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كـانت وال تـزال األسـطـورة مـحل اهـتـمـام كـبـيـر مـنـذ نـشـأتهـا إلى
يومنا هذا منذ ذلك الرجل البدائى الذى أوجدها لتجيب عن تساؤالته
تـنفس ـيـتافـيزيـقيـة احملـيطـة به ولتـكـون ا إزاء الـظواهـر الطـبـيعـية وا
ا عـانى منه وصـوال إلى الرجل الوحـيد له لـينـعم بارتـياح نـفسى طـا
ـتـنفس - أيـضـا - لكن من وجـهة ـعاصـر الذى ال يـزال يـرى فيـها ا ا
نـظره هـو كمـبدع - أديب وشـاعر - عـبر تـلك االنزيـاحات والـتعديالت
الـتى يضفـيها عـليهـا ناقال إياهـا من كونهـا مجرد قـصة خلـق مقدسة
عاناته إزاء الواقع الذى يعيشه بكل ـوضوعى  عادل ا إلى اعتبارها ا

ادى واأليديولوجى وغيرهما.. زخمه ا
وكـما ولدت األسـطورة فى أحضـان األدب منذ بـداياته األولى وهو
عـلى شكل سجع الكهـان فإنها ال تزال لـصيقة به وبالـتالى كان أكثر
ا دفع بـالنقاد إلى محاولة إيجاد احلقول ارتبـاطا بها إبداعا ونقدا. 
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نحنا جماليات فنية من خالل تعامله كن لنص قد أن  - وهل 
مع الرموز األسطورية?

وبعد عملية اطالع وتمحيص وقع اختيارى على نص عربى قد يعد
نصا ثريا متنوعا حيث تتالقح بداخله نصوص نثرية وشعرية معا. يتمثل

فى «رسالة الغفران للمعرى» وذلك راجع لعدة أسباب أهمها:
١ - انعدام دراسـات نقـدية أسـطورية تـستـثمر آلـيات مـنهج الـنقد
دونات األسطـورى فى الساحـة العربـية خاصـة منهـا ما يطبـق على ا

ة. األدبية العربية القد
٢ - الـرغبة فى اسـتثمـار آليات مـنهج النـقد األسطـورى وتطبـيقها
ا وثـريا جدا; حيث تتالقح عـلى رسالة الغفـران كونها نصـا عربيا قد
فـيه نـصوص شـعـريـة ونثـريـة وتثـريه مـجاالت مـعـرفـية عـديـدة كالـنـقد

والبالغة وفن القص وغيرها.
٣ - لـكـون رسـالة الـغـفـران جاءت عـلى مـنـوال الرحالت اخلـيـالـية.

التى جتنح اخليال إلى عالم غيبى مدهش.
بـدع ينـسجون ية جـعلت العـديد من ا ٤ - ولـكونهـا ذات شهرة عـا

على منوالها من أشهر تلك األعمال «الكوميديا اإللهية لدنتى».
٥ - وألنهـا توظف إشـارات ورمـوزا أسطـورية مـتـعددة مـشحـونة

بإيحاءات داللية هائلة.
رجوة من هذه الدراسة النقدية األسطورية فهى: أما عن النتائج ا
١ - اسـتثـمـار آليـات مـنهج الـنـقد األسـطورى فـى دراسة مـدونات
نـاهج نقدية ة  ة وذلك بهـدف تطويع تـلك النصوص الـقد عربيـة قد

حديثة.

مـنهج يـهـتم بهـذه الظـاهرة األدبـيـة التى تـتعـامل مع األسـطورة بـشتى
ـنـهج «الـنـقـد األسـطـورى» ومـا أنـواعـهـا; فـنـتج عن ذلك مـا نـسـمـيه 
مـنـهج النـقد األسـطورى ”La Mythocritique" إال واحد من أحدث
ـهــتـمـة بـذلك حــيث يالمس الـنص األدبـى فـيـبـحث ــنـاهج الـنــقـديـة ا ا
بداخله عن جتلـيات العنـاصر األسطوريـة ويبرز أهم مطـاوعاتها ومن
ثم يرصد اإلشعاع النـاجت عن توظيفها فى النص اإلبداعى سواء كان

نثراً أم شعرا.
ومـنـهج النـقـد األسطـورى لـصاحـبه بـييـر بـرونيل يـعـتبـر من أحدث
ـنـاهج الـنـقـديـة عـلى الـسـاحـة الـغـربـيـة والـعـربـيـة مـعـا حـيث وضـعه ا
صاحبه سنة ١٩٩٢ ويعتـمد على ثالث خطوات إجرائية على التوالى:

طاوعة - اإلشعاع. التجلى - ا
نـهج النقـدى احلديث ارتأيت وحتى نـستفـيد أكثـر من آليـات هذا ا
ة حـتى أثـبت أن هذه األخـيرة ال تزال تطـبيـقه على مـدونة عـربيـة قد
مـتجـددة قـابلـة أن تدرس مـرات عـديدة بـطرق مـختـلـفة وأنـها أيـضا

ناهج النقدية الغربية. مرنة تتعامل حتى مع أحدث ا
وقد واجهتنى أثناء اختيارى للمدونة عدة تساؤالت أهمها:

ـدونـة األلـيق لـتـطبـيق آلـيـات مـنـهج الـنـقـد األسـطورى - مـا هى ا
? والتى تنتمى إلى األدب العربى القد

ـكن لـنـص عربـى قـد أن يتـعـامل مـع آلـيات مـنـهج - وهل فـعال 
غربى حديث?

ـكن اخلـلـوص - فـعال - إلى أن هـنـالك نـصـوصـا عـربـية - وهل 
ة قد وظفت رموزا أسطورية مفعمة بكل سمات الرمز الفنى? قد
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من خالل اإلشعـاع الـنـاجت عن توظـيف تـلك الـرموز األسـطـورية داخل
نص الــرســالـة وبــالـتــالى اسـتــخالص أهم جــمـالــيـات هــذا الـتــوظـيف

الرمزى األسطورى.
٤ - مـحاولة استـخالص جمالـيات توظيف الـرموز الثالثة فى نص

رسالة الغفران.
أمـا عن خطة البـحث فقد حاولت من خاللـها أن أتتبع مـنهجيا كل
ـذكـورة سابـقـا وبـاخلصـوص أهـداف الـدراسة نـفـسـها تـلك األمـور ا
ـنهج مـعا. وأخـيراً خـلصت إلى ـدونة وا آخذة بـع االعـتـبار طـبيـعة ا
ـام بكـل أطراف الـدراسة خـطة بـحث أظـنهـا األقـرب منـهـجيـا إلى اإل

فقسمتها إلى مقدمة ومدخل وثالثة فصول وخاتمة.
دخل: عنوانه: «النقد األسطورى وأعالمه البارزين» دخل١ - ا ١ - ا

ـتــبع فى الــدراسـة مــنــهج الـنــقـد حــاولت تــخـصــيـصه لــلــمـنــهج ا
األســطـــورى لألســبـــاب الــتى ذكـــرتــهـــا ســابـــقــا حـــيث رأيت أنه من
نهج عـلى القـار ليـمكنه الـضرورى بعـد طرح اإلشـكال أن أعـرض ا
دونـة حيث حاولت فيه فيما بـعد تتبـعه وهو فى طور االشتـغال على ا
التطرق إلى بدايات االهـتمام بالنقد األسطورى ثم أهم األعالم الذين
تبـنـوا مـثل هذا الـنـقد وفى األخـيـر اسـترسـلت فى عـرض مـنهج الـنـقد

األسطورى لصاحبه بيير بروينيل بآلياته الثالث.
الفصل األولالفصل األول: عنوانه «ماهية األسطورة األولية واألدبية»

حـيث حاولت فى هـذا الـفصل عـرض ماهـية األسـطورة األولـية من
اطها وذكر أهم خصائصها تعريف لغوى واصطالحى إلى عـرض أ
ومـحـاولـة حصـر وظـائـفـهـا ثم االنـتـقـال إلى عالقـة األسـطـورة باألدب

ـزاعم التى تـعتـبر الـنص العـربى القد ٢ - مـحاولـة دحض تلك ا
عاصرة. ناهج النقدية ا نصا عقيما وال يتماشى وا

ـة ال تـزال حـية ٣ - مـحـاولـة إثـبـات أن الـنـصوص الـعـربـيـة الـقـد
متجددة تمنح فى كل مرة دالالت جديدة للناقد.

٤ - نفى الـزعم أن مرحـلة الـتوظيـف الرمزى لألسـطورة اقـتصرت
ـكن لـنص عـاصـرة فـقط بل  عـلى الـنـصـوص اإلبـداعـيـة احلـديـثـة وا
قـد كرسـالـة الـغـفران أن يـوظف رمـوزا أسـطـوريـة توظـيـفـا واعـيا له

جمالياته.
٥ - اسـتخالص جـمالـيات الـتوظـيف الرمـزى فى رسـالة الـغفران

بعد إثبات هذا التوظيف.
ـرجـوة من ـدونـة وحـصـر أهم األهـداف ا وبـعــد عـمـلـيـة اخـتـيـار ا
ـدونـة ومـحـاولـة الربـط بيـنـهـا وبـ آلـيات الـدراسـة وبـعـد اسـتـقراء ا

نهج اخملتار جاء عنوان الدراسة موسوما بـ: ا
«الـرموز وجتـلـيـاتهـا فى رسـالة الـغـفـران للـمـعـرى - دراسة نـقـدية«الـرموز وجتـلـيـاتهـا فى رسـالة الـغـفـران للـمـعـرى - دراسة نـقـدية

أسطورية -»أسطورية -»
من خالل العنوان أحاول التركيز على عدة أمور أهمها:

١ - محـاولة تتـبع جتليـات الرموز األسـطورية داخل نص الـرسالة
وإبرازها.

ـتـمثـلة فى طـاوعـات التى حلـقت بـها وا ٢ - مـحـاولة تـتـبع جمـلـة ا
وظف الـبـعد الـقـائم مـا ب األسـطـورة األصلـيـة والـرمز األسـطـورى ا

داخل الرسالة.
تـحول ٣ - محـاولـة معـرفة الـبعـد الداللى الـقـائم ما بـ الثـابت وا
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اخلاتمة:اخلاتمة:
حــاولت فـيـهــا اإلجـابـة عن مــجـمل الـتــسـاؤالت الـتى طــرحـتـهـا فى

قدمة. ا
أما فيما يخص مصادر البحث ومراجعه فقد اعتمدت على رسالة
عرى حتقـيق عائشة عبد الرحمن لتكون مدونة الغفران ألبى العالء ا
نـهج فقد اعتمدت أساسا على كتاب النقد الدراسة أما فيما يخص ا
األسـطورى لـصاحـبه بيـيـر برونـيل باإلضـافـة إلى مخـصوص لألسـتاذ
ـقارن بـجامـعة عـنابـة وهو الدكـتور عـبد اجملـيد حـنون أسـتاذ األدب ا
اجـستـير (تخـصص أدب مقارن) عـبارة عن مـحاضرة مـقدمة لـطلـبة ا

نهج بالتفصيل. يشرح فيها آليات ا
أمـا مـصـادر ومــراجع الـبـحث األخـرى فـقـد كـانـت مـتـنـوعـة مـنـهـا
عـاجم وموسـوعات مـنهـا موسـوعة قـدس وا القـرآن الـكر والـكتـاب ا
الـفـلـكـلـور واألسـاطـيـر لـشـوقى عـبــد احلـكـيم إضـافـة إلى كـتب عـربـيـة
وأخـرى أجــنـبــيــة (عـمــلت عـلـى تـرجــمـة مــا هـو غــيــر مـتــرجم مـنــهـا)
ـنــشـورة عــلى مـواقع مــخـتــلـفـة ومـجــمـوعــة من الـدراســات احلـديـثــة ا

لإلنترنت.
وكـكل دراســة تـنـشـد الـكـمــال اعـتـرض سـبـيل جــمـلـة من الـعـوائق
نـهج النـقد األسـطورى وكان ـتعـلقـة  أهـمهـا قلة الـدراسات الـنقـدية ا
ــبــاشــر مع صــاحــبه بــيــيــر بــرونــيـل وهـو عــزائى فـى ذلك اتــصــالى ا
بـروفيسور بجـامعة السـوربون من خالل البريد اإللـكترونى (وقد أشاد
بدوره عـلى بخـطة الـبحث); حـيث وجهـنى إلى مخـبر األبـحاث الـعلـمية
ـترجـمة - الـذى يـترأسه. كـمـا كانت إشـكـاليـة ندرة الـكـتب األجنـبيـة ا

والتركيز على األسطـورة األدبية. وقد رأيت أن تخصيص هذا الفصل
لألسـطـورة وحدهـا ضـرورى لـلدراسـة; ألن مـفـهوم األسـطـورة ال يزال

غامضاً للكثيرين خاصة فيما يتعلق باألسطورة األدبية.
الــفــصل الــثــانىالــفــصل الــثــانى: عـنــوانـه «الــرمــوز وجتـلــيــاتــهــا فى نـص رســالـة

الغفران»
ويعـد الفـصل التـطبيـقى من الدراسـة حيث قـمت من خالله برصد
أهـم جتلـيـات الـرمـوز األسـطوريـة داخل نص الـرسـالـة ثم تـتـبـعت هذه
ـتـبع وأبـرز هـذه الـرمـوز ما ـنـهج ا الـرمـوز بـعـد تـصـنـيـفـهـا بـآلـيـات ا
حصرته فى ستة عناوين هى على التوالى: رمز الشجرة ويندرج حتته
رمــزين هـمــا: الـشـجــرة ذات أنـواط وشــجـرة احلـمــاطـة. ثم يــلـيه رمـز
الشيـطان وينـدرج حتته رمزين هـما: اخليثـغور وأبو الـهدرش وأخيرا
يـأتى رمز احليـة وينـدرج حتته رمـزين همـا: احلية ذات الـصفـا واحلية

القارئة.
الـفـصل الـثـالثالـفـصل الـثـالث: عـنـوانه «جـمـالـيـات الـتـوظـيف الـرمـزى فى رسـالة

الغفران»
ثابة الفصل التتويجى للدراسة ككل حيث خلصت فيه إلى ويعد 
ـدونة وذلك من أهم جـمالـيـات التـوظـيف الـرمزى األسـطـورى داخل ا
خالل تتبع جماليات مطاوعة كل رمز من الرموز الثالثة. ثم اجلماليات
الــتى يـخــتص بـهــا كل رمـز فــأدرجت جـمــالـيــات الـقــالب الـقــصـصى
احلـوارى وجـمـالـيـات الـشـخـصـيــة احلـيـوانـيـة حتت رمـز احلـيـة بـيـنـمـا
أدرجت جـمـاليـات الـقالب الـقصـصى احلـوارى وجمـالـيات الـشـخصـية

الغيبية حتت رمز الشيطان.
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ـا دفـعنى إلى ـتخـصـصة - مـطـروحة أيـضا  خـاصـة منـهـا الكـتب ا
اعـتـمـاد تـرجـمـتى اخلـاصـة فى ذلك. بـاإلضـافـة إلى عـدم تـوفـر الـكـتب
ــشــكالت الــتى واجــهــتــنى خـالل هـذه اخملــتــصــة. أيــضــا ومن بــ ا
ـفـتـوحة الـدراسة هـو عـدم مـقـدرتى عـلى اعـتـمـاد طـريـقـة الـهـوامش ا
أخوذة من رسالة الـغفران على الرغم من لشـرح مفردات النصـوص ا
ـعدل أهـمـيتـها بـسـبب أن جل ألفـاظ الرسـالـة جزلـة يتـحـتم شرحـها 
ثالث مـفردات إلى سـتـة فى السـطـر الواحـد بـاإلضافـة إلى أنه حـينـما
ـفردات كـانت تورد أكـثر أوردت احملقـقة عـائشـة عبـد الرحـمن شرح ا
ا عنى للمفـردة الواحدة فى أغلب األحيان  من مرادفـت مختلفـتى ا
سيأخذ مساحة واسعـة من البحث. ولهذا كنت أعمد إلى تقريب معنى

قول أبى العالء قبل أو بعد إيراده فى الدراسة.
شرف الـدكتـور عبد الـله حمادى أخـيرا ولوال تـوجيهـات األستـاذ ا
عـتـمـدة والـتـوجيه وتـبـنـيه لى عـلـميـا -- خـاصـة بـالـنسـبـة لـلـمـراجع ا
ـا أمكننى الـوصول إلى وضع نقطـة النهايـة لهذه الدراسة نهجى -  ا

تواضعة فشكرا له جزيال على كل ذلك. ا
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توطئة:توطئة:
ظــلت األســطــورة مــرتــبــطـة بــاألدب بــاســتــمــرار إذ تــعــد مــنـبــعه
األساسى حـيث يتـعامل األدب مع األسـطورة األوليـة بآلـيات وتقـنيات
تلـكها األديب أو الشـاعر فينـتج بذلك ما نـسميه باألسـطورة األدبية
التى تـختلف كثيراً عن األولى ومن ثـم كان النقد يتتـبع هذه التغيرات
والـتــجـديـدات الــتى تــطـرأ عـلــيـهــا حـ تــلـتــحم بـاألدب. فــكـان الــنـقـد
األسـطـوى الـذى حـظى بــاهـتـمـام كـبـيــر فى الـنـصف األول من الـقـرن
الــعــشـرين هــذا األخــيــر الــذى يـتــبع خــطــوات الــتـغــيــر الــذى يــلـحق
بـاألسطـورة سواء بـالزيـادة أو بالـنقـصان من خالل رصـد االنزيـاحات
التى تـصيب األسطورة األولى «فـكل أثر أدبى هو طريـقة فى التعامل
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جديـدة عـلى العـموم; «ألن األسـطـورة التى يـواجهـهـا النـاقد فى األدب
تــخــتــلـف من جــهــات شــتى ال من جــهــة واحــدة عن األســطــورة الــتى
يـواجـهـهـا عالـم األنثـروبـولـوجيـا فى مـيـدان عـمـله لقـد غـذاهـا الـتاريخ
والفن جميعاً فعادت خلقاً جديداً أو كاجلديد وهو خلق مكتمل يحتمل

قراءات شتى»(٤).
ويـتم استـخدام األسـطورة فـى األدب عن طريق الـرمز األسـطورى
- الـذى سـنـتـحـدث عـنه بـإسهـاب الحـقـا عـنـد الـتـحـدث عن األسـطورة
األدبية - كونه يعد األساس الـذى يربط ب الشاعر واألديب وعملهما
حـيث يسـتـخدمه كل مـنهـمـا بديال عن األسـطورة األسـاسـية ومـلخـصا
ـثـابـة تـمـثيـل حدسى لـهـا «فالـرمـز األسـطـورى فى األثـر األدبى يـعد 
ـبـدع وتفـسـيـر رمـز األسـطـورة من قـبـل الـنـقاد يـقـوم به الـكـاتـب أو ا
ـفاهـيم يجـعل األسطـورة رافداً من روافد والـباحـث على ضـوء هذه ا
استمـرارية الثـقافة أو احلـضارة فالـرمز األسطـورى فى رأى البعض
فهوم عدد كبير ال يتطور إال داخل العالقات البشرية وقد أخذ بهذا ا
ـعاصرين نـذكر من بيـنهم سوزان الجنـر التى أجرت من نقاد األدب ا
دراسة هامـة عنوانهـا (منظـور جديد للـفلسفـة) عام ١٩٤٩ تدور حول
مفهوم ووظيفة التعـبير الرمزى فى ميدان النقد األدبى خاصة والعلوم
اإلنـسـانيـة عـامـة... - كمـا - يـعتـبـر «نـورثروب فـراى» من أبـرز هؤالء
الـنقاد الذين ركزوا اهـتمامهم على مـسألة الرموز الـبدائية ودورها فى

بناء عالم القصيدة وكيف يستخدمها فى بناء القصيدة»(٥).
ـعــرى هـذا الــزخم األســطـورى من خالل وقـد وظـف أبـو الــعالء ا
ـثـال ال احلـصـر - رمـز احلـية رمـوز أسـطـوريـة مـنـهـا - عـلى سـبـيـل ا

مع األسطورة األولية واألسطورة هى منبع األدب ومنهج النقد وكما
أن األدب هو طريقة فى التعامل مع األسطورة فإن النقد راصد يتتبع
االنزيـاحات الـتى تظـهر فى اآلثـار األدبيـة. وكل انزيـاح فى األسطورة
يـتصـوره األدب يـضـطـره إلى التـعـديل لـيـتالءم العـمل األدبى مع ذاته
ومع روح عـصـره وفى هـذا االنزيـاح يـكـمن الـتـجـديد فـى األدب لكن
الـتجـديـد - أى االنزيـاح عن األسـطـورة األوليـة - مـهمـا بـلغ من شدة
يــظل مــشـدوداً إلى األســاس ال يــسـتــطــيع أن يـخــرقه وال أن يــخـرج

عنه»(١).
بـالتـالى يتـعامل الـنقـد األسطـورى - فقط - مع الـنصـوص األدبية
ـيثـولـوجيـا - عـلم األسـاطيـر - بـكل ما التى لـهـا عالقـة مبـاشـرة مع ا
حتـمـله من زخم ثقـافى هـائل ألن «النـقد األسـطـورى يهـتم باألدب فى

عالقته مع أى ميثولوجيا فى سياقها الثقافى»(٢).
ــثـال وعالقـتـهـا فـحـ نـتـحــدث عن رسـالـة الـغـفــران عـلى سـبـيل ا
ـيثولوجيا جندها مـحملة بالرموز األسطـورية التى تعود فى أصلها با
إلى أسـاطـيـر عـربـيـة ومـنـهـا مـا هو مـسـتـمـد من األسـاطـيـر الـيـونـانـية
والهـنديـة وهذا مـا أشار إلـيه أحمـد كمـال زكى فى كتـابه (األساطـير
دراسة حـضـاريـة مقـارنـة) حـيث قـال: «تشـهـد «رسـالة الـغـفـران» على
كـثـيـر من تــأثـراته بـالـفـلـكـلـور اإلسـالمى من نـاحـيـة وبـتـراث اإلغـريق

والرومان من ناحية أخرى»(٣).
واألسطـورة التى يتعامل مـعها الناقـد األسطورى فى األدب ليست
هى نــفـسـهـا األســطـورة األولـيـة الـتى أنــتـجـهـا الــرجل الـبـدائى والـتى
يتعامل معها عالم األنثربولوجيا وهى ال تزال خاما بل باتت أسطورة
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ـدارس عــديـدة األســطـورة وراحت حتــاول اإلحـاطـة بــهـا عــلى غـرار ا
األخرى من ثم بـات كل تعريف لـها هـو األصح بالنـسبة لـكل مدرسة
وانتـقلت هـذه العـدوى إلى غايـة محـاولة إيـجاد مـنهج نـقدى أسـطورى
كــفــيل بــرصــد االنـزيــاحــات األســطــوريـة فـى الـنـص اإلبـداعـى وظـلت
ـكن فـهم ـدرســة الـرمـزيـة تــرى أنه ال  جــمـيـعـهــا تـنـشـد الـكــمـال «فـا
األسطـورة إال على أساس التـفسير الرمـزى ألن األسطورة ترمز إلى
مـعنى مـا (فيرومـيثـيوس) مـثال يرمز إلى الـتضـحيـة من أجل اإلنسان
و(أفروديت) ترمز للجمال و(ديونيزوس) يرمز للفرح واخلصب.. ومن
ـدرسـة ــدرسـة: إرنـست كــاسـيـر ومــاكس مـولـلــر. أمـا ا أعالم هـذه ا
الـتاريـخيـة فتـرى أن آلـهة كـانوا مـلوكـا عـظامـاً فى الزمن الـقد ومع
بـعـد زمـنـهم أحـيـطـوا بـهالـة من اإلكـبـار والـتـقـديس جـعـلـتـهم يـقـاربون
اآللهة.. يؤكد ذلك الكلبى فى كتابه (األصنام) من آن آلهة العرب (ودّ
وسـواع ويغـوث ويعـوق ونسرا) كـانوا بـشراً فمـاتوا فـجزع عـليهم
ذووهم فنـحتـوا لهم أصـنامـاً على صـورهم ونصـبوهـا. ينـظرون إلـيها
ويـطــوفـون حـولـهــا وفى الـقـرن الــثـانى تـزايــد تـعـظـيــمـهـا ومع مـرور
ـدرســة الــنـفــســيـة فــتـرى أن األجـيــال انــتـهــوا إلى عــبــادتـهــا أمــا ا
ـا (تمـثيالت) مـنكـرة لرغـبات الشـعوريـة فى نفس الـفرد األساطـير إ
درسة من عالم األساطيـر تسميتها للعقد النفسية لدى وتستمد هذه ا
الفرد فـهناك (عقدة أوديب) و(عقدة إلـكترا) و(عقدة نرسيس).. إلخ..
ا هى صور بدائية أما يونغ تلميذ فرويد فيرى أن (النماذج العليا) إ
الشعورية أو رواسـب نفسية لتجارب الشـعورية شارك فيها األسالف
فى عصور بدائية»(٨). فمن هم أبرز أعالم النقد األسطورى يا ترى?

«ذات الـصـفا» هـذا الـرمـز الـذى يـخـتـزن أسـطـورة كـامـلـة لـهـذه احلـية
الـوفيـة مع حـليـفـها الـذى غـدر بهـا وبـالتـالى تـعـد «األساطـيـر كمـصدر
قـصصى لـلـحكـاية عـند أبى الـعالء ومـعظم هـذه األساطـيـر تنـتمى إلى
عالم احلـيوان والـزواحف مـثل أسطـورة احليـة الـوفيـة «ذات الصـفا»
ومنها احلـية التى كـانت تسكن فى دار احلـسن البصـرى وحفظت عنه

القرآن من أوله إلى آخره»(٦).
نـستـطـيع القـول إذن أن الـناقـد األسطـورى عـليه أن يـتـتبع مـسار
الـــتـــجــديـــد الـــذى حلق بــاألســـطـــورة األولــيـــة فى الـــنص عـن طــريق
«االنزياح» الذى طـرأ عليها من خالل التعـديل الذى تستدعيه الظروف
ـبـدع ومن ثم فـالنـقـد األسـطـورى يسـتـخـرج «اجلـديد» فى احملـيطـة بـا
النتاج األدبى «اجلديد هو الذى يعيد علينا هذه األسطورة بعد حتقيق
ــكن الــقــول إنه تـعــديل تــفــرضه ظـروف شىء من «االنــزيــاح» الـذى 

العصر واحلياة االجتماعية على األديب»(٧).
يـبدو مـن خالل ما تـقـدمه أن دور الـنـقـد األسـطورى واضـح وجلى
وهــو إيـجـاد اجلـديـد فى الـعـمـل األدبى من خالل مـا حلق بـاألسـطـورة
األولـية من انـزياح يفـرضه العصـر ومتـطلبـاته ولكن مـا يبقى غـامضا
درسـة التى تـبـنت منـهج النـقد األسـطورى وكـانت موفـقة هو مـا هى ا
فى مــا ذهـبت إلــيه? أو عـلى األقـل: من هـو الــدارس أو الـنــاقـد الـذى
نـهج الـنقـدى األسطـورى السـلـيم الذى ال نـقائص فـيه?.. ولكن تبـنى ا
ـشـكـلـة - فى نـظـرنـا - بـدأت مـنـذ احملـاوالت األولى لـوضع تـعـريف ا
جـامع مـانع لألسـطورة وطـبـعا كـان ضـربـا من احملال كـمـا سـنوضح
ذلـك جلـيـا فى الـفـصل األول (مـفـهـوم األسطـورة) فـقـد تـبـنت مدارس
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اخلـافيـة» إال مظـهراً عـلـنيـا لالختالفـات التـى كانت قـائمـة ب االثـن
وهى االخـتـالفـات عــيـنــهــا الـتى أودت بــصـداقــتــهـمــا فى عـام ١٩١٣
ـدرسـة خاصـة به عرفت فـيمـا بعـد باسم وانتـهت إلى استـقالل يونغ 
عـروفة باسم علم النـفس التـحليـلى تمـييزا لـها من مـدرسة «فرويـد» ا
مدرسة التحليل النفسى.. ثم بدأ ينصرف شيئاً فشيئاً إلى البحث عن
طبيعة اخلـافية وظاهرتها وفى مشكالت السـلوك النفسى بعامة ولقد
كـانت لهذه األبـحاث أثـر فى ابتـعاده عن مـيدان اختـصاصه واالنـتقال
مـنـه إلى دراسـة أحوال األقـوام الـبـدائـيـة سـلـوكـا وطـبـاعا»(١٠) ويـعد
ـذهب يـونغ أول من اهـتم بـالـنـقـد األسـطـورى حـيث إنه «مـبـدع هـذا ا
ذاهب»(١١). فقـد استفاد النـقدى الذى طـفق منذ عـقود يـنافس بقـية ا
اط األولـيـة» أو الـنـمـاذج الـبـدئـيـة; حيث ـنـهج الـنـقـدى من «األ هـذا ا
الحظة يعـرفها يونغ كـما يلى: «مـفهوم الـنموذج البـدئى مستـفاد من ا
Fairy Tales ـا تـشــتـمل عـلـيه األسـاطـيـر وقـصص احلـور ـتـكـررة  ا
ى من موضوعات مـحددة رئيسـية شائعة فى ـعروفة فى األدب العـا ا
ـوضوعـات لدى أفراد.. فى خـياالتهم كل مكـان لكـننا نـصادف هذه ا
وأحالمـهم هذيـاناتهم وصالتـهم هذه الـصور الـنموذجـية ومـا يتصل
بها هى ما نطـلق عليه األفكار البدئية.. وهذه األفـكار البدائية تستمد
أصـولـهـا من الـنـموذج الـبـدئي الـذى هـو - بـحـد ذاته - شـكل سـابق
الوجود غير شعورى وغير قـابل للتمثيل ويبدو جزءاً من بنية النفس
وروثـة ولذلك يـتبدى عـفويا فى كل زمـان ومكـان. والنمـوذج البدئي ا
بـسـبب من طـبـيـعـته الـفـطـريـة يـنـطـوى عـلى عـقـد ذات حـدة شـعـورية
ويـسـهم فى استـقاللـيـة هذه الـعـقد»(١٢). ويـرى يـونغ أن هـذه النـماذج

* النقد األسطورى وأعالمه البارزين:* النقد األسطورى وأعالمه البارزين:
قـدار إجـادة تمـثل الـتقـلـيد األدبى من يـرتبط الـنـقد األسـطـورى 
ـبـدع; بـاسـتـحـضـاره لألسـطـورة األسـاسـية عـن طـريق الـرمز طـرف ا
ــا يالئم األســطــورى وتــوظــيــفـــهــا من خالل االنــزيـــاح األســطــورى 
ــبـدع وبــالــتـالى يــرتــبط الـنــقـد الـضــرورات الـقــائــمـة الــتى حتــيط بـا
األسطـورى اجلديـد الـذى هو (اإلجـادة فى الـتعـديل الـذى يزيح الـعمل
األدبى عن األسـطورة وفـقا لـلضـرورات القـائمـة.. والتـى يرى الـكتاب
األجالء أنفسهم مضطرين إلى أخذها بع االعتبار وتعديل االنزياح
ـــا يالئــمـــهــا ســواء كـــانت هــذه الــضـــرورة مــاديــة أو األســطــورى 

روحية)(٩).
نـشغل بالنـقد األسطورى يسعون إلى لعل هـذا ما جعل معظم ا
درسة التى يتبنـاها - إلى أبعد احلدود - فى تعزيز استغالل آليـات ا
ـبـدعـ لـلـنـقـد األسـطـورى هـو مـنــنـهـجه ومن أهم األعالم الـبـارزين ا

كارل يوجن.
* كارل يوجن والنقد األسطورى:* كارل يوجن والنقد األسطورى:

لـقد ساهـمت األنثروبـولوجيـا الثقـافية كـثيرا فى إثـراء هذا االجتاه
النقدى وتطويره وقد تبنى هذا االجتاه العالم كارل يوجن «وهو كارل
غوستاف يونغ الذى ولد سنة ١٨٧٥ بسويسرا وبدأ حياته العملية فى
عــام ١٩٠٠ طـبــيـبــاً مـسـاعــدا فى مـســتـشــفى األمـراض الــعـقــلـيـة فى
«بـرغزلـى».. لكـنه اسـتـطـاع بـفـضل مـثـابـرته أن يـتـقـلـد منـاصب أعـلى
ويتـحصل على مراتب عليـا.. وما النقد الذى سـلطه يونغ على نظريات
ـشـهـور عـام ١٩١٢ بـعـنـوان «سـيـكـولـوجـيا «فـرويـد» وضـمـنه كـتـابه ا
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ـرضيـة - كـما ذهب فـرويـد - وقد يـؤثـر مزاج الـكاتب من األعراض ا
ـزاج مـهـمـا كـان ال يـغـيـر من فى أسـالـيـب األداء األدبى إال أن ذلك ا
ـقدار الذى يقـتضيه االنزياح اط األولية إال با الـرؤيا ال يغيـر من األ
عن األســـطــورة األولى والــذى يـــفــرضه مـــوقف الــكــاتـب من احلــيــاة

ومستجداتها»(١٥).
وعلى الرغم من بعض االنتقادات التى وجهت إلى هذا الدارس إال
ـكـنــنـا بـأى حــال من األحـوال الــتـغـاضى عـن تـلك الـتــأثـيـرات أنـه ال 
واإلسهـامات الـتى قـدمهـا وأثرى بـها مـذهب الـنقـد األسطـورى والتى
ـدرسـة الـنـقـديـة األسـطـوريـة خـاصـة تـبـنــاهـا بـعـده الـعـديـد من رواد ا

درسة الفرنسية (اليوجنية). ا
* كلود ليفى شتراوس والنقد األسطورى:* كلود ليفى شتراوس والنقد األسطورى:

ذهب الـبنـيوى ثل الـعالم األنـثروبـولـوجى كلـود ليـفى شتـراوس ا
فى حتـلــيل األسـطـورة; حـيـث أقـر أنه مـولـوع بــالـبـنـيــويـة قـائالً: «ومن
احملتمل أن يكون عقـلى قد انطوى على شىء ما يرجح أننى كنت على
الـدوام ما أنا عـليه اآلن من نـزعة بـنيويـة.. إنهـا البـحث عن الثابت أو
الـعنـاصـر الـثابـتـة ضـمن سـلسـلـة فـوارق مصـطـنـعة»(١٦); حـيث «أخذ
ـفـهـوم عالقـات الوظـائف وجـمع األسـاطيـر بـنـاء علـيـهـا ووضح كيف
تنوعت األساطير من مصادرها األساسية إلى روايات متعددة»(١٧).
هذا وقـد اعتمـد كلود ليـفى شتراوس الـتحلـيل البنـيوى لألسطورة
على أساس عدة مـنطلقات اسـتفزته شخـصيا منـها ما اعترف به إزاء
مـا تـوصـلت إلــيه األلـسـنـيـة فى (مــقـالـة مـكـتــوبـة سـنـة ١٩٥٢ وتـشـكل
الفصل الرابع من «األنثروبولوجيا البنيوية» والتى جاء فيها «إننا جند

البدئـية تـتمركـز فى منـطقة بـاطنـة حتت ما أسمـاه فرويـد بـ«الالشعور
الـفـردى» أسـمـاهــا بـ«الالشـعـور اجلـمـعى» «ويـعـنى يـوجن بـالالشـعـور
اجلمـعى جماع جتارب اإلنسـانية التى انحدرت إلى الـنفس اإلنسانية
عن طريق األسالف البدائي عـبر نفوس األجداد واآلباء وهذا يعنى
أن مضـمون الالشعور اجلمـعى يتضمن أساسـا عناصر من الرواسب
بـاقــيـة فى الـنـفـس اإلنـسـانـيــة تـرجع إلى آالف الـســنـ يـطـلق عــلـيـهـا
«النماذج البدائية» تظهر فى األساطير بصورة عارية من التغير»(١٣).
وبـهــذا يــرجع الـفــضل لــكـارل يــونغ فى تــطــويـر نــظــريـة «فــرويـد»
بـاكتـشافه هذه الـطبـقة من الالشـعور اجلمـعى التى تـأتى حتت الطـبقة
ـاط الـتى حـددهــا فـرويـد بـالالشـعـور الـفـردى ذلك أن الـكـثـيـر من األ
العـليـا وبتـعبـير آخـر «إن فى أعمـاق كل منـا - نحـن معـشر الـبشر -
إنـسـانـا بـدائـيــا نـصـدر عـنه فى أمـور كــثـيـرة دون أن نـعى. وعن هـذا
ـاط الـعـلـيـا - بـتـعـبـير اإلنـسـان  الـبـدائى أو الالوعـى اجلمـعـى أو األ
ـألوفـة فى الـفن واألدب واألساطـير يـوجن - تصـدر الصـور الـنمـطيـة ا

واألحالم»(١٤).
خالصـة الـقول أن الـنقـد األسـطورى عـنـد يوجن اسـتـفاد كـثـيرا من
عتقدات مواد األنثروبولوجيا الثقافية التى تعنى بالعادات والتقاليد وا
اط العليا» التى يستغلها وغيرها والتى حتدث عنها يـوجن باسم «األ
األديب من حـيث إن األدب «رؤيـة» «فـاألديب أو الشـاعـر يـقـوم بعـمـلـية
خرق ويصل إلى الالوعى اجلمعى إلى اجملاهل واخلفايا إلى األسرار
الـغامـضة. وهى غـامضـة ألنهـا ال تخـضع للـمألـوف اجلارى وليس ألى
شىء آخر.. واألدب مدخل حقيقى إلى األسرار اجملهولة وليس عرضا
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ال مـعنـى لهـا أو هـكـذا تـبـدو لـكـنـهـا مع ذلك تـعـاود الـظـهـور فى كـافة
أرجاء العـالم... لقـد انحـصرت مـشكـلتى فى مـحاولـة اكتـشاف ما إذا
كان هناك نـوع من النظام وراء هذا االضطـراب البادى للعيان - هذا
كل ما فى األمر»(٢٠). وقد أرجع ليـفى شتراوس االختالفـات البسيطة
ــؤرخــ فى حــد ذاتــهم فـى شــكل بــعض األســاطــيــر إلى اخــتالف ا
ـا هـو مـتشـابه فـيـمـا بـيـنـها «يـنـصب اهـتـمـامـنـا على وبـالـتـالى اهـتم 
ـتـشـابه فـقط فى األسـاس ونـهـمـل الـفـوارق العـائـدة إلـى حـقـيـقة أن ا
عطـيات وطـريقة تـأويلهم لـها ليـست ذاتها ؤرخ فى نـحت ا طـرائق ا
تماما»(٢١). وقد شبه ليفى شتراوس األسطورة باللغة على أساس أن
العـناصر الـتركـيبيـة لألسطـورة هى نفسـها طـريقة الـتركـيبة فى الـلغة
وأيـضا فى بـنـيتـها الـرمـزية ومن ثـم لم يهـمل دور الـرمز األسـطورى
وعده «هـو الذى يؤسس وجودها عـامة ونسيجهـا خاصة فاألسطورة
بـنيـة رمزيـة تشـبه بنـية اللـغة. وهـذا يعـنى أن الصـور اللـغويـة اخملتـلفة
هى الـتى تـدعم كـيـانـهـا العـام ولـهـذا جنـد أن الـوظـيـفـة الـرمـزيـة تمـثل

جوهر الدراسة األسطورية»(٢٢).
ـنهـجه الـبنـيوى من ـتـعلـقة  وقـد اسـتمـد ليـفى شـتراوس أفـكاره ا
مصـادر مـتنـوعـة أهمـهـا «فـرويد الـذى يـرى فى األساطـيـر تعـبـيرا عن
ـصدر الرئيسى رغـبات ال واعية ال تتـوافق مع التجربـة الواعية.. أما ا
ـعلـومـات الـعامـة فـاألسطـورة بـالـنسـبـة له لـيست اآلخـر فـهـو نظـريـة ا

ا هى تنطوى على رسالة أيضا..»(٢٣). مجرد حكاية خرافية وإ
ـوسيقى حيث شرح ذلك هذا وشـبه ليفى شتـراوس األسطورة با
بقوله: «عـلينا بـالتالى قـراءة األسطورة وكأنـنا بهذا الـقدر أو ذاك نقرأ

.. بدا أنـفسـنا نـحن األنثـروبولوجـي فى وضع حـرج بإزاء األلـسنـي
لنا فجأة األلسني أخذوا يتـملصون منا فرأيناهم يتنقلون إلى اجلهة
األخرى من احلاجز الـذى يفصل العلـوم الدقيقـة والطبيعـية عن العلوم
اإلنـسانية واالجتـماعية والذى اعتـقدنا زمنا طـويالً أن عبوره متعذر..
فكـان أن ألم بنـا من جهـتنـا شىء من احلزن كـما انـتابـنا - ولـنعـترف
بـذلك - كــثـيـر من احلــسـد إنـنـا نــريـد أن نـتــعـلم من األلـســنـيـ سـر
عقد الذى جناحهم أال يسـعنا نحن أيضا أن نطـبق على هذا احلقل ا
تدور فيه أبـحاث الـقرابـة التنـظيم االجـتماعـى الدين الفـولكـلور تلك

ناهج الصارمة التى تبرهن األلسنية كل يوم على فعاليتها?»(١٨). ا
ـصـادفـات هـذا من جـهـة ومن جــهـة أخـرى اسـتـفـزته كـذلك تـلك ا
تكررة فى األساطير عبر أنحاء العالم والتى أثارت تساؤالت عديدة ا
هم عـنـد لـيـفى شـتـراوس حـيث خـلص فى الـنـهـاية إلـى أن «اجلانـب ا
ـضــمـرة فى ثـنــايـاهـا أو ـنــطـقــيـة ا عــلى رأيه يـتــمـثل فى الــعالقـات ا
باألخـرى يتمثل فى «بنيـتها اخلاصة» فاألسطـورة فى نظره تعد مقاال
ـقاالت يلـزم لفهـمها أن نقـارنها بـغيرهـا من األساطيـر نظرا ألنه من ا
يراها أشبه بـصورة محسوسة قابلة لـلمقارنة والتجديد»(١٩). وبالتالى
ركـز لـيفـى شتـراوس اهـتـمـامه على بـنـيـة األسـطورة بـاعـتـبـار أن تلك
االختالفات الـتى تطبـعها من منـطقة إلى أخـرى كانت نتيـجة الروايات
اخملتلـفة لهـا والتى تأثـر عليـها بالـزيادة أو بالـنقصـان حيث يسـتفيض
فى طــرح اإلشــكــالــيــة قــائال: «هــكــذا كــان تــوجــهـى األول.. مــحــاولـة
اكـتـشــاف نـظـام مــا وراء هـذا االضـطــراب الـبـادى لــلـعـيــان.. فـكـانت
شـكلة هى ذاتهـا بالضـبط. القصص األسطـورية االعتـباطية عـبثية ا
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ا لها من وظيفة هامة; إذ يقول: الغرب الذى اهتم كثيرا باألسطورة 
«تـتـعـدى وظـيـفـة األسـطـورة اإلبالغ لـذاته إلـى مـحـاولة تـفـسـيـر بـعض
يـزات اجملتمع التى تنتـمى إليه كأصل القانون والـطوطم والطبقات
ؤسـسات االجتماعية»(٢٦). وقد جتسدت جهوده من خالل احلاكمة وا
كتـابه «تشريح الـنقد» الـذى نشـره عام ١٩٥٧ والذى يـرجح أن تكون
قالة تـسمية «الـنقد األسطـورى - أطلقت ألول مرة من خالله - فـفى ا
ـقصـود بالنـقد األسـطورى وقد الـثالـثة من هذا الـكتـاب شرح فراى ا
Architypal Criticesm: theory of :ـقالة هو وضع عنـوانا لهذه ا
ـاط األولى ما هـى إال أساطـيـر البد أن تـتـجلى myths فـهـو يرى األ

ـاط وإظهار فى األدب ومهمـة النـقد األدبى هى الكـشف عن هذه األ
مـدى االنزياح والـتعـديل واالنقطـاع والتـغييـر وأسالـيب األداء اجلديدة
التى خضـعت لهـا فكل نقـد أدبى البد أن يكـون نقدا أسـطوريا مادام

اط األولى»(٢٧). األدب فنا مجازيا وما دام اجملاز يرجع إلى األ
يـبـدو أن نورثـروب فـراى قـد اسـتـفـاد كثـيـرا من نـظـريـة يـوجن على
اط األولـية وجـعل مهـمة الـنقـد األسطـورى إظهـار مدى االنـزياح األ
الذى حلق بـها ح ارتبط باألدب فقـدم بذلك الكثير لـلنقد األسطورى
فيـما يـخص التطـبيق والـتنـظيـر على الـرغم من اعتـرافه شخـصيا أنه
بـفـعـل الـصـدفـة وجــد نـفـسه ضــمن مـدرسـة الــنـقـد األســطـورى بـفـعل
ـسـتـمـرة فى الـبـحث محـاولـة لـكـتـابة الـصـدفـة «كـانت أولى جـهودى ا
تعـقيب مـوحـد على كـتب ويلـيم بـليك الـتنـبؤيـة. إنـها قـصائـد أسطـورية
الـشـكل: وكـان علـى أن أتعـلم شـيـئـاً عن األسـطـورة لـكى أكـتب عـنـها
وهـكــذا اكــتـشــفت بــعـد أن نــشـر الــكــتـاب أنى مـن مـدرســة «الـنــقـد

نص أوركــسـتـرا فال نـدركـه مـقـطـعــا بـعـد آخـر بل صــفـحـة كـلــيـة بـعـد
ـعنى آخر علـينا أال نـقرأ من اليـسار إلى اليمن بل صفحـة.. وهكذا 
نـقـرأ عمـوديا فى الـوقت ذاته من األعـلى إلى األسفـل وبدون مـعامـلة
األسطورة كـنص أوركسترا - يكتب مقـطعا إثر اآلخر - لن يكون فى
وسـعنـا فهـمهـا كـمجـموع كـلى واسـتخالص مـعنـاها»(٢٤). بـعدهـا أكد
وسيقى واللغة يخص ليفى شتـراوس أنه ثمة تشابه ب األسطـورة وا
وسيقى قـدور مقارنـة ا العنـاصر األدنى فى كل منـها حيث يـقول: «
ـيثولـوجيا ال يـثولوجـيا والـلغة مع وجـود هذا الـفارق: فى ا بـكل من ا
توجد فونيـمات والعناصر األدنى فيها هى الكـلمات. وإذا تناولنا اللغة
كمـجموعة صـرفية فهـذه تتشكل من الـفونيمـات أوال ثم الكلمـات ثانيا
فــاجلــمل ثــالــثـا.. وإذا حــاولــنــا فـهم الــعالقــة بــ الــلـغــة واألســطـورة
ـوسـيـقى فـلن نـنجـح إال باسـتـخـدام الـلـغـة كـنـقـطـة إقالع وبـعـدها وا
يثولـوجيا من جهـة ثانية ـوسيقى من جهـة أولى وا كن إيضاح أن ا
تنبعان كالهما من اللغة لـكنهما تنموان بصورة مختلفة وفى اجتاهات
وسيقى تـشدد على اجلانب الـصوتى الكامن أصال فى مـختلفـة وإن ا
ـعـنى جـانب احملـتـوى ـيـثـولـوجـيـا عـلى جـانب ا الـلـغـة بـيـنـمـا تـشـدد ا

الكامن بدوره فى اللغة»(٢٥).
نهجه إال أنه يعد أول من تصدى ومهما تكن من نقـائص حلقت 
ـقدرة ال تـضاهـيـها مـقدرة من تـبنى قـبله للـقيـام بالـتحـلـيل النـظرى و

نهج البنيوى فى حتليل األسطورة. ا
* نورثروب فراى والنقد األسطورى:* نورثروب فراى والنقد األسطورى:

يعد العالم الكـندى «نورثروب فراى» من أهم نقاد هذا االجتاه فى
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ويـذهب فــراى إلى أن الـنـقـد األسـطــورى يـسـتـنـد أســاسـا عـلى فـكـرة
االنزيـاح حيث يـعتبـر األدب «أسطـورة منزاحـة عن األسطـورة األولية
التى هى األصل وهـى البـنـية وكل صـورة فى األدب مـهـما تـراءت لـنا
جديـدة ال تعدو كونهـاتكراراً لصورة مـركزية مع بعض االنزياح ومع

مطابقة كاملة أحيانا أخرى»(٣١).
خالصة الـقول أن فـراى وسع نـظريـته األسـطوريـة فى الـنقـد حيث
اط األولـية» كما أقام اطـا أدبية» إلى جانب «األ اعتـبر أن هناك «أ

يثة» والتى هى «النواة األساسية» لألسطورة. نظريته على «ا
* بيير برونيل والنقد األسطورى:* بيير برونيل والنقد األسطورى:

(Mythocritique الـنقـد األسـطورى) وضع بيـيـر برونـيل مـنهـجه
ـنــاهج الــنــقــديـة الــتى تالمس ســنــة ١٩٩٢ ولــهـذا يــعــد من أحــدث ا
الـنـصوص األدبـيـة ذات االنزيـاحـات األسطـوريـة سـواء على الـسـاحة
الـنقـدية الـغربـية أو العـربيـة. وقد اسـتهل بـرونيل مـنهـجه بعـبارة قـالها
غـابــريـال غـارسـيــا مـاركـيـز (gabriel Garcia Marquez): ««هـنـاك
عـشرة آالف سـنـة من األدب خلف كل قـصة نـكـتبـها».. لـيس خلف كل
ـبرر ا خـلف كل نص. فـزخم تـلك الـتـقـاليـد لـيس ا قـصـة فـحـسب: وإ
الـوحيد فقط الهـتمام مؤرخى األدب بل يـسمح أيضا بـالبحث الواسع
حــول حــضــور األســاطــيــر فـى الــنص األدبى وتــلك الــتــعــديالت الــتى
ـشع الـذى تكـسـبه إياه. تـضـفيـهـا علـيه وحـول ذلك الضـوء الـساطع ا
فقـد كـنت أظن لفـترة من الـزمن دأنه بـإمكـاننـا صيـاغة الـقوانـ ولكن
ـادة فـالــيـوم أعـتـبـر كال من:" األدب يــعـطى مـقـاومـة أخــرى بـخالف ا
جتــلى مــطــاوعــة وإشــعـاع األســاطــيــر فى الــنص كــظــواهــر دائــمـة

األسطورى» التى لم أكن قد سمعت بها من قبل»(٢٨).
اط اط العليا أو األ هذا وقد عمل فراى على تطـوير نظرية «األ
الـبدائيـة» كما يعـتبر فراى أن األسـطورة هى من أوجدت األدب الذى
انـحدر منـها حيث يرى أن «األدب يـصدر عن بنـية أساس - نسق أو
ــيـثــة» أى هى «األســطــورة» فى حـالــتــهـا األولـى قـبل نــظــام - هى «ا
«االنـزيـاح أو الـتـعـديل» أيـام كـانت شـعــائـرهـا «وظـائـفـهـا الـطـقـوسـيـة

بالتعبير الدارج» هى وحدها التى حتددها»(٢٩).
معـنى هـذا أن األدب ارتـبط منـذ األزل بـالشـعـائر أو الـطـقوس أى
يثـة» نفسها - والتى تبـناها فراى من ب ما تبنى من أنه ارتبط بـ «ا
مصـطـلحـات اسـتمـدهـا من عـلم األنثـروبـولوجـيـا - هذه األخـيـرة التى
أنـتـجت من قـبل جمـاعـة تعـارفت عـليـهـا من خالل الـشعـائـر والطـقوس
ـيثـة التى هى اجلمـاعـية أيـضا ومن ثم كـان األدب نتـاجا جـمـاعيـاً كا
(الـنواة األسـاسـية لـألسطـورة إنـها قـصـة ولـكنـهـا قـصة مـنـحدرة من
اجلمـاعة ال الـفرد وهـكذا وشأن األدب الـسابق عـلى الكـتابة إنه أدب
ـيثـة ودراستـها جمـاعى ال يعـرف مؤلـفه.. فـاالنتـقال من الـطقس إلى ا
ة يلقى ضوءا على ترافق ظهور األدب مع ظهور على أنها شعيرة قد
الــطــقس.. لــقــد اخــتــار فـــراى الــطــقــوس الــفــصــلــيــة (طــقــوس دورة

الطبيعة)»(٣٠).
يــشــدد فـراى كــثــيـرا عــلى ضــرورة اسـتــقالل الــنـقــد ويــحـذر من
احـتمال اخللط بـ عمل الناقد وعـمل األنثروبولـوجى أو النفسى كون
الـنقـد األسـطورى يـلـتحم بـهـذين اجملالـ ويـستـقى مـنهـمـا الكـثـير من
ـيـثـة» وغـيـرهـما ـاط الـعـلـيـا» و«ا ـصـطـلـحـات من ذلك «األ الـرؤى وا
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ــكن جتــاووزه ومن خاللــهــا يــصـبح مـعــيــنــة وكـأنــهــا فـعـل ثـابت ال 
العنصر األسطورى حجر الزاوية فى النص.

الـتـقنـيـة الـرابـعةالـتـقنـيـة الـرابـعة: التـنـاص: عـندمـا يـبـنى الـنص من خالل تـوظيف
بدع إلى نصوص أخرى فى بنيته بغيـة إنتاج جديد وكثيرا ما يلجأ ا
نصـوص تراثيـة فيكون الـتناص عـنصر جتـلى وجند مثل هـذا التناص

بكثرة فى الروايات.
التقنـية اخلامسةالتقنـية اخلامسة: الصـورة البالغية: وهى الـتقنية األكـثر شيوعا -
فى الشعـر خصوصـا - وذلك من خالل مخـتلف التـقنيات الـبالغية من
كنـاية واستـعارة وتـشبيه وغـيرهـا تماشـيا مع طـبيعـة األدب اإلنشـائية

الغنائية ومع طبيعته الرمزية األسطورية.
التـقنيـة السادسةالتـقنيـة السادسة: اخلـلفيـة األسطورية; حـيث ال يعمـد الشاعر إلى
ـا االرتـكاز عـلـى عـمـلـيـة مـعـيـنـة فـيـحدث تـوظـيف عـنـصـر صـريـح وإ
ـعبرة عن قـضايا مـعاصـرة تبدو واقـعية تـقارب ب صـوره وأحداثه ا
أو ب أحـداث وصور تـتعـلق بأسـطورة مـعيـنة فـيظـهر الـنص ببـعدين:
ـثل اخلـلـفـيـة األسـطـورية; أحـدهـما فـنى مـبـاشـر وآخـر غـيـر مـباشـر 

بدع ال يذكر األسطورة صراحة. عنى أن ا
الـسـابـعة: الــبـنـاء الـفـنى: ويـشـبه إلى حـد مـا بـنـاء الـنص الـتـقـنـيـة الـسـابـعةالـتـقـنـيـة 
األسـطـورى حـيث يـقـتـرب شـيـئـا مـا من الـتـقـنـيـة الـسـابـقـة إذ يـتبـنى
بـدع بناء فـنيا جـاءت علـيه أسطورة مـا ويصوغ فـيه نصه اإلبداعى ا

ومن ثم يوحى ذلك اإلبداع الفنى على األسطورة مباشرة.
هذا والتجلى يكون فى حالة من ثالث حاالت:

احلـالـة األولىاحلـالـة األولى: صـريـحـا أو تـامـا: عــادة مـا يـكـون فى الـعـنـوان أو

الـتـجـدد.. هـذا الـتـصـنـيف الـذى أقـتـرحه لـيس له هـدف سـوى إضـفاء
الــقــلــيل مـن اإلضــاءة وإقــامــة نــوع من الــتــحـــلــيل األدبى هــو الــنــقــد

األسطورى»(٣٢).
قدم لنـا برينـات منهـجه (النقـد األسطورى) من خالل ثـالثة ظواهر
(Flexibilite) ـطــاوعـة أو قـوانـ هـى: الـتـجـلى (Emergence) وا
نهج عـلينا إزاحة واإلشعاع (Irradiation) وحتـى نقترب أكثـر من ا

بعض الغموض على آلياته الثالث(٣٣):
:Emergence ١ - التجلى ١ - التجلى

هـو جتـلى الـعـنصـر األسـطـورى فى الـعـمل األدبى وهـو ال يـتوقف
عـلى نص واحـد فـقــد يـكـون فى أعـمـال كـامـلــة لـكـاتب وقـد يـكـون فى
جـنـس أدبى جملـمـوعـة من األدبـاء أو فى أدب قــومى بـرمـته.. بـحـسب
دونـة التى تـقوم عـليـها الـدراسة. (ويـرى بيـير بـرونيل أن حتـليال من ا
هذا النوع - أى الـنقد األسطورى - يكون شـرعيا أكثر إذا ما انطلق
مـن الـصـدفــة األسـطـوريــة فى الـنص لــكن لـيس مــعـنى هـذا االكــتـفـاء
ا يجـب على الـتحلـيل أن يتـعمق فى بتـحليل سـطح النـص فحسـب وإ

داخله)(٣٤). والتجلى يكون من خالل التقنيات التالية:
األولى: من خالل العبـارة االستـهاللية الـتى تتـصدر النص التـقنية األولىالتـقنية 
األدبى فى شكل حـكمة أو قول مـأثور أو جمـلة استـهاللية تـنبئ بتوجه

النص وتمنحه هامشا.
التـقـنيـة الـثانـيةالتـقـنيـة الـثانـية: الـعنـوان: الـذى قد يـشيـر صـراحة لألسـطورة أو

يكون مضلال.
الـثالـثة: الالزمـة: وهى عبـارة تتـكـرر فى النص عـبر وتـيرة التـقنـية الـثالـثةالتـقنـية 

≥µ ≥¥



±π

ـقـاومـة الـعـنـصـر األسطـورى فى بـليـونـة الـتـكـيف وفى الـوقت نـفـسه 
ـبدع ـطـاوعـة من خالل حـاالت يـحدثـهـا ا النص األدبى)(٣٥). وتأتى ا

فى النص هى:
ـبـدع إلى إبراز احلـالـة األولى: الـتـماثل والـتـشـابه: بـحـيث يـعـمـد ا
واقف أوجه التـشابه أو التماثل بـ العنصر األسـطورى (األسماء ا
األحداث احلاالت) والعنصر األدبى كاألسماء واإليحاءات الرمزية.

بدع إلى إحداث احلالة الثانية: التشوهات والتغيرات: يعمد فيها ا
ـوظف والـعـنـصـر األدبى الـذى فـروق مـا بـ الـعـنـصـر األسـطـورى ا
ـفـاضــلـة فى األدوار يـرتــبط به عن طــريق الـزيــادة والـنــقـصــان أو ا
فتـحدث مسافـة داللية بـ العنصـرين تمتـد من النقـيض إلى النقيض
وبـذلك يـكـون أحدهـمـا مـركز اخلـيط ويـكـون الثـانى طـرفه فى جـهة من
طـاوعة التى أدخلها اجلـهت وبذلك تقوم فـيها مسافة داللـية ولدتها ا

بدع على العنصر األسطورى بواسطة التشوهات احلاصلة فيه. ا
احلـالـة الـثـالـثـة: الـغـمـوض وتـعـدد الـرؤيـة: حـيث يـعـمـد األديب إلى
تـغـليف الـعـنصـر األسـطورى بـهـالة من الـغـموض تـنسـجم مع غـموض

العنصر األسطورى الذى يرتبط فى النص.
طاوعة طـاوعة تتـناسب طردا مع اإلشـعاع فكـلما كـانت ا هذا وا
طـاوعـة مـتـقـلـصـة كان ـتـدة كان اإلشـعـاع سـاطـعـا وكـلـمـا كانـت ا

اإلشعاع خافتا. فما اإلشعاع يا ترى?.
:Irradiation ٣ - اإلشعاع ٣ - اإلشعاع

له دالالت فـيـزيائـيـة وظـيفـته جـديدة تـكـتـسبـهـا األسـطورة بـعـد ما
تـوقـفت عن الـوظـيـفـة األولى وهى تـلك الـظالل أو الـهـالـة أو اإليـحاءات

الالزمة أو التناص حيث حتدث اإلشارة بوضوح بواسطة التسمية -
مثال - فيكون التجلى واضحا صريحا.

احلالة الثانيةاحلالة الثانية: جزئيا: ويرد عن طريق اإلشارة إلى جزئية أو صفة
من صـفات الـعـنصـر األسطـورى ليـكون اجلـزء داال على الـكل وعادة

ما يكون ذلك فى الصور البيانية.
احلالة الـثالثةاحلالة الـثالثة: مضـمرا: أو مبهـما وهو األكثـر شيوعا فى اإلبداع
الـفنى من سابـقيه يرد فى الصـور البالغيـة على وجه اخلصوص ألن
بدع أبعادا أوسع وتمنح وظف تمنح ا ضبابية العنصر األسطورى ا

القار مساحات داللية أوسع.
ـطـاوعة فـكـلمـا كان الـتـجلى هـذا والتـجلـى يتـنـاسب عكـسـيا مع ا
طـاوعـة أقل امتـدادا أو مـتـقلـصـة وكلـمـا كان جـزئـيا صـريحـا تـكـون ا
ـطـاوعـة ـطـاوعـة أكـثـر امـتـدادا وكــلـمـا كـان مـضـمـرا تـكـون ا تـكـون ا

طاوعة يا ترى? أوسع. فما هى ا
:Flexibilite طاوعة طاوعة ٢ - ا ٢ - ا

ــصــطــلـح فى الــنــقــد ذات داللــة فــيــزيـــائــيــة وقــد اقــتــبـس هــذا ا
سـافـة الـداللـيـة أو الـبـعد ثـل ا األسـطـورى لـيـدل عـلى تـصـور ذهنـى 
ـتــحـول انـطالقـا من طـبـيـعـة الـكـلـمـة الـداللى الـقـائم مـا بـ الـثـابت وا
ومـطـاوعتـهـا فى األساس ثم من طـبـيعـة قـلة الـثـبات فى الـتـصور. هى
البعد القائم ما ب الشىء األصلى واحلالة التى أصبح عليها (الذهب
طـبيعى وأشكاله مطـاوعة حيث هنالك مسافـة ب طبيعة الـكلمة والبعد
اجلديد الذى جـاء نتيجـة اقتران الـنص باألسطورة. (إنـنى ال استعمل
طاوعة إال لكـلمة تقريبية من الصـعب اإلمساك بها; إن الكلمة توحى ا
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ـوظف بـفـضل عـمـلـيـة ــنـحـهـا الـعـنـصـر األسـطــورى ا الـداللـيـة الـتى 
طـاوعة ودرجـتها ومـدى مالئمة ذلك ألفق انـتظـار القار وقـد يكون ا
ساطعـا قويا عنـدما يكون الـتجلى جزئـيا أو مضمـرا. ويكون اإلشعاع
ــبـدع بـاألســطـورة أو بــالـعــنـصـر خــافـتــا أو بـاهــتـا عـنــدمـا يــصـرح ا
األسـطـورى (وجـود الـعـنـصـر األسـطـورى فى الـنص له داللـة ومـعـنى
كبـيرين بـل أكثـر من ذلك فإن حتـليل الـنص يـنطـلق من هذا الـعنـصر
األسـطـورى الـذى حـتى ولـو كـان دقـيـقـا أو مـسـتـتـرا البد أن يـكـون له

قدرة إشعاعية وإذا حدث تدمير فإنه نتيجة لهذا اإلشعاع)(٣٦).
واخملطط البيانى اآلتى يوضحواخملطط البيانى اآلتى يوضح

منهج النقد األسطورى لصاحبة بيبر برونيلمنهج النقد األسطورى لصاحبة بيبر برونيل
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عاصر قضاياه واجتاهاته ص: ٧٠. ١٣ - سمير سعد حجازى النقد األدبى ا
١٤ - وهب أحمد رومية شعرنا القد والنقد اجلديد ص: ٣٤.

١٥ - حنا عبود النظرية األدبية احلديثة والنقد األسطورى.
ــعـنى تــر: صــبـحى حــديـدى دار ١٦ - كـلــود لــيـفى شــتــراوس  األسـطــورة وا

احلوار سوريا - الالذقية ص ١ ٢٠٠٠/١٩٨٥. ص: ١٠.
١٧ - عـبد اللـه الغذامى اخلـطيـئة والـتكـفير مـن البنـيويـة إلى التـشريـحية ط ١

النادى األدبى الثقافى ١٩٨٥ ص: ٣٤.
١٨ - ليـونـارد جـاكـسـون الـبـنـيـوية فى طـورهـا الـفـرنـسى تـر: ثـائـر ذيب مـجـلة
الـنـقـد ١٤٢٢ مأخـوذة عن مـجـلـة اآلداب األجـنبـيـة الـعـدد ١٠٦ - ١٧ ربيع

.(arabia.com) وصيف ٢٠٠١
١٩ - إدمونـد لـيـتش بـنـية األسـطـورة: كـلـود ليـفى شـتـراوس والـتـحلـيل الـبـنـيوى
عرفة اجمللس الوطنى للثقافة والفنون لألسطورة تر: ثائر ذيب مجلة عالم ا

واآلداب الكويت العدد ٣٩٧ تشرين األول أكتوبر ١٩٩٦ ص:٣٥.
عنى ص: ١٣ ١٤. ٢٠ - كلود ليفى شتراوس األسطورة وا

رجع نفسه ص: ٣٨. ٢١ - ا
ـعـاصـر قضـايـاه واجتـاهاته ص: ٢٢  - سـمـيـر سعـد حـجـازى الـنقـد األدبى ا

.٧١
٢٣ - إدمونـد لـيـتش بـنـية األسـطـورة: كـلـود ليـفى شـتـراوس والـتـحلـيل الـبـنـيوى

لألسطورة ص: ٣٤ ٣٥.
عنى ص: ٤١ ٤٢. ٢٤ - كلود ليفى شتراوس األسطورة وا

رجع نفسه ص: ٤٨. ٢٥ - ا
26- Northrop Frye, Litterature et mythe. poetique n8,

p489.
٢٧ - حنا عبود النظرية الديبة احلديثة والنقد األسطورى.

٢٨ - نـورثـروب فـراى طـريق اإلسـراف األسـطـورة والـرمـز تـر: جـبـرا إبـراهـيم
ؤسسة العربية للدراسات  والنشر بيروت ص٢ ١٩٨٠ ص:٩. جبرا ا

٢٩ - وهب أحمد رومية شعرنا القد والنقد اجلديد ص: ٣٣.
٣٠ - حنا عبود النظرية األدبية احلديثة والنقد األسطورى.
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١ - حنا عبود النظـرية األدبية احلديثة والنـقد األسطورى دراسة من منشورات
.(arabia-com) احتاد الكتاب العرب ١٩٩٩

2- Victor - Laurrent Tremblay, Sene du mythe et ap-
proches litteraires, Wilfrid Laurrier University, (google.

com).
٣ - أحـمــد كـمـال زكـى األسـاطـيــر (دراسـة حــضـاريـة مــقـارنــة) دار الـعـودة -

بيروت ط٢ ١٩٧٩ ص ٢٢٢.
عرفـة العدد ٤ - وهب أحمـد رومية شـعرنـا القد والـنقد اجلـديد مـجلة عـالم ا

٢٠٧ الكويت ص: ٣٨.
عاصـر قضايـا واجتاهات دار اآلفاق ٥ - سميـر سعد حـجازى النقـد األدبى ا

العربية ٢٠٠٠ ص: ٧٠ - ٧١.
(ara- ٦ - أحمـد درويش مالحـظات عـلى الفن الـقصـصى فى رسالـة الغـفران

.bia.com)
.(arabia.com) ٧ - حنا عبود النظرية األدبية احلديثة والنقد األسطورى

وقف الدبى عن احتاد ٨ - محمد عزام األسطـورة فى الشعر السورى مـجلة ا
.(arabia.com) الكتاب العرب العدد ٣٧٢ نيسان ٢٠٠٢

.(arabia.com) ٩ - حنا عبود النظرية األدبية احلديثة والنقد األسطورى
١٠ - كـارل غـوسـتـاف يـونغ عـلـم الـنـفس الـتـحـلــيـلى أهـداف ومـشـكالت الـعالج
الـنفـسى.. مـراحل احلـياة.. حتـلـيل األحالم.. عـلم الـنفس واألدب.. الـنـماذج..
الـطـبـيب ورجل الـدين.. بـ فـرويـد ويــونغ تـرجـمـة وتـقـد نـهـاد خـيـاط دار

احلوار الالذقية - دمش - سوريا ط١ ١٩٨٥ ص: ١٧ ١٨.
١١ -  حنا عبود النظرية األدبية احلديثة والنقد األسطورى.
١٢ - كارل غوستاف يونغ علم النفس التحليلى ص: ٣٠٠.
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٣١ - نـورتـروب فـراى نـظـريـة األسـاطـيـر فى الـنـقـد األدبى تـر: حـنـا عـبود دار
عارف سوريا ط١ ١٩٨٧ ص: ١٧. ا

32- Pierre Brunel, Mythocritique, PUF, Paris, p: 72.
ـنهج الـنـقد األسـطـورى لصـاحبه بـيـير بـرونيل ٣٣ - لـقد اعـتـمدت خالل عـرضـنا 
محاضرة األستاذ الدكتـور عبد اجمليد حنون التى وجهـها لطلبة السنة األولى
ماجستـير تخصص (أدب عام ومقـارن) بقسم اللغـة العربية وآدابـها بجامعة
ـصطلـحات الـثالثة أو بعض باجى مـختـار عنابـة سواء فـيمـا يخص ترجـمة ا
ــطــاوعــة ــ ألن هــنــاك من تــرجم (مـــصــطــلح االنــبــثــاق) وا مــا جــاء فـى ا

رونة). (احملاضرة عبارة عن مخطوط لصاحبها). بـ(ا
34- Pierre Brunel, Mythocritique, p 72/73.
35- Pierre Brunel, Mythocritique, p 77.
36- Pierre Brunel, Mythocritique, p 81.
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( أ ) تعريف األسطورة لغة:( أ ) تعريف األسطورة لغة:
ـعــاجم الـعـربـيــة إلى تـعـريف األسـطــورة عـلى صـيـغـة تـذهب جل ا
اجلــمع «األســاطــيــر: األبـاطــيل واألســاطــيــر أحـاديث ال نــظــام لــهـا
واحـدتهـا إسـطـار وإسطـارة بـالـكـسر وأسـيـطـر وأسطـيـرة وأسـطور
وأسـطورة بـالـضم وقال قـوم: أسـاطـير جـمع أسـطار وأسـطـار جمع
سـطر. وقـال أبو عـبيـدة: جـمع سطـر على أسـطـر على أسـاطيـر وقال
أبـو احلسن: ال واحـد له وقـال الـلـيجـانى: واحـد األسـاطيـر أسـطورة
وأســطـيـر وأسـطـيــرة إلى الـعـشـرة. قــال: ويـقـال: سـطــر ويـجـمع عـلى
العـشـرة أسـطـار ثم أسـاطر جـمع اجلـمع. وسـطـرهـا: ألفـهـا وسـطر
علينا: أتـانا باألساطيـر. الليث: يقال سـطر فالن علينـا يسطر إذا جاء
بأحـاديث شبه الباطـل. يقال: هو يسـطر ما ال أصل له أى يؤلف. وفى
حديث احلـسن: سأله األشعث عن شىء من القـرآن فقال له: والله إنك

¥µ ¥¥



≤¥

ثابة الطبيعـة وما وراؤها وإيجاد تفسير لـكل ما يدور حوله فكانت 
مــغـامـرة الــعـقل األولى(٤) كــمـا عــبـر عـنــهـا الــبـاحث فــراس الـسـواح
شـارحاً ذلك بـقوله «عـندمـا انتـصب اإلنسـان على قـائمـت رفع رأسه
إلى الـسمـاء.. أرعبته الـصواعق وخـلبت لـبه الرعـود والبـروق داهمته
ـوت وعاين األعاصـيـر والزالزل والـبـراك والحـقـته الضـوارى. رأى ا
احلـيـاة. حـيـرته األحالم.. وفى حلـظـات األمن وزوال اخلـوف كـان لدى
اذا خلق وت?  اذا  اذا نعـيش? و العـقل متسع للـتأمل فى ذلك كله. 
الكـون وكيف? من أين تـأتى األمراض?.. كـان العـقل صفـحة بـيضاء..
وبـعـد حدود رد الـفـعل.. كـان علـيه أن يـبدأ مـغـامـرة كبـرى مع الـكون
عـرفة فـكانت األسـطورة»(٥) ومن ثم وجد اإلنـسان وقفـزة أولى نحـو ا
الـبدائـى نفـسه مشـدوداً إلى هذه الـكـيفـية فى تـفـسيـر الظـواهر ألنـها
تـنفـس الوحـيد له من كل تـلك اخملـاوف التى حتـيط به وحتى تعـتبـر ا
وأن لم تـكن األسـطـورة تـفـسـيـرا لـظـاهـرة مـا كـمـا تـفـسـرهـا احلـقـيـقة
الـعـلمـيـة إال أننـا يـجب أن نـسلم بـأنـها الـتـاريخ الـفعـلى لـتلك الـشـعوب
الـبـائـدة. والـذى لـعب فيـه اخليـال اجلـامح الـدور األسـاسى. وال سـيـما
ح تصبح تلك الفترة الزمنية بعيدة جدا عن صانع األسطورة فيرى
فكرين فى أولئك األبطـال من البشر شخوصاً «وهـذا ما حمل بعض ا
عـلى الــذهـاب إلى أن اآللــهـة فى األســاطـيـر «مــلـوك ألــهـوا» أى أنـهم
تــاريــخــيــون أو يــعــودون لــعــصــور مــا قـبـل الــتــاريخ. وهــكــذا تــكـون
األسطـورة خلط فى الذاكـرة ب احلقـيقة واخلـيال وتدور حـول أعمال
ملوك قـدامى.. ففى تراثنـا العربى نـستطـيع أن نقول إن سيف بن ذى
يـزن وعــنـتـرة بن شــداد قـد امــتـلـكــا خـصــائص أسـطـوريــة مع الـزمن

مـا تـسيـطـر عـلىّ شىء أى مـا تروّج يـقـال: سـطر فـالن على فالن إذا
قها وتلك األقاويل األساطير والسُّسُرُ»(١). زخرف له األقاويل و

وقـد جـاء فى تـفــسـيـر الـفـخـر الــرازى لـآليـة «إن هـذا إال أسـاطـيـر
» مـا يـلى: «اعـلـم أنه كـان مـقـصود الـقـوم مـن ذكر قـولـهم» (إن األولـ
) القدح فـى كون القرآن معجـزا فكأنهم قالوا: هذا إال أسـاطير األول
ـذكـورة ــكـتـوبــة والـقــصص ا إن هــذا الـكالم من ســائـر احلــكـايـات ا
ـشـتـمـلـة عـلى حـكـايات لألولـ وإن كـان هـذا من جـنس تـلك الـكتب ا

األول وأقاصيص األقدم لم يكن معجزا خارقا للعادة»(٢).
(ب) تعريفا اصطالحا:(ب) تعريفا اصطالحا:

يـثـولوجـيا والـفـلكـور وعلـماء أيقن الـكـثيـر من الدارسـ وعـلمـاء ا
ن لــهم اهــتــمــام مــبــاشـر أو غــيــر مــبــاشـر االجــتـمــاع وغــيــرهم - 
باألسـطورة - أنه ال يـنبـغى العـبث باألسـطورة ظـنا مـنهم أنـهم يؤدون
ـفهـوم جامع لهـا خـدمة جـليـلـة فى محـاولة اإلحـاطة بـهـا وتسـييـحـها 
مــانع فــكــثـيــر مــنـهم وقـع فى نـفـس احلـرج الــذى عــبـر عــنه الــقـديس
أوفسط قـائالً «إننى أعرف جيداً ما هى بـشرط أن ال يسألنى عنها
أحــــد. ولـــكن إذا مـــا ســـئــــلت وأردت اجلـــواب فـــســـوف يــــعـــتـــريـــنى
«الـتـلـكؤ»(٣). ولعل هـذا راجع إلى كـونـهـا امتـدت فى مـراحـلـها األولى
ــعــرفــيــة األخــرى مــحـاولــة بــذلك اإلجــابــة عن إلى جــمــيع اجملــاالت ا
تساؤالت طرحها العقل البشرى األول بخصوص ما كان يحيط به من

أمور طبيعية وميتافيزيقية.
مـعـنى هـذا أن األسـطـورة هى مـرحـلـة من مـراحل مـحـاولـة ارتـقاء
الــعـقـل الـبــشـرى حــ حـاول اإلنــسـان الــبـدائـى الـتــأمل فى مـلــكـوت
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اجملال الذى أنتجت ألجله وهذا ما حاول فراس السواح تأكيده حيث
يـذهب إلى أن «األسـطـورة هى نـتــاج انـفـعـالى غـيـر هـقالنى أى أنـهـا
تصدر عن حالـة انفعالـية تتخطى الـعقل التحـليلى لتنـتج صورا ذهنية
مـبـاشـرة تعـكس تـلك الـعالقة الـكالنـيـة ب الـذات / الـوعى والـعلم /
ـوضع مـعـرفـته الـكـليـة فى ـادة.. إنـهـا نـوع من احلـدس بـالـكـلـيـات  ا
صور ومشاهـد وشخصيات مفعمـة برموز ذات دالالت بعضها يتصل
بعـالم الـشـعـور وبـعـضـهـا يتـصل بـعـالم الالشـعـور. من هـنـا فـإنـها ال

عنى الدقيق للكلمة»(٩). تشكل معرفة با
ـفـعم بـالـرموز دون ولـهـذا ربـطت األسـطورة بـ احلـدث والـواقع ا
رابط منـطقى يقـوم على الـبرهان - فـهى ال حتلل وال جتـز بل تطلق
اجلـزء عـلى الـكـل وتـربط الـبـدايـات بـالـنـهـايـات لـلـوصـول إلى تـفـسـيـر
الظـاهرة على الـفور وجعـلها كمـسلمـة ال نقاش فيـها فهـذا هو منطق
األسطـورة «الذى يـحدس وال يحـلل وال يرى فـى اجلزء إال صورة عن

الكل»(١٠).
وهذا نـفسه - تـقريـبا - مـا توصل إلـيه الدكـتور أحـمد كـمال زكى
بعد عرض مفصل ألهم أساليب وخصائص األسطورة ح أجاب عن
الــسـؤال الــذى يـطــرح نــفـسه أمــامه وبــشـدة: مــا مــنـطق األســطـورة?
لــيــخـــلص فى الـــنــهــايـــة إلى أن «مــنـــطق األســطـــورة هــو الالمـــنــطق
والالمـعـقـول والـالزمـكـان وفى هـذا كــله تـبـدو األســطـورة وسـطـاً بـ
ــتع من أحالم احلــلم والــيـقــظــة أو لــعــلــهــا تــبــدو وكـأنــهــا ضــرب 

اليقظة»(١١).
هكذا يتضح أنه من الصعوبة وضع تعريف جامع مانع لألسطورة

ـتــازان بـقــوة هـائــلـة وعـطـف اآللـهـة وتــداول أخـبــارهـمــا فـإذا هــمـا 
وتسخير القوى الغيبية ليحققا قيادة قبيلتيهما إلى النصر»(٦).

ومـهـمـا يـكن من اخـتالف فى مـدى صـدق احلـقـائق األسـطـورية أو
عرفية فى ذلك ثابة احلقيقة ا كذبها إال أنه علينا اإلقرار بأنها كانت 
الـزمن الـبـدئى الـذى عـاش فيـه اإلنسـان مـرتـاحـاً من خاللـهـا إزاء تلك
بهمة ذلك ألن «األساطـير - فى احلقيقة الـظواهر الطبيـعية اخمليفـة وا
- مـجـمـوعة من األكـاذيب لـكـنهـا أكـاذيب كانـت لقـرون طـويلـة حـقائق
يؤمن بها النـاس وكان لها فى فكر وعواطف معتنـقيها ما للعقائد من

قيمة»(٧).
لـعل هذا مـا يـدفعـنـا اليـوم أن نـطل علـيـهـا وهى تعـيش فى بـيئـتـها
ـعطـيات احملـيطـة بهـا حتى نـستـطيع األولى الـتى أنتـجتـها بـكل تلك ا
فعال فـهمها وفك شفراتهـا احململة بتاريخ شعـوب عبر أعقاب متواترة
ــرحـلــة الـعـقــلـيــة أو الـلــحـظـة من الـزمن «فــالـذى يــهـمــنـا لـيـس تـلك ا
الـتـاريـخـية الـتى أصـبـحت فـيـهـا األسـطـورة ضـربـا من «اخلـيال» بل
ـكان األول هو اجملـتمعـات التى تكـون أو كانت حتى الذى يهـمنا فى ا
اذج لـلسـلوك ـعنى أنـها تـتـيح  عـهد قـريب األسـطورة فـيهـا «حـية» 

البشرى وتضفى على الوجود قيمة ومعنى..»(٨).
ومن ثم كـانت تـعـريـفـات األسـطـورة األقـرب إلى احلـقـيـقـة هى تـلك
الـتى تـعـود بـنـا إلـى الـبـدايـات األولى لـهـا وعـلى الـرغم من هـذا بـاتت
تعريفاتها تناشد الكمال; ألن األسطورة فى حد ذاتها نشأت عن حالة
انــفــعــال لـإلنـســان فـى حلــظـة مــا وفـى مــكـان مــا مـن األرض ولــهـذا
اخــتـلـفـت من إنـســان آلخـر بـحــسب الـظــرف الـذى أوجـدهــا وبـحـسب
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فى الـزمن الــبــدائى الـزمـن اخلـيــالى هــو زمن «الـبــدايــات» بـعــبـارة
أخرى حتكى لنا األسطورة كـيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود بفضل
مآثـر اجتـرحـتهـا الكـائنـات الـعلـيا ال فـرق ب أن تـكـون هذه احلـقيـقة
كلـية كـالكون cosmos مـثال أو جزئـية كأن تـكون جزيـرة أو نوعا من
نـبـات أو مـسـلـكـا يـسـلـكه اإلنـسـان أو مـؤسـسـة إذن هـى دائـمـاً سرد
حلـكـايـة «خـلق»: حتـكى كــيف كـان إنـتـاج شىء? كـيف بـدأ وجـوده? ال
تـتــحــدث األســطـورة إال عــمــا قــد حـدث فــعال عــمــا قــد ظـهــر فى كل
ـا قد امـتالئه. أمـا أشـخـاص األسـاطـيـر فـ«كـائنـات عـلـيـا». نـعـرفـهم 
صــنــعــوه فى األزمــنــة الــقـــويــة ذات الــتــأثــيــر الــفــعــال وهى أزمــنــة

«البدايات»(١٥).
بالتالى محاولة الولـوج إلى كنه األساطير وفهمها هى محاولة من
اإلنـسان إلثـبـات وجوده ومـعـرفة مـغـزى هذا الـوجـود «ومن ثم تـفسـير
األساطيـر وفهـمها هـما مـحاولة من اإلنـسان لـفهم نفـسه محـاولة منه

لتوضيح الذات وقدرتها التأملية»(١٦).
ولم يـكـتف الـعـلـمـاء بـهـذه الـتـعـريـفـات الـتى تـعـود بـاألسـطـورة إلى
أصــلـهـا ومـعــايـشـتـهـافـى بـيـئـتـهــا األولى بل هـنـالك تــعـريـفـات أخـرى
لألسـطورة الـيوم حـيث أصبـحت تمثل كـل شىء تقريـبا. مـنهـا ما قاله
«د. روب (rops) فى هـذا الـصـدد فى كـتابـه «عالم بـال روح»: ما هى
كن أن األساطـير الـبسـيطة الـتى حتـرك هذا احلـشد وتثـير أهـواءه? 
نــكـتـشــفـهـا فى الــصـحف الـتى يــقـرؤهـا والــعـروض الـتى يــشـاهـدهـا
والكـلمات التى يـقولها وهـذه األساطير أربـعة مرتبـطة ارتباطـا وثيقا:
Etiem- ـال والراحة والـعمل والسـرعة» ويقـول ايتامبل أسطورة ا

درسـة التى نـظـرا لتـميـزهـا بخـصائص مـخـتلـفة بـاختـالف دارسهـا وا
ينتمى إلـيها «فمنهم من رأى فى األساطيـر حكايات القدماء فى الدين
كن مثل زينوفانيس xenophanes ورأى سقراط أن صفات اآللهة 
اكـتـشـافـهــا من حتـلـيل أسـمـاء اآللـهـة ومــنـهم من ذهب إلى اسـتـنـبـاط
فـلـسفـة األولـ منـهـا مثل تـيـاجنس theagene  .. ومـنـهم من قال أن
األسـطورة هى التـاريخ فى صور متـنكرة ehemerus ومن هذا يـظهر
أن كل واحد مـن العـلـماء اخـتـار نوعـا من أنـواع األساطـيـر ولم يضع

تعريفا جامعا مانعا لألساطير بأسرها»(١٢).
ومـهما يـكن من اختالف فى تعـريفات األسطـورة إال أن العديد من
الـدارسـ وعـلى رأسـهم (بيـيـر بـرينـال) يـجـمعـون عـلى أنـها «فى اآلن
عتقدات.. وتعليل لـلديانات.. إنها قصة أقل ما نفسه سرد لألصـول وا
قــيل عـنـهـا «مـقـدسـة»»(١٣). ويـؤكـد ذلك أيـضــا نـورثـروب فـراى بـقـوله
ط من فهوم األكثر بساطة واألكـثر استعماال لكلمة أسطورة أنها  «ا
القصص الـتى تخص غالبا مـنطقة أو كل خلق إلهى»(١٤). وبالتالى لم

قدس». تخرج األسطورة عن نطاق «ا
وخالصة القول إنه مهما يكن من جهد العلماء والدارس والنقاد
فى محـاولة وضع تعريف دقيق لألسـطورة فإنه لم يثمر غـير تعريفات
إن دقـقنـا النـظـر فيـها وجـدناهـا تتـنـاول نوعـا من أنواع األسـطورة أو
وظيفة من وظـائفها أو خـاصية من خصـائصها وهـو نفسه اإلشكال
الـذى حـاول الـبـاحث مـرسـيـا إليـاد - مـرارا - اإلجـابـة عـنه حـيث قال
«الـتـعـريف الـذى يــبـدو لى أقل الـتـعــريـفـات نـقـصــا ألنه أوسـعـهـا هـو
التـعريف الـتالى: األسـطورة تـروى تاريـخا مـقدسـا تروى حـدثا جرى
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بدع والنقاد - على اإلمساك بها فاستطاعت استفزاز العديد من ا
حد سواء - فكتبت لها االستمرارية إلى يومنا هذا.

اط األسطورة: اط األسطورة:(جـ) أ (جـ) أ
اط األسـطـورة شأنه يـجد الـدارس صـعوبـة فى مـحـاولة حتـديـد أ
فى ذلك شـأن مـحاولـته إيـجاد تـعـريف جامـع مانع لـهـا كونـهـا تتالقح
ـعـرفـيــة األخـرى كـاألنـثـروبـولــوجـيـا وتـاريخ األديـان وعـلم واجملـاالت ا
الـنــفس وغــيــرهــا من احلــقـول اإلنــســانــيــة واالجـتــمــاعــيــة حـيث إن:
«األســــطـــورة هـى مـــزيـج من كل شـىء فى كل شـىء فـــهـى حـــكــــايـــة
خـالـصــة وهى حـكــايـة مــسـتــوحـاة من حــوادث الـتـاريـخ وهى قـصـة
سـرديــة وهى تـاريخ اآللـهـة وهى تــاريخ أبـطـال وهى تـاريخ أجـداد
ـهـتـمـ بـالـعـلـوم وهى سـيـرة حـيـوان..»(٢٠) ولـهـذا لم يـعـد أحــد من ا
اإلنسـانية - خـاصة - قـادرا أن يستـغنى عن األسـطورة فى دراساته
مـهـما كـان تـخـصصـه «سواء أكـان سـوسـيولـوجـيـا أم اثنـولـوجـيا أو
ثقـافانيا (Cultraiste) أم فـلكـلوريا أو مـؤرخ أديان أم مـؤرخ أفكار
أو حقوقيا أم اقتصاديا أو أثريا أم نفسانيا زو كالميا (عالم كالم)
أم فـيــلــســوفـا..»(٢١); ولــهـذا انــشــغل بـهــا كل الــعــلـمــاء اإلنــسـانــيـ
عاصرين كل حسب اختصاصه ومن ثم راح كل واحد منهم يحاول ا
ـاط الـتى ـاط تـخـتـلف عن األ تـصـنـيـفـهـا بـحـسـب مـوضـوعـهـا إلى أ
يضـعها الدارس اآلخر - بحسب الـعنصر الذى يغـلب عليها من وجهة
نظـر تخـصـصه - ومن جراء هـذه الـنظـرة األحـادية لـكل دارس باتت
هـناك تصـنيـفات مخـتلفـة فى اآلن نفـسه «فقد حتـتوى بعض أسـاطير
اخلـلق عـلى عـنـاصـر نـفـسـانـيـة كـثـيـرة وقـد حتـتـوى بـعض األسـاطـير

ble عن األســـطــورة فـى كــتـــابه «أســطـــورة رامــبـــو»: «تــعـــنى كـــلــمــة

بهمة األسطورة الـيوم بالنسـبة لعدد كـبير جداً من الـناس الفكـرة ا
أو الـكـذب أو اخلـطـأ.. وأســتـطـيع أن أسـوق عـشـرات االسـتـشـهـادات
ـعـنى وتـعـمـيـمه فـفى عـام ١٩٥٠ أصـبحت الـتى تـؤكـد انـتـشار هـذا ا
كـلـمة أسـطورة تـطـلق طواعـية عـلى كل األفـكار اخلـاطئـة وأى تـفسـير

خاطئ ألى حدث أو أية نظرية..»(١٧).
هذا واشـتمـلت األسـطورة الـيـوم على «كل شىء» - حـسب تـعبـير
رولن بارت الذى يعتبرها كل شىء وبالتالى رد باإليجاب على السؤال
كن أن يكون أسطورة?) قائال:« التالى: (هل يعـنى ذلك أن كل شىء 
ــكن أن تـنـتـقل من الـوجـود «نـعم فـيـمـا أعــتـقـد.. أى مـادة فى الـعـلم 
تلكها اجملتمع».. كن أن  غلق الصامت إلى حالة كالميـة مفتوحة  ا
ـكن أن تـكون شـيـئـاً آخر ا أن الـكـلـمة األسـطـوريـة رسـالة فـهى  و
غــيـر الــكالم أى الــكـتــابـة أو الــصــورة أو تـصــويـرا أو ســيـنــمـا أو
ريـبورتاجـا صحفـيا أو إعالنا.. إلخ»(١٨) وبالـتالى لم تعـد األسطورة
ــا أصــبــحـت تــمــثل كل شىء مــجــرد قــصــة ســرد لــبـــدايــة خــلق وإ
بــاعـتــبــارهــا نـوعــا من الــكالم.; «فــحــيث إن األســطـورة هـى نـوع من
الـكالم فـكل شـىء يـصـبح أسـطـورة بــفـرض الـتـعـبــيـر عـنه عن طـريق
ـوضوع إبالغـهـا ولكن بـالطـريقـة التى احلوار ال تـعرف األسـطورة 
تلـفظ بها هـذه الرسالة فـهناك إذن حـدود شكلـية وليـست هناك حدود
جــوهـريـة»(١٩) وهــكـذا راح كل دارس يــحـاول اإلحــاطـة بــاألسـطـورة
ـدرسة التى يـنتمى إلـيها معـتمدا فى ذلك احلـجج والبراه بحسب ا
ـقنـعة وبـاتت األسطـورة من جـراء ذلك وكأنـها مـادة زئـبقـية يـصعب ا
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وهنا اخللط بعينه.
هذا وجند تصنـيفا مختلفاً نوعا مـا عن تصنيف نبيلة إبراهيم جاء

اط هى(٢٥): به الدارس مرسيا إلياد جعله فى ثالثة أ
١ - أساطير األصول وأساطير نشأة الكون (كوسموغونيا).

٢ - أساطير وطقوس  التجديد (التتويج ووالدة الكون).
ستقبل. اضى وا ٣ - أساطير نهاية ا

شترك دوما ب جملة التصانيف هو (أساطير نشأة لكن النمط ا
الـكون) هذه األخـيرة الـتى تسـرد لنا كـيف كان الـبدء ومـراحل تشكل
قدس تتـجسد لنا كيفية نشأة الكون عبر مراحل الكون ففى الكتاب ا
مـوزعة على ستة أيـام انتهى بعـدها الله من اخللق فكـان اليوم السابع

(يوم الراحة) وتبتد هذه األسطورة كالتالى(٢٦):
- بدء اخلليقة- بدء اخلليقة

فى البدء خلق الله الـسموات واألرض. وإذا كانت األرض مشوشة
يـاه وإذا كـان روح الله يـرفـرف على ومـقفـرة وتـكتـنف الـظلـمـة وجه ا

ياه. سطح ا
- اليوم األول: النور.- اليوم األول: النور.

- اليوم الثانى: اجللد.- اليوم الثانى: اجللد.
- اليوم الثالث: األرض اجلافة واخلضراوات.- اليوم الثالث: األرض اجلافة واخلضراوات.

- اليوم الرابع: القمر والنجوم.- اليوم الرابع: القمر والنجوم.
- اليوم اخلامس: الطيور واألسماك.- اليوم اخلامس: الطيور واألسماك.

- اليوم السادس: احليوانات واإلنسان.- اليوم السادس: احليوانات واإلنسان.
- اليوم السابع: يوم الراحة.- اليوم السابع: يوم الراحة.

األخالقية على عناصر تاريخـية كأسطورة الطوفان البابلية وأسطورة
جلجـامش كما أننـا نلمح تأثـيرا كبيـرا لنمط اإلنتـاج االقتصادى على
مــضـمـون وصــيـاغــة األسـطـورة»(٢٢). لـعـل هـذا مـا جــعل الـكــثـيـر من
ـاط مـعـيـنـة الـدارسـ يـقع فى خــلط كـبـيـر حـ مــحـاولـته حتـديــد أ
ـثـال ال لـألسـطــورة فـهــذه الـدراســة نـبــيـلــة إبـراهــيم - عـلى ســبـيـل ا
احلصر - تضع تصنيفاً لألسطورة من وجهة نظرها هى على النحول

التالى(٢٣):
١ - األسطورة الكونية (الطقوسية).

٢ - األسطورة التعليلية.
٣ - األسطورة احلضارية.

٤ - األسطورة الرمزية.
ؤله - أسطورة جلجامش. ٥ - أسطورة البطل ا

بـيـد أنهـا جتعل كال من األسـطـورة الكـونيـة واألسـطورة الـتعـلـيلـية
ــطـ مـنــفـصـلــ لألسـطـورة تــارة وتـارة أخـرى جتــعل األسـطـورة
اط األسطـورة الكونيـة فى حد ذاتها وتـسميها ـطا من أ التعـليلية 
(األسـطـورة الـكـونـيـة الـتـعـلـيـلـيـة) وعـندمـا تـلج الـدارسـة إلى الـفـصل
الـثـانى تـعنـونه بـ(أسـاطيـر األخـيـار واألشرار) وتـصـدره بقـولـها «إذا
كان استـطعنـا أن نحدد فى الفـصل السابق شـكل األسطورة الـكونية
ـتـعـددة وأن نـرجـعهـا إلى اهـتـمـام روحى جـمـعى مـحدد بـأنـواعـها ا

فـإنـنـا نـود أن هـذا كـذلك بـالـنـسـبـة ألسـاطـيـر األخـيـار واألشرار»(٢٤)
ــطـــا واحــدا لــنـــفـــهم مــرة أخـــرى أنـــهــا أوردت فى الـــفـــصل األول 
ـاط أخرى لألسـاطـير وهـو (األسطـورة الـكونـيـة) ثم صنـفـتهـا إلى أ

µµ µ¥



≤π

إقليـمية معينة; ألهمـيتها التى أخرجتها من إطـار كونها حكايات سمر
لـعـامة الـنـاس ووجـهـتهـا إلى خـاصـة الـقـراء ومن أبرزهـا الـتـصـنيف
الــذى وضــعه الــدارس عــبــد احلــمــيــد زايــد - واخلــاص بــاألســطـورة
ــصـــريــة وحــدهـــا - فى دراســـة عــنـــونــهـــا بـ (الــرمـــز واألســطــورة ا

الفرعونية)(٢٨):
سرودة: سرودة:١ - احلكاية ا ١ - احلكاية ا

منها ثالث اسـتخدمت فـيها موضـعات هى أقرب إلى السـرد منها
إلى الوقائع التاريخية وهى:

The quarrel of apophis and ( أ ) عـراك أبــو فــيس وسـكــتـر
.saknernre

.The Eapture of joppa (ب) االستيالء على يافا
٢ - القصة الفلسفية:٢ - القصة الفلسفية:

قــصــة الـــصــدق والــكــذب The biling of truth; حــيث تـــتــقــابل
شخصيتان رمزيتان هما الصدق والكذب ويقهر األول الثانى.

The tale of the two ٣ - الـقـصـة الــنـفـسـيــة: كـقـصـة األخـوين ٣ - الـقـصـة الــنـفـسـيــة: كـقـصـة األخـوين
:brothers

ـرأة الـتى حتب وتــخـلـلــهـا بـعض األحـداث اخلــارقـة وهى قـصــة ا
شابا يصدها فتشيع خبره عند زوجها.
عجزات والغرائب والسحر: عجزات والغرائب والسحر:٤ - ا ٤ - ا

ـلك الح الـغـريق The ship-wrecked sailor وا مـنـهــا قـصــة ا
خــوفــو والــســحــرة King cheops and the magisiants واألمــيــر
ـــوعــود The tale of the doomed prince واجلــزء الـــثـــانى من ا

يـة فقـد تبـنت تصنـيفـا آخر ال يـبتـعد كـثيرا عن وسوعـة العـا أمـا ا
تــصــنـيف مــرسـيــا إلـيــاد اعــتـمــدت فـيه تــصـنــيف األســاطـيــر حـسب

موضوعاتها وهو كالتالى(٢٧):
(Mythe cosmogonique) :١ - أساطير نشأة الكون: ١ - أساطير نشأة الكون

تصف ميالد الكون وهى فى الغالب األكثر أهمية فى أى ثقافة.
(Mythe exhatolique) :٢ - أساطير نهاية العالم: ٢ - أساطير نهاية العالم
وت.. إلخ. تصف نهاية العالم وقدر الفرد بعد ا

يالد والبعث يالد والبعث٣ - أساطير ا ٣ - أساطير ا
(Mythe de la naissance et ge la renaissance)

تــتـحـدث عن كـيــفـيـة جتـدد احلـيــاة وانـعـكـاس الـزمـن أين يـنـقـلب
األفراد إلى كائنات جديدة..

(Mythes du heros culturel) ٤ - أساطير البطل الثقافى ٤ - أساطير البطل الثقافى
أســاطـــيـــر خـــصــصـت لألشـــخـــاص الــذيـن عن طـــريق أفـــعــالـــهم
(تـصرفهم) صـنيـعهم أو اكتـشافـاتهم رفعـوا إلى درجة أبـطال مثل
بروميثى (promethee) الذى يختلس النار لآللهة وأمثلة أخرى...

(Mythe de fonction) (األساس) ٥ - أساطير التأسيس (األساس) ٥ - أساطير التأسيس
مـنذ بـدء ظهـور األحيـاد األوليـة ب األلـفيـت الـرابعـة والثـالثـة قبل
سيح أساطيـر حتكى أساس البعض مـنها ملحـمة جلجامش مـيالد ا
فى بــــابل Eppopees de gilgamesh a Babylone أو أســــطــــورة
رومــيــلــيس ورومــيس Romulus et remus فـى رومــا هى أســاطــيـر

تأسيس..
هــذا وقــد ذهب دارســون آخــرون إلى االشــتـغــال عــلى أســاطــيـر
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٣ - األسطورة التعليلية:٣ - األسطورة التعليلية:
الـطبيـعة مألى بـالظواهـر التى أثـارت اهتمـام اإلنسـان ودفعته إلى
تـاز بالـنزعة ا كـان اإلنسـان البـدائى  التـأمل بحـثا عن تـعلـيل لهـا. و
اإلحـيــائـيـة فـقـد عـلل الـكـثـيـر مـن الـظـواهـر انـطالقـا من مـذهـبه هـذا.
فـالعرب الـذين رأوا فى الكـواكب أزواجا علـلوا مـواقع بعـضها فـقالوا:
«إن سُـهَـيالً(٣٠) والــشـعـرَى(٣١) كـانـا زوجــ فـانـحـدر سـهـيل فـصـار
ـانـيـا فـاتـبـعـته الـشـعـرى الـعـبـور فـعـبـرت اجملـرة فسـمـيـت الـعـبور
وأقـامت الـغمـيصـاء فبـكت لـفقـد سهـيل حتى غـمـصت عيـناهـا فسـميت

غميصاء ألنها أخفى من األخرى».
٤ - األسطورة الرمزية:٤ - األسطورة الرمزية:

ـكن يـشـتــمل بـعض األسـاطـيــر  عـلى بـنـيـة رمــزيـة أو بـاألحـرى 
قـراءته قـراءة رمـزيـة فـاآللـهـة أو األشـخـاص الـرئـيـسـيون يـرمـزون إلى
مفـاهيم مجردة فـاألسطورة ليـست «مرض فى اللغة»(٣٢) بل «أنسنة»

العناصر الكونية.
فلألسـطورة منـطقـها الـرمزى الـذى تتـعامل به مع مـعطـيات الواقع
الفـكرى إنهـا مثل الشـعر «نوع من احلـقيقـة أو معادل لـلحقـيقة وليس

منافسا للحقيقة العلمية أو التاريخية بل رافد لها».
٥ - أساطير اآللهة:٥ - أساطير اآللهة:

تـمتـلئ األسـاطيـر بـقص اآللهـة وهى قـصص مـتنـوعـة فتـارة جند
صــراعـا هــائال بــ اآللــهــة كـصــراع إيــزيس وأوزيــريس مع ست فى
ـيـثـولـوجـيا األسـاطـيـر الـفرعـونـيـة وصـراع أنـانـا وآريـشكـيـجـال فى ا
الــســومــريــة.. فــطــورا جنـد قــصـص حب مــولـهــة كــقــصص زوس فى

ـعـجـزات والـسـحـر والـشـفاء قـصـة األخـوين وغـلب عـلى هـذا الـنـوع ا
ـعـجـز وحـيوانـات مـنـحت مـوهـبـة الـتـحـدث. وال تـخـلـو قـصة مـن هذه ا

القصص من خرق العادة.
بـعد اطالعـنـا على بـعض الـتصـانيـف التى جـاء بـها الـدارسون فى
ـاط لألسطـورة فإن الـتصـنيف الـذى يبـدو األفضل محـاولة حتـديد أ
من حيث الـشمـول - على حـد تعـبيـر مرسـيا إلـياد - هو الـذى جاء به
الــدارس طالل حــرب والــذى صــنف من خـالله األســطــورة إلى ســتـة
ــاط الـتـى جـاءت بــهـا تــصــانـيف ـاط شــمــلت تـقــريــبـا كل تــلك األ أ

الدارس السابق وهى(٢٨):
١ - أسطورة التكوين:١ - أسطورة التكوين:

سـائل غمـوضا وصـعوبـة تنـظر تبـحث هذه األسـطورة فـى أكثـر ا
فى الــكــون وحـدوثـه وحتــاول تـوضــيـح بـدء احلــيــاة ومــا مــرت به من

مراحل حتى اكتملت فى النبات واحليوان واإلنسان..
٢ - األسطورة الطقوسية:٢ - األسطورة الطقوسية:

أودع اإلنسـان خالصـة تفـكـيره فى األسـطـورة فكـانت األسـطورة
اللحظة «النظرية» فى الوعى اإلنسانى البدائى.

لكن هذه األسطورة لم تكن قـصة تروى فحسب بل كانت تتضمن
طقوسا تمثل وتعكس احلالة االجتماعية فى عصرها. وقد ذهب فريزر
إلى أن «األسطـورة قد استـمدت من الـطقوس. فـبعـد مرور زمن طويل
ـارسة طقس معـ وفقدان االتصال مع األجـيال التى أسسته على 
عـنى ومن الـسبـب والغـايـة. وتخـلق احلـاجة يـبـدو الـطقس خـالـيا مـن ا

إلعطاء تفسير له وتبرير».
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عن سائر األشكال التعبيرية األخرى.
(د) خصائص األسطورة:(د) خصائص األسطورة:

اعتمد جل الدارس فى تصنيفهم لألساطير على أهم اخلصائص
اجلـوهريـة الـتى تمـيـزها عـن بقـيـة األشكـال الـتعـبـيريـة األخـرى والتى
تـتقاطع مـعها فـى الغالب بـجذر مشـترك «وهو أنـها جمـيعهـا نبعت من
خيـال خصب»(٣٤) لكن تـبقى الـسمـة اجلوهريـة التى تـميـز األسطورة
ــقـدس» كـمــا أشـار إلى ذلك عـن أخـواتـهــا هـو تـعــبـيـرهــا دومـا عن «ا
الـدكـتـور محـمـد حسن عـبـد الله «.. وقـد تـكون سـيـطرة الـروح الـدينى
وضوع.. إن جوهر حدا فاصال ب األسطورة وما عداها من ناحية ا

قدس»»(٣٥). األسطورة التعبير عن «ا
لـعل هـذا الـتـقـارب الشـديـد بـ األسـطورة وأخـواتـهـا هـو ما دفع
بالـدارس إلى إيجاد اخلصـائص اجلوهرية التى تـميز األسطورة عن
Vladimir «ــيــر بـروب غــيــرهــا; فــنــجــد الــشــكالنى الــروسى «فـالد
propp يـوضح من خالل كـتـابه «مـورفولـوجـيـا احلكـايـة اخلـرافـية» أنه

«يـوجــد تـشـابه كــبـيـر بـ احلــكـايـة اخلـرافــيـة واألسـطـورة يــتـمـثل فى
اخلـيال ولـكن خـيال احلـكـاية اخلـرافـية ال يـعـدو خيـاال شـعريـا بـينـما
خيـال األسطورة فـإنه ال يخرج عن قـدسيـة األشياء وال يـنزاح إلى حد

ان شعب)»(٣٦). الزيف ألنها قصة مقدسة و(ألنها تعبر عن إ
وعلى الرغم من أن كل جـنس من األجناس التعبـيرية التى تتداخل
مع األسـطورة تـروى حـكايـة إال أنـها تـرويهـا «بـطريـقـة خاصـة وهذه
احلكـاية حتمل إلى متلقيـها رسالة معينة كـما أنها تنتمى إلى زمن أو

عصر يختلف عن الزمن الذى أبدع األنواع األخرى(٣٧).

ـيثـولـوجيـا الرومـانيـة أو غرام يـثـولوجـيا الـيونـانيـة أو جـوبيـتر فى ا ا
بــعض اآللـهـة بـآلــهـة أخـرى أو بـبــشـر كـغـرام كــيـوبـيـد وبــيـسـيـشه أو
قـصـصــا مـتـنــوعـة كـنـزول إلـه أرضى إلى اجلـحـيـم أو سـعى إله لـدى

رئيس اآللهة للحصول على أمر ما.
لـكن تـبـقى الـكـثيـر من الـقـصص الـتى جـرت ب اآللـهـة وصـورتهم
كـأشـخـاص بـشـريـ يـحـبـون ويــكـرهـون ويـتـشـاجـرون ويـتـصـارعـون
ويتقاتلون. بعضهم أنانى شهوانى وبعضهم طيب القلب محب للغير.

٦ - األسطورة البطولية:٦ - األسطورة البطولية:
تطـالعنا فى األساطير مـجموعة من األبطال اخلـارق الذى اضطلعوا
ـهمـات صعـبة وأحـيانـا مـستـحيـلة لـتحـقيـق هدف يـفوق الـقدرة الـبشـرية

أحيانا أو لقيادة قبائلهم أو شعوبهم إلى محطة األمان.
ولـــــعـل جـــــلـــــجـــــامش Gilgamish(٣٣) أقـــــدم هـــــؤالء األبـــــطـــــال
األسطـوري فـقد هـزه موت صـديـقه أنكـيدوا لـذلك انطـلق باحـثا عن
اخللود الذى تـمتلـكه اآللهة. وبعـد أن خاض األهوال وقـاسى الصعاب
اجلمـة حـصل عـلى عـشبـة اخلـلـود ولكـنه تـقـاعس فى االحـتفـاظ بـها

فضاعت منه وضاعت حياته إلى األبد.
وفى تراثنا العربى نستطيع أن نقول إن سيف بن ذى يزن وعنترة
بن شداد قد امتلكا خـصائص أسطورية مع الزمن وتداول أخبارهما
تـازان بقـوة هائـلة وعـطف اآللهـة وتسـخيـر القـوى الغـيبـية فـإذا همـا 

ليحققا قيادة قبيلتيهما إلى النصر.
ــاط األســطــورة من دارس إلى آخــر بــحــسب هــكــذا اخــتــلــفت أ
تـخصصه وبحـسب خصائص األسطـورة فى حد ذاتها الـتى تميزها
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ـنـشـأ الــطـبـيـعى الـعـنــتـيل إلى تـفـرقــة بـعض الـدارســ بـيـنـهـمــا فى ا
ـنشـأ التاريـخى للـثانـية وكون الـنواة الـتاريـخية التـفسـيرى لألولى وا
فى الثانية قد تلتف حولها كثير من األساطير واالختالفات.. ويتساءل
فـريـدرش فــون ديـرالين: «أين يــقع االخـتالف بـ احلــكـايـة اخلــرافـيـة
ثـال: إن أسطـورة األلـهة فى وأسـطورة اآللـهـة? قد يـقال عـلى سـبيـل ا
غمـوضـها تـعـكس نـظامـا ديـنيـا فى حـ أن احلكـايـة اخلرافـيـة يرجع
بعض اآلخر إلى خـيال القاص. وقـد يقال كـذلك: إن احلكايـة اخلرافية
هى األقـدم وأنــهـا انـتـقـلت فــيـمـا بـعـد إلى شــخـوص إلـهـيـة أو نـصف
كن أن إلهـية وبـذلك أصبـحت أسطورة آلـهة. عـلى أن العـكس كذلك 

يطرأ على الذهن»(٣٩).
ويـبــقى احلــسم فى قــضــيــة من األســبق األسـطــورة أم اخلــرافــيـة
كـمـحاولـة احلسم فى قـضـية أسـبقـيـة وجود الـدجاجـة أم الـبيض فـقد
يقـال :«إن احلـكايـة اخلرافـية هى األقـدم وأنهـا انـتقـلت فيـما بـعد إلى
شخوص إلهية أو نصف إلهية وبذلك أصبحت أسطورة آلهة على أن
كن أن يطرأ كذلك على الذهن «فأسطورة اآللهة فى رأيهما العكس 
هى األصـل ومع فــقــدان الــعــقـــيــدة خــلــعت أســـطــورة اآللــهــة عــنــهــا

مضمونها الدينى وصارت حكاية خرافية..»(٤٠).
ومهما يكن من أمر األسبقيـة فإن األقدم كانوا يجيدون التمييز
ب ما هو مقدس من احلكايات عن بقية األجناس األخرى التى تعتبر
فى نـظرهـم حكـايـات زائـفـة «فـهم يـضـعون فـى مرتـبـة احلـقـيـقـة جـميع
القـصص التى تتناول أصـول العالم وهى قصص أشخـاصها كائنات
رتـبة مـباشـرة احلكـايات الـتى تروى إلهـية فـائـقة يـأتى بعـد ذلك فى ا

ـفـهوم ـزوجـا  ويـبـقـى مفـهـوم األسـطـورة فـى أذهـان الـكثـيـريـن 
األجنـاس التعـبيـرية األخـرى كاخلرافـة واحلكـاية الـشعبـية «رغم الـبعد
الشاسع لهذه الـنتاجات الفكرية الثالثة فـاخلرافة حكاية بطولية مألى
ـبالغات واخلوارق إال أن أبطـالها الرئيـسي هم البشر واجلن وال با
دور لآللهة فيها.. أما احلكـاية الشعبية فإنها كاخلرافة ال حتمل طابع
القـداسـة ويلـعب اآللهـة أدوارها كـمـا أنهـا ال تتـطرق - كـما هـو شأن
األســطــورة إلـى مــوضــوعــات احلــيــاة الــكـــبــرى وقــضــايــا اإلنــســان
صيرية بل تقف عند حدود احلياة اليومية واألمور الدنيوية العادية ا
وذلك كمـكر الـنساء ومـكائد زوجـات الرجل الـواحد.. هذا وقـد تتداخل
احلدود بـ اخلرافة واحلكـاية الشـعبيـة أما األسطورة فـتبقى نـسيجا
مـتمـيزا. رغم أن كال من اخلـرافة واحلـكايـة الشـعبـية واحلـكم واألمثال
الشعبية قد تلهب دورا ثقافيا شبيها بدور األسطورة إال أنها ال تمتلك
قـوة التـأيـيـد الـذاتى الـتى تمـتـلـكـها األسـطـورة الـنـابعـة من قـداسـتـها
وطابعها االعتقادى واإلحيائى ومنشأها وقالبهاالفنى.. ونبالتها»(٣٨).
كـن القـول إنه مـهـما حـاولـنـا التـفـرقـة ب األسـطـورة واألجـناس
ـا - كما األخـرى فإنـنا لن نصل إلـى نتائج دقـيقـة وحاسـمة ألنه - ر
يـزعم الـبـعض أن مـنـشـأهـا واحـد وبـعـد مرور زمـن معـ تالشـت فيه
ـسـألـة تـلك الـروابط فـأخــذ كل جـنس مـنـهـا خـصــوصـيـته. وفى هـذه ا
The ـدرسـة األسـطـوريـة بـالـذات اخـتـلـف الـعـديـد من الـدارسـ فــ«ا
mythologie school ومن أعالمـهـا مــاكس مـولـلـر ودى جـوبـازنـاتى

وجاستون بارى - ترى - أن احلكـايات الشعبية «موروثات» باقية من
ـة وبـخـاصـة «أســاطـيـر الـطـبـيـعـة».. ويـشـيـر فـوزى األسـاطـيـر الـقـد
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١ - مـن حـيث الـشــكل األسـطـورة هى قــصـة وحتـكـمــهـا مـبـاد
السرد القـصصى من حبكة وعـقدة وشخصـيات وما إليهـا وغالبا ما
نـاسبات يـجرى صيـاغتهـا فى قالب شـعرى يسـاعد على تـرتيلـها فى ا
الـطـقـسـيـة وتـداولـهـا شـفـاهـة. كـمـا يـزودهـا بـسـلـطـان عـلى الـعـواطف

والقلوب وال يتمتع به النص النثرى.
٢ - يـحـافظ الـنص األسـطــورى عـلى ثـبـاته عـبــر فـتـرة طـويـلـة من
ا حافظ على طاقته اإليحائية بالنسبة إلى الزمن وتتناقله األجيال طا
اجلماعـة.. غير أن خـاصية الثـبات هته ال تـعنى اجلمود والـتحجر ألن
الفـكـر األسـطـورى يتـابع عـلى الـدوام خـلق أسـاطـير جـديـدة وال يـجد
غضـاضة فى التخلى عن تلك األسـاطير التى فقدت طاقـتها اإليحائية

أو تعديلها.
٣ - ال يُـعـرف لألســطـورة مـؤلف مـعـ ألنـهـا لـيـست نـتـاج خـيـال
شترك لـلجماعـة وعواطفها فردى بل ظـاهرة جمعـية يخلـقها اخليـال ا
وتأمالتها. وال تـمنع هنه اخلصيصة اجلمـعية لألسطورة من خضوعها
لـتأثـير شـخصـيات روحـية مـتفـوقة تـطبع أسـاطيـر اجلمـاعة بـطابـعها

وحتدث انعطافا دينيا جذريا فى بعض األحيان.
٤ - يلعب اآللهة وأنصـاف اآللهة األدوار الرئيسية فى األسطورة
فــإذا ظـهــر اإلنــســان عــلى مــســرح األحــداث كــان ظــهــوره مـكــمال ال

رئيسيا.
ـوضـوعــات الـتى تـدور حــولـهـا األسـطــورة بـاجلـديـة ٥ - تـتـمـيــز ا
ــوت والـعــالم اآلخـر والـشــمـولــيـة وذلك مــثل الــتـكــوين واألصـول وا
ومــعـنـى احلـيــاة وسـر الــوجـود ومــا إلى ذلك من مــسـائل الــتـقــطـتــهـا

غـامرات التى قام بها الـبطل القومى.. ثم تأتى الـقصص التى تتعلق ا
ـضــمـون بـالــســحـر.. أمــا الــقـصص الــزائــفـة فــهى الــقـصـص ذات ا
الدنيوى البحث»(٤١). ومن ثم كانت «القدسية» هى الفيصل األساسى
ــكن الــتــعــرف عـلـى األسـطــورة وعــزلــهــا عن بــقــيـة الــذى من خالله 
ـيـزة الـهــامـة لـهـا جـعـلت عـمـلــيـة تـلـقـيـنـهـا األجــنـاس األخـرى وهـذه ا
ـا حتتلـه من خصـوصية لألجيـال الالحقـة تتم بـطرق وطـقوس خـاصة 
ومكـانة فى أعـماق الـذين يؤمـنون بـها فكـانت كل قبـيلـة تسن لـنفـسها
طـقوسا مـعيـنة تتم عـبرهـا عمـلية الـتلـق للـخلف الـذى يجب أن تـتوفر
ـؤهلة لذك ولـقد أوضح لنا مـرسيا إليـاد هاته الطقوس فيه الشروط ا
بـشىء من التـفصـيل قائال: «عنـد كثـير من الـقبائل ال تـتلى األسـاطير
. عمـوما يقوم الشيوخ ستلم أمام الـنساء واألطفال أى أمام غيـر ا
ـريدين فى أثـناء خلوتـهم فى الغـابة وهذا جزء بنقل األسـاطير إلى ا
من إعدادهم الستالم األسـرار.. بينما يجـوز رواية «القصص الزائفة»
فى كل زمــان ومــكــان ال يــجــوز أن تــتــلى األســاطــيــر إال «فـى زمـان

مقدس» (عموما فى اخلريف أو الشتاء وفى الليل فقط)»(٤٢).
وجمـلـة القـول إنه مهـمـا يكن من تـقـارب ب األسـطورة واألجـناس
ضمونها وشكلها تعلقـة  التعـبيرية األخرى تبقى لها خـصوصيتها ا
وحـتى طريـقة روايـتهـا وتلـقيـنهـا ولهذا كـان لهـا جمـلة من اخلـصائص
انفـردت بها عن أخـواتها والـتى استـطاع الدارس فـراس السواح أن
عظمها ح حاول وضع معايير دقيقة لتمييز النص الزسطورى يلم 
عـن غــيــره من األقــاصــيص; وهــذا بــعـــد تــفــرغه الــطــويل فى دراســة

األسطورة وتاريخ األديان فكانت زبدة جهوده ما يلى(٤٣):
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(د) وظائف األسطورة:(د) وظائف األسطورة:
لم يجـمع الدارسون على حتديـد وظائف بعينهـا لألسطورة كما هو
ا يـعود السبب فى ذلك الشأن بـخصوص تعـريفهـا وخصائصـها ور
ـذكـورة آنفـا - والـتى جعـلت الـوصول إلى وضع إلى نـفس األسـباب ا
تعريف جامع مانع لألسطورة أو حتديـد خصائص بعينها يعد باألمر
سـتحيل - إال أن جهـود الدارس فى هذا الـشأن كشفت عن بعض ا
من وظـائفهـا فقـد حدد كل من (مـاكس شابـيرو ورودا هـندركس) فى
مـعجـمـهمـا (مـعجم األسـاطـيـر) بعض وظـائـفهـا األسـاسيـة إذ «تـهدف
األسـاطيـر إلى تـفسـيـر شىء ما فى الـطبـيـعة كـنـشوء الـكون أو أصل
الرعد أو الزلـزال أو العاصـفة أو الشجـرة أو الوردة.. وتقـوم أساطير
مـارسات الـدينـية.. أخرى بـتفـسيـر الـتقـاليـد والعـادات االجتـمـاعيـة وا
وت.. بعض األساطير وضعت للتعليم لكن بعضها وأسرار احلياة وا

اآلخر لم يهدف إال للمتعة والتف فى رواية القصص»(٤٤).
ومفـاد هذا أن غرض األسـطورة األساس هـو التفـسير بـاإلضافة
إلى غـايـات أخرى سـنـأتى إلى ذكـرهـا جـمـيـعا; فـ«األسـطـورة تـفـسـير
لــقــضــايــا أو أصل وجــوهـر الــعــلم فى عــصــور مــا قــبل الــعـلم»(٤٥).
ثابـة األرض اخلصبة التى مهدت باإلضافـة إلى أن األسطورة كانت 
ـوسوعـة الفلـسفـية» الـتصور وأسست لـعصـر الفلـسفـة «فإذا رددت «ا
األسـطورى لـنـشـأة الـعـالم مـثال فـسنـرى كـيف تـعـيـد الفـلـسـفـة إنـتاج
بدأ الـفلـسفى مـعلـلة بالـتصـور العـقلى بديال ـقولـة ذاتها مـكيـفة بـا ا
لـلـخـيـال األسـطورى.. فـطـالـيس فى إعالنه أن جـمـيع األشـيـاء صدرت
اء - على األرجح يقدم تعبيـرا عقليا عن فكرة مصرية أسطورية عن ا

الـفـلـسـفـة فــيـمـا بـعـد. إن همّ األســطـورة والـفـلـسـفــة واحـد ولـكـنـهـمـا
تـخـتلـفـان فى طـريـقـة الـتـنـاول والـتـعـبـير فـبـيـنـمـا تـلـجـأ الـفـلـسفـة إلى
ــفـاهـيم الــذهـنـيـة كــأدوات لـهـا فـإن احملــاكـمـة الـعــقـلـيـة وتــسـتـخـدم ا
األسـطـورة تلـجـأ إلى اخلـيال والـعـاطفـة والـتـرميـز وتـسـتخـدم الـصور

تحركة. احلية ا
٦ - جتــرى أحــداث األسـطــورة فى زمن مــقــدس هـو غــيــر الـزمن
احلالى. ومع ذلك فإن مضامينها أكثر صدقا وحقيقة بالنسبة للمؤمن
من مـضامـ الروايات الـتاريخـية.. إنـها رسالـة سرمـدية خالـدة تنطق
من وراء تقـلـبات الـزمن اإلنـسـانى. إن عدم تـداخل الـزمن األسـطورى
بــالــزمـن احلــالى يــجــعـل من احلــدث األســطــورى حـــدثــا مــاثالً أبــدا.
ــاضى وانــتـهـى بل عن أمـر فــاألســطـورة ال تــقص عن مــا جـرى فى ا
مـاثل أبدا ال يـتحـول إلى ماض.. وحـتى عنـدما تـتحـدث األسطورة عن
حدث محـدد فى تاريخ اإلنـسان فإن مـرامى هذا احلدث تـكون خارج
وذج هذا النوع من األساطير الزمن وتتخذ صفة احلـضور الدائم. و

أسطورة الطوفان الرافدة..
٧ - تـرتــبط األسـطـورة بـنــظـام ديـنى مــعـ وتـعـمل عــلى تـوضـيح
مــعــتــقــداته وتــدخل فى صــلب طــقــوسـه وهى تــفــقــد كل مــقــومــاتــهـا
كأسـطـورة إذا انهـار هذا الـنظـام الديـنى وتتـحول إلى حـكايـة دنيـوية

تنتمى إلى نوع آخر من األنواع الشبيهة باألسطورة.
٨ - تتـمتع األسـطورة بـقدسـية وسـلطـة عظـيمـة علـى عقـول الناس
اضى ال ونـفـوسـهم. إن السـيـطـرة التى تـمـتـعت بهـا األسـطـورة فى ا

يدانيها سوى سطوة العلم فى العصر احلديث.
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٥ - نتـوقف عن الوجـود فى عـالم كل يوم ونـدخل فى عالم مـشبع
سألة ليست مـسألة إحياء لذكرى حوادث بحـضور الكائنات العلـيا فا
منـطقـية بل تـكرارهـا شخـوص غائـبة حتضـر ونحن مـعاصـرين لهم
وهـــذا يـــنــطـــوى أيـــضـــا عـــلى أنـــنـــا ال نــعـــود مـــوجـــودين فى الـــزمن
الكرونـولوجى بل فى الـزمن البدئى الـذى جرت فيه احلـادثة أول مرة
ــكن قــول إن زمن األســطــورة هـو «الــزمن الــقـوى» ولــهــذا الـســبب 
ـقـدس» الـزمن الـعـجـائـبـى الـذى يـخـلق فـيه الـشىء جـديـدا «الــزمن ا
قويا وبكل امتالئه.. أن نعيش ذلك الزمن ثانية أن نستعيده فى أكثر
كن من األحـيان أن نشاهد من جديد األعـمال اإللهية أن تلتقى ما 

الكائنات العليا ثانية وأن تتعلم منهم درسهم اخلالق.
٦ - تـكشف األسـاطـير أن لـلـعـالم واإلنسـان واحلـياة أصال فـائـقا
للطـبيـعة وتاريـخا فائـقا للـطبيـعة وأن لـهذا التـاريخ معنى وقـيمة وأنه

وذج يحتدى.
وقد يكـون مرسيـا إلياد قد اسـتخلص كل هـذه الوظائف من خالل
ما حـاول برونـسالف مالـينـوفسـكى أن يسـتخـلصه من طـبيـعة ووظـيفة
األسـطـورة فى اجملـتـمـعـات الـبدائـيـة «.. هى حـكـايـة تـعـيـد احلـياة إلى
حـقـيـقـة أصلـيـة وتـسـتجـيب حلـاجـة ديـنـية عـمـيـقـة وتطـلـعـات أخالقـية
ستوى االجتماعى بل وحتى مـتطلبات علمية وواجبات وأوامر عـلى ا
فى احلضـارات البـدائيـة تمأل األسـطورة وظـيفـة ال غنى عـنهـا تفـسر
ـبـاد األخالقــيـة وتـفـرضـهـا ـعـتـقــدات حتـامى عن ا وتـبــرز وتـقـ ا
تـضمـن فاعـليـة االحتـفـاالت الطـقسـيـة وتتـيح قـواعد عـملـيـة باسـتعـمال
اإلنسان.. بل صياغة حقيقة للدين البدائى وللحكمة العملية(...)»(٤٨).

وهى فكـرة لهـا مـا يشـبهـها فى بـابل مـؤداها أن الـعالم نـشأ عن (نن
ياه األولى»(٤٦). NUN) ربة ا

هكذا فـإن أهم وظيفـة تؤديهـا األسطورة هى معـرفة أصل الشىء
اذج ـكن امـتالكه والـسيـطـرة عـلـيه فـقد أورد مـرسـيـا إلـيـاد  حـتى 
مـتعددة لـتوضيح هـذه الوظائـف الهامـة التى تؤديـها أساطـير األصول
وخــاصـة مــنــهـا (أســاطـيــر نـشــأة الــكـون). حــ حـاول اجلــواب عـلى
ـاذا كـانت األسـاطـيـر عـلى هـذه األهـمـيـة فـى نـظر ـلـحـاح ( الـسـؤال ا
?) ووصل إلى نـتائج هـامة حتـصى وظيـفة األسـطورة اإلنـسان الـقد

من أهمها ما يلى(٤٧):
١ - إن هـذه األخــيــرة تــعـلــمه «الــقــصص» الــبـدئــيــة الــتى كــونـته
وجـوديـا وكـونت كل مـا له عالقـة بـوجـوده وطـراز وجـوده اخلـاص فى

الكون الذى يخصه مباشرة.
ة - تفسيرا ٢ - األساطير تتيح له - أى إنسان اجملتمعات القد
ـا ألنـها لـلـعـالم وألسـلـوب وجوده اخلـاص فـيه - لـيس - فـحـسب وإ
تـتـيح له إذ يـتذكـرهـا ويـحـيـنـهـا قدرة عـلى تـكـرار مـا فـعـلـته اآللـهة أو

األبطال أو األسالف فى األصل.
٣ - إن مـعـرفـة األسـاطـيـر تـعـ تــعـلم سـر أصل أشـيـاء بـعـبـارة
ا رء كيف جـاءت األشيـاء إلى الوجـود وحسب وإ أخرى ال يـتعـلم ا

أين يجدها وكيف يجعلها تعود إلى الظهور عندما تختفى.
ا نعرف «أصل» األشـياء وتبعا ٤ - ثم إننـا إذ نعرف األسطـورة فإ
لذلك نـصل إلى الـسـيـطـرة علـيـهـا والـتحـكم بـهـا حـسب إرادتـنا.. جتـعـلـنا

نشهد من جديد األعمال اخلالقة التى قامت بها الكائنات العليا.
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فاألسطورة شديدة االرتباط باألدب منذ نشأتها األولى حيث كانت
ـعبر الوحيد عنها إلى جـانب الطقوس اخملتلفة وهذا ما الكلمة هى ا
ـواضـيع ـونـد تـروسـون Raymond trousson فى كـتـابه (ا أكـده ر
واألســاطـيــر) «هـنـالـك نـوع من الـتــطـابق بــ األسـطـورة واألدب ألن
يثـولوجيـا اإلغريقو - التـينيـة - التى هى منـبع األسطورة األساسى ا
- قد وصـلت إلينافى شكل نـهائى أى أدبى.. لدينـا إحساس أننا ح
نــقـرأ «إســخـيل Eschyl» «أوفــيـد Ovide» و«فــرجـيل Virgile» ال
ا أدب مـيـثـولوجـى بلـورى ومـشـفـر من قبل تتـضح لـنـا أسـطـورة وإ

.(٥٢)« فنان
هـكــذا فـإنــنـا حــ نـنــتـقل من األســطـورة األولــيـة إلـى األسـطـورة
األدبـية نـكون أمام خـلق جديـد لألسطـورة األوليـة انطالقـا من (النواة
األسطـورية) الثـابتـة فيـها هذه الـنواة الـتى حتدث عـنهافـيكـتور لوران
: «إن إعـــادة اخلـــلق تـــرمــــبـــلى Victor Laurent Tremblay قـــائـالً
األسـطورى من طـرف األسطـورة األدبيـة يحـقق ثراء مـواضيع فـرعية
ـة جدا وهو عمل - أقل لسانـية وأسلوبـية للعـناصر األسطـورية القد
ما يقال عنه - واع لكـاتب إلى غاية الوصول إلى «أسطورته الفردية»
انطالقـا من (النـواة األسطـورية الـثابـتة)»(٥٣) هـذه النـواة التى انـطلق
ــبـدعـون فى جتــسـيــد رؤاهم والـتــعـبـيــر عن الـكــثـيـر من من خاللــهـا ا
الــقـضـايــا الـهــامـة الــتى تـخص عــصـرهـم فى قـالب فــنى مـتــمـثل فى
األسـطورة األدبـية; ألنه حـ أعلـنت األسطـورة عن «حضـورها بـشكل
واضح فى كتاباتهم.. حـضرت إما فى شكل رموز أو فى شكل أقنعة
ثم تـشـغـيـلـهـا كـ«نـواة» حـ كـانت األسـطـورة كـنـتـطـلب أسـاسى يـفى

وهـكـذا جند أن مـرسيـا إليـاد كاد أن يـلم بـأهم وظائف األسـطورة
إن لم نـقل مـعـظمـهـا من خالل كـتـابه (مظـاهـر األسـطورة) الـذى يـعد

يثولوجيا وتاريخ األديان. تواصلة فى مجال ا ثابة زبدة جهوده ا
(هـ) األسطورة واألدب:(هـ) األسطورة واألدب:

صـاحب التـطور الـعلـمى فى القـرن التـاسع عشـر فى أوروبا ثورة
فـنـيـة جـمـاليـة أعـيـد خاللـهـا اسـتـلـهام األسـطـورة وتـوظـيـفـهـا ال على
ا كشكل فنى يعبر من أساس شكل تعـبيرى من أشكال الفلكـلور وإ
بدع عن جتـاربه وانشغـاالت عصره مـستخدمـا فى ذلك الرمز خالله ا
األسـطورى بـديال عن األسطـورة البدائـية إذ «اعـتبـرها الرومـانتـكيون
أصال لـلـفن والـديـن والـتـاريخ فـاسـتــلـهـمـوا مـنـهــا مـا اسـتـطـاعـوا فى
إبداعـاتهم ثم اجتـهت إليـها الـعلـوم اإلنسـانيـة وتالحقت مـعهـا تبحث
عـان عـمـيقـة تـع خـلف الشـكل الـظـاهر لألسـطـورة عن رمـوز كامـنـة 
على فـهم اإلنسـان وسلوكه وحـياته الـروحيـة والنـفسيـة وآليـات تفـكيره

وعواطفه ودوافعه»(٤٩).
ـفــهـوم الـعــلـمى لألســطـورة لم تــعـد مـجــرد قـصـة أو وفـى ضـوء ا
ـفــهـوم لــتـتــحـول إلى (مــؤشـر ــا تـخــطت هــذا ا حـكــايـة مــسـلــيـة وإ
حـضارى)(٥٠) حـيث اسـتطـاعت أن تـخـطف أبـصـار األدبـاء فـأعادوا
تشكـيلهـا وطرحهـا من وجهـة نظر عـصرية اسـتطاعـوا أن يثيـروا بها
سـات جمـالـية من ا أضـفوه مـن  قراء ال تـعـنيـهم مـطلـقـا األساطـيـر 
خالل االنـزيــاح والـتــعـديـل; ألنه «لـيس هــنـاك «أدب جــديـد» بـال هـنـاك
«أدباد جدد» تـنحصـر حريتهم فـى التعديل واالنـزياح والتـحوير ضمن

اإلطار العام للميثات ثم ال شىء وراء ذلك»(٥١).
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األسـطـورة األولـيـة واألسـطورة األدبـيـة ويـضع فـروقـات هـامـة توضح
ذلك حـيث يـقـول «عـندمـا نـنـتـقل من الـشـفـهى إلى الـكـتابـى من الذى
كـان جمـاعيا (وعـلى األقل مقـدس) إلى الذى يـقرأ الـيوم فـرديا (وعلى
األقل مـنقـود) نكـون قد غـيرنـا العـالم (اجملتـمع) و - أكثـر من هذا -
يـدان اجلمـالى - أيضـا - إن البـدائية مع الـكتـابى يدخل الـنص فى ا
األولى مرتبـطة بتصـرف جماعى بـينما صـورنا األسطوريـة احلديثة لم

حتتفظ إال ببعض السمات القليلة للشراكة»(٥٧).
فـصـفـة «الـقـداسـة» هى اخلـصـوصـيـة الـتى تـنـفـرد بـهـا األسـطورة
األولية عن األدبية وأيضا عن األجناس التعبيرية األخرى - كما رأينا
من قبـل - ولهـذا ح نـنـتقل من األسـطـورة األوليـة إلى األدبـية نـكون
وضوع - قد انتقلنا من (اجلماعى إلى الفردى). واهتم باجو بنفس ا
أيـضـا - حــيث عـقـد مـقــارنـة بـ األسـطــورة الـتـاريـخــيـة واألسـطـورة
ـقــارن) حتت عـنــوان فـرعى (من األدبــيـة فـى كـتــابه (األدب الـعــام وا
األسـطـورة الـساللـيـة - الـديـنـية Ethno-Religieuse إلى األسـطورة
األدبـيـة)(٥٨) واعـتـبـر االنـتـقـال من األولـى إلى الـثـانـيـة أنه انـتـقـال من
الـقــدسى إلى الـدنـيـوى ويـرى مــا يـراه بـيـيـر بـرونــيل أنه حـ تـلـتـقى
األسطورة الـبدائـية باألدب فـإنه يعـمل على حتنـطيـها وحفـظهـا خاصة
ثـابة «احلافظ على مـا أسماه بـ(الـنواة األسـطورية الـثابتـة) فاألدب «
كن لألسطورة لألساطير» هذا ألن األسطورة «مـغلفة» باألدب كما 
«األدبية» - كـذلك - أن تضـيف لألسطـورة األوليـة دالالت جديدة»(٥٩)
ــبـدع إذنك يــقــدم كل من األســطـورة واألدب خــدمــة لـآلخــر ويـبــقى ا
ــقـتــدر هـو الـذى يــعى كـيـف يـجـعــلـهــمـا يـلــتـحــمـان فى خــطـاب فـنى ا

بحاجات الشاعر»(٥٤).
بـدع بعصـره كما هو معنى هـذا أن األسطورة تـدخل فى عالقة ا
احلـال بـالـنسـبـة لألسـطورة الـبـدائـية الـتى هى قـضـيـة جمـاعـيـة تخص
الرجل الـبدائى وما حوله من ظواهر طـبيعية وميتـافيزيقية وعن عالقة
ـبـدع. قال بـيـيـر بـريـنـال فى معـجـمه مـعـجم األسـاطـير األسـطـورة بـا
ا قـضـية جـمـاعة األدبـيـة مـا يلى: «لـيـست األسطـورة قـضيـة فـرد وإ
وشـراكه ومن أجل اخلـلق األدبى تـدخل األسـطـورة فى عالقـة الـكاتب
بـعصـره وبـجـمـهوره: يـبـرز الـكـاتب جتربـته من خـالل الصـور الـرمـزية
الـتى تستطـيع أن تسترجع أسطـورة كانت محاطـة من قبل أو معروفة

من طرف اجلمهور; مثلما يوضح صورة مدهشة»(٥٥).
لكن هـذا ال يعـنى أن األسطـورة هى هويـة النص وال الـنص أيضا
ا دور النص أنه «يـعيد صورا أسطورية.. يحقق هـوية األسطورة وإ
ويـسـتـطيع الـنص نـفـسه أن يـكـتسب قـيـمـة وفـتنـة أسـطـوريـة فى نفس
ـكـنه الـظــروف لـنـفس اجلـمــهـور ونـفس الــفـتـرة والـشىء نــفـسه إذ 
فقدان هذه القيمة األسطورية عـندما يتغير اجلمهور وتتغير الظروف..
كن ألبسط «موضوع» أدبى أن يـكتسب يوما قيمة األسطورة كذلك 
عندمـا يستطـيع أن يعبر عن كوكـبة عقليـة تتعارف عـليها فئـة جماعية

ويتراجع عندما ال يبهر اجلمهور»(٥٦).
نــسـتـطـيع الــقـول إذن أن األسـطـورة األدبـيـة هـى خالصـة الـتـحـام
النص األدبى بـاألسطـورة البـدائـية من خالل تـلك النـواة الثـابتـة فيـها
ـبدع اسـتعـمالـها من جـديـد بكـيفـية تـعبـر عن مشـاكله والـتى يـحسن ا
وانشغاالت عصره ويحذر بـيير برونيل من مطبة الوقوع فى خلط ب
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ومن خالل نـقاط االختالف هـذه تتـضح لنـا جليـا تلك الـفوارق ب
طروحة اليوم ليست شكلة ا األسطورة األولية األدبية. ومن ثم باتت ا
هـما قـد اتضـحتـا ملـيا ولم تبق فى مـحاولـة التـمييـز بيـنهـما ألن مـعا
سألة األكثر أهمية - فى نظرى - هنالك من ضبابية بشأنـهما لكن ا
والـتى أشار إليـها الكـثير من الـدارس والـنقاد هى كـيفة الـتعامل مع
األسـطــورة فى األدب? أى كــيــفـيــة الــتـوظــيف األســطـورى فى األدب
فالـتعـامل مع األسطـورة فى األدب قد اخـتلف من مـبدع آلخر ومن ثم
من ناقـد إلى آخر فـمن الذى يوظـفها عن طـريق التـشبيه واالسـتعارة
ـرسل إلى ذلك الذى يـوظفهـا عن طريق الـرمز الـفنى وحتى واجملاز ا
التوظـيف الرمـزى لألسطـورة يبـقى متـباين اجلـمالـية من شـاعر آلخر
ويـرى النـاقد صالح بـوسريف فى مـقال لـه بعـنوان (الـبعـد األسطورى
ـغـرب) أن كل مـرحـلة زمـنـيـة من مراحل فى الـقـصـيدة الـثـمـانيـنـيـة با
رحـلة التى تليها قارنة مع ا الـتوظيف األسطورى تكـتنفها نقـائص با
إذ يـقـول: «أمـا الـوجــود األسـطـورى فـقـد بـدا كــمـا أشـرنـا مع بـعض
الـرواد فى مرحلة التمـثل احلقيقى للذات كبـنية معقدة مـتشعبة واتخذ
أبــعــادا أخــرى جـديــدة مع األجــيــال الــشــعــريـة الــتــالــيــة عـلـى جـيــلى
السـتيـنـيات والـسبـعيـنيـات وهذا يـبدو واضـحـا فى جيـلى الثـمانـينـيات
ــغـرب.. فى سـيــاق اسـتـحــضـارنــا لـتـجــربـة جـيل والـتــسـعـنــيـات فى ا
ـغايـر لألسطورة ال غـرب حتديدا هـو ذلك التـمثل ا الثمـانيـنيـات فى ا
باعـتبارهـا استجابـة حلاجة الـشعر وال باعـتبارهـا ضرورة للتـعبير عن
ــأسـاوى لــهـذه مـوقف أو رؤيــا فـقـط بل بـاعــتـبــارهـا حــالــة الـتــمـثل ا
شكالت علـى ذات الشاعر بـشكل يجـعل هذه الذات كمـرآة مشروخة ا

مـتـنـاسق من خالل وعــيه بـاألهـمـيـة الـتى تـنـطـوى عـلـيـهـا األسـطـورة
وحــسن اسـتـغاللـهـا وهـذا مـا حــاول مـنـاقـشـته (نـورثـروب فـراى) فى
عـنون بـ(األدب واألسطورة) ح طرح اإلشكـال بهذه الكيفية كتابه ا
مـيـزة واجلوهـرية «يـحـمل مضـمون األسـاطـير عـنصـرا من األهـميـة ا
والـسـؤال الـذى يـطـرح نفـسـه هـو مـعرفـة: كـيـف نـعالـج هـذه األهـمـية?
واإلجابـة احلتمـية هى: أن نصـدق ما تقـوله األسطورة وأن نـعيد ربط

ا تبقى من جتربتنا»(٦٠). مضمونها 
وجودة ب هذا وقـد خلص بيير بـرونيل - أيضا - أهم نقـاط االختالف ا

القصة األسطورية والقصة األدبية نقدمها عبر اجلدول التالى(٦١):
القصة الروائيةالقصة الروائية القصة األسطوريةالقصة األسطورية

- خيالية - حقيقة
- تؤول - ال تؤول   

- مجموعة الرموز تعود   - بنية أجزائها تعود
   إلى (الزمن الكبير) إلى التاريخ

- اجلماعية (فى حيوية القصة)   - الفردية (فى استهالك القصة)
- فوق طبيعية  - عقلية

- خبيرة بتحول النظام أو - تقود إلى حل جدلى للنزاعات
 تقيم التوازن ب متناقض

- خلق جماعى - خلق فردى
- اجتماعية - دينية مقدسة  - وظيفة اجتماعية - تاريخية دنيوية

- حقيقة نسبية - حقيقة حتمية
- فهم اإلنسان فى كليته  - حتليل جزئى - نفسى لألبطال
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يــقــول ألــبــر كــامــو (Camus) فى «الــصــيف»: «تــنــتــظــر األســاطــيــر
جتسيـدنا لها وإذا لـبى رجل واحد نداءهـا قدمت لنـا مادتها سـليمة
لم تمس» وتـكتسب هذه األساطيـر بعدا جديدا نتـيجة لعالقة اإلنسان

بكل ما يحيط به..
- ويـتـمـثل الـسـبب الـرئـيــسى فى الـلـجـوء إلى األسـطـورة طـابـعـهـا
اخلـالـد ونـقـائـهـا عـلى مـر الـزمـان.. عـلى أن االلـتـجـاء إلـى األسـطورة
يفترض البـناء على مادة موجـودة سلفا.. وتكـمن إمكانية الـتجديد إما
أساوية التى لم يعاجلها األقدمون أو فى فى تفسير بعض اجلوانب ا
إعطـاء معنى نـختلـف ألسطورة الـبطل. فضال عـلى أن نظريـة احملاكاة

الءمة مع القيم احلضارية اجلديدة. ضمون وا تفترض ا
ـا جلـأ إلـيـها - تـعتـبـر األسـطـورة أيضـا إحـدى الـوسـائل الـتى طا
الحـظـة الـكـتـاب لـيـعـبـروا عن أفـكـارهم وآرائـهم بـدون أن يـتـعـرضـوا 
السـلـطة الـسيـاسـية أو الـدنيـة لـهم.. وهذه الـوسـيلـة تمـكن الـكاتب من
ـشــاكل والـقـضــايـا الـتى يــطـرحـهـا الــواقع الـراهن من خالل إبـراز ا
ـكـان ومـن احلـديث عن بـعـض احلـقـائق فى االبـتــعـاد فى الـزمــان وا

إطار احديث بدون أن يقال أنهم مناهضون للنظم القائمة.

عادلـها اخلارجى بل ال تلـتئم فيـها صـورة الوجه الواحـد وال تتوحـد 
تنخرط فى هذه االنشقاقات وبها تفسر وجودها فى هذا العالم»(٦٢).
هـكذا مـثلمـا أبدع اإلنسـان البـدائى األسطورة لـيعـبر عن نفـسيته
وحـاجيـاته فالرجل احلـديث كذلك اسـتعارهـا منه حـتى يلبـى متطـلباته
ـثابة ويعبـر بطـريقة فـنيـة راقيـة عن رؤاه وجتربتـه فكانت األسـطورة 

ا يريد التعبير عنه. وضوعى)  عادل ا (ا
ــبـدع أن يــكــون واعــيـا ــكن الــقـول - إذن - أنـه يـتــحــتم عــلى ا
ـرجوة من تـوظيفه ولـهذا فتـوظيفه ثـلى لتحـقيق اجلمـالية ا بالكـيفـية ا
لـلــرمـز األســطـورى يـجـب أن «يـتم بــعـفـويــة وتـلــقـائــيـة إذ يـتــفـاعل مع
الـسـيــاق دون قـسـر خــارج عن الـنص ودون شــرح أو حتـلـيل يــفـقـد
ــا أن الــرمـز الــرمــز إيــحــائه أو يــجــعــله مــقــولـة فــكــريــة جــامــدة. و
وضوع ما. فإن هذا وقف ما أو (معادل رمزى)  األسطورى جتسيد 
ـعـبــرة عن احلـالـة يـتـطــلب اخـتــيـارا صـحـيــحـا لـلــرمـوز األسـطــوريـة ا
الــشـعـوريـة كــمـا يـتـطــلب أن تـكـون هـذه الــرمـوز مـوحـيــة بـعـيـدة عن

باشرة والتراكم يتطلبها السياقات الشعرى والشعورى»(٦٣). ا
خـالصـة الـقـول - إذن - أن االهـتـمـام بـالـتـوظـيف األسـطـورى فى
األدب واإلبداع عامة لم يكن نتيجـة لعبثية ما بل كان ألسباب أهمها
مـا أوردته الدارسـة (سامـية أسـعد) فى مـقال لـها بـعنـوان (األسطورة

عاصر)(٦٤) وهى جتملها فى النقاط اآلتية: فى األدب الفرنسى ا
- حـاول هؤالء أن يـجدوا فى اإلنـسان الـذى غيـرته احلرب وغـيرته
اجملـتمعـات الصنـاعية صـدى لبعـض القيم اإلنـسانيـة اخلالدة ومن ثم
عـمـلـوا عـلى بعـث بعض األسـاطـيـر طـبـقا الهـتـمـامـهم فى ثـوب جـديد.
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ـعيـد خـان األساطـير واخلـرافات عـند الـعـرب دار احلداثـة للـطبـاعة ١٢ - عـبد ا
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان ط ٣ ١٩٨١ ص: ١٦ - ١٧.

13- Pirre Brunel, “Dictionnaire des mythes litteraires”,
p1130.

14- Northrop Frye, “Litterature et mythe”, revue “poe-
tique”, paris, 1971. p:4.

١٥ - مرسيا إلياد مظاهر األسطورة ص:١.
ــشـروع الــفـكــرى وأســطـورة أوديب قــراءة فى فــكـر طه ١٦ - هـدى وصــفى «ا
حــسـ (١٨٨٩ - ١٩٧٣) مــجــلــة فـصــول «مــجـلــة الــنـقــد األدبى والــعــلـوم
اإلنسانية» اجمللد الرابع العدد األول أكـتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٣

ص ١٧٣.
عـاصر مـجلـة عالم الـفكر ١٧ - سامـية أسـعد األسـطورة فى األدب الـفرنـسى ا
(الرمز واألسطورة) اجمللد ١٦ العدد ٣ أكتوبر نوفمبر ديسمبر الكويت

١٩٨٥ ص ١١٠.
رجع السابق ص ١١٢. ١٨ - ا

١٩ - روالن بـــارت األســطــورة الــيــوم ســـحــر الــرمــز مــخــتـــارات فى الــرمــزيــة
واألسـطورة مـقـاربة وتـرجمـة: عبـد الـهادى عـبد الـرحـمن دار احلوار لـلنـشر

والتوزيع الالذقية سوريا ط١ ١٩٩٤ ص: ٥٧.
ـيثولـوجيا عنـد العرب دراسـة جملموعـة من األساطير ـلك مرتاض ا ٢٠ - عبد ا
ؤسسة الوطنية للكتاب ة الدار التونسية للنشـر ا عتقدات العربية القـد وا

اجلزائر د ط د ت  ص: ١٤.
٢١ - م ن  ص ن.

٢٢ - فراس السواح مغامرة العقل األولى ص : ١٧
٢٣ - نبيلـة إبراهيم أشكال الـتعبيـر الشعبى دار غريب - الـقاهرة مصر ط٣

د ت ص: ٢٣ - ٦٥.
رجع السابق ص: ٦٩. ٢٤ - ا

٢٥ - مرسيا إلياد مظاهر األسطورة ص:
ـقدس فى الـشرق ٢٦ - كـتاب احلـياة أى كـتاب الـعهـد القـد جمـعيـة الكـتاب ا

g «uN «

١ - ابن منظور لسان العرب اجلذر سَطّرَ اجمللد الرابع دار صادر - بيروت
ط ١ ١٤١٠ -١٩٩٠ ص: ٣٦٣ - ٣٦٤.

شـتهر: بـالتفـسير الـكبير ٢ - محـمد فخـر الدين الرازى تـفسيـر الفخـر الرازى ا
ومـفـاتـيح الـغـيب مج٦ ج١١ ط١ دار الـفكـر لـلـطـباعـة والـنـشـر والـتوزيع -

بيروت - لبنان ١٩٨١ ط١ ص: ١٩٨.
ـعـرفـة ٣ - وهب أحـمـد رومـيـة: «شـعـرنـا الـقـد والـنـقـد اجلـديـد» مـجـلـة عـالم ا
سـلـســلـة كـتب ثـقـافــيـة شـهـريـة أصـدرهـا اجملــلس الـوطـنى لـلــثـقـافـة والـفـنـون

واآلداب الكويت ص ٣٧.
٤ - عنوان كتاب لفراس السواح.

٥ - فراس السواح مغامرة الـعقل األولى «دراسة فى األسطورة - سوريا وبالد
الرافدين» دار الكلمة للنشر بيروت - لبنان ط٢ ١٩٨١ ص ١٥.

٦ - طـالل حـرب أولـيـة الـنص نـظـرات فى الــنـقـد والـقـصـة واألسـطـورة والـزدب
ـؤسسـة اجلامـعيـة لـلدراسـات والنـشر والـتـوزيع بيـروت - لبـنان الـشعـبى ا

ط١ ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م ص: ١٠٠ - ١٠١.
٧ - مـحمـد حـسن عبـد اللـه أساطـير عـابـرة احلضـارات «األسطـورة والـتشـكيل»

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة - مصر ط ٢٠٠٠ ص: ٢٠.
٨ - مرسيـا إلياد مظـاهر األسطورة تـرجمة نهـاط خياط دار كنـعان للدراسات

والنشر دمشق ط١ ١٩٩١ ص: ٦.
ـيـثــولـوجـيـا والـديـانـات ــعـنى دراسـات فى ا ٩ - فـراس الـسـواح األسـطـورة وا

شرقية دار عالء الدين دمشق - سوريا ط٨ ١٩٩٧ ص ٣٥. ا
١٠ - ٣ م ن ص ن.

١١ - أحـمــد كـمــال زكى األســاطـيــر دراسـة حــضـاريــة مـقــارنـة دار الــعـودة -
بيروت ط٢ ١٩٧٩ ص ١١٥.
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األدنى
27- Encyclopedie Microsoft, R, Encatra 2001, C, 1999

- 2000. Microsoft corporation. (CD 1 Rom), p: 2-3.
٢٨ - عـبد احلمـيد زايـد الرمـز واألسطورة الـفرعـونيـة مجلـة عالم الـفكـر اجمللد

١٦ العدد ١٣ أكتوبر نوفمبر ديسمبر الكويت ١٩٨٥ ص: ٢٩ - ٣٠.
٢٩ - طالب حرب أولية النص ص: ٩٤ - ٩٥.

٣٠ - سـهــيل هـو االسم الــذى أطـلــقه الــعـرب عــلى عـدة جنــوم فى نـصـف الـكـرة
اجلنوبى ويستعان به فى االستدالل على جهة اجلنوب.

٣١ - الشـعرى أى الـنير أشـد النـجوم تـألقاً فى كـوكبـة الكلب األكـبر. والـشعرى
تشرق ناصعة الضياء وتزيد فى اللمعان عن سائر النجوم الثوابت.

ر (مـجلـة سحـر الـرمز الـتى سبق ٣٢ - األسـطورة مـرض فى الـلغـة مقـولة لـكـر
ذكرها فى التهميش) ص ٥٧.

٣٣ - جلـجامش أشـهر أبطـال األساطيـر البـابليـة. وهو ليس شـخصـية خيـالية إذ
يـجـمعـون الـدارسون عـلى أنه كـان ملـكـا فى بالد سومـر ويـحكـم مديـنة أورك

وكان ثلثاه إلها والثلث الباقى منه إنسانا. انظر معجم الفولكلور ص ١٠٨.
نـشأة الشـعبية لـلنشر ٣٤ - أنس داود األسطورة فى الـشعر الـعربى احلديث ا

والتوزيع واإلعالن ص: ٢٤.
٣٥ - محـمد حـسن عبـد الله أساطـير عـابرة احلـضارات األسطـورة والتـشكيل

ص: ٨.
ـيـر بـروب مـورفولـوجـيـا احلـكـايـة اخلـرافـيـة تـرجـمـة أبـو بـكـر أحـمد ٣٦ - فالد

باقادير النادى األدبى الثقافى - جدة د ط ١٩٨٩ ص: ٣٥٧.
٣٧ - محمد حسن عبد الله أساطير عابرة احلضارات ص: ١٦ - ١٧.

٣٨ - فراس السواح مغامرة العقل األولى ص ١٦ - ١٧.
٣٩ - أنس داود األسطورة فى الشعر العربى احلديث ص: ٢٢ - ٢٣.

عنى ص: ١٤. ٤٠ - فراس السواح األسطورة وا
رجع نفسه ص: ١٤ - ١٥. ٤١ - ا

٤٢ - مرسيا إلياد مظاهر األسطورة ص: ١٣.
عنى ص ١٢ ١٣ ١٤. ٤٣ - فراس السواح األسطورة وا

٤٤ - مــاكس شــابــيــرو ورودا هــنــدركس مــعــجم األســاطــيــر تــر: حــنــا عــبـود
منشورات دار عالء دمشق ١٩٩٩ ص: ٧.

٤٥ - شوقى عبد احلكيم موسوعـة الفولكلور واألساطير الـعربية مكتبة مدبولى
مطبعة أطلس د ط د ت ص: ٤٨.

٤٦ - محمد حسن عبد الله أساطير عابرة احلضارات ص: ٢٢.
٤٧ - مرسيا إلياد مظاهر األسطورة ص: ١٦ ١٧ - ٢١ ٢٢.

رجع السابق ص: ٢٢ - ٢٣. ٤٨ - ا
٤٩ - فراس السواح مغامرة العقل األولى ص: ٩ - ١٠.

ـسـرح فى مـأسـاة «أوديب ٥٠ - لــطـفى عـبـد الـوهـاب األسـطــورة واحلـضـارة وا
ملكا» مجلة عالم الفكر وزارة اإلعالم - الكويت اجمللد ١٦ ع: ٣ أكتوبر

نوفمبر ديسمبر ١٩٨٥ ص ٩٢.
٥١ - أحمد وهب رومية شعرنا القد والنقد اجلديد ص: ٣٣.

52- Raymond trousson, Themes et Mythes (Question de
methode), arguments et documents edition de L’univer-

site de bruxelles, 1981, Belgique, p: 19.
53- Victor-Laurent Tremblay, Sens du mythe et ap-
proches litteraires, Wilfrid laurant university, (goo-

gle.com).
ـغـرب ٥٤ - صالح بـوسـريف الـبـعــد األسـطـورى فى الـقـصـيـدة الـثــمـانـيـنـيـة بـا

(google.com).
55-Pierre Brunel. dictionnaire des mythes, edition de

rocher, 1980, paris,p: 1132.
56- Pierre brunel, dictionnaire des mythes litteraires, p:

1132/1133.
57- Pierre brunel, dictionnaire des mythes litteraires, p: 

1133.
58- Daniel - Henri Pageaux, la litterature generale et

comparee, p: 96.
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59- Daniel - Henri Pageaux, la litterature generale et
comparee, p: 96.

60- Northrop Fray, litterature et mythe, revue poetique,
paris, 1971, p: 496.

61- pierre brunel, Mythocritique, PUF, Paris, p: 23.
ـغـرب ٦٢ - صالح بـوسـريف الـبـعــد األسـطـورى فى الـقـصـيـدة الـثــمـانـيـنـيـة بـا

(ARABIA, COM).
وقف األدبى عاصر مجلة ا ٦٣ - محمد عزام األسطورة فى الشعر السورى ا
احتـاد الـكــتـاب الـعـرب بــدمـشق ســوريـا الـعـدد ٢٧٣ نــيـسـان ٢٠٠٢ (من

اإلنترنت).
عاصر» ص ١١٤-١١٥. ٦٤ - سامية أسعد «األسطورة فى األدب الفرنسى ا
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* توطئة:* توطئة:
تــعـد رســالـة الـغــفـران - من حـيث الــشـكل - نــصـا نـثــريـا تـتــخـلـله
ـضمـون فهى نص ثـرى يعالج نـصوص شـعريـة كثـيرة أمـا من حيث ا
ا دفع بالعديد من مواضيع شتى من األدب والنقد والـتاريخ وغيرها; 
الـدارسـ والـنـقـاد إلى مـحـاولـة إبـرازهـا أو عـلى األقل مـحـاولـة إبـراز
وضوع الطـاغى منها. فـهذا طه حس يـرى أن رسالة الغـفران كتابا ا
ـؤرخون من قـبل «ذلك أن أبا الـعالء يسلك قيـما فى الـنقد لـم يفطن له ا
فى هـذه الرسالة إلـى النقد مـسلكـا خفيـا تكاد ال تـبلغه الـظنون ولوال
ا اهـتـدوا إلى مـا فى رسـالة أن مـؤرخـيه قـد كـانـوا يسـيـئـون الظـن به 
الـغـفران من الـنقـد. عـلى أنهم لـم يفـهمـوا مـنه إال الظـاهـر الذى يُـلمس
والصريـح الذى ال يُشك فيه..»(١) أما عبـاس محمـود العقـاد فيعـتبرها
مزيجا مـن األدب والتاريخ قدمها أبو الـعالء على شكل قصصى لطيف;
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والنـار كما تخيلهمـا أبو العالء; حيث يطوف فى اجلـنة ويلتقى بشعراء
جــاهـلـيـ وإسالمــيـ حـيث يـطـارحــهم الـشـعـر ثـم يـعـود أبـو الـعالء
بـصاحـبه فجـأة لنـراه يحـضر وقـائع احلـشر حـتى يفـوز بالـشفـاعة ثم
أدبة ويـعقد مـجالس الشرب يعـيده مرة أخرى إلى اجلـنة ليـقيم فيـها ا
والغنـاء والرقص ثم يـتجول بعـدها فى أرجاء اجلـنة; حيث يـدخل جنة
العـفاريت ويتلقى هناك بـشخصية اجلنى اخلـثيغور / أبو الهدرش ثم
يطل ابن الـقارح علـى اجلحيم لـيرى مـجمـوعة من الـشعـراء كاخلـنساء
وامـر الـقـيس والـشنـفـرى وغـيـرهم ويحـاورهم ثم يـعـود مـرة أخرى
إلى اجلنة ليتلقى بآدم ويحاوره ويلتقى بعدها بحيات الفردوس (احلية
ذات الـصفـا واحلـية الـقارئـة) ثم يـعرج إلى جـنـة الرجـز وأخـيرا يـنعم

بالراحة الكبرى وهى اخللود فى نعيم اجلنة العالنية.
ـناسـبة هـذا وحتى نـفـهم والقـار رسالـة الغـفران عـلـينـا معـرفة ا
الـتى كـتــبت ألجـلـهــا ألنـهـا - فـى األصل - تـعـد ردا عــلى رسـالـة ابن
الـقـارح الـتى بـعث بـهـا إلى أبى الـعالء حـيث «يـذكـر «ابن الـقارح» من
مناسبة هذه الرسالة أن واحدا من كتاب «نصر الدولة».. حمله رسالة
إلى أبى الـعالء فـسـرقت فــكـتب هـذه الـرسـالـة يـشـكـو إلى أبى الـعالء
أموره ويبث شقوره على حد قوله»(٦). ولكن الغريب فى األمر أن ابن
الـقـارح لم يـضمن رسـالـته اعتـذارا فـحسـب بل زاد على ذلك أنه راح
تزندق فـيذكر أخبارهم ويـفند نحلهم «يـتسلل إلى أمور الزنـادقة وا
ومـعتـقداتـهم ويـقول فى ثـنايـا حـديثه عن بـعضـهم: «ولـكنى أغـتاظ لى
ـلـحـدين الـذين يـتالعـبـون بـالـدين ويـرومـون إدخـال الشـبه الـزنـادقـة وا
سـلم ويـستعذبـون القدح فى نـبوة النبـي صلوات والشـكوك على ا

حـيث قـال «إنـهـا كـتـاب أدب وتــاريخ وثـمـرة من ثـمـار الـدرس واالطالع
ـعرى فـيـهـا مسـلك الـتـلـطف فى الـقصص»(٢) أمـا الـنـاقدة وقـد سـلك ا
عـائشـة عبـد الرحـمن فتـكشف عن مـسرحـية الـغفـران  رسالـة الغـفران
حيث أوضحت أنها شكل مسـرحى قائم بذاته يتمتع بكافة اخلصائص
سرحـية وجاء فى مقـدمة كتـابها (جديـد فى رسالة الغـفران) ما يلى: ا
«وقصارى ما يعنينى هـنا من القضية هو أن أقدم إلى تاريخنا األدبى
هـذه الـوثـيـقة حملـاولـة الـغـفـران الـرائـدة تصـحـيـحـا لـلـشـائع من حـداثة
ـسـرحى ولـفـتـا إلى مـا يـزال مـحـجـوبـا عـنـا من عـطاء عـهدنـا بـاألدب ا
تراثـنا»(٣) وبالـتالى نفت هـذه النـاقدة الزعم الـقائل بـأن التراث األدبى
ـســرحى أمــا عن لـغــة الـرســالـة فـهـى جـزلـة الــعـربى خــال من األدب ا
وثـرية; لعـبت فيـها الكـلمة الـدور األساس فى جعـلها نـصا متـجددا على
مر الـزمن كونـهـا «نص شديـد الثـراء تتـنـازعه مجـاالت عدة مـثل تاريخ
عـتقـدات الديـنيـة وتاريخ ـذاهب الفـلسـفيـة وا األفـكار وعـلوم الـلغـة وا
تشـابكـة التى حظـيت ببـعض اهتـمامات الشعـر وغيـرها من اجملـاالت ا

الدارس من قبل»(٤).
ورسـالـة الـغـفـران بـاخـتـصـار هى لـلـمـعـرى (٣٦٣ هـ - ٤٤٩ هـ)
وهى عبارة عن نص نـثرى تتخلله أشعـار كثيرة وهى «رد على رسالة
تـلــقــاهـا مـن أديب حـلــبى من مــعــاصـريه هــو «ابن الــقــارح عـلى بن
منصور» تأخذ صورة رسالة إخوانية(٥). وتنقسم الرسالة إلى قسم
أسـاس الـقسم األول وهـو الرحـلة إلى جـنة الـغفـران والقسـم الثانى
هـو عـبـارة عن رد عــلى رسـالـة ابـن الـقـارح. ومـا يــهـمـنـا هــا هـنـا هـو
القسـم األول من الرسالـة الذى يصـور لنا نزهـة ابن القـارح ب اجلنة
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صوتـا لعلـع من نبراته الـصدى الـعالئى. وكان اخلـيال العالئى اخلالق
ا ثـالث مقـولب ومهـندم من جـهة ومـنسـاح فى آفاق اإلبـداع الفـنى 

لم يسبق له مثيل فى أدب العصور»(١٠).
هــذا ومن أهم األسـبــاب - أيـضــا - الـتى أخــرجت الـرســالـة من

ية كونها: ها الضيق إلى العا عا
ة. - جاءت على منوال الرحالت اخليالية القد

ـســتـقـاة من - تـوظــيـفـهــا لإلشـارات والــرمـوز الـديــنـيـة خــاصـة ا
عراج. الفلكلور العربى اإلسالمى كرحلة اإلسراء وا

- تـوظــيــفـهــا إلشــارات ورمـوز أســطــوريـة مــســتـمــدة من الــتـراث
العربى ومن التراث اليونانى والهندى.

وهـو ما يـدل على أن أبـا الـعالء بات مـطـلعـا على ثـقـافات وديـانات
األ األخرى; حـيث إنه «فى شمالى سوريـا نزل فى دير فارس وأخذ
عن أحـد الـرهـبـان الـعـلـمـاء بـعض مـبـاد الفـلـسـفـة الـيـونـانـيـة وعـلوم
سيـحية واليـهودية وقوفا .. كمـا وقف أبو العالء على تـعاليم ا األقدم
عابـرا فأضـاف كل ذلك إلى ما كـان يعرفه عـن الديانـات الشـرقية من

مجوسية وزارادشتية وصابئة وبرهمية..»(١١).
خالصـة الـقـول أن أبـا العالء حـمّل رسـالـته رمـوزا علـيـنـا الـكشف
ـمـحّـصـة ألنـهـا - كمـا رأيـنـا - تـعـد كـلـمات عـنهـا من خالل الـقـراءة ا
مـحنـطة نـبش عـنهـا بحـذر وانـتشـلهـا من قـبورهـا فعـلـينـا الرفق بـهذه
احلـفـريـات وإزالـة الـغبـار عـنـهـا وردهـا إلى أصـولـهـا من خالل مـعـرفة
االنزياحات والتعديالت التى طرأت عليها وأخيرا معرفة اجلديد فيها
ومـــعــرفــة ســـبب اســتـــحــضـــار أبى الــعالء لـــهــا كل هـــذه اخلــطــوات

ذهب» وهكذا الله عليهـم أجمع ويتـظرفون ويبتـدئون إعجابا بـهذا ا
يـتضح مـقـصد «ابن الـقـارح» إنه الـتعـريض «بـأبى العالء» والـغـمز فى
مـعــتـقـده»(٧). وحـ كــانت رسـالـة ابن الــقـارح تـعـريــضـا بـأبى الـعالء
وطـعنـا له فى دينه انـتهـز فرصـة كتـابته الـرد علـيهـا ليـصوب ضـربته
الـقـاضيـة البن الـقـارح فى إطـار من الـسـخريـة والـتـعـريض بـأن جـعله
يـصل إلى اجلنة ونـعيـمها وأخـذ يحـركه فى هذا اإلطار كـما يـحلو له
فكانت جنة عالئية أرادها خلصـمه وركز فيها على الكلمة; حيث «تمثل
أبـو الـعالء الـكـلـمـات مـدارج أو مـعـارج يـتـأمل فـيـهـا حـتى تـتحـول إلى
ـعـزل عن «مـعـنى» ال وجـود لـهـذا الـعال الـذى يـطـوف به أبـو الـعالء 

أل جوانب الرسالة»(٨). البحث عن مدلول الكلمات الذى 
ـدهـشة عـلـى الـتعـامـل مع الـكـلـمات لـقـد أظـهر أبـو الـعـالء قدرتـه ا
ـيـتة ال وإحـيـاء مـواتـهـا من خالل قـدرته عـلى «نـبش قـبـور الـكـلـمـات ا
بـقصـد إحيائـها ونـفض الغـبار عـنهـا بل بقـصد حتـنيـطهـا ونقل رفات

رميمها من ضريح التاريخ.. إلى ضريح القالب التعبيرى»(٩).
ية - فعال وال يفوتنا أن ننوه برسالـة الغفران وبوصولها إلى العا
- حـيث إنها تـعد منـبعا يـستقى مـنه الشعـراء واألدباء العـرب وغيرهم
تـصوراتـهم أو عـلى األقل يـصـبـون فى قـالـبهـا «أال يـكـفى أن يـتـحدث
مـستـشرقو األسـبان والـطلـيان وسـواهم عن أثر األدب الـغفرانى فى
ـوذجا ينـسج على منواله عرى  لهـاة اإللهيـة» لدانتى وأن يكـون ا «ا
فى «رسالة الـتوابع والزوابع» البن الـشهيد? وأن تـخرج الغـفرانية عن
ى.. كان األدب القرآنى فى معارج اجلنة إطارها العربى إلى فلك العا
ـعـراج بـالذات والـنـار يـنـبـوعـا اسـتـقى مـنه أبـو الـعالء. وكـانت قـصـة ا
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ألنــهـا تـســتـأنس بــاجملـاورة وإذا قــطع من الـذكــران فال حتـمل شــيـئـا
لــفـراقـهـا وإذا غـرست الــذكـران وسط اإلنـاث فـهـبـت الـريح فـخـالـطت
اإلناث رائحة طلع الذكر حملت من تلك الرائحة كل أنثى حوله»(١٤).
تطور االعتقاد بقدسية الشجرة عند العرب إلى درجة جعلها رقيبا
على زوجـاتهم من بعدهم ألنهم يـرون فيها احلياة مـثلهم «كما قيل أن
العرب فى اجلاهـلية كـانوا إذا أراد أحدهم أن يسـافر عن حليـلته عمد
إلى هـذه الـشــجـرة - شـجـرة الــرَّ - وشـد غـصـنـا عــنـهـا إلى اآلخـر
وتـركــهـا فــإذا عــاد من سـفــر ذهب إلــيـهــا فــإن وجـدهــمـا بــحــالـهــمـا
مــشـدودين اســتـدل بـهــمـا عـلى أن حــلـيـلــته مـا خــانـته فى غــيـبـته وإن

وجدهما محلول استدل بهما على خيانتها»(١٥).
هـذا وقد قُـدست الشـجرة - أيـضا - من قِـبِل شعـوب أخرى غـير
ـسيح; حيث «كانت قدسـة عند ا ـيالد» ا العرب; ومـثال ذلك «شجرة ا
قـدسة عـنـدهم - أى العـرب - كمـا كانت عـند ـيالد ا النـخـلة شـجرة ا
أغلب الـشعـوب السـامية مـثل نخـلة جنـران عنـد عرب اجلـنوب ونـخلة
قدسة عند تدمر أو تمر عند القحطاني وكانت النخلة هى الشجرة ا
الكـاهـنـة دبّورة أقـدم شـاعرة عـبـريـة «دبّورة امـرأة نـبـيّة وهى جـالـسة
حتت نـخلة دبـورة ب الـرامة وبيت إيل»(١٦). أيـضا شابـههم فى ذلك
اإلسـرائـيلـيـون; حيث «كـان اإلسرائـيـليـون يـعتـقدون أن الـشـجر يـنطق

ويتكلم ويفعل ما يفعل اإلنسان»(١٧).
تـطـور مـذهب عـبـادة الـشــجـرة إلى جـعـلـهـا مـعـالم يـزورهـا الـنـاس
ويتـعبـدون بـها من ذلك (بـيت ذو اخللـصة) الـتى «كـانت تسـمى الولـية
والعمالت وكانت بيتا فى قريـة ثروق ومن البيوت التى تعظمها العرب

ـكــنـنـا جتـاوزهـا رويـداً رويــدا من خالل دراسـة نـقـديـة والـتـسـاؤالت 
أسـطـورية نـركز فـيـها عـلى إبـراز الرمـوز األسـطوريـة التى تـتـجلى فى
ثنـايا هـذه الـرسالـة ومن ثم نـتتـبعـهـا بآلـيات مـنهـج النـقد األسـطورى
ـطاوعة واإلشعاع لـنصل أخيرا إلى الـتى هى على التوالـى: التجلى وا
اجلــمـالـيـات الـتـى أضـفـاهـا هـذا الــتـوظـيف الـرمــزى األسـطـورى عـلى

رسالة الغفران.
I - رمز الشجرة - رمز الشجرة

ذهب احليوى(١٢) عند يـعتبر تقـديس معالم الطبـيعة أحد مظـاهر ا
الـعـرب حـيث كـان الـعـرب كـغـيـرهم فى جـاهـلـيـتـهم يـعـبـدون الـشـجرة
ويقدسـونها «فكـان العربى يـجعل قرابة بـينه وب الـنخل كما روى عن
الـنبى صـلى الله عـليه وسـلم «أكرموا عـماتـكم النـخل» وقال الـقزوينى
ـا سمـاهـا عمـاتنـا ألنهـا خـلقت من فـضلـة طـينـة آدم علـيه السالم» «إ
وأما الـضمير فى «عمـاتكم» فيدل على أن الـنبى عليه الصالة والسالم

أراد به إظهار العقلية اجلاهلية فكلم الناس على قدر عقولهم»(١٣).
نتج أو كذلك كـان العربى - بعقله الـساذج - يعتبرهـا كاإلنسان ا
ــا الحــظه من طــريــقــة تالقــحــهـا ــرأة الــولــود انــطالقــا  بــاألحــرى ا
ا الحظه الـعربى ما جاء به وإنـتاجها دون سـبب علمى يفـسر ذلك و
الـقـزويـنى «فـقـد قـال الـقـزويـنى: ولـو قُـطع رأسـهـا لـهـلـكت ولـهـا غالف
ـشـيـمـة الـتى يـكـون اجلـنـ فـيـهـا واجلـمـار الـذى عـلى رأسـهـا لو كـا
أصـابته آفة كهـيئة مخ اإلنسان إذا أصـابته آفة ولو قـطع منها غصن
ال يـرجع بدله كعـضو اإلنسـان وعلـيها لـيف كالشـعر يكـون اإلنسان..
وقال أيـضـا إذا قـاربت ب ذكـران الـنخـل وإناثـهـا فإنه يـكـثـر حمـلـها
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رســول الـله صــلى الــله عـلــيه وســلم : من قـال ســبـحــان الــله الـعــظـيم
وبحمده غرست له بها نخلة فى اجلنة»(٢٠).

كذلك كـانت الشجـرة دالة على نـبوة الرسـول صلى الله عـليه وسلم
قبل نزول الـوحى عليه; حيث ورد أن خديجـة رضى الله عنها «عرضت
عليه أن يخـرج فى مال لها إلى الشام تاجـرا وتعطيه أفضل ما كانت
تعطى غيره من التجار مع غالم لـها يقال له ميسرة فقبله رسول الله
صلى الـله عليه وسـلم  منهـا وخرج فى مالـها ذلك وخرج مـعه غالمها
مـيسرة حـتى قدم الـشام. فـنزل رسـول الله صـلى الله علـيه وسلم  فى
ظل شجـرة قريبـا من صومـعة راهب من الرهـبان فـاطلع الراهب إلى
مـيـسـرة فـقـال: من هذا الـرجل الـذى نـزل حتت هـذه الـشـجـرة? قال له
ميسرة: هذا رجل من قـريش من أهل احلرم فقال له الراهب: ما نزل
حتت هـذه الشجـرة قط إال نبى!»(٢١) ومن الـروايات مـا يؤكـد أن الله
; حيث جاء عن احلـافظ بن كثير باب تعـالى جعلها حتت أمـره وطاعته
فى كتـابه «البدايـة والنهايـة» معنـون بـ«باب انقيـاد الشجـر لرسول الله
صلى الـله علـيه وسلم » أخذنـا منه مـا يلى: «قال اإلمـام أحمد: حـدثنا
أبـو مـعاويـة عن األعمش عـن أبى سفـيان - وهـو طـلحـة بن نافع عن
أنس قـال: جاء جبريل إلى رسـول الله صلى الله عـليه وسلم  ذات يوم
وهو جـالس حزين قد خُضـبَ بالدماء من ضربـه بعض أهل مكة قال:
فـقـال له: مــالك? فـقـال: فـعل بى هــؤالء وفـعـلـوا قـال: فــقـال له جـبـريل
أحتب أن أريك آيـة? قال: فـقال: نـعم قـال: فنـظر إلى شـجرة من وراء
الـوادى فـقال: ادع تـلك الـشجـرة فـدعاهـا. قـال: فـجاءت تـمـشى حتى
قامت ب يدى فقال: مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسبى»(٢٢).

تعـظيم مكـة لها سـدنة وحـجاب وكانت تـهدى لـها كمـا تهـدى للكـعبة
وتطوف بها كمـا تطوف بالكعـبة وتنحر عنـدها كما تنحـر عند الكعبة.
وبـيت ذى اخلِلـصـة يشـتـمل على نـصـب أحـدهمـا مـروة بيـضاء (وزاد
الـكلـبى أنه مـنقـوش عـليـهـا كهـيئـة الـتاج) وثـانـيهـما شـجـرة اخلِلـصة
ومـعنى اخلِـلصـة فى اللـغة نبت طـيب الريح يـتعـلق بالـشجر وله أوراق
ـروؤان وهــذا الـنـوع من غـيــر رقـاق مــدورة واسـعـة وله ورد كــورد ا
روة الـبـيـضـاء من احلـجـر األبيض الـشـجر يـسـمى الـعـبالء كـمـا أن ا
تـسمى كـذلك «الـعـبالء» فلـيـست ذو اخلِلـصـة إال نوعـا من تـطور عـبادة
الـشـجر واحلـجر. وانـتشـرت عـبادتـهمـا بتـبلـة بـ مكـة واليـمن وكانت
تـعظمها وتـهدى لها ختـعم وبجيلة وأزد السـراة ومن قاربهم من بطون

العرب هو وازن. وكانوا يستقسمون عند ذى اخلِلصة»(١٨).
ا مـا زاد من شأن تـقـديس العـربى للـشـجرة حـتى بعـد مجىء ور
هـا من قبل الـله عز وجل ورسـوله الكر فـقد اخـتارها اإلسالم تكـر
ـكـان اآلمن الذى تـلـد فـيه مر الـعـذراء نـبيه الـله عـز وجل أن تكـون ا
عـيـسى بل مـنـحـتـهـا من ظـلـهـا ومن ثـمـرهـا كى تـتـغذى وقـد ورد فى
سـورة مـر قوله تـعالـى: (فحـملـته فانـتـبذت به مـكانـا قَـصِيَّـا فجـاءها
اخملـاض إلى جـذع الـنـخـلـة قـالت يـا لـيـتـنى مِتُّ قـبل هـذا وكُـنت نـسـيا
مـنـسـيـاً فـنــاداهـا من حتـتـهـا إال حتـزنى قــد جـعل ربُّكِ حتـتك سـريـاً
وهُـزى إلـيك بجـدع الـنَّـخلـة تـسـاقط علـيك رطـبـا جَـنِيَّـا فـكـلى واشربى
وقَـرى عــيـنـا فـإمـا تـرين مـن الـبـشـر أحـدا فـقــولى إنى نـذرت لـلـرحـمن
صومـا فلن أكلم اليـوم إنسيا)(١٩). وقد جـاء أيضا عن الـرسول صلى
الله عـليـه وسلم  «عن عـبيـد الله بن عـمـرو رضى الله عـنهـما قـال قال
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قد الـزمـان كـانت شـجرة الـصـفـصافـة مـغـروسة عـلى شـاطئ الـفران
وحدث وأن هبت الـريح علـيهـا والعـواصف اجلنـوبية وفـاضت علـيهـا مياه
الـفـرات فــأخـذتـهــا اآللـهـة «أنــانـا» إلى مــديـنـتــهـا «أرك» أو - الـوركـاء -
ـقـدس حـتى إذا كـبـرت الـشـجـرة صـنـعت من وغـرسـتـهـا فى بـسـتـانـهـا ا
خـشـبـها سـريـرا أو كـرسـيـا وعـنـدما حـاولت «أنـانـا» قـطـعـهـا لـتصـنه من
خـشـبهـا سريـرا وكـرسيـا أعـجزتـها حـيـة شيـطانـيـة «ليـليث» اتـخـذت منـها
مـسـكـنـهـا إلى أن جـاء الـبـطـل اإللـهى جـلـجـامش فـقـطع الـشـجـرة وذبح

هجورة»(٢٤). احلية وفرت الشيطانة «ليليث» إلى األماكن اخلربة ا
ونـظـرا لتـلك الـعـظـمة الـتى أحـيـطت بـهـا الشـجـرة فـقـد اشتـهـر مـنـها
الـكـثـيـر وأطـلق عـلـيـها أسـمـاء مـنـهـا شـجـرة عُـرفت فى اجلـاهـلـيـة تدعى
(شجرة احلَـماطة) كانت تـعرف بإِلف احليـات لها; وتعـتبر نفـسُها شجرة
التـ أو شجرة احلياة; حيث «إن الـعربى كان يعبد األشـجار ويرى فيها
روح الشر مـثل احلَمـاطة وهى شـجرة شـبيـهة بـالتـ وهو أحب الـشجر
إلى احليات»(٢٥); فارتـبطت شجـرة اخلطيـئة باحلـية من جهـة وبالشـيطان
من جـهة أخـرى وبالـتالى عُـرِفت شجرة احلَـماطـة بإلف احلـيات لـها; هذه
احلـيـة الـتى أرادت لـنـفـسـها اخلـلـود فـحـرضت حـواء وزوجـهـا كى تـنـتزعه
يـثولوجـيا إذن تـشكل مـنهـما بـعد مـا تتـعرف علـى شجـرة اخللود; «فـى ا
احلــيـة الـعــائق األسـاس الــذى يـصـطــدم به الـرجل فـى اجلـنـة عن يــنـبـوع
ـا أن شجـرة احلَماطـة ارتبطت بـاحلية اخللـود فى شجـرة احلياة»(٢٦). و
فـهى حـتمـا ترتـبط بـالشـيطـان; حيث «يـقولـون شـيطـان احلَمـاطة يـريدون

احلية وكل حية خفيفة اجلسم فهى شيطان»(٢٧).
أما عن جتـلـيات رمـز (شـجرة احلـمـاطة) فى نص رسـالـة الغـفران

١ - شجرة احل١ - شجرة احلَماطةماطة
ورد رمـز الـشـجـرة فى نص رسـالـة الغـفـران مـجـسـدا فى (شـجرة
احلَماطة) أو (شجرة احلـيات) وهى شجرة احلياة أو شجرة الت أو
شجرة اخلـطيـئة والـتى حتيل عـلى عدة مـواضيع متـرابطـة ومتـداخلة;
مـنها موضـوعى اخللود واخلطـيئة; حيث إن احلـية هى من أغوى حواء
بـارتـكاب اخلـطيـئة فـانـتزعت بـذلك منـها وزوجـهـا اخللـود; بأكـلهـما من
ــقـدس «وكــانت احلــيـة أحــيل جــمـيع الــشــجـرة إذ جــاء فى الــكـتــاب ا
حـيوانات الـبريـة التى عمـلها الـرب اإلله فقـالت للمـرأة أحقا قـال تعالى
رأة لـلـحيـة من ثمـر اجلنـة نأكل ال تأكال من كل شـجـر اجلنـة. فقـالت ا
وأما ثمـر الشجـرة التى وسط اجلنـة فقال الـله ال تأكال منـه وال تمساه
لـئال تمـوتا. فـقالت احليـة للـمرأة لن تـموتـا بل الله عـالم أنه يوم تأكالن
رأة منه تـنفتح أعـينـكما وتـكونـان كالله عـارف لـلخيـر والشـر. فرأت ا
أن الـشـجـرة جـيـدة لألكل وأنـهـا بـهـجـة لـلـعـيـون. وأن الـشـجـرة شـهـيـة
لـلـنظـر فأخـذت من ثـمرهـا وأكـلت وأعطت رجـلـها أيـضـا فأكل.. فـقال
ـرأة احلـيــة غـرتـنى الـرب اإلله لـلــمـرأة مـا هــذا الـذى فـعــلت فـقــالت ا
فأكـلت. فقـال الرب اإلله لـلـحيـة ألنك فعـلت هذا مـلعـونة أنت من جـميع
الـبهائم ومن جميع وحـوش البرية على بـطنك تسع وتـرابا تأكل كل
ـرأة وبـ نـسلـك ونسـلـهـا هو أيـام حـيـاتك. وأضع عـداوة بـينك وبـ ا

يسحق رأسك وأنت تسحق عقبه»(٢٣).
هـذا وتـبـقى فـكـرة تـوحـد احلـيـة بالـشـيـطـان ثـم عالقـتـهـمـا بـالـشـجرة
مــتــواتــرة فى مــعــظم األســاطــيــر من ذلك مــا أوضــحـه نص الــقــصــيـدة
السّـومرى «جـلجـامش وأنكـيدو والـعالم اآلخـر» الذى جـاء فى مطـلعه «فى
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بــصــدد احلــديث عن احلــمــاطــة الـتـى هى لــوعـة الــقــلب فــيــقـول: «وأن
صـادفة احلَـمـاطة الـتى فى مقـرى لـتجـد من الشـوق حَـماطـة ليـست بـا

إماطة. واحلَماطة حرقة القلب قال الشاعر:
وهمَّ تُمالُ األحشاء منه ........................

بدوء بها فهى حبة القلب قال الشاعر: فأما احلماطة ا
عنها بأسهُم حلظٍ لم تكن غَرباً»(٣٠) رَمَت حَماطة قلبّ غير منصرف

ثم يتـجلى لـنا الـرمز األسطـورى (شجـرة احلمـاطة) - كذلك - من
خـالل ذكــر اجلــزء الـــذى يــدل عـــلى الــكـل احلِــضَبُ - وهـــو احلــيــة أو
عرى: «وأن فـى طِمرى حلِـضَبا وكل الضخم من ذكـورها - فى قـول ا
تشرف بأذاتى لو نـطق لذكرشذاتى ما هو بسـاكم فى الشقاب وال 
عـلى الـنـقـاب مـا ظهـر فـى شتـاء وال صـيف وال مـر بـجـبل وال خـيف
يُضـمر من محبة موالى الـشيخ اجلليل - ثبت الله أركـان العلم بحياته
. - مـا ال تـضـمـره لـلـولـد أمُّ أكـان سـمُّـهـا يُـذكـر أم فُـقِدَ عـنـدهـا الـسمُّ

وليس هذا احلِضَبُ مجانسا للذى عناه الراجز فى قوله:
وقد تطوَّيْتُ انطواء احلَضَبِ ......................

وقد عَلِمَ  أدام الله جمال البراعة بسالمته - أن احلِضَبَ ضب من
احلـيَّـات وأنه يـقـال حلـبَّـة الـقلـب حضب»(٣١). كـذلك جـاء جتـلى الـرمز
األسـطورى هـنا من خالل تـقـنيـة التـناص حـيث اسـتشـهد بـشطـر بيت
شـعرى ألجل تـأكيد أن احلِـضَبَ هو نـفسه احلـية (وقـد تطَـوَّيْتُ انطواء

). فكان التجلى صريحا. احلِضَبِ
ـا سـبق أن الـتـجـلى جـاء صـريـحـا وبـالـتـالى كـانت ـكـن الـقـول 
مــطـاوعــة الـرمــز األسـطــورى (شـجــرة احلَـمــاطـة / شــجـرة احلــيـات)

فقـد صرح أبو الـعالء مباشرة بـاسم الشجـرة وبصفـاتها وهى نـفسها
عروفة فى التـراث العربى; حيث عـبر بها عن مودته شـجرة احلماطـة ا
لصاحبه ابـن القارح فقال: «قد علم اجلبـر الذى نسب إليه «جبرائيل»
وهـو فى كل اخلـيـرات سـبـيل وإن فى مـسـكـنى حَـمـاطـة مـا كـانت قط
أفانـية وال النـاكزة بهـا غانيـة تثمر مـن مودة موالى الشـيخ اجلليل -
كــبت الــله عــدوه وأدام رواحه إلى الــفــضـل وغُـدُوه - مــا لــو حــمــلــته
[الـعــالـيــة] من الـشــجـر لــدنت إلى األرض غـصــونـهــا وأُذيل من تـلك

الثمرة مصونها»(٢٨).
كــذلك جتــلى الـرمــز األسـطــورى (شـجــرة احلَـمــاطـة) عــبـر تــقـنــيـة
التناص حيث عمد أبو العالء إلى شـرحها لغويا ثم التمثيل بأبيات من
الــشـعــر لـتــقـريب صــورتـهــا أكـثـر; حــيث جــاء «واحلَـمـاطــة ضـرب من
الشـجر يقـال لها إذا كـانت رطبة: أفـانية (فـإذا يبست فـهى حَماطة)

قال الشاعر:
حنوت لها بيـــدى بعصا حماطٍ إذا أم الوليـــــد لم تطعنى
فإنك معجبــــــــة الشــــــــطاط وقلت لها: عليك بنى أُقَيْشِ

وتوصف احلماطة بإلف احليات لها قال:
شجاع فى احلَماطة مستكن»(٩٢) أُتيح لها وكان أخا عِيـال

فح اعتمـد التجلى هنـا تقنية الـتناص جاء صريـحا حيث أحالنا
مباشرة على شجرة احلماطـة التى كانت العرب تقدسها وتعبدها ألن
ا بها أرواحـا تسكـنها ولـهذا تألـفها احلـيات خاصـة الضخـمة منـها 
لـهـا من ارتـباط بـالـشـيـاط لـكـنـنا جنـد أبـا الـعالء يـوارى حـديثه عن
شـجـرة احلَـمـاطـة بـعـد هـذا مـبـاشـرة; لـيـوهم صـاحـبه ابن الـقـارح أنه
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ثـال ال احلصـر - يتـغزل بـجاريـة من حور الـع غـزال ماجـنا حـينـما ا
تلومه عن طـول غيابه «فيقول: كانت فى نـفسى مآرب من مخاطبة أهل
الـنار فـلما قـضيت من ذلك وطَـراً عدت إليه فـاتبـعينى بـ ثبِ العـنبر
ـسكِ فيتـخلل بهـا آهاضيب الفـردوس ورمال اجلنـان فتقول: وأنقَاءِ ا

رحوم أظنك حتتذى بى فِعَالَ «الكِنْدِى» فى قوله: أيها العبد ا
فــــــــقــــــــمت بــــــــهــــــــا أمـــــــشـــــــى جتـــــــــــر وراءنـــــــا

عــــــــلـى إثــــــــرنــــــــا أذيــــــــال مـــــــــرط مــــــــرحــــــل
فــــــلــــــمــــــا أجــــــزنـــــا ســــــمــــــاحـه احلى وانــــــتــــــحى

بــــــنـــــاـ بــــــطن خــــــبت ذى قــــــفـــــاف عــــــقـــــنــــــقل
هـــــصــــــرت بــــــفـــــودى رأســــــــــهـــــا فــــــتــــــمـــــايــــــلت

عـــــلـى هــــــضـــــيـم الــــــكـــــشـح ريــــــا اخملـــــلــــــخـل
فيقول: العجب لقـدرة الله! لقد أصبت ما خطر فى السويداء»(٣٣).
ـلذات الدنـيا الفـانية من شدودة  تـتجلى لـنا أيضـا هذه الشـخصيـة ا
خالل مـــا جــاء فـى الــنص ويـــخـــلــو - ال أخاله الـــله من اإلحـــســان -
بـحوريـتـ له من احلـور الـعـ فـإذا بـهـره مـا يـراه من اجلـمـال قال:

أعزز علىّ بهالك «الكندى»! إنى ألذكر بكما قوله:
كــــــــــدأبـك مـن أم احلــــــــــويــــــــــرث قــــــــــبــــــــــلــــــــــهــــــــــا

ـــــــــــأسـل وجـــــــــــارتـــــــــــهـــــــــــا أم الـــــــــــربــــــــــاب 
ـــــــسـك مـــــــنـــــــهـــــــمــــــا إذ قـــــــامـــــــتـــــــا تـــــــضـــــــوع ا

نــــســـيــــمـــا الــــصـــبــــا جـــاءت بــــريــــا الـــقــــرنـــفل
? جللـسة معكما وأين صـاحبتاه منكـما ال كرامة لهمـا وال نعمة ع
ـقــدار دقــيــقـة من دقــائق ســاعــات الـدنــيــا خــيـر مـن مـلك بــنى آكل
رار(٣٤) وبنى نصـر باحليرة(٣٥) وآل جفنـة ملوك الشام(٣٦) ويقبل ا

مـتـقـلصـو حـيث جـاءت من خالل حالـة (الـتـماثل والـتـشـابه); إذ أن أبا
الـعـالء أورد تـشــابــهــا كـبــيــرا فى األســمــاء والـصــفــات; حــيث صـرح
مباشرة بـاسم الشجرة وهى شجرة احلمـاطة وأيضا من صفاتها أن
احليات تعشقها وبالتالى مثل أبو العالء بشجرة احلماطة التى قدسها
الرجل اجلـاهلى أو شجرة اخلـطيئة التى هى (شـجرة احلياة) - التى
كانت سـبـبـا فى إخراج آدم وزوجه من اجلـنـة وحرمـانـهمـا من اخلـلود
األبدى - بـتلك التى أعـدها لـصاحبه فى جـنته (العالئـية) واهمـا إياها

أنها الشجرة التى ستمنحه اخللود.
ا أن ـا أن الـتـجـلى كـان صـريـحـا من خالل تـقـنـيـة الـتـنـاص و
طاوعة كانـت متقلصة بفعل احلالة الـتى أتى عليها الرمز األسطورى ا
وهى - التمـاثل والتشابه - فإن اإلشعاع جـاء خافتا ال يفتح قراءات
مـتـعـددة لـلـنص بل يـحـيـلـنـا مـبـاشرة إلـى تـلك الـداللـة التـى يـوحى بـها
الــرمـز نـفـسه وهى شــجـرة اخلـلـود أو اخلــطـيـئـة هـذه الــشـجـرة الـتى
أعــدهـا أبـو الــعالء فى جـنــته الـتى أســكن فـيــهـا صـاحــبه ابن الـقـارح
ليوهمه أنه وهبه شجرة اخللود لكن - فى ظنى - ما هذه الشجرة إال
شـجرة اخلـطـيـئـة التـى سيـقـتـرب مـنهـا ويـغـوى بـها فـيـخـرج من اجلـنة
الـعالئية إلى الـدنيا مـهانا ذلـيال الدار الـتى سيشـقى فيهـا ويتألم ألن
هـذا مـا يـسـتـحـقه. كـيـف ال وهـو ال يـزال مـشـدودا إلى احلـيـاة الـدنـيـا
وملذاتها; فنراه ال يلبث من ح آلخر أن يختلى بحورية أو اثنت فى
مـكـان ما من اجلـنـة أليس هـذا الـتصـويـر هو «تـصـوير دنـيـوى حسى
يتنافى مع صورة رجل العلم الذى أعطى لنفسه الوصاية على اجلميع
لــقـد حتــولت اجلـنــة عـلى يــد هـذا الــبـطـل إلى مـجــالس شـراب ورقص
وغنـاء أو مأدب طعام ورحالت تـنزه وصيد»(٣٢) فهاهـو - على سبيل
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عـلـى كل واحـدة مــنـهـمــا يـتــرشف رضـابــهـا ويــقـول: إن امـرأ الــقـيس
! حتترق عظامه فى السعيد وأنا أتمثل بقوله: سك مسك

ـــــــــــــدام وصــــــــــــــوب الـــــــــــــغــــــــــــــمـــــــــــــام كــــــــــــــأن ا
وريـح اخلـــــــــزامـى ونــــــــــشــــــــــر الــــــــــقــــــــــطـــــــــر

وقوله:
أيــــــــام فـــــــــوهــــــــا كــــــــلـــــــــمــــــــا نـــــــــبــــــــهـــــــــتــــــــهــــــــا

ــــــــــــسـك بــــــــــــات وظـل فـى الــــــــــــفـــــــــــدام كــــــــــــا
أنـــف كـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــون دم الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــزال

من خــــــمـــــــر عــــــانــــــة أو كــــــروم شــــــبــــــام»(٣٧)
ـلـذات هـكـذا جـعل ابـن الـقـارح مـعـظـم هـمه فى كـيــفـيـة اسـتــغالل تـلك ا
ـتوفـرة فى اجلـنة الـعالئيـة وكـأنه ال يزال مـشدودا إلى الـدنـيا ومـلذاتـها كـما ا
كان يفعل دائما وما شخصية ابن القارح اجلوالة فى أرجاء اجلنة باحثة عن
هـا على هذا تـاع إال «الشخـصيـة التى اسـتأثـرت بعنـاية أبى الـعالء وتقـد ا
ـؤلف; حيث قـدم من خاللها الـنحـو ال يخـلو من سخـرية الذعـة مقـصودة من ا
سـلم مـدعى الـعـلم والـتـقـوى الـذى يـفـرض هـيـمـنتـه على ـوذجـا لإلنـسـان ا
اآلخـرين بـناء عـلى هذا اإلدعـاء وهو فى نـفس الـوقت ضعـيف النـفس والدين
تع تـهالك على الدنيا ورغم توبته فى الـدنيا فهو يواصل بحثه عن ا منافق 
خـتـلف أشـكـالهـا فى اجلـنـة الـتى ال يـرى فيـهـا سـوى هـذا اجلانب احلـسـيـة 
احلسى»(٣٨). وبالتالى فمصيره احملتوم هو العودة ثانية إلى الدنيا وشقائها.
هذا وعلى الـرغم من أن إشعاع الرمز األسطـورى (شجرة احلماطة)
جاء باهتا إال أنـه أضفى جمالية على فضاء الـرسالة سنعرض لها الحقا.

والى يوضح جتليات رمز شجرة احلماطة. واخملطط البيانى ا
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ــــــهــــــيــــــمـن يــــــكــــــفــــــيـــــــنــــــا أعــــــاديــــــنــــــا لــــــنـــــــا ا
كـــــــــمـــــــــا رفـــــــــضـــــــــنــــــــــا إلـــــــــيه ذات أنـــــــــواط
ـغـفرة والـولـدان اخملـلـدون فى ظالل تـلك الـشجـر قـيـام وقـعود وبـا
نيلت الـسعود يـقولون والله الـقادر على كل عـزيز: نحن وهـذه الشجرة
صلة من الـله «لعلى بن منصور» نُـخبأ له إلى نفخ الصور. وجترى فى
دها فى أصـول ذلك الشجـر أنهـار تخـتلج من مـاء حيوان والـكوثـر 
كل أوان من شــرب مـنــهـا الـنــعـبــة فال مـوت قــد أمن هـنــالك الـفـوت.

وسُعُد من الل متخرقات ال تُغيَّرُ بأن تطول األوقات»(٤٠).
ونالحظ أن أبــا الـعالء أورد لـنـا الــرمـز األسـطـورى (ذات أنـواط)
واستـفـاض فى وصفه من خالل تـقـنيـة الـتنـاص حيـث اعتـمد فى ذلك
على الـتـناص مع الـكتـب التـراثيـة; إذ أورد قـصة الـشجـرة ذات أنواط
كـمـا جـاءت عـلـيه فى نص من كـتـاب الـسـيـرة البن هـشـام; إذ جاء فى
نص الرسالـة «وقد روى أن بعض الناس قـالوا: «يا رسول الله اجعل
لنـا ذات أنواط كمـا لهم ذات أنواط»(٤١) كـما كان الـتنـاص أيضا مع
ديـوان العـرب; حـيث أورد بـيـتـا شعـريـاً لـبـعض الشـعـراء يـذكـرون فيه
الـشـجـرة ذات أنـواط والـبـيـت ورد فى نص الـرسـالـة كـمـا يـلى» وقـال

بعض الشعراء:
ــــــهــــــيــــــمـن يــــــكــــــفــــــيـــــــنــــــا أعــــــاديــــــنــــــا لــــــنـــــــا ا

كــــــــمـــــــا رفـــــــضـــــــنـــــــا إلــــــــيه ذات أنـــــــواط(٤٢)
كما اعتـمد أبو العالء فى وصف الـبيئة احمليـطة بالشـجرة التناص
مع القرآن الكر فلم يدع لصاحبه مجاال للشك فى أن هذه الشجرة
غـرست له فى اجلنة لـينـعم بظاللـها وما يـحيط بـها من ولدان مـخلدون

٢ - الشجرة ذات٢ - الشجرة ذات
اسـتـحوذت فـكـرة تـقديس الـشـجر عـلى عـقـول العـرب الـقدامى إلى
درجـة تألـيـههـا منـها تـلك الشـجـرة العـظيـمة «ذات أنـواط» التى كـانوا
يـعظـمونـهـا فى جاهـلـيتـهم فـقد جـاء فى الـسيـرة «كـانت لكـفـار قريش
ومن سواهم مـن العـرب شجـرة عـظيـمة خـضـراء يقـال لهـا ذات أنواط
يـأتونها كل سنة فيـعلقون أسلحتـهم عليها ويذبحـون عندها ويعكفون
عـلـيـهـا يـومـا وقـال احلـرث بن مـالك الـلـيـثى وكـان فـيـمن خـرجـوا مع
: خرجـنا مع الـرسول إلى حـن ونـحن حديـثو عـهد الرسـول إلى حنـ
باجلاهليـة فرأينا ونحن نسير معه سدرة خـضراء عظيمة فنادينا من
جـنـبـات الـطـريـق: يـا رسـول الـله اجـعل لــنـا ذات أنـواط كـمـا لـهم ذات
أنواط! فقـال الرسـول: الله أكـبر! قـلتم والـذى نفس مـحمـد بيـده كما

وسى اجعل لنا إلهاكما لهم آلهة»(٣٩). قال قوم موسى 
هذا وقد جتـلى الرمـز األسطـورى (الشـجرة ذات أنواط) فى نص
الرسـالة من خالل تقنية الـتناص فأبو العالء هـنا بصدد سرد أحداث
حـقيـقـيـة عن أسـطـورة هـذه الـشـجـرة الـتى كـانت تـعـظم فى اجلـاهـلـية
والتى زعم أن الله تـعالى أعدها للمغـفور له ابن القارح فى جنته حيث
ـوالى الشـيخ اجللـيل - إن شاء الـله - بذلك الـثناء جـاء: «فقـد غُرِسَ 
شرق إلى شجـر فى اجلنة لذيذ اجـتناء كل شجرة منه تـأخذ ما ب ا
ـغـرب بــظل غـاط لـيـست فى الـزعـ كـذات أنـواط - وذات أنـواط - ا
كـما يعلم - شجـرة كانوا يعظـمونها فى اجلاهـلية وقد روى أن بعض
الناس قال: «يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط».

وقال بعض الشعراء:
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شجرات فى اجلنة هذه الشجرة احملرمة على العباد فى عهد الرسول
صلى الله عـليه وسلم   جـوزى بها صـاحبه ابن القـارح لسبب ما فى
اجلـنــة! بـيـنـمــا عـظم الـرسـول الــكـر صـلى الــله عـلـيه وســلم  جـهـالـة
غـرسـهـا: «الـله أكــبـر! قـلـتم والـذى نـفس مـحـمـد بـيـده كـمـا قـال قـوم

وسى اجعل لنا إله كما لهم إله»(٤٥). موسى 
ا فـأبـو العالء لم يـذكـر تـعوذ الـرسـول صـلى الله عـلـيه وسـلم  وإ
جعل لصاحـبه عوض (ذات أنواط) عددا ال يحصى منهـا; لينعم بظلها
ومـا يـحـيط بـهـا من أوديـة شـراب وولـدان مـخـلـدون الـذين يـؤكدون له
أنهم نـعمة من الـله تعالى يـجازيه بهـا يوم القـيامة «والـولدان اخمللدون
ـغفـرة نـيلت الـسعـود يقـولون فى ظالل تـلك الشـجـر قيـام وقعـود وبا
والله الـقادر على كل عزيز: نـحن وهذه الشجر صـلة من الله «لعلى بن

منصور» نخبأ له إلى نفخ الصور»(٤٦).
ومـنه فـإن إشــعـاع الــرمـز األسـطــورى (ذات أنـواط) جـاء خــافـتـا
طـاوعة كانت أقل امـتدادا حيث إنه أدى إلـى نفس اإليحاءات لـكون ا
الـداللـيـة ألن األسـطـورة مصـرح بـهـا ولـهذا مـا قـصـده أبـو العالء من
جــعل (ذات أنــواط) عــددا ال يــحــصى مــنــهــا فى جــنــته الــتـى أعــدهـا
لـصـاحـبه ابـن القـارح إال ضـربـا له فـى دينـه ومـعتـقـده حـيث إنه أراد
القـول من خالل هـذا الـتوظـيف الـرمـزى األسطـورى أن ابن الـقارح ال
يـزال عــلى جــهــالـة يــتــتـبع ديـن أجـداده الــذى ورثه دون تــأمل عــقـلى
ـذهب ال يـستـقـر على حـال فـقد ا جـعـله مائـعـا مـتقـلب ا وروحـى 
ضـرب أبـو الــعالء فى ديــنه من طـرف ابن الــقـارح وهــا هـو يــعـيـد له
الضـربة عـلى طريـقته مـن خالل معـاجلة هـذه القـضيـة الهـامة: «قـضية

وأنـهار جترى فى أصـولها; لقـوله تعالى فى أكـثر من موضع من سور
ـا صــبــروا جــنـة كــتــابه كــمــا جـاء فى ســورة اإلنــســان: (وجــزاهم 
وحــريـرا مـتـكـئــيم عـلى األرائك ال يــرون فـيـهـا شـمــسـا وال زمـهـريـراً
ودانـية عـليـهم ظاللـها وذلـلت قطـوفهـا تذلـيال ويـطاف عـليـهم بآنـية من
فـضــة وأكــواب كـانت قــواريـرا قــواريـرا مـن فـضــة قـدروهــا تـقــديـراً
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال عينا فيها تسمى سلسبيال
ويطوف عـليـهم ولدان مـخلـدون إذ رأيتهم حـسبـتهم لـؤلؤ مـنثورا وإذا
رأيت ثم رأيت نعيماً وملكا كبيراً)(٤٣); فكان بذلك التجلى صريحا أو

تاما.
ـا أن التجلى جاء تاما باعتـماده تقنية التناص كن القول إذن 
ـطاوعـة جـاءت أقل امـتدادا أو جـاءت مـتـقلـصـة من خالل حـالة  فـإن ا
(الـتـشـابه والـتــمـاثل) الـتى جـاءت عــلـيـهـا حـيث أن األســمـاء تـتـشـابه
وأيضا صفات الشجـرة إذ أن أبا العالء عند إلى جعل نفس الشجرة
(ذات أنواط) فى جنة ابن القارح بعظـمتها وظلها الوفير واخضرارها
والى الشيخ الدائم كتلـك التى كانت تظـعم فى اجلاهلـية «فقد غـرس 
اجللـيل.. شـجـر فى اجلـنة لـذيـذ اجـتنـاء كل شـجـرة منه تـأخـذ مـا ب

غـرب بظل غـاط ليـست فى األعـ كذات أنواط..»(٤٤). شـرق إلى ا ا
لـكن هنـالك حـالـة أخـرى جـاءت عـلـيـهـا مطـاوعـة الـعـنـصـر األسـطورى
(ذات أنـواط) وهى حـالة الـتـشوهـات والـتغـيـرات; حيث عـمـد فيـهـا أبو
الــعالء إلى إحــداث فــروق مــا بــ الــرمــز األســطـورى األصــلى (ذات
ـوظف من خالل بـعـض الـتشـوهـات الـتى أنـوط) والـرمـز األسـطـورى ا
حلـــقت بــتــفــاصــيل األســـطــورة; إذ إن شــجــرة ذات أنــواط أصــبــحت
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الدين الـذى قلنـا إنه قد اتهم فـيه من قبل الـبعض وكأنه يـريد أن يدفع
عن نفسه تلك التهم الباطـلة فيرى أن أكثر الناس يرثون عقيدتهم عن
اآلبـاء واألجداد ولـيس عن دراسـة واطالع. ولـذلك فهـو يـدعو اإلنـسان
ـؤمن عن طــريـقه يــكـون إلى الـتــزام الـعــقل فى األمــور الـديــنـيــة ألن ا
أصـدق عـقـيـدة وأكـثـر اسـتـقـامـة ورشـدا وأبـعـد عن الـضالل والـبـدع
وأقرب إلى احلقيـقة والصـواب كما يهـاجم فى مواضع كثـيرة الرجال
تـلفـع بـأرديتـه الفـضفـاضة وصـوال إلى مآرب ـستـنرين بـالـدين وا ا
وغـايات دنيـوية فـانيـة فيتـظاهـرون بالـنسـة والتعـبد والـزهد والـتقشف
ولكن باطنهم ال يخلو من النفاق وعملهم ال يخلو من الرياء ومعتقدهم
ال يخـلو من الريبة واإلحلـاد ولذا فإن أبا العالء يتـحسر على اإلنسان
الـذى أوتى العقل والـبصـيرة ولكـنه فى أمور ديـنه يعطـلهـا عن العمل

وروث والتقليد األعمى»(٤٧). ويجعد ديدنه التعصب ا
أخـيـرا وعـلى الـرغم من أن اإلشـعـاع جـاء بـاهـتـا إال أنه أنـار لـنـا
جـانبا من اجلوانب الـداكنة فى نفـسية ابن القـارح وهذا كله ناجت عن
الـتــوظـيف الــواعى لـلــرمـز األسـطــورى (الـشـجــرة ذات أنـواط) والـذى
ســنـعــرض له الحــقـا لــلـكــشف عن جــمــالـيــات تـوظــيـفـه فى الـرســالـة.

والى يوضح جتليات رمز الشجرة ذات أنواط. واخملطط البيانى ا
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لـهـا أجـنـحـة لـيـست بـذات ريش تـأخـذهـا بـزاة بـيض تـكـون بـأرمـيـنـية
فـأخـرج الــطـست إلـيــهم فـأراهم الــدابـة وأجـاز مــقـاتال يـومــئـذ. وقـد
صر وغـيرهـا من البالد أنهم أخبـرنى غيـر واحد من أهل التـحصـيل 
شـاهـدوا فى اجلــو حـيـات تـسـعـى كـأسـرع مـا يـكــون الـبـرق األبـيض
ا يسـمع لطيرانها فى وأنهـا تقع على احليوان فى األرض فـتقتله ور
ا يقول من ال الـليل وحركتـها فى الهواء صوت كـنشر ثوب جـديد ور
علم له وغـيـره من البـشر: هـذا صـوت ساحـرة تطـيـر ذات أجنـحة من

قصب»(٤٩).
رأيـنـا من خالل مـا تـقـدم زعم العـرب أن لـبـعض احلـيـوانـات عالقة
ـكـنـها أن تـتـحـول إلى أى جـنس منه. وزاد بـاجلن وأن هـذه األخيـر 
عـلى ذلك األلــوسى: «إنــهم يــعـتــقـدون فـى الـدين والــغــراب واحلـمــامـة
والـورل والقـنفـد واألرنب والظـبى والـيربـوع والنـعـام واحليـة اعتـقادات
عجـيبة فـمنـهم من يعتـقد أن لـلجن بهـذه احليـوانات تعـلقـا ومنهم من
يزعم أنهـا نوع من اجلن ومنـهم من يعتـقد أن الورل والـقنفد واألرنب
تطونها أى يجـعلونها مطية والظـبى واليربوع والنعام مـراكب اجلن 

لهم ومن أشعارهم فى مراكب اجلن قول بعضهم فى قنفذ رآه ليال:
فــــــمــــــا يـــــــعــــــجـب اجلــــــنــــــان مــــــنـك عــــــدمـــــــتــــــهم

وفـى األســــــــــــد أفــــــــــــراس لــــــــــــهـم وجنــــــــــــائـب
أيـــــــــســــــــرح جـــــــــربــــــــوع ويـــــــــلــــــــجـم قـــــــــنــــــــفــــــــذ

لـــقـــد أعــــوزتـــكم مــــا عـــلــــمت الـــنــــجـــائب»(٥٠).
ومن مـظــاهـر الــطـوطـمــيـة هـذه مــا عـرف عن عــرب «وبـار» الـذين
آنـسـوا بـاجلن حــيث أنـهم «نـزلــوا أرض اجلن وأنـسـوا إلـيــهـا فـتـولت

II - الشيطان: - الشيطان:
من مظـاهر الطوطـمية عـند العـرب تقديسـهم للجن وتـلك القداسة
الـتى يـحـيطـونه بـهـا وتـخـتـلف أسمـاء اجلن بـحـسب درجـات إيـذائـها
لإلنـسـان; حـيث إن «اجلن على مـراتب قـال ابن عـبد الـبـر إذا ذكروا
ن يسكن مع الناس قالوا اجلن خالصا قالوا جـنى فإذا أرادوا أنه 
ا يعرض للصبيان قالوا أرواح فإن عامر واجلمع عمار فإن كـان 
فـإن زاد على خـبث ولؤم قـالـوا شـيطـان فـإن زاد عـلى ذلك فهـو مـارد
ذلك وقـوى أمره قـالوا عـفريت فـإن طهـر ولطف وصـار خيـرا كلـه فهو
مَـلَك. وقـال ابن عـقـيل: الـشـيطـان الـعـصـاة من اجلن وهم ولـد إبـليس.
وقـــــال اجلـــــوهــــرى كـل عـــــات مــــتـــــمــــرد مـن اجلن واإلنـس والــــدواب
كان الـذى يسكن فيه شيطان»(٤٨). ويـحضرنى هـنا قول العـوام عن ا
سعودى فى كتابه اجلن مع الناس ومـنه مكان مسكون وقـد جاء عن ا
مروج الـذهب أن العرب تقـول بأن الهواء مـسكون: «ووجدت فى بعض
أخـبـار هـارون الـرشيـد أن الـرشـيـد خرج ذات يـوم إلى الـصـيـد ببالد
وصل وعـلى يـده باز أبـيض فاضـطـرب على يـده فـأرسله فـلم يزل ا
يـحلق حـتى غاب فى الـهواء ثم طـلع بـعد اإلياس مـنه وقـد علق شـيئا
فـهـوى به يـشبـه احليـة أو الـسـمـكـة وله ريش كـأجنـحـة الـسـمك فـأمر
الـرشــيـد فــوضع فى طــست فـلــمـا عــاد من قَــنَـصه أحــضـر الــعـلــمـاء
ؤمـن فسـألـهم: هل تـعلـمون لـلـهواء سـاكـنا? فـقال مـقـاتل: يا أمـيـر ا

رويـنا عن جـدك عـبـد اللـه بن عبـاس أن الـهـواء معـمـور بـأ مخـتـلـفة
اخلـلق فـيـهـا سـكـان أقـربهـا مـنـا دواب تـبـيض فـى الـهواء تـفـرخ فـيه
يرفـعها الهواء الغليـظ ويربيها حتى تنشـأ فى هيأة احليات أو السمك
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بن ذى مـرائـد احلـمــيـرى بل إن الـعـرب نـسـبـوا مـن الـقـبـائل الـعـربـيـة
انـحدارهم من أمـهات جنـيات مـثل قبـائل جرهم الـتى قيل أنـها جاءت
الئكة وبـنات آدم. وكذلك قـبائل جديس إلى الوجود من نـتاج ما بـ ا
. وهو تـصور ليس وثمـود والعـماليـق أو العمـالقـة فى الشـام وفلـسطـ
الئـكـة هم أبـنـاء الله بـبـعـيـد - طـبـعا - عن تـصـور الـعـبـريـ من أن ا

«بنى أيلوهم»(٥٤).
هـذا والـظن أن الـصـرع مـا هـو إال مـحـاولـة من اجلـنى الـسـيـطرة
عـلى اإلنــسى عــلى جـهــة الـتــعــشّق.. وكـذلك رجــال اجلن لــنـســاء بـنى
آدم»(٥٥). وح بـلغ االعـتـقاد هـذا احلـد أنتـجت قـصص كثـيـرة حول
زواج اإلنس واجلن; مـنـها مـا عـرف عن «عـمـرو بن يـربوع بن حـنـظـلة
ـنـار الـتـمـيـمى وجـذع بن سـنـان وعـمـرو ذى األذعـار بن أبـرهـة ذى ا
وأمه اجلـنيـة الـعيـوف ابـنة الـرائع. بل إن قـبائل بـأسـرها انـتـسبت إلى
اجلن مثل بنى مالك وبنى شيصبان وبنى يربوع الذين تسموا ببنى
الـسعـالة - السـلـعـوة - كـمـا تـرجع أسـاطـيـر اخلـلق والـبـدء احلـبـشـية
نـسـبـهـا بـكـامـلـهـا إلى احلـيـة واحلـيـة تـتـوحـد مع اجلن كـمـا أن قـبـائل
بـكـامـلـهـا عـبـدت اجلن مـثل رهط طـلـحـة الـطـاخلـات من خـزاعـة ولـقد
اعتـقـد فى أن للـجن عـشائـر وقـبائل تـربط بـينـهـا صلـة الـرحم كمـا هو

حادث عند بنى اإلنس القدماء»(٥٦).
وكثـر احلديث عن قـصص اختـطاف اجلن لإلنـس منهـا ما ورد فى
كـتـاب قصص الـعـرب من أشهـرهـا قـصة «جـان يـخطف فـتـاة»; حيث
ورد فيـها «حـدث زياد بن الـنظـر احلارث يقـال: كنـا على غـدير لـنا فى
اجلـاهلـيـة ومعـا رجل من احلى يـقال لـه عمـرو بن مـالك معه بـنـية له

حـمـايـتهـم حتـى أن كل من كـان يـريد أرضـهم حـثت اإلنس فـى وجهه
ا قتلته. فلما قضى على وبار لم الترب فإذا أراد الرجوع أضلته ور
يبـق فى أرضهم إال مجموعـة من اإلبل ضربت فيـها فحول اجلن. فهى
هـنـا الـوحشـيـة.. ومن ثم قـال الـشـاعـر يصـف ناقـته اخلـارقـة الـسـرعة

والقوة:
كــــــــــأنـى عـــــــــلـى وحـــــــــشـــــــــيــــــــــة أو نـــــــــعـــــــــامـــــــــة

لـــــهـــــا نــــسـب فى الـــــطـــــيــــر وهـى ظــــلـــــيم»(٥١)
هـذا واجلن لـهـا مـساكن خـاصـة بـهـا فهى ال تـسـكن الـسـهول أو
القرى بل مساكنها خاصة بها تثير اخلوف والرهبة فى القلوب; حيث
يذكـر األلوسى «قـد حكى الـله تعـالى ذلك عنـهم بقـوله (وأنه كان رجال
من اإلنس ويعـوذون برجـال من اجلن فزادوهـم رهقـا) أى كبـرا وعتوا
أو غيا بـأن أضلوهم حـتى استعـاذوا بهم فإن الـرجل كان إذا أمسى
بــقــفـر قــال: «أعــوذ بـســيــد هـذا الــوادى من شــر سـفــهــاء قـومه»(٥٢).
والدليل على ذلـك ما قيل عن اجلن التى حـبسهـا سليمـان فى القماقم
ـغــاور واجلـبـال واآلكـام واألوديــة والـفـلــوات.. وكـلـهـا إذ خــرجت من ا
آمــاكن رهـيـبــة تـلــقى الـرعب - وخــاصـة فى هــدأو الـلـيـل - فى قـلـوب

الناس»(٥٣).
وقـد ذهب اعـتـقاد الـعـرب فى نـسـبـهم مع اجلن والـزواج مـنهم إلى
أبعد احلدود; فيبدو واضحا فى نـسب بلقيس ملكة سبأ وأمها اجلنية
شهورة «رواحة بنت مسـكن» وهو اسم ما يزال يتواتر على الشفاة ا
صريـة. ومنـها جـنية جـبل ضهـر بالـيمن واجلـنية فى خرافات اجلـن ا
» والصعب لك احلميرى الـصعب «ذو القرن التى انحدر مـن رحمها ا
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كافأة ! فقال بذلك إليه (يعنى الزوج)..»(٥٧). احلباء واجلزاء وا
كــمـا بــلغ تــقــديس اإلنس لــلـجـن إلى درجــة عـبــادتــهم; حــيث ذكـر
ـرجان فـى أحكـام اجلـان) «حـدثـنـا اإلمام األلـوسى عن كـتـاب (أكـام ا
أحمـد حدثـنا مـحمـد بن جعـفر حـدثنا شـعبـة عن األعمش عـن إبراهيم
عن أبى معـمر قـال عبـد الله بـن مسـعود: كـان نفـر من اإلنس يعـبدون
نفرا من اجلن فأسلم النفر من اجلن واستمسك هؤالء بعبادتهم فأنزل
الـله تعالى: (أولئك الـذين يدعون يبتـغون إلى ربهم الوسـيلة أيهم أقرب
ويـرحـمـون رحـمته ويـخـافـون عـذابه إن عـذاب ربك كـان مـحذورا) وفى
روايـة عن ابن مسـعـود رضى الـله تـعالى عـنه قـال: نـزلت  فى نـفر من
الـعـرب كـانـوا يـعـبـدون نـفـرا من اجلن فـأسـلم اجلـنـيـون واإلنس كـانوا

يعبدونهم وال يشعرون»(٥٨).
وحتـدثت العرب كـذلك عن تلقـ اجلن الغنـاء لإلنس حيث جاء فى
كـتاب قصص الـعرب قصة «الـغريض يتـلقى غناءه عن اجلن» ورويت
كـما يـلى: «قـال قـال مـولى آلل الـغـريض: حـدثـنى بـعض مـولـيـاتى وقد
ذكــرن الـغـريض فــتـرحـمن عــلـيه وقـلن: جــاءنـا يـومــا يـحـدثـنــا بـحـديث
أنـكـرنـاه علـيـه ثم عـرفـنـا بعـد ذلـك حقـيـقـته وكـان مـن أحسـن الـناس
وجـها صـغـيرا وكـبيـرا وكنـا نـلقى من الـناس عـنـتا بـسبـبه وكان ابن
سـريج فى جوارنـا فدفعـناه إلـيه فلقـن الغنـاء وكان من أحـسن الناس
صـوتـا فـفـ أهل مـكـة بـحـسن وجـهه مع حـسن صـوته فـلمـا ذلك ابن
سـريج نـحـاه عـنه وكـانت بعض مـولـيـاته تـعـلمه الـنـيـاحـة فبـرز فـيـها
فـجاءنى يـوما فقـال: نهـتنى اجلن أن أنوح وأسـمعـتنى صـوتا عجـيبا
فـقد ابتنيت عـليه حلنا فاسـمعيه منى واندفع وغـنى بصوت عجيب فى

شـابـة علـى ظهـرهـا ذؤابـة فـقال لـهـا أبـوهـا: خذى هـذه الـصـحـفة ثم
ائتـى الغـدير فـجـيئـيـنا بـشىء من مائـه. فانـطلـقت فـواقفـهـا علـيه جان
فـاختطـفها فـذهب بهـا فلمـا فقدنـاها نادى أبـوها فى احلى فخـرجنا
عـلى صــعب وذلــول وقـصــدنــا عل شـعب ونــقب فــلم جنــد لـهــا أثـرا
ومـضت على ذلك السـنون حتى كـان زمن عمر بـن اخلطاب فإذا هى
قد جاءت وقد عفا شعرها وأظـفارها وتغيرت حالها فقال لها أبوها:
أى بنـية أنى كـنت? وقام الـيهـا يقـبلـها ويـشم ريحـها فقـالت يا أبت
أتذكر لـيلة الغـدير? قال نعم! قـالت: فإنه واقفنى عـليه جان فاخـتطفنى
وذهب بى فــلم أزل فــيـهم حــتى إذا كــان اآلن غــزى هـو وأهــله قــومـا
مـشركـ أو غزاهم قـوم مشـركون فـجعل الـله تبـارك وتعـالى نذراً إن
هم ظـفروا بـعـدوهم أن يـعـتقـنى ويـردنى إلى أهـلى فـظـفروا فـحـمـلنى
فـأصـبـحت عـنـدكم وقـد جـعل بـيـنى وبـينـه أمـارة إن احتـجت إلـيه أن
أولـول بصـوتى فـإنه يـحضـرنى. فـأخذ أبـوهـا من شعـرهـا وأظافـرها
وأصلح من شـأنها وزوجهـا رجال من أهله فوق بينـها وبينه ذات يوم
رأة وبعلها فعيّرها وقال: يا مجنونة! والله إن نشأت إال ما يقع ب ا
فى اجلن. فـصــاحت وولـولت بــأعـلى صــوتـهـا فــإذا هـاتف يــهـتف: يـا
مـعشر بـنى احلارث اجتـمعوا وكـونوا حيا كـراما فاجـتمعـنا فقـلنا: ما
أنت رحمك الـله?! فإنا نـسمع صـوتا وال نرى شـخصا! فـقال: أنا راب
(كـافل) فالنـة رعـيـتهـا فى اجلـاهـلـيـة بحـسـبى وصـنـعـتـها فى اإلسالم
بــديـنى والـله إن نـلت مـنـهـا مـحــرمـا قط! واسـتـغـاثت فى هـذا الـوقت
فحـضرت فسـألتها عن أمـرها فزعـمت أن زوجها  عـيّرها بـأنها كانت
فـينا ووالـله لو كنت تـقدمت إلـيه لفقـأت عينـيه! فقلـنا: يا عـبد الله لك
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ثـيلـتهـا اليـونانـية فى تـقديس يـثولـوجيـا العـربيـة  واشـتـركت كل من ا
الـشعر والـشاعر حـيث إن «الشاعـر فى اجلاهلـيت الـيونانـية والعـربية
ـلك قوى علـوية يسـتمد مـنها فن الـشعر. ولهـذا قالت قريش عن كان 
مـحـمـد أنه شـاعـر - كـمـا ذكرنـا وكـمـا جـاء فى الـقـرآن - وإن لم يأت
ا ظنا منهم أنـه ذو اتصال مباشر بأرواح عـلوية اعتبروها بشـعر وإ
شـياطـ وتـوابع وهى فى عـرف الـغيـر مالئـكـة وعلـى كل فهى وحى
خــفى وصـــلــة وثــيـــقــة بــ الـــنــبى والـــله أو بــ الــشـــاعــر ومــا وراء

الطبيعة»(٦٠).
وما يؤكد االعـتقاد بارتباط الشاعر بشـيطان الشعر تلك الطقوس
ـرتـضى أن الــتى كـانت تـتم فــيـهـا عـمـلــيـة إنـشـاده «ويـرى الــشـريف ا
الشـاعر كـان إذا أراد الهجـاء لبـس حلة خـاصة كـحلل الـكهـان وحلق
رأسه وتـــــرك ذوابــــتـــــ وذهن أحـــــد شـــــقى رأسـه وانــــتـــــعل نـــــعال

واحدا»(٦١).
ـا أن هنالك صلـة ب الشيطـان والشعر فإن الـعرب نسبت لكل و
شاعر شيـطان يلهمه الشعـر ويلقنه إياه حيث «زعمت األعراب أن مع

. فقد قال حسان: كل فحل من الشعراء شيطانا من هذه الشياط
ولـى صــــــــاحـب مـن بــــــــنـى الــــــــشــــــــيــــــــصــــــــبــــــــان

فـــــــــــــــطــــــــــــــــورا أقــــــــــــــــول وطــــــــــــــــورا هـــــــــــــــو
دعـــــــــوت خـــــــــلـــــــــيـــــــــلـى مـــــــــســــــــــحال ودعــــــــــوا له

وكــــــــــــان فـى الـــــــــــــعــــــــــــ نــــــــــــبــــــــــــو عــــــــــــنـى
فــــــــــــــإن شـــــــــــــيــــــــــــــطــــــــــــــانـى أمــــــــــــــيــــــــــــــر اجلـن

يــــــــــــــذهــب بـى فـى الـــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــر كـل فـن

رار األسدى: شعر ا
حـــــلـــــفت لـــــهـــــا بــــــالـــــله مـــــا بـــــ ذى الـــــغـــــضـــــا

وهــــــضـب الـــــــقــــــنـــــــان مـن عــــــوان وال بـــــــكــــــر
أحـب إلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــنــك دالً ومــــــــــــا نـــــــــــرى

بـه عـــــــــنـــــــــد لـــــــــيـــــــــلـى من ثـــــــــواب وال أجـــــــــر
فـكذبنـاه وقلـنا: شىء فـكر فيه وأخـرجه على هـذا اللـحن فكان فى
كل يــوم يـأتـيــنـا فـيـقــول: سـمـعـت الـبـارحــة صـوتـا من اجلن بــتـرجـيع
وتقطيع قـد بنيت عـليه صوت كذا وكـذا بشعـر فالن فلم يزل على ذلك
ونـحن نـنكـر عـليه فـإنا لـكـذلك ليـلـة وقد اجـتمع جـمـاعة من نـساء أهل
مكـة فى جمع سمـرنافـيه ليلـتنـا والغريض يـغنـينا بـشعـر عمر بن أبى

ربيعة:
أمـن آل زيـــــــــــــــــنــب جــــــــــــــــدّ الـــــــــــــــــبــــــــــــــــكــــــــــــــــور

نــــــــــــــــعــم ألى هــــــــــــــــواخ تـــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــر
إذ سـمعنـا فى بعض اللـيل عزيفـا عجيـبا وأصواتـاً مختـلفة ذعـرتنا
ت وأفـزعـتـنا فـقـال لـنا الـغـريض إن فى هـذه األصـوات صـوتا إذا 
سـمـعته وأصـبح فأبـنى عـليه غـنائى فـأصغـينـا إلـيه فإذا نـغمـته نغـمة

الغريض بعينها فصدقناه تلك الليلة»(٥٩).
لم يبـلغ االعـتـقاد فى اجلن وتـقـديسـهـا هذا احلـد فـحسب بل زعم
الــعـرب كــذلك أن لـهــا عالقـة بــالـشــعـر وأن الــشـعــراء مـتـفــاوتـون فى
الفحـولة نظرا لشيطان الـشعر الذى ينتسبـون إليه فجعلوا لكل شاعر
شـيطـان شـعـر; ولهـذا أولى الـشـعـر قداسـة خـاصـة منـذ نـشـأته حتى
ــاء الـذهب وتـعـلــيـقه عـلى جــدران الـكـعـبـة وصل إلى درجــة كـتـابـته 
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إليها فإذا بخيمة وإذا بفنائها شيخ كبير ومعه صبية صغار. فسلمت
ثم أنخت راحـتى أنـسا به تـلك السـاعـة فقـلت هل من مـبيت? قـال نعم
فى الرحب والسـعة! ثم ألقى إلى طنـفسة رحل فـقعدت علـيها. ثم قال:
. ثم ن الرجل? فقـلن: حمـيرى شامى. قـال نعم! أهل الشـرف القد
حتـدثنـا طويـال إلى أن قلت: أتـروى من أشعـار العـرب شيـئا? قـال نعم
سل عن أيهـا شئت قلت فأنـشدنى فى للنابـغة. قال: آحتب أن أنشدك
من شعرى أنا? قـلت نعم فاندفع ينشد المر الـقيس والنابغة وعبيد.
ثم انـدفع يـنـشـد لألعـشى فـقلت لـقـد سـمـعت بـهـذا الشـعـر مـنـذ زمان
طـويل قـال لألعـشى? قلـت  نعم. قـال فـأنـا صاحـبه. قـلت فـمـا اسمك?
قال مـسـحل السـكـران بن جنـدل! فعـرفت أنه من اجلن فـبت لـيلـة الله
بـها عـليم ثم قـلت له: من أشـعر الـعرب? قـال أرو قول الفظ بن الحظ
وهياب وهبيد وهاذر بن مـاهر! قلت هذه أسماء ال أعرفها قال أجل
أمـا الفـظ فـصــاحب أمــر الــقـيـس وأمـا هــبــيــد فـصــاحب عــبــيـد بن
األبــرص وبــشـر وأمــا هــادر فــصـاحـب زيـاد الــذبــيــانى وهــو الـذى

استنبغه ثم أسفر لى الصبح فمضيت وتركته»(٦٤).
خالصـة الـقـول إذن أن الـعـرب جعـلت لـكل شـاعـر شـيـطـانـاً يـلـقنه
ـعتـقد فى الشـعر وربـطت فحـولته بـفحـولة شـيطـانه وقد جتـلى هذا ا
رسـالة الـغفـران من خالل بعض الـرموز الـتى استـحضـرها أبـو العالء
لـبلـوغ مـقصـده ضمن جـمـاليـات أضفـاها هـذا الـتوظـيف الرمـزى على

كافة نص الرسالة.
١ - اخليثعور١ - اخليثعور

احلقيـقة أن اجلن والشـياط والعـفاريت موجـودة دينيا وتـاريخيا

وافتخر أحدهم بأن شيطانه ذكر فقال:
إنـى وكــل شـــــــــــــــاعـــــــــــــــر مــن الـــــــــــــــبـــــــــــــــشـــــــــــــــر

شـــــيـــــطـــــانـه أنـــــثى وشـــــيـــــطـــــانـى ذكــــر»(٦٢)
قامة اإلبليـسية لبديع الزمان كمـا جند هذا االعتقاد مجـسدا فى ا
الـهمـدانى والـتى جـاءت على مـنـوال الرحـالت اخليـالـية; حـيث اسـتقى
صاحـبها معظم أحداثـها من أسطورة شيطـان الشعر «وخالصتها أن
ـقامات فقـد إبال فخرج فى طلـبها حتى أبا الفتح اإلسـكندرى بطل ا
ســاقـته األقــدار إلى واد خـصــيب فـيـه أشـجــار بـاســقـة وثــمـار يــانـعـة
وأزهـار مـنـوعـة ويـلـتــقى فى ذلك الـوادى شـيـخـا عـلى األرض فـيـأنس
حلـديـثه ويـبـادله القـول إلى أن يـسـأله الـشيـخ إن كان يـروى شـيـئا من
أشعار العرب فينشد ألمر القيس وعبيد ولبيد وطرفة لكن الشيخ ال

يطرب له فيطلب إلى اإلسكندرى أن يسمع فيسمعه قول جرير:
بــــــــــان اخلـــــــــلــــــــــيـط ولـــــــــو طــــــــــوعـت مـــــــــا بـــــــــان

وقــــــطــــــعــــــوا مـن حــــــبــــــال الــــــوصل أقــــــرانــــــا
فيـستغـرب اإلسكنـدرى منه أن ينـسب القصـيدة لنفـسه ويسأل عن
سـبب ذلك اإلدعاء.. فيـرد عليه الشـيخ ردا طويال مسجـوعا على عادة
ـشهورة الـهمذانى فى رحـلته اخليـاليـة من أسطورة شـيطان الـشعر ا
ا فكانت سابـقة فريدة فى األدب الـعربى تبعـتها جتارب مـشابهة ور

كانت مستقاة من جوهرها»(٦٢).
هذا وهنالك الـكثير من القصص حول تـفضيل اجلن - أنفسها -
الشعراء واحلكم على أفحلهم «حدث بعضهم قال: بينما أنا أسير فى
طــريـقى بـبــلـقــعـة من األرض ال أنــيس بـهــا إذا رفـعت لى نــار فـدفـعت
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الشيخ? فيـقول: أنا (اخليثعور) أحد «بنى الـشيصبان» ولسنا من ولد
«إبلـيس» ولكـنا من اجلن الذين يـسكـنون األرض قـبل ولد «آدم» صلى

الله عليه»(٦٦).
لقـد صرح أبـو العالء مبـاشرة بـأنه فى جنة الـعفـاريت واستدل فى
ذلك بـذكـر اسم سـورتـ من الـقـرآن الــكـر تـذكـر فـيـهـمـا اجلن هـمـا
(األحقـاف واجلن) كما اعتمد أيـضا ذكر األسماء اخملتـلفة للجن وهو
ردة ما يـدخل حتت إطـار التـناص بـاالسم مـنهـا الـعفـاريت واجلن وا
وإبـلـيس حـيث إنه «كـمــا يـكـون االسـتـدالء أو الـتـنـاص بـالـقـول يـكـون
االســتـدالء بــالالسم.. فــاسم واحـد قــد يـســتــحـضــر تـاريــخـا مــعـيــنـا
ـا يــسـتــحـضـره واسـتــحـضــار األشـخــاص ال يـعــنى االسم بـذاتـه وإ
مـرافــقـا بـتــاريـخه وأبــعـاده الـثــقـافـيــة وزبـعـاده الــتـفـســيـريـة وأحــيـانـا
اســتــحــضـــار االسم أكــثــر تـــأثــيــرا مـن اســتــدعــاء الـــقــول أو الــنص

الشعرى»(٦٧).
هـذا ونـظـرا لـكـون الـتـجـلى كـان صـريـحـا جـاءت مـطـاوعـة الـرمز
األسـطورى (اجلنى / اخلـيثعور) أقل امـتدادا من خالل حالـة التماثل
والـتـشــابه; أبـرز أبـو الــعالء تـمـاثال وتــشـابـهـا بــ مـواطن اجلن الـتى
عـرفت مـنـذ الـقـدم وتـلك الـتى ذكـرهـا فى نـصه وبـالـضـبط مـا قال عـنه
ـظلمة (جنـة العفـاريت) وأول مظاهـر التشـابه والتمـاثل تلك األماكن ا
ـوحـشـة الـتى تـسكـنـهـا اجلن حـيث وصـفـهـا قـائال «فـيركـب بعض وا
ـدائن لـيـست كـمـدائن اجلـنـة وال عـلـيـها دواب اجلـنـة ويـسـيـر فإذا 
الـنـور الـشـعـشـعـانى وهى ذات أدحـال وغـمـالـيل»(٦٨) كـذلـك التـمـاثل
والتـشابه فى الـصفـة التى أحلـقهـا بهم أبـو العالء أنـهم جن مؤمـنون

لـكـنـهـا تـأسـطـرت بفـعل اجلـدل الـديـنى ومـا جنم عن اخـتالطـهـا بـسـير
ا تعـلق منها بـقضية العرب ونـوادرهم وتاريخـهم وأيامهم وخاصـة 
إلـهــام الـشـعـر; حـيث إنه «مــذهب مـشـهـور بـ الــعـرب فى اجلـاهـلـيـة

والشعراء كافة عليه قال بعضهم:
إنــى وإن كــــــــــــــنــت صــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــر الــــــــــــــسـن

فـــــــــــــإن فـى الــــــــــــعـــــــــــــ نــــــــــــبـــــــــــــوا عــــــــــــنـى
فــــــــــــــإن شـــــــــــــيــــــــــــــطــــــــــــــانـى أمــــــــــــــيــــــــــــــر اجلـن

يـــــــــــذهـب بـى فـى الــــــــــشـــــــــــعــــــــــر كـل فـن»(٦٥)
هـذا وعـندمـا رأيـنـا تـأسـطر اجلن ارتـأيـنـا تـتـبع جتـليـاته فى نص
الرسـالـة وأول حتل كـان من خالل الرمـز (اخلـيـثعـور) وهـو اسم أحد
اجلـن الــذين الــتــقى بــهم أبــو الــعالء فى جــنــة الــعـفــاريـت حـيـث جـاء
ـدائن لـيـست كـمدائن «فـيـركب بـعض دواب اجلـنـة ويـسـير فـإذا هـو 
اجلنة وال عليها النور الشعشعانى وهى ذات أدخال وغماليل. فيقول
الئكـة: ما هذه يا عـبد الله? فيـقول: هذه جنـة العفاريت الذين لبعض ا
ــحـمــد صــلى الــله عـلــيه وســلم وذكــروا فى (األحــقـاف) وفى آمـنــوا 
(سـورة اجلن) وهم عــدد كـثـيـر. فـيـقـول: ألعــدلن إلى هـؤالء فـلن أخـلـو
لـديـهم من أعـجـوبـة. فـيـعـوج عـلـيـهم فـإذا هـو بـشيـخ جالـس علـى باب
مـغـارة فـيسـلم عـلـيه فـيحـسن الـرد ويـقول: مـا جـاء بك يـا إنسى? إنك
بخير لـعسى ما لك من القوم سىء! فيقـول: سمعت أنكم جن مؤمنون
ردة. فـيقول فـجئت ألتـمس عندكـم اجلنان ومـا لعله لـديكم من أشـهر ا
ذلك الـشيخ: لـقد أصبت الـعالم بـبجدة األمـر ومن هو مـنه كالـقمر من
الــهـتــالـة ال كــاحلـاقـف من اإلهـالــة فـسل عــمـا بــذا لك. فــيـقــول أيـهـا
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على هذا الـوزن على مثل: * منزل وحـومل * وألفا على ذلك القرى *
مــنـزل وحــومل وألــفـا عــلى: * مــنـزال وحــومال * وألــفـا عــلى * مــنـزله
وحـومله * وألـفا عـلى منـزله وحومـله * وكل ذلك لـشاعـر منا هـلك وهو
ا جتدر اإلشارة كـافر وهو اآلن يـشتغل فى أطـباق اجلحيم.»(٧٢) و
ا إلـيه أن فـكـرة تـلـقـ اجلن لـلـشـعـر - كـمـا ذكـر أبـو الـعالء وغـيـره 
سبق ذكـرهم - هى معتـقد يـونانى أيضـا حيث إن اجلن «كـانت تقول
الشعـر وتلقيه على ألـسنة الشـعراء كما كـانت تلقن القـيان هوميروس
ـغنـيات كن فى اعـتقـاد اليـونان بـنات فصـيح األشعـار والقـيان هن ا
زفس ويقـمن معه يطربن اآللهـة. وكان الشعراء مـنهم يستوحوهن فى
طـربون عونـهم فى التلـح والتوقـيع فهن ربات إنشـادهم ويستـمد ا

الشعر واللحن واإلنسان..»(٧٣).
أيـضــا من أوجه الـتــشـابه والـتــمـاثل مــا ذكـره أبـو الــعالء من قـوة
احلـفظ عنـد اجلن فى نص الـرسالـة وما عـرف عنـهم فى التـراث كيف
ال وقــد كـان ارتــبـاطــهم مــنـحــصـر بــفـحــول الـشــعــراء فـقط ومن أهم
خـصـائص الـفـحـل من الـشـعـراء قـوة حـفـظـه لـلـشـعـر وبـكم هـائل ألن
شرط نبوغ الـشاعر مـنهم حفظه فى بـاد األمر لكم هـائل من الشعر
ـتـلك الدربـة عـلى إنشـاده بـعد ذلك وقـد جاء فـى نص الرسـالة حتى 
حول قوة احلـفظ ما يلى: «فيقول - وصل الله أوقـاته بالسعادة - أيها
الـشيخ لقـد بقى عـليك حفـظك. فيقـول: لسـنا مثـلكم يا بـنى آدم يغلب
علـينـا الـنسـيان والـرطوبـة ألنكـم خلـقتم من حـمإ مـسـنون وخـلقـنا من
مــارج (من) نـار. فــتـحـمــله الـرغــبـة فى األدب أن يــقـول لـذلـك الـشـيخ:
أفتمل عـلى شيئـاً من تلك األشعـار ? فيقول الـشيخ: فإذا شـئت أمللتك

حــيث قــال: «فـيــقـول: ســمـعت أنــكم جن مــؤمـنـون»(٣٩). ومــا أكـد ذلك
أيضـا قول اخليثعـور له: «لسنا من ولد «إبـليس» ولكنا من اجلن الذين
يـسـكـنـون األرض قــبل ولـد «آدم» صـلى الـله عـلـيه»(٧٠) وذلك تـأكـيـدا
لقـوله تعـالى فى سورة اجلن: (وإنا مـنا الـصاحلـون ومن دون ذلك كنا
طرائق قـددا وإنا ظننـا أن لن نعجز الله فى األرض ولن نـعجزه هربا
ـا سمـعـنا الـهـدى آمنـا به فـمن يؤمن بـربه فال يـخـاف بخـسا وال وإنـا 
رهقا»(٧١) أيضـا من أوجه التشابه والـتماثل ما عـرف عند العرب من
حــفظ اجلن لــلـشـعــر وتـلــقـيـنــهـا إيــاهـا الـشــعـراء حــيث جـاء فى نص
الـرسـالـة: «فـيـقـول: سـمـعت أنــكم جن مـؤمـنـون فـجـئن الـتـمس عـنـدكم
ردة. فـيـقول ذلك الـشيخ: أخـبار اجلـنان ومـا لـعله لـديكم مـن أشعـار ا
لـقـد أصـبت الـعـالم بـبـجدة األمـر ومن هـو مـنه كـالـقـمـر من الـهـالة ال
كاحلـاقن من اإلهالـة فـسل عمـا بدا لك.. فـيـقول: أخـبرنى عن أشـعار
رزبانى» قطعـة صاحلة. فيقول ذلك عـروف «با اجلن فقـد جمع منها ا
ا ذلك هذيان ال معتـمد عليه وهل يعرف الـبشر من النظيم الشـيخ: إ
ـا لـهم إال كـمـا تـعــرف الـبـقـر مـن عـلم الـهـيــئـة ومـســاحـة األرض? وإ
ـوزون قل مـا يـعـدوهـا الـقـائـلـون وإنـا لـنـا خـمـسـة عـشـر جـنـسـا من ا
ا كـانت تخطـر بهم أطيـفال منا آلالف أوزان ما سمع بـها اإلنس وإ
ازة من أراك «نـعمان». ولقد نظمت عارمون فـتنفث إليهم مقدار الض
الـرجز والـقصـية قـبل أن يخـلق الله «آدم» بـكور أو كـورين. وقد بـلغنى

أنكم معشر اإلنس تلهجون بقصيدة «امر القيس»:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

ـكـاتب وإن شـئت أمـلـيتـك ألف كـلـمة وحتـفـظـونـهـا احلـزاورة فى ا
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عا جديـدين عليه والتوقف عند القـرار. أى أنها تشتمل على أفعال
خارجـية وأخرى داخلية تأمـلية كما أنها تـزدحم بالقرائن التى تفصح
عن شــخـصــيـة (الــبـطل) «شــقـيـت فى الـدار الــعـاجــلـة بــجـمع األدب»
والنـتـيـجـة: «ولم أحظ منـه بطـائل» ولـكن غـايـته منـه النـفـاق والـتزلف:
كنت أتقـرب به إلى الرؤسـاء أما تـراجعه عن نـسخ آداب اجلن فمرده
وفق إن تركت لـذات اجلنة ـوجود «لـست  ـا لديه مقـارنة با قنـاعته 
ـكن وأقـبـلت أنـسخ آداب اجلن ومــعى من األدب مـا هـو كـاف» وال 
لـواحـد مثـله االقـتنـاع إال لـسبب هـو اسـتمـراره دنـيويـا مـقارنـة بأهل
اجلـنة الـذين نزعـوا الذاكـرة أو سعـوا إلى ذلك وهو مـا ال يفـهمه وما
ـر به:" «ال سيمـا وقد شاع النـسيان فى أهل أدب اجلـنة فصرت لم 
من أكـثرهـم  رواية وأوسـعـهم حـفـظـا ولـله احلمـد». والـعـبـارة األخـيرة
حتيل على رسالة ابن القارح التى يشير فيها إلى أن أبا العالء متميز
ا يـعنى قلـة االبتـكار. أى أن قرائن األفـعال ومـا يتأتى من باحلـفظ 
مـعـتـرضــات وأدعـيـة من الـراوى كـلـهـا تـعـرض لــشـخـصـيـة مـتـطـفـلـة

حفاظة مدعية ساعية ال تعى مكانتها فى اجلنة»(٧٥).
هكـذا وعلى الرغم من أن اإلشعاع جـاء باهتا نظـرا لكون التجلى
طـاوعة أقـل امتـدادا إال أنه أنار لـنـا هامـشـا قرائـيا كـان صريـحـا وا
فى الرسـالة وأضفى لنـا جمالـية شملت فـضاء للـرسالة سنـعرض لها

والى يوضح جتليات رمز اخليثغور. الحقا. واخملطط البيانى ا

مـا ال تسـقه الـركاب وال تـسعه صـحف دنـياك. فـيهم الـشيخ - الزالت
همـته عاليـة - بأن يكتـتب منه ثم يقـول: لقد شـقيت فى الدار الـعاجلة
ا كنت أتقرب به إلى الرؤساء بجمع األدب. ولم أحظ منه بطـائل وإ
وفق إن تركت فـأحتلب مـنهم در بكئ وأجـهد أخالف مصـور ولست 
لـذات اجلنة وأقـبلت أنـتسخ آداب اجلن ومعى من األدب مـا هو كاف
السيمـا وقد شاع الـنسيـان فى أهل األدب فصرت من أكـثرهم رواية

وأوسعهم حفظا ولله احلمد»(٧٤).
كن الـقول إذن أن مطـاوعة الرمـز األسطـورى (اخليثـعور) جاءت
مـتقـلـصـة لكـونـها جـاءت عـبـر تقـنـيـة (التـمـاثل والـتشـابه) ولـهـذا جاء
; إذ صرح أبو العالء بالرمز اإلشعاع باهتا لكون التجلى كان صريحاً
األسـطـورى وبـخـصـائـصه الـتى هى حـقـيـقـة فى أمـرهـا فـلم يـخـلق لـنا
هامش قـرائيا واسـعا بل جعـلنا نـقف مباشـرة على عالقة جـن الشعر
بـابن الـقارح من خالل تـلك احملاورة الـتى دارت بـينـهمـا والتى كـشفت
عن حـقيـقـة أخرى من حـقـائق شخـصـية ابن الـقـارح التى مـا فـتئ أبو
الـعالء يـكــشف عن أغـوارهـا لـلــقـار هـذه الـشـخــصـيـة الـتى ال تـزال
مشـدودة إلى مـلذات الـدنيـا واالشـتغـال بهـا كـما فـعل دوما من خالل
الـتــكـسب بـاألدب حـيث: «يـزيـد الــراوى - أبـو الـعالء - من الـتـهـزئـة
ـعـتـرضــات لـتـؤكـد انــهـمـاكه الــدنـيـوى واخـتالفـه عن مـحـيـطه فـتــأتى ا
وافـتـراقه عن اجلـديـد من الـنـعيـم. إذ لم يـزل مشـغـوال بـدنـيـاه طـامـعا
فـيها: «فـيهم الشـيخ - الزالت همـته عاليـة - بأن يـكتتب مـنه.. غير أن
ـتوالية السـردية التاليـة تتشكل فى وحدة سـردية كبرى. وهى تتوالى ا
قارنة ب اضى واالسـتنتاج وا بفعل النـزوع والرغبة والتزمل فى ا
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٢ - أبو الهدرش٢ - أبو الهدرش
يـعد الـرمـز (أبـو الـهـدرش) نـفـسه (اخلـيـثـعـور) فـهـو كـنيـة له فـقط
لـكـننى ارتـأيت أن أفـرده كـرمز جـديـد لكـونه يـعـالج موضـوعـا مـختـلـفا
وضـوع السابق الذى هـو (جن الشعر) وهـذه خصوصية تـماما عن ا
الـرمز فى االسـتـعمـال الفـنى الذى يـحـيل على دالالت مـخـتلـفة بـحسب
الـسـيـاق ذلك أن «االسـتـعـمـال الـفـنى يـكـون فـيه الـرمـز ابـن الـسـياق
وأباه مـعا»(٧٦). و(أبو الـهدرش) يـعالج هـنا موضـوعا جـديدا يـستحق
ـعـاجلته عـلى حـدة  أال وهـو موضـوع (الـتنـاسخ أو احلـولة) الـتـفرغ 
والـتـناسخ مـذهب تـقر بـه الهـند فـهـو «معـروف عـند الـعـرب منـذ أواخر
ـذاهب الـتى تــقـتـرب مـنه الـقـرن األول والـشــيـعـة تـدين به وبــعض ا
كــاحلــلــول والــرجــعــة ولــيـس بــ آهل األدب من يــجــهل مــا كــان من
ـا تـرجم كـتـاب كـلـيـلـة سـخـافـات الـسـيـد احلـمـيـرى وكـثـيــر فى ذلك و
ودمنـة وفيه قصة النـاسك والفأرة وهى قصة تـمثل مذهب الهنود فى
الـتـنـاسخ شـاعت بـ الـنـاس حـتـى نـظـمت فى الـشـعـر.. ثم كـثـر عـلم
ذهـب وغيـره من مـذاهب الـهـنـد حـتى اشـتـدت الـصـلو الـعـرب بـهـذا ا
سـلمـ على يـد مـحمـود بن سبـكتـ كمـا قدمـنا بـيـنهـما وبـ بالد ا
فكان الناس يتخذون من أخبار الهند وعجائب دينهم طرائف يتندرون

بها فى اجملالس ويتفكهون بها فى األسمار»(٧٧).
هـذا ما جـعل اجلاهـليـ يعـتقـدون فى أن القـردة واخلنـازير ما هم
إال بـشـرا مـسخـوا مـنذ زمـن بل تعـدوهـما إلـى حيـوانـات أخرى «فـلـقد
تواترت خرافات كثيرة عن أن اجلاهلي كانوا يرجمون القردة الزناة
وروى األزدى قـــال: «رأيت فى اجلـــاهــلـــيــة قـــردة زنت عــلـــيــهـــا قــردة
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رآة وقـد تغـير فـأحـرق نفـسه وقال: أريـد أن يـنقـلنى إلى وجهه فـى ا
الـله إلى صورة أحسن مـن هذه.. وحدث من شـاهد إحراقهـم نفوسهم
أنـهم إذا لـدعـتهم الـنـار أرادوا اخلـروج فيـدفـعـهم من حضـر بـالـعصى

واخلشب فال إله إال الله لقد جئتم شيئا إذا»(٨٠).
كـمــا حتـدث أبــو الـعالء أيــضـا عن احلــلـولــيــة فى هـذا الــقـسم من
رســالــته لــكـونــاه أقــرب إلى مــذهب الـتــنــاسخ وحــدثت عن رجل من
نجـم من أجل «جران» أقام فى بـلدنا زمـانا خرج مرة مع رؤسـاء ا
قوم يـتنـزهون فمـروا بثـور يكرب فـقال ألصـحابه: ال شك فى أن هذا
الثـور رجل كان يـعـرف «بِخَـلَفٍِ» بـحران. وجـعل يصـيح به «يـا خلف»
فيـتفق أن يـخور ذلك الـثور فـيـقول ألصـحابه: أال تـرون إلى صحـة ما
ن يـقول بـالتـنـاسخ أنه قال: خـبـرتكم به?.. وحـكى لى عن رجل آخـر 
رأيت فى الـنــوم أبى وهـو يــقـول لى: يــا بـنى إن روحى قــد نـقـلت إلى
جـمل أعـور فى قطـار فالن وألنى قـد اشـتـهيت بـطـيـخة قـال: فـآخذت
بـطـيـخة وسـألت عن ذلـك القـطـار فـوجـدت فـيه جـمال أعـور فـدنـوت منه
بالبـطيخـة فأخذها أخـذ مريد مـشته!. أفال يرى مـوالى الشيخ إلى ما
ـتـنع عن رمى به هـذا الـبــشـر من سـوء الـتـمــيـيـز. وحتـيـزهـم إلى مـا 

التحييز?»(٨١).
وجتـسـد موضـوع التـنـاسخ أو احلولـة من خالل الـرمز األسـطورى
لك فى تـمثل فى شـخـصيـة (أبو الـهدرش) هـذا اجلـنى الذى كـان  ا
الـدنـيا قـدرة احلولـة إلى أشـكال مـختـلـفة وأمـا فيـمـا يخص جتـلى هذا
الرمز فـإنه يتجـلى واضحا من خالل تصـريح هذه الشـخصية نـفسها
عنـدما سـألها ابن الـقارح».. فـيقول: يـا أبا هـدرش ما لى أراك أشيب

فرجموها ورجمتها معهم».. ولم تتوقف حدود مسخ األ واألقوام -
فتقـدة - عند التحول إلى القـردة أو اجلان أو اخلنازير إذ يقال بأن ا
أحـد اخلـلــفـاء رفض أن يــأكل ضـبــا والـضب مــحـلل أكــله وقـال: «ال
أدرى لـعــله من الــقـرون الـتـى مـسـخت»(٧٨). كــذلك اعـتــقـدوا أن اجلن
يتـناسخ على هيئة بـعض احليوانات كما رأيـنا ذلك عندما حتدثت عن

الشيطان.
وأبـو الــعالء عــرف الـتــنـاسخ وأشــار إلــيه فى الـكــثــيـر من أعــمـاله
وخاصة ما جاء فى رسالة الغفران حيث كان رافضا له متشددا فى
ذلك إذ «أن أبـا الــعالء لم يـر الـتـنـاسخ ولـم يـرضه بل ذمه فى رسـالـة

الغفران وفى اللزوميات فقال:
يــــــــــــقـــــــــــولـــــــــــون إن اجلـــــــــــسـم يـــــــــــنـــــــــــقـل روحـه

إلـى غــــــــيـــــــــره حـــــــــتـى يـــــــــهـــــــــذبـه الـــــــــعـــــــــقل
فـال تــــــــقـــــــــبــــــــلـن مــــــــا يــــــــخــــــــبــــــــرونـك ضــــــــلــــــــة

إذا لـم يــــــــــؤيـــــــــد مـــــــــا أتــــــــــوك بـه الـــــــــعــــــــــقل
والـظـاهـر أن عقـل أبى العـالء لم يؤيـد الـتـنـاسخ فـرفـضه وأعرض

عنه»(٨٩).
ـعـتـقـد من خالل هـذا وقـد أورد أبـو الـعالء أمــثـلـة عـديـدة لـهــذا ا
روايـة بعض احلوادث الـتى شوهـدت للـعيان أو سـمع عنـها وهـو أكثر
ما ضمن به اجلزء الثـانى من رسالته وهو (الرد على ابن القارح) إذ
عرف احللـولية ومثل لـها حسب مـعتقديـها ثم عرف الـتناسخ ومثل له
ثم حتــدث عن الــتـنــاسخ فى الــهـنــد وأعـطى عــلـيـه أمـثــلـة حــيث قـال:
«وحكى لى عن بـعض ملـوك الهنـد وكان شابـا حسـنا أنه جذر فـنظر
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فقد أورد األمـثلة التـالية عـلى لسان أبو الـهدرش: «ولقـد لقيت من بنى
آدم شـراً ولــقـوا مــنى كـذلك: دخــلت مـرة دار أنــاس أريـد أن أصـرع
فـــتــاة لـــهم فــتـــصــورت فـى صــورة عـــضل - أى جــرذ - فـــدعــوا لى
الضـياون فـلمـا أرهـقتـنى حتولت صال أرقم ودخـلت فى قـطيل هـناك.
فـلـمـا عـلمـوا ذلك كـشـفـوه عنـى: فلـمـا خـفت الـقتل صـرت ريـحـا هـفافه
فـلـحـقت بــالـروافـد ونــقـضـوا تـلك اخلــشب واألجـذال فـلم يــروا شـيـئـا.
ـكن أن يسـتتـر فيه. فـجعـلوا يـتفـكنـون ويقـولون: لـيس ها هـنا مـكان 
فبينا هم يتذاكرون ذلك عمدت لكعابهم فى الكلة فلما رأتنى أصابها
الــصـرع واجـتـمع آهـلـهـا من كـل أوب وجـمـعـوا لـهـا الـرقـاة وجـاءوا
نفسات فما تـرك راق من رقية إال عرضها علىّ وأنا باألطبة وبـذلوا ا
ال أجيب وغـبرت األساة تسقيـها األشفية وأنا سـدك بها ال أزول فلما
آصـابهـا احلـمـام طـلـبت لى سـواهـا صـاحـبة ثـم كذلـك حتـى رزق الله

اإلنابة وأثاب اجلزيل فال أفتز له من احلامدين»(٨٤).
هـذا وقـد اعتـمـد أبو الـعالء تـقنـيـة ثانـيـة فى جتلى هـذا الـرمز هى
تقنيـة الناص حيث بـنى نصه من خالل توظـيف نص لقصيـدة شعرية
عـلى لسان هـذا اجلنى (أبو الهـدرش) فى بناءه لـنصه من آجل إنتاج
جديـد فكـان التـناص هـنا عـنصـر جتلى والـقصـيدة الـتى تتـناص مع

نص الرسالة هى:
«حــــــــــــمـــــــــــدت مـن حــط أوزارى ومـــــــــــزقــــــــــــهـــــــــــا

عـــــــنـى فـــــــأصـــــــبح ذنـــــــبـى اآلن مـــــــغـــــــفــــــورا
وكـــــــــــــــنــت آل مـن أتــــــــــــــــراب قـــــــــــــــرطـــــــــــــــبـــــــــــــــة

خـــــوذا وبـــــالـــــصــــ أخـــــرى بـــــنـت يـــــغـــــبــــورا

وأهل اجلـنة شـبـاب? فـيقـول: إن اإلنس أكـرمـوا بذلـك وأحرمـنـاه; ألنا
ـاضـيــة فـكـان أحـدنـا إن سـاء صـار حـيـة أعـطـيــنـا احلـولـة فى الـدار ا
رقـشـاء وإن شـاء صـار عـصـفــورا وإن شـاء صـار حـمـامـة فـمـنـعـنـا
التـصور فى الـدار اآلخرة وتـركنـا على خـلقـنا ال نـتغـير وعـوض «بنو
آدم» كونـهم فيما حـسن من الصور وكان قـائل اإلنس يقول فى الدار
ا تقدم جند أن الذاهـبة: أعطيـنا احليلـة وأعطى اجلن احلولة»(٨٢) 
جتلى الـرمز األسطـورى حاء من خالل تـقنيـة البنـاء الفنى; حـيث تبنى
أبـو الـعالء البـنـاء الـفنى الـتى جـاءت علـيه جـمـيع القـصص الـتى تروى
عن التـنـاسخ أو احلولـة وصـاغ إبداعه عـلى مـنواله حـيث أحـالنـا هذا
الـبـنـاء الفـنى مـبـاشرة عـلى األسـطـورة األولى أو االعتـقـاد فى تـناسخ
ي حيث اجلن وحولته وهذه التقنية اعتمدها العديد من الكتاب العا
ة وخـاصـة فيـما كـانوا يـبـنون قـصصـهم عـلى مـنوال األسـاطـير الـقـد
يـخص الـبـناء الـفـنى وهـذا ارتشـيـبـولد مـكـلـيش الـذى بنى مـسـرحـيته
«جى. بى» على منوال قصص الـتوراة وقد صرح مبررا ذلك كما يلى:
«لقد بنيت مسرحيـة حديثة داخل اجلالل العريق الذى لسفر أيوب كما
كان البدو قبل ثالث سنة مضت يبنون داخل خرائب تدمر الشاهقة
أكـواخهم من صـفائح الـبنـزين مـسقـوفة بـحجـارة ساقـطة. كـان للـبدو
فـى ذلك عـــذر هـــو الـــضـــرورة ولن أجــــد أنـــا عـــذرا أفـــضل من ذلك
لـنفـسى. عهـندمـا تـعالج مـسائل أكـبر من طـاقـتك ولكـنهـا مع ذلك تلح
علـيك فـإنك تـضطـر إلى أن تـؤويهـا فى مـكان مـا وإذا وجـدت جدارا
ا كان فيه عون لك»(٨٣) حيث راح أبو العالء يـستشهد بقصص قد
على لسان اجلنى (أبو الهدرش) للتوضيح أكثر وللوصول إلى مبتغاه
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لـم أخــــــــــــلـه مـن حـــــــــــديـث مــــــــــــا ووســـــــــــوســـــــــــة
إذ دك ربـك فـى تــــــــكـــــــــلــــــــيــــــــمـه «الــــــــطــــــــورا»

أظــــــــــلـــــــــلـت رأى «أبـى ســـــــــاســـــــــان» عـن رشـــــــــد
وســـرت مــــســـتـــخــــفـــيـــا فى جــــيش «ســـابـــورا»

وســــــــــاد «بــــــــــهــــــــــرام جــــــــــور» وهــــــــــو لـى تــــــــــبـع
أيـــــــــــام يـــــــــــبـــــــــــنــى عـــــــــــلـى عـالنـه «جـــــــــــورا»

فــــــــــــــــتــــــــــــــــارة أنـــــــــــــــا صــل فــى نـــــــــــــــكــــــــــــــــارتـه
ــــــا أبــــــصــــــرتـــــــنى الــــــعــــــ عــــــصــــــفــــــرا ور

تـــــــــــــلـــــــــــــوح لـى اإلنـس عـــــــــــــورا أو ذوى حــــــــــــول
ولـم تــــــــــــــــــكـن قــط ال حـــــــــــــــــوز وال عـــــــــــــــــورا

ثـم اتــــــــعـــــــــظـت وصـــــــــارت تــــــــوبـــــــــتـى مـــــــــثـــــــــبل
مـن بـــعـــد مـــا عـــشت بــــالـــعـــصـــيـــان مـــشـــهـــرا

حـــــــتـى إذا انــــــفـــــــضـت الــــــدنـــــــيـــــــا ونــــــودى: إس
رافـــــــــيل ويـــــــــحك هـال تــــــــنــــــــفـخ الــــــــصــــــــورا

أمـــــــاتــــــــنى الــــــــلـه شـــــــيــــــــئـــــــا ثـم أيــــــــقـــــــظــــــــنى
ــــــــبــــــــعــــــــثـى فـــــــرزقـت اخلــــــــلــــــــد مــــــــبـــــــرورا
نـستخلص من الـقصيدة الـتى أوردها أبو العالء عـلى لسان اجلنى
(أبــو الــهـــدرش) إقــراره بــكـل مــا قــد اقـــتــرفه مـن أوزار فى احلــيــاة
الـعاجـلة وكـيف أن الله تـعـالى غفـر له ذنوبه بـعـد ما تـاب إليه فـكان
ـتـنـاصة فـى جعـل جتلى مـثـواه اجلـنـة. وبـالـتـالى سـاهمت الـقـصـيـدة ا
الـرمـز األســطـورى (أبـو الــهـدرش) صـريــحـا كــذلك ورد تـنـاص نص
الرسـالة مع آيـان من الـقرآن الـكـر من ذلك اآلية الـثـانيـة من سورة

أزور تــــــــــلـك وهــــــــــذى غــــــــــيــــــــــر مــــــــــكــــــــــتــــــــــرث
فـى لـــــيــــــلــــــة قــــــبـل أن أســــــتــــــوضـح الــــــنـــــورا

وال آمـــــــــــــــــر بــــــــــــــــوحــــــــــــــــشــى وال بــــــــــــــــشــــــــــــــــر
إال وغــــــــــــــادرتـه ولـــــــــــــهــــــــــــــان مـــــــــــــذعـــــــــــــورا

ــــــــــامــــــــــا بــــــــــنـــــــــســــــــــوتــــــــــهـــــــــا أروع الـــــــــزجن إ
والـــــــروم والـــــــتــــــرك والـــــــســـــــقالب والـــــــغــــــورا

وأركـب الـــــهـــــيق فـى الـــــظـــــلـــــمـــــاء مـــــعـــــتـــــســـــفــــا
أوال فـــــــــــــذب ريــــــــــــاد بـــــــــــــات مـــــــــــــقــــــــــــرورا

وأحـــــــــضــــــــــر الـــــــــشـــــــــرب أغــــــــــروهـم بـــــــــآبـــــــــدة
يـــــــزجـــــــون عــــــودا ومـــــــزمـــــــارا وطـــــــنـــــــبــــــورا

فــال أفـــــــــــارقــــــــــــهــم حـــــــــــتــى يــــــــــــكـــــــــــون لــــــــــــهـم
فـــــــــعـل يـــــــــظـل بـه «إبــــــــلـــــــــيـس» مـــــــــســــــــرورا

وأصــــــــــرف الــــــــــعــــــــــدل خــــــــــتـال عـن آمــــــــــانــــــــــتـه
حــــــتـى يــــــخـــــــون وحــــــتـى يــــــشـــــــهــــــد الــــــزرا

وكـم صـــــــــــرعـت عـــــــــــوانـــــــــــا فـى لـــــــــــظـى لـــــــــــهـب
قـــــــامت تــــــمـــــــارس لألطـــــــفــــــال مــــــســــــجــــــورا

ــــــــــرء «نــــــــــوح» عـن ســــــــــفــــــــــيــــــــــنــــــــــتـه وذادنـى ا
ضـــربــــا إلى أن غـــدا الــــظـــنـــبــــوب مـــكـــســـورا

وطـــــــرت فـى زمـن الـــــــطــــــــفـــــــان مـــــــعــــــــتـــــــلـــــــيـــــــا
ـــــــاء مـــــــحـــــــســــــورا فـى اجلـــــــو حـــــــتى رأيـت ا

ــــــــــــــــسـى فــى تــــــــــــــــفـــــــــــــــرده وقــــــــــــــــد عــــــــــــــــدت 
بــــــالــــــشــــــاء يــــــنــــــتـج عــــــمــــــروســــــا فــــــرفـــــورا
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الكـر «فسـمعنـا قرآنـا عجـبا (يـهدى إلى الـرشد فـآمنا بـه ولن نشرك
بـربنا آحد) وعـدت إلى قومى فذكـرت لهم ذلك فتسـرعت منهم طوائف

ان»(٨٦). إلى اإل
كـذلك جـاءت مـطـاوعــة الـرمـز األسـطـورى من خالل حـالـة الـتـمـاثل
والـتــشـابه فى صـفـة الــرجم; الـذى يـلـحق بـاجلـن الـكـافـرين من خالل
تقـنيـة التنـاص مع القـرآن الكـر «وحثـهم على مـا فعـلوه أنـهم رجموا
عن استراق السمع بكواكب محرقات»(٨٧). كذلك تمثلت حالة التشابه
والتـماثل فى عمل اجلن من مس وحـلول بـجسد اإلنـسان لقـوله تعالى:
(الـذين يأكـلون الربـا ال يقومـون إال كما يـقوم الـذى يتخـبطه الشـيطان

س»(٨٨). من ا
ــا أن الـتـجــلى جـاء صــريـحـا أو تــامـا من خالل مــخـتـلف هـذا و
التقنيـات التى اعتمـدها وهى على التـوالى: البناء الفـنى والتناص فإن
طـاوعة جـاءت أقل امتـدادا حيث أن مـطاوعـة الرمـز األسطورى فى ا
واقف النـص كانت من خالل حـالـة الـتمـاثل والـتشـابه فى األسـمـاء وا
واألحداث واحلاالت ومن ثم لم تـنتج هنـالك مسافـة داللية واسـعة ب
ـتـحـول فـكـان بذلك إشـعـاع الـرمـز األسـطورى الـعـنـصريـن الثـابت وا
خــافـتــا إذ أن الـظالل أو اإليــحـاءات الــداللـيــة الـتى مــنـحــتـهــا الـرمـز
ـوظف بـاتـت بـاهـتـة حتـيــلـنـا مـبـاشــرة عـلى داللـة الـرمـز األسـطـورى ا
األسطـورى األصلى وعـلى الرغم من ذلك فـقد مـنح لنـا هذا الـتوظيف
الرمزى األسطورى هامشـا قرائيا - ولو ضئيال - لنكتشف من خالله
جانبـا آخر من خبايـا شخصـية ابن القارح احملـورية هذه الشـخصية
تـمثلة فى لـيئة باألدحـال والغمـاليل - على حـد تعبيـر أبى العالء - ا ا

اجلن (يـهدى إلى الرشد فـآمنا به ولن نشـرك بربنا أحدا) كـما اعتمد
تقـنـية الـتنـاص مع نصـوص من الشـعـر إلباز هـذه الصـفة الـتى حلقت
بـاجلن الكـافرين. مـنهـا أبيات لـلشـاعر «األودى» وأخـرى للـشاعر «ابن
حجر» وقصيدة مطولة - من سـتة وست بيتا - للجنى - نفسه «أما

سمعت قول «األودى»:
كــــــــــشــــــــــهــــــــــاب الــــــــــقــــــــــذف يــــــــــرمــــــــــيــــــــــكـم به

فـــــــــــارس فـى كـــــــــــفـه لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــرب نــــــــــار
وقول «ابن حجر»:

فــــــــــــانـــــــــــصـــــــــــاع كـــــــــــالــــــــــــدرى يـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــعـه
نـــــــــــقـع يــــــــــثـــــــــــور تــــــــــخـــــــــــالـه طــــــــــنـــــــــــبــــــــــا
ـبـعث وإن الـتخـرص لـكـثـير فى اإلنس لكن الـرجم زاد فى أوان ا

. واجلن وإن الصدق قليل وهنيئا فى العاقبة للصادق
وفى قصة الرجم أقول:

مـــــــــــــكـــــــــــــة أقــــــــــــوت مــن «بــــــــــــنــى الــــــــــــدرديـس»
فــــــــــمـــــــــا جلــــــــــنـى بـــــــــهــــــــــا مـن حـــــــــســــــــــيس
ـا ســمـعه من ذلك .. فــيـعــجب - ال زال فى الـغــبـطـة والــسـرور - 

اجلنى ويكره اإلطالة عنده فيودعه»(٨٥).
ـطـاوعــات خـاصـة مـنــهـا حـالـة وقـد حلق بـهــذا الـرمـز جـمــلـة من ا
وظـف حيث الـتـماثل والـتـشـابه الـتى ورد عـلـيهـا الـرمـز األسـطـورى ا
ان كـان الـتمـاثل والـتشـابه فى الـكثـير من الـصـفات وأولـهـا صفـة اإل
ـجـرد سـمـاعـهم لـلـقـرآن الـتـى حلـقت بـنـفـر من اجلن إذ أنـهم آمـنـوا 
الـكـر وقـد اسـتـعـمل أبـو العالء فـى هذا تـقـنـيـة الـتـنـاص مع الـقرآن
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األســطـورى خــاصــة حـيــنـمــا نــسب إلـيـه الـشــعـر وجــعــله يـقــول بـدل
القـصيدة الـواحدة األكثر وكـانت معظـمها طـويلة; ومـا جعل أبو العالء
يــنـسب كل هــذه الـقــصـائــد لـلــجن وغـيــرهم من الـشــعـراء الــذين ذكـر
أسـمـاءهم والذين لم يـذكـر إال لـيحـيـلنـا عـلى قـضيـة بـالـغة األهـمـية أال
وهى قضية انتحال الشعر وهذه القضية صال وجال فيها العديد من
الـنــقـاد فـلم يـجـد أبـو الـعالء بـد من إثـارتـهـا ومـا نـراه من حـ آلخـر
ـطولـة على لـسان قـاطع الشـعريـة أو القـصـائد ا يـنسب الـبعض مـن ا
ن ابـن القـارح أو أبـو الـهـدرش أو غيـرهـمـا إال لـيغـمـز لـصاحـبه أنه 
يـنـتحل الـشـعـر بغـرض الـتـقرب به أو الـتـكـسب فهـا هـو يلـتـقى بـتأبط
شـرا ويسـأله عن نسـبة بـعض األبـيات الـشعـريـة إليه «فـيقـول - أجزل
الـله عطـاءه من الغـفران -: نقـلت إليـنا أبيـات تنـسب إليك.. فال يـجيبه
«تـأبط شـرا» بـطـائل»(٩٠).  وأهم مـوضع طـرحت فـيه قـضـيـة انـتـحـال
الشعر عند التقاء ابن القارح بآدم عليه السالم الذى سأله عن صحة
نـسـبــة بـعض األبـيــات الـشـعــريـة إلـيه حــيث جـاء فى الــنص مـا يـلى:
«فيلقى آدم عليه السالم فى الطريق فيقول: يا أبانا صلى الله عليك.

قد روى لناعنك شعر منه قولك:
نـــــــــــحـن بــــــــــــنـــــــــــو األرض وســـــــــــكــــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا

مــــــنــــــهــــــا خـــــــلــــــقــــــنــــــا وإلـــــــيــــــهــــــا نــــــعــــــود
والـــــــــــســــــــــــعـــــــــــد ال يـــــــــــبــــــــــــقـى ألصـــــــــــحـــــــــــابـه

والــــــنـــــحـس تـــــمــــــحـــــوه لــــــيـــــالـى الــــــســـــعـــــود
فيقـول: إن هذا القول حق وما نطقـه إال بعض احلكماء ولكنى لم
أسـمع به حتى السـاعة فـيقول - وفـر الله قـسمه فى الـثواب: فلـعلك يا

األحقاد والـضغـائن والنـفاق وغيـرها من الـصفات اخلـبيـثة الـتى ملئت
بها نفسية ابن القارح التى ما انفك أبو العالء يكشف عنها باالنتقال
من رمز آلخـر عبر فـضاء الرسـالة ومـا رمز اجلنى (أبـو الهدرش) إال
شخصـية ابن الـقارح عيـنها الـتى تتبـعنـا مسارهـا منذ الـبداية ووقـفنا
علـى أهم جوانـبهـا وصفـاتهـا الدنـيئـة فى كل محـطة من مـحطـات هذه
الـدراسـة فـهـو يـحمـل نفـس صفـاته كـونه شـيـخـا أشـيب كـمـا يـحمل
ضى أبو العالء - على عادته - ليقرب نفس خصاله الدميمة حيث «
ب القرين وقرينه ويحكم بينهما ألوانا من التماثل والتشابه فيصور
أبـا هـدرش شـيخـا أشـيب وهى صـورة تـقف فى خـط مواز مـع صورة
. ويشير أبو العالء إلى أن أبا هدرش ابن القارح الذى جاوز السـبع
لك احلـولة فى دنـياه وحـرمها فـى آخرته أى أنه كـان يسـتطيع كـان 
أن يـتـشـكل فى أشكـال مـخـتلـفـة فـيتـحـول من صل إلى جـرذ إلى هر
واحلـولـة هـذه تـقع من ابن الـقـارح فى مـغـمـز فـهـو الـذى اسـتـطـاع أن
يـتـقـلب بـنــفـاقه بـ تـيـارات مـخـتـلـفـة ويــبـدو لـكل فـريق بـالـوجه الـذى
يـعجـبه. ويبـدأ أبـو هدرش فى إنـشـاده أشعـاره وهى أشعـار صـنعـها
أبـو الــعالء مـتـمـثـال لـشـخـصــيـة «أبى هـدرش» أو قل لـشــخـصـيـة ابن
الـقـارح. ينـشـد أبـو هـدرش قـصـيـدتـ األولى رائـية والـثـانـيـة سـيـنـية
ـنديـات واخملزيـات ثم توبة وكلـتا الـقصـيدتـ تصـور ماضيـا عامـرا با
وطـاعة ألـيس هذا شـأن ابن القـارح وما يـدعيه من الـتوبـة بعـد حياة

حافلة باآلثام?!»(٨٩).
كما يشع الرمز األسـطورى (ـأبو الهدرش) كذلك على داللة أخرى
ســعى أبـو الـعالء إلى كـشـفـهـا من خـالل تـوظـيـفه الـواعى لـهـذا الـرمـز
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معرفة الشعر فـ«قضية االنتحال - إذن - لم تثر لذاتها وال جملرد أن
ـا عـرضـها أبـو الـعالء هـذا الـعرض أبا الـعالء يـدلى بـدلـوه فـيهـا وإ
وجعـل ابن القـارح يـنـشد الـشـعـراء فيـجـبـهونه بـاإلنـكـاد وجعل «آدم»
نـحول لـيقول له من خالل علـيه السالم يـتولى تبـصرته بـاألصيل من ا
ا حتمل من الشعر وال تستطيع ذلك إنك حاطب ليل ليس لك بصر 

أن تميز أصيله من دخيله»(٩٤).
خالصــــة الـــقــــول إذن أنه وعـــلـى الـــرغم مـن أن إشـــعــــاع الـــرمـــز
األسطـورى أبو الـهدرش كـان خـافتـا إال أنه كشف لـنـا عن خبـايا ابن
الـقارح هـذا الذى ما فـتئ ينـتحل الشـعر ويـكتتـبه ألجل التـكسب فلم
يـستطع أن يـتملص من هـذه العادة الـسيـئة حتى وهـو فى جنة الـنعيم
التى أعدها له أبو العالء وكأنها مرآة عاكسة تكشفه للقار من خالل

حتركاته وتصرفاته التى نسجها أبو العالء بإحكام وتف فيها.
أخيرا وعلى الرغم من أن الرمز األسطورى (أبو الهدرش) منحنا
هـامشا قرائيـا صغيرا إال أنه أضفى جـمالية على فـضاء الرسالة من
خـالل تـوظـيف أبـى الـعالء له والـتـى سـنـعــرض لـهـا الحــقـا. واخملـطط

والى يوضح جتليات رمز أبو الهدرش. البيانى ا

أبانـا قلـته ثم نـسيت فـقد عـلمت ألن الـنسـيان مـتسـرع إليك وحـسبك
ـتـلــوة فى (فـرقـان مـحـمــد) صـلى الـله عـلـيه شـهـيــدا عـلى ذلك اآليـة ا
[وسلـم]: «ولقد عـهدنـا إلى آدم من قبـل فنسـى ولم جند له عـزما» وقد
ا سـميت إنـسـانا لـنسـيانك»(٩١) وأظن أن زعم بعض الـعلـمـاء أنك إ
ـا أراد أن يذكره ح ذكر أبى العالء لـلنسيـان هنا لم يـكن عفويا وإ
ليه أشـعار اجلن لـيكـتتبـها كـما كان طـلب من اجلن (اخليـتعـور) أن 
يفـعل فى الدار العاجـلة ح كان يـغلب علـيه النسيـان فيكتـتبها ألجل
الـتكـسب حـيث جاء فـى النص».. فـتـحمـله الـرغبـة فى األدب أن يـقول
لـذلك الـشــيخ: أفـتـمـل عـلىّ شـيــئـا من تـلك األشــعـار?.. ثم يــقـول: لـقـد
ـا شـقـيت فى الـدار الـعـاجـلـة بـجـمع األدب. ولم أحظ مـنه بـطـائل وإ
كنت أتـقرب به إلى الرؤسـاء فأحـتلب مـنهم درّ بكئ»(٩٢) وما اكـتتابه
لألشـعار إال دلـيل عـلى انتـحـاله الـشعـر واكـتتـابه مـخافـة نـسيـانه فـلو

ا خشى نسيانه. ا اكتتبه و كان شعره هو 
كـمـا يـواصل ابن الـقـارح مــجـادلـته مع آدم عـلـيه الـسالم مـحـاوال
ــنـســوب إلـيه شــعـره ويــواصل آدم عـلــيه الـسالم إثـبــات أن الـشــعـر ا
إصراره على الرفض والتبـرؤ من تلك األشعار قائال: «أعزز علىّ بكم
معشر آبينى! إنكم فى الضاللة متهوكون! آليت ما نطقت هذا النظيم
ـا نـظـمه بعـض الفـارغـ فال حـول وال قوة وال نـطق فى عصـرى وإ
إال بالله! كذبتم على خـالقكم وربكم  ثم على آدم آبيكم ثم على حواء
أمـكم وكــذب بـعـضـكم عـلى بــعض ومـآلـكم فى ذلك إلى األرض»(٩٣)
وما اسـتحضار أبى الـعالء آلدم ومجادلة ابن الـقارح له إال طرحا منه
لقـضـيـة انـتـحـال الـشـعر وكـذلك تـشـكـيـكـا فى مـقـدرة ابن الـقارح فى
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III - رمز احلية - رمز احلية
حتــولت احلــيــة فى أذهــان الــعــرب إلى كــائـن أســطــورى مــقـدس
حتتـفظ به الـذاكـرة اجلـماعـيـة. ولم يـقتـصـر هـذا على الـعـرب فـحسب
ـيـثـولـوجـيـات رمـوزا تؤدى دالالت ـا اعـتـبـرت احلـية فـى مخـتـلف ا وإ
مخـتلـفـة بحـسب السـياق فـقـد ارتبـطت احليـاة بـاخللـود خاصـة فيـما
جتسد من خالل ملـحمة جلجامش الشهـيرة «.. عندما طغى جلجامش
وجتـبر وصار يـستـأثر بـكل فتاة أو امـرأة يحـبهـا توسل شعب آوروك
إلى اآللـهـة أن تـخـلق مـنـافـسـا يـقـهـره. فـتـخلـق الـرب أورورو شـخـصا
ـعركة وسمـاه أنكـيدو ولـكن أنكـيدو وجـلجـامش صـارا صديـق بـعد ا
شـتركة رحلتهما إلى غابة التى دارت بينهـما ومن أبرز مغامراتهما ا
األرز البعـيدة حيث ذبحـا الوحش خمـبابا وعنـدما استهـان جلجامش
بـحب الربـة عـشـتـار جـعـلت أنو تـخـلق ثـورا. وأوشك الـثـور أن يـصرع
جلجـامش لو لم يـجهـز صديقه أنـكيـدو على الـثور وينـقذه فـذبت الربة
ـوت فى حضن جلجامش. أمال فى إعادة رض فى أنكـيدو وجعلته  ا
لـكته بـحثا عن ـوت على نـفسه. تـرك جلجـامش  أنـكيـدو وخوفا من ا
أوثـانبـشـتيم لـيـتعـلم أسـرار احلـياة واخلـلـود بعـد أن روى أوثـانيـشـتيم
قصة الطوفان جللجامش أخبره بأنه يجد النبتة التويجية واخللود فى
قـاع الـبحـر جنح جـلـجـامش فى الـعـثـور عـلى الـزهـرة لكـنه فـى عودته
فـقـدهــا إذ أكـلـتـهـا أفـعى فــخـازت عـلى سـر الـشـبــاب الـدائم بـتـغـيـيـر
ـوت وعن جــلـدهــا. وتـراءت روح أنــكـيــدو جلـلــجـامش وأخــبــرته عن ا

كافآت التى تمنح للشباب واألبطال»(٩٥). ا
رزة والشيطان وأول ما كما ارتبطت احلية فى معظم الديانات با
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وأمــا ثـمـر الـشـجـرة الــتى فى وسط اجلـنـة فـقــال الـله ال تـأكال مـنه وال
تمسـاه لئال تموتـاه فقالت احلـية للمـرأة لن تموتـا بل الله عالم أنه يوم
تأكالن منه تـتفتح أعيـنكما وتـكونان كالـله عارف احليـر والشر. فرأت
ـرأة أن الشجرة جيـدة لألكل وأنها بهجـة للعيون وأن الـشجرة شهية ا
لـلـنظـر فـأخذت من ثـمـرها وأكـلت وزعـطت رجلـهـا أيضـا مـعهـا فأكل.
فـانـفتـحت أعـينـهمـا وعـلمـا أنـهمـا عـريانـان فـخاطـا أوراق تـ وصنـعا
ألنفـسـهمـا مآزر.. فـقال الـرب اإلله للـمـرأة ما هـذا الذى فـعلت فـقالت
ـرأة احلـيـة غـرتـنى فـأكـلت. فــقـال الـرب اإلله لـلـحـيـة ألنك فـعـلت هـذا ا
مـلـعـونة أنت من جـمـيع الـبهـائم ومن جـميـع وحوش الـبـرية عـلى بـطنك
رأة تـسعـ وتـرابا تـأكلـ كل أيـام حيـاتك وأضع عـداوة بـينك وبـ ا

وب نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحق عقبه»(٩٨).
يـثـولوجـيا كـذلك تعـد فـكرة تـوحـد احليـة بـالشـيطـان نـفسـهـا فى ا
السـومريـة «وهى فكـرة توحـد الشيـطانـة ليـليث بـاحليـة وليـليث هى ما
عـرفـت عـنـد الـسـامـيـ بـحـواء األولى والـتى عـادت لـدورهـا فـتـوحـدت
بـاحليـة خاصـة عـند الـقبـائل الـعبـرية فـفى الـتوراة أن أصل اإلنـسان
من احلـيـة واحلـيـة مـن اجلن. وتـرددت هـذه الـتـضـمـيـنـة فى عـديـد من
أسفـار اخللق والبـدء عنـد أغلب ملل ونـحل الشـرق األدنى.. وعلى هذا
ـرأة ما هم إال وجـها واحـدا لنفس فـإن الثالثـة:" احلية والـشيـطان وا

البطل»(٩٩).
رأة بـطل واحـد فى جـميع جـمـلة الـقـول إذن احليـة والـشيـطـان وا
ـيـثـولوجـيـات وقد شـكـلت خرافـات احلـيات أكـثـر ما دار حـوله شـعر ا
رأة من نـاحية األيان(١٠٠) حيث إن أكـثرها جـسدت ارتبـاط احليـة با

يـجسـد هـذه الـفـكـرة اخلـطـيـئة األولى أو خـطـيـئـة حـواء وآدم حـيـنـما
أغواهما الـشيطان عن طريق احلية عـلى الرغم من أنه ال وجود للحية
كـوسـيط فى هــذه اخلـطـيـئـة حــ نـعـود إلى الـنص الــقـرآنى فى قـوله
تعـالى: (وقلـنا يـا آدم أسكن أنت وزوجك اجلـنة وكال مـنهـا رغدا حيث
. فأزلهـما الشيطان شئتما وال تـقربا هذه الشجـرة فتمونا من الـظا
ا كانا فيه وقـلنا اهبطوا بعـضكم لبعض عدو ولكم عـنها فأخرجهـما 
)(٩٦) وفى قوله تعالى: (وقد عهدنا فى األرض مستقر ومتاع إلى ح
إلى آدم من قـبل فنسى ولم جنـد له عزما وإذا قلـنا للمالئـكة اسجدوا
آلدم إال إبــلـــيس أبـى فــقـــلـــنــا يـــا آدم إن هــذا عـــدو لك ولـــزوجك فال
يُخْرِجَنَّكُمَا من اجلنة فتشقى إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى وأنك
ال تـظمأ فـيهـا وال تضـحى فوسوس إلـيه الشـيطـان قال يا آدم هل ألك
عـلى شـجـرة اخللـد ومـلك ال يـبـلى فـأكال مـنـهـا فـبدت لـهـمـا سـوءاتـهـما
وطـفـقا يـخـصـفـان عـليـهـمـا من ورق اجلـنـة وعـصى آدم ربه فـغوى ثم
اجتباه ربه فتاب عليها وهدى قـال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض
عـــدو فـــإمـــا يـــأتــيـــنـــكم مـــنى هـــدى فـــمن اتـــبع هـــداى فال يـــضل وال
يشقى)(٩٧). لـكن - على غـرار النـص القـرآنى - تأتى قـصة اخلـطيـئة
قدس جاء مـا يلى: «وأخذ الرب األولى مرتبطـة باحليـة; ففى الكتـاب ا
اإلله آدم ووضـعه فى جنة عدن لـيعملـها ويحفـظها وأوصى الرب اإلله
آدم قائال من جميع شجر اجلنة تأكال أكال وأما شجرة معرفة اخلير
والشر فال تأكل مـنها. ألنك يـوم تأكل منهـا موتا تمـوت.. وكانت احلية
أحيل جميع حـيوانات البرية التى عملـها الرب اإلله فقالت للمرأة أحقا
قال الـله ال تأكال من كل شجر اجلنـة. فقال للحيـة من ثمر اجلنة نأكل.
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الناس وجاؤوا به من اإلفك»(١٠٣).
رتبطة برمز احلية ما جاء به هذا ونضيف إلى مختلف الدالالت ا
 الــبــاحث جــان صــدقــة فـى كــتــابه (رمــوز وطــقــوس)(١٠٤) مــحـاولـ

اختصارها فيما يلى:
١ - احلية / اخلوف:١ - احلية / اخلوف:

يـا للخـوف والرعب.. وهـنا نصـيحـة من يشوع تـعد احلـية رمزا عـا
بن سيـراخ: «اهرب من اخلطـيئة هـربك من احليـة فإنك إن دنوت مـنها
لدغتك» وهنا أيضا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم  كان يردد:
«الـلـهم أعـوذ بـك من احلـرق والـغـرق وأعـوذ بـك من أن أمـوت لـديـغـا».
يثولوجـيا تعد احلـية رمز الرعب. ففى إفـريقيا اجلنـوبية تصور وفى ا
قــبـيــلـة bushmen عـلـى حـجــارة الـبــيــوت حـيــات لـهــا قــرون حلـمــايـة
ة يقال إن الشياط يخلقون فى األصل أفرادها.. وفى الص القد
على شكل حيات وال يأخذون الشكل النهائى إال بعد مرور ألفى عام.
ــيـثـولــوجـيــا تـرمـز احلــيـة أيــضـا إلى الــشـر نـذكــر هـنــا احلـيـة وفى ا
ـكسـيكـية quetzacoalt والـبابـلية tiamat والـيونـانية typhee وفى ا
يـثولـوجـيا أخـبار عـن معـارك حتصل بـ آلـهة اخلـير وبـ هذه هـذه ا
احلـيات الـشريرة. ويـسمى الـعرب احليـة شيـطانا فى قـولهم: شـيطان
ـة ألنه ال بـيت لـها. وكـل بيت احلـمـاطـة.. ويـقـول الـعرب أن احلـيـة ظـا

قصدت نحوه هرب وأهلوه لها لذلك قيل: أظلم من حية.
ـصنوع من حلـومها. ويحرم اإلسالم أكل احلـيات وأكل الـترياق ا
وجاء أن الـرسول صلـى الله علـيه وسلم  أمر بـقتل احلـيات واعتـبرها
فـاسـقـة ونقل ابـن مسـعـود عن الـرسول صـلى الـله عـلـيه وسـلم  قوله:

وباجلن من ناحية أخرى «ويـذكر الزبيدى أن اجلان حية أو ضرب من
احليـات وفى أحـد أيـام الفـجـار الثـانى قـام حرب بن أمـيـة مع مرداس
بن أبى عمـرو بإصالح غـيضـة مشـجرة فأضـرما فـيهـا النـيران فـلما
عال اللهيب سمع من الشـجر أن وضجيج ثم طارت حيات بيض فى
الـــهــــواء وهـــنـــا مــــات الـــرجـالن أمـــاتــــتـــهــــمـــا اجلن فــــيـــمــــا يـــزعم

األقدمون»(١٠١).
عـتـقـد حتى نـذهب إلى أبـعد من هـذا أن الـعـرب ذهـبت فى هـذا ا
بعد اإلسالم وقد جتسد ذلك من خالل الكثير من الروايات فى الكتب
الـتـراثـيـة حـيث «يـنـقـد الدكـتـور جـواد عـلى عن بـعض اجلـاهـلـيـ أنهم
كـانـوا إذا وجــدوا حـيـة مـيــتـة كـفـنـوهــا ودفـنـوعـا وقــد فـعـلـوا ذلك فى
اإلسالم أيـضــا. وعن الـروض األنف روى احلــكـايــة الـطــريـفــة اآلتـيـة:
ـشـون «كـان جـمع من أصـحـاب رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم  
فـوقع لـهم إعـصـار ثم جـاء إعـصـار أعـظم مـنه ثم انـقـشـع فـإذا حـية
قتيل فعمد رجل منا إلى ردائه وكفن احلية ببعضه ودفنها. فلما جن
الـلــيل إذا امـرأتـان تـتـسـاءالت: أين دفن عـمـرو بن جـابـر? فـقـلـنـا: مـا
نـدرى مـا عـمرو بن جـابـر! فـقالـتـا: ابـتـغيـتم األجـر فـقد دفـنـتـموه وإن
ؤمـنـ مـنهم فـقـتل عـمرو وهـو احلـيـة التى فـسقه اجلـن اقتـتـلوا مـع ا
ـا مـا زاد من شـأن احليـة حـتى بـعـد مجىء اإلسالم رأيتم»(١٠٢). ور
مـا ذهب إلـيه اجلـاحظ حـيث قـال: «وأمـا الـذى ال أشك فى أنه قـد زاد
فى أقـدارها فى النفوس وعـظم من أخطارها وهـول من أمرها ونبه
على ما فـيهـا من اآلية العـجيـبة والبـرهان الـنير واحلـجة الـظاهرة فى
قـلب الـعـصـا حـية وفى ابـتالعـهـا مـا هول به الـقـوم وسـحـروا من أع
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آدم و«رجاله» وفـى معنى آخـر احليـة مثل حـواء حاويـة ألمور كـثيرة
ال حتصى.

٤ - احلية / العادة الشهرية:٤ - احلية / العادة الشهرية:
عـتـقد ـرأة كى تـساعـد فى تـنـامى ا جـاءت الـعـادة الشـهـرية لـدى ا
الـذى يقـول إن الـقمـر هو «سـيد الـنسـاء» وإن احليـة هى «الزوج األول
رأة األولى لـلنـساء» فى هـذا اخلصـوص يذكـر التـراث الفـارسى أن ا
ضـاجـعــتـهـا حـيـة فـحـصـلـت الـعـادة الـشـهـريـة مـبــاشـرة بـعـد الـعـمـلـيـة
عتقـدات اإلسرائيلية يعود احليض إلى العالقات التى اجلنسية وفى ا

حصلت فى الفردوس ب احلية واحلواء.
٥ - احلية / السحر:٥ - احلية / السحر:

يـعـتبـر الـشـعب الـصـيـنى أن احليـة تـقف وراء كل مـقـدرة سـحـرية
فـيـمـا تـشـيـر الـكـلـمـات الـعـبريـة والـعـربـيـة إلى أن الـسـحـر مـأخـوذ من
يـثولـوجيـا فى أوروبا أنه إذا الكـلمـات التى تـرمـز إلى احليـة. وتذكـر ا
دفن شعر امرأة موجودة حتت تأثير القمر أى خالل العادة الشهرية
تـتـحول اخلـصالت إلى حـيـات. وهنـاك مـيثـولـوجـيا بـريـطـانيـة تـؤكد أن
ــرأة الـعــاديـة ال تــمـلك هـذه شــعـر الـســاحـرات يــتـحـول إلـى حـيـات وا
القدرة.. بشكل عام تعد احلية حيواناً قريبا من العالم األرضى. لذلك
فإن قـوى هذا العـالم تقع فى حـوزتها وعـليه فـهى تستـطيع عن طريق
عـشبة عجيـبة أن تهب اآلخرين احليـاة األبدية كما أنـها تمتلك وسائل
عجـيبة لـلعالج. فى الـتوراة يذكـر الفصل احلـادى والعشـرون من سفر
العدد: «أن الرب أرسل على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب ومات
قوم كـثيرون من إسرائيل فأقـبل الشعب على موسى وقـالوا قد خطئنا

ا قـتل رجال مـشركـا بـاللـه ومن ترك حـيـة مخـافة «من قـتل حـية فـكـأ
عاقبتها فليس منا» وقال ابن عباس: «إن احليات مسخت كما مسخت

القردة من بنى إسرائيل».
٢ - احلية / احللم:٢ - احلية / احللم:

نام عدو ودولة وحياة وولد وسيول وامرأة. احلية فى ا
٣ - احلية / حواء:٣ - احلية / حواء:

ـثـنى احلـيـة - حـواء بـعـدا مـيـثـولـوجـيا. ـاضى الـقـد أخـذ ا فـى ا
يثـولوجيا إن القمر هو منـبع اخلصب وهو يتمثل فى حيوانات تقول ا
رموزا له مثل احللزون والدب والضـفدعة والكلب وأيضا احلية فاحلية
تعد حيوانا قـمريا ألنها تمـثل طبيعة مصـير القمر فهى تـظهر وتختفى
مثـله.. ويعـتقـد عدد من الـشعـوب أن القـمر يـأخذ شـكل حيـة ليـضاجع
ـة جدا فـفى رؤيا الـنسـاء.. أما اجملـانـسة بـ احليـة وحـواء فهى قـد
سفـر يشوع بن سـيراخ مجـانسـة تقول: «ال رأس شـر من رأس احلية
ـسـيـحــيـة تـعــد احلـيـة رمـزا ـرأة». وفـى ا وال غـضب شــر من غـضب ا
الك عـلى التن احلية لـلشيطان فـفى رؤيا يوحنا آيـة تقول: «فقبض ا
سيـحية السيدة العذراء ة الذى هو إبليس». وتظـهر األيقونات ا القـد
- احلبل بال دنـس - تدوس على احلية بـقدميها وفى الـقداس القبطى
صالة تـقــول: «اعـطــنـا يــا رب الـقــوة كى نـدوس احلــيـة» فــالـلـه اخـتـار
الـسـيـدة الـعـذراء لـتـقـهر احلـيـة وتـكـون فـجـر األمل وإشـعـاعـة الـتـعـزية
لإلنـسـانـيـة الـتى عـذبـهـا الـعـصـيـان األول.. أخـيـرا ذهب بـعـضـهم إى
محاولة إيجاد مجانسة لغوية ب احلية وحواء. فاحلواء فى العربية أو
احلاوى هو مـربى احليات: فيمـا حواء أم كل كائن حى هى «مربية»
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٧ - احلية / اخللود:٧ - احلية / اخللود:
ـقدرتـهـا عـبر مـئـات الـسنـ ابـتداء مـن ملـحـمة احـتـفظـت احليـة 
يـثولوجيـا اإلغريقـية حتى عـصر احلاضـر. تفيد جـلجامش الـبابلـية وا
ــيـثــولــوجــيــا أن جــلـجــامش حــاول احلــصــول عــلى اخلــلـود من دون ا
ــؤديـة إلى ”uruk" تــوقف جـلــجـامش جــدوى.. حـيث عــلى الــطـريق ا
ليشرب من الـنبع فجاءت حـية وبلعت النـبتة بعـد ما جذبتهـا رائحتها
فنـالت اخلـلود. وهـكذا أضـاع جلـجامـش بعـد آدم اخللـود بسـبب حيـلة
احلـية وخـبـثـهـا وجهـله الـشـخـصى. من هـنا نـفـهم أن احلـيـة هى عدوة

خلود اإلنسان.
٨ - احلية / الشجرة:٨ - احلية / الشجرة:

ـيثولوجيـا األبرز فى موضوع «خلود» احلـية هى التى تتناول لعل ا
الـعالقـة بـ احلـيــة والـشـجـرة. حـرضت احلـيـة آدم وحـواء عـلى قـطف
ـعـرفـة مـؤكـدة لـهـمـا أن ثـمـار هـذه الشـجـرة لن الـتـفـاحـة من شـجـرة ا
ا الله وت بل اخللود: «فـقالت احلية للمـرأة: لن تموتا. إ جتلب لـهما ا
عالم أنـكما فى يوم تأكالن منه تنـفتح أعينكما وتـصيران كآلهة عارفى
ـيـثـولـوجـيـا إذن تـشـكل احلـيـة الـعائـق األساس اخلـيـر والـشـر».. فى ا
الذى يصطدم به الرجل فى بحثه عن ينبوع اخللود فى شجرة احلياة
ويـقول عـدد من األشخـاص أن احليـة أرادت أن تأخـذ اخللـود لنـفسـها
فى الفردوس مثلما أخذته فى ميثولوجيا شعوب كثيرة وكان عليها أن
تـكتشف شـجرة احليـاة الضائـعة بـ عدد كبـير من أشجـار الفردوس
كى تـذوق أوال ثمـارها لـذلك حرضت آدم عـلى «معـرفة اخلـير والـشر

كان حيث شجرة احلياة. عرفته دلها على ا وآدم» 

إذا تكلمـنا على الرب وعليك فادع الـرب أن يزيل عنا احليات تضرع
ـوسى أضع لك حـيـة وأرفـعـهـا على مـوسى ألجل الـشـعب فـقـال الـرب 
سارية فـكل لديغ يـنظـر إليـها يحـيا». ويـحكى الـفصل الـرابع من سفر
اخلروج عن الـعالقة - احلـية - السـحر: «فـأجاب مـوسى وقال إنهم ال
يـصدقنونى وال يـسمعون لقـولى بل يقولون لم يـتجل لك الرب فقال له
الـرب ما تـلك التى بـيدك? قـال عصا قـال إلقـاها عـلى األرض فألـقاها
وسى على األرض فصارت حية هرب موسى من وجهها. فقال الرب 

مدى يدك وأمسك بذنبها فمد يده فأمسكها فعادت عصا فى يده».
٦ - احلية / اخلصب:٦ - احلية / اخلصب:

ى فى الـهنـد تعـتـبر احلـية مـنذ عـهد الـبوذيـة موزعـة للـخصب الـعا
ركـزى للـخصب والـتجدد وإعـادة اخللق ويعـتقـد أن القـمر هـو الرمـز ا
هــذا الـرمــز يـفــسـر وجــود احلـيــة - احلـيــوان الـقــمـرى - فى الــتـراث
ى ومن األيقـونى أو فى الطـقوس لدى اآللـهات الـكبرى لـلخـصب العا
حـيث إنـهـا نـعت لـكـبـيـرة اآللــهـات. سـنـركـز هـنـا عـلى ثـالـوث احلـيـة -
الشتاء - اخلـصب وهناك معتقدات ال حصـر لها تمثل احليات تراقب
عـتقـات الشـعبـية ـستـنقـعات أو مـحـفوظـة فى ا الـغـيوم أو تـسكن فى ا
طر األوروبية وفى حضارات الـهنود األمريكي - MALAC - إله ا
ـيـثولـوجـيات . وفى بعض ا ـكـسيـك وهو مـؤلف من تـعانق حـيـتـ فى ا
طر وهـناك كـتب تشـير إلى أن تعـنى احليـة اجملروحـة بسهـم سقـوط ا
اء تـخرج من إناء على شـكل حية.. وكرس «الـهالل اخلصيب» عبادة ا
احلــيـة فــفى مــصـر تــمــثل احلـيــة صــورة اخلـالق وهـى إحـدى صــفـات

الفرعون وفى الوقت نفسه إنها «روح النيل».
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تضـحكهـا فلم تـفلح فـجاءت احليـة وراحت تقـوم ببـهلوانـيات وكـأنها
فـى سيـرك فـتـتـشـقـلب وتـلتـف وتدور عـلى نـفـسـهـا وتـفـتل فى حـركات
اء مـن فمهـا. على مـضـحكـة ففـقعت ”DAK" من الـضحـك وخرج ا
صعيد آخر وفى الهند تدور حكايات كثيرة وصور عديدة حول احلس
ــوسـيـقى لـدى احلـيـة. وهـنـاك مـن قـال: «أسـرع من حـيـة هـنـديـة إلى ا
سـحر القيـثارة». فى األخير الـكالم على احلية قـد جدا فى التاريخ..

وطويل ال ينتهى. وهناك مثل يقول: «أطول من حديث احليات».
ـيـثولـوجـيات خالصة الـقـول أن احليـة رمـز أدى دوره الداللى فى ا
اخملتـلفة ورسالة الغفـران للمعرى وظفت كـذلك هذا الرمز فى سياقات
مخـتلفة; بحيث خـصص له أبو العالء مكانا خـاصا به فى اجلنة يتمثل
فى «فــردوس احلــيــات» إلى جــانـب اســتــحــضــاره له فى الــعــديــد من
ـواضع األخرى. وأبـرز هـذه السـيـاقات الـتى اسـتـحضـر من خاللـها ا
رمز احلـية الـقـصة الـشهـيرة الـتى يضـرب بهـا العـرب مثال فى الـوفاء
بالعهـد وهى قصة «احلية ذات الصفـا الوافية لصاحب ما وفى». حيث
أننـا سنتتـبع جتليـات هذا الرمز من خاللـها عبـر خطوات منـهج «النقد
األسـطـورى» للـوصـول أخـيـرا إلى جـمـاليـات تـوظـيـفه فى الـرسـالة من

عرى. طرف أبى العالء ا
١ - احلية ذات الصفا١ - احلية ذات الصفا

ـا عن هـذه األسـطـورة وضـربت بـهـا مـثال فى حتـدثت الـعـرب قـد
(نقض الـعهـد) «حيث كـانت العـرب تضـرب أمثـاال على ألـسنـة الهوام.
فـضل الضـبى يقـال امتـنعت بـلدة عـلى أهلـها بـسبب حـية غـلبت قـال ا
عليها فـخرج أخوان يريدانهـا فوثبت على أحدهـما فقتلـته فتمكن لها

٩ - احلية / احلكمة:٩ - احلية / احلكمة:
تــعـد احلــيــة مـثــاال احلـذر بــامـتــيــاز «أروى من احلـيــة» وقـد أهــداهـا
الــســالــفــون الــقـدمــاء إلى ”Esculape" إله الــطب عــنــد الــرومــان لـذلك
ـصريـون يقـيمون هـنتـهم. وقد كان ا اتخـذها األطـباء والـصيادلـة شعـارا 
لها احتفـاالت طقوسية يـشارك فيها الـفرعون.. واحلكمـة مكتنزة فى رأس

احلية هناك مثل يقول متى قطع رأس احلية يصبح الباقى حبال.
١٠ - احلية / الذهب:١٠ - احلية / الذهب:

نـاطق اآلسيويـة تعتـقد بعض الـقبائل أن الـقبائل فى العـديد من ا
ة سـقطت عـلى األرض من رأس احلـيات. من هـنا أن احلـجارة الـكـر
الحظة الـتى تقول إن احلـجارة الثـمينة سـامة والتـحذير أنه ال يجب ا
أن تـقـترب هـذه احلـجـارة من الشـفـاه ألنـها كـانت فى شـدق احلـيات
يـثـولـوجيـا الـهـيلـيـنـية وهى مـيثـولـوجـيا مـن أصل هنـدى انـتـقلـت إلى ا
ـعنى تـد من الـصـ حـتى اجنلـتـرا. وفى ا عـتـقـد  والـعربـيـة. وهـذا ا
ـيثولـوجيا أن نـفسه تـؤمن معظم الـشعـوب بـ«حجارة احلـياة». وتفـيد ا
ـراكـز» الـتى تـوصل إلى اخلـلـود: كـذلك حتـررس احلـيـة حتـرس كـل «ا
احلـــيــة «الـــكـــنــوز» اخملـــبــأة فـى بــاطـن األرض واجلــواهـــر فى قـــعــر

رصودة فى لبنان. احمليطات من هنا رسم احليات على الكنوز ا
سرح: سرح:١١ - احلية / ا ١١ - احلية / ا

احلـيـة حـيـوان مــسـرحى - كـومـيـكـى فـمن مـيـثــولـوجـيـات عـديـدة
الفيـضانـات نذكر واحـدة عن قبـيلة ”KUENAI" فى استـراليا. ففى
ـاء أحـد األيــام ابـتــلـعت ضــفــدعـة ضــخـمــة اسـمــهـا  ”DAK" كل ا
ـوجــود عـلـى وجه األرض. وعـبــثـا حـاولـت احلـيــوانـات الـعــطـشى أن ا
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كـــــمــــا لـــــقـــــيـت ذات الــــصـــــفـــــا من حـــــلـــــيـــــفـــــهــــا
ومــــا انــــفـــكـت األمــــثــــال فى الــــنــــاس ســــائـــره

فــــــــقـــــــــالـت لـه: أدعــــــــوك لـــــــــلـــــــــعــــــــقـل وافـــــــــيــــــــا
وال تــــــغــــــشـــــــيــــــنى مــــــنـك بــــــالــــــظــــــلم بــــــادره

فــــــــواثــــــــقــــــــهــــــــا بــــــــالــــــــلـه حــــــــ تــــــــراضــــــــيـــــــا
ـــــــال غـــــــبـــــــا وظـــــــاهـــــــره فـــــــكـــــــانـت تـــــــديـه ا

فـــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــوفـى الــــــــــــعـــــــــــقــل إال أقـــــــــــلـه
وجـــــــــارت بـه نـــــــــفس عـن احلـــــــــاق جـــــــــائــــــــره

تـــــــــــذكــــــــــــر أنـى يــــــــــــجـــــــــــعـل الــــــــــــلـه جــــــــــــنـــــــــــة
فـــــــــيـــــــــصـــــــــبح ذا مـــــــــال ويـــــــــقـــــــــتـل واتــــــــره

فـــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا رأى أن ثـــــــــــمـــــــــــر الـــــــــــلـه مـــــــــــالـه
وأثـل مـــــــــــوجـــــــــــودا وســـــــــــد مـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــره

أكـب عـــــــــــلـى فـــــــــــأس يــــــــــحـــــــــــد غــــــــــرابـــــــــــهــــــــــا
ــــــــــــعـــــــــــــاول بــــــــــــاتــــــــــــره مــــــــــــذكـــــــــــــرة مـن ا

فـــــــقـــــــام لـــــــهـــــــا من فـــــــوق جـــــــحـــــــر مـــــــشـــــــيــــــد
لــــــيـــــقــــــتــــــلــــــهـــــا أو تــــــخــــــطئ الــــــكـف بـــــادره

فــــــــلــــــــمــــــــا وقــــــــاهـــــــــا الــــــــله ضـــــــــربــــــــة فــــــــأسه
ولــــــــلـــــــــبــــــــر عــــــــ ال تـــــــــغــــــــمـض نــــــــاظــــــــره

فــــــــقـــــــال تــــــــعـــــــالـى جنــــــــعل الــــــــلـه بـــــــيــــــــنـــــــنـــــــا
عــــــلـى مـــــــا لــــــنـــــــا أو تــــــنـــــــجــــــزى لـى آخــــــره

ــــــــــــ الــــــــــــلـه أفــــــــــــعـل إنــــــــــــنـى فــــــــــــقــــــــــــالـت: 
ـــــــيـــــــنـك فـــــــاجـــــــره رأيـــــــتـك مـــــــســــــــحـــــــوراً 

أخوه فى الـسالح فـقالـت هل لك أن تأمـنى فـأعـطيك كل يـوم ديـنارا:
فأجابـها إلى ذلك حتـى أثرى. ثم ذكر أخـاه فقال كيـف يهنئـنى العيش
بعـد أخى? فأخذ فأساس وصار إلى جـحرها فتمكن لـها فلما خرجت
ـعن ثم طـلب الـديـنـار حـتى فاته ضـربهـا عـلى رأسـهـا فـأثر فـيه ولم 
قـتـلـهـا. فـقـالـت إنه مـا دام هـذا الـقـبـر بـفـنـائى وهـذه الـضـربـة بـرأسى

فلست آمنك على نفسى»(١٠٥).
هـذا وقد وردت األسـطـوورة مجـسـدة فى قصـيدة لـلـشاعـر الـنابـغة

الذبيانى(١٠٦) يقول فيها:
أال أبـــــــــلــــــــــغـــــــــا ذبــــــــــيــــــــــان عـــــــــنـى رســــــــــالـــــــــة

فــــــقـــــد أصـــــبـــــحـت ع مـــــنـــــهـج احلق جـــــائـــــره
أجـــــــــــــــــدكــم ال تـــــــــــــــــزجـــــــــــــــــروا عــن ظـالمـــــــــــــــــة

ســـــفـــــيـــــهــــا ولـن تـــــرعــــوا لـــــذى الـــــود آصــــره
فــــــــلـــــــــو شـــــــــهـــــــــدت ســــــــهـم وأفـــــــــنـــــــــاء مـــــــــالك

ــــــتـــــــنــــــاقـــــــصــــــره فـــــــتــــــعـــــــذرنـى من مـــــــرة ا
جلــــــــاءوا بــــــــجــــــــمع لـم يــــــــر الــــــــنــــــــاس مــــــــثــــــــله

تـــــــضــــــاءل مـــــــنـه بــــــالـــــــعــــــشـى قــــــصـــــــائــــــره

تـــــــنــــــا لـــــــيــــــهـــــــنـئ لــــــكـم أن قــــــد نـــــــفــــــيـــــــنـم بى
مــــــــنــــــــدى عــــــــبــــــــيــــــــدان احملــــــــلـئ بــــــــاقــــــــره

وإنـى أللــــــــــقـى مـن ذوى الــــــــــضــــــــــغـن مــــــــــنــــــــــهـم
ومـــا أصـــبـــحت تـــشـــكـــو من الـــوجـــد ســـاهـــره
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فـقـالت: ال أفـعل وإن طـال الـدهـر وكم قـصم بـالـغـيـر ظـهـر! إنى أجـدك
فاجـرا مسـحورا لم تـأل فى خلـتك حورا. تـأبى لى صكـة فوق الرأس 
ـنــعك من أربـك قـبــر مــحـفــور واألعــمـال مــارســتــهـا أبــأس مــراس و

الصاحلة لها وفور»(١٠٧).
هذا وقـد جتلى رمز (احلـية ذات الصـفا) من خالل تقـنية الـتناص
أيـضا حـيث وظـف أبو الـعـالء مقـطـوعـة شـعـريـة من قـصـيـدة الـنـابـغة
الذبـيانى الـتى يسرد من خـاللها قـصة احليـة ذات الصـفا وقد وصف

ذلك «نابغة بنى ذبيان» فقال:
وإنـى أللـــــــــــــقـى ذوى الــــــــــــضــــــــــــغــت مــــــــــــنــــــــــــهـم

ومــــا أصـــبــــحـت تــــشـــكــــو مـن الـــبـث ســــاهـــرة
كـــــمـــــا لـــــقــــيـت ذات الـــــصـــــفـــــا من خـــــلـــــيـــــلـــــهــــا

ــــــــال غــــــــبــــــــا وظــــــــاهــــــــره وكــــــــانـت تــــــــديـه ا
فـــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا رأى أن ثـــــــــــمـــــــــــر الـــــــــــلـه مـــــــــــالـه

فـــــــأصـــــــبـح مـــــــســـــــرورا وســـــــد مـــــــفـــــــاقـــــــره
أكـب عـــــــــــلـى فـــــــــــأس يــــــــــحـــــــــــد غــــــــــرابـــــــــــهــــــــــا

ــــــــــــعـــــــــــــاول بــــــــــــاتــــــــــــره مــــــــــــذكـــــــــــــرة مـن ا
وقـــــــام عـــــــلـى جـــــــحــــــر لـــــــهـــــــا فـــــــوق صـــــــخــــــرة

لــــــيـــــقـــــتــــــلـــــهــــــا أو تـــــخــــــطئ الــــــكف بـــــادره
فــــــــلــــــــمــــــــا وقــــــــاهـــــــــا الــــــــله ضـــــــــربــــــــة فــــــــأسه

ولــــــــلـــــــــبــــــــر عــــــــ ال تـــــــــغــــــــمـض نــــــــاظــــــــره
فـــــــقـــــــال: تـــــــعــــــــالى جنـــــــعـل الـــــــلـه بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا

عـــــــلى مـــــــالـــــــنـــــــا أو تـــــــنـــــــجـــــــزى لـى آخــــــره

أبـى لـى قــــــــــــبـــــــــــــر ال يــــــــــــزال مـــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــلـى
وضــــــــربـــــــــة فـــــــــأس فــــــــوق رأسـى فـــــــــاقــــــــره
أما عن جتليات الرمز األسـطورى (ذات الصفا) كعنصر أسطورى
فى الـرسـالـة فـقـد جتـلى من خالل تـقـنـيـة الـبـنـاء الـفنـى حـيث عـمـد أبو
ـوجودة بـروضة احلـيات على الـعالء إلى بنـاء قصـة احليـة ذات الصـفا ا
مـنوال القصـة التى وردت فى قـصيدة الـنابغـة الذبيانـى السابـقة الذكر
كـننا الوقوف علـيها فى (روضة احليات) عـندما فرغ ابن القارح من و
حديـثه مع آدم عليه السالم ودخل هـذه الروضة ليجـد بها احليات وهن
ـرحن فيـستـغرب لوجـودهن ويتـساءل عن ذلك «فـيقول: ال إله يـقفزن و
إال الـله وما تـصنع حيـة فى اجلنة? فـينـطقهـا الله - جـلت عظمـته - بعد
عـرفة بـهاجس اخلـلد فـتقـول: أما سـمعت فى عـمرك «بذات ما ألـهمـها ا
الصفـا» الوافيـة لصاحب ما وفـى? كانت تنزل بـواد خصيب مـا زمنها
فى الـعــيـشـة بــقـصـيـب وكـانت تـصــنع إلـيه اجلــمـيل فى ورد الــظـاهـرة
والـغب ولـيس من كـفر لـلـمـؤمن بسـب. فلـمـا ثمـر بـودهـا ماله وأمل أن
يجـتذب آماله ذكر عنـدها ثاره وأراد أن يقتـفر آثاره وأكب على فأس
معمـلة يحد غـرابها لآلملـة ووقف للساعـية على صخـرة وهم أن ينتقم
ن قتلته جاهرته فى احلادثة أو قيل ختلته منها بأخرة - وكان أخوه 
قـر شربـة إذا الرجل أحس التـلف وفقد - فضـربهـا ضربة. وأهـون با
ـسك بأنـفاسه من األنيس اخلـلف! فـلمـا وقـيت ضربـة فـأسه واحلقـد 
نـدم عـلى مـا صـنع أشد الـنـدم. ومن له من اجلـدة بـالعـدم? فـقـال للـحـية
ـا كــتم صـادعــا هل لك أن نـكــون خـلــ ونـحـفظ مــخـادعـا ولم يــكن 
? ودعاهـا بالـسفه إلـى جلف وقـد سقى من الـغدر بـخلف. (العـهد) إلـ
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امـتـدادا وألنـهـا أيـضـا تـتـناسب عـكـسـا مع الـتـجـلى; الـذى جـاء تـاما
وصريحا باعتماده تقنيتى البناء الفنى والتناص.

وعلى الرغم من أن مطاوعة الـرمز األسطورى (احلية ذات الصفا)
جـاءت مــتــقــلـصــة إال أنه مــنح نص الــرســالــة بـعــضــا من اإليــحـاءات
ــوظف عــلى أن (احلــيـة ذات الــداللــيــة إذ أشع الــرمــز األســطــورى ا
ـغربى على الصـفا) مـا هى إال شخصـية أبى الـعالء أو شخصـية آل ا
الـســواء; حـيـث إن أبـا الــعالء يـغــمـز صــاحـبه لــيــقـول له أنه ال ســبـيل
لـلـمـراوغـة ألنه لن يـسـتـأمنـه بعـد الـذى أظـهـره من خـيـانـة وعـدم إقرار
ـغربى الـذين أكـرموه ولـهـذا لن يـستـأمنـه أبدا فـح عـروف آلل ا بـا
نـستـمع للـحية ذات الـصفـا «نكـاد نسـمع من خاللهـا صوت أبى العالء
موجهـا إلى صاحبه قـبيل نهايـة رحلة الـغفران: كـيف آمن لك وينطلى
غربى ماثال لألع أو على خداعك وتمويهك ومازال ما صنعته بآل ا
ــروى عــلى لــسـان احلــيــة: كــيف أعــاودك وهــذا أثـر ــثل ا عــلى حــد ا

فأسك?!»(١١١).
هـكـذا اسـتـطــاع رمـز احلـيـة ذات الـصـفــا أن يـسـهم فى جتـسـيـد
صـورة ابن الـقـارح اخملادعـة الـنـاكرة لـلـجمـيل اجلـاحـدة للـمـعروف..
ـكن فى أى حـال من األحـوال ائـتـمانـهـا واالطـمـئنـان إلـيـها والـتى ال 
والـتحالف معـها. وعلى الرغم مـن أن اإلشعاع جاء بـاهتا إال أن صفة
اخلداع والـنكران للجمـيل الحقت ابن القارح على مـسار الرسالة كون
أبى الــعالء قــد أوضح صــفـاته الــدنــيــئـة مـن خالل مـواقـف أخـرى فى
رحـلته هـذه; حيث استـحضـر لنا أبـو العالء حـادثة اإلفك لـتعزيـز صفة
نكران اجلـميل الـتى مثـلتـها شخـصيـة ابن القـارح من خالل شخـصية

فــــــــــقـــــــــــالـت: مــــــــــعــــــــــاذ الــــــــــلـه أفــــــــــعـل إنــــــــــنـى
ـــــــيـــــــنـك فـــــــاجـــــــره رأيـــــــتـك مـــــــســــــــحـــــــورا 

أبـى لـى قــــــــــــبـــــــــــــر ال يــــــــــــزال مـــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــلـى
وضـــــربــــة فـــــأس فـــــوق رأسى فـــــاقــــره»(١٠٨)
سـتمـد من ديوان الـعرب جلـأ أبو الـعالء إلى هـذا النص الـتراثـى ا
بغيـة إنتاج جديـد حيث أفادت تـقنية الـتناص فى إبراز شـخصية ابن
القارح فكان الـتناص هنا عنصر جتلى والـتجلى هنا تاما وصريحا
حـيث عـمـد أبـو الـعالء فى سـرده لـقـصـة احلـيـة ذات الـصـفـا إنـطـاقـهـا
والتحدث بلـسان حالها «فينطقها الله - جـلت عظمته - بعد ما ألهمها
ـعـرفة بـهاجـس اخللـد فتـقـول: أما سـمـعت فى عمـرك «بـذات الصـفا» ا

الوافية لصاحب ما وفى?»(١٠٩).
ـطـاوعات كـمـا خضـعت قـصـة احلـيـة ذات الـصفـا إلى جـمـلـة من ا
الــتى أعـادت تــشـكـيــلـهـا فــنـيــا فى نص رسـالــة الـغـفــران وقـد جـاءت
مــطـاوعــة  الــرمـز األســطــورى (احلـيــة ذات الــصـفــا) من خالل حــالـة
(التـماثل والـتشابه) بـ شخـصيـة احليـة ذات الصفـا الوفـية اخملـلصة
ــغــربى من جـــهــة وبــ شــخــصــيــة وشــخــصــيــة أبى الـــعالء أو آل ا
الصاحب غـير الوفـى وشخصيـة ابن القارح مـن جهة أخرى; وبـالتالى
سـافة الـداللية ـطاوعـة متقـلصـة باعتـمادهـا هذه التـقنـية ألن ا جاءت ا
تحول (أبى العالء ب الثابت (ذات الصفا / الصاحب غير الوفى) وا
ـسـافـة ب طـبـيـعة ـغربى(١١٠) / ابن الـقـارح) جاءت قـريـبـة فا وآل ا
تـمثل فى (احليـة ذات الصفـا) والبعـد اجلديد جاء الرمز األسـطورى ا
طـاوعة أقل نتـيجـة اقتـران نص الرسـالة بـاألسطـورة وبالـتالى كـانت ا
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ر على القار دون أن يفطن»(١١٤). يريده دسا قد 
هذا وقد استـحضر أبو العالء شخصية أخـرى ليعزز بها مقصده
ويغـمز من خاللها ابن الـقارح وهى شخصيـة «حسان بن ثابت / أبو
عبد الرحمن» من خالل مناقشة لغوية أثيرت حول بيت قاله حسان بن

ثابت:
«فـــــــــمن يـــــــــهـــــــــجـــــــــو رســــــــول الـــــــــلـه مـــــــــنـــــــــكم

ــــــــــدحـه ويــــــــــنــــــــــصــــــــــره ســــــــــواء»(١١٥) و
ــنـاقــشــة تـدور حــول سـبـب حـذف (من) فى وعــلى الــرغم من أن ا
ـقصـود هو ـتمـعن فى الـبيت يـستـكشف أن ا الشـطر الـثانى إال أن ا
أن اسـتـغـنـاء الـرسـول صـلى الـله عـلـيه وسـلم عن هـجـاءه أو مـدحه أو
ـغربـى وتارة ـدح ويـنـصـر آل ا نـصـرته فـيـغـمـز صـاحـبه بـأنه تـارة 
أخرى يهـجوهم فـهو مـتقـلب األهواء ال يثـبت على حـال ناكـر للـجميل
«كــأن أبـا الــعالء يـريــد أن يـفــهم صـاحــبه أنه أقل من أن يــلـتــفت إلـيه

غربى ومدحه وهذا منتهى السخرية»(١١٦). وسواء هجاؤه آلل ا
هكـذا استـطاع نـص الرسـالة من خالل تـوظـيفه لـرمز (احلـية ذات
الـصـفـا) أن يلـقى بـظالله عـلى فـضـائهـا وعـلى الـرغم من أن إشـعاعه
ـطاوعة مـتقلـصة إال أن الرمز جاء بـاهتا ألن الـتجلى جاء صـريحا وا
ـوظف أدى دوره اإليحـائى حـيث مـنح نص الـرسالـة جـمـاليـة شـملت ا
الـنص من خالل الـقـالب الــقـصـصى احلـوارى عـلى لـسـان احلـيـة ذات
ـوالى. واخملطط الـصفـا والتى سـنعـرض لـها بـالتـفصـيل فى الـفصل ا

والى يوضح جتليات رمز احلية ذات الصفا. البيانى ا

«مَسْطَحِ» الذى لم يحفظ ألبى بكر صنيعا حيث جاء فى الرسالة على
لـسـان حسـان بن ثـابت «ومـا سمع بـأكـرم مـنه صلى الـله عـلـيه وسلم:
لـقد أفـكت فجـلدنى مع «مـسطح» ثم وهب لى «أخت مـارية» فـولدت لى

«عبد الرحمن» وهى خالة ولده «إبراهيم»»(١١٢).
فـقـد تـولى مـسـطح كـبر حـادثـة اإلفك; حـيث جـاء فى كـتب الـسـيرة
ـغـازى والـسـيـر البن سـيد وبـخـاصـة كتـاب عـيـون األثـر فى الـفـنون وا
الـناس مـا يلى: «.. قال أبـو بكـر الصـديق وكان يـنفق علـى مسطح بن
أثـاثـة لـقـرابته مـنه وفـقـره: والـله ال أنـفق عـلى مـسطـح شيـئـا أبـدا بـعد
الـذى قـال لعـائـشـة ما قـال فـأنزل الـله: (وال يـأتل أولـوا الفـضل مـنكم
هـاجرين فى سـبيل الله ـساكـ وا والـسعـة أن يؤتوا أولى الـقربى وا
وليعـفوا ولـصفـحوا أال حتـبون أن يـعفـر الله لـكم والله غـفور رحيم).
قـال أبــو بـكــر بـلى والــله إنى ألحب أن يــغـفــر لى فـرجع إلى مــسـطح
النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله ال أنزعها منه أبدا»(١١٣). وهذا
إثـبات لـصـفة نـكران اجلـمـيل اجملسـدة فى شـخصـيـة «مسـطح» الذى
افـتـرى كـذبـا عـلى عـائشـة رضى الـله عـنـهـا ابـنـة أبى بـكـر فى حـادثة
اإلفك وما اسـتحضـار أبى العالء لـهذه احلادثـة إال غمـزا البن القارح
وكـشــفـا خلـبــايـا «فـمــا الـذى أوجب ذكــر هـذه احلـادثــة فى حـديث عن
مقدمـات القصـائد اخلمـرية? ثم ما ذكـر مسطح?! وقـد كان حسان فى
وقف فمسطح هذا مندوحة من ذكره. وما نـرى «مسطح» إال جوهر ا
الـذى تولى كـبر حـادثة اإلفك لم يـحفظ ألبى بـكر صنـيعـا وأبو بـكرهو
الـذى كـان يـنـفـق عـلـيه ويـرعـاه.. أال نـرى أنـفـسـنـا مـرة أخـرى مع ابن
غربى صنيعا?! هكذا يدس أبو العالء ما القارح الذى لم يحفظ آلل ا
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٢ - احلية القارئة٢ - احلية القارئة
يـعد الـرمز (احليـة القـارئة) رمـزا أسطـوريا آخـر أورده أبو العالء
فى رسالته مـتمثال فى الشـخصيـة الثانيـة التى التقى بـها ابن القارح
فى روضـة احلـيـات وقـد اعـتمـد أبـو الـعالء عـلى الـطـريقـة الـقـصـصـية
احلوارية عـلى لسان احلية الـقارئة كمـا هو الشأن بـالنسبـة للحية ذات
الـصــفـا حـيث جـاء الــنص كـمـا يــلى: «وتـقـول حـيــة أخـرى: إنى كـنت
أسـكن فـى دار احلـسن الـبـصـرى فـيـتلـوا (الـقـرآن) لـيال فـتـلـقـيت مـنه
(الكـتاب) مـن أوله إلى آخره. فـيقـول - ال زال الرشـد قرينـا حملله - :
فـكـيف سمـعـته يقـرأ?... فتـقـول: لقـد سـمعـته يقـرأ هـذه القـراءة وكنت
عـليـهـا برهـة من الدهـر فـلمـا تـوفى - رحمه الـله - انـتقـلت إلى جدار
فى دار «أبى عـمـرو بن العـالء» فسـمعـته يـقرأ فـرغـبت عن حروف من
.. فــلـمــا تـوفى «أبــو عـمــرو» كـرهت قــراءة «احلـسن» كــهـذيـن احلـرفـ
ـقـام فــانـتـقـلت إلى «الـكــوفـة» فـأقـمت فى جــوار «حـمـزة بن حـبـيب» ا

فسمعته يقرأ بأشياء ينكرها عليه أصحاب العربية»(١١٧).
جتـلى الرمـز األسـطورى (احلـيـة القـارئة) من خـالل تقـنيـة اخلـلفـية
األسطـورية بـحـيث لم يعـمد أبـو العالء إلـى توظـيف عنـصر أسـطورى
ا أحدث تقـاربا ب الرمـز األسطورى (احليـة القارئة) وما صـريح وإ
يصـبو إلى معاجلته من قضـايا تشغله فظـهر النص ببعدين حيث إن
ـسـتـمـدة من الـتـراث الـبـعـد األول مـتـمـثـل فى اخلـلـفـيـة الـزسـطــوريـة ا
ـة ألنه ال بـيت لـهـا. وكل بـيت الـعـربى إذ يـقـول الـعـرب إن احلـيـة ظـا
قصدت نحـوه هرب أهله وأخلوه لها ولـهذا قيل ««أظلم من حية» فأما
ا وضع وإ احلية فـإنهـا ال تتخـذ لنـفسهـا بيـتا. والذكـر ال يقـيم فى ا

±µπ ±µ∏



∏±

على فـضاء داللى سـاطع استطـاع إبراز شـخصيـة أبى العالء الـقارئة
ـتــفــقــهــة حـيـث «مـثــلت احلــيــة الــقـارئــة جــانــبــا من عــلـمه ــة ا الــعــا
وورعه»(١١٩) حـيث عرف عن أبى العـالء تنقلـه وحله وترحـاله الدائم
ـعـرفـة فكـان كـاحلـيـة ال يـسـتـقر فى إلـى أماكن عـديـدة لـنـهل الـعـلم وا
عـرفة; مـكـان وكاحلـيـة القـارئـة ينـتـقل من مكـان إلى آخـر قصـد نـهل ا
ـرحلـة األولى مرحـلة بـناء الـشخـصيـة العالئـية جند أبـا العالء «ففى ا
ـعـرفـة لم تـثــنه الـعـاهـة الــتى ابـتـلى بـهـا شـابـا طــامـحـا إلى الـعــلم وا
صـغــيـرا وهـو ابن خـمس عن احلل والـتـرحـال فى سـبـيـلـهـمـا فـنـراه
يـنتـقل بـ احلـواضـر اإلسالمـيـة ودور الـعـلم وخـزائن الـكـتب مـحصال
ومـستـفـيدا كـمـا نراه مـندفـعـا مع احليـاة مـعاركـا لـها خـائـضا غـمار
الـسيـاسة واألحـداث مـشاهـدا ببـصـيرته الـنافـذة إلى أعـماق األشـياد
رحلـة من حياته ؤامـرات فكانت هـذه ا كثيـرا من الف والـدسائس وا

غنية ومؤثرة فى تكوينه ونظرته إلى الوجود واألشياء..»(١٢٠).
وشمـل هذا اإلشـعـاع كافـة فـضـاء الرسـالـة من خالل تـلك الظالل
ـوظـف بفـضل واإليـحـاءات الـداللـيـة الـتى مـنـحـهـا الـرمـز األسـطورى ا
طاوعة التى جاءت أكثر امـتدادا وأيضا مالئمته ألفق انتظار عمليـة ا
القـار حـيث أعطى الـرمز األسـطورى (احلـيـة القـارئة) بـعدا تـأويلـيا
لــنص الــرسـالــة من خـالل خـلق هــامش قــرائى كــبــيـر جــعل من نص
ا مـجادال خـاصة فى الرسـالـة نصـا متـعددا إذ يـظهـر أبـو العالء عـا
اجلـزء الـثـانى من رده عـلى ابن الـقارح حـ قـال له بـصـريح الـعـبارة
«فـهــمت قـوله: جــعـلـنـى الـله فـدائه»(١٢١). فــإلى جـانب مــا أظـهـره أبـو
الــعالء مـن إطالع واسع عــلـى مــســـائل الــلـــغــة واألدب مـن خالل تــلك

يــقـيم عـلى بـيــضـهـا بـقــدر مـا تـخـرج فــراخـهـا وتـقــوى عـلى الـكـسب
والـتمـاس الـطعم ثـم تصـير أنـثى سـيارة فـمـتى وجدت جـحـرا دخلت
واثـقة بـأن السـاكن فيـه ب أمـرين: إما أقـام فصـار طـعمـا لهـا وإما

هرب فصار البيت لها ما قامت فيه»(١١٨).
عارف زودة بـا أما البـعد الـثانى فـهو تلك الـشخـصيـة القارئـة ا
ـتـفـقـهـة فى عـلـوم الـلـغـة والـدين والـتى جتـادل كـعـالم مـحـنك فـجـاء ا
الـتـجـلـى جـزئـيـا حــيث أشـار إلى جـزئــيـة خـاصـة بــالـرمـز األسـطـورى
تمثلة فى (االنتقال من بيت إلى آخر); أى عدم (احلية) هذه اجلزئية ا

االستقرار ليكون هذا اجلزء داال على الكل (احلية).
هــذا وقـد حلق بــالــرمـز األســطــورى (احلـيــة الـقــارئــة) جـمــلـة من
ـطـاوعـات حـيث جــاءت مـطـاوعـة الـرمـز األسـطـورى من خالل حـالـة ا
(الـتشـوهات والتـغيـرات) إذ عمـد أبو الـعالء إلى إحداث فـروق ما ب
وظف (احلـيـة القـارئة) والـعـنصـر األدبى الذى الـعنـصر األسـطـورى ا
يـرتبط به; وهـو فى احلـقـيقـة شـخصـيـة أبى العالء فى حـد ذاتـها وذلك
ة) عن طـريق (الزيـادة والنـقـصان) فـالزيـادة متـمـثلـة فى صفـة (الظـا
ا ألنها لم تظلم من سكـنت دارهم - كما هو فى النص التراثى - وإ
سـافـة الداللـيـة التى ـعـرفة عـنـهم. وهذه األخـيـرة هى ا نـهـلت الـعلم وا
ـطـاوعـة الـتى أدخـلـتـهــا أبـو الـعالء عـلى الـرمـز األسـطـورى ولـدتـهــا ا
(احليـة) بـواسطـة الـتشـوهـات احلاصـلـة فيـها مـن خالل جعـلـها (حـية

قارئة).
ـطاوعـة أكـثر نـسـتـنتج إذن أنه حـ جـاء الـتجـلى جـزئيـا كـانت ا
ـتمثل فـى (احلية الـقارئة) امتـدادا وقد أشع هـذا الرمز األسـطورى ا
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فى كلمة حية فقـد أرادها أبو العالء من «احلياة» وعليه تكون «احلية»
عنى لـ«عـائشة» وتكون الـعبار على هذا الـنحو : (لندمت مـرادفا فى ا
إن كـنت فى الدار الـعاجـلة قـتـلت عائـشة أو عـثـمانـا» وكأن أبـا العالء
ـا كـان يأتـيـه من سب عـائـشة يـلـوح البن الـقـارح عـلى لـسـان احلـيـة 
وعــثـمــان ومــعـهــمــا بــالـطــبع ســائــر الـصــحــابـة عــلى مــا يــفـعــله غالة

الشيعة»(١٢٤).
طاوعة أكـثر امتدادا هكذا عـندما جـاء التجلى جـزئيا كـانت ا
وبالـتـالى كـان اإلشعـاع سـاطـعا قـويـا شمل كـافـة فـضاء الـرسـالة
حيـث فتـعح لـنـا هـوامش قرائـيـة مـتـعدد جـعـلت من نص الـرسـالة
نـصـا مـتجـددا وقـابال لإلبـداع مرات عـدة وأضـفت عـليـه جمـالـيات
والى يوضح جتـليات رمز سنعرض لـها الحقـا. واخملطط البيـانى ا

احلية القارئة.

احملــاورات الـتى أجـراهــا مع عـدد كـبــيـر من األدبـاء والــشـعـراء فـإنه
أثبت قـدرته الكبـيرة أيـضا بـتفـقهه فى عـلوم الـدين خاصـة فى القسم
الـثانى من الـرسالـة; حيث أنـنا «فى هـذا القـسم نرى أبـا العـالء يعرى
صـاحبه تـعريـة كامـلة وإذا كـان ابن القـارح قد قص عـليه خـبر بعض
الزنادقة فـإن أبا العالء يحشد له حشـدا ويعرج به إلى النحل والفرق
فيظهر خبثها ويب الفساد فى معتقداتها وكأنه يقول لصاحبه أنت
أولى بهؤالء وهم أشـبه بك فيمـا اعتنـقوا من نحل وفـيما تـمخرقوا به

من معتقد»(١٢٢).
هذا ويـشع كـذلك الـرمـز األسطـورى (احلـية الـقـارئـة) على دالالت
أخرى منذ بداية الرسـالة إذ يدل صراحة على تشيع ابن القارح من
خالل ما جـاء على لـسان (احلـية الـقارئـة) بعد أن عـرضت عـليه الـبقاء
معـها «ولو أقـمت عندنـا إلى أن تخبـر ودنا وإنصـافنا لـندمت إن كنت
فى الدار العـاجلـة قتلت حـية أو عثـمانا»(١٢٣). وقـد علـمنا مـنذ الـبداية
أن أبا الـعالء قد استعمل الكلـمات مفاتيحا يصـل بها إلى مبتغاه وهو
التعـريض بابن القـارح كما يحـلو له ذلك وهذا مـا جعل احليـة القارئة
تخـتار لفظـة (حية) و(عـثمان) للـداللة على احليـات جميـعا ولتومئ من
خاللهـا إلى تشيـعه حيث إن «العثـمان هو نـفسه الثعـبان لكـننا جنده
يــخــتـار هــذا االسم بــالـذات لــلـداللــة عــلى مــعـنى أعــمق وأســمى وهـو
العـداوة التى يـكنـها ابن الـقارح لـعثـمان بن عـفان وآله وكـيف ال وهو
شيعى وصل إلى جنة اخللد من خالل تشبثه بركب عائشة رضى الله
عـنــهــا ذلك أن أبـا الــعالء اسـتــخـدم «عــثــمـانــا» وكـان فى إمــكـانه أن
عنى واحد.. وفـطنا أخيرا إلى الـتعمية يستخـدم «ثعبانـا» والكلمتـان 
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ـعـارف الـقـاهـرة ط٦ ١٩٦٣ ١ - طه حـسـ جتـديـد ذكـرى أبى الـعالء دار ا
ص: ٢٢١.

٢ - عـبـاس مـحمـود الـعـقاد مـطـالـعات فـى الكـتب واحلـيـاة دار الكـتـاب الـعربى
بيروت - لبنان ط٣ ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦م ص: ١١٥.

٣ - عائـشة عـبد الـرحمن (بـنت الشـاطئ) جديـد فى رسالـة الغـفران دار الـكتاب
العربى بيروت ط١ ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢م ص: ١٥.

(ara- ٤ - أحمـد درويش مالحـظات عـلى الفن الـقصـصى فى رسالـة الغـفران
.bia.com)

٥ - عائشة عبد الرحمن جديد فى رسالة الغفران ص: ٤٧.
ـعـرفـة ٦ - فـوزى مـحـمـد أمـ رسـالـة الـغـفـران بـ الـتـلـمـيح والـتـصـريح دار ا

اجلامعية - إسكندرية مصر د  ط ١٩٩٣ ص: ١٣.
رجع السابق ص: ١٣ - ١٤. ٧ - ا

ـعـرفـة الـعدد ٢١٨ ٨ - مـصـطـفى نـاصف مـحاورات مع الـنـثـر الـعربـى عالم ا
اجملـلس الـوطـنى لـلـثـقـافــة والـفـنـون واآلداب - الـكـويت - فـبـرايـر / شـبـاط

رمضان ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧م ص: ٢٨٣.
ـعرى ابن ٩ - خـليـل شرف الـدين فى سـبيل مـوسـوعة فـلـسفـيـة ٤ أبو الـعالء ا
رشـد ابن خلـدون دار ومـكتـبة الـهالل بـيروت د ط  ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م

ص: ٢٧.
: على عـرى رسـالة الـغـفران شـرح وحتـقيق وفـهـرسة وتـقـد ١٠ - أبـو الـعالء ا

الشلق دار القلم بيروت - لبنان دط دت ص: ١٦.
١١ - خليل شرف الدين فى سبيل موسوعة فلسفية ص: ٦٢.

١٢ - ح بـدأ اإلنسـان األول يرى فى كل مـظهر من مـظاهـر الطـبيعـة حيـاة كما
كان يشعر بها فى نفسه وذلك ألن القوة الفكرية فى حالة الطفولة ال تستطيع
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صدر السابق ص: ١٣٠. ٢٩ - ا
صدر نفسه ص: ١٣٠. ٣٠ - ا

صدر السابق ص: ١٣١ - ١٣٢. عرى ا ٣١ - أبو العالء ا
٣٢ - ألفت كـمـال زكى الروبى حتـول الرسـالة وبـزوغ شكل قـصصى فى رسـالة

الغفران مجلة فصول مج ١٣ ع ٣ خريف ١٩٩٤ ص: ٨٥.
عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٣٧٢. ٣٣ - أبو العالء ا

٣٤ - بنى أسد.
ناذرة. ٣٥ - ا

٣٦ - الغساسنة.
٣٧ - أبـو الـعالء رسـالة الـغـفـران حت: عـائشـة عـبـد الرحـمن ص: من ٢٨٤ إلى

.٢٨٦
٣٨ - ألفت كـمـال زكى الروبى حتـول الرسـالة وبـزوغ شكل قـصصى فى رسـالة

الغفران ص: ٨٥.
٣٩ - ابن هشام السيرة النبوية ص: ٨٤.

عرى رسـالة الغـفران حت: عائـشة عبـد الرحمن ص: ١٤٠ - ٤٠ - أبو الـعالء ا
.١٤١

صدر نفسه ص: ١٤١. ٤١ - ا
صدر نفسه ص : ١٤١. ٤٢ - ا

٤٣ - سورة اإلنسان اآليات: من ١٢ إلى ٢٠.
عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ١٤٠. ٤٤ - أبو العالء ا

يثولـوجيا عـند العرب دار الـنهار لـلنشر ط٣ ص: ٤٥ - محمـد سليم احلـوت ا
.١٠٠ - ١١١

صدر السابق ص: ١٤١. عرى ا ٤٦ - أبو العالد ا
٤٧ - أبو العالء رسالة الغفران قدم له وشرحه: مفيد قميحة ص: ١٢.

٤٨ - األلوسى بلوغ األرب فى معرفة أحوال العرب ص: ٣٥١.
سعودى مروج الذهب ومعادن اجلوهر ج١ حت: محمد محى الدين عبد ٤٩ - ا

عرفة - بيروت دط  دت ص: ١٨٧ ١٨٨. احلميد دار ا
٥٠ - األلوسى بلوغ األرب فى معرفة أحوال العرب ص: ٣٦٠.

ادة.. رأى النجوم جترى فى فلك السماء والشجار ادة وغير ا التفرقة ب ا
ــتـحـيـرة بــأن حتـسـبـهـا تـنـمــو فى األرض وفـوق اجلـبــال.. فـاكـتـفت عــقـلـيـته ا

أشخاصا مثل شخصيته وأن لها حياة مثل حياته.
عيد خان اخلرافات واألساطير عند العرب ص: ٦٠. ١٣ - عبد ا

رجع نفسه ص: ٦٠ - ٦١. ١٤ - ا
١٥ - األلـوسى بلـوغ األرب فى معـرفـة أحوال الـعرب شـرحه وصـححه وضـبطه

محمد بهجة األثرى ج٢ دار مكتبة الهالل دط ١٩٨٨ ص ٣١٦.
١٦ - شوقى عبد احلكيم موسوعة الفلكلور واألساطير العربية ص: ٨٧.

١٧ - مـصطـفى عبـد الشـافى الشـورى الشـعر اجلـاهلى تـفسـير أسـطورى ص:
.٧٨

عيد خان األساطير واخلرافات عند العرب ص: ١١٣. ١٨ - عبد ا
١٩ - سورة مر اآليات: من ٢٢ إلى ٢٦.

٢٠ - حـمـزة اجلـاز من وصـايـا الـرسول ص تـر: فـوزى شـعـبـان دار األكـبر -
بيروت - لبنان ص ١٤٣.

٢١ - ابن هـشـام السـيـرة النـبـوية ومـعه ألـفـية الـسـيرة الـنـبويـة أرجـوزة شعـرية
ـتوفى سـنة ٨٠٦ تـقد ومـراجعة لـلحافـظ زين الدين عـبد الـرحيم الـعراقى ا
صدقى جميل العطار حتقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ج١ مكتبة البحوث
والـدراسـات دار الـفـكـر لـلـطـبـاعــة والـنـشـر والـتـوزيع بـيـروت - لـبـنـان دط

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ ص: ١٥٣.
٢٢ - احلافظ ابن كثير البداية والنهاية ج٥ ص: ١٢٣.

ـقدس الـعـهد الـقـد والعـهـد اجلديـد سـفر الـتـكوين اإلصـحاح ٢٣ - الـكـتاب ا
الثانى.

٢٤ - شوقى عبد احلكيم الفلكور واألساطير العربية ص: ١٣٢.
عيد خان األساطير واخلرافات عند العرب ص: ٦١. ٢٥ - عبد ا

٢٦ - جان عظمة طقوس ورموز ص: ١٦١.
٢٧ - اجلاحظ احليوان مج١ ج١ ص: ٥١.

ـعـرى رسالـة الفـران حت: عـائشـة عـبد الـرحمن ص: ١٢٩ - ٢٨ - أبـو العالء ا
.١٣٠
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عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ٢٩١ ٧٢ - أبـو الـعالء ا
.٢٩٢

يثولوجيا عند العرب ص: ٢٧٨. ٧٣ - محمد سليم احلوت ا
عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ٢٩٢ ٧٤ - أبـو الـعالء ا

.٢٩٣
وسوى سرديات العصر اإلسالمى الوسيط ص ١١٨ ١١٩. ٧٥ - جاسم ا

٧٦ - مـصـطـفى نـاصف الـصـورة األدبـيـة ط٣ دار األنـدلـس بـيـروت - لـبـنان
١٩٨٣ ط٣ ص: ١٥٣.

٧٧ - طه حس جتديد يكرى أبى العالء ص ٢٦٨.
٧٨ - شوقى عبد احلكيم الفلكلور واألساطير العربية ص: ٢٦٨.

٧٩ - طه حس جتديد ذكرى أبى العالء ص: ٢٦٨.
عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٤٦٠. ٨٠ - أبو العالء ا

صدر السابق ص: ٤٦٩. ٨١ - ا
صدر نفسه ص: ٢٩٣. ٨٢ - ا

٨٣ - كولـ سى. كامبل حتـويل األسطورة الـتوراتـية: استـعمال مـكليش لـقصتى
ــؤسـســة الـعــربـيـة آدم وأيـوب األســطـورة والــرمـز جــبـرا إبــراهـيم جــبـرا ا

للدراسات والنشر بيروت - لبنان ط٢ ١٩٨٠ ص: ٧١.
عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ٢٩٣ ٨٤ - أبـو الـعالء ا

.٢٩٤
صدر السابق ص: من ٢٩٧ إلى ٣٠٤. ٨٥ - ا

صدر نفسه ص: ٢٩٧. ٨٦ - ا
صدر نفسه الصفحة نفسها. ٨٧ - ا

٨٨ - سورة البقرة من اآلية ٢٧٥.
٨٩ - محمد فوزى أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٥٦.

عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ٣٥٩ ٩٠ - أبـو الـعالء ا
.٣٦٠

صدر نفسه ص: ٣٦٠. ٩١ - ا

صدر نفسه ص: ٢٩٣. ٩٢ - ا

٥١ - أحمد كمال زكى دراسات فى النقد الزدبى ص: ١٥٤.
٥٢ - األلوسى بلوغ األرب فى معرفة أحوال العرب ص: ٢٣٢.

يثولوجيا عند العرب ص: ٢١٢. ٥٣ - محمد سليم احلوت ا
٥٤ - شوقى عبد احلكيم الفلكلور واألساطير العربية ص: ١٣١.

٥٥ - اجلاحظ احليوان مج١ ج١ ص: ١٠٤.
٥٦ - شوقى عبد احلكيم الفلكلور واألساطير العربية ص: ١٤١.

ولى على محمـد البجاوى محمـد أبو الفضل إبراهيم ٥٧ - محمد أحمـد جاد ا
قــصص الـعـرب دار الــفـكـر بـيــروت - لـبـنـان دط ١٩٧٩ ج٤ ص: ٣٩٦

.٣٩٧
٥٨ - األلوسى بلوغ األرب فى معرفة أحوال العرب ص: ٢٣٣.

ولى وآخرون قصص العرب ص: ٣٩٩ ٤٠٠. ٥٩ - محمد أحمد جاد ا
يثولوجيا عند العرب ص: ٢٧٨ - ٢٧٩. ٦٠ - محمد سليم احلوت ا

٦١ - مـصطـفى عبـد الشـافى الشـورى الشـعر اجلـاهلى تـفسـير أسـطورى ص:
.٨٠ ٧٩

يثولوجيا عند العرب ص: ٢٧٩. ٦٢ - محمد سليم احلوت ا
٦٣ - مـحـمـد الصـالـح سـليـمـان الـرحالت اخلـيـالـيـة فى الـشـعـر الـعـربى احلـديث

.(arabia.com) ١٩٩٩
يثولوجيا عند العرب ص: ٢٧٩ ٢٨٠. ٦٤ - محمد سليم احلوت ا

٦٥ - األلوسى بلوغ األرب فى معرفة أحوال العرب ص: ٣٦٥.
ـعرى رسـالة الـغفـران حتقـيق عائـشة عـبد الـرحمن ص: من ٦٦ - أبـو العالء ا

٢٨٩ إلى ٢٩١.
وسوى رؤية ومستويات التناص فى قصائد مهرجان الشعر ٦٧ - بشر شرف ا

.(google.com) العمانى
عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ١٨٩ ٦٨ - أبـو الـعالء ا

.٢٩٠
صدر نفسه ص: ٢٩٠. ٦٩ - ا
صدر نفسه ص: ٢٩١. ٧٠ - ا

٧١ - سورة اجلن اآليات: ١١ ١٢ ١٣.
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عـرفة ١١١ - فـوزى محـمد أمـ رسالـة الغـفران بـ الـتلـميح والـتصـريح دار ا
اجلامعية - إسكندرية د ط ١٩٩٣ ص: ٥٥.

عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٢٣٥. ١١٢ - أبو العالء ا
ـغـازى والـسـيـر مج٢ دار ١١٣ - ابن ســيـد الـنـاس عـيـون األثـر فى الـفـنـون وا

الفكر - للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان ص: ١٠٠.
١١٤ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٤٨.

عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٢٣٦. ١١٥ - أبو العالء ا
١١٦ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٤٨.

١١٧ - أبــو الـعالء رسـالـة الــغـفـران حت: عـائـشـة عــبـد الـرحـمن ص: من ٣٦٧
.٣٧٠

١١٨ - اجلاحظ احليوان مج١ ج١ ص: ٦١ ٦٢.
١١٩ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٥٥.

ـعـرى رسـالـة الـغـفـران قـدم له وشـرحه مـفـيـد قـمـيـحـة دار ١٢٠ - أبـو الـعالء ا
مكتبة الهالل ١٩٨٨ ص: ٦.

عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٣٨١. ٢١٢ - أبو العالء ا
١٢٢ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٢٦.

صدر السابق ص: ٣٧٢. عرى رسالة الغفران ا ١٢٣ - أبو العالء ا
١٢٤ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ١٠٩.

صدر السابق ص: ٣٦٤. ٩٣ - ا
٩٤ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ٨٨.

٩٥ - رودا هندرسك ماكس شابيرو معجم األساطير ص: ١٠٦.
.٣٥ ٣٦ : ٩٦ - سورة البقرة اآليت

٩٧ - سورة طه اآليات: من ١١٥ إلى ١٢٣.
ـقدس ـقدس الـعـهـد الـقـد والـعـهـد اجلـديـد جـمـعـيـة الـكـتـاب ا ٩٨ - الـكـتـاب ا

بالشرق األدنى التكوين اإلصحاح الثانى.
٩٩ - شـوقى عـبد احلـكـيم مـوسوعـة الـفولـكـلـور واألساطـيـر العـربـية ص: ١٨٦

.١٨٧
١٠٠ - أيام الـعرب: وقد اشـترك فى هذا الـتكوين مـجموعـة من الرواة والنـساب

ذكر منهم األقرع بن حابس وأبا جهم بن حذيفة ومخزمة بن نوفل.
١٠١ - أحـمـد كـمـال زكى دراسـات فى الـنـقـد األدبى دار األنـدلـس - بـيروت -

لبنان دط دت ص: ١٦٤.
رجع السابق ص: ١٦٥. ١٠٢ - ا

١٠٣ - اجلاحظ احليوان مج١ ج١ د ط د ت ص: ٥٨.
ة د. ط د. ـيتولوجيا القد ١٠٤ - جان صدقة رموز وطقوس - دراسات فى ا

ت رياض الريس للكتب والنشر - مصر د ط د ت ص: ١٤٨ ١٦٤.
١٠٥ - ابن قـتـيـبـة الـشـعـر والـشـعـراء قـدم له: الـشيـخ حسـن تمـيم راجـع وأعد
ـنعم الـعـريـان دار إحيـاء الـعلـوم - بـيروت - فـهـارسه: الـشيخ مـحـمد عـبـد ا

لبنان ط٢ ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م ص: ٩٠.
١٠٦ - الـنـابغـة الـذبـيانى (ديـوان شـعر) شـرح وتـقـد عبـاس عـبد الـسـتار دار

الكتاب العلمية بيروت - لبنان ط٢ ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ص: ٥٣.
عرى رسالة الغفران مصدر سابق ص: ٣٦٤ ٣٦٥. ١٠٧ - أبو العالء ا

صدر نفسه ص: ٣٦٦. ١٠٨ - ا

صدر نفسه ص: ٣٦٤. ١٠٩ - ا
١١٠ - كـانت لـهم القـيـادة والـرياسـة والـوزارة فى الدولـة الـفـاطمـيـة إلى أن غدر
بهم «احلاكم بأمر الله الفاطمى» فجحدهم ابن القارح بأبشع العقوق وتسلط

عليهم بأفحش الهجاء.
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* توطئة:* توطئة:
تـزخر خزانـة األدب العربى بـتراث ثرى يـستـحق منا الـعناء لـسبر
ـعاصـرة كـآليـات مـنهج ـناهج الـنـقديـة ا ـختـلف ا أغواره ومالمـسـته 
النقـد األسطوى وذلك لبعثه من جـديد ألن «إعادة قراءة تراثنا األدبى
الـفـكـرى ومـعـاودة التـفـكـيـر فـيه بـشكل دائـم وجديـد من مـسـتـلـزمات
تـكوين فكـرة دقيـقة ومـتجددة عـنه وعن أبرز مالمـحه وسمـاته. كما أنه

من دواعى تشكيل وعى جديد بذواتنا وهويتنا ومستقبلنا»(١).
وحــ كــانت رســالــة الــغــفــران - وبـإجــمــاع الــعــديــد من الــنــقـاد
والـدارس - جـماع أجـنـاس مخـتلـفـة فقـد وقفت عـلى تـخوم أجـناس
سـرحية وهـذا ما جعل كل متـعددة من اخلطـابات أبـرزها القـصة وا
نـاقـد يـعــدهـا - من وجـهـة نـظـره - جـنــسـا من هـذه األجـنـاس فـهـذه
عائـشة عبد الرحمن تـعدها مسرحيـة قائمة بذاتها(٢) وتعتز بأن الفن
سرحى ظهـر عند العـرب متقـدما من خاللها ويـأتى الدارسان ألفت ا
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السرد فى أغلب األحيان ويصبح له أكثر من وظيفة»(٦).
كـننا إفال أن الرسالة تنـتمى إلى الرحالت اخليالية وأنها كما ال 
وروث اإلسالمى بـالدرجة األولى خـاصة فـيما اعتـمدت فى ذلك عـلى ا
عراج تلـك الرحلة الـسماويـة التى استقى نعلـمه عن قصة اإلسـراء وا
وضوع الـرحلـة من جمـالية ـا  منـها أبو الـعالء معـظم مشـاهد رحـلته 
ـنسوج عـلى منوالـها; كمـا أنه تأثر أيـضا بالرحالت تعم كـافة النص ا
الـســمـاويـة لـتى جـاءت فى الــتـراث اإلغـريـقى والـيــونـانى «فـالـسـفـر أو
االرحتـال هو امتـداد طبـيعى وتاريـخى للنـصوص الـكالسيكـية العـربية
أو الـغـربـية بـدءا من (جـمـهـوريـة أفالطـون) إلى الـنصـوص الـيـوتـوبـية
الحم مـثل (اإللـيـاذة) و(األوديـسـا) و(اإلنـيـادة) وغـيـرهـا»(٧). ومن وا
أهم جـمـالـيـات موضـوع الـرحـلـة أو الـسفـر أنـهـا تـوسع مـجـال احلكى
وتـكـسب الـنص تـشـويـقـا وإثـارة; حـيث «تـضـطـلع تـيـمـة الـسـفـر داخل
ـهـمـة اسـتـراتـيـجــيـة;; من حـيث تـوسـيع احلـكى وبـنـاء الـنص األدبى 
التشويقات فيه»(٨). باإلضافة إلى اسـتفادة أبى العالء فى رحلته هذه
من بعض ما جاء فى الـقرآن الكـر عن اجلنة والنـار وما يتعـلق بهما

فازدادت الرحلة ثراء.
وح اعتبر السرد «عمال فنيا أو جماليا»(٩) كان البد من الكشف
عن أهم اجلــمــالــيـات فــيه فــإلى جــانب جــمــالــيــة تـضــافــر الــشــعـرى
والسردى فى الـرسالة هـنالك ما هو مـهم أيضا من الـناحية اجلـمالية
ـوروث الــسـردى الـعـربى وغــيـر الـعـربى وهــو انـفـتـاح الـرســالـة عـلى ا
ا ساهم فى تـوليد السرد فيـها واسترساله جيث جند واستـثمارها 
أبـا الــعالء قـد «تـمـثل بــشـكل واع كل مـا أتـيح لـه فى الـتـراث الـسـابق

كمـال الروبى(٣) وأحمد درويش(٤) لـيؤكـدان أنهـا شكل قـصصى قائم
ا عبـر به الدارسان عبـد الوهاب الـرقيق وهند بذاته وال أجد خيـرا 
بن صالح عن تص الـرسالة; حيث قاال «فـهو فى احلق جماع أجناس:
سرح احلوار وصدامه ومن القصة الراوى وحيله ومن استعار من ا
قامة السجع وأجراسه ومن اخلرافة عنى وإيـقاعه ومن ا القصيدة ا
ـاطها العـجيب بـألوانه... بل إنه مـلتـقى فنـون الكـتابـة على اخـتالف أ
وزصـولهـا وقواعـدهـا ينـشأ الـسـرد من رحم الصـورة الـشعـرية (لـقاء
ابن الـقـارح بحـمـدونة) ويـشـتق الوصـف من صلب اجلـمـلة اإلخـبـارية
(وقد وصـلت [الرسالة] التى بـحرها مسجـور...) وينهض احلجاج من
ـشهد الـقصصى (اخلـصومة ب الـنابغـة اجلعدى واألعشى أحشاء ا
وينـبثـق التـفسـير مـن طيـات اآلية الـقـرآنيـة الوعـيظـة (لـقاء ابن الـقارح

بإبليس)»(٥).
يـزا زاوج ب الـشعرى هـذا وقد كـانت رسالـة الغـفران خـطابـا 
والـسردى فى تـنـاسق أضفى عـلى الـرسالـة جـمالـيـة خاصـة; حيث إن
أبـا العالء مـازج ب الـشـعر والـنثـر وجعل نـسيـج رسالـته يسـتفـيد من
هــذين اجلــنـســ مــعـا وقــد وفق فى جــعل الـشــعـر يــخــدم الـنــثـر فى
مواضع كثيرة سواء من باب االحتجاج أو التمثيل أو أغراض أخرى
«ولــعل وعى أبى الــعالء بــتــراثه شــعــرا ونــثـرا وأخــبــارا مــا كــان مـنه
كـونات مـجتـمعة شفـاهيـا أو مكـتوبـا مكـنه من اإلفادة من كل هـذه ا
لــيـدخــلـهـا فـى نـسـيـج عـمـلـه الـقـصــصى وقـد ســاعـده عــلى ذلك وعـيه
ـتـتـابــعـة. وعـلى هـذا ـشـاهــد ا بــإمـكـانـات هـذا الــشـكل الـقــائم عـلى ا
سيتجاوز فى هذا الشكل الشعر والنثر ويصبح الشعر موظفا خلدمة
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القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون»(١٣).
ومن أهم اجلمـاليـات فى رسـالة الـغفـران - أيضـا - لغـتهـا القـوية
ـلك أحـد مـنـا سـوى اإلقـرار بــبـراعـة أبى الـعالء فـيـهـا وأبـو الــتى ال 
ـراوغـة بـالـكلـمـات حـيث يـقـدم لـنا الـكـلـمـة ويـحاول فى الـعالء يـجيـد ا
الــكــثـيــر من األحــيــان أن يـشــرحــهــا لـكــنه ســرعــان مـا يــبــعــدنـا عن
ـهـا للـقار اسـتـيعـابـها ال لـشىء إال ألنه مـولوع بـصـنع الرمـوز وتـقد
ليفك شفـراتها ولهذا فـإن «رسالة الغفـران نشاط ثمـ لسبب بسيط
فــأبــو الـعالء ال يــنــفك من الــتـعــامل الــشـاق مع الــكــلـمــات والــكـلــمـات
األسـاسيـة. لـقد جـعل احلمـاطـة كلـمة أسـاسيـة مـنذ الـبدء وراح يـقلب
الـشـعـر لـيـخـفف عـنك دبـعض الـرهب. وكـان أذكى من أن يـنـساق إلى
زوال الــرهب كـله. ومن خالل هـذا الــتـقـلب تـعـرف أن الــكـلـمـات تـكـون
عالمات ثم تكـون رموزا تسـاعد على التـعمق فيـما ال سبـيل إلى تعمقه

بغير هذا السبيل»(١٤).
فأبو الـعالء وظف مجموعة من الرموز األسـطورية كان أبرزها تلك
الـرموز الـسـتـة التى تـتـبـعنـا جتـليـاتـهـا خالل الفـصل الـسـابق من هذه
الدراسة وهى علـى التوالى: رمز الـشجرة (شـجرة احلماطـة والشجرة
ذات أنواط) ورمـز احلـية (احلـيـة ذات الصـفـا واحليـة الـقارئـة) ورمز
الــشــيــطـان (اخلــيــتــعــور وأبـو الــهــدرش) وســوف نــحــاول تـتــبع أهم
اجلمالـيات الـتى أضفـتهـا هذه الرمـوز الثالثـة على فـضاء الـرسالة من

جراء توظيف أبى العالء لها.
١ - جماليات توظيف رمز الشجرة:١ - جماليات توظيف رمز الشجرة:

تـناول أبو الـعالء رمز الشـجرة كرمـز للخـطيئة حـيث تعـد الشجرة

ـتعـلقـة بالـسيرة ـرويات واألخـبار اخلـاصة بـالشـعراء أو ا علـيه مثل ا
عـتـقدات الـشـعبـيـة والشـيـعيـة وكان الـنبـويـة فضال عن اخلـرافـات وا
ـكـن إغـفـاله فى تــأسـيس الـنـوع الــقـصـصى فى لــهـذا دوره الـذى ال 

رسالة الغفران»(١٠).
ومـا زاد الـرسالـة جـمـالـيـة هو وقـوفـهـا عـلى تخـوم أشـكـال سـردية
عتقدات الهندية حول متعددة منها القصص األسطورية واخلرافية وا
التناسخ وقـصص احليوان وغـيرها من األشكـال التى أثرت نسـيجها
الـسـردى وولـدته فــقـد كـان أبـو الـعالء «واعـيــا فى اخـتـيـاره مـكـونـات
الــقص (من مـرويــات وأخـبــار وخـرافـات فــضال عن إفــادته من بـعض
ـعـتـقـدات الـسـائـدة فى عـصـره) ودور كل مـنـهـا فى تـأسـيـس الـسرد ا
واالســتـمـرار به»(١١). وال ســيـمـا قــصص احلـيـوان الـتـى اسـتـفـاد من
ا يصبو إليه من كـشف لشخصية ابن القارح توظيـفها بجعلها أقـنعة 
ـبتـكر وخزيه عـلى لسـانهـا وتـوظيف قـصص احليـوان ليس بـالشىء ا
ـا هى طـريـقـة اعـتـمـدهـا الـقـرآن بـالـنـسـبـة ألبى الـعالء ومـن زامـنه إ
الكـر نفـسه فى كثـير من سـوره بغـرض اإلرشاد والـوعظ وكانت من
بـ أسـباب إعـجـازه البـالغى حيث «لـعب احلـيـوان لعـبـته الكـبـيرة فى
هـذا الـصــدد وكـان أكـثـر طـواعــيـة لـتـحــقـيق الـهـدف بـشــقـيه الـبالغى
والـنفـسى فمـثال حكـى القـرآن الكـر عن ثمـود مـا حكى واسـتتـهدف
ـا وراء الــسـرد من قـيـمــة خـلـقـيـة»(١٢). أن يـروع الـعــرب بـالـسـرد و
ثال ال احلصر وأمـثلة ذلك كثيـرة فى القرآن الكر مـنها على سبـيل ا
قـوله تـعـالى: (ولـو شـئـنـا لـرفـعـنـاه بـهـا ولـكنـه أخلـد إلى األرض وأتـبع
هواه فـمثله كـمثل الكـلب إن حتمل عـليه يلـهث أو تتركه يـلهث ذلك مثل
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ـختلف حاالتـها التى تكون عـليها سواد رطـبة أو يابسة».. ها  وتقد
وإن فى مـسكـنى حمـاطة مـا كانت قـط أفانـية وال الـناكـزة بهـا غانـية
تــثــمـر مـن مـودة مــوالى الــشــيخ اجلــلـيل - وأدام رواحـه إلى الــفـضل
وغــذوه - مــا لــو حــمـلــتـه [الـعــالــيــة] من الــشــجــر لــدنت إلى األرض
غــصـونـهــا وأذيل من تـلك الـثــمـرة مـصــونـهـا.. واحلــمـاطـة ضـرب من
الشـجر يقـال لها إذا كـانت رطبة: أفـانية (فـإذا يبست فـهى حماطة)..
وأن احلــمــاطــة الــتى فى مــقــرى لــتــجــد من الــشــوق حــمــاطـة لــيــست
ـبدوء بها صادفـة إماطة. واحلـماطة حرقـة القلـب.. فأما احلـماطة ا بـا
فهى حبة القلب..»(١٧). والظـاهر أن أبا العالء قدم لـنا احلماطة وراح
يــقـدم لــهـا شــروحـات لـيــوهم الـقــار أنه يـعــبـر عن لــوعـته واشــتـيـاقه
لـصاحبه لـكن أبا الـعالء ليس بالـكاتب الـذى يقدم الـسهل لـلقار بل
يـقـدم لـنـا رمـزا يـتـمـثل فى شـجـرة احلـمـاطـة وعـلـيـنـا نـحن تـدبـر أمـره
والوصـول إلى فهم دالالته «إن أمـر احلماطـة عجـيب ال يخـلو من رمز
ودة واإلثمار واحلماطـة مختلـطة باحليات مـختلطـة فى الوقت نفسـه با
مـختـلطـة مرة ثـالثـة بالـكبـت ومعـاجلة الـكبت فى قـول أبى العالء داعـيا
لـلـشيـخ اجللـيل كـبت الـله أعـداءه.. احلمـاطـة فى مـسـكن أبى العالء أو
قلـبه. واحلماطـة أمرها غيـر جلى فالـشروح التى تـقدم من أجلـها غير

مستكنة وأبو العالء حريص على أن يرقى إليها فى يسر..»(١٨).
إن احلماطة الـتى أوردها أبو الـعالء تألفهـا احليات فكـانت بالتالى
مـرتــبـطـة بــاحلـيــة كـشـجــرة اخلـطـيــئـة وجـاءت مــطـاوعـة رمــز شـجـرة
احلماطـة فى الرسالة مـتقلصـة إذ جاءت عبر حـالة التمـاثل والتشابه
فـقد صـرح أبو الـعالء باسم الـشجرة الـتى كانت تـعرف بـشجـرة الت

عنصرا من ثالثية اخلطيئة األولى (احلية والشيطان والشجرة) - وقد
سبق تـقد هـذا بالـتفـصيل فى الـفصل الـثانى من الـدراسة - ورأيـنا
ـذهـب احلـيــوى حـيث أن الــشــجـرة كــرمـز أســطـورى تــدخل ضــمن ا

اعتبرت كالبشر تتنفس وحتيا وتنمو مثلهم.
ـكن ألى مـنا تـصـور جنـة بـدون شجـر فـاجلـنة الـتى ارتـكبت وال 
فـيها اخلـطيـئة األولى كانت تـقوم عـلى أساس شجـرة التـ التى أكلت
مـنـها حـواء وبالـتـالى زوجهـا آدم. فأخـرجـا منـها وقـد جـاء فى الكـتاب
رأة أن الشجرة جيدة لألكل وأنها بهجة للعيون. وأن قدس «فرأت ا ا
الشجرة شهـية للنـظر فأخذت من ثمـرها وأكلت وأعطت رجـلها أيضا
فأكل..»(١٥) والشىء نـفـسه فى قصـة خـطيـئـة آدم وحواء وهـبـوطهـما
مـن اجلـنـة الــتى وردت فى الـقــرآن الـكـر «وقــلـنـا يــا آدم أسـكن أنت
وزوجك اجلـنة وكال مـنـهـا رغدا حـيث شـئـتمـا وال تـقـربا هـذه الـشـجرة
ا كانا فيه . فأزلهمـا الشيطـان عنها فـأخرجهمـا  ـ فتكـونا من الظا
وقلنا اهبطوا بعـضكم لبعض عدو ولكم فى األرض مستقر ومتاع إلى
»(١٦). وبالتـالى جعل أبو العالء فى جنته شجـرة الرتكاب اخلطيئة ح
وجـعل لـهــا نـفس مـواصـفـات شــجـرة الـتـ الــتى عـرفت فى أسـطـورة
اخلـطيـئـة األولى. وحـ وظف أبو الـعالء هـذا الـرمز الـزسـطـورى فإنه
أنتج جماليات شملت فضاء الرسالة ككل سنحاول عرضها فيما يلى.

طاوعة: طاوعة:- جماليات ا - جماليات ا
لـقـد افـتتح أبـو الـعالء رسـالته بـاحلـديث عن شـجرة احلـمـاطـة التى
يـود التعـبير من خاللـها عن لوعـة قلبه واشـتياقه ومـحبته لـصاحبه ابن
الــقـارح وقـد حــاول مـرارا تــقـريب صــورتـهـا مـن أذهـانـنــا بـشــرحـهـا
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الرسـالة منـها أنه «يخـلو - ال أخاله الله من اإلحـسان - بحـوريت له
.. ويـــقــــبل عــــلى كل واحــــدة مـــنــــهـــمــــا يــــتـــرشف من احلـــور الــــعــــ
رضابها..»(٢١). وها هـو يهىء مجـلسـا للشـراب والغنـاء لينـسى شقاء
الدنـيا ويستمتع بنـعيم اجلنة «ويقول - ال فتِئَ نـاطقا بالصواب - علىَّ
ن كـان فى الـدار الـعـاجـلـة ـغـنــيـات  ـغـنـ وا ـن فى اجلـنـة من ا
فـقـضيت له الـتـوبة. فـتحـضر جـمـاعة كـثيـرة من رجـال ونسـاء.. ويكـثر
ـؤمـنـ وخـلـصـهم من دار حـمـد الــله - سـبـحـانه - كـمـا أنـعم عـلى ا
الـشـقـوة إلى مـحل الـنـعـيم»(٢٢). ومـا جـعل أبـو الـعالء يـحـشـد له كـمـا
هـائال من متع حـسيـة من مـجالس لـهو وشـراب إلى مجـالسـة حوريات
اجلــنــة إلى اخلــروج فى نــزه وجـوالت صــيــد إال دلــيال عــلى مــيل هـذه
قـصودة بالـرسالة إلـى مثل هذه األمـور «أما إسرافه فى الشـخصيـة ا
ـادية.. نـقدر أن ـتع احلـسيـة وتـشخـيص الشـهـوات واللـذات ا حـشد ا
شـهوانـية ابن الـقارح هى الـتى وجهت أبـا العالء إلى أن يـحشـد له ما
يعـلم أنـه يرضى مـزاجه ويـالئم هواه..»(٢٣). ومن عالمـات أنه ال يزال
تـاع الـدنيـا وشئـونـها أنه ال يـزال شـغوفـا بـاكتـتاب األدب مـشـدودا 
كـمــا كــان يـفــعل فى الــدنـيــا ألجل الــتـقــرب به إلى احلــكـام وبــالــتـالى
الــتـكــسب به - وسـنــعـرض لــهـذا الحــقـا عــنـد احلـديـث عن جـمــالـيـات
ـوظف فى تـوظـيف رمز الـشـيـطـان - وبـالـتالى يـكـون رمـز احلـمـاطة ا
الـنص قد فتـح لنا هـامشـا قرائيـا سلط الـضوء عـلى جانب من جوانب

شخصية ابن القارح.
ـــعــرى رمـــز الــشـــجــرة من خالل هـــذا وحــ وظف أبـــو الــعالء ا
رة الشجـرة ذات أنواط كـان األمر مـختـلفـا نوعـا ما فـقد أحلـقه هذه ا

وروث الـعربى األسـطورى بإجـماع عـدد من الدارسـ والشراح فى ا
حـيـث جـاء عن هـذه الـشــجـرة «.. ولـعل قـصــة احلـمـاطـة هى أروع مـا
أبـدعه فى صدر رسالـته الغـفران.. واحلمـاطة شجـرة التـ فيمـا تقول
ـعـرى بأسـلوبه األدق الـلـغة أو هى من الـشـجر فـيمـا يـقرر أسـتـاذنا ا
األحـوط ولهـذه الشـجرة حـالـتان فـهى: إما رطـبـة وإما يـابسـة. ولكل
حـالة مـنهـا اسم بـعـينه.. وكـمـا رأينـا بعـض رجال الـلـغة يـختـلـفون فى
تـعـيـ الـشــجـرة الـتى كـانت سـبـبـا فى إخـراج آدم وحـواء من اجلـنـة.
فــيـقـول بـعـضـهم: إنــهـا شـجـرة: الـتـ فـإن صـح قـولـهم فـهى شـجـرة

احلماطة التى ابتكرها خيال «أبى العالء»(١٩).
ا عرف ولقد جـاءت شجـرة احلمـاطة فى رسـالة الـغفـران مطـابقـة 
عند العرب عن هذه الشجرة خاصة فيما يتعلق بأهم خصائصها; إذ
أنهـا تألفها احليات حـيث «أن العربى كان يعبـد األشجار ويرى فيها
روح الـشــر مـثل احلـمــاطـة وهى شــجـرة شــبـيـهــة بـالــتـ وهـو أحب
الــشـجـر إلـى احلـيـات»(٢٠). وعــلى الـرغم من أن أبــا الـعالء أورد رمـز
ـوروث األسـطورى الـعربى ـا عرف به فى ا شجـرة احلـماطـة مطـابـقا 
إال أن تـوظـيـفه لـهـذا الـرمـز األسـطـورى أنـتج لـنـا هـامـشـا قـرائـيـا ولو
ضـئـيال كـان له إشـعـاعه اخلـافت علـى الرسـالـة - كـمـا هـو موضح فى
اخملـطط رقم ٤ - حـيث مثـلت شـجـرة احلمـاطـة شجـرة اخلـطيـئـة التى
أعدها أبو العالء البن القارح فى جنـته العالئية ليعيده ثانية إلى شقاء
الـدنـيـا والـتى ال يـزال مـشـدودا إلى مـلـذاتـهـا ومـتـاعـهـا كيـف ال وهو
الذى ال يزال يفضل مجالس الشرب واللهو والغناء ويختلس من ح
آلخر جـلسات تـغزل ومجـون مع حوريـة أو أكثر وزمـثلة ذلك كـثيرة فى
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ـدها فى كل أوان من شرب مـنها تخـتلج من ماء احلـيوان والكـوثر 
الـنـغبـة فال موت»(٢٦). وما الـشجـرة ذات أنـواط إال دليل عـلى اجلهـالة
والـكفـر فـح جـاءت مـطاوعـتـها عـلى هـذا النـحـو أنتـجت لـنـا هامـشا
قرائيا سـلط الضوء عـلى جانب من جوانب شـخصية ابن الـقارح فما
الـذى يجـعل أبا الـعالء يعـد لصاحـبه من تلك الـشجـرك اخملرم غـرسها
سلـم عددا ال يحصى منها? فهـنا يغمز أبو العالء كعادته ابن على ا
الـقـارح دون تـصـريح عـمـا يـريـد قـوله وهـذا هـو دور الرمـز فـى العـمل
ـا كـان ــجـرد اسـتـحــضـاره وإ األدبـى حـيث لم يـكــتف أبـو الـعالء 
تـوظـيـفـا فــنـيـا حـقق انـزيـاحه الـداللـى من تـعـديل وحتـويـر فى الـداللـة
األولى له فـكـان فى نص الرسـالة رمـزا جديـدا مـبتـكرا حـيث أخرجه
ـيـز الرمـز عن غـيـره إذ «الكـلـمة أو ألـوف وذلك مـا  أبـو الـعالء عن ا
الـصــورة تـكـون رمـزا حــ تـوحى بـشىء أكــثـر من مـعــنـاهـا الـواضح

باشر»(٢٧). ا
وبالـتالى وظف أبو العالء رمـز الشجرة ذات أنـواط ليكشف مذهب
ابن الـقـارح فى ديـنه ومـعتـقـده إذ أراد أن يـقـول له إنك ال تـزال تـتبع
دين أجـدادك من دون تـأمل عـقـلى وروحى وهى دعـوة من أبى الـعالء
إلى الـتزام العـقل فى األمور الـدينيـة. «فالبـطل منـافق أخالقيا زنـديقا
ديـنيـا وصولى اجـتمـاعـيا. يـبدو سـاجدا أمـام عـظمـة الله.. واحلق أنه
يذوب شهوة يـدعى الرصانة والوقار ثم يتـهافت على نساد اجلنة من
اإلنس (حمـدونة وتوفـيق) ومن احلور يدعـى القنـاعة وهو نـهم شبقى
ال تـخـبـو له رغـبـة يــزعم أنه ورع ويـعـلن (لـعـوران قـيس) أن حـسـنـاته
قـلـيلـة يـزعم أنه تـقى وال يـتـوب إال (بأخـرة من الـوقت) ويـزعم أخـيرا

طاوعات الـتى أنتجت لنا هامـشا قرائيا ساهم فى كشف بجـملة من ا
شـخـصـية ابن الـقـارح فى جـانب من جـوانبـهـا فـالشـجـرة ذات أنواط
كانت تعظم فى اجلاهلية إلى درجة عبادتها وقد وظفها أبو العالء فى
ـطاوعـة احلالـة األولى وهى حالة نص رسالـته من خالل حالـت من ا
الــتـمـاثـل والـتـشــابه حـيث إن أبــا الـعالء صـورهــا عـلى شــكل شـجـرة
وروث األسـطورى الـعربى عظـيـمة فى رسـالته كـمـا عرفت عـليه فـى ا
والى الشيخ اجلليل - إن شاء الله حيث جاء فى الرسالة «فقد غرس 
- بـذلك الثـناء شـجر فى اجلنـة لذيـذ احتنـاء كل شجـرة منه تـأخذ ما
ـغرب بـظل غاط لـيست فى األعـ كذات أنواط. وذات ـشرق وا ب ا
أنـواط - كـما يـعـلم - شـجـرة كـانوا يـعـظـمـونهـا فى اجلـاهـلـية..»(٢٤).
وجــاءت مــطــاوعــة رمـز الــشــجــرة ذات أنــواط أيــضـا مـن خالل حــالـة
الـتـشـوهـات والـتـغـيـرات حـيث غـرس لـصـاحـبه عـوض شـجـرة واحـدة
عـددا ال يـحـصى مـنـهـا عـلى خالف مـا عـرف فى الـتـراث األسـطـورى
العربى وما جاء فى كتاب السيرة البن هشام من أن الرسول - صلى
الـله عليه وسلم - عظـم جهالة غرسهـا «.. فنادينا من جـنبات الطريق:
يــا رســول الــلـه اجــعل لــنــا ذات أنــواط كـــمــا لــهم ذات أنــواط! فــقــال
الـرسـول: الـله أكـبــر! قـلـتم والـذى نــفس مـحـمـد بــيـده كـمـا قـال قـوم
وسى اجعـل لنا إلـها كما لـهم آلهة»(٢٥). فقد جـعل أبو العالء مـوسى 
منـها الـكثـير فى جـنته وأحـاطهـا ببـيئـة خاصـة من ظالل وارفـة وأنهار
ا عُرِفت عليه فى جارية وولدان مـخلدون يطوفون بها وجعـلها أعظم 
التراث «لـيست فى األع كذات أنـواط.. والوالدان اخمللدون فى ظالل
تــلك الـشــجـر قـيــام وقـعــود.. وجتـرى فى أصـول ذلـك الـشـجــر أنـهـار
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طاوعة طاوعة( أ ) جماليات ا ( أ ) جماليات ا
ثل شيطـان الشعر كما وظف أبو الـعالء رمز اخليثعـور - والذى 
رأيـنا فى الـفصل الثـانى من الدراسـة - ولم يلـحق به مطـاوعة كـبيرة
حيث جاءت مطاوعته من خالل حالة الـتماثل والتشابه فقد استحضر
أبو الـعالء هذا الرمز األسطورى كـما عرف فى الذهنيـة العربية حيث
إنه حفاظ للشعر وملقنه للشعراء ويسكن مواطن مظلمة ومخيفة فقد
جاء فى رسالة الغفـران أن ابن القارح وصل إلى جنة العفاريت «فإذا
دائن ليـست كمـدائن اجلنة وال عـليهـا النـور الشعـشعانى وهى هـو 
الئـكـة: مـا هـذه يـا عـبـد الـله? ذات أدحـال وغـمـالـيل. فـيـقـول لــبـعض ا
ـحمد صـلى الله عـليه وسلم فـيقـول: هذه جنـة العـفاريت الذين آمـنوا 
وذكـروا فى األحــقـاف وفـى (سـورة اجلن) وهـم عـدد كــثـيــر.. فـيــقـول:
ا أخبرنى عن أشعار اجلن.. إنا لنا آلالف أوزان ما سمع اإلنس وإ
كانت تـخطـر بهـم أطيفـال منـا عارمـون فتـنفث إلـيهـم مقـدار الضوازة
من أراك «نـعـمـان». ولـقـد نظـمت الـرجـز والـقـصـيـد قـبل أن يـخلـق الله
«آدم» بكـور أو كورين..»(٣١). وحـ جاءت مطـاوعة الرمـز األسطورى
ـنح لـنا هـامشا اخليـثعـور من خالل حالـة التـشابه والـتمـاثل فإنه لم 
قـرائيا واسعـا لكنه رغم هذا أدى دوره الـداللى داخل النص فكشف
لنا عن جانب من جوانب ابن القارح التى ال تزال مشدودة إلى ملذات
الـدنـيـا حـيث ال يـزال يريـد أن يـخط األدب كـمـا كان يـفـعل فى الـدنـيا
ويتقرب به إلى من هـم أكثر منه جاها بغرض الـتكسب فها هو يسأل
لى عـليه البـعض من األدب «فتـحمله الـرغبة فى اجلنى اخلـيثـعور أن 
األدب أن يقول لذلك الشيخ. أفتمل على شيئا من تلك األشعار? فيقول

أنه راسخ القدم فى األدب ويتخذ منه حرفة للتكسب»(٢٨).
هـذا وقد وظف أبـو الـعالء أشجـارا كثـيرة عـدا شجـرتى احلمـاطة
كان من جهة وليجعلها وذات أنواط فجعل جنته محفوفة بها ليزين ا
مصدرا لـلعجـيب فى نصه من جهـة أخرى حيث جعل الـشجرة تـنتجا
حـورا «فـينـشئ الـله الـقادر بـلـطف حكـمـته شجـرة من عـفر - والـعـفر
اجلـوز - فتـونع لوقـتها ثـم تنتـفض عددا ال يـحصـيه إال الله سـبحانه
ن قــرب وتـــنـــشق كل واحـــدة مــنه عـن أربع جـــوار يــرقن الـــرائـــ 
»(٢٩). وكـذلك ليـصل إلى مبـتغاه الـنقـدى من جهـة ثالـثة حيث والنائ
سـاهـمت كل شـجـرة من تـلـك الـشجـر فـى جتـسـيـد خبـايـا ابـن الـقارح
التى يهدف أبو العالء إلى كشفـها «هكذا نتب أن أشجار اجلنة تلعب
أدوارا مختلـفة فهى مؤثث مكانى يضـفى على الفردوس سمة اجلمال
وهى نافورة الراحـة والطمأنـينة وهى منـبع من منابع العـجيب (شجر
احلــور) وهى أخــيــرا وســيــلـة رمــزيــة حتــقق الــبــعــد الــتــقــلـيــدى فى

«الرحلة»(٣٠).
٢ - جماليات توظيف رمز الشيطان:٢ - جماليات توظيف رمز الشيطان:

يعد رمز الشيطان مظهرا من مظاهر الطوطمية عند العرب - كما
ســبق الــذكــر فى الــفــصل الــثــانى - وقــد عــالج أبــو الــعالء من خالله
قـضيـت جوهـريت هـما (شـيطان الـشعر) و(مـذهب التـناسخ). وعلى
الــرغم من أن رمــز الـشــيـطــان تـمــثل هــنـا فى شــخــصـيــة واحـدة هى
اخلـيـتـعور / أبـو هـدرش إال أن كل اسم مـنهـهـما عـالج قـضـية قـائـمة

بذاتها وأدى دوره الفنى واجلمالى فى النص.
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ـعـرى فى رسـالـته دون أن اجلـنى اخلــيـثـعـور فـقـد وظـفه أبــو الـعالء ا
يلحق به مطـاوعة كبيرة حيث جاءت مطـاوعته متقلصة من خالل حالة
التماثل والتشابه إذ كما ذكرنا من قبل فإن جميع صفات هذا اجلنى
وجود بها فى اجلنة العالئـية هى نفسها كما عرف وخصائص بيـئته ا
فى التراث األسطورى العربى لكن رغم هذا فتوظيف أبى العالء لهذا
ـثل جـانبـا من ـا كـان مـقـصـودا لـكـون  الـرمز لـم يكـن اعتـبـاطـيـا وإ
جــوانب شـخــصـيـة ابن الــقـارح فــأبـو الـهــدرش جـنى له الــقـدرة عـلى
احلـولـة والـتنـاسخ - كـمـا رأيـنـا فى الـفـصل الـثـانى - حـيث جـاء على
اضيـة فكان أحـدنا إن شاد لسـانه «.. ألنا أعطـينـا احلولة فى الـدار ا
صـار حيـة رقـشاء وإن شـاء صار عـصفـورا وإن شاء صـار حمـامة
اثلة لصفات ابن فمنعنا التصور فى الدار اآلخرة»(٣٥) وله صفات 
الـقـارح فـهـو شـيخ أشـيب لـه مـاض حـافل بـاخملـزيـات حـفـاظ لـلـشـعـر
ثل ابن القارح فى قدرة على احلولة وبالتالى فهو  لك ا ومنشد له 
غـربى والـبالط الـفـاطـمى تـارة أخرى تـقـلـبـاته وحتـوالته ب بـالط آل ا
ـغـربـى الـذين قـربـوه مـنــهم وأحـسـنـوا إلـيه خـاصـة بــعـد طـردهم آلل ا
جـرد أن كـسـرت شـوكـتهم وأصـبـحت الـسـيـادة لـلبالط كـثـيـرا لـكنـه 
الفاطـمى حتى أنـكر جـميـلهم وأظـهر الـوالء أللد أعـدائهم فعـلى الرغم
ـغربى من أن ابن الـقارح قـد ذكـر فى رسـالـته ألبى الـعالء فـضل آل ا
عـلــيه إال أنه لم يـتــوانى فى ســبـهم ونــكـران جــمـيــلـهم حــيث جـاء فى
ــغـربى رسـالــته «ثم سـافــرت مـنــهـا إلى مــصـر ولــقـيت أبــا احلـسن ا
ـثـل فى كــثـرة فــألـزمــنى أن لــزمــته لــزوم الــظل وكــنت مــنه مــكــان ا
اإلنصـاف واحلـنو والـتـحاف»(٣٦). أليس أبـو الـهدرش هـو نـفسه ابن

الـشـيـخ: فـإذا شـئت أمـلــلـتك مـا ال تــسـقه الـركـاب وال تــسـعه صـحف
دنياك. فيهم الشيخ - ال زالت همته عالية - بأن يكتتب منه ثم يقول:
ا لقد شقيت فى الدار الـعاجلة بجمع األدب. ولم أحظ منه بطائل وإ
كنتب أتـقرب به إلى الرؤسـاء فاحتـلب منهم در بـكىء وأجهد أخالف
ـعـرى مـرة أخـرى عن مـصـور»(٣٢). وبـالـتـالى كـشف لـنــا أبـو الـعالء ا
جـانب من جـوانب شـخـصـيـة ابن الـقـارح الـذى يـكـتتـب األدب - على
حد تـعبيـره - لغرض التـكسب وبالـتالى فهى شـخصية مـتطفـلة. وأنها
شخصية مدعية حـيث يدعى أن لديه من األدب ما يجعله يستغنى عن
وفق إن جمـعه اآلن فنجده يـتراجع عن اكتتـاب األدب قائالً «ولست 
تـركت لذات اجلـنة وأقلـبت أنتسخ آداب اجلن ومـعى من األدب ما هو
ــوظف أن ابن الــقــارح كــاف»(٣٣) أيــضــا كــشف لــنـــا هــذا الــرمــز ا
ا يعـنى قلة االبتـكار حيث يقـول «ال سيما شخـصية حفـاظة للشـعر 
وقـد شـاع الــنـسـيـان فى أهل أدب اجلـنــة فـصـرت من أكـثـرهم روايـة

وأوسعهم حفظا ولله احلمد»(٣٤).
فالرمز اخليثعور دال على شيطان الشعر الذى يعتقد أنه من يلقن
الشعراء الشعر ودال أيضا على أن ابن القارح ال يزال مشدودا إلى
الـدنيـا وملـذاتـها يـكتـتب األدب كـعادته لـيتـقـرب به إلى من هم أحسن
مـنه جاه فـهو شـخصـية مـتطـفلـة تنـسب ما لـيس لهـا ألجل التـكسب.
ـا يـفـعـله ابن الـقارح لـتـطـغى فى األخـيـر داللـة أن أبا الـعالء يـتـقـزز 
ن يتـكسبون بـالشعر إلى احلـكام فقد سـادت هذه الظاهرة وأمثاله 

بكثرة فى زمانه ولم يجد بد من التطرق إليها.
والـشىء نـفـسه بـالنـسـبـة لـرمز أبـو الـهـدرش وهـو نفـسه شـخـصـية
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احلــفى من أســلــوبـه احلــقــائق الــتى يــخــفـــيــهــا ابن الــقــارح بــظــاهــر
ســلـوكه»(٣٨). وبـالـتــالى اسـتـغـل أبـو الـعالء الــطـاقـة اإليــحـائـيــة لـرمـز

الشيطان من خالل استنفاذها خلدمة نصه.
(ب) جماليات القالب القصصى احلوارى:(ب) جماليات القالب القصصى احلوارى:

لـقـد اعـتـمد أبـو الـعالء عـلى تـقـنـية الـقـالب الـقـصـصى احلـوارى ب
شـخــصــيـات رســالــته وال ســيـمــا الــبـطـل ابن الـقــارح والــشـخــصــيـات
ـوظفـة «الـرحـلـة تنـفـتح عـلى قـصص شـخصـيـات مـتـعددة األسـطـوريـة ا
تكرر حول كيفية يلتقى بها البطل فإذا بـها حتاوره وجتيب عن سؤاله ا
الدخـول إلى اجلنة»(٣٩) والـقصة هـنا كان بـطلها مـن اجلن هذا الكائن
الـغيـبى الذى اتـخذ قيـمة أسـطورية مع مـرور الزمن وقـصة اجلـنى هنا
ــنــديــات ــلىء بـــا تــهــدف إلى تـــعــريــة ابن الـــقــارح وكــشف مـــاضــيه ا
واخملـزيات لـتـؤدى فى األخيـر وظـيفـتهـا الـوعظـيـة وأسلـوب أبى العالء
بـتـكـر - كمـا رأيـنا من فى الـوعظ عن طـريق الـقصص لـيس بـالـشىء ا
قـبل - وكان الـقـرآن الكـر أيضـا يسـتـخدم أسـلوب الـقص فى الـكثـير
من سوره بقـصد الوعظ وألغـراض أخرى كالـتشويق واإلعـجاز البالغى
ـسلـمون الـقيـمة الوظـيفـية لـلقـصص وانتـبهوا إلى وغـيرها «وقـد عرف ا
اعـتـماد الـقـرآن علـيه.. وانـتـشر فى الـعـصور الـالحقـة الـوعظ عن طريق
الـقص فالـناس لـيسـوا على اسـتعـداد ألن يسـتمـعوا إلى سـلسـلة جـافة
ـواعظ فــأفـرطـوا فى سـرد الـقـصـص من الـقـرآن واألثـر أحـيـانـا من ا
ومن بنـات أفـكـارهم أحيـانـا أخرى فـكـان الواعظ أو الـكـاتب من هؤالء
يـنسج ما حال له من احلكـايات والقصص لـيضفى على وعـظه أو كتابته

جاذبية ويضمن لها اإلقبال والرواج»(٤٠).

الــقـارح هــذا الـذى يــتـحــول من كـنف إلى آخــر? حـيـث يـقـربـه الـوزيـر
ــغـربى فال يـتـأخـر عـن ذلك لـكـنه سـرعـان مــا يـحـيـد عـنه إلى صف ا
البيت الفاطمى ويلبس جلدهم ناكرا جميل من أحسن إليه وجعله من
أفـراد أســرته مالزمـا له كــظـله ألــيس هـذا الـوزيــر الـفـاطــمى هـو من
اسـتـأمنـه على سـره وجـعـله رقيـبـا عـلى ابنه حـيث جـاء فى رسـالة ابن
القارح «فقال لى سرا: أنـا أخاف همة أبى القاسم أن تنزو به إلى أن
ـا تــخـفظ وتــكـتب يـوردنــا وردا ال صـدر عـنـه. وإن كـانت األنــفـاس 
فـاكـتـبهـا واحـفـظـها وطـالـعـنى بـها»(٣٧). وعـلى الـرغم من أن مـطـاوعة
الرمـز أبو الـهدرش جـاءت متقـصلـة - كمـا رأينـا - إال أن توظـيفه فى
نص الـرسـالــة أعى دالالت مـتـعـددة كـشـفت لــنـا عن جـوانب هـامـة من
شـخـصـيـة ابـن الـقـارح فـأشع عـلى جـانب من شـخـصـيـة ابن الـقـارح
ليئة بـاألحقاد والضغائن والنفاق وغـيرها من الصفات اخلبيثة وأنه ا
مـتحول ومتقـلب ب تيارات مخـتلفة وأن له ماض مـلئ باخملزيات كما
يـحيـلـنـا على انـتـحـال ابن القـارح لـلـشعـر بـغرض الـتـكـسب وكذلك أنه
ـيــز أصـيـله من دخـيـله لـيس عــلى درايـة بـالـشـعـر وال يــسـتـطـيع أن 
وبـالـتـالى صـور لـنـا أبـو الـعالء البـطل ابـن القـارح رجال مـنـافـقـا طـيـلة
ـعـرى ابن الـقارح مـسـار الرسـالـة وقـد أسـهب فى ذلك حـيث «رسم ا
رجال مـنـافقـا طـيـلـة مـسـار الـرسـالة وقـد أسـهب فى ذلك حـيث «رسم
ـنــافق يـلــبس قــنـاعــا يـوارى وراءه شــخـصــيـته ــعـرى ابـن الـقــارح ا ا
احلـقيـقيـة.. فالـبطل أشـبه بالـرجل الهـارب من ظله إنه يـحمل فى ذاته
الـعار يخـفى عن الناس حـقائق مخـجلة ومـخزية فـيسعى بـإيعاز من
ـعـنى ـعـرى فـضح بـا جـبـنه وأنـانـيـته أن يـكـون شـخـصـا آخـر لـكن ا
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الشعر ومن الـقصص حول التناسخ - مثال - والـتى ساهمت جميعها
فى استـمرار السرد واسترسـاله. وهكذا يتواصل السـرد بفضل تقنية

القالب القصصى احلوارى التى تكسب النص جمالية خاصة.
(جـ) جماليات الشخصية الغيبية:(جـ) جماليات الشخصية الغيبية:

إلـى جـانب الــشـخـصــيـة احلــيـوانــيـة جنـد أبــا الـعالء يــسـتــحـضـر
تـمـثـلـة فى اجلن حيـث يدخل مـديـنـة فى اجلـنة الشـخـصـيـة الغـيـبـيـة ا
لـيــست كـمـدن أهل اجلـنـة هى جـنـة الـعـفــاريت ويـلـتـقى فـيـهـا بـاجلـنى
اخليثعور الذى هو نفسه أبو الهدرش - وهذا ما رأيناه بالتفصيل من
ـغفرة اإللهية ـؤمن الذين نالوا ا قبل - وهـذه الشخصية من اجلن ا
وأسـكنوا اجلنة الـعالنية وشخصـية اجلن مستمـدة من التراث العربى
الـذى جعـلها تـتصـدر معتـقداته األسـطورية واخلـرافيـة على الرغم من
أنـها حـقيـقـة حتدث عـنهـا الـقرأن الـكر وقـد فـسح أبو الـعالء اجملال
سلم خاصة وأنه جن للجن حتى يكمل مشاهـد جنته كما يتصورها ا
مسـلم «حـتى يـحـقق أبـو العـالء الصـورة الـكـاملـة لـلـجـنة بـالـنـسـبة إلى
سـلم النـمطـى أيضـا يفـسح فيـها مـكانـا لـلجـان الصـالح ويسـتثـمر ا
ـعـتـقـد الـشعـبى الـشـائع عن قـدرة اجلن عـلى الـتـحول»(٤٤). كـما أنه ا
استنفذ الـطاقة اإليحـائية لهذا الـرمز من حتول وتناسخ وحـفظ للشعر

وتلقينه للشعراء.
وفى ظــنى أن أبــا الـعالء كــان واعــيـا بــالــوظــيـفــة اجلــمـالــيــة الـتى
ا يتسم به من عجائبية سيؤديها هذا الرمز فى نص رسـالة الغفران 
تـكــسب الـنص جــمـالــيـة خــاصـة الرتــيـاده مـثـل هـذه الــعـوالم اخلــفـيـة
دهشة «وقد كان الوعى بالعجائبى قائما على مجاوزة ما هو طبيعى ا

شاهد يعتمـد القص على عنـاصر متعددة مـنها السـرد واحلوار وا
الوصـفية واخليال وغيرها وقـد اعتمدها أبو العالء جـميعا ح اعتمد
الـقالب الـقـصصى فى رسـالـته خلدمـة الـسرد وخـدمة غـرضه الـوعظى
التـربوى وكـان احلوار أهم هـذه العـناصـر فى قصة; حـيث ساهم فى
تـوليد احلوار واسترسـاله «ليستمـر بالسرد دون انقطـاع وليحقق نوعا
من اإلثارة والـتشويق»(٤١); فـفى جنة الـعفاريت يـدور حوار طويل ب
ابن القـارح واجلنى اخلـيـثعـور بعـد أن يلـقى ابن الـقارح الـسالم على
اخليثـعور يبادره هـذا األخير بالـسؤال ويبدأ احلـوار بينهمـا «فيحسن
الـرد ويقـول: مـا جاء بك يـا إنـسى? إنك بـخيـر لـعسى مـالك من الـقوم
سىء! فيـقول: سـمعت أنكم جن مـؤمنون فـجئت ألـتمس عنـدكم أخبار
ــردة. فـيــقـول ذلك الــشـيخ: .. اجلـنــان ومـا لــعـله لــديـكم من أشــعـار ا
فـيقـول: مـا اسـمك أيهـا الـشيخ?..»(٤٢). وهـنـا تسـاهم ثـنـائيـة الـسؤال
واجلـواب فى تـولـيد الـسـرد داخل الـرسالـة واسـتـمراريـته فـمن مـجرد
تساءل عادى من كال الطرفـ - اجلنى وابن القارح - بغية التعارف
جنــدهـمــا يـســتـرسالن فـى احلـوار إلى أن يــكـشف اجلــنى عن هــويـته
ويـتعـرف عـليه بـأنه اخليـثـعور وهـو نفـسه شيـطـان الشـعر حـتى يصل
بـيـنـهمـا احلـوار إلى مـعرفـة كـنـية اخلـيـثـعور وهى أبـو الـهـدرش لتـتـولد
لك مـتوالية سرديـة جديدة حتكى لـنا قصة اجلنى أبـو الهدرش الذى 
الـقـدرة على احلـولـة والـتنـاسخ وبـالـتالى وظف أبـو الـعالء رمـز اجلنى
«لـتولـيـد الـسرد من خالل احلـوار الـطـويل الذى يـدور بـ الـبطل (أبى
الـهـدرش)ك حـيث حـكى اجلــنى مـغـامـراته فى الـدار الـعـاجـلـة مع بـنى
الـبـشر»(٤٣). ويتـخـلل هذا احلـوار من حـ آلخر نـصـوصا كـثـيرة من
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١ - جماليات توظيف رمز احلية:١ - جماليات توظيف رمز احلية:
ـنا لـهذا الـرمز فـى الفـصل السـابق من الدراسـة حيث سبق تـقد
رأينا أنه رمز أسـطورى احتفظت به الذاكرة اجلـماعية وقد تناوله أبو
ا كان يدور فى ذهنه أو العالء فى رسالـته ليوصل من خالله بعـضا 
مـا يضـيق به صدره وقـد رأيـنا كـيفـيـة توظـيفـه فى الرسـالة من خالل
ـنـهـج (النـقـد األسـطـورى) وقـد أضـفى تـتـبـعى له بـاخلـطـوات الـثالث 
الـرمز األسـطـورى احلـية جـمـالـيات أشـعت عـلى كـافـة فضـاء الـرسـالة

أحاول كشفها فيما يلى.
طاوعة: طاوعة:( أ ) جماليات ا ( أ ) جماليات ا

لـقـد نـقب أبـو الـعالء فى الـتـراث األسـطـورى لـهـذا الـكـائن ووظـفه
على شـكل رمزين بارزين فى الذهنيـة العربية همـا على التوالى: احلية
ذات الصـفا واحلـية الـقارئـة وقد اعـتمـد فى ذلك على تـنقـيات مـختـلفة
منـهـا تقـنيـة الـبنـاء الـفنى وتـقـنيـة التـنـاص وغيـرهـا من التـقـنيـات التى
يـتـجلى من خـاللهـا الـعنـصـر األسـطورى داخل الـنص; فـأبـو العالء لم
يكـتف باستحضار القـصة األسطورية كما هى فى الـذهنية العربية بل
ـسـات خاصـة أضـفـاها بـدوره عـلـيهـا وهـذا مـا أسمـاه بـيـير كـانت له 
طاوعة التى تلحق بالعنصر األسطورى داخل النص والتى برونيل با
قـاومة العنـصر األسطورى «توحى بلـيونة الـتكيف وفى الوقت نـفسه 
فى النص األدبى»(٤٧) والتحوير الذى يلحق باألسطورة أو ما يسمى
طاوعة يسـاهم فى إضفاء جمالـية خاصة على الـنص الذى يوظفها بـا
ـوظف هذه بـفـضل تلك الـطاقـة الـتى يحـتويـهـا العـنصـر األسـطورى ا
طاوعة التى يأتى عليها الطاقة اإليحـائية التى تختف باختالف حالـة ا

عـــلى مـــســتـــوى األحـــداث حـــيث تـــبــرز ظـــواهـــر خــارقـــة مـــثل اجلن
سوخات وتـكليم اجلمـاد واحليوانات..»(٤٥). وبالتالى والـشياطـ وا
اسـتـنـفـذ أبـو الـعالء من رمـز الـشـيــطـان طـاقـته االيـحـائـيـة وخـاصـيـته
الـعـجــائـبـيـة لـيـعـطى لـنـصه بـعـدا تـأويـاليـا وعـجـائـبـيـا يـدخـله فى عـالم

دهش. ا
هذا وعلى الرغم من وجود اجلن كحقـيقة دينية نص عليها القرآن
الـكر فإن أبا الـعالء رغم محاكاته لـلقرآن الكر اسـتطاع أن يخرج
بــهــذا الـرمــز من إطــار الــعــجـيب الــديــنى إلى إطــار الــعـجــيب األدبى
متع «إن العجيب اخلارق فى القرآن واألسطورى ليصل إلى اجلميل ا
ـؤمن فى عالم مخلوق بصدق ببـدايته ونهايته. يستخدم الكر يدمج ا
ـان بـيـنـمـا غـاية الـقـرآن الـعـجـيب اجلـلـيل لـلـتـرهـيـب أى لـتـرسيـخ اإل
تـخـيـلة بـاحلـكـاية من ـعـرى من «الـرحـلة» هى اخلـروج بـاألحـداث ا ا
روع القرآنى بوتـقة اجلليل إلى فضـاء اجلميل. أنه يشتق من اجلـليل ا
ـقـتـبس من الـقـرآن روعـة اجلـمـيل الـغـفـرانى. صـار اجلـلــيل الـرهـيب ا
الـكر مـتعـة دائمة.. حـاول أن يخـرج قارئه من جـدية الـرهيب لـيدخله

فى احتفالية اجلميل»(٤٦).
جملـة القول إذن أن أبـا العالء قد وظف رمـوزا أسطوريـة اتسمت
ـا يـجـعـلـهـا رمـوزا فنـيـة تـؤدى وظـيـفـة جـمـالـيـة فى الـنص وبـالتـالى
وجدنـا أنفـسنا أمـام توظـيف رمزى جـمالى فى نص يـنتمى إلى األدب
القـد (فى حدود سـنة ٤٢٤ هـ - ق ١١م). وهـذا تأكيـدا على أن فى
خـزانة أدبنـا العـربى القـد نصوصـا تسـموا إلى درجـة اإلبداع الذى

يستحق منا العناء لسبر أغوارها واستنباط جمالياتها.
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ا وآمالـهم فـكـان لـكل مـنـهم طـريقـته فى اسـتـحـضـارهـا وتوظـيـفـهـا 
ة عـلى خيال يخـدم هدفه فـقد «استـحوذت األسـاطيـر اليـونانيـة القـد
ج. كوكـتو كـما اسـتحـوذت على خـيال ج. جـيرودو فـعمل عـلى بعـثها
«على إيقاع زماننا» وخلق منها أعماال جديدة مبتكرة. وقال إننا ننظر
إلى الـنـصـوص الـشهـيـرة وال سـيـما الـقـد مـنـها بال اهـتـمـام ألنـنا
نظن أن مـوضوعـاتهـا قد صارت بـاليـة لكـثرة مـعاجلـة الكـتاب وحاول
أن يــثـــبت عــكس ذلك عــنـــدمــا كــتب أربع مـــســرحــيــات مــأخــوذة عن
ة. لكنه غـير محور هـذه األساطير فى أغلب األساطير اليـونانية الـقد
األحـيـان ســعـيـا إلى جتـديـد عـنـصـر الــتـشـويق خـاصـة أن أحـداثـهـا
بتكرة معروفة للقار سلفا.. إضافة إلى بعض العناصر الشخصية ا

إلى األسطورة»(٥١).
فها هـو رمز احلية حـينمـا جتسد فى شخـصية احليـة ذات الصفا
فـإن مـطــاوعـته جـاءت مــتـقـلــصـة حـيث جــاء من خالل حـالـة الــتـمـاثل
ـغربى ومثل الـصاحب غير والتشابه إذ مـثلت احليـة ذات الصفا آل ا
الوفـى شخصيـة ابن القارح الـناقض للـعهد والـناكر لـلجمـيل وبالتالى
ـا كان إشـعاع الـرمز خـافتا لم ينـتج لديـنا هـامشـا قرائـيا واسـعا وإ
نوعا ما بـينما جنـد نفس الرمز قـد منحنا هـامشا قرائـيا واسعا ح
ـطـاوعــات خـاصــة من خالل حـالــة الـتــشـوهـات حلـقت به جــمـلــة من ا
والـتغيـرات التى جاء عـليهـا رمز احليـة القارئـة فكانت تـمثل شخـصية
عرفة ومثلت أبى العالء فى حله وتـرحاله من أجل االستزادة بالعـلم وا
أيضا تشيع ابن القارح فبعد ما جادلته احلية القارئة فى أمور لغوية
وأدبـية عـديـدة حـاولت  أن تقـول له إنك من أهـل الشـيـعـة من خالل ما

هذا العنصر فكلـما حلق به تعديل وانزياح عن مضمونه الساق كانت
تدة وبالـتالى ينتج لدينـا هامشا قرائيـا كبيرا أى إشعاعا ـطاوعة  ا
ساطعا ألن «العنصر األسطورى يتميز بحساسيته للتغيرات احلاصلة
قـاومة داخل النص»(٤٨) علـيه وبقابـلية الـتعـديل وفى الوقت نفـسه با
ـوظف من خـالل حـالة أمـا إذا كـانت مـطـاوعـة الـعنـصـر األسـطـورى ا
الـتـشابه والـتـمـاثل فـإنـها تـكـون مـتـقلـصـة وال تـنـتج لنـا سـوى هـامـشا

قرائيا صغيرا أى إشعاعا خافتا.
وأبـو الـعالء لـم يـسـتـحـضـر رمـز احلـيـة فى رسـالـته كـمـا عـرف فى
ـة من أنه رمـز لـلـخطـيـئـة األولى أو رمـز لـلـخصب أو األسـاطـير الـقـد
لـلــحـكـمــة أو لـلـخــلـود وغـيــرهـا من الــدالالت الـتى عـرف بــهـا - والـتى
عـرضـنـاهــا فى الـفـصل الـثــانى من الـدراسـة - بل أحلـقـه بـجـمـلـة من
ـثـابة ـطـاوعات سـواء بـاإلضـافة أو بـالـتـعديـل فكـان ذلك الـتـحويـر  ا
الـقيمة الفنـية واجلمالية الـتى شملت كافة نص الرسـالة والتى سماها
الــنـاقــد عــبـد الــرضـا عــلى بـ(قـلب األســطـورة)(٤٩) حـ تـنـاول شـعـر
السياب بالنقد األسـطورى حيث قال «يعمد السياب فى بعض أزماته
ـضامـ األسطوريـة التى يـستخـدمهـا بحيث احلـادة إلى حتوير فى ا
ـة األولى تـبـدو ذات مـلـمح جـديـد عــلى الـضـد من مـضـامـيـنـهـا الـقـد
وبـشكل يتـخذ الرمز فـيه حالـة مغايرة عـما كان عـليه التـرميز فى واقع
ـضامـ األسـطوريـة كان فى تـكويـنـها الـبدائـى.. وفى ظنـنا أن قـلب ا
تـقديـر الـسـياب أنه سـيـمنح احلـالـة الـتى يتـصـورها زخـمـا أكثـر طـاقة
بحـيث تبدو الفـجيعة أشد هـوال وأعمق تأثيرا»(٥٠) حيث وجد مبدعوا
ــوضــوعى آلالمـهم ــعـادل ا ــة ا الــقـرن احلــالى فى األســاطـيــر الــقـد
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.. ويقـول «األعـشى»: قـلت لعـلى: وقـد كـنت أؤمن بـالله وبـاحلـساب
وأصـدق بـالـبـعث وأنـا فى اجلـاهـلـيـة اجلـهالء. فـمن ذلك قـولى.. فـذهب
«عـلى» إلى الـنـبى صـلى الـله عـلـيه وسـلم  فـقـال: يـا رسـول اللـه هذا
«أعـشى قيس» قـد روى مدحه فيك وشـهد أنك نبى مـرسل. فقال: هال
جاءنى فى الـدار الـسابـقة? فـقـال «على»: قـد جاء ولـكن صـدته قريش
وحـبه لــلــخـمــر. فــشـفع لـى فـأدخــلت اجلــنـة عــلى أن ال أشــرب فـيــهـا
خمرا»(٥٤). وتتوضح الظـالل الشيعـية أكثر حـ استنـجد ابن القارح
ـنتجب الذين كان يختتم بـهم كتبه فى الدنيا فكانت حرمته بالعترة ا
ووسيـلته إلـيهم حـيث أشاروا عـليه بـالتـحدث مع فـاطمـة - رضى الله
ستقيم عنـها - والتى أشارت عليه بالتـشبث بركبها لعـبور الصراط ا
بل وأكثر من ذلك أنها وهبته جارية تخدمه بعد ما أمرتها بأن تعبر به
ـنتجـب فقلت: الصـراط حيث جاء عـلى لسانه «فـطفت على الـعترة ا
إنى كــنت فى الــدار الـذاهــبـة إذا كـتــبت كــتـابـا وفــرغت مــنه قـلت فى
آخـره: وصـلى الـله عـلى سـيـدنـا [مـحـمـد] خـا الـنـبـيـ وعلـى عتـرته
. وهذه حـرمة لى ووسيلـة فقالوا ما نـصنع بك? فقلت األخيار الطـيب
أن موالتنا «فاطمة» - علـيها السالم - قد دخلت اجلنة مذ دهر.. فإذا
هى خرجت كالعـادة فاسألوا فى أمرى بأجمعكم فـلعلها تسأل أباها
فىّ.. فـلـمـا خلـصت مـن تلـك الطـمـوش قـيل لى: هـذا الـصـراط فـاعـبر
علـيه. فوجدته خاليا ال غريب عـنده فبلوت نفـسى فى العبور فوجدتنى
ال أستمسك. فـقالت «الزهـراء» صلى الله علـيها جلاريـة من جواريها:
يـا فالنة أجـيـزيه. فجـعـلت تمـارسنـى وأنا أتـساقـط عن  وشـمال..
فتـحمـلنى وجتـوز كالـبرق اخلـاطف. فلـما جـزت قالـت «الزهـراء» علـيها

جـاء عـلى لـسانـهـا».. لنـدمت إن كـنت فى الـدار الـعاجـلـة قتـلت حـية أو
عثمانا»(٥٢). وأشع رمز احلية الـقارئة على هامش قارئى واسع شمل
كـافة فـضاء الرسـالة حـيث أننا مـنذ الـبداية نـلحظ عالمـات تشيع ابن
الـقـارح تـظهـر من مـشـهد إلى آخـر «إذ وظف له جـمـلة مـن معـتـقدات
الـشيعـة فيمـا يخص اإلسمـاعيلـية وفيـها ما يـخص غيرهـا من الفرق
ا وكـان ذلك لفـتا ذكيـا من أبى العالء لـتقـلب ابن القـارح العـقدى ور
فى ضوء هذا نـستطيع أن نفسر هـجوم أبى العالء على عديد من فرق
الـشـيــعـة فى الـقـسم الـثـانى من الـغـفـران»(٥٣). وهـذا مـا تـفـسـره تـلك
الظـالل الشـيعـية الـتى صبغ بـها أبـو الـعالء جنـته فهـذا على كـرم الله
وجهه هـو من يخـلص األعشى من يـد الزبـانيـة بطـلب من الرسول ص
عـندمـا استـغـاث به «.. فصـرخت فى أيـدى الزبـانيـة: يـا محـمد أغـثنى
فإن لى بك حرمة فقال يا عـلى بادره فانظر ما حرمته? فجاءنى «على
بن أبى طـالب» - صلـوات الـله عـلـيه - وأنـا أعـتل كى ألـقى فى الدرك
األسفل من النار فزجرهم عنى وقال: ما حرمتك? فقلت: أنا القائل:

ـــــــــــمـت أال أيـــــــــــهــــــــــــذا الـــــــــــســــــــــــائــــــــــــلـى أيـن 
فــــــــإن لـــــــــهــــــــا فـى أهـل يــــــــثــــــــرب مــــــــوعــــــــدا

فــــــــــــــآلـــــــــــــــيـت ال أرثـى لــــــــــــــهـــــــــــــــا مـن كـاللــــــــــــــة
وال مـن حـــــــــفـى حــــــــتـى تـالقـى مــــــــحـــــــــمــــــــدا

مــــــتـى مــــــا تــــــنـــــــاخى عــــــنـــــــد بــــــاب ابـن هــــــاشم
تـــــــــراحى وتـــــــــلــــــــقـى مـن فـــــــــواضــــــــلـه نــــــــدا

أجـــــــــدك لـم تــــــــــســــــــــمـع وصــــــــــاة مــــــــــحــــــــــمـــــــــد
نــــــــــــــبـى اإللــه حــــــــــــــ أوصـى وأشــــــــــــــهـــــــــــــد
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ـقـدمـة هى مـفـتـتح الـرسـالـة وديـبـاجـتـهـا. وظـاهر شـديـدة ألن «هـذه ا
األمر فـيهـا أنـها عـلى طولـها حتـية مـن أبى العالء البن الـقارح يـعرب
فـيــهـا عن مـودة واشــتـيـاق لــلـقــاء صـاحب حـمــيم.. وهـو يــصـطـنع فى
أسلـوب عرضها فن اإللغاز الـبديعى. فيما اخـتار من ألفاظ: احلماطة
احلضب األسود إذ يصف البن القـارح ما يجده فى قلبه من حماطة
الـشـوق إليه ومـا يـضـمره خـضـبة من مـحـبـته وما يـطـويه أسوده من
إعظـامه ملغـزا عن محبـة القلب: بـاحلماطـة وهى شجر تـألفه احليات.
وباحلضب وهو الـضخم من ذكور تلحيات ومـلغزا عن سويداء القلب
باألسـود وهـو احليـة العـظيـمة.. لـقد تـمـثل أبو الـعالد وهو يـضغى إلى
ـا تــنـضح به مـن شـر ومـداهــنـة ونــفـاق وريـاء رســالـة ابن الــقـارح 
فجـاءت حتـيـته بـتـلـونهـا وتـلـويـهـا ونعـومـتـهـا الـسامـة.. حتـيـته الـرمـزية

استهالال تلقائيا لرسالته»(٥٧).
لــقـــد وفق أبـــو الـــعالء فى تـــوظــيـف رمــز احلـــيـــة حــيـث أخــذ من
ـا يـخدم األسـطورة األولـيـة الـنواة األسـطـورية(٥٨) فـقط ثم صـبـغهـا 
مـبتـغاه فـرمز احلـيـة يحـمل كمـا رأينـا من قـبل داللة اخلـطيـئة األولى
عرفة وغيرها ويحمل داللة اخلـلود أيضا كذلك يحمل داللة احلـكمة وا
من الدالالت التى اسـتفاد منـها أبو العالء إليـصال ما يـصبو إليه من
خالل توظـيفه لهـذا الرمـز توظيـفا فـنيا وجـمالـيا أضفى بـدوره جمـالية
سار الـسردى للـرسالة. وبـاتت هنالك داللـة جديدة فى كل على كافـة ا
ــتـعــددة فـكــانت احلــيـة رمـزا مــرة تـطــفـو عــلى سـطح تــلك الـدالالت ا
لــلـحـكــمـة حـيـث تـضـرب مــثال فى نـقـض الـعـهــد فى قـصــة احلـيـة ذات
عرفـة; حيث مثـلت أبو الـعالء فى علمه وتـفقهه الـصفا ورمـزا للعـلم وا

الـــسالم: قـــد وهـــبـــنـــا لك هـــذه اجلـــاريـــة فــخـــذهـــا كى تـــخـــدمك فى
ا يـوحى أن أبا العـالء قصد إلى اجلنان»(٥٥) واألمثـلة كـهذه كـثيـرة 
إضـفـاء هـذه الـصـبـغـة الــشـيـعـيـة عـلى أجــواء جـنـته الـتى أعـدهـا البن

القارح.
ـا سـبق أنه كـلـمـا حلـقت بـالرمـز األسـطـورى جـمـلة من نـسـتـنتج 
الـتحـويـرات أشع عـلى هـامش قـرائى أوسع شمـل كافـة نص الـرسـالة
ـا يجعل مسـار السرد فى الرسـالة متواصال ومـا يعزز هذا الرأى
حـ اســتـحـضـر أبــو الـعالء رمـز احلــيـة فى مـكـان آخــر من الـرسـالـة
وبالـضبط ح تعمد اسـتفتاحها من خالله فـإنه فتح لنا اجملال واسعا
للتأويل حـيث جاء فى افتتـاحية الرسـالة ما يلى: «قـد علم اجلبر الذى
نـسب إلـيـه «جـبـرئـيل» وهـو فى كل اخلـيــرات سـبـيل أن فى مـسـكـنى
حـماطـة نـا كـانت قط أفـانـيـة وال الـنـاكزة بـهـا غـانـيـة تـثـمـر من مودة
مــوالى الــشـيخ اجلــلــيل - كـبت الــله عــدوه وأدام رواحه إلى الــفـضل
وغــدوه - مــا لــو حــمـلــتـه [الـعــالــيــة] من الــشــجــر لــدنت إلى األرض
غــصـونــهـا وأذيل من تــلك الـثــمـرة مــصـونــهـا. واحلــمـاطــة ضـرب من
الشجر يقال لها إذا كـانت رطبة: أفانية (فإذا يبست فهى حماطة)..
وتـوصف احلـمـاطـة بـإلف احلـيـات لـهـا.. وأن فى طـمـرى حلـضـبـا وكل
بـأذاتى.. يـضـمـر من مـحـبـة مـوالى الـشـيخ اجلـلـيل - ثـبت الـلـه أركان
الـعـلـم بـحـيـاته - مـا ال تـضـمـره لـلـولـد أم أكـان سـمـهـا يـذكـر أم فـقـد
ــلـيـئـة بـاألفـاعى عـنـدهـا الـسم..»(٥٦). فـحـ نـقـرأ هــذه االفـتـتـاحـيـة ا
وسمـومهـا على غـرار ما تـسـتفـتح به الرسـائل من حتيـة وسالم فإنـنا
نــدرك أن أبـا الـعالء قــصـدهـا فــعال لـتـكــون وطـأتـهـا عــلى ابن الـقـارح
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يــصـلح أن يــوضع فى مـصــاف أهل األدب وال رجـال الــدين ألنه لـيس
أهال لـلـدفـاع عن الـدين. وبـالـتـالى كـان رفض أبى الـعـالء ليـس رفـضا
ـا ثــورة عـلـى ذلك الـوضع خـاصــا لـشــخص مــعـ كــابن الــقــارح وإ
الـراهن الذى يـعـيـشه فى أيـامه حـيث نـصب عـلى والية الـدين من هم
ليسـوا أهال له وها هى عـائشـة عبـد الرحمـن تقول فى مـناسـبة كـتابة
رسـالـة الـغــفـران «وفى بـســالـة نـادرة أعـلن صــيـحـة االحــتـجـاج عـلى
رائ والنفعي وواجه جبروت احلكام بكلماته الصاعدة نافق وا ا
وأعلـن احلرب عـلى الـذين اسـتـغـلـوا جـهل الـعـامة فـجـعـلـوا الـسـيـاسة

والدين والعلم واألدب مصيدة لرزق غير حالل»(٦١).
(ب) جماليات القالب القصصى احلوارى:(ب) جماليات القالب القصصى احلوارى:

هـذا ومن أهم اجلـمــالـيـات الـتى أضــفـاهـا رمـز احلــيـة عـلى كـافـة
فضاء الرسالـة ومسارها أن أبـا العالء اعتمد تـقنية الـقالب القصصى
احلوارى فى تـوظيـفه وهى نـفسـها احملـاورة أو الـديالـوج عنـد العـديد
من الـنـقـاد والـدارسـ وقـد أعـدهـا الــنـاقـد عـبـد الـرضـا عـلى من أهم
الـوظائف اجلمـالية لـألسطورة فى شـعر السـياب حـيث يقول «البـد لنا
ونـحن نـعـرض الــدالالت اجلـمـالـيـة لـشـعــر الـسـيـاب من أن نـشـيـر إلى
تــكـنـيك احملـاورة فى شــعـره حـيث يـســتـخـدمه فى كـثــيـر من قـصـائـده
ـوظـفـة لألسـطورة»(٦٢). وتـقـنـية الـقـالب القـصـصى احلـوارى لم تكن ا
عرى حيث طبعت العديد منها فها باجلديدة على أعمال أبى العالء ا
هو الـدارس ألفت كـمـال الروبى يـعطـينـا حملـة وجيـزة عن ذلك «.. كان
مـنتـحـيـا للـنـوع الـقصـصِى فى عـدد من أعـمـاله مثل رسـالـة (الـصاهل
والـشاحج) الـتى اعـتمـد فـيهـا عـلى القـالب الـقصـصى احلـوارى حيث

من خالل رمـز احلية القارئـة ورمزا للخطـيئة حيث أسكـنها أبو العالد
شـجرة احلـماطة لـتكون سـببـا فى ارتكابه اخلـطيـئة وهبـوطه من اجلنة
العالئـيـة ونـعـيمـهـا إلى الـدار الفـانـيـة وشـقائـهـا وكـانت رمزا لـلـتـحول
والـتــنـاسخ  حــيث إذا شـاءت حتـولت إلـى أحـسن غـوانـى اجلـنـة حـ
طـلـبت احليـة الـقـارئة من ابـن القـارح الـبـقاء مـعـهن فـإنه بإمـكـانـها أن
تـصــيـر أحـسن غـوانى اجلـنــة «فـتـقـول هى: أال تـقـيـم عـنـدنـا بـرهـة من
الدهـر? فإنى إن شئت انتـفضت من إهابى فصـرت ميل أحسن غوانى
اجلنة لو تـرشفت رضابى لـعلمت أنه أفـضل من الدرياقـة التى ذكرها
«ابن مقبل»..»(٥٩) لتـمثل ابن القارح فى تقـلباته ب مذاهـب مختلفة
وقد جعل أبو العالء اللذة التى تعد بها احلية القارئة ابن القارح - إن
هـو مـكث معـهـا - لذة تـوصـلنـا إلى لـذة اخلطـاب نـفسه; فـالـقار هـنا
مندهش من هذه الـلذة التى تعد بها حيـة ال تملك إال سما يرتشفه من
وقع فى شبـاكها وحـ تنجلـى داللة اخلطاب نـكتشف لـذته فـ«يبدو أن
ـعـرى قـد شاء أن يـولـد من لـذة اخلطـاب لـذة حـسيـة إذ جـعل احلـية ا
ـشـروط بـثقـافـة األرضـية تـتأنث فـتـمـارس إغـراءها غـيـر أن الـقار ا
ـكتـسـبة فى ـؤديـة وطبـيـعتـهـا ا يعـجـز عن الـفصل بـ طـبيـعـة احلـية ا
عـهود اجلنـة فتـضطـرب الصـورة ويـكون اخلـروج عن احملاكـاة وعن ا

ألوف تلك هى لذة النص»(٦٠). وا
وبالتالى استطاع أبـو العالء من خالل توظيفه اجلمالى لرمز احلية
أن يعـالج بـهـا قـضايـا مـخـتلـفـة فى اآلن نـفسه وأن يـخـرج فى األخـير
بداللة طـفت على كامل سـطح رسالته وهى كـشف خبايـا صاحبه ابن
الـقارح بأنه لـيس أهال للـثقة وأنه نـاقض للعـهد ونـاكر للـجميل وأنه ال
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بـتـنـضـيـد تــدخالت الـشـخـصـيـات وتـبـادل الـكـلــمـة بـيـنـهـا. يـنـقـلـهـا من
شخصيـة إلى أخرى ويربط بيـنها باالعـتماد أساسـا على فعل «قال».
يـخرج الـراوى من النص ويـترك اجملال لـلشـخصـيات تسـرد قصـصها
ـسـائل األدبـيــة والـلـغـويـة»(٦٥) أو تـسـتــعـرض آراءهـا بـشـأن بــعض ا
ويخـتم أبو الـعالء ذلك باالستـطراد فى كل مـرة حيث يـأتى - بعد كل
حـوار تـقـريـبـا - نـصـا تـرسـلـيـا (االسـتـطـراد) يـسـاهم فى اسـتـرسـال
السـرد داخل نص الـرسالـة; إذ «ينـتـهى النص الـسـردى مبـاشرة بـعد
فراغ الشـخصية من اجلواب عن سؤال ابن الـقارح ليحل محله النص
الـتـرسـلى واسـتـطــراد فى قـضـايـا الـلـغـة والـشـعـر والـعـروض... وقـد
ـشاهد على هـذا النحو فى أغـلب أطوار الرحلة»(٦٦) فها هو سارت ا
ابن الـقـارح فى روضـة احلـيـات يـفـتـتح حـواره مع احلـيـة ذات الـصـفـا
بالسـؤال «فيـقول: ال إله إال الـله! وما تـصنع حـية فى اجلنـة? فيـنطـقها
عرفة بهاجس اخللد فتقول: أما الله - جلت عظمته - بعد ما ألهمها ا
سـمـعت فى عـمـرك «بـذات الـصـفـا» الـوافـيـة لـصـاحب مـا وفى? كـانت
تـنـزل بواد خـصـيب..»(٦٧) وتـواصل احلـيـة ذات الـصـفـا حـوارهـا مع
ابن القارح تـسرد من خالله قصتـها مع الصـاحب غير الـوفى لتساهم
الـــقــصــة أيـــضــا فى إثـــراء الــســرد واســـتــرســاله إلـى أن تــصل إلى
استـحـضـار قطـعـة شعـريـة للـنـابغـة الـذبيـانى يـسـرد فيـهـا قصـتـها مع
حـلـيـفـهــا «وقـد وصف ذلك «الـنـابـغـة بـنى ذبـيـان» فـقـال:...»(٦٨) حيث
. وفى يـساهـم النص الـشعـرى أيضـا فى تـواصل احلوار بـ الطـرف

«التمثيل للموقف القصصى اآلنى»(٦٩).
هـذا وما إن يـنـتهى ابن الـقارح من حـديـثه مع احليـة ذات الصـفا

يـدور حـوار طـويل ب مـجـمـوعـة من احلـيـوانات يـشـغـلـهـا هم إنـسانى
يـتعـلق بـفـتـرة تـاريـخيـة حـرجـة كـانت جتـتازهـا مـديـنـة حـلب أيـام حكم
الـفـاطـميـ وانـتـحـاؤه إلى الـقالب الـقـصـصى ذى الـطبـيـعـة احلـوارية
فـقود (القـائف) الذى يقيل التـصويريـة له مظهر آخـر يبدو فى كـتابه ا

إنه يحتذى فيه طريقة (كليلة ودمنة)»(٦٣).
عـرى الـقـالـب الـقصـصـى احلـوارى طـيـلة لـقـد انـتـحى أبـو الـعـالء ا
ا ساهم فى توليد السرد فيه واسترساله حيث كان مسار رسالته 
احلـوار بـ شـخـصــيـات الـرسـالـة - خــاصـة بـ بـطــلـهـا ابن الـقـارح
والـشـخـصـيـات األخرى - يـفـتح فى كل مـرة مـجـاال أوسع خملـيـلة أبى
شاهد ويطـور األحداث وبخاصة أن أغلب احلوار العالء فيـزيد فى ا
كان قـائمـا على ثـنـائيـة السـؤال واجلواب حـيث «.. إن التـساؤل يـفتح
احلــوار مع اآلخـر ويــدفع بــالـســرد إلى «حــركـة» واضــطـرب.. يــكـون
توالية سردية رئيسة»(٦٤). والرسالة منذ البداية قائمة السؤال فاحتة 
ـا أثـرى احلـوار وجـعلـه مـستـرسال عـلى ثـنـائـيـة الـسـؤال واجلـواب 
وح كان تركيزنا ها هـنا على رمز احلية فها هى احلية ذات الصفا
تثـيـر دهشـة ابن الـقارح حـ رآهـا فى الفـردوس فـيسـارع إلى طرح
الـسؤال عـليـها ابـتغـاء سمـاع مـا يزيح عـنه ذهوله فـكان جـوابهـا الذى
ا ساعـد فى توليد السرد ككل ساهم فى بـدء محاورة طويلة بيـنهما 
واســتـرســاله عــبـر نص الــرســالـة فــفى احلـوار يــقف الــراوى مـوقــفـا
محايـدا ليفـسح اجملال أمام الشـخصيـات األخرى كى حتكى قـصتها
حـيث «فى احلـوار تضـمـر وظـائف الـراوى الـسـردية والـوصـفـيـة لـتحل
محلها الوظيفة التنـظيمية يصبح الراوى ناقال «محايدا».. فهو يكتفى
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احلية القـارئة فتح مجاال واسعا لـلسرد حيث إن أبا العالء كشف عن
مـظاهـر تشـيع ابن الـقارح بـسرده لـقـصة شـفاعـة عـلى ابن أبى طالب
لألعـشى وقـصـة شـفــاعـة فـاطـمـة - رضى الــله عـنـهـا - البن الـقـارح;
«حيـث وظف ذلك قصـصيـا فتـعاقب مـراحل الـشفـاعة جتـعله يـستـطرد
فى تـفـاصـيل تـسـاعـد عـلى اسـتـمـرار الـسـرد. ومن هـنـا كـان جتـسـيـد
شاهـد القـصصيـة جناحا وقف البـطل يوم احلـشر من أكثـر ا الـنص 

فى نص «الغفران»(٧٢).
إضـافة إلى هذا فإن الـقالب القصـصى احلوارى ساهم فى كشف
ــشـاهـد خــبـايـا الــبـطـل - كـمـا رأيــنـا مـن قـبل - «وبــهـضــا تـمـكــنت ا
ـا تضـضمـنته من حـوار ب الـبطل وأهل القـصصـية فى «الـغفـران» 
اجلنة والنـار من تبي قدرة هذا الشـكل على استجالء جوانب متعددة
ـ ـتـعـا ـطـا من ا لـلـشـخـصـيـة احملـوريـة الـتى تـمـثـل فى حـد ذاتـهـا 
نحهم حق التحكم فى اإلبداع تأدب الذين أعطوا من الـسلطة ما  ا

والفكر»(٧٣).
(جـ) جماليات الشخصية احليوانية:(جـ) جماليات الشخصية احليوانية:

باإلضـافة إلى ما سبق هنـالك جمالية تـوظيف قصص احليوان فى
ـثـل فى قـصـتى احلـيـة ذات رسـالــة الـغـفـران خـاصـة مــنـهـا مـا هـو 
بتكر الصفا واحلية القارئة وتوظيف من هذا النوع لم يكن بالشىء ا
عرى أو من زامـنه من كتـاب وشعـراء حيث إن أبا لدى أبى الـعالء ا
الـعالء كان مـتـأثـرا بأشـهـر عـمل يـحوى قـصص احلـيـوان وهو «كـلـيـلة
ودمــنـة» - كـمــا أكـد ذلك الـدارس ألـفـت كـمـال الـروبـى فى بـدايـة هـذا
الـفــصل - وتــوظـيف رمــز احلــيـوان اشــتـهــرت به الــكـثــيـر من اآلداب

حتى تـبادره احلية القارئة باحلـديث أيضا فينشأ حـوار بينهما يساهم
هـو اآلخـر فى تـولـيد الـسـرد داخل نص الـرسـالة واسـتـرسـاله «وتـقول
حـية أخرى: إنى كـنت أسكن فى دار «احلسن البـصرى» فيتـلو القرآن
ليال فتـلقيت مـنه الكتـاب من أوله إلى آخره.. فيـقول: - ال زال الرشد
قريبـنا حملله -: فكيف سـمعته يقرأ?..»(٧٠). ويتواصل حوارهما حيث
تتخـلله من حـ آلخر أبـياتـا من الشـعر تـساهم هى أيـضا فى تـوليده
واستمرايته باإلضافـة إلى االستطراد بأمور لغوية تدور حول اختالف
الــقـراءات حـيـث جـاء فى الـرســالـة «فــتـقـول: لــقـد سـمــعـته يــقـرأ هـذه
الـقــراءة وكـنت عـلـيـهـا بــرهـة من الـدهـر فـلــمـا تـوفى - رحـمه الـله -
انتقلت إلى جدار فى دار «أبى عمرو بن العالء» فسمعته يقرأ فرغبت
عن حـروف من قـراءة «احلـسن» كـهـذين احلـرفـ وكـقـوله: «األجنـيل»
ـقـام فــانـتـقـلت إلى بـفـتح الــهـمـزة. فـلــمـا تـوفى «أبـو عـمــرو» كـرهت ا
«الـكوفـة» فـأقـمت فى جـوار «حمـزة بن حـبـيب» فسـمـعـته يقـرأ بـأشـياء
يـنـكـرها عـلـيه آصـحـاب الـعربـيـة كـخـفض «األرحـام» فى قـوله تـعالى:
(واتقـوا الله الذى تـساءلون به واألرحـام» وكسـر الياء فى قـوله تعالى:
صرخى) وكذلك سـكون الهمزة فى قوله... ويهكر - أزلفه (وما أنتم 
ـا سمع من تـلك احلـية فـتقـول هى: أال تقم تـق -  الـله مع األبـرار ا
عـنـدنـا بـرهـة من الــدهـر? فـإنى إن انـتـفـضـت من إهـابى فـصـرت مـثل
أحسن غوانى اجلـنة لو ترشـفت رضابى.. فيـقول وه ويسمع خـطابها
الــرائق: لــقــد ضــيق الــله عــلىّ مــراشف احلــور احلــسـان إن رضــيت
بترشف هذه احلية»(٧١). باإلضافـة إلى أنه ح كشفت احلـية القارئة
عـن تـشـيـع ابن الـقــارح - كـمــا سـبق تــوضـيح ذلك - فــإن حـواره مع
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واالجـتـمـاعـيـة..»(٧٧) إضـافـة إلى تــلك الـوظـيـفـة الــتى يـؤديـهـا الـرمـز
احليوانى إذ يـؤدى رسالة تـعليـمية فى الـكثيـر من األحيان حيث «إن
وظـيفـة قـصص احليـوان بصـورة عـامة تـعلـيمـيـة فهى تـرسم سلـوكات

اإلنسان فى احلياة ومغبة الغفلة والطمع والتهور..»(٧٨).
وبالـتالى يـعمـد الكـاتب إلى الرمـز احليـوانى قصـد التـعلـيم وكذلك
ـقصودة بـهذه الرسـالة التـعليـمية ليكـون خزيا لـلشخـصية الـطاحلة ا
حـــيث جتــد نـــفــســهـــا تــتـــلــقن الـــدروس أو تــرى صــورتـــهــا من خالل
تـلقى - الذى هو شـخصيات حـيوانيـة أدنى منهـا مستـوى وخلقـا; «فا
من الــبــشــر بــالــضــرورة - يـــرى صــورته فى عــيــون حــيــوانــات أدنى
مـنه»(٧٩). وهــا هـو أبـو الــعالء يـحـاول تــلـقـ ابن الــقـارح دروسـا فى
ـوظفة ويحـاول أن يجسد األخالق من خـالل تلك الرموز األسـطورية ا
لـه صورته من خـاللهـا ألم جتـسـد قصـة احلـيـة ذات الصـفـا وحـليـفـها
غـيــر الـوفى والــنـاكـر لـلــجـمـيـل قـصـة ابن الــقـارح ونـكــرانه جلـمـيل آل
غـربى الذين قـربوه إلـيهم وأغـدقوا عـليه بـالنعـم واخليرات فـحز ذلك ا
كـثيـراً فى نفس أبى الـعالء حيث جـاء عن عائـشة عـبد الرحـمن «ولعل
أقسى ما آلم أبا العالء وهو يصغى إلى رسالة ابن القارح إيغاله فى
ــغـربى مـيـتـا وتـسـويــغه هـجـاءه إيـاه بـقـوله نــهش جـثـة أبى الـقـاسم ا
«وبـغـضى له شـهـد الـلـه حـيـا ومـيـتـا أوجـبه أخـذه مـحـاريب الـكـعـبـة
الـذهب والـفـضة وضـربـهـا دنانـيـر ودراهم سمـاهـا الـكعـبـية.. وكم دم
سـفـك وحـر انـتــهك وحـرة أرمـل وصـبى أيــتم..». فـأين كــانت تـلك
أل جيوبه من الدنانـير الكعبية الغـضبة للدين ح كان ابن الـقارح 
ويــرتـع فى خــيــر من يــعـــلم أنه ســفك الـــدمــاء وانــتــهك احلــر وأرمل

ية مثل الفونـتان وقصة «الدب»(٧٤)  لوليم فوكـنر وحكايان ألف العـا
لـيـلة ولـيـلـة وكـتاب كـلـيـلـة ودمنـة وغـيـرهـا من األعـمال الـشـهـيـرة التى
جـعلت مـن احليـوان شـخصـية بـارزة أو بـطال فى عـملـها الـفـنى وجند
نـهج مـنهم عـاصـرين من انتـهج هـذا ا من األدبـاء والشـعـراء العـرب ا
ـشـهـور تـوفـيق احلـكـيـم بـكـتـابه «حـمـارى قـال لى» ـصــرى ا الـكـاتب ا
والذى كـتب على مـنواله الـكـاتب اجلزائـرى أحمـد رضا حـوحو «حـمار
ـعاصـر قد احلـكيم» كـذلك جنـد مجـموعـة من شـعراء الـشعـر الـعربى ا
وظفـوا رمز احلـيوان فى كـتاباتـهم وعـلى رأسهم أمـير الـشعـراء أحمد
شـوقـى «وقـد جــمع نــاشــر اجلـزء الــرابع من الــشــوقـيــات.. نــحـوا من
خـمس قـطعة نشـرت مستـقلة فـيما قبل بـعنوان «مـنتخـبات من شعر

شوقى فى احليوان»(٧٥).
وأمثـلة تـوظيف رمـز احليـوان كثـيرة فى تـراثنـا الشـعرى والـنثرى
صادر الـتى اعتمـدها أبو العالء حيث تعـد قصص احليـوان من أهم ا
فى جل أعـمـاله وقــد حتـدث عن ذلك الـنـاقـد عـلى كـنـجـيـان خـنـارى -
عـرى» حـيث ترددت مطـوال - فى كـتـابه «مصـادر ثـقافـة أبى الـعالء ا
فى كـتابـاته قصص حلـيوانـات عديدة مـنهـا (احلربـاء واحلمـام والهديل
وغـيـرهـا)(٧٦). وهـذا بـهـدف اسـتــنـفـاذ طـاقـتــهـا احلـكـائــيـة فى الـبـنـاء

السردى للرسالة.
وجلـوء الــكـاتب إلى تــوظـيف رمـز احلــيـوان فى إبـداعـه له أسـبـابه
ـتـنـفس الـوحــيـد الـذى يـخـرج من خاللـه الـكـاتب مـعـانـاته حـيث يــعـد ا
ــكـنه «الــتــعـبــيــر عن بـعض وآرائه مــتـســتــرا بـالــرمــز احلـيــوانى إذ 
ــضـامــ بــصــورة غــيــريــة حــتى ال تــثــيــر الـســلــطــات الــســيــاســيـة ا
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ــيـز آسَــدَ الـراعى عــلىَّ الـكالب الـقــواع وكـنت إذا هــمـمت بــعـجى ا
فرجـعت إلى الصاحبة مـخرق اإلهاب. فتقول: لـقد خطئت فى أفكارك
ا رميت بـالسرة فنـشبت فى األقارب فأبيت مـا خير لك ابتـكارك ور
ا بى حـتى تنتزعها السَّلقة وأنا بـآخر النَّسيس فلحقتنى بركة ليلتى 
محمد صـلى الله عليه وسلم »(٨٣). وقد أورد أبو الـعالء قصتى األسد
والذئب لـيـحدث تـطـابقـا بـينـهـما وبـ شخـصـية ابن الـقـارح; حيث إن
«أول مـا نالحظ فى هـذه األمـثـلـة.. هـو الـتمـاثـل القـائم بـ الـبـطل من
جهـة الذئب والـزسد من جهـة ثانـية فـالشخـصيـات الثالثـة تتـهالك على
ـمـاهــاة إلى حـيـوان مــفـتـرس. ذلك أن الــلـحم.. يـحــول ابن الـقـارح بــا
ـثـالى لـلـحـيـوان األسـد والـذئب يـلـتـقـيـان فى الـتـعـبـيـر عن «الـنـمـوذج ا
ؤلف من اإلنـسان ومن ابن الـقارح ملـكة الكالم فـترس».. استـعار ا ا
ومـنحـها لـلحـيوان واسـتعـار من احليـوان صفـة الوحـشيـة االفتـراسية
وأعـــطــاهـــا لـإلنــســـان / لـــلـــبـــطل حـــتى يـــدس فى الـــصـــورة مــوقـــفه
ـقابل جنـد أبـا الـعالء قـد جسـد قـصـور ابن الـقارح الـنـقدى»(٨٤). وبـا
ـة فقيهة خبيرة بعلوم الفكرى فى قصـة احلية القارئة; حيث جندها عا
الـلغة من نـحو وصـرف وغيرهـا وأمور الـدين أيضا وبـالتـالى بعد أن
ـادية هـا هـى احلـية جـسـد كل من األسـد والـذئـب دناءة ابـن الـقـارح ا
الـقارئة جتسد دناءته الـفكرية «وتتنـافذ رمزية احلية الـفقيهة مع رمزية
ادى األسـد والذئب. فإن كـان هذان األخيران يـترجمـان عن سقوطه ا
فــإن احلــيـة تــوحى بــســقـوطه الــفــكـرى»(٨٥). بــاإلضــافـة إلـى قـصص
احليوان هذه هـنالك قصص حيوانية عديـدة فى الرسالة استحضرها
أبـو العالء ليعزز نقـده لشخصية الـبطل ابن القارح منهـا قصة البقرة

احلـرائر وأيـتم الصـبية?»(٨١). وها هى احلـية الـقارئـة تلقـنه درسا فى
ـتعددة الـتى زعمت أنـها تعـلمـتها من الـفقه والـلغةمن خالل الـقراءات ا
جـراء انتـقالـها لـلـسكن فى عـدد من منـازل عـلمـاء الفـقه واللـغة واألدب
وعـلى رأسـهم احلسـن البـصـرى ثم جندهـا تـكـشف له تـشيـعه - كـما
رأيـنـا سـابقـا - ثم تـغـمـز له أخيـرا أنه بـإمـكـانه البـقـاء مـعهـا ألنـهـا لو
شاءت ألصبـحت من أجمل غوانى اجلنة لكى تـكشف له عن شخصيته
تلونة الـتى ال يؤتمن لها جانب. تـحولة. كشخصـية األفعى ا ـتقلبة ا ا
هــكـذا يـكــون أبـو الـعالء قــد أخـذ هـذا الــرمـز األسـطــورى - احلـيـة -
ووظـفه توظيفا جـماليا من خالل استنـفاذ طاقته اإليحـائية التى فتحت
لنـا هـامشـا تـأويلـيـا واسعـا شـمل كافـة فـضاء الـرسالـة وكـان غرضه

األساس من هذا التوظيف هو نقد شخصية البطل.
والـقصص عـلى لسان احلـيوان - فى اجلـنة الـعالئيـة - لم تقـتصر
ـا جنـدهـا فى فـقط عـلى قـصـة احلـيــة ذات الـصـفـا واحلـيـة الـقـارئـة إ
قال بها فها هو يسرد مقامات مخـتلفة حتتم على أبى العالد تعزيـز ا
لـنـا قـصـة أسـد اجلـنـة وهــو أسـد الـقـاصـرة الـذى عـرف بـنـفـسه البن
الـقـارح قـائال: «أتـدرى من أنـا أيـهـا الـبـزيغ? أنـا أسـد الـقـاصرة الـتى
كانت فى طريق مصـر فلمـا سافر عتـبة بن أبى لهب يريـد تلك اجلهة
وقال النبى ص: اللهم سـلط علـيه كلـبا من كالبك ألـهمت أن جتوع له
أيـامـا وجـئت وهم نـائم بـ الـرفـقـة فـتـخـلـلت اجلـمـاعـة إلـيه وأدخـلت
ا فعلت»(٨٢). ويسرد لـنا أيضا قصـة ذئب اجلنة الذى يعرف اجلنة 
بـنـفـسه البن الـقـارح قـائال: «أنـا الـذئب الـذى كـلم األسـلـمى عـلى عـهد
الـنبى ص كنت أقـيم عـشـر ليـال أو أكـثر ال أقـدر عـلى العِـكْـرِشَةِ وال
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هكـذا استـغل أبو الـعالء الطـاقة اإليـحائيـة للـشخـصيـة احليـوانية
ووظـفها فى نـصه مانـحا النص جـمالـية خاصـة فهى من جـهة توحى
بــخــيــال أبى الــعالء اخلــصب الــذى جــعــله يــسـتــحــضــر هــذا الــتـراث
الـقصـصى الـهـائل ويـجـعـله جـزءا هامـا فى مـسـار سـرده «هـذا اجلزء
احلى الـنــابض الـذى يــلـمس الــقـلـوب ويــقـدح شـرارة اخلــيـال أال وهـو
القصص»(٨٩) ومن جـهة أخرى أدت دورها اخلـلقى والتعـليمى الذى
دفع بأبى الـعالء إلى استـحضـارها واستـنطاقـها حـيث إن «القصص
ــا طـال - تـتـضـمن األقـوال احلـيـوانى حـكــايـات رمـزيـة قـصـيـرة - ر
عزوة إلى احليوانـات والقصد منها تهذيب األخالق وتقو واألفعال ا
الـسـلـوك وإذاعـة اآلداب الراقـيـة بـأسلـوب مـؤثـر وشاق. فـهى حـكـايات
ذات مـغـزى خـلـقى وتـعـلـيــمى حتـكى عـلى لـسـان احلـيـوان أو الـنـبـات
ضمون فيقتصر وتتضمن مضمونا إنسانـيا شامال وقد يضيق هذا ا

على مجتمع محدد من اجملتمعات»(٩٠).

الوحشية - التى خرج ابن القارح وصاحبه عدى بن زيد يريدانها فى
رحلـة قنـص - فتـحدثت إلـيهـما حـ كاد يـصيـبهـا أحد األسـهم «قال:
أمــسك رحـمك الـله فــإنى لـست من وحش اجلــنـة الـتى أنــشـأهـا الـله
سـبــحـانه وتـعـالى ولـم تـكن فى الـدار الـزائــلـة ولـكـنى كــنت فى مـحـلـة
الـغرور أرود فى بعض الـقفار فـمر بى ركب مؤمـنون قد كرى زادهم
فـصرعـونى واستـعـانوا بى عـلى السـفـر فعـوضنى الـله جـلت كلـمته -
بـأن أسـكــنـنى فـى اخلـلـود»(٨٦). وهــا هـو بـقــر الـوحش أيــضـا جنـده
يتحدث إلى ابن القارح لعله ينجو من سهامه «أمسك يا عبد الله فإن
ـخـلب الـله أنـعم عـلـى ورفع عـنى الـبـوس. وذلك أنى صــادنى صـائـد 
وكـان إهابى له كـالسـلب فبـاعه فى بـعض األمصـار وصراه لـلسـانية
ــائه الـــكــرب وتــطــهـــر بــتــريــعه صــار فــاتـــخــذ مــنه غـــرب.. شــفى 
الـصاحلون فـشملـتنى بركـة من أولئك فدخـلت اجلنة أرزق فـيها بـغير
حــســاب»(٨٧) وهـاتــ الـقــصــتـ جتــسـدان ســعى ابن الــقـارح وراء
مـلذات الدنـيا فرغم وجـوده باجلنـة التى ما إن تـمنى فيـها شيـئا حتى
امـتــثل بــ يــديه إال أنه ال يــزال يـفــضل رحالت الــصــيـد واقــتــنـاص
حـيـوانـات اجلـنـة. وقـد جـعل أبـو الـعالد لـلـطـيـر قـصـة مع ابـن الـقارح;
ـر رف من أوز اجلـنـة فال يـلــبث أن يـنـزل عـلى تـلك الـروضـة حـيث «
ويقف وقوف مـنتظـر ألمر - ومن شأن طـير اجلنـة أن يتكـلم - فيقول:
ن فيها ما شأنـكم? فيقلن: ألـهمنا أن نـسقط فى هذه الـروضة فنغـنى 
من شـرب. فيـقول: عـلى بـركة الـله القـدير»(٨٨). فـجسـد من خالل هذه
الـقــصـة تـفـضـيل ابن الـقـارح جملـالس الـلـهـو والـغـنـاء وهى واحـدة من

كنه أبدا إخفاؤها. خبايا ابن القارح التى ال 
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١٣ - سورة األعراف اآلية: ١٧٦.
ـعرفة اجمللس ١٤ - مصطـفى ناصف محـاورات مع النثـر العربى مجـلة عالم ا
الوطـنى للثـقافـة والفنـون واآلداب - الكـويت ع ٢١٨ فبرايـر شباط ١٤١٧

ه١ - ١٩٩٧ ص: ٢٧٩.
قدس العهد القد والعهد اجلديد التكوين اإلصحاح الثانى. ١٥ - الكتاب ا

.٣٥ - ٣٦ : ١٦ - سورة البقرة اآليت
عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ١٢٩ ١٧ - أبـو الـعالء ا

.١٣٠ ١٣١ ١٣٢
١٨ - مصطفى ناصف محاورات مع النثر العربى ص: ٢٧٢.

١٩ - كــامل كـيالنى عـلى هـامش الـغــفـران: دواعى الـرسـالـة - قـصـة احلـمـاطـة
صر د ط د ت ص: ٨٥ - ٩٢. عارف ومكتبتها  مطبعة ا

عيد خان األساطير واخلرافات عند العرب ص: ٦١. ٢٠ - عبد ا
عـرى رسـالة الـغـفـران حت: عائـشـة عبـد الـرحمن ص: ٢٨٤ ٢١ - أبـو الـعالء ا

.٢٨٥
صدر نفسه ص: من ٢٧٢ إلى ٢٧٥. ٢٢ - ا

٢٣ - عائشة عبد الرحمن جديد فى رسالة الغفران ص: ٦١.
عرى رسـالة الغـفران حت: عائـشة عبـد الرحمن ن ص: ١٤٠ ٢٤ - أبو الـعالء ا

.١٤١
٢٥ - ابن هشام السيرة ج ٤ ص: ٨٤.

عرى رسالة الغفران ص: ١٤٠ ١٤١. ٢٦ - أبو العالء ا
٢٧ - مرسيا إلياد صورو ورموز ص: ١٢.

٢٨ - عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح أدبية الرحلة فى رسالة الغفران ص:
.٢٨ ٢٩

عرى رسالة الغفران حتقيق عائشة عبد الرحمن ص: ٢٧٩. ٢٩ - أبو العالد ا
٣٠ - عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح أدبية الرحلة فى رسالة الغفران ص:

.٣٢
ـعـرى رسالـة الـغفـران حت: عـائشـة عـبد الـرحمن ص: ٢٨٩ ٣١ - أبـو العالد ا

.٢٩٠ ٢٩١
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ركـز الـثـقـافى ١ - سـعـيـد يـقـطـ الـكالم واخلـبـر - مـقـدمـة لـلسـرد الـعـربـى - ا
العربى بيروت - لبنان ط١ ١٩٩ ص: ١٥.

٢ - ما حـاولت إثباته فى كـتابـها (جديـد فى رسالـة الغفـران - نص مسرحى من
القرن اخلامس الهجرى -).

عـتمدة (حتول الرسـالة وبزوغ شكل قـصصى فى رسالة ٣ - من خالل دراسته ا
الغفران).

عتمدة (مالحظات على الفن القصصى فى رسالة الغفران). ٤ - فى دراسته ا
٥ - عبـد الوهاب الـرقيق هنـد بن صالح أدبيـة الرحلـة فى رسالة الـغفران ط١

دار محمد على احلامى صفاقص تونس جانفى ط١ ١٩٩٩ ص: ٨.
٦ - ألف كمال الروبى حتول الرسالة وبـزوغ شكل قصصى فى رسالة الغفران

ص: ٨٧.
٧ - فــريــال جـبــورى غــزول قــصص احلـيــوان بــ مــوروثـنــا الــشـعــبى وتــراثــنـا
الـفلـسـفى مـجـلـة فـصـول مـجـلـة النـقـد األدبى قـراءات تـراثـيـة دار الـبـشـير
ـصـرية الـعـامـة لـلـكـتـاب مـصر مـج: ١٣ ع: ٣ خريف تـصـدر عن الـهـيـئـة ا

١٩٩٤ ص: ٢٥١.
٨ - م ن ص ن.

٩ - سعيد يقط الكالم واخلير ص: ٣٠.
١٠ - ألــفت كـمــال الــروبى حتــول الـرســالــة وبـزوغ شــكل قــصــصى فى رســالـة

الغفران ص: ٨٩.
رجع نفسه ص: ٩٠. ١١ - ا

١٢ - لـيلى حـسن سعـد الدين كـليـلة ودمـنة فى األدب الـعربى - دراسـة مقـارنة
دار الــشـيــر لـلــنـشــر والـتـوزيـع عـمـان - األردن د ط ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م

ص: ١٣٣.
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إلى ١٨١.
صدر نفسه ص: من ٢٥٧ إلى ٢٦١. ٥٥ - ا

صدر السابق ص: ١٣٠ ١٣١ ١٣٢. ٥٦ - ا
٥٧ - عائشة عبد الرحمن جديد فى رسالة الغفران ص: ٦٥ ٦٤ ٦٣.

58- victor- laurent trembly, sens du mythe rt approches
litteraire, (google. com).

عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٣٧٠. ٥٩ - أبو العالء ا
كـان فى رسـالة الـغـفران أشـكـاله ووظائـفه تـقد ٦٠ - عـبـد الوهـاب زغـدان ا
مـحـمد اخلـبـو دار صامـد لـلنـشـر والتـوزيغ صـفاقس اجلـمـهورة الـتـونسـية

ط٢ مادس ١٩٩٥ ص: ١٠٩ ١١٠.
٦١ - عائشة عبد الرحمن جديد فى رسالة الغفران ص: ٣٨.

٦٢ - عبد الرضا على األسطورة فى شعر السياب ص: ١٠٢.
٦٣ - ألــفت كـمــال الــروبى حتــول الـرســالــة وبـزوغ شــكل قــصــصى فى رســالـة

الغفران ص: ٧٢.
وسوى سرديات العصر اإلسالمى الوسيط ص: ١١٥ ١١٦. ٦٤ - حاسم ا

٦٥ - عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح أدبية الرحلة فى رسالة الغفران ص:
.٥١

رجع نفسه ص: ٥٦. ٦٦ - ا
عرى رسالة الغفران حت: عائش عبد الرحمن ص: ٣٦٤. ٦٧ - أبو العالء ا

صدر نفسه ص: ٣٦٦. ٦٨ - ا
٦٩ - ألــفت كـمــال الــروبى حتــول الـرســالــة وبـزوغ شــكل قــصــصى فى رســالـة

الغفران ص: ٨٨.
صدر السابق ص: ٣٦٧. عرى ا ٧٠ - أبو العالء ا

صدر نفسه ص: ٣٦٧ - ٣٧٢. ٧١ - ا
٧٢ - ألــفت كـمــال الــروبى حتــول الـرســالــة وبـزوغ شــكل قــصــصى فى رســالـة

الغفران ص: ٩٠.
رجع السابق ص: ٨٧. ٧٣ - ا

٧٤ - الـكـسـنـدر سى. كـيـرن األسـطـورة والـرمز فى نـقـد قـصـة «الـدب» لـفـوكـنر

صدر السابق ص: ٢٩٢ ٢٩٣. ٣٢ - ا
عرى رسالة الغفران حتقيق عائشة عبد الرحمن ص: ٢٩٣. ٣٣ - أبو العالء ا

صدر نفسه الصفحة نفسها. ٣٤ - ا
صدر السابق ص: ٢٩٣. ٣٥ - ا

عرى رسالة الغفران حتقيق عائشة عبد الرحمن ص: ٥٧. ٣٦ - أبو العالد ا
صدر نفسه الصفحة نفسها. ٣٧ - ا

٣٨ - عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح أدبية الرحلة فى رسالة الغفران ص:
.١٢٤

كان فى رسالة الغفران أشكاله ووظائفه ص: ٥٤. ٣٩ - عبد الوهاب زغدان ا
٤٠ - حسن طلب ولكم فى القصص حياة ص: ٤٨.

٤١ - ألــفت كـمــال الــروبى حتــول الـرســالــة وبـزوغ شــكل قــصــصى فى رســالـة
الغفران ص: ٩٠.

ـعـرى رسالـة الـغـفـران حت: عـائشـة عـبـد الـرحمن ص: ٢٩٠ ٤٢ - أبـو الـعالد ا
وما يليها.

٤٣ - ألفت كمال الروبى حتول الرسالة وبزوغ شكل قصصى ص: ٨٩.
رجع نفسه ص: ٨٩. ٤٤ - ا

٤٥ - فـريــال جـبــورى غـزول قـصص احلــيـوان بــ مـوروثــنـا الـشــعـبى وتــراثـنـا
الفلسفى ص: ٢٥٠.

رجع نفسه ص: ٩٤. ٤٦ - ا
47- Pirre brunel, la mythocritique, p77.
48- Pirre brunel, la mythocritique, p79.

٤٩ - عبد الرضـا على الزسـطورة فى شعر الـسياب دار الرائد الـعربى بيروت
- لبنان ط٢ ١٩٨٤ ص: ١٣١.

٥٠ - م ن ص ن.
٥١ - سامية أسعد الزسطورة فى األدب الفرنسى ص: ١٢٣ ١٢٤.

عرى رسالة الغفران حت عائشة عبد الرحمن ص: ٣٧٢. ٥٢ - أبو العالء ا
٥٣ - فوزى محمد أم رسالة الغفران ب التلميح والتصريح ص: ١٠٩.

عـرى رسالة الغـفران حت عائشـة عبد الرحمن ص: من ١٧٨ ٥٤ - أبو العالد ا
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األسـطـورة والرمـز - دراسـات نـقـدةى - ترجـمـة: جـبرا إبـراهـيم جـبرا ص:
.١٣٣

٧٥ - أنس داود الزسطورة فى الشعر العربى احلديث ص: ٣٧٥.
عرى ص: ١٧١ ٧٦ - انظـر على كـمحـيان خـنارى مـصادر ثـقافـة أبى العـالء ا

وما يليها.
٧٧ - أنس داود الزسطورة فى الشعر العربى احلديث ص: ٢٤٧.

٧٨ - فــريــال جــبـور غــزول قــصص احلــيــوان بـ مــوروثــنــا الـشــعــبى وتــراثــنـا
الفلسفى ص ١٣٦.

رجع السابق ص: ١٣٩. ٧٩ - ا
ـغربى أبو القـاسم احلس بن عـلى بن احلس بن عـلى بن محمد ٨٠ - الوزير ا
ـلك بهرام جور ونسبة غربى ينتـمى إلى أسرة مشرقية يـرتفع نسبها إلى ا ا
ـا هى ألن واحدا منـها كـان يتولى وطن وإ هذه األسـرة ليسـت نسبـة إلى ا

غرب فى بغداد. ما يعرف بديوان ا
٨١ - عائشة عبد الرحمن جديد فى رسالة الغفران ص: ٥٦ ٥٧.

عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ٣٠٥. ٨٢ - أبو العالء ا
صدر نفسه ص: ٣٠٦. ٨٣ - ا

٨٤ - عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح أدبية الرحلة فى رسالة الغفران ص:
.٧٠

رجع نفسه ص: ٧١. ٨٥ - ا
عرى رسالة الغفران حت: عائشة عبد الرحمن ص: ١٩٨. ٨٦ - أبو العالء ا

صدر نفسه الصفحة نفسها. ٨٧ - ا
صدر السابق ص: ٢١٢. ٨٨ - ا

قدس واجلـميل ٨٩ - حسن طـلب ولكـم فى القـصص حيـاة قراءة فى جتـليـات ا
من خالل رمـزية احلـروف ورمزيـة السـرد مجـلة فـصول مـجلـة النـقد األدبى
صـرية العـامة لـلكتـاب - مصر مج: ١٢ تراثـنا الـنثرى تـصدر عن الـهيئـة ا

ع: ٣ خريف ١٩٩٣ ص: ٤٧.
٩٠ - لـيلى حـسن سعـد الدين كـليـلة ودمـنة فى األدب الـعربى - دراسـة مقـارنة

ص: ١٣١.
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إن الــدور األســاسى لـــلــنــقــد األســطــورى هــو تـــتــبع الــتــغــيــرات
والـتجـديـدات الـتى تـلـحق بـالـعـنـصـر األسطـورى داخل الـنص األدبى
ومـعـرفـة جـمـلـة تلـك االنزيـاحـات سـواء بـالـزيـادة أو بـالـنـقـصـان لفـتح

هامش قرائى لها ورصد أهم اجلماليات الناجتة عنها.
وحــ كـانت دراسـتى مـوسـومـة بـ«الـرمــوز وجتـلـيـاتـهـا فى رسـالـة
الــغـفـران - لــلـمـعـرى دراســة نـقـديــة أسـطـوريــة» فـإنـنى حــاولت تـتـبع
جتـليـات الرمـوز األسطـورية فى نص رسـالة الـغفـران وكان اهـتمامى

منصبا على الرموز األسطورية دون الرموز األخرى.
تبع فى هذه الـدراسة النقـدية هو «منـهج النقد نـهج ا وح كان ا
وظفـة داخل نص الرسالة من األسـطورى» فإننى تـتبعت تلك الـرموز ا
نهج فى حد ذاته فبعد أن خالل تلك اخلطوات الثالث التى يعتمدها ا
تـجلية فى النص انتقلت إلى استخرجت أهم تـلك الرموز األسطورية ا
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والشيطان مـن خالل الشخصية احليوانية والـغيبية على التوالى حيث
ساهمـا فى خلق جو تـعليمى وعـظى وجو من العـجائبـية أكسب النص
وظفة ترقى جماليـة خاصة. وبالتـالى فإن هذه العـناصر األسطوريـة ا
إلى درجة عـدها رمـوزا أسطـورية وأن هذا الـتوظـيف هو تـوظيف فنى
ـا يـسـتـهـوى الـنـاقـد إلى جـمـالى وأن الـنص الـعـربـى الـقـد يـزخـر 

دراسته بآليات ومناهج نقدية حديثة ألنه ال يزال دائما حيا متجددا.
ا زاد من جمـاليات هذا التـوظيف الرمزى األسطورى فى نص و
رسالة الغفران ثراءه الشـديد حيث تتنازعه مجاالت عديدة مثل علوم
عتقدات الدينيـة ومعتقدات مختلفة ذاهب الفلسفـية وا اللغـة والنقد وا
ـذاهب مــتـعـددة واســتـفــادته من نـصــوص الـقــرآن الـكـر والــشـعـر
الـعـربى. فـكــانت هـذه الـروافــد الـتى اسـتـقـى مـنـهـا أبــو الـعالء نـسـيج
ـوظـفـة ـا فـيـه الـكـفـايــة لـتـثـرى الــرمـوز األسـطـوريــة ا رسـالـته ثــريـة 
بـداخـلهـا. إضـافة إلى جـمـالـية تـضـافـر الشـعـرى  والنـثـرى فى نـسيج
ا ساهم فى تولـيد السرد واسترساله باإلضافة أيضا إلى الرسالة 
وقـوف الـرسـالـة عـلـى تـخـوم أشـكـال سـرديـة مـتـعـددة مـنـهـا الـقـصص
ـعـتـقـدات الـهـنـديـة حـول الـتنـاسخ وقـصص األسـطوريـة واخلـرافـيـة وا

احليوان وغيرها من األشكال التى أثرت نسيجها السردى وولدته.
ا تقدم فـقد خلصت الـدراسة النقـدية األسطوريـة لنص رسالة و

الغفران إلى النتائج التالية:
عاصرة ناهج الـنقدية ا ة أمام ا ١ - مرونـة النصوص العربيـة القد
مـن خالل تالئم نص رسـالـة الـغــفـران لـلـمـعـرى مـع مـنـهج الـنـقـدى

األسطورى لصاحبه بيير برونيل.

ـقـارنـتـها مع مـعرفـة أهم تـلك االنـزيـاحـات التى طـرأت عـلـيـها وذلك 
األسطورة األولية ومعرفة مـا إذا كانت قد حلقت بها تغييرات أو أنها
ـطـاوعــات الـتى حلـقت بـقـيت عــلى حـالـهــا ألن الـتـدقــيق فى مـعـرفــة ا
بـالـرموز األسـطـورةى يحـيلـنـا مبـاشرة إلـى معـرفة مـقـدار إشعـاع تلك
ـدونـة وذلك بـحـسب تـلك الـتـعـيـرات الـرمـوز األسـطـوريـة داخل نص ا
طـاوعة طردا مع اإلشعاع فكلما كان الطارئة علـيها حيث تتناسب ا
ـتـدة; أى ـتـلك مـطـاوعـة  ــتـجـلى داخل الـنص  الـرمـز األسـطـورى ا
حلقت به جملة من التغيرات والتشوهات تكون مسافته الداللية واسعة
وبالـتالى تـشع داللته عـلى كافـة فضـاد الرسـالة أما تـلك الرمـوز التى
تكـون مطـاوعـتهـامتـقلـصة فـإن إشعـاعـها يـكون بـاهتـا وال حتيـلنـا على
هـامش قرائى واسع وبالتـالى كانت هذه اخلطـوات اإلجرائية مـتتابعة
مرتبطـة بعضها بـبعض وقد استـطعت من خاللها تـتبع ذلك التوظيف
الـرمـزى األسطـورى داخل نص رسـالة الـغفـران وخـلصت أخـيرا إلى
مـعـرفـة جمـالـيـاته وحـ كـانت رسـالـة الـغـفران نـصـا سـرديـا تـتـخـلله
أبيات شـعرية كـان تركـيزى منـصبـا على أهم اجلمـاليـات التى أنتـجها
ـوظف داخل الـنـسيج الـسـردى من خالل تـوظيف الرمـز األسـطورى ا
طاوعات ساهمت أبى العالء للرموز الثالثة وقد أحلقت بها جملة من ا
فى اسـتــنـفـاذ طـاقـتـهـا اإليــحـائـيـة وإضـفـائـهــا عـلى كـافـة فـضـاء نص
الرسـالـة إضـافة إلـى جمـالـيـات توظـيف رمـزى احلـية والـشـيـطان من
خالل الـقالب الـقصـصى احلوارى حـيث ساهم هـذا األخيـر فى تولـيد
الــسـرد داخـل نص الـرســالـة واســتــرسـاله من خـالل خـلق مــتـوالــيـات
سـرديـة من حــ آلخـر إضـافـة إلى جــمـالـيـات تـوظــيف رمـزى احلـيـة
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متواليات سردية من ح آلخر.
١٠ - تـــوظـــيف أبـى الــعـالء لـــرمـــزى احلــيـــة والـــشـــيـــطـــان من خالل
الشـخـصيـة احلـيوانـية والـغـيبـيـة على الـتـوالى أضفى جـمـاليـة على
كـافـة نص الـرسـالـة حـيـث سـاهم فى خـلق جـو تـعـلـيـمى ووعـظى

وجو من العجائبية.
وروث العربى ١١ - تـأثر أبو العالء فى تـوظيفه للـرموز األسطوريـة با
ذهب الهنـدى الذى يقول بـالتناسخ وقد جنح فى وغـير العربى كـا

تطويع كل هذه الرموز لتخدم نصه ومراميه.
١٢ - جنح أبو العالء فى إسقاط التوظيف الرمزى على الواقع وجعله
ـعـانـاته حيث ـوضـوعى  ـعادل ا ثـابـة ا مرآة عـاكـسـة له فـكـان 
اسـتطاع نقل جتـربته الفرديـة ومعاناته إزاء ما يـحيط به إلى جعله

معاناة اجلماعة وجتربة جمالية عامة.
١٣ - أدى التوظيف الـواعى للرموز الرئيسيـة الثالثة: احلية والشجرة
والـشيـطـان إلى نقل صـورة البـطل إلى الـقار وفـضحـها ومن ثم

عيش الذى كان يعانى منه أبو العالد وأمثاله. فضح الواقع ا
ا يـسـتـهوى الـنـاقـد إلى دراسته ١٤ - الـنص الـعـربى القـد يـزخـر 

بآليات ومناهج حديثة ألنه ال يزال دائما حيا متجددا.
كـن أبدا احلسم فـى نتائج وفى األخيـر ال أملك إال الـقول أنه ال 
ـرام ولـكـنـهـا ــيـة واحلـكم عـلـيـهـا بـالـكـمـال وبـلـوغ ا أى دراسـة أكـاد
تخصصة تظل دوما بحاجة إلى بحث كغيرها من الدراسات العلمية ا
ـكنـنـا أبدا مـستـفـيض ألن احلقـيـقـة العـلـميـة تـبـقى دائمـا زئـبـقيـة ال 
احلـسم الـنـهائى فـيـهـا لكـنـنى عـلى الرغم من كـل هذا حـاولت جـاهدة

ـة فى خـزانة األدب ٢ - وجـود الـعـديد مـن النـصـوص الـعـربـيـة الـقـد
العربى القد تستحق منا وقفة تأمل ودراسة لبعثها من جديد.

٣ - لم تـقـتـصر مـرحـلـة الـتوظـيف الـرمـزى عـلى النـصـوص اإلبـداعـية
ا يـحـتوى تـراثنـا األدبى الـقد عـلى نـصوص ـعاصـرة فـقط وإ ا
كـانت واعـيـة بـالتـوظـيف الـرمزى األسـطـورى مـثل رسالـة الـغـفران

للمعرى.
٤ - تعـدد الرمـوز األسطـورية داخـل النص وتـنوعـها مـنهـا رمز احلـية
ـا يـؤكـد ثــراءهـا بـسـبب ثـراء ورمـز الــشـجـرة ورمـز الـشـيــطـان 

ستقاة منها. الروافد ا
ـوظفـة مـنح النـص هامـشا ٥ - اسـتطـاعت هـذه الرمـوز األسـطوريـة ا
قـرائيـا واسعـا وبالـتـالى منـحته جـمالـيـة خاصـة ألنهـا أفرغت من
محـتواها األصـلى واكتسـبت دالالت إيحائـية جديـدة أكسبت نص

طاوعة. الرسالة جمالية خاصة وهى ما أسماه بيير برونيل با
٦ - انفتاح النص على روافد مـعرفية عديدة أدى إلى ثرائه واكتسابه

لطاقة إيحائية هائلة.
ا أدى وظفـة داخل النص بسمـة اإليحائية  ٧ - اتسـام كل الرموز ا
إلى تعـدد دالالت الرمز الواحـد منهـا وهذا ما مـنح النص جـمالية

خاصة من حيث الكثافة والعمق والتنوع.
٨ - توظيف أبى العالء للرموز الثالثة كان توظيفا فنيا جماليا.

٩ - تـوظـيف أبى الـعالء لـرمـزى احلـيـة والـشـيـطـان من خالل تـقـنـيـتى
الــقـالب الــقــصـصى احلــوارى أضــفى جـمــالــيـات عــلى كــافـة نص
الـرسالة; حـيث ساهم فى توليـد السرد واسـترساله من خالل خلق
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. ١ - القرآن الكر
صادر: صادر:١ - ا ١ - ا

عارف عرى رسالـة الغفران حتقيق عائـشة عبد الرحمن دار ا ٢ - أبو العالء ا
- القاهرة ط١٠ ١٩٩٦.

ـعرى رسـالة الـغفـران تقـد وشرح مـفيـد قمـيحـة دار مكـتبة ٣ - أبـو العالء ا
الهالل بيروت - لبنان د ط ١٩٨٨.

عـرى رسالـة الغفـران شرح وحتـقيق عـلى الشـلق دار القلم - ٤ - أبو الـعالء ا
بيروت د ط دت لبنان.

راجع: راجع:٢ - ا ٢ - ا
- إبراهيم (نبيلة)- إبراهيم (نبيلة)

٥ - أشكـال التعـبير فى األدب الـشعبى ط ٣ دار غـريب - مصر - الـقاهرة ط
.٣

- إلياد (مرسيا)- إلياد (مرسيا)
٦ - مظـاهر األسطـورة تر: نـهاد خيـاط دار كنعـان للـدراسات والنـشر دمشق

ط١ ١٩٩١.
- أم (فوزى محمد)- أم (فوزى محمد)

عـرفة اجلامـعية - إسـكندرية ٧ - رسالـة الغفران بـ التلـميح والتـصريح دار ا
.١٩٩٣

- األلوسى- األلوسى
٨ - بلوغ األرب فى مـعرفة أحـوال العرب شرحـه وصححه وضبـطه محمـد بهجة

الزثرى ج٢.
ير) ير)- بروب (فالد - بروب (فالد

٩ - مـورفولـوجيـا احلكـاية اخلـرافـية تـر: أبو بـكر أحـمد بـاقاديـر النـادى الزدبى

ـثـابة الـتـنسـيق بـ نص عـربى قـد ومنـهج نـقـدى معـاصـر لـيكـون 
بادرات التى حتاول النهوض بتراثنا األدبى التشجيع على مثل هـذه ا

القد ونفض الغبار عنه.
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ـؤسـسـة اجلـامعـيـة لـلـدراسات والـنـشـر والـتوزيع بـيـروت - لـبـنان ط١ ا
.١٤١٩ - ١٩٩٩

- حس (طه)- حس (طه)
عارف القاهرة - مصر ط٦ ١٩٦٣. ١٩ - جتديد ذكرى أبى العالء دار ا

- احلوت (محمد سليم)- احلوت (محمد سليم)
يثولوجيا عند العرب دار النهار للنشر ط٣ ١٩٨٣. ٢٠ - فى طريق ا

عيد) عيد)- خان (عبد ا - خان (عبد ا
٢١ - األساطـير واخلـرافات عنـد العـرب دار احلداثة لـلطـباعة والـنشـر والتوزيع

بيروت - لبنان ط٣ ١٩٨١.
- خنارى (على كنجيان)- خنارى (على كنجيان)

٢٢ - مـصـادر ثقـافـة أبى الـعالء الدار الـثـقـافيـة لـلنـشـر الـقاهـرة - مـصر ط١
.٢٠٠١
- داود (أنس)- داود (أنس)

نـشأة الـشعـبيـة للـنشـر والتوزيع ٢٣ - األسـطورة فى الـشعر الـعربى احلـديث ا
واإلعالن.

- الذبيانى (النابغة)- الذبيانى (النابغة)
ـعـارف ٢٤ - الـديـوان جت: مــحـمـد أبـو الــفـضل إبـراهــيم ذخـائـر الــعـرب دار ا

صر - القاهرة د ط د ت.
- الرازى (محمد) فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين محمد- الرازى (محمد) فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين محمد

شـتهر: بالـتفسـير الكـبير ومفـاتيح الغـيب دار الفكر ٢٥ - تفـسير فخـر الرازى ا
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان د ط  د ت.

- الرقيق (عبد الوهاب) وبن صالح (هند)- الرقيق (عبد الوهاب) وبن صالح (هند)
٢٦ - أدبية الرحلة فى رسالة الغـفران دار محمد على احلامى صفاقس تونس

جانفى ط١ ١٩٩٩.
- رومية (وهب أحمد)- رومية (وهب أحمد)

عرفة ع ٢٠٧ الكويت. ٢٧ - شعرنا القد والنقد اجلديد مجلة عالم ا
- زكى (أحمد كمال)- زكى (أحمد كمال)

٢٨ - األساطير - دراسة حضارية مقارنة دار العودة - بيروت ط ٢ ١٩٧٩.

الثقافى - جدة - السعودية د ط ١٩٨٩.
- ابن األثير (احلافظ)- ابن األثير (احلافظ)

١٠ - البداية والنهاية ج٥.
- ابن سيد الناس- ابن سيد الناس

ـغازى والسير مج ٢ دار الفكر لـلطباعة والنشر ١١ - عيون األثر فى الفنون وا
والتوزيع بيروت - لبنان د ط د ت.

- ابن قتيبة- ابن قتيبة
١٢ - الـشعـر والشـعراء تـقد الـشيخ حـسم تـميم مـراجعـة وإعداد الـشيخ عـبد
ـنـعـم الـعـريــان دار إحـيـاء الــعـلــوم - بـيـروت - لــبـنـان ط٢ ١٤٠٦ - ا

.١٩٨٦
لك) لك)- ابن هشام (أبى محمد عبد ا - ابن هشام (أبى محمد عبد ا

١٣ - الـسـيرة الـنـبويـة ومـعة ألـفـية الـسـيرة الـنـبويـة أرجوزة شـعـرية لـلـحافظ زين
ـتـوفى سنـة ٨٠٦ تقـد ومـراجعـة صدقى الـدين عبـد الـرحيم الـعراقى ا
جـمـيل الـعـطـار حتـقـيق وتـعــلـيق سـعـيـد مـحـمـد الـلـحـام إشـراف مـكـتب
البـحـوث والـدراسـات دار الـفـكـر لـلـطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيع بـيروت -

لبنان د ط ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢.
- اجلاحظ- اجلاحظ

١٤ - احليوان مج١ ج١.
ولى (محمد أحمد) وآخرون ولى (محمد أحمد) وآخرون- جاد ا - جاد ا

١٥ - قصص العرب ج٤ دار الفكر بيروت - لبنان د ط ١٩٧٩.
- اجلاز (حمزة)- اجلاز (حمزة)

١٦ - من وصايا الـرسول ص تر: فـوزى شعبان دار األكـير - بيـروت - لبنان
د ط د ت.

- حجازى (سمير سعد)- حجازى (سمير سعد)
ــعـاصــر قـضــايـا واجتــاهـاته دار اآلفــاق الـعــربـيـة د ط ١٧ - الـنــقـد األدبى ا

.٢٠٠٠
- حرب (طالل)- حرب (طالل)

١٨ - أولـيــة الـنص نــظـرات فى الــنـقــد والـقــصـة واألســطـورة واألدب الـشــعـبى
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.١٩٧٢ -
- عبد الله (محمد حسن)- عبد الله (محمد حسن)

٤٠ - أسـاطـيـر عـابـرة احلـضـارات «األسـطـورة والــتـشـكـيل» دار قـبـاء لـلـطـبـاعـة
والنشر والتوزيع القاهرة - مصر دط ٢٠٠٠.

- العقاد (عباس محمود)- العقاد (عباس محمود)
٤١ - مـطالـعات فـى الكـتاب واحلـيـاة دار الكـتاب الـعربـى بيـروت - لبـنان ط٣

.١٣٨٦ - ١٩٦٦
- على (عبد الرضا)- على (عبد الرضا)

٤٢ - األسـطـورة فى شـعـر الـسـيـاب دار الـرائـد الـعـربى بـيـروت - لـبـنان ط٢
.١٩٨٤

- الغذامى (عبد الله)- الغذامى (عبد الله)
٤٣ - اخلـطـيئـة والـتـكـفـيـر - من الـبـنـيـويـة إلى الـتـشـريـحـيـة ط١ النـادى األدبى

الثقافى ١٩٨٥.
- فراى (نورثروب)- فراى (نورثروب)

ـؤسـسة ٤٤ - طـريق اإلسـراف األسـطـورة والـرمـز تـر: جبـرا إبـراهـيم جـبـرا ا
العربية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان ط٢ ١٩٨٠.

- كول (سى - كامبل)- كول (سى - كامبل)
٤٥ - حتـويل األســطـورة الـتــوراتـيـة: اســتـعـمــال مـكـلــيش لـقـصــيـتى آدم وأيـوب
ـؤسـسـة الــعـربـيـة األسـطـورة والــرمـز تـر: جـبــرا إبـراهـيم جـبــرا ط٢ ا

للدراسات والنشر - بيروت - لبنان ط٢ ١٩٨٠.
- كيرن (الكسندر سى)- كيرن (الكسندر سى)

ؤسسة ٤٦ - األسطورة والرمز فى نقد قصة «الـدب» تر: جبرا إبراهيم جبرا ا
العربية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان ط٢ ١٩٨٠.

- كيالنى (كامل)- كيالنى (كامل)
ـعارف ٤٧ - عـلى هـامش الغـفران: دواعـى الرسـالة - قـصـة احلمـاطـة مطـبـعة ا

صر د ط د ت. ومكتبتها 
لك) لك)- مرتاض (عبد ا - مرتاض (عبد ا

ـعتقدات الـعربية يثـولوجيا عـند العـرب دراسة جملموعـة من األساطير وا ٤٨ - ا

٢٩ - دراسات فى النقد األدبى دار األندلس - بيروت - لبنان.
- زغدان (عبد الوهاب)- زغدان (عبد الوهاب)

ــكـان فى رسـالـة الـغـفـران أشـكــاله ووظـائـفه نـصـوص وقـراءات تـقـد ٣٠ - ا
مـحـمـد اخلـبـو سلـسـلـة يـشرف عـلـيـهـا محـيى الـدين حـمـدى دار صـامد

للنشر والتوزيع صفاقس تونس ط٢ ١٩٩٥.
- سعد الدين (ليلى حسن)- سعد الدين (ليلى حسن)

٣١ - كـلــيـلـة ودمــنـة فى األدب الــعـربى - دراســة مـقـارنــة دار الـبـشــيـر لـلــنـشـر
والتوزيع عمان - األردن د ط ١٤٠٩ - ١٩٨٩.

- السواح (فراس)- السواح (فراس)
٣٢ - مـغـامــرة الـعـقـل األولى «دراسـة فى ســوريـا وبالد الـرافــدين» دار الـكــلـمـة

للنشر بيروت - لبنان ط٣ ١٩٨١.
ـشرقية دار عالء يـثولوجيـا والديانات ا ـعنى دراسات فى ا ٣٣ - األسطورة وا

الدين دمشق - سوريا ط٨ ١٩٩٧.
- شرف الدين (خليل)- شرف الدين (خليل)

عـرى ابن رشد ابن خـلدون ٣٤ - فى سـبيل مـوسوعـة فلـسفـيـة ٤ أبو الـعالء ا
دار مكتبة الهالل - بيروت لبنان د ط ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

- الشورى (مصطفى عبد الشافى)- الشورى (مصطفى عبد الشافى)
ية للنشر لوجنمان صرية العا ٣٥ - الشعر اجلاهلى تفسير أسطورى الشركة ا

- مصر د ط ١٩٩٦.
- صدقة (جان)- صدقة (جان)

ـة د ط - د ت ريـاض ـيـثـولـوجـيـا الـقـد ٣٦ - رمـوز وطـقـوس - دراسـات فى ا
الريس للكتب والنشر مصر د ط د ت.

- عبد احلكيم (شوقى)- عبد احلكيم (شوقى)
٣٧ - الفولكلور واألساطير العربية ط٢ دار ابن خلدون الكويت ١٩٨٣.

٣٨ - موسـوعـة الفـولـكـلور واألسـاطـير الـعـربـية مـكـتـبة مـدبـولى مـطبـعـة أطلس
اإلعالم - الكويت د ط ١٩٩٥.
- عبد الرحمن (عائشة) بنت الشاطئ- عبد الرحمن (عائشة) بنت الشاطئ

٣٩ - جديد فى رسالة الغفران دار الكتاب العربى بيروت - لبنان. ط١ ١٣٩٢
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57 - LA Mythocritique., P.U.F, 1992, paris.

58 - Dictionnaire des mythes litteraires, edition de rocher, 1980,

paris,

- TROUSSON, RAYMONS

59 - Hhemes et mythes (question de methode) arguments et cu-

mants edition del universite de bruxelles, 1981, belgique.

- TREMBLAY, VICTOR - LAURRENT

60 - Sens du mythe et approches litteraires, wilfrid laurrie  univer-

sity, (google. com).

٤ - اجملالت والدوريات:٤ - اجملالت والدوريات:
- أسعد (سامية)- أسعد (سامية)

عاصر مـجلة عالم الفكر (الرمز واألسطورة) ٦١ - األسطورة فى األدب الفرنسى ا
الكويت اجمللد ١٦ ع ٣ أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٥.

- بارت (روالن)- بارت (روالن)
٦٢ - األسطورة اليوم سحـر الرمز - مختارات فى الرمـزية واألسطورة مقاربة
وترجمة: عبـد الهادى عبد الـرحمن دار احلوار للنـشر والتوزيع الالذقية

- سوريا ط١ ١٩٩٤.
- الروبى (ألفت كمال)- الروبى (ألفت كمال)

٦٣ - حتـول الـرسالـة وبـزوغ شـكل قصـصى فى رسـالـة الغـفـران مـجلـة فـصول
مج: ١٣ ع ٣ خريف ١٩٩٤.

- زايد (عبد احلميد)- زايد (عبد احلميد)
٦٤ - الـرمـز واألسـطـورة الـفـرعـونـيـة مــجـلـة عـالم الـفـكـر (الـرمـز واألسـطـورة)

الكويت اجمللد ١٦ ع ٣ أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٥.
- طلب (حسن)- طلب (حسن)

ـقــدس واجلـمـيل من خالل ٦٥ - ولــكم فى الـقـصـص حـيـاة قـراءة فى جتــلـيـات ا
رمزيـة احلروف ورمـزية الـسرد مـجلـة فصول مـجلـة النـقد األدبى تـراثنا
صرية العامة للكتاب - مصر مج ١٢ ع ٣ النقدى تصدر عن الهيئة ا

خريف ١٩٩٣.

ؤسسة الـوطنية للكتاب اجلزائر د ط ة الدار التونسـية للنشر ا القد
د ت.

سعودى (أبو احلسن) على بن احلسن بن على سعودى (أبو احلسن) على بن احلسن بن على- ا - ا
٤٩ - مـروج الذهب ومـعـادن اجلوهـر حت: محـمـد محـيى الدين عـبـد احلمـيد دار

عرفة - بيروت - لبنان د ط د ت. ا
وسوى (جاسم) وسوى (جاسم)- ا - ا

ــركــز الــثــقـافـى الــعـربـى الـدار ٥٠ - ســرديــات الــعــصــر اإلسالمى الــوســيط ا
البيضاء بيروت لبنان ط١ ١٩٩٧.

- ناصف (مصطفى)- ناصف (مصطفى)
ـعرفـة ع ٢١٨ اجمللس الـوطنى ٥١ - محـاورات مع النـثر الـعربى مـجلـة عالم ا

للثقافة والفنون واآلداب الكويت رمضان ١٤١٧ هـ - فبراير ١٩٩٧.
٥٢ - الصورة األدبية دار األندلس - بيروت - لبنان ط٣ ١٩٨٣.

- يقط (سعيد)- يقط (سعيد)
ركز الـثقافى الـعربى - بيروت - ٥٣ - الكالم واخليـر - مقدمـة للسرد الـعربى ا

لبنان ط١ ١٩٩٧.
- يونغ (كارل غوستاف)- يونغ (كارل غوستاف)

.. مراحل احلياة.. ٥٤ - علم النفس التحليلى أهـداف ومشكالت العالج النفسى

حتـلـيل األحالم.. علم الـنـفس واألدب.. الـنـماذج.. الـطـبـيب ورجل الدين..
بـ فـرويـد ويـونغ تـرجـمـة وتقـد نـهـاد خـيـاط دار احلـوار - سـوريا -

الالذقية ط١ دمشق ١٩٨٥.
راجع األجنبية: راجع األجنبية:٣ - ا ٣ - ا

- PAGEAUX, DANIEL - HENRI

- LA Litterarture Generale et comparrree. ED armand, colin, paris.

55 - ENCYCLOPEDIE MICROSOFT,R,encarta 2001, C, 1999-

2000. Microsoft corporation, (CD.)

- FRYYE, NORTHROP

56 - Litterature et mythe, Revue poetique, poetique 8, 1971. paris.

-BRUNEL, PIERRE
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(google. ٧٤ - رؤيـة ومـسـتـويـات التـنـاص فى قـصـة مـهـرجان الـشـعـر الـعـمانى
.com)

- يونس (محمد عبد الرحمن)- يونس (محمد عبد الرحمن)
.(google. com) ٧٥ - األسطورة فى الشعر والفكر بيان الثقافة

وسوعات: عاجم وا وسوعات:* ا عاجم وا * ا
٧٦ - ابن منظور لسان العرب ط١ دار الصادر - بيروت ١٩٩٠.

٧٧ - مــاكس شــابــيــرو ورودا هــنــدركس مــعــجم األســاطــيــر تــر: حــنــا عــبـود
منشورات دار عالء دمشق د ط ١٩٩٩.

.(sd rom) وسوعة الشعرية اإلصدار ١ اجملمع الثقافى ٧٨ - ا
* الكتب السماوية:* الكتب السماوية:

ـقدس فى الـشرق ٧٩ - كـتاب احلـياة أى كـتاب الـعهـد القـد جمـعيـة الكـتاب ا
األدنى.

قدس قدس أى الـعهـد القـد والعـهد اجلـديد جـمعـية الـكتـاب ا ٨٠ - الـكتـاب ا
فى الشرق األدنى.

- عبد الوهاب (لطفى)- عبد الوهاب (لطفى)
ــسـرح فى مــأسـاة «أوديب مــلـكــا» مـجــلـة عـالم ٦٦ - األسـطــورة واحلـضـارة وا
الـفــكـر الـكـويت مج ١٦ ع ٣ أكـتـوبـر - نـوفـمـبـر - ديـسـمـبـر ١٩٨٥

وزارة.
- غزول (فريال جبورى)- غزول (فريال جبورى)

٧٦ - قـصص احلـيـوان بـ موروثـنـا الـشعـبى وتـراثـنـا الفـلـسـفى مجـلـة فـصول
مجلـة النقـد األدبى فى العلـوم اإلنسانـية تراثـنا النـقدى مصر مج ١٢

ع٣ خريف ١٩٩٣.
- ليتش (إدموند)- ليتش (إدموند)

٦٨ - بـنـيـة األسطـورة: كـلود لـيـفى شـتراوس والـتـحـليل الـبـنـيوى لألسـطـورة تر:
عرفة دمشق سوريا ع ٣٩٧ أكتوبر ١٩٩٦. ثاذر ذيب مجلة عالم ا

- وصفى (هدى)- وصفى (هدى)
شـروع الفـكـرى وأسطـورة أوديب - قراءة فى فـكر طه حـس (١٩٩٨ - ٦٩ - ا
١٩٧٣) مجلـة فول مجـلة النقـد األدبى فى العلـوم اإلنسانـية مصر مج

٤ ع١ أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر  ١٩٨٣.
٥ - دراسات من اإلنترنت:٥ - دراسات من اإلنترنت:

- جاكسون (ليونارد)- جاكسون (ليونارد)
٧٠ - الـبنـيـوية فى طـورها الـفـرنسى تـر: ثـائر ذيب مـلة الـنـقد ١٤٢٢ مـأخوذة
(Arabia. عن مــجــلـة اآلداب األجــنــبـيــة ع ١٠٦ ربــيع وصـيف ٢٠٠١

.Com)

. (Arabia. Com) ٧١ - مالحظات على فن القص فى رسالة الغفران
- سليمان (محمد الصالح)- سليمان (محمد الصالح)

٧٢ - الرحالت اخليالـية فى الشعر الـعربى احلديث من منشـورات احتاد الكتاب
(Arabia. Com)  العرب ٢٠٠٠

- عزام (محمد)- عزام (محمد)
وقف األدبى احتاد الكتاب العرب ٧٣ - األسطورة فى الشعر السورى مجلة ا

(Arabia. Com ع ٣٧٢ نيسان ٢٠٠٠٢
وسوى (بشر شرف) وسوى (بشر شرف)- ا - ا
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∫ WK K « v  dAMK

ÎUÐu²?J� Êu?J¹ Ê√ vK?Ž »U²J?�« s� 5²?�	?MÐ VðUJ?�« ÂbI?²¹ ¿

Æ¡Ëd?I?� `{«Ë j�?Ð Ë√ W??³?ðU?J?�« W??�ü« Ë√ d?ðu?O?³??L?J?�« vK??Ž

Îö−?	?� p	??¹œ Ë√ ©C.D® W?½«u?D?Ý√ t?F?� o�d?¹ Ê√ qC??H?¹Ë

ÆsJ�√ Ê≈ qLF�« tOKŽ

rCð …dB²?�� WOð«– …d?OÝ rłd²*« Ë√ oI?;« Ë√ VðUJ�« Âb?I¹ ¿

Æ WŽu³D*« t�ULŽ√Ë WOB�A�« tðU½UOÐ

l³ÔÞ ¡«u?Ý U?N?O?�≈ W?�b?I*« a?	M?�« œd?Ð W?�e?K?� d?Ož W?K?	?K?	?�« ¿

Æ l³D¹ r� Â√ »U²J�«
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إصدارات

سلسلة كتابات نقدية

VKD*« b?³Ž b?L×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈu?	M�« œd?	�« W?žöÐ ≠±∂∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbO?ý—u?š ‚Ë—U� b?M?Ž vBB?I?�« sH�« ≠±∂∑

rOMž rOK(« b³Ž bL×� Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW????O????Ðd?????F????�« …b?????O????B?????I????�«  ôu????% ≠±∂∏

‚Ë—U� Õö� Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈb‡‡IM?�« À«d²?�«  «¡«d‡‡� ≠ ·ö²?šô« dz«Ëœ ≠±∂π

Âö	�« b³Ž v�uOÐ vHDB� Æœ

vFOÐd�« œuL×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»œ_« œËb‡Š v‡� ≠±∑∞

qOŽU?LÝ≈ b?O?	�« b?L×?� ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆd?B� v� W?¹dF?A?�« WŁ«b?(« ≠±∑±

—ËbM� b?L×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?NðUI?O³D?ðË ÆÆœd	�« Êu?M� fOÝQ?ð ≠±∑≤

b¹“ uÐ√ dO³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆqOJA²�«  UO?�ULł ÊU�uÞ ÈËb� dFý ≠±∑≥

tK�« nO{ qOŽULÝ≈ bOÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆWOÐU²J�«Ë W?O¼UHA�« 5Ð œd	�«  UO�¬ ≠±∑¥

v�öF�« rJ(« b?³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆd?Ł_«Ë UD)« W?MÝ u?Ð√ rO¼«dÐ≈ b?L×?� ≠±∑µ

s¹b�« eŽ UM³�« s	Š ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU½_« …¡«d� Ø dšü« …¡«d� ≠±∑∂

s¹b�« e?Ž U?M?³?�« s	?ŠÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈËU?N?A?�« b?ÒL?×?Ô� bÒL?×?Ô� d?F?ý ≠±∑∑

  ÿu‡H?×� ÂU?A?‡‡¼ ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UO?M?O²?	?�« v� ÈdF?A?�« »UD?)« ≠±∑∏
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