة اليت تتناسب مع طريقة  اهلذه الطقوس واخلربات، مثلما متام  
 وللحياة.

عندما أتكلم يف ذذا احلديث عن املعارف وعن التفسريات، أفّكر بشكل أقل بأفكار وبنظريات منطقية من 
املعارف املنطلقة من احلاجات العاطفية، وباالنطباعات املتخّيلة لإلنسان، اليت تظهر له متعلقة بًمان معاحله 

لإلنسان يف كل عالقاته مع الكون، مع احلياة،  امنظم   اافع واملعاحل تؤّسس منط  احليوية. وذذا يكون ألن ذذه املن
 وعل  األخص مع سيد ذذا الكون وذذه احلياة، مع السمو، مع املطلق، مع اهلل. ذذا النمط املنظم يزود اإلنسان

ألسطورة كلما كانت بيقني داخلي ال يشعر به إال عندما يقتنع بأنه كائن عل  طريق النجاة األكيد. لذلك، ا
ترتدي الطابع العملي بعفتها موجها يف الكون ويف احلياة، يظهر قعدذا يف إيعال احلقيقة. لذلك نستطيع 

دقيقة النجاة. دقيقة النجاة بقدر ما ال حيّدذا قواطع، جزئية من الكون  –ألهنا تكون مؤثرة  امتام   -تسميتها، 
كون واحلياة كما تطمح لتظهر املعىن األخري للكون واحلياة، وتساعد أو من احلياة، ولكن تنشّد إىل كماليات ال

 عل  حتقيق ذذا املعىن.

 األسطورة هي التعبير عن التعالي

لكن األسطورة ال ميكنها الوصول إىل ذذا اهلدف إال إذا ختّطت الواقعية األرضية، وتعلقت حبقيقة علوية، واقعة ما 
سطورة بالنسبة لطبيعتها شكل من أشكال التعبري عن التعايل  وذي تقوم األ وراء الكون واإلنسان. هلذا السبب

بذلك باستعمال لغة تستند إىل صور ووسائل إحياء للتعبري عن اخلربة الدينية لألشخاص، ألن اهلل السيد األعل  



ب ال يكفي إلظهار  مبعادالت منطقية، فاملعادالت املنطقية، والتشّدد يف السب اللكون وللحياة ال يرتك نفسه مقيد  
 كل الغىن يف اخلربة الدينية.

يكّلم اإلنسان بكليته، واخلربة الدينية تتالءم مع كل أمناط دياة اإلنسان، ليس فقط السبب  يف الواقع، الربّ 
  ً مع التعورات، مع الشعور ومع اإلرادة. لذلك، فاملعادالت املنطقية لوددذا غري كافية لبلورة  امع منطقه، بل أي

 توى الكامل للخربة الدينية.احمل

  ً خربة غري كافية من اخلربة الدينية. ولكن مبا أنه يتكّون لدى اإلنسان  امن جهة أخرى، األسطورة ذي أي
خربة دية للواقع، ويوّجه فيه السبب أقل من التعور والعامل العاطفي. وكما أن اإلنسان يعرف من خالل 

لذلك نستطيع اختاذذا كتعبري عن احلقيقة غري الكافية ولكن ذي شرعية تعرفاته اليت تكون متوافقة مع معطياته، 
 والزمة للخربة الدينية.

لكي يسهل فهم ذلك، سأمسح لنفسي بإعطاء مثال مستخرج من احلياة اليومية  ذناك مظهر يف احلياة ال 
والتفكري املنطقي ال نستطيع نستطيع إدراك أمهيته ونوعيته باألسباب املنطقية فقط. مثال املوت، يف جمال املنطق 

،  اأن نقول إال بالبساطة اليت يظهر هبا املوت. املوت يتًمن خعائص مأساوية، وأمهيته يف ميدان احلياة متام  
 كاخلربة املعاشة يف ميدان القيم واإلدراك.

ريية اليت تستند عل  ادتًان كل اجتاذات اخلربة الدينية. األسطورة يف لغتها التعب االتعبري األصويل ال ميكنه إذ  
العور، وعل  الرموز الطبيعية، تبق  واددة من الوسائل األكثر أمهية للتعبري عن اهلل يف الغىن، يف وجوده، ويف 

 األمهية املتعددة لقوته ويف دركته، لكي ميلك التحّكم باألشخاص يف دركتهم احلياتية.

ن خيسر يف بعض تعوراته عن احملبة فيما يتعلق بالقادم، من أ اإلجنيل بدال   ذذا ذو الفرق بني التفّكر واحلركة 
 et (conclut: "va et agis de meme….)( Cell du bon smaritainيقّدم دكمة ) مثال  

 األسطورة عنصر ثقافي

. ذناك وجه آخر لألسطورة، وذي تألف البعد الثقايف. يف البداية ألهنا تعرّب عن اخلربة الدينية املشرتكة يف اجملتمع
ً  اثاني   لتحرير الروح لتقوم  ا: ألن األسطورة تتًمن مناذج من السلوكيات، خمععة لتمتني النظام االجتماعي، وأي

بنشاطامها اخلالّقة يف الثقافة. ذذا النظام، يستطيع يف احلقيقة أن يشّكل يف السياق، ويف البعد العقلي األسطوري 



 قاء الثقافة. ولكن يف سبيل ذلك، جيب أن يعط  اإلنسان دريةيف عملية خلق الروح، ومنع التطور وارت اداجز  
مثل مركز  اآمنة، للوصول به إىل السالم اليقيين، وأن يًع يف ميله بعض النماذج احلركية اليت تقوم بالتجربة، متام  

الفكر  الكون واجملتمع، مثلما التاريخ يف دركته يتًمن نور املاضي الناجح، موضوعة حتت تعّرف األشخاص، يف
 اإلنساين، الروح اإلنسانية، جيب وضعها يف دور السيطرة عل  احلاضر، والتأسيس لألمل للمستقبل.

 هل يجب دحض أسطورة الدين؟

يف املاضي )البائد( أو املنعرم لكثري من األشخاص أو اآلخرين يف  -األسطورة مألت دياة األشخاص يف املاضي 
إىل الوقت احلاضر، مهمة حمورية، يف دني أنه فقَد الكثري من مفعوله يف املاضي القريب، والذي امتدت فعاليته 

ضمري األشخاص يف الععر احلديث. وذذا نتج يف جمموعة من الذين اعتربوا أن األفعال والعور اليت تستحًرذا 
ستطيع األسطورة ال جتيب عن جتربة احلياة يف أيامنا ذذه، لذلك نستطيع التساؤل عما إذا كانت األسطورة ت

اليت كانت هلا يف املاضي، أو إذا كان من الالئق أن نستبعدذا ألن رؤية الكون، اليت  االستمرار يف تلبية الوظيفة
ختطت أو ُددًت من قبل رؤية الععر اليت تستند عل  العلوم الطبيعية يف ععرنا ذذا؟  انستند إليها، ذي دالي  

إذا كان الرداء  -وتالمذته  (Rudolf Bultmanطرودة )وذذا يكون لنتناول أ -يف املقابل جيب التساؤل 
األسطوري ال حيجب املعىن الذي تريد األسطورة إيعاله بطريقة معّينة من النعوص الدينية املتًمنة معىن يتحول 

 االذي يريد الدين إيعاله، كان جيب إذ   عليه للوصول إىل ذذا املعىن اإلطالعإىل دقيقة جمّردة من معىن ميكن 
ية النعوص من غطائها األسطوري، كان جيب نقص األسطورة لتسليط الًوء عل  حمتواذا املمكن تبليغه، تعر 

ورسالة السالم، ووضع بعد ذلك األشخاص يف موضع القرار الوجودي، وإخًاعه إىل جمموعة من الرسائل 
 الدينية.

ب نقض أسطورة الدين أو اللغة بعد ذلك، ذل استطعنا إعادة إرشاد الرسالة الدينية يف وضع فّعال؟ ذل جي
 الدينية؟ نعم، ولكن بتحفظات.

  ً ًّل، وأي مثلما يف  -ال تبينه كفاية،  ضروري ديث إن األسطورة اإسقاط األسطورة للغة الدينية ذو مف
دقيقة النجاة، ولكن خّفًت إىل تعبري خاص من الواقع املعقد للكون وللحياة. وهلذا ديث إن التعبري  -األصل 

عن اكتمال احلياة، عن أداسيس األشخاص، عن خماوفهم وعن آماهلم، عن مناذج احلياة وعن اآلفاق املفتودة 
ارف عن األجيال اإلنسانية. يف الواقع، يف ذذا املخزون، ميتزج اإلرث للمستقبل، ولكن فقط عن خمزون املع



القريب من العلمي إىل اإلميان الديين. اإلرث القريب من العلمي، جيب أن يأخذ مكان يف املعارف الدينية، 
 ب أن مُيلؤا بالقواعد الالذوتية الفلسفية بالرباذني األصيلة.غموض اإلشارات جي

الدينية مرغوب فيه  لذلك ديثما إن العور واإلشارات املستعملة لألسطورة ال ميكن ددض األسطورة للغة 
بواسطة األشخاص  ألهنم ال يشّكلون أكثر من فئة بالنسبة خلربمهم املعاشة، مآهلم ألن يعبحوا من املمكن 

 االنفتاح عليهم، وبالنتيجة خسروا عنفواهنم وفعاليتهم.

 وكال ولكن حنفظ.

ألسطورة لن نستطيع معرفتها بالكامل، ألن األسطورة ال جيب تلّمس فعاليتها فقط مع ذلك، إسقاط ا
بواسطة مًموهنا اجملّرد. فعاليتها تتولد من العقل الطامح إىل احلقيقة السامية، والبحث عنها لتوضيحها. ذذا 

لتعبري عنه بدقة بواسطة املعىن لألسطورة، جيب أن حيفظ. وكما أن التعايل مثل اهلل، ال ميكن الوصول غليه أو ا
وغري مقارن  اوسائل، حبقيقة واددة، اللغة الدينية ال ميكن نفيها بوجه أسطوري. اهلل الذي ذو باملطلق أكثر رقي  

يف تعاريف أصولية لالذوت، ويف اللغة الوظيفية  اخبالف ظواذر الوجود واحلياة اإلنسانية، وذو ال يرتك مؤطر  
وذذه اللغة، ذي ذذه األكثر، ذذا الذي يعلي التعنيفات املنطقية للتفكري  للعلوم. ختطت ذذه التعنيفات

وللوسائل الوظيفية للغة. لذلك فإسقاط األسطورة بالشكل الكامل من الدين، ومن اللغة الدينية غري ممكن، ذي 
أكثره جمموعة من طبقة احلياة والًمري اإلنساين )خميلة وشعور(، و  اتنكر أبد   هبا، ألهنا لن يف املقابل مرغوب
 وسائل التعبري.

  ألهنا ال تأخذ يف دساهبا أن اأكثر من ذلك إسقاط األسطورة بشكل كامل من الدين ميكن أن يكون خطر  
مسألة مترير بعض رؤية الكون )لنقول الرؤية القدمية للكون( إىل رؤية جديدة له ال تتم يف نفس الوقت يف شعور  

التغيري يف الشعور، علم النفس وأخالقيات األشخاص يف جمتمع  ين. ُُجل التطور أوكل أفراد اجليل أو اجملتمع الدي
معنّي ال يدور مع التوازي الشديد لكل أعًاء ذذا اجملتمع. إسقاط األسطورة الكامل سينتج عنه باالدتمال، 

 لالجتاه يف املوقف بالنسبة للمخلعني يف اجملتمع الديين. حتويال   –وباألكثر 

 اطير جديدة؟هل نخلق أس

ذل جيب إذا خلق أساطري جديدة تتالءم مع دالة الشعور لألشخاص يف زمننا ذذا؟ ليس من السهل يف 
أيامنا ذذه، خلق أساطري مشاهبة لتلك اليت كانت يف الععور القدمية، ليس يف تركيب اجلُمل أو مبحتواذا، بل 



دة قابلة للوصول إىل األشخاص يف زمننا ذذا، بنوعيتها وسلطتها. لكن نستطيع التفكري ذنا بإدخال رموز جدي
 وبإخًاعهم لرسالة احلقائق الدينية.

هلذه املهمة الواضحة عندما نطالب هبا، ديث جند ذذه الرموز الفاعلة مًبوطة مع  نبؤ بالععوبةتحنن ن
 أخالقية األشخاص يف ععرنا احلديث.

والطقوس الدينية مثلما ذم  بالالذوتلئني سنستطيع التفكري بأن نعهد هبذه املهمة إىل اختعاصيني ممت
ممتلئون بالعلوم والتقنية. ولكن الكل يعلم إذا ذذه الرموز املبتكرة واالصطناعية ذي قادرة عل  لعب الدور الذي  
كان لألسطورة األصيلة. إذا كانوا قريبني من دياة األشخاص بالطريقة اليت يستطيعون إيعال الرسالة الدينية. 

وذكذا يستطيعون حتفيز إرادمهم. للوصول إىل  اليت توصلهم إىل شعورذم العميق ويف خميلتهم اخلالّقة ذذه الرسالة
للعثور عل  ذذه الرموز اجلديدة. كاذن يتمتع  عدة عوامل: إهلام مملوء باإلدراك ذذا اهلدف جيب أن يتالق 

ومتكينهم من ترسيخ أخالقية  بأخالقية للحعول عليها. وقت كاف لرتسيخ قبوهلم هلذه الرموز اجلديدة 
 األشخاص يف جمتمع معني.

  ً أن ندافع عن الوالدة العفوية هلذه الرموز، ذذا سيكون جلدارة األشخاص املتدينني بعمق،  انستطيع أي
الوقت وعملية اكتساب، ستحّتم تأمني إنًاج ذذه الرموز،  واملنفتحني عل  أخالقيات معاصريهم. بقي ذناك

 صر مؤلّفة للموقف يف اجملتمع.وحتويلها إىل عنا

 خالصة

بطريقة كاملة، صدق  ابسبب الشكل املادي الذي قّدمت فيه األسطورة )والدين بشكل عام( الذي ال يعكس أبد  
 وكمال قعدذا العميق، فأمهية ذذا الدور حيّتم عل  فلسفة الدين، وعل  نقد الدين معرفة بعض األمور املساعدة.

 لي للدين مبواجهة النزعات األيديولوجية.الدفاع عن التوجيه العم

 ، جتريد االنتظار األخروي للدين وتاريخ النجاة للفيض اليوتويب املطلق العنان.اأخري  

 مخاطر أسطورية الدين



مبقدار عدم استطاعتنا أن نرقي إسقاط األسطورة مع حتفظ قليل من الدين، وعدم تنفيذ إسقاط األسطورة إال يف 
، ، أسطرة الدين واخللق يف اجملتمع الديين–يف اجتاه مقابل  -ر دكيم، بقدر ما جيب تفادي، وبإطا إطار حمدود

 أخالقية أسطورية.

 األخالقية األسطورية، وثبات األسطورة تتًمن خطورة يف تطور اإلنسان يف تارخيه.

ري، مثبت يف األصل، عل  منط ال يتغ –الفعل بأن األسطورة تثّبت االنتباه عند األشخاص عل  مدار التاريخ 
يؤدي إىل اهلون عند اإلنسان فيما يتعلق بالشعور بالتاريخ مع كل ادتياجاته املتغرية، وكل تعحيحاته املستمرة. 
مثل ذلك التثبت يف منذوج ماض ذو مانع للحرية اخلالقة لإلنسان، وإرادته إلعطاء اليد يف بناء قدرِِه، وتشكيل 

 اته اخلاصة.تارخيه، وحتّمل املسؤولية لقرار 

ويقود لرفض متييز ضروري. التفريق استعمال التأويل الديين بشكل صحيح،  اإن أخالقية األسطورة متنع غالب  
بني القعد يف النموذج األويل واحللول اجملّردة هلذا النموذج. ذذه احللول اجملّردة أظهرت يف التاريخ جتربة احلياة يف 

من قيمتهم ألجل  امتوافقني مع ادتياجات الوقت القادم، وخسروا كثري   ام  األجيال املاضية، لكن مل يكونوا دائ
 احلاضر واملستقبل.

لكن ضرورة قيام ذذا التمييز بني القعد واحللول اجملّردة للنموذج يف املاضي تبعد الكثري يف الزمن من 
 األصوليني يف كل األديان ومن كل التوجهات.

لنزعة إىل عدم االعتبار إلطالق نتائج األفعال من كل األفكار أو كل إنكار التاريخ أو نسيان التاريخ وا
النماذج ذو خاضع للتاريخ اجملّرد بكل ددوده، وكل تقلباته، وكل دلوله الوسط، ذي أخطاء األصوليني اليت 

 يتوجب تنسيقها )أو ترتيبها( يف األكثر خطورة.

، ذناك خماطرة من أن يعل اإلنسان إىل موقف ألن األسطورة تستدعي قوى انفعالية )مؤثرة( من اإلنسان
مفعم بالعواطف من الععوبة يف السيطرة عليها، لكن مبقدار سهولة املعاجلة وإطالقه من الذي ذو من طبيعة 

 تستتبع بعض التحوالت املدّمرة.



اسية، وتعرية للعمل من الرسالة الدينية أيديولوجية سي االطريق األكثر قعر   ا، أسطرة الدين ذي غالب  اأخري  
ً   –الرسالة الدينية من بعدذا العلوي أو  من فعل استدعاء لذلك السمو لُيستعمل للدين، آلة،  – ااألسوأ أي

 خلدمة الطموح األرضي.

بعض األشياء لقوهلا يف ذذا املوضوع: من دواعي سروري يف ذذا اإلطار يف ذذه املشاركة من  سيكون لدينا
 بعض املالدظات اليت سأضيفها.

 تلخيص

إن تنقية الدين من املزايدة يف األسطورة من األيديولوجية ومن الطوباوية لن يرتك تنفيذه بشكل أصلي، ذذا فقط 
يف هناية الكون والزمن والتاريخ عندما يكون الدين ليس حباجة لألسطورة أو عناصر األسطورة، عندما ال يلجأ 

 خ الطوباوية.اجملتمع بعد إىل األيديولوجيا وعندما يلغي التاري

  ً األسطورة  الكن بقدر ما حنن نعيش يف زمن، وأن تارخينا يتمحور دول إشارة الوعد بالنجاة، الدين  وأي
 ستكمل بإرادة أن تظهر دقيقة النجاة وتظهر كفاءمها يف ذذه احلقيقة ملعلحة كل األشخاص.

 ميان. احلقيقة وفعالية ذذه الرسالة ال يستطيعوا أن يكونوا مدركني إال باإل

اإلميان ذو الوديد الذي حيّول األسطورة إىل كالم يتًمن دقيقة النجاة، واإلميان يسمح مبعرفة مدى فعاليته. 
 اإلميان يف النهاية املوجود يف عيون املؤمنني ذو الذي حيقق احلقيقة الدينية ويؤسس ضمانة أكيدة لفعاليته.

جهة التطور يف األخالقية األسطورية واليت جيب احملافظة اإلميان ذو الكنز غري املثمن الذي ندافع عنه مبوا
 عليها دية لنستطيع بناء رجائنا.

 األسطورة ذي دالئل الواقع الذي ال يستطاع فهمه وإدراكه يف قعده إال باإلميان.

هلذه العجالة، نعرض لتجربة يف تفسري األسطورة ووظيفتها يف منظومة التعابري الدينية: األسطورة  اختام  
)كجزء من الدين( ذي التعبري والتأكيد حلقيقة النجاة ولواقع النجاة، يف دني أن اإلميان يعرف كواقع يسند إليه 
فعالية جناتية، وديثما اإلنسان يغرتب من التوجيهات العملية املعاقب عليها من سلطة الرب ومعمول به يف إطار 

 دياة اجملتمع.


