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 :الممخص
جزر ىاواي وتقع في وسط المحيط اليادي عاصمتيا ىونولولو، وعرفت 
اواًل باسم جزر ساندويتش، وىي من اصل بركاني، ُتحيط بيا شعاب 

يعود الفضل  مرجانية. ينتمي سكانيا من الناحية العرقية لمجنس الپولينيزي.
م( الذي فقد حياتو 8221-8271في اكتشافيا الى الكابتن جيمس كوك)

فييا اثناء رحمتو الثالثة واالخيرة خالل نزاع مسمح مع السكان المحميين؛ ثم 
م. بدأ التبشير في 8111اصبحت جزء من الواليات المتحدة االمريكية عام 

ى يد مجمس ىاواي عمى يد المبشرين االمريكيين، وبشكل خاص عم
، قد سببت تمك 8171المفوضين االمريكي لمبعثات االجنبية منذ عام 

البعثات اثر كبير في التقاليد المحمية لدى سكان تمك الجزر، ظيرت بشكل 
ممحوظ في اساطيرىم المحمية التي تأثر جزء منيا بما ورد في الكتاب 

 المقدس كما سيتضح من الدراسة الحالية.
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Abstract: 

The Hawaiian Islands are located in the center of the 

Pacific Ocean, Its capital Honolulu, Called the first time 

Sandwich Islands, It is of volcanic origin surrounded by 

coral reefs. Its population is ethnically ethnic Polynesian. 

Discovered by Captain James Cook (1728-1779) Who 

lost his life during his third and last trip during an armed 

conflict with the local population. Hawaii became part of 

the United States in 1898. The evangelization of Hawaii 

began at the hands of American Board of Commissioners 

for Foreign Missions (1820). These missions have had a 

significant impact on the local traditions of the 

inhabitants of these islands, Have appeared remarkably 

in their local legends, some of which were influenced by 

the Bible as will be seen from the present study. 
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 والية هاواي االمريكية.
، وعدد سكانيا وفق احصائية عام 7كم86.216جزر ىاواي والية امريكية مساحتيا 

كم من سان 1121نسمة، وتقع في وسط المحيط اليادي عمى بعد  8.711.661بمغ  7111
فرانسيسكو، وعاصمتيا ىونولولو، وتتألف من ثماني جزر كبيرة ىي: ىاواي وىي اكبرىا، 

اكثرىا سكانًا وفييا العاصمة ىونولولو، وماوي، وكواي، والناي، ونيياو،  واواىو وىي
مولوكاي، وكاىوالي، فضاًل عن العديد من الجزر الصغيرة. وعرفت اواًل باسم جزر 
ساندويتش، ثم غمب عمييا اسميا الحالي نسبة الى اكبر جزرىا ىاواي. والمجموعة كميا من 

ية، وُتكثر البراكين الخامدة والثائرة في جزيرتي ىاواي اصل بركاني، ُتحيط بيا شعاب مرجان
وماوي المتين ُتعدان من اكبر المناطق البركانية في العالم. وتشتير والية ىاواي باعتدال جوىا 
وسحر مناظرىا الطبيعية مما جعميا مقصدًا لمسياحة؛ وتربتيا خصبة ُتزرع فييا غالت كثيرة 

س، واالرز، والقطن، والبن، والسيسل، والبندق؛ وُتربى جيدة اىميا: قصب السكر، واالنانا
ىناك الخنازير البرية، والماعز، وانواع الدواجن، مؤخرًا؛ وتنتشر في الجزر مصائد االسماك 
التي ُتعد من اعظم الثروات الطبيعية ىناك. تعود عالقتيا مع الواليات المتحدة االمريكية الى 

مريكيون لممرة اوأولى، ثم عقدت اتفاقية تجارية معيا عندما نزليا المبشرون اال 8171عام 
 (.8تم ضميا رسميًا لمواليات المتحدة االمريكية) 8111م، وفي عام 8121عام 

ينتمي السكان من الناحية العرقية لمجنس الپولينيزي، إذ يوصف سكان الجزر 
القوقازية والمغولية الپولينيزية دائمًا بأنيم محصمة اختالط ثالث مجموعات جنسية وىي 

والزنجية، وميما كان الخميط فسكان پولينيزيا متجانسين في صفاتيم الجنسية، وبصفة عامة 
لونيم بني فاتح، وطوال القامة، وبدون لحية، وشعر بني مموج، وعيون بنية، ومالمح الوجو 

امتداد الجزر  توحي بارتباطيم بساللة البحر المتوسط. ولغة الپولينيزيين متجانسة ايضًا عمى
الپولينيزية، وقد دفع ىذا االرتباط المغوي والجنسي الذي يسود في پولينيزيا بعض الباحثين الى 
االعتقاد بأن انتشارىم  الجغرافي والواسع فوق عدد كبير من الجزر يرجع الى فترة حديثة 

 نسبيًا. وبشكل عام ينقسم الباحثين حول اصل الپولنيزيين الى فرضيتين ىما:

( وتشير ان الپولينيزيين Thor Heyerdahlاقترحيا ثور ىايردال) لفرضية االولى:ا
( الى جزر Peruوفدوا من العالم الجديد حيث اعتمدوا في ذلك عمى رحمة طواف من پيرو)

كواموتو وىي اشارة الى امكانية اتصال الينود االمريكيين بتمك الجزر، غير ان ىذا االفتراض 
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الباحثين الذين درسوا الپولينيزيين حيث لم يجد في التركيب الجنسي اي لم يجد استجابة لدى 
 اصول تعود الى العالم الجديد أو أي اتصال حضاري جاء من ىذا االتجاه.

تشير الى ارتباط الپولينيزيين وثقافتيم بالقارة االسيوية والسيما الجزء  الفرضية الثانية:
ولينيزيين يمكن ارجاعو الى وجود مجموعات ساللية الجنوب الشرقي منيا، فالخميط الجنسي لمپ

مختمفة في جنوب شرق اسيا، واكثر من ذلك، فإن االرتباط المغوي بين الپولينيزيين 
الپولينيزية. -والماليوويين امر واضح، اذ ينتمي المجموعتان الى العائمة المغوية المالووية

لپولينيزيين ليا اصوليا ومثيميا في وخالصة كل ىذه االدلة فإن الجزء االعظم من ثقافة ا
اندونيسيا. ويعتقد بعض الباحثين انو حتى لو امكن تتبع موجات ىجرات الپولينيزيين وطرقيا 
إال ان ذلك البد ان يعتمد عمى عمم االجناس واالساطير الخاصة بالپولينيزيين انفسيم. 

في جزر پولينيزيا قد تم في فترة  وبالتأكيد يتفق الباحثين حاليًا عمى ان استقرار الپولينيزيين
عام مضى، وربما اقل من ذلك، وان الپولينيزيين قد قدموا من  7111حديثة ال تزيد عن 

بعض اجزاء اندونيسيا، ذلك فضاًل الى ان جزر سوسيتي كانت من اوائل المناطق التي 
نيزية من استوطنت في وسط وشرق پولينيزيا حيث برزت ىناك صفات وانماط الثقافة الپولي

الندونيسية؛ كذلك انتشر من وسط پولينيزيا السكان الى الخارج من جزيرة ااالسس الحضارية 
 (.7الى اخرى الى ان استوطنوا النقاط البعيدة في ىاواي وجزر ماكيز وايستر ونيوزيمندا)

اما جزيرة ىاواي موضوع الدراسة فيي كما قمنا اعاله اكبر جزر الوالية، وتبمغ 
نحو  7111، ويبمغ عدد سكانيا حسب احصائية عام 7كم71..81والي مساحتيا ح
نسمة، وتقع في اقصى جنوب والية ىاواي، وتتألف من ثالث كتل جبمية كبيرة  8.1.622

تعمو بعض قمميا رؤوس بركانية؛ وتتألف شواطئيا الشمالية والشمالية الشرقية من مرتفعات 
لغربية والجنوبية اراٍض مستوية عمومًا تعمو صخرية تقف إزاء البحر كالجدار، والشواطئ ا

قمياًل عن سطح البحر. ومناخيا يتراوح بين االستوائي الحار في الشواطئ الجنوبية الى البارد 
المتجمد في قمم الجبال في الشمال؛ وىناك مساحات واسعة من االرض تغطييا الصخور 

ر بالجزر الشالالت، وفي جنوبيا البركانية، تجاورىا مساحات اخرى مكسوة باوأحراش. وُتكث
الشرقي شاطئ متسع نغطى بالرمال السوداء، ويقوم عند سفح جبل موناكي سيل باركر رانش 
تبمغ مساحتو نصف مميون فدان، وتكفي مواشيو معظم حاجة المنطقة من المحوم، وُيزرع في 
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واطئ جزيرة ىاواي البن، والسيسل، وقصب السكر، وتنتشر مصائد االسماك عمى الش
 (.1الغربية)

 اكتشاف جزر المحيط الهادي وهاواي.

 Jamesيعود الفضل في اكتشاف جزر ىاواي الى الكابتن جيمس كوك)

Cook()8271-8221 م( وىو ابن مزارع في مقاطعة يوركشاير في انكمترا، عمل في صغره
دخل االسطول  72عند صاحب مصنع لمسفن، وتعمم الكثير عن المالحة، وفي سن الـ 

لممكي البريطاني، واشترك في المعارك البحرية ضد الفرنسيين في المياه االمريكية في حرب ا
السبع سنوات، وكان ممن اظيروا ميارة عظيمة في عبور نير سانت لورنس في بعثة الجنرال 
وولڤ في الحرب، وكمساح بحري خدم اربع سنوات في مسح جزيرة نيوفوندالند، ثم ارسمتو 

نية لمقيام باستكشافات جغرافية في البحار الجنوبية، وقد قام بثالث رحالت الحكومة البريطا
ميمة، واظير كفاءة قيادية في استكشافاتو جعمتو من المستكشفين العظام في التاريخ، وعده 

(. اما رحالتو .الشعب البريطاني احد اعظم المستعمرين الذين شيدوا االمبراطورية البريطانية)
 :الثالث فيي
 (8221-8261الرحمة االولى :) انتخبت الجمعية الممكية 8261في عام

البريطانية الكابتن كوك رئيسًا لبعثة رصد مرور كوكب الُزىرة في المحيط االطمسي، وقد 
، فسار حول رأس ىورن في جنوب امريكا الجنوبية 8261اب  76مترا في گغادرت رحمتو ان

، ثم الى جزر سويستي ورصد مرور كوكب 8261نيسان  81( في Tahitiالى جزيرة تاىيتي)
الُزىرة، ثم عبر المحيط اليادي لكي يبحث عن القارة الجنوبية المجيولة التي ظن المكتشف 

( انو اكتشفيا؛ ووصل بعد ذلك الى Tasman()86.7-86.1اليواندي تاسمان)
يا(، ثم ارتاد ، وواصل سيره الى ىوالندا الجديد)استرال8221( عام New Zealandنيوزيالندا)

( الى رأس كوك، وكادت سفينتو تنكسر Botanyشاطئيا الشرقي الى خميج بوتاني)بوتاني()
عمى الحاجز المرجاني، وبّين كوك ان استراليا غير متصمة بـ غينيا الجديدة وسمى ىذا الجزء 

 Swanمترا عند شاطئ سوان سي)گ(، لمشابيتيا لـ ويمز في انNew Walesويمز الجديدة)

Sea ونزل في المكان الذي ُبنيت فيو مدينة سيدني فيما بعد وعدىا ممكًا لبريطانيا بشكل ،)
مترا عن طريق رأس الرجاء الصالح گيا ورجع الى انڤرسمي؛ ثم عبر مضيق توريس الى بتا
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حول افريقيا؛ وقد اوضح في رحمتو االولى ان استراليا ونيوزيالندا ليستا متصميتين بتمك القارة 
 (.1)التي شغمت بال جميع رحالي العالم في ذلك الوقت الجنوبية

 (في رحمتو الثانية سافر كوك لحل معضمة 8221-8227الرحمة الثانية :)
وجود القارة الجنوبية المجيولة في ذلك الوقت فسافر لرأس الرجاء الصالح ومن ىناك جعل 

تمك القارة  سيره عمى شكل خط منكسر حول القطب الجنوبي وىناك اتضح لو عدم وجود
المجيولة، ثم امضى بقية فصل الشتاء متنقاًل بين الجزر العديدة التي اكتشفيا قبمو اليولنديون 
واالسبان واالنكميز ورسم ذلك عمى خرائطو، ثم من ىناك عبر المحيط اليادي الى استراليا 

يره الى رأس ، ثم واصل س.822ونيوزيالندا مرة اخرى، واكتشف جزيرة كاليدونيا الجنوبية عام 
ىورن، ودار حول الساحل الجنوبي من استراليا وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبّين لمعالم ان ليس 
ىناك قارة كبيرة في النصف الجنوبي من الكرة االرضية سوى ىولندا الجديدة)استراليا( التي 

الشمالي  سماىا كوك من قبل ويمز الجديدة وىي صغيرة بالنسبة لمقارات الكبرى في النصف
 (.6رجاًل) 881من الكرة االرضية، ولم يعد من رحمتو ىذه من رجالو إال اربعة من اصل 

 (في عام 8221-8226الرحمة الثالثة :)ارسل الممك البريطاني جورج  8226
الثالث الكابتن كوك في رحمتو الثالثة، فسافر االخير عن طريق رأس الرجاء الصالح الى جزر 

الشمال الشرقي واكتشف جزر ىاواي التي اكتشفيا االسبان سابقًا في سويستي، ثم عرج الى 
القرن السادس عشر لكنيا ُفقدت بعد ذلك، وسماىا جزر ساندوتش، باسم وزير البحرية 
االنكميزية في ذلك الوقت، ثم ذىب منيا الى مضيق جوان دي فيوكا في امريكا الشمالية 

ان دي فيوكا غير موجود بالمرة، وقد ارتاد الشمال واثبت كوك ان البحر الداخمي الذي ذكره جو 
الغربي من شاطئ امريكا الى رأس بارو ثم تعذر عميو المرور ىناك لكثرة الثمج، وفي اثناء 

مياًل، ثم رجع الى جزيرة ىاواي  16ذلك مسح شواطئ مضيق بيرنغ، وقاس المسافة فوجدىا 
 (.2بريطانيا) ، ورجعت سفنو الى8221فقتمو سكان تمك الجزيرة عام 

 :التبشير المسيحي في هاواي

بدأ التبشير في ىاواي عمى يد المبشرين البروتستانت االمريكيين، وبشكل خاص عمى 
(، وىي اول جمعية تبشيرية ABCFMيد مجمس المفوضين االمريكي لمبعثات االجنبية)

العديد من المبشرين في نيو انغيالند، وقد تم ارسال  8181اجنبية امريكية تأسست في عام 
من خالليا الى العديد من البمدان والى داخل المناطق االمريكية، ولكن كان العمل في ىاواي 
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مبشرًا في ىاواي،  11، عمل اكثر من 81.1-8171ممحوظًا بشكل خاص؛ فمن عام 
(. وقد ارسل مجمس 1وقدموا المسيحية، والتعميم الغربي، والصحافة الى السكان المحميين)

 بعثة تبشيرية الى ىاواي ىي: 87مفوضين ال
 .8171اذار  11البعثة االولى: انطمقت بوسطن ووصمت الى ىاواي يوم 

 .8171نيسان  71البعثة الثانية: انطمقت من نيو ىاڤن ووصمت ىاواي يوم 

 .8171اذار  11البعثة الثالثة: انطمقت من بوسطن ووصمت ىاواي في 

 .8118حزيران  2انغيالند ووصمت ىاواي في البعثة الرابعة: انطمقت من نيو 

 .8117ايار  82البعثة الخامسة: انطمقت من بوسطن ووصمت ىاواي في 

 .8111ايار  8البعثة السادسة: انطمقت من مينتور ووصمت ىاواي في 

 .8111حزيران  6البعثة السابعة: انطمقت من ىيمسوپونت ووصمت ىاواي 

 .8112نيسان  1ووصمت ىاواي في البعثة الثامنة: انطمقت من بوسطن 

 .81.8اذار  78البعثة التاسعة: انطمقت من غموستر ووصمت ىاواي في 

 .81.7ايمول  .7البعثة العاشرة: انطمقت من بوسطن ووصمت ىاواي في 

 ...81تموز  .7البعثة الحادية عشرة: انطمقت من بوسطن ووصمت ىاواي في 

 (.1)81.1شباط  6ووصمت ىاواي يوم البعثة الثانية عشرة: انطمقت من بوسطن 

لم يقتصر التبشير عمى الكنيسة البروتستانتية بل شاركيم التبشير الكاثوليك، ومن 
 St. Damien ofابرز المبشرين المسيحيين في ىاواي كان القديس داميان مولوكاي)

Molokai(وُدعي ايضًا بـ االب داميان، واسمو االصمي جوزيف دي ڤيستر ،)Joseph de 

Veuster وقد كرس حياتو لمعمل 81.1كانون الثاني  1(، الذي ولد في بمجيكا في ،
التبشيري في ىاواي، واصبح احد قديسي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وقد اصبح احد 

، ووصل الى ىاواي مبشرًا عام 8111اعضاء جمعية القموب المقدسة ليسوع ومريم منذ عام 
(، ثم تولى التبشير Honoluluيينو قسًا في كنيسة ىونولولو)تم تع .816. وفي عام 8161

بين اولئك المصابين بمرض الجذام التي قامت حكومة ىاواي بترحيميم الى كاالبوري في 
جزيرة مولوكوي، وقد شغل منصب القس والطبيب في المستعمرة، فتولى ميمة تحسين المياه 

اصيب االب  .811ن دور االيتام. في عام والمواد الغذائية واالسكان ىناك، واسس اثنين م
، وبعد 8111نيسان  81داميان بالجذام ورفض مغادرة الجزيرة من اجل العالج، وتوفي في 
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تم نقل رفاتو الى بمدتو في لوڤين في  8116وفاتو تم دفنو في المستعمرة، ولكن في عام 
 (.81بمجيكا)

 :يالتبشير المسيحي واثره في التقاليد المحمية في هاوا

 اسطورة الخمق من هاواي: .1

( أو Lono(، ولونو)Ku(، وكو)Kaneتذكرة اسطورة الخمق من ىاواي ان الـ كاني)
-Kuكاىي)-كاوا-ضوء الشمس، والمادة، والصوت، شكموا سوية ثالوثًا ُيعرف باسم كو

Kaua-Kahi او االتحاد االعمى االساسي، وكان يتم التوجو الى ىذا االتحاد بالعبادة من )
(، وتعني: "يا اييا Hi-ka-po-loa, Oi,eي()-لوا، او-پو-كا-خالل نداءات من قبيل )ىي

العظيم"، وما شابو ذلك. ويعود وجود ىذه اآللية الى بداية الزمان قبل حمول الفوضى ومنذ 
(: "منذ وقت mai ka po miaذلك الحين، او بحسب تعبير سكان ىاواي: )ماي كا پو ميا()

فوضى". وقد شاءت ارادة اآللية تبديد الظالم والفوضى، التي عمت الكون في الميل والظالم وال
ذلك الزمن السحيق، فراح الضوء ينسرب في فضاءات الكون؛ ثم قامت اآللية بخمق السموات، 
وعددىا ثالثة، وجعموىا مكانًا لسكناىم، ثم خمقوا اوأرض لتكون المكان الذي يريحون فيو 

(؛ ثم he kehina honua a kaneاواي)ىي كييينا ىونوا آ كاني()اقداميم أو بتعبير سكان ى
خمقوا الشمس والقمر والنجوم وعددًا من المالئكة أو االرواح لتتولى االشراف عمييا اي)اي 

(؛ وخمقوا االنسان ليصبح صنوًا او نموذجًا يشبو اإللو I kini akuaكيني اكوا()
( Lepo ulaي اوأرض الحمراء)ليپو اوال()(، وُخمق جسم اإلنسان اوأول من طمKaneكاني)

(، وخمقت اآللية رأس اإلنسان Wai nao(، ممزوجًا بمعاب اآللية)واي ناو()alaeaأو)االيا()
( بإحضار الطين من اركان العالم Lono(، وقام اإللو لونو)Paloloمن طين ابيض)پالولو()

لية الثالثة في انفو ودعتو االربعة. وحين اكتمل خمق النموذج االرضي لإللو كين نفخت اآل
الى النيوض، فدبت فيو الروح واصبح كائنًا حيًا؛ وبعد ذلك ُخمقت أول امرأة)اللو 

(، من احد اضالع الرجل اثناء نومو، واصبح ىذان االثنان ابوا Lalo puhakaپوىاكا()
المتباينة، لكن  البشرية، وتتم االشارة ليما في االناشيد واالساطير المختمفة بالكثير من االسماء

(، واالكثر شيوعًا لممرأة Kumuhonuaاالسم االكثر شيوعًا لمرجل ىو كوىونوا)
 (.Lalahonua()88( أو الالىونوا)Keolakuhuonaكيوالكوىونوا)
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بعد ان استعرضنا اسطورة الخمق من ىاواي البد من االنتباه الى ان ىناك بعض 
التقاليد المحمية نتيجة التبشير المسيحية السيما واذا المسيحية دخمت الى -المؤثرات الييودية

ادركنا ان الكتاب المقدس يتألف من قسمين ىما العيد القديم ويتألف من )التوراة، وكتب 
التاريخ، وكتب الحكمة، وكتب االنبياء(؛ والعيد الجديد ويتألف من)االناجيل، اعمال الرسل، 

 ، يمكن ايضاح تمك المؤثرات في الجدول ادناه:ورسائل القديسين، وكتاب يوحنا الالىوتي(
 
 

 اسطورة الخمق في الكتاب المقدس اسطورة الخمق من ىاواي
يمثل كين وكو ولونو ثالوثًا ُيعرف باسم االتحاد 

 االعمى االساسي.
بال شك كانت فكرة الثالوث قد تسربت الى 
التقاليد المحمية في ىاواي نتيجة لمتبشير 

يظير فييا اهلل مكونًا من المسيحي فحسب التي 
 (.87ثالوث ىو االب، واالبن، والروح القدس)

وجود ىذه اآللية الى بداية الزمان قبل حمول 
 الفوضى

كانت االرض خاوية خالية، وعمى وجو الغمر 
ظالم، وروح اهلل يرف عمى وجو 

 (.7: 8المياه)تكوين،
وخمق االلية  االنسان ليصبح صنوًا او نموذجًا 

 و كانييشبو اإلل
قال اهلل: "لنصنع االنسان عمى صورتنا 

(؛ وفي مقطع اخر نقرأ: 76: 8كمثالنا")تكوين،
"فخمق اهلل االنسان عمى صورتو، عمى صورة 

 (.72: 8اهلل، ذكرًا وانثى خمقيم")تكوين،
ُخمق جسم اإلنسان اوأول من طمي اوأرض 
الحمراء، في حين خمقت اآللية رأس اإلنسان 

م اإللو لونو، بإحضار من طين ابيض، وقا
 الطين من اركان العالم االربعة.

ان االنسان ُخمق من طين: "جبل الرب اإللو 
(؛ ومن 2: 7ادم ترابًا من اوأرض...")تكوين،

جانب اخر يبدو ان النص الذي يشير ان اإللو 
لونو جمب الطين من اركان العالم االربعة قد 

ج دخل الى التقاليد المحمية في ىاواي من خار 
الكتاب المقدس، فيناك اسطورة ييودية ان 
التراب الذي ُجبل منو جذع ادم جيء بو من 
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بابل والذي ُجبل منو الرأس من اسرائيل و الذي 
ُصنع منو ردفاه من قمعة بابل الموسومة 

(Agma وتراب اضالعو من اماكن )
 (.81اخرى)

حين اكتمل خمق النموذج االرضي لإللو كين 
ة في انفو ودعتو الى نفخت اآللية الثالث

 النيوض، فدبت فيو الروح واصبح كائنًا حيًا.

جبل الرب اإللو ادم ترابًا من االرض ونفخ في 
انفو نسمة حياة، فصار آدم نفسًا 

 (.2: 7حية)تكوين،
ُخمقت أول امرأة من احد اضالع الرجل اثناء 

 نومو
اوقع الرب اإللو ادم في نوم عميق، وفيما ىو 

اضالعو وسد مكانيا بمحم، وبنى نائم اخذ احد 
الرب اإللو امرأة من الضمع التي اخذىا من 

 (.71-77: 7آدم)تكوين،
وقبل ختام الموضوع البد من التنويو الى مسألة ذات اىمية خاصة وىي اشارة 
اسطورة الخميقة من ىاواي الى ان جسم اإلنسان اوأول ُخمق  من طمي اوأرض الحمراء 

 ، وىذا يذكرنا جيدًا باوأسطورة البابمية الخاصة بخمق االنسان التي تذكر:ممزوجًا بمعاب اآللية
 "ذبحوا)اآللية( خالل اجتماعيم،

 ايال ويال، اإللو الذي يتمتع بالذكاء
 ومزجت نينتو الطين

 بدمو وبمحمو
 وسمعوا قرع الطبول الى ابد اآلبدين
 واتت روح الى الوجود من لحم اإللو

 ية لو.واعمنتيا)نينتو( اشارة ح
 واتت الروح الى الوجود كي ال ُينسى)اإللو الذبيح(

 وبعد ان مزجت ذلك الطين
 دعت الـ انونناكي، اآللية العظام
 وبصق الـ ايگيگي اآللية العظام

 (..8بصاقًا فوق الطين")
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عمينا ان نتساءل ىنا: ان كان ىذا التشابو ىو نتاج الصدفة البحتة؟ ام ىناك مؤثرات 
ومًا الى تمك الجزر؟ وبما اننا ال نمتمك حاليًا اي دليل عن وجود اي اتصال بابمية قد وصمت ي

حضاري بين مناطق الشرق االدنى وجزر المحيط اليادي لذا سيكون من االفضل القول ان 
 ىذا التشابو ىو من باب الصدفة المحضة.

 اسطورة الجنة. .2

البشر بأرفع معاني تذكر اساطير ىاواي الموطن البدائي االول الذي سكنو اسالف 
الثناء، فقد اطمق عميو العديد من االسماء ذات المعاني المتباينة، لكن اقدميا واكثرىا شيوعًا 

()كاالنا ذو الندى الواىب لمحياة(، وكان ىذا Kalana-i-hau-olaاوال)-ىاو-اي-ىو كاالنا
-مثل: كاىيكيالموطن يقع في بمد كبير، او في قارة ُأطمق عمييا في االساطير المختمفة 

-ا-اوا-كاپا-(، وكاپاKahiki-kuكو)-(، وكاىيكيKahiki-honua-keleكيمي)-ىونوا
(. ومن بين االسماء االخرى Molo-laniالني)-(، ومولوKapa-kapa-ua-a-kaneكين)

-كا-اي-(،وتعني: "الجبل االزرق"؛ وايناPali-uliاولي)-لمموطن الرئيس أو الجنة ىناك پالي
-واي-(، وتعني: "االرض في قمب كين"؛ وايناAina-i-ka-kaupo-o-kaneكين)-او-كاوپو
اولي ارض -كين، وتعني: "ارض المياه اإلليية في كين". وتذكر االساطير ان پالي-ا-اكوا

مقدسة ومحرمة، وان عمى االنسان ان يكون صالحًا حتى يصل إلييا، اما لو ارتكب الخطايا 
وبكى ندمًا عمى الماضي، وكذلك ان فضل عائمتو والذنوب فمن يناليا، وكذلك ان نظر خافو 

اولي. ومن بين حمي الجنة الپولينيزية أو الـ -عمييا، فسوف ُيحرم من الوصول الى پالي
( ينمو الـ اولو كاپو آ كين وتعني: "فاكية الخبز Kalana-i-hau-olaاوال)-ىاو-اي-كاالنا

: شجرة التفاح المقدسة، ويقال ان ىيموليمي، وتعني-المحرمة من اجل كين"، وكذلك الـ اىيا
الكينة القدماء كانوا يعتقدون ان ثمار ىذه االشجار المحرمة ترتبط بطريقة ما بوفاة كوموىونوا 

-والالىونوا، اول رجل وامرأة عمى وجو االرض؛ ومن ثم نجد في االناشيد القديمة اسماء كين
(، اول kulu-ipoيپو)ا-(، وكولوKumu-uliاولي)-(، وكوموKane-laa-uliاولي)-ال

اليابطين، وغيرىا من االسماء المشابية التي اطمقت عمى الرجل الذي نزل الى االرض بسبب 
(. بعد ان انتيينا من استعراض اسطورة الجنة لدى شعب ىاواي البد من تحديد 81الشجرة)

كما مالمح المؤثرات التي دخمت الييا من الكتاب المقدس عن طريق التبشير المسيحي، وىي 
 في الجدول ادناه:
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 اسطورة الجنة في الكتاب المقدس اسطورة الجنة من ىاواي

تمثل الجنة الموطن الپولينيزية الموطن االول 
 وأسالف البشر

غرس الرب اإللو جنة في عدن واسكن ىناك 
 (.1: 7ادم الذي جبمو)تكوين،

احدى اسماء الجنة الپولينيزية ىي ارض 
 المياه اإلليية في كين

ن يخرج من عدن نير فيسقي الجنة كا
ويتشعب من ىناك فيصير اربعة انيار احدىا 
اسمو فيشون، والثاني  اسمو جيحون، والثالث 

-81: 7اسمو دجمة، الرابع ىو الفرات)تكوين،
8..) 

في الجنة الپولينيزية ىناك نباتات مقدسة مثل 
فاكية الخبز المحرمة من اجل كين؛ وشجرة 

 التفاح المقدسة

الرب اإللو من االرض في جنة عدن كل  انبت
شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل، وكانت 
شجرة الحياة وشجرة الخير والشر في وسط 

(. وفي مقطع اخر يظير 1: 7الجنة)تكوين،
ان الجنة ىي التي تُبنت مزروعاتيا: "الجنة 

(؛ ويمكن ان 88: 68تُنبت زرعيا")اشعياء،
االسرائيميون  نالحظ ان الساميين القدماء ومنيم

القدماء عدوا شجرة التفاح شجرة الحياة 
 (.86لدييم)

ان ثمار االشجار المحرمة ترتبط بطريقة ما 
بوفاة كوموىونوا والالىونوا، اول رجل وامرأة 

 عمى وجو االرض

يأكل آدم وحواء من شجرة الخير والشر 
فيطردىما قبل ان يأكال من شجرة الحياة 

مصيرىما فيصبحا خالدين لذا يصبح 
 (..7-8-8: 1الموت)تكوين،

 اسطورة ابنا الرجل األول. .3

تفيد اساطير ىاواي ان االبن االكبر لمرجل اوأول الذي خمقتو اآللية 
(، وتشير Ahu(، اما الثاني فاسمو)اىو()Laka( كان اسمو الكا)Kumuhonuaكوموىونوا)

تحتاج ىذه االسطورة الى تحميل (.وال 82اسطورة ان الكا كان رجاًل شريرًا وقتل شقيقو اىو)
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لكي يدرك القارئ مدى تأثير اسطورة قايين وىابيل في الكتاب المقدس عمى االسطورة من 
ىاواي، فحسب االسطورة الواردة في الكتاب المقدس كان لـ آدم ولدان اوأول يدعى قايين وكان 

تقبل قربان اخيو ىابيل االمر شريرًا الذي قدم قربانًا لمرب لكن اوأخير لم يقبل قربانو، في حين 
 (.81الذي اغضب قايين فقتل اخيو ىابيل)

 اسطورة الطوفان من هاواي. .4

ىناك العديد من االساطير الخاصة بالطوفان في ىاواي، ولكن ما يخصنا منيا واحدة 
يظير انيا متأثرة بالنص التوراتي نتيجة لمتبشير المسيحي، وتذكر االسطورة انو في زمن 

(، غمر الطوفان Nana-nuuنوو)-نانا ( أوNuuنوو)
( وقضى عمى جميع االحياء، وان نوو اقام سفينة Kaiakahinaliiاالرض)كاياكاىينالي()

كبيرة بأمر اإللو، وبنى فوقيا منزاًل، وكان يشار إلييا في االناشيد باسم: ىي وا ىاالو الي او 
اسرتو المكونة من زوجتو كا موكو، وتعني: "السفينة الممكية"، ونجا بفضميا ىو افراد 

( واوالده الثالثة وزوجاتيم. وعندما انحسر الطوفان، دخل كين، وكو، ولونو Lilinoeليمينوي)
 Maunaالسفينة، وطمبوا من نوو الخروج، فخرج نوو، بالفعل ليجد نفسو فوق قمة ماونا كيا)

Keaوف ىناك، وال ( وىي اعمى جبل عمى جزيرة ىاواي، وقد اطمق اسم زوجتو عمى احد الكي
يزال الكيف موجودًا حتى يومنا ىذا كما تقول االسطورة. وتذكر روايات اخرى لألسطورة نفسيا 

(، وىي بمدة كبيرة وواسعة، Kahiki-honua-keleكيمي)-ىونوا-ان نوو ىبط في كاىيكي
 واستقر ىناك. وغادر نوو السفينة في مساء ذلك اليوم، واخذ معو خنزيرًا، وثمار جوز اليند

( قربانًا لإللو كين؛ ثم نظر عاليًا ورأى القمر في كبد السماء وظنو اإللو، فقال awaونبات اوا)
في نفسو: انت كين بال ريب، رغم انك غيرت صورتك في نظري، وىكذا بدأ يعبد القمر وقدم 

بًا لو القرابين، ثم انحدر كين فوق قوس قزح وتحدث مع نوو مؤنبًا اياه، لكن نوو نجا بذنبو طال
-Naluىوا)-ىوو-(، ونالوNalu-akeaكيا)-العفو من كين. وكان ابناء نوو الثالثة ىم نالوا

hoo-huaمانا-(، ونالو-(ماناNalu-mana-mana()81 في ىذه االسطورة يظير تأثير .)
 ه :تو، وكما يتضح في المقارنة ادناالتبشير المسيحي في افضل حاال
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 الطوفان في الكتاب المقدساسطورة  اسطورة الطوفان من ىاواي
 اسم بطل الطوفان نوح اسم بطل الطوفان نوو

غمر الطوفان االرض وقضى عمى جميع 
 االحياء

تعاظمت المياه وتكاثرت عمى االرض، فغطت 
الجبال الشامخة تحت السماء كميا، وعمت المياه 
خمس عشرة ذراعًا فوق الجبال فغطتيا، فيمك كل 

من الطير  من لو جسد يدب عمى االرض،
والبيائم والوحوش وكل الزواحف التي تزحف عمى 
االرض وجميع البشر، فكل من في انفو نسمة 

-81: 2حياة عمى االرض اليابسة مات)تكوين،
77.) 

نوو اقام سفينة كبيرة بأمر اإللو)كين( كما 
 يمكن ان نستنتجو من سياق االسطورة.

-81: 6قال اهلل لنوح اصنع لك سفينة)تكوين،
8..) 

قال اهلل لنوح ادخل السفينة مع جميع اىل  ونجا بفضل السفينة ىو افراد اسرتو.
 (.8: 2بيتك)تكوين،

عندما انحسر الطوفان، دخل كين، وكو، 
 ولونو السفينة، وطمبوا من نوو الخروج

خاطب اهلل نوحًا وقال: اخرج من السفينة انت 
-81: 1وامرأتك وبنوك ونسوة بنيك معك)تكوين،

86.) 
 (..: 1استقرت السفينة عمى جبل اراراط)تكوين، رج نوو ليجد نفسو فوق قمة ماونا كيافخ

غادر نوو السفينة واخذ معو خنزيرًا، وثمار 
 جوز اليند ونبات اوا قربانًا لإللو كين

بنى نوح مذبحًا لمرب واخذ من جميع البيائم 
والطيور الطاىرة بحسب الشريعة، فاصصعد 

 (.71: 1كوين،ُمحرقات عمى المذبح)ت
يمثل قوس قزح عالمة العيد بين الرب واالرض  انحدر كين فوق قوس قزح

 (.81: 1حتى ال يفني الرب البشر ثانية)تكوين،
-ىوو-كيا، ونالو-ابناء نوو الثالثة ىم نالوا

 مانا.-مانا-ىوا، ونالو
ابناء نوح الثالثة ىم: سام، وحام، 

 (.81: 1ويافث)تكوين،
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)88.1 ) 
 

 

 نوو.-اسطورة لوا .5

( أو يسمى احيانًا نوو الثاني، lua-nuuنوو)-تتحدث االساطير من ىاواي عن لوا
-ىوا-ويمثل الجيل العاشر من ابناء نوو، ومن المعروف أيضا في االسطورة باسم كين

(، وغيرىا من االسماء. وتضيف االسطورة ان Kupule(، وكوپولي)Kane-hoa-laniالني)
ن ذريتو بأمر اآللية، وغادر موطنو االصمي، وسافر نوو كان اول من مارس الختان بي-لوا

( او بالد الجنوب، فحصل عمى Honua-ilaloاياللو)-بعيدًا حتى وصل الى بمد يسمى ىونوا
(، وقد Honua-po-ilaloاياللو)-پو-( وسميت زوجتو ىونواLalo-konaكونا)-اسم اللو

-بنو كاالني(، وانجب اAhu( من جاريتو اىو)Ku-nawaoناواو)-انجب ابنة كو
(. يتضح من Mee-Hewa()71ىيوا)-( من زوجتو ميKalani-menehuneمينييوني)

االسطورة ىذه مدى المؤثرات التي انتقمت الييا عن طريق المبشرين، ولدى مقارنتيا مع نص 
 العيد القديم اتضح ما يمي:

 اسطورة ابراىيم في الكتاب المقدس نوو-اسطورة لوا
يمثل ابراىيم الجيل العاشر من ابناء نوح وىم:  العاشر من ابناء نوو.نوو الجيل -يمثل لوا

سام، ارفكشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، 
 سروج، ناحور، تارح، ابرام)ابراىيم(.

نوو كان اول من مارس الختان بين -ان لوا
 ذريتو بأمر اآللية.

قال اهلل إلبراىيم: احفظ عيدي، انت ونسمك 
؛ وىذا ىو عيدي من بعدك جياًل بعد جيل

الذي تحفظونو بيني وبينك وبين نسمك من 
لعدك: ان ُيختن كل ذكر منكم. وكان ابراىيم 
ابن تسع وتسعين سنة، واسماعيل ابنو في 

-1: 82الثالثة عشرة عند اختتانيما)تكوين،
7..) 

نوا موطنو االصمي، وسافر بعيدًا -غادر لوو
اياللو اي -حتى وصل الى بمد يسمى ىونوا

 الجنوب. بالد

رحل ابراىيم من حران ىو وعشيرتو ووصل 
الى ارض كنعان عممًا ان ارض كنعان تقع 

 (.1-8: 87جنوب حران)تكوين،



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)88.1 ) 
 

نوو غير اسمو -يظير من االسطورة ان لوا
اياللو، -پو-كونا، وسميت زوجتو ىونوا-اللو

التي كان اسميا االصمي كما يتضح الحقًا 
 ىيوا.-ىو مي

ر اسمو الى امر اهلل ابرام بتغيي
(، في حين ُيصبح اسم .: 82ابراىيم)تكوين،

 (.81: 82زوجتو ساراي ىو سارة)تكوين،

ناواو من جاريتو -نوا ابنة كو-انجب لوو
مينييوني من -اىو، وانجب ابنو كاالني

 ىيوا.-زوجتو مي

انجب ابراىيم ابنو اسماعيل من جاريتو 
( في حين انجبت لو 86-8: 86ىاجر)تكوين،

 (.1-8: 78ابنو اسحاق)تكوين، زوجتو سارة
 اسطورة اصل الشعوب. .6

-نوو ان يصعد جباًل ويقدم اضحية، ونظر لوا-تروي اسطورة ان اإللو كين امر لوا
(، ولم يبد لو اي منيم مناسبًا ليذا الغرض؛ ثم Kahiki-kuكو)-نوو حولو الى جبال كاىيكي

اإللو: سافر شرقًا وحيث تجد تاًل  نوو اإللو كيف يعثر عمى المكان المناسب، فأجابو-سأل لوا
-حاد القمة ينحدر بشدة نحو المحيط ستعرف انو التل الذي ستقدم عميو اضحيتك. فتحرك لوا

(، وخادمو Kupulu-pulu-a-nuuنوو)-آ-پولو-نوو بقاربو في تجاه الشرق ومعو ابنو كوپولو
-Kanakaماولي)-اناكانوو سمف ك-(. ويعد االبن االكبر لـ لواPili-lua-nuuنوو)-لوا-پيمي

maoli()( الشعب الذي يسكن ارض كين)آينا كوموپوا آ كينAina Kumupuaa a kane ،)
 Ka peo keo keoاما االبن اوأصغر فيو سمف الشعب االبيض)كا پوي كيو كيو ماولي()

maoliآ-الو-نوو من خالل حفيده كيني-(، وقد كان لوا-(مانوKini-lau-a-mano سمفًا )
(، الذي ينحدر منو Menehuneثني عشر والمؤسس االصمي لشعب مينييوني)لألبناء اال

(. وكما رأينا في االساطير السابقة يتضح التأثير 78الشعب الپولنيزي حسب االسطورة)
التوراتي واضحًا بال شك بسبب ما قام بو المبشرون من ترجمة الكتاب المقدس الى الشعوب 

 ميم التبشيري، وكما يتضح من الجدول ادناه:القاطنة في العالم الجديد كجزء من عم
 
 
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)8811 ) 
 

 
 اسطورة الكتاب المقدس اسطورة ىاواي

نوو ان يصعد جباًل -ان اإللو كين امر لوا
 ويقدم اضحية

قال الرب لـ ابراىيم: خذ اسحاق ابنك وحيدك 
الذي تحبو واذىب الى ارض مورّية، وىناك 

 (.7-8: 77اصعده ُمحرقة)تكوين،
: 77يقدم ابراىيم اضحيتو عمى جبل)تكوين، ضحيتو عمى جبلنوو ا-يقدم لوا

7.) 
-نوو سمف كاناكا-ويعد االبن االكبر لـ لوا

 ماولي الشعب الذي يسكن ارض كين.
يماثل اوأبن االكبر اسماعيل الذي ُعد والد 

 (.81-87: 71القبائل العربية)تكوين،
 االصغر اسحاق جد االسرائيميين.يماثل االبن  االبن اوأصغر فيو سمف الشعب االبيض.

-آ-الو-نوو من خالل حفيده كيني-كان لوا
مانو سمفًا لألبناء االثني عشر والمؤسس 

 االصمي لشعب مينييوني.

كان حفيد ابراىيم ىو يعقوب وكان لديو اثنا 
عشر ولدًا ُعدوا حسب االساطير االسرائيمية 
القديمة اصل القبائل االثني عشر وىم: رأوبين، 

عون، الوي، ييوذا، دان، نفتالي، جاد، شم
اشير، يساكر، زبولون، يوسف، 

(. وكان 81، 11؛ .7-11،8بنيامين)تكوين،
الشعب االسرائيمي حسب االساطير ينتسب الى 

، 17يعقوب الذي يسمى ايضًا اسرائيل)تكوين،
71.) 

 (.Waikelenuiaikuاسطورة وايكيمينويايكو) .7

واحدًا من عشرة اشقاء لدييم شقيقة واحدة، وكانوا تذكر اسطورة ان وايكيمينويايكو 
جميعًا ابناء وأب واحد واسمو وايكو، وكان االب يفضل وايكيمينويايكو عمى بقية ابنائو الذين 
بغضوه ليذا السبب. وبسبب حقدىم وبغضيم وأخييم، زجوا بو في حفرة تنتمي الى عائمة 

بو الشفقة والرحمة، وطمب من  (. لكن اكبر اشقائو اخذتوHolonaeoleىولونايولي)
ىولونايولي ان يوليو االىتمام والرعاية. لكن وايكيمينويايكو ىرب منو الى بمد يحكميا ممك 

(. وىنا ُألقي بو في مكان مظمم في حفرة تحت االرض ُسجن Kamohoaliiيدعى كاموىوالي)
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لمظمم، طمب من رفاقو فييا كثيرون ارتكبوا جرائم مختمفة، وحين كان سجينًا في ىذا المكان ا
ان يقصوا عميو احالميم. وفي الميمة التالية، رأى اربعة من السجناء احالمًا، فرأى االول في 

()تفاح( ناضجة ورأى روحو تأكميا؛ اما الثاني، فرأى ثمرة موز ناضجة Ohiaمنامو ثمرة اوىيا)
( awaاىد ثمرة أوا)ورأى روحو تأكميا؛ ورأى الثالث خنزيرًا ورأى روحو تأكمو؛ والرابع ش

معصورة وروحو تشرب منيا. ففسر وايكيمينويايكو االحالم الثالثة االولى الخاصة بالطعام 
بمعاٍن غير مرضية وغير سارة، وطمب من اصحابيا التأىب لمموت؛ اما الحمم الرابع المتعمق 

دام اصحاب بالشراب، ففسره عمى انو يحمل بشارة الخالص والحياة. ومصداقًا لتفسيره، تم اع
االحالم الثالث االولى وتم الصفح عن الرابع. ثم روى ىذا االخير لمممك كاموىوالي عن ميارة 
وايكيمينويايكو في تفسير االحالم فاستخمصو الممك لنفسو، واخرجو من السجن ليجعمو احد 

 (. ان قراءة اولية لألسطورة يتضح مدى تأثرىا بأسطورة يوسف77كبار وزرائو في المممكة)
 في العيد القديم كما تشير المقارنة ادناه:

 اسطورة يوسف اسطورة وايكيمينويايكو
ان وايكيمينويايكو واحدًا من عشرة اشقاء 

 لدييم شقيقة واحدة.
كان ليعقوب اثنا عشر ابنًا وابنة واحدة تدعى 

 (.78: 11دينة)تكوين،
وكان االب يفضل وايكيمينويايكو عمى بقية 

 ليذا السبب. ابنائو الذين بغضوه
كان يعقوب يحب يوسف اكثر من سائر بنيو، 
ورأى اخوتو ان اباىم يحبو اكثر  منيم جميعًا، 
فابغضوه حتى لم يقدروا ان يكمموه 

 (..-1: 12بمودة)تكوين،
بسبب حقد اخوتو عميو وبغضيم عميو، زجوا 

 بو في حفرة تنتمي الى عائمة ىولونايولي.
في البئر، لما وصل يوسف الى اخوتو طرحوه 

: 12وكانت البئر فارغة ال ماء فييا)تكوين،
7..) 

ايكيمينويايكو ىرب منو الى بمد يحكميا ممك 
 يدعى كاموىوالي

باع االسماعيميون يوسف الى فوطيفار 
 (.8: 11المصري)تكوين،

ُألقي بو في مكان مظمم في حفرة تحت 
االرض ُسجن فييا كثيرون ارتكبوا جرائم 

 مختمفة

 (.81: 11ف في مصر)تكوين،تم سجن يوس
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 (.8.-1.اشتير يوسف بتفسير االحالم)تكوين، اشتير وايكيمينويايكو بتفسير االحالم.
اصبح وايكيمينويايكو احد كبار وزراء 

 كاموىوالي في المممكة
عين الفرعون المصري يوسف حاكمًا عمى كل 
ارض مصر ونزع الفرعون خاتمو من يده وجعمو 

ثياب كتان، وطوق عنقو في يد يوسف والبسو 
 (.7.-8.: 8.بقالدة من ذىب)تكوين،

 اسطورة الخروج. .8

(، وىو ممك عمى بمد Ke-alii-waha-nuiنوي)-واىا-آلي-تتحدث اسطورة كي
(، فأرسل Menehune(، قد اضطيد شعب مينييوني)Honua-i-laloاللو)-إي-يدعى ىونوا

( اخيو االكبر ليأخذ ىؤالء Kaneloa( وكينالوا)Kane-apuaأپوا)-اإللو كين كاًل من كين
 Ka ainaالشعب بعيدًا الى االرض التي منحيا ليم كين والتي تسمى)كا آينا مومونا آ كين()

momna a kane()(، او )كا اوني الوينا آ كينKa one lauena a kane (، وايضا )كا
ان يراقبوا ايام (. وقد امر الناس Ka aina I ka haupo a kaneآينا أي كا ىاوپو آ كين()

()االيام المقدسة(، Kapu-hoanoىوانو()-( االربعة المقدسة من بداية الشير)كاپوKuكو)
كتذكار ليذا الحدث، حيث امر كو فييا بمغادرة ىذه االرض. وبيذه المناسبة كانوا يقدمون 

-آ-اوال-قرابين من الخنازير والماعز. وتضيف االسطورة ان ىؤالء الناس وصموا الى كاي
نوي قام -واىا-آلي-()وتعني: البحر االحمر في كين(، وان الممك كيKai-ula-a-kaneكين)

اپوا، وكانالوا تضرعا الى اإللو لونو، ثم وصال اخيرًا الى آينا الوينا آ -بتعقبيم، وان كين
 (. ىذه االسطورة تتطابق اسطورة الخروج التوراتية بشكل واضح كما يتضح ادناه:71كين)
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 اسطورة الخروج التوراتية ورة الخروج من ىاواياسط
(، Ke-alii-waha-nuiنوي)-واىا-آلي-كي

(، Honua-i-laloاللو)-إي-ممك عمى ىونوا
 قد اضطيد شعب مينييوني

قام الفرعون المصري باضطياد شعب 
 (.77-1: 8اسرائيل)خروج،

أپوا وكينالوا -فأرسل اإللو كين كاًل من كين
ىؤالء الشعب بعيدًا الى اخيو االكبر ليأخذ 

 االرض التي منحيا ليم كين.

كان موسى ىو االخ االصغر 
(؛ وقد امرىما الرب 2: 2ليارون)خروج،

بالذىاب الى الفرعون المصري كي يسمح 
: 1لمشعب االسرائيمي بمغادرة مصر)خروج،

(؛ من اجل الذىاب بيم الى ارض 8
 (.1: 1كنعان)خروج،

ايام كو االربعة وقد امر الناس ان يراقبوا 
المقدسة من بداية الشير كتذكار ليذا 

 الحدث،

كتذكار لمخروج يحتفل االسرائيميون بعيد 
نيسان اي اربعة ايام من  .8-81الفصح بين 

 (..8-8: 87الشير)خروج،
بيذه المناسبة كانوا يقدمون قرابين من 

 الخنازير والماعز
كان الفصح الييودي يقدم فيو خروفًا او 

 ماعزًا.
كين -آ-اوال-ان ىؤالء الناس وصموا الى كاي
 وتعني: البحر االحمر في كين(

: 81عبر االسرائيميون البحر االحمر )خروج،
 (.18-8: .8؛ 82-77

 اسطورة ايقاف الشمس. .9

-Hiiaka-i-kaپيمي)-أو-پولي-كا-إي-من اساطير ىاواي الشييرة اسطورة ىياكا

poli-o-peleإذ تحكي ان ىياكا ذىبت الى ،) (جزيرة كاوايKauai لتعيد جسد )
(، حبيب شقيقتيا پيمي الى الحياة. وقد وصمت ىياكا الى سفح جبل Lohiauلوىياو)
( انو لن Haena( ُقبيل غروب الشمس؛ وقد اخبرىا اصدقاؤىا في ىاينا)Kalalauكاالالو)

كيف يكون ىناك ما يكفي من ضوء النيار لتسمق الـ پالي)الياوية(، واخراج الجسد من ال
المخبأ فيو، لذلك اخذت ىياكا ادعو آليتيا لكي تُبقي الشمس ُمشرقة وأال تغيب)أي كا مولي  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)881. ) 
 

(، فوق غدير ىيا، حتى ُتكمل ميمتيا، وقد استجابت لدعائيا i ka muli o Heaاو ىيا()
 (..7وتسمقت الجبل وىزمت حراس الكيف واستعادت الجسد)
التوراتية الذي تمكن من ايقاف الشمس تشبو ىذه االسطورة الى حد ما اسطورة يشوع 

 حتى تمكن من ىزيمة اعدائو االموريين عندما خاطب يشوع الرب متضرعًا قائاًل لمشمس:
 "يا شمس قفي عمى جبعون

 وعمى وادي ايمون اثبت يا قمر".
 (.71فتوقفت الشمس وثبت القمر الى ان انتقم الشعب من اعدائيم)

 النتائج
ميمة من اثر التبشير في المجتمعات المحمية، كما يمكن  ُتظير الدراسة اعاله جوانب

 توضيحو في النقاط ادناه:
بال شك كان النموذج الذي تمت دراستو يقدم اجابة جيدة حول التساؤل الميم: كيف  .8

يمكن لمتبشير ان يغير في المفاىيم المحمية لممجتمعات التي تتعامل بشكل مباشر مع 
ابة تتضح من خالل تمك المتغيرات التي طرأت عمى التقاليد المبشرين المسيحيين؟ وىذه االج

 المحمية في االساطير الشفاىية في ىاواي.

من غير شك ان تمك االساطير تعود لمقرن التاسع عشر حيث كانت البداية الفعمية  .7
لمعمل التبشيري المسيحي حيث اختمط السكان المحميين مع المبشرين واطمعوا بشكل مباشر 

الكتاب المقدس مما ادى الى نقل بعض المرويات الموجودة في الكتاب المقدس  عمى تفاصيل
 الى مفاىيميم المحمية.

ان النموذج الحالي تناول فقط جوانب قميمة من اثر المبشرين وربما لو ُدرست المنطقة  .1
بشكل كامل اي جزر المحيط اليادي لربما توصل الباحثون الى مؤثرات اكثر عمقًا حول اثر 

 شير في تمك المجتمعات.التب

ما يمكن مالحظتو من الدراسة اعاله ان باستثناء االسماء المحمية التي اطمقت عمى  ..
الشخصيات االسطورية في ىاواي فإن الخطوط العريضة لألسطورة الموجودة في الكتاب 
المقدس ظمت كما ىي في االسطورة المحمية في ىاواي وىذا يعني ان السكان المحميين اخذوا 

مك االسطورة وادخموا عمييا مفاىيم محمية تتناسب مع البيئة التي يعيشون فييا، كما ىو الحال ت
 في اسطورة ايقاف الشمس التي تختمف في بعض المضامين وتتفق في الجوىر الرئيس.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)8811 ) 
 

التساؤل الميم: ىل يمكن ان نطبق دراسة مشابية حول اثر التبشير في المجتمعات  .1
سع عشر في الشرق االوسط، والبحث عن اثر االستشراق ىناك؟ التي عاشت في القرن التا

ربما من الممكن ان تتم دراسات الحقة تستطيع ان تكشف اثر التبشير في العادات أو التقاليد 
المحمية في المجتمعات الشرقية خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لو درست بشكل جاد 

 ودقيق.
  االحاالت
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