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  ال�ل�� 

ق�ــل  فــي شــ�ه ال���ــ�ة الع���ــة العــ�ب الــ��انات ال�ضــ��ة ع�ــ�إلــى دراســة  ال��ــ� هــ�ف

علــــى األرض وت�ــــ�ره ووصــــ�له ل��حلــــة اإلدراك، الــــ��  اإلن�ــــان، مــــ� ح�ــــ� �هــــ�ر اإلســــالم

اسـ��اع مــ� خاللــه ال�صــ�ل إلــى العق�ـ�ة ال�ــي یــ�م� مــ� خاللهــا ب�جـ�د قــ�� خ��ــة ت���ــه مــ� 

��ـة أقـ�� م�ــه األخ�ـار، ح�ـ� وصـل إلــى هـ�ه العق�ـ�ة مــ� خـالل مـا ��ــ�� �ـه مـ� �ــ�اه� ���

ه ال�ـ�هج ال�ـ�د� ل��ق�ـ� أه�افـ واسـ���م، ل�ا حاول جاهً�ا تف��� ذلـ�زرع� ال�ع� في قل�ه؛ 

، ف��هــا مــ� مـ� صــ�ع اإلن�ـانهــي ال�ـي �هــ�ت الـ��انات ال�ضــ��ة  أن ن�ائ�ـهومــ� ال��ل�لـي، 

لهــ�ه� لـ�ول ال��ـاورة وتــأث�ه بهـا، فع�ـ� آوأخـ�� دخلـ� إل�ــه مـ� خـالل عالقاتــه �ا ن�ـع مـ� ب���ــه،

  ال�ي ال ت�فع وال ت��.

، ال��انات ال�ض��ة، ال��انات ال��ائ�ة، ال��انات ال����ة، ال�����ة ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

 .ال���س�ة

  ال�ق�مة

عاش الع�ب في ش�ه ال����ة الع���ـة فـي ف�ـ�ات مـا ق�ـل ال�ـار�خ ح�ـاة ب�و�ـة 

، م��ش األف�ار وال���الت، م�ـاوًال ال�صـ�ل إلـى تف�ـ�� مـا ��ـ�ث ح�لـه ����ة

وم� ه�ا ال���ل� اج�ه� �ه األش�اء، م� م�اه�، ومع�فة م� ال���ول ع� �ل ه



  
  

  الجزیرة العربیة قبل اإلسالمالدیانات الوضعیة عند العرب في 

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
262 

فــي أ��ــ� األشــ�اء ��ان�ــه، ف�ــاءت أد�انــه م�عــ�دة وم�ــأث�ة �ال��ــاة  اع�قــ��أف�ــاره و 

االج��ا��ة، ول�ل� وضـع عـ�ة د�انـات اع�قـ� بهـا ق�ـل �هـ�ر الـ��انات ال��ح���ـة، 

  م� ال�ف��ل في ال�ف�ات ال�ال�ة. ءوه�ا ما س��� ال��ی� ع�ه ��ي

  ال�راسة ف�ض�ة

�انـات وضـ��ة، �ـان دة �أب�غ ع ف�� اإلن�اني ووص�له لإلدراكإن ت��ر ال

مـ� خاللهـا العقـل اإلن�ـاني إلـى ال�صـ�ل  ، ت�هـ���ً�اح�اتـه قـ فـيلها األث� ال�ـالغ 

  .هللا د� جو ح��قة لى �و  ���ة ال��ح�فإلى 

  أه�اف ال�راسة

  :ال��� إلى اإلجا�ة على ع�ة ت�اؤالت م�ها �فیه

  و����ة ن�أته؟ما مفه�م ال�ی�  

 ما هي ال��انات ال�ض��ة لع�ب ال����ة الع���ة؟  

  ؟وانق�اماتهاما ال�ق��د �ال��انات ال��ائ�ة  

 ال�ع��� �ال��انات ال����ة لع�ب ال����ة الع���ة ق��ً�ا.  

  أه��ة ال�راسة

الف�ـ� اإلن�ـاني ق�ـل ت�جع أه��ة ال��� إلى ��نـه �فـ�ح مـ�ارك العقـ�ل إلـى 

  .ش�ه ال����ة الع���ة، و����ة ن�أة ال�ی� وت��ره في ال��ح���ة�ه�ر ال��انات 

  ال��ه��ة 

علـــى ال�ـــ�هج ال�ـــ�د� ال��ل�لـــي القـــائ� علـــى ج�ـــع ال�ـــادة  ةال�اح�ـــ تع��ـــ�ا 

ـــة مـــ� ال��ـــادر وال��اجـــع ومـــ� ثـــ� إخ�ـــاعها لل��ل�ـــل  �ث�اتهـــا �األدلـــة و ال�ار���

  . وال��اه��

ت�ه�ـــ� عـــ� ت�ـــ�ر الف�ـــ� ، ثـــالث م�ـــاور رئ��ـــ�ة وقـــ� ق�ـــ�� ال�راســـة إلـــى

وم�ـ�ر أول نـاق� الـ��انات ال��ائ�ـة لعـ�ب ال���ـ�ة الع���ـة  اإلن�اني ون�أة ال�ی�،
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قـــ���ًا، ب���ـــا ت�ـــ�� ال��ـــ�ر ال�ـــاني الـــ��انات ال��ـــار�ة لعـــ�ب ال���ـــ�ة الع���ـــة 

ق���ًا، وذیل ال��� ��ات�ة بها أه� ال��ائج ال�ي ت�صل� إل�ها ال�راسة، ضف إلى 

  ��ادر وال��اجع. ذل� قائ�ة �ال

          
  

  ت�ه��

غ�ـ� د اإلن�ان علـى األرض، وال�ـي مـ� ت�ت�� ف��ة �ه�ر ال�ی� �ف��ة وج� 

ال���� ت��ی� وجـ�ده عل�هـا م�ـ� ال�هلـة األولـى، إذ رج�ـ� �عـ� ال�راسـات علـى 

آثــار وجــ�ده �أنهــا بــ�زت فــي الــ�ور ال���لــ�جي ال�الــ� وال�ا�ــع، ح�ــ� ���ــ� ال�احــ� 

، وخــالل هــ�ه الف�ــ�ات ال�م��ــة ال�ــ��قة، )1(خ��ــ�ائة ألــف ســ�ة تق��ً�ــام�ه�ــا إلــى 

كــان اإلن�ــان هــ� ال��ــ�ان أو اإلن�ــان ال��ــ�اني، أمــا اإلن�ــان العاقــل القــادر علــى 

إدراك ما ح�له ل� ی��غ على ال�ج�د إال �ع� م�ور وق� ���ل �ع� أن اس��اع أن 

مالم�هــا أث�ــاء الع�ــ� ال��ــ�� ��ــ�غل مــا ح�لــه ���ــا ��ــ�م أغ�اضــه وال�ــي ت�ــ�أ 

القـــ���، وهـــ�ا مـــا أج�ـــع عل�ـــه ال��رخـــ�ن، ف��لفاتـــه األث��ـــة ورســـ�ماته ال�ـــي علـــى 

ران ال�ه�ف وال��ال �ان� خ�� دل�ل على إدراك اإلن�ـان مـا ح�لـه، ومـ� هـ�ا �ج

  . )2(ال���ل� �ه�ت الف��ة ال�ی��ة ل�� اإلن�ان

أصـ�ح  ع�ـ� ال��ـ�� القـ���اإلن�ان م�ـ� الوق� أك�ت ال�راسات األث��ة أن 

یه�� �ال�فا� على أج�اد م�تاه وت�و��ها ��ا یل�م �ع� ع�ل�ـة الـ�ف�، وهـ�ا إن دل 

، وال�ـي تأكـ�ت ل��ـه �فعـل �هـ�ر )3(دلَّ على إ��ـان اإلن�ـان �عق�ـ�ة ال�لـ�د وال�قـاء

و�هـــ�ر ال�ـــ�� ، توال���ـــانا ،وال�ـــ�اك��، �ـــال�الزل، واخ�فـــاء ال�ـــ�اه� ال�����ـــة

ا زرع ال�عــ� فــي قل�ــه فــ�عي �ــه األمــ� إلــى تق���ـــها �َّــوع�ل�ــة الــ�الدة، مِ والق�ــ� 

  .)4(ون�ج الق�� ال��ا��ة ح�لها

                                                           
ب��وت،  ،، ع���ات2، م�سعة تار�خ ال��ارات العام، ت�ج�ة: أن�ر�ه ا��ار، جان�� أب�ا�ة، � م�ر�� ��وز�ه )1

 .23، ص 1م، ج1986
 .24ص  ،1ج ال��جع نف�ه، )2
 .25ص  ،1ج نف�ه، )3
 .191م، ص 1993، اإلس���ر�ةح�� ال��خ، الع�ب ق�ل اإلسالم، دار ال�ع�فة ال�ام��ة،  )4
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ل��ال اإلن�ـان مـ� �ـه اإلدراك "أن ه�ه الق�� خ�ج� ن���ة  ا ال ش� ��ه �َّ ومِ 

حاله مـ� ال��ـ�ع وال�أمـل  ، و�ان� ن���ة ه�ا اإلدراك، ه� ال�ص�ل إلى"ال���� 

أوصل�ه إلى ف��ة ال�ی�، ال�� ه� االع�قاد ب�جـ�د روح خ��ـة تـ���� ال�ي ال�وحي 

  .)1(�ال���

وفي ه�ا ال���ار ت� تف��� ن�أة ال�ی� م� ق�ل ال�ـ�رخ�� ح�ـ� ن�ـ����� 

  هام��� ه�ا:

القــ���،  وال�ــي تف�ــ� �ــأن ف�ــ�ة اإللــه قــ� وجــ�ت لــ�� اإلن�ــان ال����ــة ال���ر�ــة:

عــــة، و�ال�ــــالي فــــإن الــــ�ی� مــــ� ع�ــــل ن�ــــان أو ال��ا��ــــ�ل عقائــــ� ُولــــ�ت مــــ� اإل

وال�ــي تــ�و� �ــأن الــ�ی� هــ� (( ، أمــا ال����ــة ال�ان�ــة فهــي ال����ــة الف���ــة:اإلن�ــان

للـ�ی�  :، أ�)2())ف��ة ف���ة م�ج�دة في عقـل اإلن�ـان تـ� غ�سـها �ـه م�جـ�د أعلـى

  ق�ة خارج�ة �ع��ة ع� ع�ل اإلن�ان.

ب�ج�د قـ�� وأرواح  �إ��انهم� وم� ه�ا ال���ل� فإن أد�ان الع�ب ق��ً�ا، ان��ق� 

، ��ــــا أن الــــ�ی� جــــاء م�ــــأثً�ا اإلن�ــــانتــــ�ی� ال���عــــة، وت�ــــ�ف علــــى ســــ�� ح�ــــاة 

  .)3(�ال��اه� ال�����ة ال�ي ت��ث في ال�اقع ال���� 

خ�جـــ� د�انـــات وضـــ��ة لإلن�ـــان القـــ��� فـــي شـــ�ه ال���ـــ�ة الع���ـــة، مـــ�  ومــ� َثـــ�

وضــعه م�ــأث�ة ��ــا ��ــ�ث مــ� �ــ�اه� اج��ا��ــة و�����ــة، ف�عــ�دت أشــ�الها علــى 

�ال�����ــة، وال�وح�ـة والف����ــ�ة وال�ث��ــة، و���ــ�  ،ح�ـ� ال���ــة ال�ــي ��ـ�� بهــا

  إلى:تق��� ال��انات ال�ض��ة للع�ب في ال����ة الع���ة ق��ً�ا 

          
   

                                                           
  .196ال��جع نف�ه، ص  )1
 .197، صنف�ه )2
 .527ت، ص د.الفارابي، ب��وت،  ، دار2، � اإلسالمب�هان ال�ی� دل�، ج���ة الع�ب ق�ل  )3
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  ئ�ة لع�ب ال����ة الع���ة ق��ً�اأوًال: ال��انات ال��ا

  ال�����ة والف�����ة: )أ

شــاع اســ�ع�الها  objewayمــ� �ل�ــة أ����ــة  وهــي م�ــ�لح م�ــ�� ال�����ــة:

علـى  ول��ها ق��ً�ا وفي ال����ة الع���ة �ان� ت�ل� ،ع�� اله��د ال��� في أم���ا

ت���مهــا �عــ� ال��ائــل ال���ح�ــة، ح�ــ�  –ح�ــ�ان مأ�ــان  ســ�اء ن�ــات–كائ�ــات 

لــ�ا اع�قــ�وا  ،اع�قـ� أفــ�اد هـ�ه ال��ائــل ب�جـ�د صــلة ن�ـ� ب�ــ�ه� و�ـ�� هــ�ه ال�ـ�ا��

أنهــا ت��ــ�ه� وتــ�افع عــ�ه�، لــ�ل� قــ�م�ا لهــا م�ــاه� ال�قــ��� واالح�ــ�ام، فــإن �ــان 

ــ عــ� ق�عــه أو أكلــه إال فــي أوقــات  �اا ام��عــح��اًنــا ال �ق�مــ�ا �ق�لــه، و�ن �ــان ن�اًت

  .        )1(الق��

ع�ــ� عــ�ب ال���ــ�ة ومــ� عالمــات و�شــارات ال�����ــة فــي ال��ــاة ال�ی��ــة  

ب�ي �لـ�، ب�ـي ضـ��عة،  :م� ت��ى �أس�اء ح��انات م�ل ه�، أنه وج� م�الع���ة

، : وثعلـ� وذئـ�م�ـل ،�ادأو أسـ�اء أفـ ب�ي أس�، ب�ي فه�، ب�ي ج��، ب�ي ح��

: م�ــل ،أو �أســ�اء ج�ــاد ح��لــه، :م�ــل ،أو ن�ــات، عقــاب ون�ــ� :م�ــل ،أو ��ــ�ر

ال�ـــ�ی� �الـــ��� أنـــه جـــ�ت عـــادة العـــ�ب علـــى ت�ـــ��ة �عـــ� و  ،)2(صـــ�� و ح�ـــ�

، وع��ــ�ها ���ــ��� وحــ�ب ،وضــ�ار ،ومــ�ة ،كلــ�: م�ــل ه األســ�اءأب�ائهــا ���ــ�و 

، األب�ــاءمــ� جهــة ، ل��عــ� فــي نفــ�س الغــ�اة ال�عــ� ا ��ــ�ل�ل االســ�ت��ً�ــ، األســ�اء

العـ�ب فـي ال�اد�ـة مـ�  وال��و�ح ع� ال�ف� م� ناح�ة الع��� ل�ـا ات�ـف� �ـه ح�ـاة

ـــىق�ـــ�ة وشـــ�ة ـــي ، و�ـــ��� القلق�ـــ��� ذلـــ� ��ـــا رو� عـــ� أب ـــ���� ال�الب : "ل�ـــا ال

، كلـــ� وذئـــ�، وع��ـــ��� �أح�ـــ� األســـ�اء : ك� ��ـــ� األســـ�اء ن�ـــ� ءت�ـــ��ن أب�ـــا

 . )3(ألنف��ا" ألع�ائ�ا وع���نانا ءوق ور�اح؟ فقال: إن�ا ن��ي أب�ام�ز  :ن��

ه ، وأنت في ال���� م� �اب ت���ل ال���ةأن الع�ب اع�ق� ا ال ش� ��ه�َّ مِ و 

�ان�ا ���ل�نه معه� إلى ال�عارك، م�  �ای�افع ع�ها في حالة وق�ع ال���، ل

                                                           
  .69ص  ،م2005 القاه�ة، م���ة ال�قافة ال�ی��ة، دمحم ع��ال�ع�� خان، األسا��� الع���ة ق�ل اإلسالم، )1
 . 521-520ص ، 1، جم�1993غ�اد، جامعة ، 2ج�اد علي، ال�ف�ل في تار�خ الع�ب ق�ل اإلسالم، �ـ  )2
 ،دار الف�ــ� أح�ــ� بــ� علــي القلق�ــ���، صــ�ح األع�ــى فــي صــ�اعة اإلن�ــاء، ت�ق�ــ�: دمحم ح�ــ�� شــ�� الــ�ی�، )3

  .                                           364-363، ص 1ج ،م1987ب��وت، 
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، ح�� ح�ل أب� س��ان اب� ح�ب معه الالت والع�� ی�م أجل ش� ع�ائ� مقاتل�ه�

 :   قال ال�اع� ، إذع� ق�ل��ه في ساحة ال�غى �غ�ث دافعو اع�ق�وا أن  ،أح�

 )1(ناه�  ق�ل ال��اح�اج�ْ غ�ث إلى م�اد               فَ �ا �َ بِ  ارَ وسَ 

اح ال�ــالب فــي ون�ــ ،ال��امــة، م�ــل: فة إلــى ذلــ� تفاءلــ� العــ�ب �ــال����اإلضــا 

األغ�ــــ� م��ــــ�ر مــــ� ال�ــــ�ر  أن الع��ــــي  ت�ــــاءم إالَّ  ،الل�ــــل ل��ــــيء ال�ــــ��ف

، إال أنهــ� قــ� عــ�ل�ا عــ� وصــفه أم مــ� غــ�اب ال�ــ��: أْشــإذ ق�ــل، والغــ�اب ،القــ�ن 

جـ� ، ��ـا وُ )2(: أصفى م� ع�� الغ�ابوقال�ا ،ب�ل� االس� م�افة أن ت���ه� نق�ة

، وت�لـــى ذلـــ� فـــي ��ـــای�ه� مـــ� حـــ�م ل�ـــ� ال�ـــ��� والـــ�لف� �اســـ�همـــ� العـــ�ب 

واألســــ� �ــــأبي ال�ــــارث،  ،ولق�ــــ� ال�عامــــة �ــــال��ل� لل��هــــ�ش أو ال�لــــ�وغ �ال�ــــل��،

  . )3(، وال�عل� �اب� أو� وال��ع �أم عام�

م� نـ�ع ����هـا ح�نـ� عل�ـه  و�ان� �ع� ال��ائل الع���ة إذ مات ح��ان

ــا قــام�ا ب�غ���ــه ودف�ــه كــ� أن ق��لــة ب�ــي ال�ــارث وجــ�وا غــ�اًال ، فقــ� ذُ ودف��ــه  م�ً�

و����  الع��ي اض�� في �ع� األح�ان غ�� أن ،)4(وح�ن� عل�ه ل��ة س�ة أ�ام

ح��فـة الـ�ی� ع�ـ�وا إلًهـا مـ� حــ��،  ، م�ل�ـا فعلــ� ب�ـ����عـة �ـالده إلـى أكـل إلهـه

  :، فق�ل ف�ه�و�ع� أن أصاب�ه� م�اعة أكل�ه

  اكل� ح��فة ر�ـها                     زم� ال�ق�� وال��اعة           

  ل� ���روا م� ر�ه�                     س�ء الع�اق� وال��اعة         

م��ر�� أكله� إللهه� �اع�قاده� أن ق�ة ����ه� س���قل إل�ه� إذا أكلـ�ه فـي 

�ف عـــ� ق��لـــة قـــ��� وغ�ـــ�ه� مـــ� العـــ�ب أنهـــ� ق�ســـ�ا ��ـــا ُعـــ ،)5(ول��ـــه ج�ا��ـــة

 :ذلــ� �ق�لــه ألزرقــيا، و�ــ��� مــ� م�ــة أ�لــ� عل�هــا أســ� ذات أنــ�ا�شــ��ة ق���ــة 

ذات أنـ�ا�  : او�ان� ل�فار ق��� وم� س�اه� م� العـ�ب شـ��ة ع���ـة �قـال لهـ"

                                                           
، ص 5م�ــ  ،م1977، ب�ـ�وت ،دار صـادر ان،شهاب ال�ی� أبى ع��هللا �اق�ت ب� ع��هللا ال����، مع�ـ� ال�لـ� )1

273  . 
  .459ص  ،م1971 ، ب��وت،دار ال�ه�ة الع���ة تار�خ الع�ب في ع�� ال�اهل�ة، ال��� ع��الع��� سال�، )2
 .92دمحم ع��ال�ع�� خان، م�جع ساب�، ص  )3
  .93ال��جع نف�ه، ص  )4
 .531ب�هان ال�ی� دل�، م�جع ساب�، ص  )5
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ــــ�ها �أت�نهــــا  ــــ�ن ع� ــــ�ها و�ع�ف ــــ����ن ع� ــــ�ن عل�هــــا أســــل��ه� و� �ــــل ســــ�ة ��علق

  . )1("ی�ًما

شــ�اء ال�اد�ـــة لأل وهــي د�انــة ت��لـــى فــي اع�قــاد الع��ــي وتق���ــه: مــا الف����ــ�ةأ

أ�  ،، لــ�ا فــإن ال�ع�ــ�د هــ� الــ�وحب�جــ�د قــ�ة خ��ــة ت�ــل ف�هــا إل��انــه؛ كال��ــارة

ال�ـي �إم�انهـا م�ـع األذ�  ��ع�ى أن الف�����ة هي عق��ة ��ادة ال�وح في األش�اء

  .)2(ع�ه

مـ� أك�ـ� الـ��انات ال��ائ�ـة ان��ـاًرا ع�ـ� عـ�ب  أن الف�����ةال��رخ�ن  اتف� أغل� 

، و ان�قــى أف�ــلها�عــة أح�ــار ج�ــع أر  �ح�ــ� �ــان ال�جــل إذا عــ�م ال�ــف ،ال���ــ�ة

، ف�ــا أن وجعــل األخ��ــات أثــافي لقــ�ره، و إذ قــ�ر لــه ال�ح�ــل ت��ــهفات�ــ�ها رً�ــا لــه 

، واع���وا وتق���ا لها ب��ح الق�اب�� ع��ها،  أخ� ح�ى عاد إلى فعل ذل�ل م��ًال ن� 

، ف�ــا أن رأوا ح�ــً�ا غ��ً�ــا ح�ــى ت��ــ�ا ال��ــ� لــى ان�قــاء ال��ــارة الغ���ــة ال�ــ�لع

، �ــان�ا عل�ــهح�ــى خلـف ال�لــ�ف ون�ــ�ا مــا " :، و�قــ�ل ال��ــع�د� فــي هــ�ا)3(قـ���ال

، وصــاروا إلــى مــا �انــ� �ل�ا بــ�ی� إبــ�ا��� و�ســ�اع�ل غ�ــ�ه، فع�ــ�وا األوثــانواســ��

وقــ� وردت فــي القــ�آن �ــ��� إشــارة إلــى هــ�ه ،)4("عل�ــه األمــ� قــ�له� مــ� ال�ــالالت

وه�ـاك  .))5َوكِـيًال  َعَلْيـ�ِ  َتكُـوُن  أََف�َنـَت  َ�َوٰ�ـ�ُ    ۥإَِلَٰ�ـ�ُ   ات�َخـَذ يَْت َمـِن أََرأ: تعـالىال��ادة في ق�له 

ل�ـ��ة أ�ً�ا إح�� ال�وا�ات ال�ي ت�ل علـى ��ـادة العـ�ب لل��ـ�، هـي ��ـادته� 

أنـــه قـــال لل�ـــاس ب�جـــ�د روح رجـــل مـــ� ث��ـــ�  الـــالت، فـــ�و� عـــ� ع�ـــ� بـــ� ل�ـــي

  . )6(دخل� وحل� بها، فأقام�ا عل�ها ب��ان، وأم� ال�اس ���ادتها

                                                           
ال��ــــ��،  ؛82، ص 1 ج ،).ت .د( .)،� .ال�ل�ــــ� دمحم بــــ� ع�ــــ�هللا بــــ� أح�ــــ� األزرقــــي، أخ�ــــار م�ــــة، ( د �أبــــ )1

 .  273، ص 1م��ر ساب�، م�ـ : 
 .529ب�هان ال�ی� دل�، م�جع ساب�، ص  )2
أبــ� جعفــ� بــ� ج��ــ� ال��ــ��، جــامع ال��ــان فــي تأو�ــل القــ�آن، ه��ــه: صــالح ع�ــ�الف�اح ال�الــ�، خــ�ج أحادی�ــه:  )3

  .611، ص 5 ، جم1997، دم�� دار القل�، ب�ا��� دمحم العلي،إ
 ص ،1، جم1975 ،دار ال��ــل، ب�ــ�وتع�ــ�ال�ؤوف ســع�،  قــ�مها: دمحم ع�ــ�هللا بــ� ه�ــام، ال�ــ��ة ال����ــة، �أبــ )4

72  . 
 .43س�رة الف�قان، اآل�ة  )5
م�ـــاه� ح�ـــارته�)، دار ال�قافـــة (أحـــ�اله� ال��اســـ�ة وال�ی��ــة وأهـــ�  م��ــ�د ع�فـــة م��ـــ�د، العـــ�ب ق�ــل اإلســـالم )6

 .228ص م، 2002الع���ة، القاه�ة، 



  
  

  الجزیرة العربیة قبل اإلسالمالدیانات الوضعیة عند العرب في 

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
268 

  ��ادة األسالف واالع�قاد في ال�� )ب

  :��ادة األسالف

، ح�ــــ� اتفــــ� تق���ــــه� لق�ــــ�ر أســــالفه� -اأ�ً�ــــ– مــــ� مع�قــــ�ات العــــ�ب ال��ائ�ــــة

�ه� وتقـــ�ی�ه� لألجـــ�اد هـــي: حـــ أن األســـ�اب ال�ـــي ح�لـــ�ه� علـــى ذلـــ�، ال��رخـــ�ن 

ـــــ�فاع عـــــ� واأل��ـــــال و  ال�ؤســـــاء، الع�قـــــاده� فـــــي اســـــ���ار تقـــــ���ه� ال��ا�ـــــة وال

ث�اء ح�اته�، و�ذ ل� أال��اعات ال�ي ی����ن إل�ها، على غ�ار ما �ان�ا �ق�م�ن �ه 

ال��ــــار��� ال�ــــارز�� ارتــــ�� األمــــ� ���ــــ� ال����ــــ� هــــ� الــــ�افع، ف�ــــان ال�ــــ�ف إذا 

دفعهـــ� إلـــى ذلـــ� إجاللهـــ�  ، ور��ـــا)1(ان�ا ی�ع�ـــ�نه� ق�ـــل م�ـــاته�وال�ع�ـــاء الـــ�ی� �ـــ

، فع�لـ�ا علـى تقـ��� ، ال�ی� نال�ا ح� واح��ام ال���عم� ق�مه� ال�ل�اء ل�ع�

  ق��ره�. 

ب��ـ��ة الق�ـ�ر مـع األرض،  -صلى هللا عل�ـه وسـل�-و���ح ذل� م� ق�له 

علــى الق�ــ�ر، ولعــ� ال���ــ�ی� علــى الق�ــ�ر ال��ــاج� وال�ــ�ج، ونهــى عــ� ال�ــالة 

، وذلــ� )2("اشــ�ّ� غ�ــ� هللا علــى قــ�م ات�ــ�وا ق�ــ�ر أن��ــائه� م�ــاج�" ومــ� حــ�ی�:

�ر كــان�ا �ق�ســ�ن ق�ــ -صــلى هللا عل�ــه وســل�-ألن ال��ــ���� علــى عهــ� ال�ســ�ل 

 .� ع�ها وأم�ه� ب����ة تل� الق��ر، ونهاهأسالفه�، ل�ا حارب ه�ه العادة

  : االع�قاد في ال��

فقــ� ، ال�ــ� مع�ــ� أن�ــاء ال���ــ�ة الع���ــة فــي الع�ــ� ال�ــاهليشــ�ل االع�قــاد فــي 

: مــا ��ــ�ه ال�هــائ� ال��ــع�ة م�هــا صــ�ر خ�ــال الع��ــي لــه ال�ــ� فــي صــّ�ر م�عــ�دة،

، �عـ� ال���انـات �ال�عـام وال���ـان علـى صـ�رة أو ،ذات ال�ع� ال���� وال���ـل

غ�ــ� أن ، )3() وأح�اًنــا ن�ــف إن�ــانأو علــى ه��ــة إن�ــان (ال��ــان� أو ال��ــ�اس

ذ�ـ� ((، ح�ـ� � هي صفة ت�ل� على مـ� ال خ�ـ� ��ـه: أن ال��انال��ع�د� قال

  :))أن ال��� قال ذه� ال�اس و�قى ال���اس ، وقال ال�اع� 

                                                           
خ الع�ب الق���، دار الف�� ال�عاص�، ب��وت، �؛ ت�ف�� ب�و، تار 47ص ، 6جج�اد علي، م�جع ساب�، )1

 .288ص  م،1996
  .142، ص 6ج ج�اد علي، م�جع ساب�، )2
 . 534ب�هان ال�ی� دل�، م�جع ساب�، ص  )3
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  .)1(خلفـًا في أراذل ال���اس، وص�نا  ذه� ال�اس فاس�قل�ا

ثـ� ی��لـ�ن ال�ـ� فـي ": نه� ی��ل�ن ال�� في م�اتـ� م��لفـة. ف�ـ��� ال�ـاح���ا أ 

ا أرادوا م�ــ� ســ�� مــع ال�ـــاس : ج�ــي، فـــإذقــال�ا م�اتــ�، فــإذا ذ�ــ�وا ال�ـــ� ســالً�ا،

، وال���ع (ال��ع) ُع�ار، و�ن �ان م�� �ع�ض لل���ان فه� أرواح، : عام�قال�ا

فإن خ�� أح�ه� وتع�َّم فه� ش��ان، فـإذا زاد علـى ذلـ� فهـ� مـارد، فـان زاد علـى 

 ت�ـــ� وقـــ� ،)2("ال��ــع) عفار�ـــ�ذلــ� فـــي القـــ�ة فهـــ� عف��ــ� مـــ� ال�ـــ� وال���ـــع (

 -عل�ــه ال�ــالم-�ان القــ�آن ال�ــ��� إلــى العفار�ــ� فــي ق�ــة ســ��نا ســل� اإلشــارة فــي

يت  :و�ل��� مل�ة س�أ َن َقاَل عِْ�ِ َقاِمكَۖ ِمن َ�ُقوَم  أَن َقْبَل  ۦ بِ�ِ  َءاتِيَك   أَنَ۠ا اْلجِن�  م� �ـ� م� �ِ َلَقـوِي�  َعَلْيـ�ِۦ َوإ

  .)3( أَِم�ٌ� 

ان �هــ� ال�ــ� ون�ــف ونقــى، وصــار خ�ــً�ا فهــ� ا: "ال�ــ� أ�ً�ــ �و�ــ��� ال�ــاح 

و��ــ�و أن االع�قــاد فــي ال�ــ� قــ� عــ�َّ م��لــف أرجــاء ال���ــ�ة الع���ــة فــي ، )4("ملــ�

م�ــ� ���ــ�ا  ف�ــ�ة مــا ق�ــل اإلســالم، و���لــى ذلــ� فــي مــا رواه أهــل األخ�ــار وال�ــار�خ

في أن هللا تعالى خل� ال�ان م� "، واب� إس�اق، وغ��ه�ا: �هلل��و، ��ه� ب� م�

نـــار ال�ـــ��م، وخلـــ� م�ـــه زوج�ـــه، ��ـــا خلـــ� حـــ�اء مـــ� آدم، وأن ال�ـــان غ�ـــ�ها، 

ف��لـــ� م�ـــه، وأنهـــا �اضـــ� إحـــ�� وثالثـــ�� ب��ـــة، وأن ب��ـــة مـــ� تلـــ� ال�ـــ�� 

تفلق� ع� ق���ة، وهي أم الق�ارب، وأن الق���ة على ص�رة اله�ة، وأن األ�ـال� 

، وأن م�ــ��ه� ال��ــ�ر، وأن اْلَ�ــَ�دة مـــ� أبـــ� مــ�ة مــ� ب��ــة أخــ�� مــ�ه� ال�ــارث

ب��ــة أخــ�� م�ــ��ه� ال��ائــ�، وأن ال�ــ�الن مــ� ب��ــة أخــ��، م�ــ��ه� ال�لــ�ات 

وأن ، والفلــ�ات، وأن ال�ــعالي مــ� ب��ــة أخــ�� (وهــ� ســ��� ال��امــات وال��ابــل)

الهــ�ام مــ� ب��ــة أخــ��، ســ���ا الهــ�اء فــي صــ�رة ال��ــات ذوات أج��ــة ���ــ�ون 

                                                           
، دار م�وج ال�ه� ومعادن ال��ه�، ت�ق�ـ�: سـع�� دمحم الل�ـام ال��� علي ب� ال���� ب� علي ال��ع�د�، �أب )1

 .224، ص 2ج ،م2000، الف��، ب��وت
ـــ�وت، ال��ـــل،دار ك�ـــاب ال��ـــ�ان، ت�ق�ـــ�: ع��ال�ـــالم دمحم هـــارون،  ع��ـــان ع�ـــ�و بـــ� ��ـــ� ال�ـــاح�، �أبـــ )2  ب�

 .190، ص 2ج ،م1988
  .39ة س�رة ال��ل، اآل� )3
 .190، ص 2ج، م��ر ساب�، �ال�اح )4



  
  

  الجزیرة العربیة قبل اإلسالمالدیانات الوضعیة عند العرب في 

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
270 

 ،)1("أن مـــ� ب��ـــة أخـــ�� ال�واســـ�، وأن مـــ� ب��ـــة أخـــ�� ال��ـــام��ه�الـــ�، و 

ــی��ــح مِ  ا ذ�ــ�، �عــ� أســ�اء ال�ــ� ال�ــي أ�لقهــا العــ�ب عل�هــا، �اإلضــافة إلــى �َّ

أماك� إقام�ها ال�ي ت��رها ع�ب ذاك ال�مان، وال�ي ت���ل على األماك� ال�قف�ة 

وال��ح�ـــة وال��اضـــع ال�ق�فـــة؛ ولعـــل مـــا دفعهـــ� إلـــى ت�ـــ�ر ذلـــ� هـــ� خـــ�فه� أو 

  ك�اه��ه� م� ه�ه األماك�.  

�ُ ��� علـى االسـ�عاذة �ـال��، قـال تعـالى: ج�ت دالئل فـي القـ�آن ال�ـوق� وُ  ـ�  �َـاَن  ۥَوأَن

َن  رَِجال َن  بِرَِجاٖل  َ�ُعوذُوَن  اْإلِنِس  م� ��ـا ��ـار إلـى ��ـادته� لل�ـ� ، ) )2اَرَ�ًقـ َفزَادُو�ُْم   اْلجِن�  م�

ـَـانُواْ فــي ق�لــه تعــالى: ــْل � ــۖم بَ ِ ــن دُونِ� ــا ِم َن ــَت َولِ�� َنَك أَن ــْبَحٰ ــالُواْ ُس ــَق ــنۖ� أَْكث ــُدوَن اْلجِ ــم ـرُ َ�ْعبُ ِ �ُم بِ�

ْؤِمنُوَن    .))3م�

          
  

  ا�ار�ة لع�ب ال����ة الع���ة ق���ً ثانً�ا: ال��انات ال�

  :��ادة األج�ام ال��او�ة (ال��اك� وال���م) )أ

ورد فــي ن�ــ�ص القــ�آن ال�ــ��� إشــارة إلــى ح�ــ�ة اإلن�ــان خــالل هــ�ه الف�ــ�ة حــ�ل 

قـال تعـالى:  ـ عل�ـه ال�ـالمـ مـ� خـالل ق�ـة إبـ�ا��� اع�قـاده فـي ال��اكـ�، وذلـ� 

 ٓا أََفَل َقاَل َالٓ أُحِب� �ۖ� َفَلم� ْيُل َرَءا َكْوَكٗبۖا َقاَل َ�َٰذا َر� ا َجن� َعَلْي�ِ ال� ـا َرَءا اْلَقَمـَر بَازِٗغـا َقـاَل   )76اْألٓفِلِ�َ� (َفَلم� َفَلم�

ٓال��َ� ( �� َألَُكونَن� ِمَن اْلَقْومِ الض� ْم يَْ�ِد�ِ� َر� ٓا أََفَل َقاَل َل�ِن ل� �ۖ� َفَلم� ـْمَس بَازَِغـٗة َقـاَل َ�ٰـَذا   )77َ�َٰذا َر� ـا َرَءا الش� َفَلم�

ٓا  �� َ�َٰذٓا أَْك�َ�ُۖ َفَلم� �� بَرِٓيء  َر� �ِ َقْومِ إ اأََفَلْت َقاَل َ�ٰ م� ُكوَن  م� ِ�ْ�ُ )4( .  

جــ� مــ� العــ�ب مــ� اع�قــ� فــي ال��اكــ� وال��ــ�م، الســ��ا فــي شــ�ال لــ�ا وُ         

، إال أن درجـة وج���ها، و�ان م� أشـه�ها: الق�ـ�، ال�ـ��، ال�هـ�ة ال����ة الع���ة

إلـى أخـ�� أو ق��لـة وق��لـة، ��ـا تق���ها اخ�لف� م� م��قة إلى أخ�� وم� دولـة 

لهـة مـ���ة فـي م�ـا�� وم�ن�ـة آسـ�اء م��لفـة، إلـى جانـ� ��ادتهـا ��فـ� �أأنها عُ 

                                                           
  .164، ص 2 جال��ع�د�، م��ر ساب�،  )1
  .6س�رة ال��، اآل�ة  )2
 .41س�رة س�أ، اآل�ة  )3
  .78 -76نعام ، اآلی�ان س�رة األ )4
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�ف� ��ادته� لألج�ام ال��او�ة في ذل� ال�ق� �ال�اب�ة، ، وعُ )1(في م�ا�� أخ�� 

  .)2(إذ اع�ق�وا أن ال��اك� هي أق�ب األج�ام إلى هللا

 ، وم�ــلَّ اكــ� علــى ال�ــال�ث ال�ــ���ر أعــاله�� ر�ــ� عــ�ب ال��ــ�ب فــي ��ــادته� لل 

 �لــ�، وال�هــ�ة ماألب وال�ــ�� هــي األمم�ــل ع�ــ�ه� عائلــة مق�ســة واحــ�ة، فــالق�� 

ودم)  ���� �أس�اء ع�ة فع�� ال�ع��ـ�� ُعـ�ف الق�ـ� بــ (ودم أ�ـ�) و(أ�ـ�. وخُ االب�

أ� (ودٌّ أْب) و(أْب َوٌد) الع��ـــاره أً�ـــا إللهـــة، ��ـــا �ـــان أً�ـــا لإلن�ـــان، ومـــ� خـــالل 

ع�� العل�ـاء علـى نقـ�ش م�فـ�رة  ��ة ل���قة ج��ب ال����ة الع���ةال���فات األث

على األخ�اب وال��ارة ت��ل اس� (ودم أ��) أو (أ�� ودم) �ق�� ال���ك وال����، 

وفي ح�� م�ت  ول�� الق��ان��� �اس� (ع�)، ال�قه)،وُع�ف ع�� ال������ �اس� (

�اس� (س� وس��)، ��ا تع�دت ال�م�ز وال�فات ال�الة عل�ه، ف�� صـفاته العـادل 

، وت�ــ�ر )4(، ورمــ� لــه �ال�عــل وال��ــ� وال�ــ�ر وال��ــة)3(وال��ــارك وال�عــ�� وال�ــامي

ان�ــة اإلشــارة إلــى أن ال�ــ�ر هــ� رمــً�ا مــ� رمــ�ز الق�ــ� فــي �عــ� ال��ــ�ص الل��

ل�ــ�ر وال���د�ــة واألشــ�ر�ة أ�ً�ــا، أضــف إلــى ذلــ� أن ��ــادة الق�ــ� وجــ�ت فــي ا

  .)5(اإلغ����ة م�ل: ج���ة دیل�س

ء �ان� م� أب�اء س�ا-ا س�� أن الق�افل ال��ار�ة ق��ً�ا �َّ ���� االس��الل مِ 

لــ� تق��ــ� علــى نقــل ال�ــلع مــ� م��قــة إلــى أخــ��،  -ســ�اها مال��ــ�ب الع��ــي أ

و�ن�ا ساه�� في ت�ادل األف�ار وال�ع�ق�ات وه� ما �ف�� تع�د وت�ا�ه ال�ع��دات 

  . ما ���� بها م� م�ا�� ودول أخ��  في ج���ة الع�ب؛ مع

�ها �عـــ� العـــ�ب فـــي ال��ـــ�ب، ��ـــا ع�ـــ�ها و�ـــ�ا ال�ـــال �ال��ـــ�ة لل�ـــ�� إذ تعّ�ـــ

ب��ــ�  �ف ب�ــ� ��ــادة ال�ــ��ال�ــابل��� وال��عــان��� والع�ــ�ان���، وُعــغ�ــ�ه�، م�ــل: 

                                                           
نع�ان م���د ج��ان، وآخ�ون، دراسات في تار�خ ال����ة الع���ة ق�ل اإلسالم، م�س�ة ح�ادة لل��مات  )1

 .302ص  ،م1998 ،األردن ،ار�� ال�ام��ة،
 .252ساب�، ص  م���د ع�فه م���د، م�جع )2
 .157ص  ،م2005 دم��، دمحم ال����، ال����ع الع��ي الق���، دار عالء ال�ی�، )3
 .��303د ج��ان، و آخ�ون، م�جع ساب�، ص نع�ان م� )4
  .298ص ، م2007، ، ب��وتدار ال��ار ،ق�ي ال����، م�س�عة ال��ارة الع���ة "الع�� ال�اهلي )5
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، �ه ص�ً�ا ب��ه ج�ه�ة ح�ـ�اء اللـ�ن، و����ـ�ن لـه شـعائ� ال�ـالة �ال��ـ� )1(ش��

، )2(ثــالث مــ�ات فــي ال�ــ�م، وقــ� �ل�عهــا، ووقــ� ت�ســ�ها الفلــ�، ووقــ� غ�و�هــا

��� ع�ـ� �عـ� ُمـ وتع� م� اآللهة ال��ن�ـة ع�ـ� عـ�ب ال��ـ�ب، ب���ـا ُع�فـ� �إلـه

�، �فــ� ع�ــ� ال�ــ�م���� �اســ� (ح�ــ�) و�ــ�ل� ع�ــ� األن�ــا، فقــ� عُ )3(ال�ــ�العــ�ب 

) ��ا ُوِجَ� م� الع�ب م� ت��ى بـ (ع�ـ� شـ��)، وع�� الف��ق�� �اس� (�عل ح��ن 

القــ�آن ال�ــ��� إشــارة ، وفــي )4(ر أن ســ�أ األك�ــ� أول مــ� ت�ــ�ى بهــاوتــ�جح ال��ــاد

َفَمكَُث غَ�َْ� َ�ِعيٖد َفَقاَل أََحْطت� بَِما َلْم  :ل���، قال تعـالىإلى أن س�أ �ان� ت�لي وت��� ل

ِۢ بَِنَبٖ� َ�قِ��ٍۖ ( ٌش َعِظـيۖم  )22تُِحْط بِ�ِۦ َوِجٔ�ُْتَك ِمن َسَب� ُـل� َشـ�ْءٖۖ َوَلَ�ـا َ�ْ  إِ�� َوَجدت� اُْ۪مَرأَٗة َتْملِكُُ�ْم َوأُوتَِيـْت ِمـن �

ْمِس  َ�ْسجُُدوَن  َوَقْوَمَ�ا َوَجدت�َ�ا ) 23( ِ۬هللاِ دُونِ  ِمن لِلش� �ِيِل َفُ�ـْم  َلُ�مُ  َوَزي�َن  ا ِ۬لس� �ُْم َعِن ا َلُ�ْم َفَصد� ُن أَْعَمٰ ْيَطٰ اُلش�

ِ۬لْيـُل  ق�له تعالى: ـ أ�ً�ا ـ ا ی�ل على ��ادة ال����َّ ومِّ  ،))5َال يَْ�َتُدوَن  َوِمْن َءاَيٰتِـ�ِ ا

ــْمُس  ــاُر َوالش� ــاُه َوالن�َ� ــُتْم إِي� ــن� إِن ُكن ــِذے َخَلَقُ� ِ۬ل ــجُُدواْ � ا ِ َواْس ــر ــْمِس َوَال لِْلَقَم ــجُُدواْ لِلش� ــرُۖ َال َ�ْس َواْلَقَم

  .))6َ�ْعبُُدونَۖ

�فــ� �أســ�اء م�عــ�دة، م�هــا: ع�ــ��، ع�ــ�ار، ��ــا تع�ــ� �عــ� العــ�ب لل�هــ�ة، وعُ  

، واخ�لفــ� وجهــة ال��ــ� إل�هــا فهــي ذ�ــٌ� فــي ال��ــ�ص )7(اشــ�ار) أثـ�و ع�ــ��ون،

الع���ـــة ال�����ـــة و��ـــ�ى ع��ـــ�، و���ا�ـــة االبـــ� لل�ـــ�� والق�ـــ�، أمـــا فـــي شـــ�ال 

، فع�فـ� لــ�� أهــالي ال�افــ�ی� )8(ال���ـ�ة الع���ــة فــإن ال�هــ�ة هـي أن�ــى ول��ــ� ذ�ــً�ا

                                                           
 .298 م�جع ساب�، ص ق�ي ال����، )1
 .284 م�جع ساب�، ص ت�ف�� ب�و، )2
 . 304 ص نع�ان م���د ج��ان، وآخ�ون، م�جع ساب�، )3
  .298 ق�ي ال����، م�جع ساب�، ص )4
  .24 -21س�رة ال��ل، اآل�ات  )5
  .35س�رة ف�ل�، اآل�ة  )6
 . 305نع�ان م���د ج��ان، وآخ�ون، م�جع ساب�، ص  )7
  .299ساب�، ص  م�جع ق�ي ال����، )8
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فـــي ق�لـــه ، )2(، ب���ـــا ذ��هـــا القــ�آن ال�ـــ��� �اســـ� (ال�ــارق))1(�اســ� ن��ـــة ال�ــ�اح

ارِِق (:تعالى َمٓاِء َوالط� ارُِق ( ) 1َوالس� اقُِب  ) 2َوَمٓا أَْدَرٰ�َك َما الط�   .))3الن�ْجُم الث�

��اكـــ� ون�ـــ�م أخـــ��. إذ ��اإلضـــافة إلـــى ذلـــ� ع�ـــ�ت أو اع�قـــ�ت العـــ�ب 

وقــ��� (ال�ــع��) و�انــ� ت�ــ��ه الع�ــ�ر ألنهــا  ْ� َ�ــع�ــ�ت ��ائــل ل�ــ� وخ�اعــة وح�ْ 

�ــــ�ُ �ـُـــَو َرب� وهــــي ال�ــــي ورد ذ��هــــا فــــي ق�لــــه تعــــالى:  ،)4(تع�ـــ� ال�ــــ�اء ع�ًضــــا َوان

، و��انـة ع�ـ�ت الق�ـ�، وق��لـة أسـ� ع�ـارد ، ��ا ع��ت ل�ـ� ال��ـ���،))5الَشْعَرى

  .)6(و ��ئ ع��ت ال���ا وسه�ل

مــا هــ� إال  ال��اكــ� وال��ــ�م،ور��ــا �ــان م�جــع العــ�ب إلــى تقــ��� �عــ� 

ـــا �إذ اخ�ـــاروا ث�ان�ـــة وع�ـــ�  وال��اســـ�،ا إلـــى مع�فـــة األزم�ـــة �� ســـ� أنهـــا  رأوا� ن�ً�

و�ـ�  مـاضَّ م�ازل ی�ـ�ل الق�ـ� فـي �ـل ل�لـة م�ـ�ًال م�هـا، ��عل�ـ�ن �ـال��� إل�هـا �ـ� 

ا هــ�قــى مــ� أ�ــام ال�ــه�، وجعلــ�ا مــ� ســق��ها و�ل�عهــا معــال� زم��ــة، ��ــ��ل�ن ب

ـــاح وال�ـــ� علـــى ف�ـــ�ل  ـــ� ال��ـــ� وال�� ال�ـــ�ة وحلـــ�ل ال��اســـ� واألوقـــات، وم�اع�

، ومــا ذلــ� إال دل�ــل علــى ح�ــارة م�ق�مــة، وعلً�ــا د��ًقــا ����ــة األفــالك )7(وال�ــ�د

وتقل� الف��ل وال��اس� واألزم�ة، و��ا سـ�ق� اإلشـارة إلـى أن �ائفـة مـ� العـ�ب 

، وم�ـ�اق �ـ� وجـ�د هللاذلـ� ال �ع�ـي أنهـا ت�ق� تع��ت لل��اكـ� وال��ـ�م، إال أن 

َوِٰت  َخَلَق  َمْن  ۥَوَل�ِن َس�َْلَتُ�مُ ذل� ق�له تعـالى:  َمٰ َ  َواْألَْرَض  الس� ْمَس  َوَس�� �ٰ�  اهللاُۖ َلَيُقـولُن�  َواْلَقَمـرَ  الش�  َفـ�َ�

  . ))8يُْؤَفكُوَن 

                                                           
م، ص 1986ال�ــ�� �عقــ�ب ��ــ�، دار ال�قــي، ب�ــ�وت،  :ســ����� م�ســ�اتي، ال��ــارات ال�ــام�ة الق���ــة، ت�ج�ــة )1

194. 
 .�284جع ساب�، ص مت�ف�� ب�و،  )2
  .3-1س�رة ال�ارق، اآل�ة  )3
، اإلســـالم؛ ســـع� ع�ـــ�د ســـ�ار، ال�ع�قـــ�ات ال����دی��ـــة ع�ـــ� العـــ�ب ق�ـــل 560ب�هـــان الـــ�ی� دلـــ�، م�جـــع ســـاب�،  )4

  .43م، ص 2016ت��زة، دم��، 
 .49س�رة ال���، آ�ة  )5
 .�276جع ساب�، ص مال��� ع��الع��� سال�،  )6
  .277، ص1، جم2006، ، ب��وتدار ال��� العل��ة ،2ع�فان دمحم ح�ُّ�ر، م�اس� الع�ب، �  )7
  . 61س�رة الع����ت، اآل�ة  )8
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ـــى حـــ�الي عـــام ك�ـــا عُ  ـــى نقـــ� �عـــ�د إل ـــ� فـــي ج�ـــ�ب ال���ـــ�ة الع���ـــة عل �

ا. إذ دلَّ علــى ب�ــاء مع�ــ� لإللــه (ذ� ســ���) أ� إلــه �ا�ًعــا ت�ح�ــ��� م، أ�هــ� 378

  .)1(ال��اء، ب���ا ت��� نق�ش أخ�� اس� ال�ح�� رب ال��اء واألرض

  ��ادة األص�ام:ب) 

 .�األصــــ�ام -أ�ً�ــــا– ان العــــ�ب �ع�قــــ�ون إلــــى جانــــ� ال��اكــــ� وال��ــــ�م �ــــ

أنهـــ� أشـــ���ا ���ادتـــه وأق�ـــ� �االع�قـــاد ه�ـــا أن العـــ�ب �لـــ�ا ی�م�ـــ�ن �ـــا�، غ�ـــ� 

اآل�ــات ال����ــة  األن�ــاب واألصــ�ام واألوثــان، وغ��هــا. و���ــ� اســ�ق�اء ذلــ� مــ�

ُؤنَا عِنـَد اَ۬هللاِۖاآلت�ة، قال تعالى:  ِء ُشَفَع� �ُْم َوَال َينَفُعُ�ْم َوَ�ُقولُوَن َ�ُٰؤَالٓ ِ۬هللاِ َما َال َ�ُ��  َوَ�ْعبُُدوَن ِمن دُوِن ا

 ُ ـٔ ــ ــْل أَتَُنب� ِْ۬ألَ ُق َوِٰت َوَال �ِ ا ــَمٰ ِ۬لس� ــُم �ِ ا ــا َال َ�ْعَل َن�ُ وَن اَ۬هللاَ بَِم ــْبَحٰ ــ�ٰلَوَ�َعٰ  ۥْرضِۖ ُس ــا �ُْش  وق�لــه ،)  )2رُِكونَۖـَعم�

يُن اْلَخالُِص أََال : تعالى َـ� اهللاِ ُزْل�َـٰ� إِن�  � الد� �ِ بُونَـا إ َوال�ِذيَن ات�َخُذوا ِمْن دُونِ�ِ أَْولَِياَء َمـا �ْعبُـُد�ُْم إِال� لِيَُ��

  .))3اهللاَ يَْحكُُم بَْ�َنُ�ْم �ِ� َما �ُْم فِي�ِ يَْخَتلُِفوَن 

اء �فــ� �أســ�وعُ  ،ان��ــ�ت هــ�ه ال��ــادة فــي شــ�ه ال���ــ�ة الع���ــة ان��ــاًرا واســًعا لقــ�

ون�ً�ا ل�ع�د ه�ه ال�ع��دات ع�� الع�ب، س��� اإلشارة إلى �ع� ، وأش�ال م��لفة

ف�ان م�ها األصـ�ام  ،وما ذ��ه �ع� ال��رخ��، ما ت� ذ��ه م�ها في الق�آن ال����

ر ت�ضـ�ح هــ�ه �ال�ـ�ض فـي تفاصـ�ل هـ�ه ال��ـادة ��ـ واألوثـان واألن�ـاب، وق�ـل

 مــ� معـ�ن أو خ�ــ� وعلـى صــ�رة مع�ـ�ًال ال�ل�ـات الــ�الث، فال�ـ�� هــ�: مـا �ــان 

إن�ان، أما ال�ث� فه� ما �ـان علـى صـ�رة إن�ـان مـ� ال��ـارة، وغالً�ـا یـ�� ال�لـ� 

، أما ال��� أو األن�اب فق� ورد ذ��ها في الق�آن ال���� في ق�لـه )4(ب�� االث���

ِ تعالى: ُم َوَلْحُم اُْ۬لخِنزِير َمْت َعَلْيكُُم اُْ۬لَمْ�َتُة َوالد� َيـُة  ُ�� ِ۬هللاِ بِ�ِۦ َواْلُمْنَخنَِقـُة َواْلَمْوُقـوَذةُ َواْلُم�ََ�د� ِ ا َوَما أُ�ِل� لَِغ�ْ�

ْ�ُتْم َوَما ذُبَِح َع�َ� اَ۬لن�ُصِب َوأَن َ�ْسَتْقِسُمواْ بِاْألَْز  بُُع إِال� َما َذك� ِْ۬لَيْوَم يَ�َِس  فِْسقٌۖ  َذٰ�ِكُْم  َلٰمِۖ َوالن�ِطيَحُة َوَما أَ�ََل اَ۬لس� ا

                                                           
 .307-306م�جع ساب�، ص  نع�ان م���د ج��ان، وآخ�ون، )1
  .  18س�رة ی�ن�، اآل�ة  )2
 .3س�رة ال�م�، اآل�ة  )3
  . 165دمحم ال����، م�جع ساب�، ص  )4
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ــــــْونِۖ ــــــْو�ُْم َواْخَش ــــــَال َتْخَش ــــــنِكُْم َف ــــــن دِي واْ ِم ــــــَ�ُ ــــــِذيَن َك ــــــه تعــــــالى:  .))1َا۬ل ــــــا وق�ل َيٰ�َي�َ�

َواْألَ�َصابَُواْألَْزَلٰمُ  �َماَاْلَخْمرَُواْلَمْيِ�ُ ْن  رِْجٌس  اَلِذيَنَءاَمنُواْإِن كُْم �ُ  َعَمِل  م� ِن َفاْج�َنِبُوُه َلَعل� ْيَطٰ   .))2ْفلُِحوَن اِلش�

ف�هــل عل�هــا  �ــ��� ال�ف�ــ�ون أن األن�ــاب ح�ــارة �انــ� حــ�ل ال���ــة ت��ــ�،و 

  .)3(، وأن ما ی��ح عل�ها ���ى على األص�امع��ها تق�ً�ا إل�ها وتع��ً�ا لهاو���ح 

ت�ار�� اآلراء في أول م� ع�� األص�ام م� الع�ب، وق�ل: ه�یل ب� م�ر�ـة     

وقـ� قـال  .، ف�ان له� ب�ها� م� أرض ی��عس�اًعاب� ال�اس ب� م��، إذ ات��وا 

  ف�ه� ال�اع�:

  ��ا ع�ف� ه�یل على س�اع    ه� ع��ًفا        �ل ق�ــلـــــــت�اه� ح

  )4(ع�ائ� م� ذخائ� �ل راع           ��ل ج�ا�ه ب�ها� ص�عى 

. وأنعــ� مــ� ب�ومــة ال��ــ�ل وًداأن �لــ� بــ� و�ــ�ة مــ� ق�ــاعة ، ات�ــ�وا "وق�ــل:   

�ـأرض جـ�ش، وخ�ـ�ان وهـ� ��ـ� مـ�  �غـ�ث واهل جـ�ش مـ� مـ�حج ات�ـ�وا ��ئ

ن�ـً�ا . وذو ال�ـالع مـ� ح��ـ� ات�ـ�وا �ـأرض ه�ـ�ان مـ� �ـالد الـ��� �ع�ق ات��وا 

  . )5("�أرض ح���

عـ� هــ�ه األصــ�ام ال���ــة مــ� أقــ�م األصـ�ام ع�ــ� العــ�ب وأنهــا �انــ� تع�ــ� وتُ      

ــْم ال�ــ���، قــال تعــالى: وقــ� ورد ذ��هــا فــي القــ�آن  ،)6(م�ــ� عهــ� نــ�ح ِب إِنَُ� قــال نـُـوٌح ر�

ا ُكباَرا ( ) 21َعَصْو�ِ� واَتَبُعوا من لْم َيزِدُه مَال�ُ وَوَلدُه إال� خساًرا ( وا َمْ�ً ) وقالوا ال َتَذُرن� َءالَِ�ـَتكُْم وال 22و مَ�ُ

ا وقد أَضلُوا كث�ً�ا   )23َتَذُرن� َوًدا وال سَواًعا (   . ))7وال �ُغوَث و �ُعوَق و�ْ�ً

                                                           
 .3س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة  )1
 .90س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة  )2
عالء ال�ی� علي ب� دمحم ب� إب�ا��� ال�غ�اد� ال�ازن، �ـاب ال�أو�ـل فـي معـاني ال����ـل، صـ��ه: ع��ال�ـالم دمحم  )3

ـــم 2004 ب�ــ�وت، علــي شــاه�� دار ال��ــ� العل��ــة، ب�هــان الــ�ی� أبــي ال��ــ� إبــ�ا��� بــ� ع�ــ�  ؛75ص ،2: م�ـ

، دار ال��ـ� العل��ـة  ،4، ن�ـ�  الـ�رر فـي ت�اسـ� اآل�ـات وال�ـ�ر، ت�ـ��ج: ع�ـ�ال�زاق غالـ� ال�هـ��، �ــ ال�قاعي

  .390، ص  2: ، م�ــم2003، ب��وت
 ، ص5، ج.ت .، د، ب�ــ�وتدار الف�ــ�، م�ــ� الــ�ی� أبــي  �ــ�� ال���ــ��، تــاج العــ�وس مــ� جــ�اه� القــام�س )4

390 .  
  .466-465ص  ال��� ع��الع��� سال�، م�جع ساب�، )5
  . 293ت�ف�� ب�و، م�جع ساب�، ص )6
 .24 -20، اآل�ات س�رة ن�ح )7
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ـــاة، الـــالت ـــُ� األصـــ�ام ال�الثـــة: م� ـــ�  ، العـــ�� ك�ـــا ُتَع ـــ�م األصـــ�ام ع� مـــ� أق

ّ : العـ�ب، وال�ــي ورد ذ��هــا فـي اآل�ــات ال����ــة، قــال تعـالى ـٰـَت َواْلُعــز ) 19(ٰى أَ�ََٰ۬يْــُتُم أَلل�

ى الَِثَة اَْألُْ�َ َ�ُ َوَلـ�ُ اُْ۬ألُن�َـ  )20( َوَمَنٰوَة َا۬لث�
�ـة ع�ـ� العـ�ب، وتعـ� . وهـي آلهـة م�ن)�)1ٰۖأََ�كُـُم اُ۬لـذ�

وه�  –أن م�ضعها على ساحل ��� القل�م ع�� ال��لل �ق�ی�  :وق�ل، م�اة أق�مها

ع��هـــا مــ� العـــ�ب أهـــل ی�ـــ�ب مـــ� و�ــان أك�ـــ� مـــ� �ُ  -م�ــان بـــ�� ال��ی�ـــة وم�ـــة

ـــ�ها ��لقـــ�ن رؤوســـه�، وفـــي تع�ـــ��  األوس وال�ـــ�رج، ف�ـــان�ا ���ـــ�ن إل�هـــا، وع�

  :ع�� ب� ود�عة ال��نياألوس وال��رج ل��اة، �ق�ل ع��ال

  )2(���اة ع�� م�ل أل ال��رج      إني حلف� ���� ص�ق ب�ة      

�ــ�ت أ�ً�ــا فــي م�ــة وخ�اعــة وهــ�یل، وم�لــ� ع�ــ�ه� آلهــة ال�ــ� والقــ�ر، وعُ 

ل��ن اس�ها م��� م� ال��ا وه� الق�ر، وال��ا ��ع�ى ال��ت، �اإلضافة إلى ذلـ� 

ورد ذ��هـــا ضـــ�� مع�ـــ�دات األن�ـــا� إذ وجـــ�ت فـــي نق�شـــه� �اســـ� م�ـــ�ت، وع�ـــ� 

رأ� �عـــــ� الل��ـــــان��ن وال��ـــــ���ن القـــــ�امى، و ال�ـــــ�م���ن أ�ً�ـــــا، ��ـــــا ع�فهـــــا 

ع�ـــ�  �ال����ــ�ق�� أن م�ــاة م�لـــ� آلهــة الق�ــاء والقـــ�ر، وهــي شــ��هة �آلهـــة ال�ــ

ال ، و�ان م� م�اه� ال�ق��� واالح��ام ال�ي ق�مها الع�ب ل��اة، أنه� )3(اإلغ���

  : ی�ل�نها �ه�ره�، إذ  ق�ل ف�ها

  )4(م�اة �ه�رها م���ف��ا            وق� أل� ��ائل ال ت�لي        

الــــالت فهــــي صــــ�� أهــــل ال�ــــائف، وهــــي ��ــــارة عــــ� صــــ��ة ب��ــــاء، أمــــا 

وس�ن�ها م� ث��ـ� ب�ـي ع�ـاب بـ� مالـ�، و ذ�ـ� ال��ـ�� فـي تف�ـ��ه، أن الـالت: 

، و�ع��ــه، و��ع�هــ� إ�ــاه، فل�ــا مــات ع�فــ�ا جــل �ــان یلــ� ال�ــ��� لل��ــاجهــ� ر 

لف ،  و�ان م� الع�ب م� ح)5(على ق��ه، ث� جعل�ا له ص�ً�ا ع��وه م� دون هللا 

  : ح�� حلف أوس ب� ح��بها،

                                                           
 .21 -19س�رة ال���، اآل�ات  )1

  .470ال��� ع��الع��� سال�، م�جع ساب�، ص  )2

  .470ال��� ع��الع��� سال�، م�جع ساب�، ص  )3

  .292نع�ان م���د ج��ان، وآخ�ون، م�جع ساب�، ص  )4

 .79، ص 1ج األزرقي، م��ر ساب�،  :لل���� ان�� -؛129ص  ،7ج ال����، م��ر ساب�،  )5
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  )1(و�الالت والع�� وم� دان دی�ها               و�ا� إن هللا م�ه� أك��

، مـ� خـالل األسـ�اء الع���ـة ال����ـةی��و أن الع�ب ل� ی����ا �ع�� الالت وذلـ�  

، و�ـــان ت�ـــ� صـــ��ة الـــالت حفـــ�ة )2(: تـــ�� الـــالت، ع�ـــ� الـــالت، ز�ـــ� الـــالتم�ـــل

ت�ضــع بهــا الهــ�ا�ا واألمــ�ال، ب���ــا تعلــ� القالئــ� وال�ــ��ف ع�فــ� �اســ� ��غــ�، 

  على ال���، وف�ها قال �ع� ب� مال� األن�ار�:

ا        ون��ى الالت و    )3(ون�ل�ها القالئ� وال���ف    الع�� وود�

أنها �ان� ش��ات ی�ع��ون إل�ها، أو أنها ح�ً�ا أبـ��، أو  :فق�ل ف�ها أما الع��  

ـــا �ال�ـــائف  ـــكانـــ� ب�ً� ـــةتع� ـــ��� واد� ن�ل ـــا ب ـــ�أ�  هـــارج�، وأُ )4(�ه ث��ـــ�، ور��َّ ال

و�ان الع�� ثالث ش��ات س��ات ب��لة و�ان "األخ�� اس��اًدا ل�ا ذ��ه األزرقي: 

أول م� دعا إلى ��ادتها ع��و ب� ر��عة وال�ارث ب� �ع�، وقال له�: إن ر��� 

  .)5("ی���� �الالت ل��د ال�ائف و����ا �الع�� ل�� تهامة...

�أســ�اء م��لفــة، إذ وجــ�ت ع�ــ� الل���ــ�� فــي  �فــ� العــ�� فــي م�ــا�� أخــ�� وعُ  

ال���ة، وع�� ع�ب ال���ب �اس� ع���، وارت��� في ح�اة العـ�ب �ـأم�ر الـ�واج، 

�انــــ� الف��ــــات ال�ا��ــــات �ــــال�واج �ق�ــــ�َّ بــــ�ع� األع�ــــال �لً�ــــا لــــ�ل� مـــــ�  �الــــ

  .)6(الع�� 

ال��اعـــي هـــ� أول مـــ� أدخـــل  ت�فـــ� ال��ـــادر الع���ـــة  فـــي أن ع�ـــ�و بـــ� ل�ـــي 

��ــادة األصــ�ام إلــى ال��ــاز، غ�ــ� أن �ع�ــه� اخ�لــف فــي ال��ــان الــ�� أح�ــ� 

 أنــه خــ�ج إلــى مــآب مــ� أرض ال�لقــاء �ال�ــام،" م�ــه األصــ�ام، فــاب� ه�ــام یــ���: 

فأجــاب�ه قــائل��: هــ�ه  ف�ــأله� ع�هــا، و�هــا ی�م�ــ� الع�ــال�� فــ�آه� �ع�ــ�ون األصــ�ام،

أفـــــال  :لهـــــ� ا، فقــــالف��ــــ����ها ف����نـــــا، ون����ــــ�ها ف���ـــــ�نأصــــ�ام نع�ـــــ�ها، 

فأســ�� �ــه إلــى أرض العــ�ب ��ع�ــ�وه، فــأع��ه صــ�ً�ا �قــال  تع�ــ�ن�ي م�هــا صــ�ً�ا
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،و�ــ��� )1())ه�ــل، فقــ�م �ــه إلــى م�ــة ، ف��ــ�ه وأمــ� ال�ــاس ���ادتــه وتع���ــه :لــه

وضـعه إن�ا جـاء ع�ـ�و بـ� ل�ـى �ال�ـ�� ه�ـل مـ� ه�ـ� �ـالع�اق ح�ـى "االزرقي: 

، و�انــ� العــ�ب إذا َع�مــْ� أمـً�ا ذه�ــ� إلــى أع�ــ� أصــ�امها، وم�هــا )2("فـي ال���ــة

ه�ــل لغــ�ض االس�ق�ــام �القــ�اح ال��جــ�ة أمامــه، وذ�ــ� أنهــا ســ�عة، م�هــا مــا هــ� 

، و�ــان ق��انــه مائــة �ع�ــ�، ولــه حاجــ� )3(فعلــ�هللــ�واج والــ�الدة وال�ــف�، ف�ــا خــ�ج 

 -صــــلى هللا عل�ــــه وســــل�-ال��ــــي  �قــــ�م ���م�ــــه، وع�ــــ�ه ضــــ�ب ع�ــــ�ال��ل� جــــ�

  :�ل �الق��ان ض���ا الق�اح وقال�اوا هُ ؤ على اب�ه ع��هللا، و�ان�ا إذا جا�الق�اح 

  إنا اخ�لف�ا فه� ال��احا

  ال��� و الع�رة و ال��احا         ا  ـــاحــــــــــــــــــــــه�ل ف�الثة �ا ــــــــــث

  )4(إن ل� تقله ف�� الق�احـا           وال��ء في ال��ض و ال��احا

، وهـــ� م�ـــ��ع مـــ� ام وأك��هـــا اه��اًمـــا داخـــل ال���ـــةعـــ� ُه�ـــل مـــ� أك�ـــ� األصـــ��ُ  

العق�� األح�� على صـ�رة إن�ـان، وأن أول مـ� جـاء �ـه ون�ـ�ه، هـ� م�ر�ـة بـ� 

ــا أدر��ـه قــ��� أضــاف�ا لــه  إل�ـاس بــ� م�ــ� ح�ـ� �انــ� یــ�ه ال���ـى م��ــ�رة، ول�َّ

فق� اخ�لـف فـي ذلـ� إذ رأ� الـ�ع� أنـه اإللـه  یً�ا م� ذه�، أما �ال���ة ل�����ه،

�عــل ع�ــ� الع�ــ�ان��� وأرتــ�� ع�ــ�ه� �ال�راعــة و�ــ�ل� اإللــه مــ�دوك ع�ــ� ال�ــابل���، 

��� م�ة، تع�ف ب��ـ� األخ�ـف، ومـ�  معلل�� ذل� �أن ه�ل ن�� على ب�� في

  . )5(ه�ا �ان� العالقة ب�� ه�ه اإللهة

، وتــــ�رد ال��ــــادر ق�ــــة ��ــــةإلــــى جانــــ� ه�ــــل وجــــ�ت أصــــ�ام إســــاف ونائلــــة � 

إساف اب� �علي م� جـ�ه�، ونائلـة  ال�ي مفادها أن إساف ونائله، ه�ا:، ��ْ ال���

ما ألداء ال�ــج، ف��ــ�و أن إســاف ع�ــ�ق��، قــ�ِ  او�انــ -أ�ً�ــا–ب�ــ� ز�ــ� مــ� جــ�ه� 
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ف�� ب�ائله ف��ـ�ا إلـى ح�ـ���، ووضـع �عـ� ذلـ� فـي ال���ـة ل�ـ�ع� ال�ـاس به�ـا، 

  .)1(اومع م�ور ال�م� ُع��َ 

وُع�فْ� أص�ام أخ��، م�ها: م�اف إذ ت��ى �ع� الع�ب ع�� م�اف، وذو 

�، الـ�� مـ�� ال�ـ�ا�ع� الع��ـي ع�ـ� اإلشـارة إلـى ق�ـة ال�ل�ة ال�� ذ�� في ال

 ، فغ�ــ� وســ�ف�ــ�ج لــه مــا ی�هــاه عــ� ال�ــأر ألب�ــه، اس�ق�ــ� ع�ــ�ه ��لــ� ال��ــ�ة

  : ال���  ورماه �ال��ارة، إذ قال

  ذا الُ�ل� ال��ث�را             م�لي، و�ان ش��� ال�ق��ال ك�� �ا ل�

  )2(ل� ت�ه ع� ق�ل الُع�اِة ُزورا

ســع، وت�جــ�  :ك�ـا ع�ــ�ت مالــ� ومل�ــان اب�ــي ��انــة صـ��ة ���لــة �قــال لهــا

ق�ة له�ا ال��� مـع رجـل مـ� الق��لـة ال�ـ���رة، الـ�� أق�ـل �إبـل لـه ل�قفهـا عل�ـه، 

ر��ا ب��ة ال���ك، فل�ا أذناها م�ه نف�ت م�ه وتف�قـ� فـي جهـات م��لفـة، ر��ـا ل�ـا 

وج�تــه مــ� دمــاء علــى هــ�ه ال�ــ��ة، و�فهــ� مــ� ذلــ� أن ســع هــ�ا �ــان ن�ــً�ا ال 

إبلي أن�ـ�  ي: ال �ارك هللا ��� إلًها، أنف�ت علص�ً�ا، ف��ع الع��ي م� ذل� وقال

  في ذل�:

  �ـــــــــــــــــــــــــسع ا سع� فال ن�� م�ـــف���� أت��ا إلى سع� ل���ع ش�ل�ا               

  )3(م� األرض ال ی�عي لغي وال رش�ال ص��ة ب���فة          وهل سع� إ      

  ال�ه���ن:-ال���س�ة) ج

مـــ� إحـــ�� الـــ��انات ال�ـــي آم�ـــ� بهـــا �عـــ� ال��ائـــل الع���ـــة فـــي ُتعـــ� ال���ســـ�ة 

لـ� علـى أت�ـاع �و�ُ ، ال����ة الع���ـة، ف��ـ�لح م�ـ�س ی�جـع إلـى أصـ�ل فارسـ�ة

، ب�اســ�ة زرادشــ� .م.خــالل القــ�ن ال�ــا�ع أو ال�ــادس ق تال�ردشــ��ة ال�ــي ن�ــأ

هـ�را مـازدا الفارسي، وهي: د�انة ش�ه ثان��ة؛ ن�ً�ا ل���ـ��ها �االن��ـار ال�هـائي أل

وهي إح�� أشـه�  ،على خ��ه أه���ان (إله ال�ل�ة وال��) ،(إله ال��ر وال���)
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م�ــا  و�قــ�س أت�اعهــا ال�ــار و��ــ�ع�ل�نها فــي شــعائ�ه� ال�ی��ــة، ال�ــ�اه� الفارســ�ة،

  .)1(مه� إلى االع�قاد في ال�ار وع��تها

إِن� تعــالى:فــي ق�لــه  وقــ� ورد ذ�ــ� ال��ــ�س فــي م�ضــع واحــ� فــي القــ�آن ال�ــ���،

ٰى َوالَمجُوَس َوال�ِذيَن أََ�ُكواْ إِن� اهللاَ �َ  َ ِ�َ� َوالن�َ�ٰ ِـٔ ب ٰ َمـِة  ۥفِصُل بَ�ـَنُ�مُ ال�ِذيَن َءاَمنُواْ َوال�ِذيَن َ�ادُواْ َوالص� يَـوَم القَِيٰ

  .                       ))2إِن� اهللاَ َع�َٰ� �ُل� َ��ٍء َش�ِيٌد 

وجــ�ت ال���ســ�ة ���قهــا إلــى �ــالد العــ�ب عــ� ���ــ� االحــ�الل الفارســي للــ���  

و�ـــ�ل� فـــي ع�ـــان وال��ـــ���  �عـــ� �ـــ�د األح�ـــاش م�هـــا، م،628-575مـــ� عـــام 

 أو ع� ���� ال�ق�� الفارسـي؛ ن�ـً�ا لـ�رای�ه� ��ـ�ون ال�ـ�اعة وال�راعـة، وال���ة،

ة ال��امة شه�ت اس�ق�ار وه� ما سهل دخ�له� إلى ال�الد الع���ة، س��ا وأن م��ق

م���عة م� الف�س، �اع��ار ال��امة ر�� أهل م�ة، وم�ـ�ر إمـ�ادها �ـال���ب، 

ا، لـــ�ا ســـهل�ا دخـــ�ل ال��ـــ�س إل�هـــا الســـ�فادة مـــ� هـــإلـــى جانـــ� وجـــ�د ال�عـــادن ب

شــ�� فــي ��ــاب ف�ــ�ح ال�لــ�ان إلــى وقــ� أُ  ،)3(خ�ــ�اته� فــي م�ــالي ال�راعــة وال�ــ�اعة

صـلى هللا -����. ح�� ذ�ـ� الـ�الذر� �ـأن ال�سـ�ل وج�د ال���س في ع�ان وال�

ـ، لله��ةــ ال�ادســة�عــ� �ــأبي ز�ــ� األن�ــار� إلــى ع�ــان فــي ال�ــ�ة  -عل�ــه وســل�

وفـي معـ�ض ح�ی�ــه  مـ� ال��ــل��� وال���ـة مـ� ال��ــ�س. ��ـاةو�لـ� م�ـه أخــ� ال

ع� ال����� ت�ـ�ق إلـى عـ�د مـ� سـادتها �ـان�ا علـى دیـ� ال��ـ�س، وهـ�: ال��ـ�ر 

و�لـى  لـه�ح�ح� بـ� ع�ـ�هللا بـ� ز�ـ� بـ� ع�ـ�هللا بـ� دارم بـ� مالـ� بـ� ب� ساو�، أ

صلى هللا - (هـ) وجه ال�س�ل 8فل�ا �ان� س�ة  " وقال:، )4(س���� م�ز�ان ه��

العـالء بـ� ع�ـ�هللا بـ� ع�ـاد ال��ـ�مي یـ�ع�ا أهلهـا إلـى اإلسـالم أو  -عل�ه وسـل�

م�ز�ــان به�ــ� یــ�ع�ه�ا ال���ــة، و��ــ� معــه إلــى ال��ــ�ر بــ� ســاو� و�لــى ســ���� 

ـــة، فاســـل�ا واســـل� معه�ـــا ج�ـــع مـــ� العـــ�ب ه�ـــاك و�عـــ�  إلـــى اإلســـالم أو ال���
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وال�هــــــ�د وال��ــــــار� فــــــإنه� صــــــال��ا  فأمــــــا أهــــــل األرض مــــــ� ال��ــــــ�س الع�ــــــ�،

  .)1("العالء

ب�ــه حاجــ� بــ� ا��، فقــ� ذ�ــ� �ــأن زرارة بــ� عــ�س و ك�ــا وجــ�ت ال���ســ�ة فــي ت�ــ

أع��ـ� ال���سـ�ة، ��ـا اع��قهـا األقـ�ع بـ� حـا�� زرارة م� أش�اف ت��� �انا م�ـ� 

��ــا ع�ــ� فــي ال�ــع� ال�ــاهلي علــى داللــة ، )2(وأبــ� األســ�د جــ� و��ــع بــ� ح�ــان

ل�جــ�د م�ــاه� تقــ��� العــ�ب لل�ــار، م�ــل: نــار االســ���ار، ونــار ال��ــالف. فقــ� 

�، لـــ�ا ع�ـــ� اح��ـــاس ال��ـــ� فـــي نـــ�ول ال��ـــ زعـــ� �عـــ� العـــ�ب أن لل�ـــار دخـــالً 

، ج�عـــ�ا عــ�د مـــ� ال�قـــ�، وأخـــ�وا �عقـــ�ون فـــي ه� ال�ـــأس مـــ� ن�ولـــأصـــابهعــ�ه�، و 

أذنابهــا وع�اق��هــا ال�ــلعة والُع�ــ�، و��ــع�ون بهــا إلــى ال��ــل الــ�ع�، ثــ� ��ــعل�ن 

  :ال�رل ال�ائي م�����ًا ذل� الع�لوفي ذل� �ق�ل ال�اع�  ف�ها ال�ار،

  ������ون ل�� األزمات �الُع�� ال درَّ درُّ رجال خاب سع�ه�    

  )3(ذر�عة  ل�  ب�� َهللا  و ال���ة    ـــــــــــُم�لع أجـاعل أن� َبْ�ُق�ًرا  

أن �عــ� مــ� ال��ائــل  : ونــار ال�هــ�ل فق�ــل ،أمــا نــار ال��ــالف أو ال��ــال��    

، حلفـ�ا علـى ���ا في شيء، واتفق�ا علـى ال��ـ��الع���ة إذ ع�م� ال�لف أو اخ�

  :ق� أشار إل�ها أح� ال�ع�اء �ق�له، و )4(ال�ار، ن�ً�ا ل�ل� ُع�ف� ب�ار ال��ال��

  )5(��ا ش� نار ال�الف�� ال�هّ�ل      ه� خ�ف�ني �الع�ى ه�ة ال�د�  

  و����ها شاع� أخ� ه� أوس ب� ح�� قائًال:

  )6(إذا اس�ق�ل�ه ال��� ص� ب�جهه       ��ا ص� ع� نار ال�ه�ل حالف

إذ �ان الع�ب ی�م��ن �ق�رة ال�ار على آم�ه�، فإلى جان� ما ذ�ـ�، �انـ� ه�ـاك  

نــار الغــ�ر وال�ــي تقــام �ق�ســها بــ�� ج�لــي م�ــة ق�ــ�� واألح�ــ� أ�ــام ال�ــج؛ ونــار 

ال�المة ال�ي ت�ق� للعائ� م� سف�ه، إضافة إلى ال�ار ال�ي ت�ق� مـ� أجـل اإلهـالك 
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أ�عـ�ه  : و�ق�لـ�ن " � �عـ�م ع�دتـه،ك�ار ال��د ال�ـي ت�قـ� للـ�عاء علـى شـ�� معـ�

، و نـــار ال�ـــل� ال�ــي ت�ـــ�عل مــ� أجـــل ال�لـــ�وغ "هللا و أســ�قه، وأوقـــ� نــاًرا فـــي أثــ�ه

  .)1(وال���وح ل���� أل�ه و�هل�

ــ�ه���ن: �ع�ــه� ال�ــال� وال�عــ� وال��ــاة  ج�اعــات مــ� العــ�ب أن�ــ� فهــ� أمــا ال

مـ� �ـا� ال�ـال� و�ع�ـه� آ، )2(اآلخ�ة، وه� القائل�ن �ال��ع ال��ي وال�ه� ال�ف�ـي

ول��ــه أن�ــ� ؛ ب�جــ�د هللا  و�ع�ــه� أقــ�َّ  � ع�ل�ــة ال��ــاب فــي ال��ــاة اآلخــ�ةوأن�ــ

  ال�سل. 

�ل علـــى �عـــ� ال�ـــفات ال�ـــي تـــ� لقـــ� وردت فـــي القـــ�آن ال�ـــ��� إشـــارات تـــ

واْ ِمـن َقوِمـ�ِ ، ح�� قال تعـالى: ذ��ها ـثلُكُمُ  رٌ ـَ�َشـ  ۦَماَ�ٰـَذاإِال�  َفَقاَل الَمَلـُؤاْ ال�ـِذيَن َكـَ�ُ  أَن يُرِيـُد  ۥ م�

َل  ��َِكًة  َألَنزََل  اهللاُ َشٓاَء  َوَلوۥ َعَليكُمُ  َيَتَفض� اَسمِعَنا َمَل َذا م� لِـ�َ�  �ِ�َءابَٓاÒَِنا بَِ�ٰ َوَقـاَل ، وق�لـه تعـالى:))3األَو�

ِ۬ بُواْ بِلَِقٓاِء ا واْ َوَكذ� ِ۬ل�ِذيَن َكَ�ُ ةِ َوأَْتَرْفَنُٰ�ماَْ۬لَمَألُ ِمن َقْوِم�ِ ا ا َما َ�َٰذٓا إِال� َ�َش  ْألِٓ�َ نْيۭ ِ۬لد� ِْ۬لَحَيٰوةِ ا ـْثلُكُْم ر ـا ُـلُ   م� ـا َي�ْ�  ِمم�

ُب  ِمْن�ُ  َت�ْ�ُلُوَن  ا َوَ�ْ�َ بُوَن  ِمم� ـْثَلكُْم  ) 33( َ�ْ�َ ـا م� ـوَن(  َوَل�ِْن أَطَْعـُتم َ�َ�ٗ ُ�ِ �كُـْم إِٗذا ل�َخٰ �كُـْم إَِذا أََ�ِعـُدُكْم   )34إِن أَن

ُجوَن ( َ�ْ �كُم م� ًما أَن ْم َوُكنُتْم تَُرابٗا َوعَِظٰ ا نَُمـوُت  ) 36َ�ْيَ�اَت َ�ْيَ�اَت لَِما تُوَعُدوَن (  )35ُمت� نْيۭ إِْن �ِـَ� إِال� َحَياتَُنـا اَ۬لـد�

ِْ۪ف�َـَ�ٰى  ) إ37َونَْحَيا َوَما نَْحُن بَِمْبُعوثِ�َ� ( ِ  ۥُن َلـ�ُ نَْحـ�َـ� اَ۬هللاِ َكـِذبٗا َوَمـا عَ  ِْن �َُو إِال� َرُجـٌل ا ، وق�لـه )�)4َ� بُِمـْؤِمن

نَْيا َوَما نَْحُن األنعام: تعالى في س�رة  ، وقولھ تعالى ))5بَِمْبُعوثِ�َ�   َوَقالُٓواْ إِْن �َِ� إِال� َحَياتَُنا الد�

لَِك �رة ال�اث�ـة: س يف �ْرُ وَمـا َلُ�ـْم بِـَذٰ نَْيا نَُموُت ونًْحَيا وَمـا يُْ�لِكَُنـا إال الـد� َوَقالُوا َما �َِ� إال َحَياتَُنا الد�

  .))6ِمْن عِْلٍم إْن �ُْم إال يَُظن�وَن 

مــ� خــالل هــ�ه اآل�ــات ال����ــة عــ� م��ــ��  -ســ��انه وتعــالى-أخ�ــ� هللا 

�ن�ا، و ال ح�ات�ــا ال�ــي ن�ــ� ف�هــا فــي دار الــال�عــ�، ��ع�ــى قــ�له�: مــا ال��ــاة إال 

هــــ� �ــــ�ل الع�ــــ� واأل�ــــام  ��ــــ�ن �عــــ� ال�ــــ�ت �عــــ� وال ح�ــــاب، وأن مــــا ���ــــ�ه�

                                                           
  .251، ص م���د ع�فة م���د، م�جع ساب� )1
  .621ب�هان ال�ی� دل�، م�جع ساب�، ص  )2
 .24 س�رة ال��م��ن، اآل�ة )3
  .38 -33س�رة ال��م��ن، اآل�ات  )4
  .29م، اآل�ة انعس�رة األ )5
 . 22س�رة ال�اث�ة، اآل�ة  )6
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وَمـا ، فقـال تعـالى: )1(والل�الي، و��ل الع��، إن�اًرا م�ه� لل�ال� س��انه وتعـالى

لَِك ِمْن عِْلٍم إْن �ُْم إال يَُظن�وَن    : ، إذ قال أح�ه�)3(و����ل�ن ��ه��ن . أ� ی))2َلُ�ْم بَِذٰ

 وال�ه� ی�م��ي وما أرمي  فاس�أث� ال�ه� الغ�اة یه�        

  )4(�ا ده� ق� أك��ت  ف�ع��ا ���ات�ا ووق�ت في الع��

ال ت�ـ��ا " :أنـه قـالـ صلى هللا عل�ه وسـل�  ـ وق� رو� في ال��ی� ع� ال��ي

مـ� ی��ـُ� ال�ـ�ادث ، وم�جـع ذلـ� أنـه �ـان مـ� العـ�ب "ال�ه� فـإن هللا هـ� الـ�ه�

ال���فة وما ��ـل بهـ� مـ� م�ـائ� وم�ـ�، أو ع�ـ� وهـ�م إلـى الـ�ه�، �قـ�له�: 

أصـــاب�ه� قـــ�ارع الـــ�ه� وح�ادثـــه، وأ�ـــاده� الـــ�ه�، ����لـــ�ن الـــ�ه� م�ـــ�ت ذلـــ�، 

  .)5(ع� ذل� -صلى هللا عل�ه وسل�- ف��م�نه و����نه، ل�ا نهى ال�س�ل

ن���ا إل�ـه مـا ن�ـ��ه للـ�ه� ك�ا أس�ع�ل ال�مان ��ع�ى ال�ه� ع��ه�، ح�� 

مــا ی��ــ� ذلــ� ال�مــان الــ��  ع�ــ�ه�، مــ� فعــل فــي اإلن�ــان وال��ــاة والعــال�، ولعــلّ 

ال�ي م�ح بهـا هـ�م بـ� سـ�ان اش��ى م�ه زه�� ب� أبى سل�ى، في م�لع ق���ته 

  :                قائالً 

  ده� ج وم�ــــــــــــــــــل�� ال��اُر �ق�ة ال���          أق��� م� ح�

  )6(لع� ال�مان بها و�غّ��ها         َ�عِ�� س�افي الُ��ر والق��

          

  

  

  

                                                           
، 9 ج ،م1994، ، ب�ــ�وتدار الف�ــ� أبــ� علــي الف�ــل بــ� ال��ــ� ال���ســي، م��ــع ال��ــان فــي تف�ــ�� القــ�آن، )1

 .117 -116ص 
 .  22س�رة ال�اث�ة، اآل�ة  )2
ع�ـاد الـ�ی� أبـي الفـ�اء إسـ�اع�ل ابـ� ���ـ� ال�م�ـقي، م���ـ� تف�ـ�� ابـ� ���ـ�، ت�ق�ـ�: دمحم علـي ال�ـاب�ني،  )3

  .309، ص 3 ج ،م1999 ب��وت، دار الف��، ،�2ـ 
  .117، ص  9ج ال���سي، م��ر ساب�،  )4
، ص 4ج ،م1992، ، ب�ـــ�وتالف�ـــل ج�ـــال الـــ�ی� دمحم بــ� م�ـــ�م ابـــ� م��ـــ�ر، ل�ــان العـــ�ب، دار صـــادر �أبــ )5

 .117، ص 9 جال���سي، م��ر ساب�،  ؛309ص ،3 جاب� ����، م��ر ساب�،  ؛292
 .151–150، ص  6 جج�اد علي، م�جع ساب�،  )6
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  ال�ات�ة

، �ــأن اإلن�ــان القــ��� مــ�َّ �عــ�ة م�احــل تار���ــةمــ� خــالل مــا ســ�� ی��ــح 

ت�ـــ�ل ف�هـــا مـــ� إن�ـــان ح�ـــ�اني إلـــى إن�ـــان عاقـــل اســـ��اع أن ��ـــل إلـــى ف�ـــ�ة 

مــ� خــالل مــا مــ�َّ �ــه مــ� �ــ�وف �����ــة واج��ا��ــة، ذلــ� ��ــا ح�لــه؛ و  اإلدراك

  إلى ح��قة وج�د إله ���� ال��ن. �هوصلأ

أن اج�هـــاد اإلن�ـــان القـــ��� فـــي ال�ف��ـــ� ��ـــا ح�لـــه، وفـــي م�اولـــة م�ـــه ك�ـــا 

ل�ف��� ما ���ث وضع أد�ان اع�ق� بها اع�قاًدا تام�ا؛ �أن لها شأن في ح�ای�ه م� 

مـــا بـــ�� ب�ائ�ـــة  همع�ق�اتـــ، ف���عـــ� ���ـــهعـــ� مـــا ��ـــ�ث فـــي ب ة�ل�األخ�ـــار وم�ـــ

ان��ق� م� ح�اته ال����ة �ال�����ة و��ادة األسالف؛ وح���ة نقل� إل�ه� م� 

  ال�ول ال��اورة ���ادة األص�ام وال���س�ة.

د اإلن�ــان فــي أ��ــ� األشــ�اء مــ� ح�لــه �ال���انــات ااع�قــ ضــف إلــى ذلــ�

ال�ـا�ع ال��ح�ـ�� لإللـه ت��ـل أن ��ل إلى � ��ه، م�َّ واألص�ام ��لة س��ات ع�ی�ة

العقـل إلـى  مهـ�تس�او�؛ و�ن �ان م� اآللهـة ال�ضـ��ة، إال أنهـا  �في ��ادة ذی

عل�ـه -اإل��ان ب�ح�ان�ة هللا، وتق�ل ال��انة ال��ح���ة ال�ي ناد� بها سـ��نا إبـ�ا��� 

  في ف��ات ما ق�ل ال�ار�خ. -ال�الم

  ال��ادر وال��اجع

  أوًال: ال��ادر

  ال����.الق�آن 

م���� تف��� ابـ� ���ـ�، ت�ق�ـ� : دمحم  ).1999( ع�اد ال�ی� أبي الف�اء إس�اع�ل ال�م�قي اب� ����،

  ب��وت، ل��ان.  دار الف��، ،3، ج 2علي ال�اب�ني، �ـ 

، ب�ـ�وت، دار صادر، 4ج  ل�ان الع�ب، ).1992( اب� م���ر، أبي الف�ل ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��م

  ل��ان.

، دار ال��ـــل، 1ج ع�ـــ�ال�ؤوف ســـع�،  قـــ�مها: ال�ـــ��ة ال����ـــة، ).1975( أبـــي دمحم ع�ـــ�هللابـــ� ه�ـــام، 

  ، ل��ان.ب��وت

  ، د.�.1ج أخ�ار م�ة،  .).ت.د( أبى ال�ل�� دمحم ب� ع��هللا ب� أح�� األزرقي،

الــ�رر فــي ت�اســ� اآل�ــات وال�ــ�ر،  �ن�ــ ).2003( ب�هــان الــ�ی� أبــي ال��ــ� إبــ�ا��� بــ� ع�ــ� ال�قــاعي،

  ل��ان.، ، ب��وتدار ال��� العل��ة، 2مج  ،4 ت���ج: ع��ال�زاق غال� ال�ه��، �
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  ، ب��وت، ل��ان.م�س�ة ال�عارف ُع�� أن�� ال��اع،و 

، 8و  2ج  ،ال��ــ�ان، ت�ق�ــ�: ع��ال�ــالم دمحم هــارون  ).1988( ع��ــان ع�ــ�و بــ� ��ــ�أبــي  ،�ال�ــاح

  ، ب��وت، ل��ان.ار ال��لد

، دار صـــادر، 5مــج مع�ــ� ال�لــ�ان،  ).1977( شــهاب الــ�ی� أبــى ع�ــ�هللا �ــاق�ت بــ� ع�ــ�هللا ال��ــ��،

   ب��وت، ل��ان.

�ـــاب ال�أو�ـــل فـــي معـــاني ال����ـــل،  ).2004( عـــالء الـــ�ی� علـــي بـــ� دمحم بـــ� إبـــ�ا��� ال�غـــ�اد� ال�ـــازن،

                                                                       ل��ان.، ، ب��وتدار ال��� العل��ة، 2مج ص��ه: ع��ال�الم دمحم علي شاه��، 

 ،دار الف�ـــ�، 5ج تـــاج العـــ�وس مـــ� جـــ�اه� القـــام�س،  .).ت.د( م�ـــ� الـــ�ی� أبـــي  �ـــ�� ال���ـــ��،

  ب��وت، ل��ان.

  ، م��.الع�ب ق�ل اإلسالم، دار ال�ع�فة ال�ام��ة، االس���ر�ة). 1993( ال��خ، ح��

، دار الف�ــ�، 9، ج م��ــع ال��ــان فــي تف�ــ�� القــ�آن ).1994( ال���ســي، أبــ� علــي الف�ــل بــ� ال��ــ�

 ب��وت، ل��ان.

ه: صـالح ع�ـ�الف�اح ال�الـ�، جامع ال��ان في تأو�ل القـ�آن، ه��ـ ).1997( ال����، أب� جعف� ب� ج���

  ، ب��وت.ال�ار ال�ام�ةدم��،  دار القل�،، 5ج ه: إب�ا��� دمحم العلي، �خ�ج أحادی

صــ�ح األع�ــى فــي صــ�اعة اإلن�ــاء، ت�ق�ــ�: دمحم ح�ــ�� شــ��  ).1987( أح�ــ� بــ� علــي القلق�ــ���،

  ، ب��وت، ل��ان.دار الف��، 2ج ال�ی�، 

مــ�وج الــ�ه� ومعــادن ال�ــ�ه�، ت�ق�ــ�: ). 2000( بــ� علــيأبــي ال��ــ� علــي بــ� ال��ــ��  ال��ــع�د�،

                      .، ب��وت، ل��اندار الف��، 2ج سع�� دمحم الل�ام، 

  : ال��اجع ثانً�ا

، دار الهالل ،دار ال��ار، م�س�عة ال��ارة الع���ة "الع�� ال�اهلي" ).2007(ق�ي  ال����،

  ب��وت، ل��ان.

  ، دم��، س�ر�ا.دار عالء ال�ی�، ال����ع الع��ي الق��� ).2005( دمحم ،ال����

 دار ال��ار،و  ،دار الهالل م�س�عة تار�خ الع�ب "الع�� ال�اهلي"، ).2006( ع�� ال��ع� الهاش�ي،

  ب��وت، ل��ان.

دراسات في تار�خ ال����ة الع���ة ق�ل  ).1998(روضة س��� ح�� ؛ و آل ثاني، نع�ان م���د ج��ان،

  .األردن، ر��إ�س�ة ح�ادة لل��مات ال�ام��ة، م ،اإلسالم

  ، ب��وت، ل��ان.دار ال��� العل��ة، 1ج ، 2م�اس� الع�ب، �  ).2006( ع�فان دمحم ح�ُّ�ر،

  .القاه�ة، م�� األسا��� الع���ة ق�ل اإلسالم، م���ة ال�قافة ال�ی��ة، ).2005( دمحم ع��ال�ع�� خان،

  ، ب��وت، ل��ان.دار الفارابي ،2ج���ة الع�ب ق�ل اإلسالم، �ـ  .).ت.د( ب�هان ال�ی�دل�، 

، ب��وت، دار ال�ه�ة الع���ة ،تار�خ الع�ب في ع�� ال�اهل�ة ).1971( ال��� ع��الع��� سال�،

  .ل��ان



  
  

  الجزیرة العربیة قبل اإلسالمالدیانات الوضعیة عند العرب في 

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
286 

  ، س�ر�ا.، ت��زة، دم��اإلسالمال�ع�ق�ات ال����دی��ة ع�� الع�ب ق�ل  ).2016( سع� ع��د، س�ار

 الع�اق. جامعة �غ�اد،، 1ج  ،2ال�ف�ل في تار�خ الع�ب ق�ل اإلسالم، �ـ  ).1993علي، ج�اد (

، 2م�سعة تار�خ ال��ارات العام، ت�ج�ة: أن�ر�ه ا��ار، جان�� أب�ا�ة، �  ).1986(م�ر�� ، ك�وز�ه

  ، ل��ان.ب��وت، ع���ات، 1ج 

وأه� م�اه� ح�ارته�،  أح�اله� ال��اس�ة وال�ی��ة الع�ب ق�ل اإلسالم ).2002(ع�فة ، م���د م���د

  ، م��.دار ال�قافة الع���ة، القاه�ة

ال��� �عق�ب ���، دار ال�قي،  :ال��ارات ال�ام�ة الق���ة، ت�ج�ة ).1986( س����� ،م�س�اتي

  ، ل��ان.ب��وت

   



  
  
  
 تھاني رمضان العربي

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (

287 

 

Positivistic Religions of the Arabs in 
The Arabian Peninsula before Islam 

 
  Tahani Ramadan Alarbi 
 
Department of History, Faculty of Arts, Alasmarya Islamic University, 

Zliten, Libya. 
 

Email: alarbay90@gmail.com 

 
Abstract 
 
This research paper aims to study the Positivistic Religions of the 
Arabs in the Arabian Peninsula before Islam, in terms of the human 
being existence on Earth, its evolution and reaching consciousness 
phase. The consciousness which led mortals to access to the doctrine of 
the existence of hidden forces protecting them from dangers. This 
believe was due to the surrounding natural phenomena which was 
stronger than human beings so they tried hard to interpret it. The 
narrative analytical approach was used to achieve the objectives of this 
study. The most important results of this study is that human beings 
created and entrenched the positivist religions as a result of influence of 
the surrounding environment and the neighboring countries. 

Keywords: Positivistic religions, Primitive religions, Urban religions, 
Totemism religion, Parsi religion. 

 

 

 

 

 

  

  


