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 أسطورة العني والتكوين:

كر اإلنساين، أعماق الفللعني تارخيها امليثولوجي يف الرتاث األسطوري الذي يضرب جبذوره يف  
بالظلمة األوىل ونشأة اخللق والتكوين، ومتت إىل فكرة امليالد املائي، حني كان املاء أصل  فهي ترتبط

 الوجود والكون، منه ظهرت احلياة وعمرت األرض والسماء.

جتمع األساطري القدمية على أولية الليل على النهار، وأنه السابق والنهار الالحق، هو األصل  
الفرع، وتؤكد هذه األساطري على ظهور النشأة األوىل من العماء األول، الرحم املعتم الذي حبل والنهار 

بالكون وأجنبه، منه أخذت الكائنات بالتمايز، وعنه ظهرت، "ففي أسطورة التكوين البابلية كانت تعامة 
د "نون" العماء البدين املظلم هي الرحم املائي املظلم الذي نشأ عنه الكون واآلهلة، ويف األسطورة املصرية جن

والرحم املائي الذي أجنب أول اآلهلة "رع"، وعند الكنعانيني جند أنه يف البدء مل يكن هناك سوى ريح 
عاصفة وخواء مظلم، ويف التكوين التورايت جند أنه يف البدء خلق الرب السماوات واألرض، وكانت األرض 

الرب يرف فوق املاء، ويف األسطورة السومرية تنبثق األجرام خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح 
السماوية من ظلمة العامل األسفل... وكان القمر أول مولود، مث إن القمر نفسه حيمل بالشمس وينجبها" 

(1). 
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 أسطورة العني والتكوين:

كر اإلنساين، أعماق الفللعني تارخيها امليثولوجي يف الرتاث األسطوري الذي يضرب جبذوره يف  
بالظلمة األوىل ونشأة اخللق والتكوين، ومتت إىل فكرة امليالد املائي، حني كان املاء أصل  فهي ترتبط

 الوجود والكون، منه ظهرت احلياة وعمرت األرض والسماء.

جتمع األساطري القدمية على أولية الليل على النهار، وأنه السابق والنهار الالحق، هو األصل  
الفرع، وتؤكد هذه األساطري على ظهور النشأة األوىل من العماء األول، الرحم املعتم الذي حبل والنهار 

بالكون وأجنبه، منه أخذت الكائنات بالتمايز، وعنه ظهرت، "ففي أسطورة التكوين البابلية كانت تعامة 
د "نون" العماء البدين املظلم هي الرحم املائي املظلم الذي نشأ عنه الكون واآلهلة، ويف األسطورة املصرية جن

والرحم املائي الذي أجنب أول اآلهلة "رع"، وعند الكنعانيني جند أنه يف البدء مل يكن هناك سوى ريح 
عاصفة وخواء مظلم، ويف التكوين التورايت جند أنه يف البدء خلق الرب السماوات واألرض، وكانت األرض 

الرب يرف فوق املاء، ويف األسطورة السومرية تنبثق األجرام خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح 
السماوية من ظلمة العامل األسفل... وكان القمر أول مولود، مث إن القمر نفسه حيمل بالشمس وينجبها" 

(1). 

                                                           

، وانظلر سلفر البدايلة، 872، 1996، دار علالء اللدين، دمشلق، 6السواح، فراس: لغز عشتار، األوهلية املؤنثة وأصلل اللدين واألسلطورة،  ( 1)

 .1921، دار الكلمة للنشر، بريوت، 1يف كتاب املؤلف نفسه، مغامرة العقل األول،  



572 

 /اإلله الطفل /فمن مادة املياه األزلية األوىل اليت حتركت وشكلت زهرة اللوتس، نشأ اإلله األول 
 رع شصصيا، وحني تفتتت عيناه وأبصر النور متت عملية اخللق والتكوين هرة اللوتس هي عنيالشمس، وز 

فصلق اآلهلة السابقة، وصنع كل شيء يف الوجود، وأحيا بأشعته الكائنات، تقول األسطورة املصرية: "لقد 
اته حصيلة ذ جئت إليكم بزهرة اللوتس الواردة من املستنقعات، فهي عني رع شصصيا، ذاك الذي حيقق يف

األقدمني، الذي خلق اآلهلة السابقة، وصنع كل ما يوجد يف هذا البلد، وإذ يفتح عينيه فكل شيء ولد 
 .(2)منه، هذا الطفل الذي يتألق يف زهرة اللوتس حتيي أشعته كل الكائنات 

ونه يف هذه األسطورة إشارة إىل حضور العني يف عملية اخللق والتكوين، حني كان الكون قبل ك 
العني أو حسها، مت العلم  -الذي كما يقول عنه ابن منظور -ماء وعماء وظالما، فعن طريق البصر

باألشياء وتأملها، والتعرف إليها، والسيطرة عليها. ولذا مسى اهلل عز وجل نفسه البصري ألنه يشاهد األشياء  
 .(3)كلها ظاهرها وخافيها 

ر، والتمييز بينهما، ولقد أكد القرآن الكرمي عالقة العمى وفيها إشارة إىل قطيب الوجود اخلري والش 
( َوََل 91َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيُر )اخلري يف قوله تعاىل: ) /الشر، وعالقة اإلبصار بالنور /بالظلمات

شر البدئية اليت  ، ومتثلت األساطري الكونية هذه العالقة حني صورت صراع قوى ال(4)(الظُُّلَماُت َوََل النُّورُ 
كانت تعيش يف الظالم، مع قوى اخلري اليت متثل الضياء واحلياة، لتعطيل نواميس اخللق وخلصلة الكون، 
ظهر ذلك يف صراع تعامة مع مردوك يف األسطورة البابلية، ومي مع بعل يف األسطورة الكنعانية، وست مع 

 ا يف األسطورة الزرادشتية.أوروريوس يف األسطورة املصرية، وأهرميان مع أهورا مازد

اعتربت العني من خالل القوة الفاعلة اليت تكمن فيها، ومن خالل عالقتها بالنور واخلري رمزا  
لأللوهية يف الفكر القدمي، فعدت اإلهلة األم، ألن سائر البشر خلقوا من دموعها، فهي إذن أقدم إناث 

ون يف العصر احلجري احلديث يف آسيا وآوروبا على حد الدنيا، ومن أقدم ربات اخلصوبة اليت عرفها البدائي

                                                           

 .77، ص 1999لدين املصري، دار الشروق، عمان: املاجدي، خزعل، ا( 8)

 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بريوت، د. ت، مادة )ب ص ر(( 7)

 .81، 19سورة فاطر، آية ( 4)
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هو "حدقة العني "أو مستقر  Osirisومعىن اسم أوزير الذي اشتق منه اإلغريق االسم "أوزيرس  .(5)سواء 
، وكان إيل كبري آهلة الكنعانيني "ميلك أربع عيون، منها عينان إىل األمام، وعينان إىل اخللف، (6)العني" 

ن، وعينان مغموضتان، ومعىن هذا أنه كان يف مقدور هذا اإلله إبل أن ينام متيقظا، عينان مفتوحتا
 .(7)ويستيقظ وهو نائم 

 أسطورة العني املصرية:

تستمر رحلة العني املقدسة يف األزمان امليثولوجية، من الزمن الكوزووموغوين إىل زمن األصول  
اليات اآلهلة يف تنظيم الكون وصنع البشر، ومن أقدم والتنظيم يف مطلع التاريخ، وتشري األساطري إىل فع

أساطري العني اخلاصة خبلق مظاهر الطبيعة يف الكون تلك األسطورة املصرية اليت توحد بني العني والشمس 
والقمر حيث تقول: "إنه يف مطلع التاريخ مل يكن اإلله األعلى سوى صقر، ميثل جامثا على مبىن أو 

، هكذا كان "رع" (8)ية، وكانت عينه اليمىن هي الشمس وعينه اليسرى هي القمر األزل املياه خارجا من
عينه اليمىن، تقول األسطورة  -التجلي األنثوي لإلله رع -. وهكذا كانت إيزيس(9)وهكذا كان "حورس"  

 واصفة إياها:

 "إهنا رع املؤنث، إهنا حورس املؤنث، وعني اإلله رع

 .(10)إهنا العني اليمىن لإلله رع 

العني  /أما األساطري اليت حتدثت عن عالقة العني خبلق البشر، فمنها ما ذكرناه آنفا عن اإلهلة األم 
يف العصر احلجري احلديث اليت خلق سائر البشر من دموعها، ويف األساطري املصرية نرى رع خالق البشر 

                                                           

 .885، ص 1922كالرك، رندل: الرمز واألسطورة يف مصر القدمية، ترمجة أمحد صليتة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( 5)

 .41، ص 1996، 1تشرين، ياروسالف: الديانة املصري القدمية، ترمجة أمحد قدري، دار الشروق، القاهرة،  ( 6)

 .47، ص 1972، 1عبد احلكيم: شوقي: مدخل لدراسة الفلكلور واألساطري العربية، دار ابن خلدون، بريوت،  ( 7)

 .814كالرك، رندل: الرمز واألسطورة يف مصر القدمية، ص ( 2)

 .66، 65شريب، ياروسالف: الديانة املصرية القدمية، ص ت( 9)

 .195، ص 8111، 8عالء الدين، دمشق،   دار السواح، فراس: األسطورة واملعىن، منشورات( 11)
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اليت تطلق على  Rormeرمي أي املصريني عامة "يؤيد ذلك أنه يف أسطورة "دمار البشر" فإن كلمة رو 
ميكن أن تدل أيضا على دموع اإلله رع، ويف مواضع أخرى يشار إىل  -املصريني يف اللغة املصرية القدمية

 ، تقول ترتيلة مرفوعة إليه:(11)البشر على أهنم أتوا من عينه، بينما كانت الكائنات األخرى من صنعه 

 "من عينيه املباركتني صدر الرجال والنساء.

 ن فمه صدرت اآلهلة.وم

 كثرية عيونه )= البصري(، وكثرية آذانه )= السميع(

 .(12)إنه رب احلياة  

وألن اإلنسان جتل من جتليات اآلهلة يف الزمن، وهو نتاج قوهتا، لذا فإنه حمكوم بالصراع الكوين  
شر، وعليه أن حيدد قوة النور واخلري وقوة الظالم وال الذي نشأ بعد مرحلة اخللق والتكوين، واستمر بني

موقعه من هاتني القوتني، ويعرب من خالله أفعاله عن موقفه منهما، وإىل جانب أي قوة يقف، ألن اليوتوبيا 
اليت صنعتها اآلهلة يف الزمن األول بعد مرحلة اخللق مل تدم طويال، إذ عادت قوى الظالم والشر متارس 

ورة الزمن إىل أن يقف اإلنسان يف النهاية أمام ميزانه دورها على مسرح الوجود، ويستمر هذا الدور مع صري 
املنصوب له يف عامل اآلخرة لقياس موقفه من هاتني القوتني، وهكذا تعود احلياة إىل السرمدية اليت نشأت 

 عنها، ويستدير الوجود كهيئته يوم خلق.

جاذهبا هاتان القوتان تدخل العني باعتبارها إهلة أو قوة فاعلة أتون هذا الصراع أو املعرتك تت 
فهي رمز النتصار اخلري على الشر، وهي رمز للشقاء والصتة  الكونيتان، وحتضر  بدالني متناقضتني،

، ففي أسطورة صراع "ست" إله الشر مع حورس ابن اوزير إله اخلري يقتلع األول واحلماية وإرضاء املعبود
لى اجلرح فصتت وشفيت، ويأخذ حورس عني األخري، ويسرتدها اإلله احلكيم "حتوت" بأن تفل ع

                                                           

 61تشرين، ياروسالف: الديانة املصرية القدمية، ص ( 11)

 .198السواح، فراس: األسطورة واملعىن ص ( 18)
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بالبتث عن أبيه يف األعماق حىت يرفعه من بني املوتى، ويقدم له عينه املصابة اليت ضتى هبا من أجله 
 ليأكلها ويعيد إليه احلياة مرة أخرى.

ولقد ضاعف هذا العمل تقديس "عني حورس" اليت كانت مقدسة من قبل يف التقاليد والشعائر  
مية، حىت صارت رمزا لكل تضتية، وصارت كل هبة وقربة تسمى "عني حورس"، وخباصة إذا املصرية القد

قدمت قربانا للمتويف، وإذا استثنينا "اجلعل املقدس"، فإن العني املقدسة كانت تعترب أعظم رمز منتشر نال 
عة من الفصار املطلي احرتاما عظيما يف الديانة املصرية القدمية، ولذا نرى عشرات اآلالف من العيون املصنو 

ذات اللون األزرق أو األخضر وغريمها مما صنع من األحجار النفيسة الغالية متأل متاحفنا، وليست هذه 
املصريون إىل وقد ذهب  ،(13)ت ورموز لتلك القصة اليت حتدثنا عن حورس وبره بوالده االعيون سوى تذكار 

س" من خالل التهام عني حورس. فقط، بل وحدوا  أبعد من ذلك، فإهنم مل يتصلوا عن مفهوم بعث "أوزير 
 .(14)كل عنصر يف الوليمة اجلنائزية واإلهلية مع "عني حورس" 

كما كانت العني رمزا للتماية ونصرة املظلوم، والفأل احلسن يف جلسة احملكمة املكونة من  
لعني )وجات( إىل األمري التاسوع اإلهلي للنظر يف مطالبة حورس بعرش أبيه، حني قدم إله القمر "حتوت" ا

 .(15)حورس، فوقف اإلله "شو" إىل جانبه 

يف مقابل ذلك كانت العني عند املصريني القدماء رمزا للقوة والدمار واملوت، وعربوا عنها  
، (16)بالشمس احملرقة، وربطوها باحلية الكوبرا  )أدجو( اليت كانت توضع على رؤوس الفراعنة رمزا لقوهتم 

ار البشر"، وحينما بلغ اإلله "رع" من الكرب عتيا، بدأ البشر بتآمرهم عليه، فاستشار ففي أسطورة "دم
حتتور" لتستق املتآمرين، اآلهلة، فاقرتحت عليه أن يرسل عينه اليت هي الشمس متقمصة مظهر املعبودة" 

                                                           

 .112+ 117، ص 1977مري، ترمجة سليم حسم، مكتبة مصر، القاهرة، برستد، جيمس هنري: فجر الض( 17)

 .176تشرين، ياروسالف: الديانة املصرية القدمية، ص ( 14)

 .178املاجدي، خزعل، الدين املصري، ص ( 15)

 .24املرجع السابق، ص ( 16)
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ب اجلعة يف فاستعرضت هذه اآلهلة قوهتا، وكادت أن تستأصلهم متاما لوال أن تدخل اإلله "رع" وأمر بص
 .(17)احلقول، فشربت منها ومثلت، مما أهلاها عن ضتاياها، ومت إنقاذ البشر من مصري جمهول 

ت، يتقمص حورس قورس الشمس اجملنح ويتتبع أعداءه موقعا هبم اهلزمية ويف خضم صراعه مع س 
   من نصوص التوابيت على لسان العني: 716يف كل مكان، يقول النص املصري رقم 

 ني حورس"أنا ع

 اليت ال خيفى عنها شيء.

 اليت يثري مرآها الفزع

 ربة القتال.. اجلبارة املفزعة

 اليت تتقمص هيئة الضوء الوهاج

 اليت قضى رع بظهورها

 وسبب أتون مولدها.

 حيث قال رع:

 ما أعظم ما ستكون عليه قوتك

 .(18)وجربوت سلطانك على أجساد أعدائك !! 

ون لعني حورس أثرها وامتدادها وترسباهتا يف لغتنا وأقوالنا العامية، أن يك -واحلال هذه -وال غرابة 
ذلك أن الكلمة قد تكون أقوى من احلجر املنقوش يف حفاظها على املوروث، فالتعبري املصري العامي "ده 

 -املرتبط بالعني خاصة -طلع عيين" يعود يف جذوره إىل أسطورة عني حورس اليت اقتلعت، وقد ميت احلور

                                                           

 .59تشرين ياروسالف: الديانة املصرية القدمية، ص ( 17)

 .817، 816طورة يف مصر القدمية، ص كالرك، رندل، الرمز واألس( 12)
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الشمس،  /حورس، وقد يكون لقولنا "العني عليها حارس" عالقة حبورس إله الزمن /ة بعني حوربصل
 .(19)وخباصة أن احلرس لغة هو الدهر 

ومن اجللي أن الصراع بني اخلري والشر يف عامل اآلهلة هو متثيل ميثولوجي للصراع بني النور  
اإلله اليسرى حني حيل ضوؤه غروب، والقمر عني والظالم، بني الشمس عني اإلله اليمىن حني ختتفي عند ال

 ليال.

وميكن بعد كل ما سبق تقسيم الدوال امليثية اليت وردت للعني يف األساطري املصرية إىل دالني  
 متناقضتني مها:

 احلياة  اخلري  النور  القمر  العني

 املوت  احلية  لنارا  الشمس  العني

 

يم، وارتبا  العني باآلهلة، ومتثيلها هلا يف صراعها بني اخلري والشر، ومما يؤكد صتة هذا التقس 
شيوع معتقد رف العني وربطه بالتنبؤ باخلري والشر، ففي بعض األوسا  الشعبية العربية "إذا رفت العني 

وال خيفى أن  ،(20)اليمىن تنبأ صاحبها حبدوث شر، وإذا رفت العني اليسرى تنبأ صاحبها حبدوث خري  
 ني اليمىن يف هذا املعتقد ترمز إىل الشمس، والعني اليسرى ترمز إىل القمر.الع

ليس يف األساطري الكونية ما يضاهي األساطري املصرية يف حديثها عن عبادة العني وقداستها  
وعالقتها باآلهلة. يقول أدولف أنتس عامل املصريات "خرجت فكرة العني إىل الوجود باعتبارها عني 

 .(21)ت تلك عينا ثالثة، باإلضافة إىل عيين الصقر. وعيين امللك حورس، وكان

                                                           

 ابن منظور: اللسان "حرس"( 19)

 .521 /8، 1921، 1اجلوهري، حممد: علم الفلكلور، دار املعارف، القاهرة،  ( 81)

 .71، ص 1974كرمير، صموئيل نوح: أساطري العامل القدمي، ترمجة عبد املنعم أبو بكر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( 81)
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ك، لقدمية، وهي احلارسة السترية للملكانت هذه العني الثالثة رمزا لأللوهية وامللوكية يف مصر ا 
و عصابة الرأس على أحد التيجان أ يلالذي  "كان مثلها مثبتا إ توحدت مع الثعبان اليورايوس )الكوبرا(

مث كان "القمر يسمى أحيانا عني حورس، فكما أن عني حورس سرقت مث اسرتدت،   .(22)" جبهة امللك
كذلك القمر خيتفي مث يعود فيظهر كل شهر، على أن عني رع فيما يبدو مل تكن الشمس أبدا، بل 
أصبتت الشصص األسطوري الذي اختذ شصص ماعت بنت رع اليت بعثت كعني أتوم رسوال من قبل 

عصيان أو اضطراب، ومل يكن ليستقر السالم حىت تعود ملوطنها أي إىل مصر وامللك أبيها كلما ثار 
 .(23)السماوي" 

 أسطورة العني الرافدية:

ال حتتل العني مكانة  -إىل بالد الشام وبالد ما بني النهرين -حينما نرحل إىل الشروق من مصر 
حة كما دارت يف أساطري املصريني واضتة يف جممع األرباب السومري، ومل تدر حوهلا األساطري صرا

القدماء، وإن أشري إليها باعتبارها إهلة هلا معابد يف مناطق غرب الفرات وأعاليه، "فقد عثر هلا على معبد 
العني )يف تلك براك على اخلابور( على آالف التماثيل احلجرية املنتوتة بزوج من العيون احملدقة، وعلى 

، وكان هلا رموز ومتاثيل توضع  على واجهات البيوت (24)طاردة للتسد والشر  رمزها العني احملدقة باعتبارها
"فمن رمز اإلهلة سبيتو )املكون من سبع عيون( استمر تقليد وضع حجرة العيون السبعة إىل يومنا هذا عند 

 .(25)مداخل البيوت منعا للتسد وسبيال إىل طرد الشر 

ياناهتم وأساطريهم، بل على العكس من ذلك كان هلا هذا ال يعين أنه مل يكن للعني أي أثر يف د 
حضور كبري يفوق حضوره عند املصريني القدماء، واختذت أسطورة العني عندهم مستا يتالءم مع طبيعة 
بالدهم اليت أثرت يف طريقة تفكريهم، ونظرهتم إىل الوجود والكون من حوهلم، "ذلك أن موقف اإلنسان 

                                                           

 .71كرمير، صموئيل نوح: أساطري العامل القدمي، ص ( 88)

 ..71املرجع السابق، ص ( 87)

 111املاجدي، خزعل، الدين السومري ص ( 84)

 .175املرجع السابق، ص ( 85)
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، فالطبيعة املصرية املستقرة الناجتة عن حركة (26)ر  الشكل امليثويب للفكر املبكر من ظواهر الطبيعة يفس
يضانه يف الشمس املنتظمة يف شروقها وغروهبا كل يوم، وعن انسياب هنر النيل واهب احلياة، وانتظام ف

ه هبا ري يتجه بعيونه حنو السماء فرأى الشمس عينا هلا وعينا لآلهلة، وربط ملوكصمواعيد حمددة، جعلت امل
 -ونتيجة لتقلب مظاهر الطبيعة، وأثرها الكبري يف حياته -حياة وموتا. يف حني اجتهت عينا ابن الرافدين

إىل األرض ملجئه، لقرهبا الشديد منه، فرآها مصدرا غامضا نابضا بكل ألوان اخلصب والتجدد وامليالد، 
آلهلة والبشر سواء بسواء، "إذا شاءت واهبة لكل ما يف الكون نسمة احلياة، فاعتربها إهلة وأما كربى ل

، يقول هومريوس يف إحدى أناشيده (27)النسل، أو منعت عن األرض كل ميالد حرمت فاعل الشر من 
 واصفا األرض األم:

 أيتها األرض اليت أغين

 األم الكونية

 إليك يعود أيتها األرض.

 أن تعطي احلياة لألموات

 .(28)مثلما يعود إليك أن تأخذيها 

إنسان ما بني النهرين أن فكرة اخلصوبة هي سر احلياة، وجوهر الوجود، ووجد يف املرأة  أدرك 
املصصبة صنوا لألرض اليت أجنبت اإلنسان واحليوان والزرع، "فمن جسدها تنشأ حياة جديدة، ومن صدرها 
شا ينبع حليب احلياة، وخصبها وما تفيض به على أطفاهلا هو خصب الطبيعة اليت هتب العشب معا

                                                           

 .88 ، ص1928، بريوت، 7فرانكفورت، هنري: ما قبل الفلسفة، ترمجة، جربا إبراهيم جربا، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ( 86)

 171املرجع السابق، ص ( 87)

 .76، ص 1994نعمة، حسن، ميثولوجيا وأساطري الشعوب القدمية، دار الفكر اللبناين، بريوت، ( 82)
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لقطعان الصيد، ومثار الشجر غذاء للبشر، لقد كانت املرأة سرا أصغر مرتبطا بسر أكرب، سر كامن خلف  
 .(29)كل التبديات يف الطبيعة واأللوان، فوراء كل ذلك أنثى كونية عظيمة هي منشأ األشياء ومردها"؟ 

ارتبطت باملرأة، وسيادة وجيمع دارسوا امليثولوجيات القدمية على أسبقية العبادات القمرية اليت  
انتشار عبادة األم الكربى يف هيئة  ياأللوهية املؤنثة، وعلى أسبقية اجملتمع األمومي على اجملتمع األبوي، وعل

يس، وأناياتيس، ز عت جتلياهتا يف إنانا وعشتار وإيإهلة أنثى عند الشعوب القدمية، وإن اختلفت أمساؤها وتنو 
 .(30)ت، وأفروديت، وفينوس وأنناهيد، والعزي. والزهرة وعناة، وعشرية، وأثرية، وعشرتو 

 /عنانا /إنانا /ولقد جتلت أسطورة العني يف بالد الرافدين أكثر ما جتلت يف أساطري األم الكربى  
وجتلياهتا، فيها وقوف على أسطورة العني الرافدية، وتأكيد  عشتار، والوقفة املتأنية على هذه اإلهلة وطبيعتها 

 ها يف األسطورة املصرية، ومما يؤيد ذلك ما يلي:على متاهي

عالقة اسم اإلهلة الكربى "إنانا" بالعني لغة، فاستنادا إىل ظاهرة القلب يف العربية حيث يقلب حرف —1
العني مهزة، واتكاء على سقو  بعض احلروف يف اللغات السامية مثل حرف العني، فإن لفظ إنانا ينطق 

الوثيقة بني عنانا والعني يف تقارهبما الصويت وتكوينهما اللفظي، وبالتايل يف تبادهلما عنانا، وال ختفى العالقة 
 يف الداللة على معىن مشرتك بينهما.

عالقة إنانا بالنور الذي ميت للعني بصلة وثيقة، تقول صالة سومرية مرفوعة هلا: "سيدة النواميس  -8
بيبة البشر، أنت أعظم من كبري اآلهلة آن، وأعظم من األم الكونية، أيتها النور املشع، يا واهبة احلياة وح

وعطفا على ما ورد يف املعتقدات القدمية من أن العني هي رمز لإلله الذي ال ينام ،  ،(31)اليت ولدتك 
والذي يرى ويعلم ويبعث النور واخلري، مثلت الشمس  عينه يف كثري من الديانات، فكانت "عني حورس 

فارونا عند اليهود، وعني أهورا مازدا يف فارس القدمية، وعني زوس عند اإلغريق، وعني  عند املصريني، وعني
عند أقزام اليمانج، وعند البومشان األعلى  االلهووتان عند اجلرمن، وعني اهلل عند العرب، وعني  -أودين

                                                           

 .85السواح، فراس، لغز عشتار، األوهلية املؤنثة وأصل الدين واألسطورة، ص ( 89)

 142، ص 8118، حزيران، 15لنجاح لألحباث، اجمللد انظر: الديك، إحسان: صدى عشتار يف الشعر اجلاهلي، جملة جامعة ا( 71)

 .58السواح، فراس، لغز عشتار. ص ( 71)
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لشمس، "فهي كبرية ، فال غرابة أن تكون هذه اإلهلة النورانية املشعة عني السماء كما ا(32)وزنوج غانا 
إهلات ما بني النهرين... وهي اليت اكتسبت لقب الوصية على الكون واليت جتلس امللوك على عروشهم، 

عشتار هي أملع النجوم وأكثرها تألقا، يرمز إليها يف عامل السماء كوكب الزهرة  /ويف مساء اآلهلة، فإن إنانا
 .(33)أي فينوس

مها، ألهنا القوة العظمى احملركة ألحداث الكون، فقد متثلها اإلنسان ملا كانت إنانا أهم اآلهلة وأعظ -7
القدمي كما رأينا يف الزهرة أمجل كواكب اجملموعة الشمسية وأملعها، ومتيزها باحلسن والبهاء واجلمال، وقد 

الزهرة يف  /عشتار إىل السماء وارتقاءها عرش امللوكية ممثلة يف جنم الصباح /صعود إنانا خلد األدب البابلي
 نشيد ارتقاء عشتار الذي ورد فيه:

 "أي اينني كوين األكثر ملعانا بينهم

 .(34)الكواكب  -وليطلقوا عليك تسمية عشتار

جنم الصباح عينا  /الزهرة /عنانا /وهذا يؤكد ما  ذهبنا إليه من قبل بأن ال غرابة أن تكون إنانا 
املصرية حيث مثل هذا النجم عني حورس املتتولة، للسماء، وخباصة أننا نرى مثيال لذلك يف األساطري 

"ومل توحد عني رع كجرم مساوي إال يف مجل قليلة يف نصوص األهرام، وقد كنا اعتدنا إدراكها كما لو  
كانت عني رع موحدة مع الشمس، ولكن تفسريا دقيقا هلا قد أظهر بغري مراء أن عني رع كانت جنم 

يف نصوص األهرام يف نفس الوقت أوزوريس بعد حتوله، وحورس  كان جنم الصباحالصباح، ولذلك فقد  
 .(35)السماوي، واملظهر األزيل لعني حورس وعني رع"

املرأة يف األساطري الرافدية إىل اإلله القمر الذي كتبت له السيادة يف تلك  /األنثى /تنتسب إنانا -4
ليت هي نتاج لدورته، وارتبا  حياة املرأة األساطري لعالقته الوثيقة خبصب األرض من خالل تتابع الفصول ا

                                                           

 .772، ص 1998، دار دمشق، 1سرينج، فيليب، الرموز يف الفن واألديان واحلياة، ترمجة  عبد اهلادي عباس،  ( 78)

 .848 /8، 1999، دار الساقي، بريوت، 1الشواف، قاسم: ديوان األساطري،  ( 77)

 .822 /7املصدر السابق،  (74)

 .71كرمير، صموئيل نوح، أساطري العامل القدمي، ص   (75)
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الفيزيولوجية والسيكولوجية بدورة شهرية موازية لدورة القمر، واعتقاد كثري من الشعوب أنه هو الذي ينفخ 
يف أرحام النساء. فهي ابنته ووارثة مكانه ومكانته تلقبت بألقابه "فهي عابرة السماوات، وهي نور 

، ويؤكد التقارب اللفظي بني لقب القمر عند السومريني (36)ة، وهي الالمعة السماوات، وهي الساطعة املنري 
 أن آن( هذا االنتساب. -واسم )إنانا (37))نانا= نن آن( أي ذكر السماء 

ونرى عالقة القمر بالعني ماثلة يف األساطري املصرية القدمية، ففضال عن كون القمر العني اليسرى  
رأينا إله القمر "حتوت "يقدمها تعويذة حامية حلورس يف حمكمة اآلهلة،  لإلله املصري يف بعضها، فإننا

مع ست، ووصف مسجل حمكمة عني مشس القدمية اإلله "حتوت"  ورأيناه حارسا لعني حورس يف صراعه
 .(38)صراحة "بأنه احلفيظ على العني من أجل أتوم أثناء خلو العرش" 

حواء، توحدها مع احلية، وداللتهما معا على التجدد  /رها أنثىيتفرع عن انتساب إنانا إىل القمر باعتبا -5
واحلياة املاثلني يف القمر حني خيلع جلده كما تبدل احلية جلدها، ولقد عبدت احلية وقدست، واقرتنت 
بنمنمات إهلات اخلصب وتصاويرها ومتاثيلها، باعتبارها جتليا لقوى اخلصوبة، وكانت "روح الطبيعة اليت 

 .(39)رأة أن تبقى لصيقة هبا، وال تنصاع لشرائع الذكر تطلب من امل

الذي دخل يف صراع مميت معها حني سادت ديانته، وهذا يفسر لنا حتول رمز األفعى من اخلري  
إىل الشر يف الفكر القدمي، ومتايز رموزها وتباينها، فهي رمز للمعرفة واحلكمة والطب واخلصب واخللود، 

 .(40)للشر واملوت والدماروهي رمز جهنمي أرضي، رمز 

                                                           

 .66السواح، فراس: لغز عشتار، ص  (76)

 .184 /6، 1961، دار املعارف، القاهرة، 1ميصائيل، جنيب: مصر  والشرق األدىن،  ( 77)

 .67كرمير، صموئيل نوح: أساطري العامل القدمي ص ( 72)

 .141: لغز عشتار ص السواح، فراس( 79)

 .117+  116انظر: سرينج، فيليب: الرمز يف الفن، األديان، احلياة، ص ( 41)
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فكما توحدت إنانا باحلية، توحدت بالعني "يف نصوص األهرام املصرية بصل اليورايوس الذي  
ينفث السم والنار ضد األعداء حيث يثبت على جبهة امللك كعالمة على امللكية يف السموات 

 .(41)واألرض

لقدمية بني قرين البقرة ني ربطت الذهنية اويتفرع عن هذا االنتساب إىل القمر توحد إنانا بالبقرة ح -6
 ، تقول ترتيلة مرفوعة إىل إنانا واصفة إياها بالبقرة:اللوقرين اهل

 "أيتها البقرة العنيفة، االبنة الكربى لإلله سن

 (42)أي مليكيت أنت أعظم من كبري اآلهلة آن"

 ويقول مديح ذايت إلنانا نفسها:

 ية واهبة احلياة"حويل يرتاكض اآلهلة، أنا البقرة الرب 

 أنا بقرة إنليل الربية واهبة احلياة

 .(43)بقرته الربية واهبة احلياة اليت تتصدر اجلميع 

كما ظهرت إنانا ومثيالهتا عند الشعوب األخرى يف الرسوم التشكيلية يف هيئة بقرة كاملة، أو يف  
ك واأللوهية يف حني كانت العني هي هيئة رأسها أو قرنيها، وصارت القرون يف األساطري الرافدية شارة للمل

اليت متثل هذه الشارة عند املصريني القدماء، ولقد مجعت اللغة العربية حارسة الرتاث السامي يف ماديت 
البقرة  /، وال ختتلف صورة إنانا(44)"قمر" و"قرن" الكثري من صفات اخلصوبة واحلمل وامليالد واحلياة 

                                                           

 .46كرمير، صموئيل نوح: أساطري العامل القدمي، ص ( 41)

 851، ص 8116، منشورات دار عالء الدين، دمشق، 1السواح، فراس: مدخل إىل نصوص الشرق القدمي،   ( 48)

 .758املرجع السابق، ص ( 47)

متوز يف الشعر اجللاهلي، جمللة جامعلة القلدس املفتوحلة لألحبلاث، القلدس، العلدد  صدى انظر اللسان: قمر وقرن، والديك، إحسان/ الوعل( 44)

 .799، ص 8117الثاين 
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البقرة السماوية اليت أرسل رع  /ني السابقني عن صورة اآلهلة املصرية حتتورالعنيفة، أو البقرة الربية يف النص
 عينه يف هيئتها لدمار البشر.

سطورة املصرية متثيال لغياب العدالة واالستقرار والنظام واحلياة، وكما كان غياب عني اإلله يف األ -7
وحضورها عودة إليها ظهر ذلك حينما انفصلت اإلهلة "تفنوت" عني رع وابنته عن أبيها يف هيئة لبؤة 
متعطشة للدماء، وحينما اقتلع ست إله الشر عني حورس، وكذلك كانت إنانا جتسيدا لقوة اإلخصاب 

ياهبا وعودهتا ميثالن دورة احلياة النباتية يف الطبيعة، إذ بغياهبا عن عامل األحياء جتف األرض الكونية، وكان غ
ويتوقف النسل، وتتعطل كل مظاهر احلياة املتجددة، أما عودهتا فكانت مقرونة بعودة احلياة ومنو النبات 

نانا إىل العامل األسفل" اليت وكثرة التناسل، وقد مثل الفكر الرافدي ذلك يف األسطورة السومرية "هبو  إ
 تناسصت يف األسطورة البابلية "هبو  عشتار إىل العامل األسفل".

كانت عني حورس الثالثة نتاج انتصار حورس على ست، وتوحيد طريف القطر املصري على يديه،   -2
، ومثلت (45)إليزيس  ودمج الديانة الشمسية الرمسية، بالديانة األوزيرية الشعبية، فظهر حورس ابنا لرع وابنا

العني اليسرى،  /عينه الثالثة عيين اإلله يف حتوهلا، فهي تارة ترمز إىل احلياة واخلري يف صورة إله القمر )حتوت(
 العني اليمىن. /وطورا ترمز إىل املوت والشر يف صورة اإلله الشمس وتوحده مع الكوبرا يورايوس 

ساطري الرافدية بوجهيها األبيض واألسود، اخلري وهكذا كانت إنانا يف حتوهلا، فظهرت يف األ 
والشرير، فهي إهلة اخلصب واحلب ومتع احلياة، وهي إهلة املوت واحلرب والدمار، هي القمر املنري وكوكب 
الزهرة والنور، ووهي العتم والظلمة وما خيفي، هي الشافية وهي القاتلة، هي ربة احلكمة وهي سيدة اجلنون، 

 (46)فان، وهي غيبوبة احلواس وسباهتا، التقت عندها املتناقضات وتصاحلت املتنافرات هي اإلشراق بالعر 
فإذا كانت نظراهتا حتيي امليت وتشفي املريض، فإن هذه النظرة عينها هي اليت قادت دموزي إىل العامل 

 السفلي عامل املوت.

                                                           

 .68كرمير، صموئيل نوح، أساطري العامل القدمي، ص ( 45)

 .82السواح، فراس: لغز عشتار ص ( 46)
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مله مسئولية املوت هذه هي صورة اإلله الكوين الشمويل "عندما ال جيرد من نفسه ظال له حي 
وشرور احلياة، ال بد له من اإلمساك خبيو  القوتني الكونيتني بذراعيه االثنتني، فباليمىن ميسك قوة احلياة 

وجه اإلله األبيض، واتقاء غضب وجهه واخلري، وباليسرى قوة املوت والشر، وهنا تغدو مسألة اسرتضاء  
هنا نستطيع أن نفهم اخلصيصتني املتناقضتني لألم  األسود، املوضوع األساسي للعبادة والطقوس، من

 .(47)الكربى أول إله مشويل عبده اإلنسان" 

هكذا بدت إنانا يف كثري من األساطري الرافدية مزدوجة النفس متتولة إىل إهلة الشر والدمار بعد  
، وهكذا (48)لكاملة أن كانت إهلة للصري واحلياة "مثلتها األعمال البابلية تقف على أسدين بعدة احلرب ا

أنات( بعد مقتل بعل "حتتها الرؤوس مثل الكور، وأكف احملاربني مثل تالل  /بدت إنانا الكنعانية )عنات
 .(49)القمح والرؤوس حول خصرها"

وحينما ظهر اإلله الذكر وأخذ ينافس األم الكربى على مكانتها، ونسبت إليه كل صفات اخلري  
ىل اإلهلة السوداء "ليليت" عفريتة القفار اليت تظهر يف الليل وعرفت واخلصب واحلياة، حتولت إنانا إ

 بشيطانة الليل أو روح الليل.

يف وصلة "يا ليل يا عني" اليت نرددها يف مقدمة مواويلنا  -بعد كل ما سبق -ولنا أن نرى 
هنا حتمل حفريات واليت مل نستطع تفسريها أل -الحظ أمهية املوال العراقي، والعراق مهد إنانا -الشعبية

 -إذ النداء يعين التوجه بطلب -عقدية قدمية، لنا أن نرى فيها توجها إلنانا اليت ملكت قلوب عبادها
عنانا( ورغبة عنها ورهبة منها حني تكون إهلة  /يلهجون بذكرها رغبة فيها حني تكون إهلة للصري )يا عني 

 ليليت(. /للشر )يا ليل

                                                           

 817املرجع السابق، ص ( 47)

 .51، ص 1926علي، عبد الواحد فاضل: عشتار ومأساة متوز، دار الشئون الثقافية، بغداد، ( 42)

 .178، ص 1921اخلازن، نسيبة وهيبة، اوغاريت )أجيال اديان مالحم( دار الطليعة للطباعة، بريوت ( 49)
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، إذ هبذا (50)ألبيه أروريس يف األساطري املصرية "رمزا للقربان األولكانت عني حورس اليت قدمها   -9
العني )النور واخلري( عادت احلياة ألوزوريس، وأصلح الظلم، وانتظمت أمور الكون والبشر، أما يف   /القربان

ماء العني، هي اليت تقدم قرابني لآلهلة، ولطاملا كانت كذلك يف كل  /بالد الرافدين فكانت الدموع
الديانات، يقدمها املتعبد على عتبات املعبود، وكلما ذرفت وكثرت واهنالت، زاد عطف اإلله ورأفته على 

 عباده، تقول الكاهنة السورية العظمى ابنة امللك سرجون يف ترتيلة مرفوعة إىل إنانا:

 "أنا أجنيدوانا سوف أتلوا الصلوات هلا.

 "(51) وأقدم دموعي كالشراب العذب إىل أنانا املقدسة

 /وكأن ماء العني املسفوح الذي يقدم شرابا عذبا لإلهلة إنانا هنا، معادل موضوعي ملاء القلب 
الدم، وكالمها يدالن على احلياة يتقرب هبما العابد من املعبود، ويفين يف طاعته وتضتيته لينظر األخري إليه 

 اء  يف ترتيلة مرفوعة إلنانا:الشر، كما ج /خريا، يطرد ستر الظالم /بعني الرضى اليت تشع نورا

 "أنظريين يا سيديت وتقبلي صلوايت.

 انظري إيل بإخالص واستمعي لتضرعي

 وعسى أن أحظى بعني الرضى منك.

 وأن تنظري إيل بأمانة وجهك املشرق

 .(52)اطردي ستر الشر من جسدي، ودعيين أرى نورك الساطع" 

العني اليت ال نظري هلا سيدة التاسوع  وكما وحدت عني حورس مع "ماعت" اليت كانت تسمى -11
وسيدة الكون، وكانت تشصيصا للنظام اإلهلي والسياسي والقانون والعدالة، كذلك كانت إنانا ملكة 

                                                           

 .47كرمير، صموئيل نوح: أساطري العامل القدمي، ص   (51)

 .786، 1999، األهايل للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1مر أسطورة وملتمة،  فاضل، عبد الواحد علي، سو ( 51)

 . 776املرجع السابق، ص ( 58)
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السماء، والقوة العظمى، وربة احلياة، وسيدة "النواميس الكونية املقدسة )مي( اليت بلغت مائة ناموس، 
امسيهما "أسطورة إنانل  تها من اإلله إنكي يف أسطورة محلة، تسلمتمشلت جوانب احلياة اإلجيابية والسلبي

 .(53)وإن كي" 

عنانا  /ويف ضوء هذه العالقات العشر اليت سقناها وربطنا من خالهلا بني العني املصرية وإنانا 
( بأنه الرافدية، نرى أن ما ذهب إليه جنيب ميصائيل يف ترمجة هذا االسم )إنانا( املكون من مقطعني )إن آن

ليس دقيقا إىل حد كبري، وإن كانت إنانا سيدة  (54)و )آن= مساء(  (سيدةيعين سيدة السماء حيث )إن= 
للسماء وملكة هلا، ذلك أن معىن )إن( بالسومرية هو سيد وليس سيدة ودليل ذلك ما ورد يف أمساء اآلهلة 

اء( أما أمساء اإلهلات اإلناث فكانت تبدأ الذكور مثل إنكي، )سيد احلكمة واملياه اجلوفية( وإنليل )إله اهلو 
ب "نن" وليس "إن" مثل: ننكي )سيدة األرض( وننصرساج )سيدة اجلبل( وننماخ )السيدة الكبرية( وننتو 
)سيدة الوالدة(، ويف ظل هذا التناقض يف تذكري وتأنيث املقطع األول من )إنانا(، إما أن نقول إهنا أخذت 

ائما بعني السماء، )إن= عني( أن أهنا عينا آن )إينا عينا آن( ويف كال احلالني لقب كبري اآلهلة الذي لقب د
تدل إنانا على العني، وهي عنانا والغريب أننا ما نزال إىل أيامنا هذه حنتفظ هبذا الرتاث يف لغتنا الفصيتة 

عنانا إىل  /إنانا يف قولنا عنان السماء، حيث نربط بني العنان والسماء، ولعل ذلك يعود إىل أسطورة رفع
 .(56). ألهنا كانت معروفة بعينني براقتني(55)مرتبة عالية يف السماء إىل جانب آن 

 أسطورة العني العربية:

سؤالنا اآلن بعد أن رأينا حضور أسطورة العني يف مصر وبالد الرافدين، هل كان للعرب الذين  
  مثلهم هبتت معاملها واختفت مالحمها؟توسطوا بني هذين املصرين، وهاتني احلضارتني، أسطورة للعني

                                                           

وفلراس السلواح، األسلطورة واملعلىن، ص  861 -852، ص 1992، األهليلة للنشلر والتوزيلع، عملان، 1املاجدي، خزعل، متون سومر،  ( 57)

117. 

 .171 /6القدمي، ميصائيل، جنيب: مصر والشرق األدىن ( 54)

 .59، ص 1927ادزارد: قاموس اآلهلة واألساطري، ترمجة حممد وحيد  خياطة،  ، دار مكتبة سومر، حلب، ( 55)

 .782فاضل، عبد الواحد علي: سومر أسطورة وملتمة، ص ( 56)
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إذا عدنا إىل بعض األوابد العربية القليلة اخلاصة بالعني، وربطنا هذا البعض بدواله اللغوية اليت  
وردت يف املعاجم واستأنسنا بأساطري الشعوب اجملاورة، فإننا نالحظ ماضيا مقدسا، وتارخيا قدميا، وإرثا 

 ناقص، ويسهم يف الكشف عن قداسة العني وأسطوريتها عند العرب.جمهوال يكثر القليل، ويكمل ال

ولعل يف تعدد، دالالت اسم العني، وتشابك معانيها، وانفتاحها على معان آخر، واختالف  
اللغويني يف تفسريها، وجلوئهم إىل التأويل تارة، واجملاز واملماثلة تارة أخرى، ما يدل على جهلهم بأصوهلا، 

 جذورها اليت تضرب يف أعماق املاضي القدمي. وعدم وقوفهم على

يفسر ابن منظور قول العرب: "فالن عبد عني" بقوله: "هو عبد عني ما دمت تراه فهو كالعبد  
رآه ابن منظور الذي مل ، ولنا أن نرى غري ما (57)لك، وقيل: أي ما دام مواله يراه فهو فاره، وأما بعده فال"

معتقدا مقدسا جيعل العني إهلا معبودا مثل وأن نشعر وراء هذا القول  ل الكلمات واألشياء،صيقف على أ
بقية املعبودات األخرى، فيكون قولنا "عبد عني" مثل قولنا عبد مشس، وعبد العزى، وعبد اللت وعبد 

 مناة، وبذا نأخذ معىن القول على ما دل عليه أصال دون اللجوء إىل التشبيه والتتويل والتأويل.

األرض بإحدى  تاألنواء " وإذا سقطت اجلبهة نظر  أخرى يعلق على قول للعرب يفونراه مرة  
 .(58)عينيها، فإذا سقطت الصرفة نظرت هبا مجيعا"، ويقول: "إمنا جعلوا هلا عينني على املثل" 

يعتقدون بأمومة األرض،  -كانوا مثل بقية خلق اهلل  -وأين البن منظور أن يدرك  أن العرب 
، إن عينني –حقيقة وليس على سبيل املثال كما قال  -عناتا، وأن هلا /ة كربى مثل إناناويشصصوهنا يف إهل

شاءت نظرت بواحدة حني ترى اجلبهة، وإن شاءت نظرت هبما معا حني ترى الصرفة. ودليل ذلك بقاء 
رار، فلم هذا املعتقد يف الرتاث اإلسالمي، سئل "حيىي بن معاذ أن ابن آدم يدري أن الدنيا ليست بدار ق

يطمئن إليها؟. قال: بأنه منها خلق فهي أمه، وفيها نشأ فهي عشه، ومنها رزق فهي عيشه، فهي كفاته، 

                                                           

 اللسان، عني( 57)

 اللسان، عني( 52)
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، وبقاؤه يف تعبرياتنا يف مثل قولنا: األرض أمنا، وعاد الشهيد إىل حضن (59)وهي ممر الصاحلني إىل اجلنة 
 أمه.

عالقة العني بالنجوم، أسطورة الغيمصاء  ومن بقايا األساطري العربية اليت تدل داللة قاطعة على 
اليت حيلو هلم أن يسموها آبدة، وهي إحدى الشعريني اللتني أشار القرآن الكرمي إىل عبادهتما يف قوله 

اسم الشعريني على الشعري العبور اليت يف اجلوزاء، والعرب تطلق  (60)(َوَأنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرىتعاىل: )
، وتزعم العرب أن الغميصاء والعبور وسهيل كانت جمتمعة ولذلك (61)يت يف الذراعوالشعرى الغميصاء ال

يقال للشعريني أختنا سهيل، فاحندر سهيل فصار ميانيا، وتبعته العبور فعربت اجملرة، وأقامت الغميصاء، 
فبكت لفقد سهيل حىت غمصت، والغمص يف العني نقص وضعف، والشعرى العبور أشد ضياء من 

 .(62)الغميصاء 

ومن حقنا أن نتساءل، أكانت الشعريان )العبور والغميصاء( مها الشمس والقمر من خالل  
هي عني اإلله حورس اليت  -وهي صفة للعني -داللتهما على شدة الضياء والغموص، وأكانت الغميصاء

لنجوم( ا /القمر  /تعرضت العتداء قوى الظالم والشر، يف تفسري لعمليات الصراع بني النوم )الشمس
نلوي ذراع اآلبدة العربية لتنطبق على األسطورة املصرية، ولكنه تساؤل مشروع تفرضه  والظالم؟ ال نريد أن

نتيجة حتليل هذه اآلبدة العربية اليت مجعت بني العني )الغميصاء( واملاء )البكاء( والكواكب= النجوم )آهلة 
العني )الشمس= القمر= النجوم( حىت انتصر عليها النور( سهيل، الشعرى، والتشوه= االعتداء الواقع على 

 الظالم انتصاره اجلزئي املؤقت )غمصت(.

                                                           

 .5املكتبة الشعبية، بريوت، د.ت، ص  الثعليب، أمحد بن إبراهيم: قصص األنبياء، )عرائس اجملالس(( 59)

 .51القرآن الكرمي، سورة النجم، آية ( 61)

 .111، ص 1955لسان العرب، غمص: وانظر احلوت حممود سليم، يف طريق امليثولوجيا عند العرب،   مطبعة دار الكتب بريوت، ( 61)

، دار الكتللب العلميللة، بللريوت، د. األثللريهبجللت  حممللد فللة أحللوال العللرب، شللرحه وصللتتهاآللوسللي، حممللود شللكري: بلللو  األرب يف معر ( 68)

 .879 /8ت، 
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إن هذه املنظومة من الصعب أال تكون بقايا أسطورة عربية كاملة ختص العني، ولعل نظرة يف كتب  
يذكر علماء  ،(64)تزيدنا تفصيال عن تلك األسطورة العربية الضائعة (63)اللغة فيما مجع حتت معاين "العني" 

اللغة أن كلمة )عني( تطلق على عني اإلنسان، وعني احليوان، وعني املاء، وعني الشمس، كما أن العرب 
تسمى الستابة عينا، كما تطلق اللغة على البقرة العني، وعلى الثور الوحشي بديل القمر، رب اخلصب 

 .(65)واملاء اسم املعني. ويصيف الدمريي أن العني من أمساء احليات 

هذه املنظومة من املعاين املتعددة اليت سقناها للعني يف اللغة العربية، تضم بني ثناياها داليت العني  
إىل العالقة الوثيقة اليت تربطها  -بدرجات متفاوتة -الكبريتني اللتني أشرنا إليهما عند املصريني، وتشري كلها

قامت عليه ثقافة الشرق القدمي، ومما يدلل على  عنانا" الرافدية، مما يؤكد وحدة النسق الذي /ب "إنانا
متاثل املوروثات األسطورية يف داللتها على املشرتك اإلنساين، وموقف اإلنسان القدمي من قطيب الوجود 

 النور والظالم. /واحلياة اخلري والشر

من حتضر،  نظل النمط األول أو األمنوذج البدئي ماثال يف الذاكرة اإلنسانية، فمهما بلغ اإلنسا 
باشيالر" حىت يف الذهن النري مثة مناطق  البدائي يعيش يف أعماق أعماق نفسه، وكما يقول هما يزال سلف

 .(66)مظلمة، كهوف تبقى يف الظالل حية، حىت يف اإلنسان اجلديد تبقى آثار اإلنسان القدمي" 

يت من األعماق الذي ولعل يف حضور العني يف معتقداتنا الشعبية حنينا إىل صوت األجداد اآل 
حنن إىل اسرتجاع سره األول على الرغم من خفوته وغموضه وتشظيه يف دروب الزمن الستيق، حنينا إىل 

 يفيض باخلري، ويصب نقمته على من يريد.أيام كانت العني فيه إهلا 

                                                           

 انظر اللسان "عني"( 67)

 .849، ص 8111انظر": علي، إبراهيم حممد: اللون يف الشعر العريب قبل اإلسالم قراءة ميثولوجية، جريوس بروس، بريوت، ( 64)

 .477 /7ورات كتاب اجلمهورية، القاهرة، د. ت، الدمريي، كمال الدين حممد بن موسى: حياة احليوان الكربى، منش( 65)

 .41، ص 1921، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 8جربا، جربا إبراهيم: األسطورة والرمز،   ( 66)
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