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 املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني ، محد الشــاكرين وشــكر احلامدين ، والصــالة والســالم على ســيد اخللق حممد بن  
 عبد هللا ، الويف األمني وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين..

 أما بعد :

ــيما يف العقدين   ــردية احلديثة خالل العقود األخرية من القرن املاضـــي وال سـ ــات السـ فلقد ســـعت الدراسـ
األخريين منه إىل مقاربة النص الســردي ومعاينة اجتاهاته ومناهجه انطالقاً من تعدد الدراســات اليت أولت النص 

جزئي ملعاينة جزئية حمددة ترتصــــــــــــد اهتمامها على حنو كلي من خالل دراســــــــــــته من جوانبه كافة ، أو على حنو  
 معامله وأجزاءه .. 

واألسـطورة : حكاية سـردية انبثقت من األوليات األوىل يف توجه االنسـان حنو فهم الكون ومعرفة أصـل  
الوجود وظواهر الطبيعة املتقلبة ، وهي نص سـردي شـأ�ا شـأن النصـوص السـردية اليت تتعامل مع األدب بوصـفه 

اصـــــــــــــة .. ومن هنا انطلقت الفكرة األوىل فناً كتابياً له قواعده وأصـــــــــــــوله ومنطلقاته ، كما له قوانينه الكتابية اخل
لدراســة األســطورة دراســة ســردية تكشــف عن بنيتها الســردية ضــمن تعامل الشــخصــيات مع األحداث يف إطار 

 مكاين مهمش ، هلا مكو�هتا األساسية وأساليبها التعبريية اخلاصة. 
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 املراحل األوىل من وقد أجدين ملزمة بذكر الصـــــــعوابت اليت اعرتضـــــــت ســـــــبيل ابحث حياول الغوص يف 
بدا�ت االنســـــــان ، وان يعود إىل الوراء إىل مرحلة تفصـــــــلنا عنها ثالثة آالف ســـــــنة قبل امليالد .. فمع صـــــــعوبة 
العثور على املوضـــوع وجدت الباحثة نفســـها إبزاء مشـــكلة أعمق بكثري من تلك اليت ختطتها ، أال وهي صـــعوبة 

لة أو شــبه كاملة ، فالكثري من املؤرخني الذين درســوا االســطورة العثور على النصــوص األســطورية بصــورهتا الكام
بوصـفها جزءاً من اتريخ االنسـان القدمي مل يكونوا ليتطرقوا إىل ذكرها كاملة ، بل كانوا يتمثلون بعدة أسـطر منها 

فما ابلنا أبســــــــاطري يفوق عدد  –على أقل تقدير    -قد ال تزيد على عشــــــــرة من أصــــــــل مائة ومخســــــــني ســــــــطراً  
طورها االلف ؟! . فباسـتثناء أسـطورة اخلليقة البابلية اليت جتاوزت األلف سـطر عند هايدل وسـبعمائة ومخسـني سـ 

سـطراً عند السـواح ، وابسـتثناء أسـطورة هبوط أ�� إىل العامل السـفلي ، وأسـطورة الطوفان البابلية ، فإن األسـاطري 
ــيما وأ�ا نصـــوص مدونة على رقم وألواح طينية  األخرى مل جند منها ســـوى عدة أســـطر ، فما احلل إذن ؟ . السـ

خضــــــــعت للتغريات اجليولوجية اليت أصــــــــابت الكون ، فضــــــــًال عن بُعد املســــــــافة اليت تفصــــــــلنا عن تلك املرحلة 
الســـــومرية والبابلية ، حرمتنا من العثور على الكثري من األســـــاطري إذ تعرضـــــت هذه األلواح إىل كســـــر أو تلف ، 

 ح اليت وصلتنا كاملة إىل اخنرام يف سطورها ؟! .ورمبا تعرضت األلوا 

ــادر واإلفادة من النصـــــوص   ــعوبة ســـــوى االعتماد على هذه املصـــ ومل يكن أمام الباحثة لتذليل هذه الصـــ
ــات  ــها أمام ندرة الدراسـ ــرف على هذا االقرتاح . كما أ�ا وجدت نفسـ ــتاذ املشـ ــكلها احلايل بعد موافقة األسـ بشـ

ــردية اليت ختص البنية ــردية ، بل وانعدامها تقريبا فلجأت إىل مقاربة النص   الســـــ ــفها حكاية ســـــ األســـــــطورية بوصـــــ
األســــــطوري ومعاينته معاينة ســــــردية ابإلفادة من مصــــــادر ودراســــــات ســــــردية حديثة أبرزها:البناء الفين يف الرواية 

هيم،وامللحمية يف الرواية العربية العربية لشــــــــــــــجاع العاين ، والبناء الفين لرواية احلرب العربية يف العراق لعبد هللا ابرا
 املعاصرة لسعد عبد احلسني العتايب،وغريها سيجد القارئ أثرها يف ثنا� هذه األطروحة .

ومل تكن هذه الدراسة ببعيدة عن مضمون األسطورة التارخيي : مفهومها عند الدارسني واملؤرخني ونظرهتم 
ا ، فكان هذا املضــمون هو املهاد التأســيســي الذي تشــكل إليها ، وأســباب ونظر�ت نشــوئها وأنواعها ووظائفه

منه التمهيد ، وقد وجد األسـتاذ املشـرف أبنه سـيكون �قصـاً ما مل يتم التطرق إىل األسـطورة بوصـفها نصـاً سـرد�ً 
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األســـطورة : نص ســـردي خامتة لتمهيد ابتدأ�ه ابألســـطورة  –ودراســـتها على هذا األســـاس ، فكان هذا العنوان  
 ، لننتهي به نصاً سرد�ً . كتاريخ

أما فصـــــول الدراســـــة ، فقد توزعت على ثالثة فصـــــول أســـــاســـــية انقســـــم كل فصـــــل على عدة مباحث : 
اختص األول بدراســـة عناصـــر الســـرد األســـطوري : الشـــخصـــيات واملكان واحلدث ، فيما اختص الثاين بدراســـة 

بري الفنية كالتكرار واحلوار والســرد فكانت أبرز مكو�ت الســرد األســطوري : الراوي واملروي له ، أما وســائل التع
 مالمح الفصل الثالث .

كان النص هو املرتكز األســاس يف هذه الدراســة وهو ما أدى إىل اعتماد النص وحتليله منهجاً للدراســة  
. 

وأخرياً : جتد الباحثة نفســــــــــــــها عاجزة عن إيفاء اآلخرين حقهم ، ابلشــــــــــــــكراجلزيل ، لكل ما أبدوه من  
ن ورعاية خاصـة وال سـيما املشـرف على هذه األطروحة األسـتاذ الدكتور حممد صـابر عبيد ملا بذله من جهد تعاو 

وعناية ،فضــــــالعن تتبعه الدائم واطالعه على كل ما خيص النص ســــــواء ابإلجابة على االســــــئلة املطروحة، أم مبا 
 أمد الباحثة من مصادر ونصائح وتوجيهات .

لعميق لكل من: األســتاذ الدكتور ســعد عبد احلســني ملا قدمه من مســاعدة كما تقدم الباحثة شــكرها ا 
ووضـع اخلطوات األوىل وتوضـيح كل ما غمض ، فضـًال عن أنه كان املصـدر األسـاس الذي اسـتقت منه الباحثة 
موضـــــــــوعها،ولألســـــــــتاذ الدكتور محدي محيد الدوري لتكلفه عناء ترمجة ملخص األطروحة إىل اللغة اإلنكليزية ، 

ألســــتاذ القاص املبدع فرج �ســــني وهو يكلف نفســــه عناء الرد على بعض األســــئلة أو قراءة مباحث من هذه ول
  ٠األطروحة ،والشكر اجلميل إىل كل من مد يد العون إلمتام هذا العمل

ــان البدائي عاجزاً عن فهم الكون وما حتيط به من ظواهر وتقلبات ، وكذلك     وختاماً : لقد كان اإلنسـ
ابلنســـــــبة للباحثة اليت وجدت نفســـــــها عاجزة كل العجز عن إكســـــــاب عملها هذا صـــــــفة الكمال ، إميا�ً   احلال

يقينياً منها أبن الكمال هلل وحده ، خص به نفســــــــــه ، وكل ما تطمح إليه هو منطق الصــــــــــواب ، فإن أصــــــــــابته 
 فبفضل من هللا ، وإن جانبته فمن نفسها ... وهللا من وراء القصد .
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األسطورة ، مصطلح ذو مغزى سحري خاص ، عرفتها شعوب العامل ، والتقت عندها ، ُعدَّت تراث اإلنسان  
   وزمان ، فكانت منبع اإلهلام األديب ( ) ، فما هي األسطورة ؟  يف كل مكان

األســــطورة لغًة : مأخوذة من اجلذر الثالثي للفعل (ســــطّر) ، وهي تعين األابطيل، أي أحاديث ال نظام هلا ، يقال :  
لفة ، فيقال : إسـطار هو يسـطِّر ما ال أصـل له : أي يؤلف ، واألسـاطري ، مجع أسـطورة ، وأتيت مفردة بصـيغ واشـتقاقات خمت

 .  )١(وإسطارة ابلكسر ، وأسطري وأسطورة ابلضم 

ــيغــة اجلمع، ومل ترد مفردة مطلقــاً، ومنهــا قولــه تعــاىل :   إْن هــذا إال  ووردت هــذا اللفظــة يف القرآن الكرمي بصــــــــــــ
ــــــني  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــري األولـ ــــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :  )٢( أسـ ــعـــــــــــــــــــ ــه تـــــــــــــــــــ ــولـــــــــــــــــــ ــذلـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــ  ، وكـــــــــــــــــــ

 ــيًال    وقالوا أســـاطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه ، مبعىن: أحاديث األمم الســــالفة وأكاذيبهم  )٣(  بكرًة وأصـ
)٤( . 

�لت اهتماماً كبرياً من لدن الدارســـني والباحثني ويف شـــىت اجملاالت واحلقول املعرفية ، جتاوز نطاق االهتمام التقليدي  
ابملفهوم والنشـاة اىل دراسـتها دراسـة جادة وواعية ،والوقوف عند املفاصـل االسـاسـية  لبنائها الداخلي ، وسـعت هذه الدراسـات 

ــريها ف  ٠إىل حتديد األســــس العامة هلا   ــاطري وتفســ ــة األســ ــر فرع جديد من فروع املعرفة ، ُعين بدراســ ــع عشــ ظهر يف القرن التاســ
)يعين : حكاية تقليدية   Muthoُعِرف ابمليثولوجيا ، وتتألف الكلمة من مقطعني ، األول : مأخوذ من األصـــــــــــــل اليو�ين (  

ــة بشــــــــــــــعب من وعليه فإن امليثول  ٠يعين : العلم   (Logy)عن اآلهلة االبطال، والثاين   ــاطري اخلاصــــــــــــ وجيا تعين جمموعة األســــــــــــ
 .   )٦(، تنتمي إىل العامل الذي يبنيه اإلنسان ال إىل الذي يراه  )٥(الشعوب 

وهي كما حددها كرمير : (( أول حماولة يف اتريخ الفكر اإلنساين لوضع مفاهيم فلسفية هتدف إىل انقاذ اإلنسان   
ا )) ، فشكلت:((صورة التعبري الشائعة آنئذ عن هذا الفهم للوجود والتاريخ ، إذ  وظواهرهمن متاهات اجلهل أبسرار الطبيعة 

 كانت تنطوي على منط من

 
 لسان العرب ، مادة (سطر) .ینظر :      )١(

  . ٣١األنفال :       )٢(
   . ٥الفرقان :       )٣(
   . ٢/٣٠٣ینظر : تنو�ر األذهان من تفسیر روح الب�ان       )٤(
   . ١٠ینظر : مغامرة العقل األولى :       )٥(
   . ١٧٠ینظر : األدب العام المقارن :       )٦(



 

 
١٢ 

 

التفكري ال متلك اآلن وصفه أبنه عقالين أوغريعقالين ، ومع ذلك فهو ميثل يف جوهره صراع اإلنسان مع قوى الطبيعة من  
 .  )٧(حوله)) 

، كما تتحدث عن ((اتريخ واقع مقدس اعتقدت به  )٨(املنشــأ واملصــري  وميكن أن نعدها حكاية تتحدث عموماً عن 
اجلماعات البدائية وفيها تفســـــــــري لنشـــــــــأة الكون أو تعليل الظواهر الكونية أو الطبيعية ، واتريخ اآلهلة وإنصـــــــــاف اآلهلة وامللوك 

ه يف هذا العامل، فهي إذن (( تلك ، لذلك غدت أشــــــبه ما تكون بصــــــورة جمازية حتاكي طبيعة اإلنســــــان ومصــــــري  )٩(واألمراء)) 
املادة الرتاثية اليت صـــــيغت يف عصـــــور اإلنســـــانية األوىل ، وعّرب هبا اإلنســـــان يف تلك الظروف اخلاصـــــة عن فكره ومشـــــاعره جتاه 

ــعور واحتـد هبـا الزمـان كمـا أحتـد فيهـا املكـان ))  الوجود فـاختلط فيهـا الواقع ابخليـال وامتزجـت معطيـات احلواس والفكر والالشــــــــــــ
، وهذه احلكاية نشــــــأت يف املرحلة األوىل لنشــــــأة اإلنســــــان ، أما الصــــــور اليت عّربت عنها فلم تكن إال حماوالت لتفســــــري  )١٠(

ــواء  ــرية على حدٍّ ســـــ ــيئاً حمرياً  )١١(الظواهر الكونية والبشـــــ ــرية كاالحالم شـــــ ، إذ كانت الظواهر الطبيعية كالزالزل والظواهر البشـــــ
 . )١٢(لإلنسان البدائي 

لقد أكد ليفي شــرتاوس على أ�ا وقائع حدثت منذ زمن بعيد ، هدفها تفســري احلاضــر واملاضــي ورمبا املســتقبل أيضــاً  
، أما ابرت فقد عدها كالماً ، ولكنها ليســــــــــت أي  )١٤(نســــــــــاين  ، فيما عّدها مولر ، خدعة ترتبت على طبيعة العقل اإل )١٣(

، كما أ�ا ((موضـــــــوع )١٦(، لذلك فهي ســـــــطو مســـــــتمر على اللغة  )١٥(كالم ، بل أ�ا تتميز عنده بتحويل املعىن إىل شـــــــكل  

 
  . ٢٧أدب التار�خ عند العرب :       )٧(
   . ٢٤٦ألدب : ینظر : نظر�ة ا      )٨(
 . ٦٠الحكا�ة الشعب�ة العراق�ة :       )٩(
 . ١٢األسطورة في الشعر العر�ي الحدیث :       )١٠(
   . ٢٣ینظر : الموسوعة الفلسف�ة :       )١١(
   . ١٩١ینظر : الفلكلور ما هو ؟ :       )١٢(
   . ٥ینظر : األسطورة والمعنى :       )١٣(
 .   ٣٩ینظر : الدولة واألسطورة :       )١٤(

  . ٢٤٧ینظر : األسطور�ات : )          ١٥(
   . ٢٦٨ن : ٠ینظر : م )          ١٦(



 

 
١٣ 

 

ــاطة   )١٧(اعتقاد))  ــان البدائي بوجود قوى عظمى تتحكم يف الكون ، وقد ظلت تنتقل من جيل إىل آخر بوســـــــــ الرواية اإلنســـــــــ
 . )١٨(الشفاهية حىت أصبحت ذاكرة للموروث اجلمعي 

إن (( األدب األســـــــــطوري يقوم بتغذية احلاجات البشـــــــــرية القدمية واألصـــــــــلية يف األمان والقوة وما يرتبط هبا من مناء  
 فال عجب أن يربطها شرتاوس ابلبنية االجتماعية .  )١٩(اجتماعي واقتصادي وشجاعة ...)) 

على أن األســـــــــطورة حكاية مقدســـــــــة أبطاهلا من اآلهلة أو أنصـــــــــاف اآلهلة ، وأحداثها وقعت يف زمن أمجع الباحثون  
ســــحيق يضــــفي عليها نوعاً من القداســــة ، حتمت عليها أن تقرأ يف أماكن عبادة اإلنســــان البدائي مث أخذت تولد وتتطور يف 

 عن صـــراع أبنائها مع الطبيعة من أجل البقاء عن جمتمعات فعلية ملموســـة كانت معرضـــة للحروب واألزمات الداخلية ، فضـــالً 
 . )٢٠(طريق ممارسة العمل اليومي ، ولقسوة الزمن آنذاك شأن آخر يف إذكاء هذا الصراع 

ــة أو واقعة غري حقيقية    (( جمهولة املؤلف ، وموضــــــــــوعها الدائم هو الكوين األمشل من اليومي ، أي ما  )٢١(أ�ا قصــــــــ
، جاءت  )٢٣(، فهي (( تعبري أديب عن أنشـــطة اإلنســـان القدمي ))    )٢٢(والقضـــا� الكربى))   أتصـــل خاصـــة ابملصـــائر واألصـــول

ــأته واترخيه من خالل حكا�ت عن كائنات تتجاوز العقل  ــة الكون األوىل ، ونشــــــ ــفاهي حيكي قصــــــ ــرد شــــــ على شــــــــكل ((ســــــ
ثنائية املوت واحلياة ومســــــألة اخلري ، متثل نظرة اإلنســــــان إىل أصــــــل الوجود والكون و  )٢٤املوضــــــوعي ، وخترق التصــــــور العادي))

 . )٢٥(والشر والعدالة اإلهلية ومسألة اخللود وغريها من املوضوعات اليت ختص اإلنسان 

 
   . ١٥:  ة مضمون األسطور )          ١٧(
 . ٦٨ – ٦٧ینظر : تشر�ح النقد : )          ١٨(
 . ٦القص األسطوري و�عده النفسي : )         ١٩(
   . ٨األسطورة والروا�ة : ینظر :       )٢٠(
   . ١/١٦٦ینظر : معجم النقد العر�ي القد�م       )٢١(
   . ١١٣مرا�ا نرس�س :       )٢٢(
   . ٢٣األسطورة والتار�خ في التراث الشرقي القد�م :       )٢٣(
  . ١٠الملحم�ة في الروا�ة المعاصرة :       )٢٤(
   . ١٩ینظر : أدب الحكمة في وادي الرافدین :       )٢٥(



 

 
١٤ 

 

كتبت األسـطورة أبسـلوب شـعري خاص ، إذ هي يف جوهرها (( ضـرب من الشـعر يسـمو على الشـعر إبعالنه حقيقة  
يعلن عنها ، ضـــــرب من الفعل أو املســـــلكة املراســـــيمية ، ال جيد حتقيقه  ما ، ضـــــرب من التعليل أبنه يبغي أحداث احلقيقة اليت

 .  )٢٦(ابلفعل نفسه ، ولكن أن يعلن ويوسع شكًال شعر�ً من أشكال احلقيقة )) 

وحنن ال نعلم على وجه التحديد كيف نشــــأت األســــطورة وأين ؟ إذ أكدت ســــوزان الجنر على هذه احلقيقة بقوهلا :  
اليقني أين بدأت صـــناعة األســـطورة ضـــمن نشـــوء الفكر اإلنســـاين ، إال أنه نشـــأ يف مكان ما بعد إدراك (( ال نعلم على وجه 

األمهية احلقيقية للقصـص . يف كل خيال جامع مهما كان ومهياً هناك مقومات ترمز إىل العالقات البشـرية الواقعية ، واحلاجات 
 .  )٢٧(النهاية السعيدة " )) واملخاوف الواقعية ، واملآزق والصراعات اليت حتسها " 

أما كيف نشــأت األســطورة وملاذا نشــأت ؟ فهي اســئلة تقتضــي اإلجابة عنها الرجوع إىل البدا�ت األوىل لإلنســان     
البدائي ، عندما كانت العقلية البدائية بســــيطة إىل احلد الذي يدفعها إىل أنســــنة اإلله وإكســــائه صــــفات بشــــرية ، ومتييز نفســــه 

اســـــتأثرت هبا اآلهلة من دون البشـــــر، لذا ســـــنتعامل مع البدا�ت األوىل لنشـــــاط  عنها بكل الصـــــفات ما عدا صـــــفة اخللود اليت
وســنبتدئ  )٢٨(العقل اإلنســاين يف مرحلة احلضــارة األوىل لإلنســان وهي ما أطلق عليها مبرحلة (("طفولة احلضــارة " "الرائدة")) 

 بفكر اإلنسان البدائي .

، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ابللغة )٢٩(يف األشــياء للوصــول إىل معرفتها))يعرف الفالســفة الفكر إبنه: ((إعمال العقل        
اليت تعرب عنه ، كما أنه يرتبط ابلتصـور اإلنسـاين ، وميكن أن يتحدد من خالل عالقة اإلنسـان ابألشـياء ، وابلنشـاطات العقلية 

نظرته الثاقبة لألشـــــياء ، للظواهر الطبيعية، ، ومل يســـــتطع الفكر البشـــــري أنذاك التأقلم مع األوضـــــاع املختلفة من حوله ، ف )٣٠(
للمشـــاعر والعواطف املتغرية غري الثابتة جعلته يلجأ إىل أســـاليب تســـاعده يف الكشـــف عن نشـــاطه الفكري فكانت األســـطورة 

نشـأت أبرز هذه األسـاليب ، لذلك مثّلت أوىل مراحل التفكري الفلسـفي ، وهذه املرحلة شـأ�ا شـأن املراحل الفلسـفية األخرى 
ــائبة على حنو ما ،   )٣١(نتيجة أتمل اإلنســـان يف ظواهر الكون ، وعالقتها حبياته على وجه األرض  ، وإذا كانت هذه النظرة صـ

فإن التأكيد على أن األسـطورة نشـأت قبل نشـوء الفلسـفة من األمور البدهية ، فهي كعلم يبحث عن أسـرار هذا الكون ومغزاه 

 
  . ١٩ما قبل الفلسفة :       )٢٦(
   . ١٠٨جذور األسطورة :       )٢٧(
  . ٤/ ١حكمة الكلدانیین       )٢٨(
 . ٧األخالق في الفكر العراقي القد�م :       )٢٩(
   . ١٥٩ – ١٥٧ینظر : المعجم الفلسفي :       )٣٠(
   . ١٠ینظر : األسطورة ، نبیلة ابراه�م :       )٣١(



 

 
١٥ 

 

وقت آلخر حتتاج إىل نوع من التفسـري وسـواء أكان هذا منطقياً أم ال، فإن العقل البدائي كان  ، والتحوالت اليت تطرأ عليه من
 يتقبله ، ورمبا كان حيرص عليه كل احلرص .

يقول دريين خشـــــــبة : (( أســـــــاطري القدماء هي أحالمهم اليت أخذت تعمر أخيلتهم حينما شـــــــرعوا يتنقلون يف ســـــــلم  
جة ، إىل حياة التمدن واالســــــــتقرار ، مث التفكر يف أســــــــرار هذا الكون وتعليل القوى اخلارقة اليت التطور ، من احلياة البدائية الف

، فحياة التمدن واالســــــــــتقرار جعلته يفكر أن مثة تناقضــــــــــاً جوهر�ً يكمن يف الكون ، وأن  )٣٢(تتســــــــــرت وراء هذا العامل ... ))  
ته ، كما أنه اكتشف أن  أحالماً ورؤى وكوابيس جتتاحه ساعة الظالم الظواهر الطبيعية املتقلبة تؤدي دورها يف تغيري مسار حيا

، البعض منها تقلقه ، والبعض اآلخر : تسـعده ، وأن هناك فرقاً بينه وبني الطبيعة ، فراح يفكر ويتأمل ويبحث عن أسـرار كل 
اجهة هلا عن فرديتها وصـــــــــــفاهتا هذا ، كان يتعامل مع الظواهر الطبيعية على أ�ا ((قوة حية تكشـــــــــــف لإلنســـــــــــان يف حلظة مو 

ــيـاء من �حيـة كيفيـة حـدوثهـا وملـاذا حتـدث ابلطريقـة اليت نفكر هبـا حنن ، وإمنـا من �حيـة  وإرادهتـا ... مل يكن ينظر إىل األشــــــــــــ
 . )٣٣(مسببها )) 

من ، كيف خلق ؟ و  )٣٤(دائم السـؤال عن أصـل الوجود ونشـوء الكون   –وأمام حريته هذه وتقلباته    –كان اإلنسـان   
الذي خلقه ؟ ومن الذي خلق اإلنســـان وملاذا ؟ ما هي القوانني اليت حتكمه ؟ كيف نشـــأت الشـــمس والقمر والنجوم ؟ وكيف 
اســـــــــتقر كل واحد منها يف مكانه من دون أن يكون هناك ما يســـــــــنده ؟ ولقد ((لفت انتباهه تغري الفصـــــــــول األربعة من حالة 

ر ، مث عودة احلياة مرة أخرى إىل األعضــــــــــاء امليتة من الكائنات ، أو انبعاثها مرة اخلضــــــــــرة واجلمال إىل الذبول واملوت واالنداث
 . )٣٥(أخرى يف ذات أخرى متكررة من الذات الراحلة )) 

وإذا كان النشــــاط الفكري لإلنســــان البدائي من الغا�ت األســــاســــية اليت دفعت اإلنســــان إىل األســــطورة ، فثمة غاية  
طورة ، فمشـاعر اخلوف والفزع والنوازع الداخلية اليت كانت تنتابه أحيا�ً ، مل يكن هلا خمرج سـوى أخرى ميكن  أن حتققها األسـ 

 . )٣٦(سبيل األسطورة 

 
 . ١/١٦یر الحب والجمال عند الیونان طأسا      )٣٢(
   . ٨٧سومر أسطورة وملحمة :       )٣٣(
        . ١٠ – ١/٩، وحكمة الكلدانیین  ١٠، و�ذلك األسطورة / نبیلة ابراه�م :  ١٥ینظر : مغامرة العقل األولى :  ) ٣٤(

 . ٦٨ال�طل األسطوري والملحمي :   )٣٥(
 . ١١ینظر : أشكال التعبیر في األدب الشعبي :   )٣٦(



 

 
١٦ 

 

أما املوت فقد كان فاجعة كربى إذ هو ((توقف معامل احلياة يف اجلســــــم الطبيعي، من حركة ومنو وحس وتنفس وقدرة  
صل عندها ثنائية الوجود اإلنساين (اجلسد والروح) ليعود كل عنصر منها اىل عامله على التكاثر والتغذي ، وهو �اية مرحلة تنف

التفكري االسطوري اليشري اىل عملية فصل الروح عن اجلسد ، أو �اية اإلنسان ،بل هو انتقال من شكل اىل  -  )٣٧(االزيل)) 
ائراً عاجزاً ، اليعرف األسرار اليت تدفعه اىل فكان اإلنسان وهو يشهد هذا املنظر أمامه يقف ح -)٣٨(آخر من أشكال الوجود

كـل هـذا ، ويتســــــــــــــاءل عن مغزاه ، ملـاذا ميوت وـتذـبل احلـياة ؟ ومـاذا ميكن أن يفعـل لكي يتخلص مـنه؟ واىل أين ـتذهـب روحـه 
 بعد انفصاهلا عن اجلسد ؟ .

ــافه الفروق اجلوهرية بينه وبني الطبيعة ، أدرك أن مثة قوى        غري الطبيعة هلا األولوية يف العبادة ، وبتطور وعيه واكتشـــ
ــة مـــــــــــــــــن  ــبـــــــــــــــ ــريـــــــــــــــ ــه قـــــــــــــــ ــالـــــــــــــــ ــه ، وأشـــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــ ــاتـــــــــــــــ ــا صـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــ ــه ، هلـــــــــــــــ ــنـــــــــــــــ ــة مـــــــــــــــ ــبـــــــــــــــ ــريـــــــــــــــ  قـــــــــــــــ

، ولكن الفرق اجلوهري بينهما أن اإلنسـان فاٍن ، وأما تلك القوى الغيبية اليت أطلق عليها تسـمية اآلهلة ((فال يؤثر   )٣٩(شـكله 
، وكان من نتيجة هذا االعتقاد أن ظهر نوع من األســـــــــــــاطري تتغىن آبهلة هلا  )٤٠(املوت أبي حال من األحوال على خلودها)) 

 رت معركتها مع الطبيعة . صفات بشرية ال تقارن ابليت سبقتها وخس

وكانت نشـــــــــأة األســـــــــاطري طبيعية ، تلقائية ، إذ كان اإلنســـــــــان ((غري قادر على التعليل الصـــــــــحيح ، ومعرفة احلقيقة  
للظواهر املختلفة اليت أىب أن يرتكها بال تفســري أو تعليل فأنشــأ حوهلا هذه األســاطري اليت كانت تقدم إليه إجاابت كانت تقنعه 

، على أن مثل هذه األسـئلة مل تكن يف مرحلة الطور األول من حياة اإلنسـان ، حني فتح  )٤١(حلة املتخلفة ... ))  يف هذه املر 
عينيه على احلياة ،ومل تكن الظواهر الطبيعية تثري اهتمامه حىت شـب عن الطوق وتوسـعت مداركه ، فأخذ يسـال ويفكر ويتأمل 

األســئلة ، فكانت أن نشــأت األســطورة (( نتيجًة إحلاح اإلنســان القدمي على ، ومن مث يبحث عن تعليل وتفســري مقنعني هلذه 

 
 . ٤٨األخالق في الفكر العراقي القد�م :   )٣٧(
 . ٦١دراسة نقد�ة :  –ألسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي ینظر : المنهج ا  )٣٨(
 . ١٢ینظر : الملحم�ة في الروا�ة المعاصرة :   )٣٩(
 . ٧٢عقائد ما �عد الموت :   )٤٠(
   . ٦٨األسطورة ، مجدي محمد شمس الدین :        )٤١(



 

 
١٧ 

 

، ومبعىن آخر ، إن ســــبب نشــــوء األســــاطري  )٤٢(فهم الكون بظواهرِه املتعددة وربط هذِه الظواهر يف بناء متماســــك متكامل))  
 . )٤٣(على سرب أغوارها ))  يعود إىل (( إحساس اإلنسان بضرورة تفسري ظواهر كونية وطبيعية مل يكن العقل قادراً 

 وظهرت نظر�ت كثرية تفسر أسباب نشوء األساطري،من أبرزها تلك اليت حددها بلفنش أبربع نظر�ت متثلت بـ : 

النظرية الدينية :تقول ابن مجيع األســـاطري تعود يف أصـــوهلا األوىل إىل الكتب الســـماوية املنزلة، أما الوقائع الصـــحيحة فقد  -١
 ملها .تبدلت واختفت معا

النظرية التارخيية : تؤكد على أن اآلهلة وأبطال األســـاطري مل يكونوا ســـوى كائنات بشـــرية حقيقية ، ومبرور الزمن واختالف  -٢
 األجيال ، أضيفت إليها الز�دات واحلواشي حىت ارتقى هؤالء األبطال اىل مصاف اآلهلة .

ــفي ، أو  الرمزيــة : تؤكــد على أ�ــا رموز وجمــازات –النظريــة اجملــازيــة  -٣ ذات مغزى أديب ، أو هــدف ديين ، أو معىن فلســــــــــــ
 ٠حقائق اترخيية حتولت مع مرور الزمن إىل مادة أدبية خالصة

هي أصــــل العبادات األوىل ، وأن اآلهلة   –الرتاب واملاء واهلواء والنار    –النظرية الطبيعية : تؤكد على أن العناصــــر األربعة   -٤
 . )٤٤(الطبيعية الرئيسة مل تكن إال رموزاً للظواهر 

وال تنتمي هذه النظر�ت إىل مدرســـــــة معينة ، كماال ختضـــــــع لتيار بعينه ، فاملدارس واالجتاهات اليت حاولت تفســـــــري   
أســــــــباب نشــــــــوء األســــــــاطري اختلفت هي األخرى ، فمع �ا�ت القرن التاســــــــع عشــــــــر وبدا�ت القرن العشــــــــرين ، ومع ظهور 

ه املدارس على عاتقها مهمة تقدمي نظر�ت تفســــر األســــطورة وتبني دالالهتا وأنواعها االجتاهات الفكرية والنقدية ، أخذت هذ
اليت تعددت بتعدد االجتاهات حبيث نقف عاجزين عن حتديد معني هلذه األنواع ، وقد أدرك الســـــــــــــواح حجم هذه املشـــــــــــــكلة 

ــتعرض آراءها وحيدد يف ــاطري فقســــمها على مؤكداً على أن املدارس قد وقعت يف أحادية النظرة ، فأخذ يســ ــوئها أنواع األســ  ضــ
، أما  فاضــــــــل عبد  )٤٧(، وأشــــــــارت نبيلة ابراهيم إىل أ�ا مخســــــــة   )٤٦(، فيما ذهب أمحد زكي إىل أ�ا أربعة   )٤٥(تســــــــعة أنواع  

الواحد علي فقد حددها بثالثة أنواع هي : أســـــاطري اخلليقة ، وأســـــاطري التنظيم، وأســـــاطري متفرقة تتحدد عنده حســـــب طبيعة 
، وقســمتها اجلوراين على ســبعة أنواع مســتندة إىل آراء الســابقني وحتديداهتم يف بعٍض منها، أما يف البعض اآلخر  )٤٨(وضــوع امل

 
  . ٩ال�طولة في القصص الشعبي :        )٤٢(
   . ٨٢على هامش األسطورة :        )٤٣(
  . ٤١٢ – ٤١٠ینظر : عصر األساطیر :        )٤٤(
  . ١٣ – ١٠ینظر : مغامرة العقل األولى :        )٤٥(
  . ٥١ – ٤٦ینظر : األساطیر :        )٤٦(
  . ٧١ – ٢٧ینظر : األسطورة ، نبیلة ابراه�م :        )٤٧(
   . ٩٠ینظر : سومر اسطورة وملحمة :        )٤٨(



 

 
١٨ 

 

، وهكذا جند الدارســــــني يتفاوتون يف تقســــــيماهتم من دون االعتماد على أســــــس معينة  )٤٩(، فقد أدى االخرتاع دوره يف ذلك 
 اثبتة .

ســــطوري الذي يشــــتغل عليه الباحث هي اليت حتدد تقســــيم األســــطورة وتفســــر نوعها ، ونعتقد أن طبيعة املوضــــوع األ 
 -واستناداً إىل هذه املعطيات واملقارابت املتداخلة سنركز على مخسة أنواع اتفق الدارسون والباحثون عليها :

د املدرسـة التطويرية ، وترى األسـطورة الشـعائرية / الطقسـية : مؤسـسـها السـري جيمس فريزر يف كتابه (الغصـن الذهيب) رائ -١
ــحر إىل الدين  ــان البدائي قد ّمر بثالث مراحل تطور خالهلا تطوراً ملحوظاً ، فقد انتقل من الســـ ــة أن اإلنســـ هذه املدرســـ

، وأكد فريزر على أن األســطورة اســتمدت أصــًال من الطقوس اليت مارســها  )٥٠(حىت اســتقر أخرياً عند العلم واألســطورة  
 .)٥١(اإلنسان القدمي 

ويؤكد كاســـــــرير على وجوب البدء بدراســـــــة الطقوس إذا أريد فهم األســـــــطورة ؛ ألن ((الطقوس عنصـــــــر ابٍق يف حياة   
ــطورة))   ــبـباً يف ظهور تـلك ، وهي ال تؤلف إال بعـد أن تزول الفكر  )٥٢(الـناس الدينـية أكثر من األســــــــــــ ة الـبدائـية اليت كانت ســــــــــــ

؛  )٥٣(الطقوس فاألســطورة ال تشــرح وال تفســر لنا كيف بدأت تلك الشــعائر والطقوس ، بل أ�ا تفســر بوســاطة تلك الطقوس 
 ؟. )٥٤(وغالباً ما حتكي قصة ما الذي مت تشريعه 

ــبح حكـاـية هلـا  ارتبط هـذا النوع بعملـيات العـبادة إذ رصــــــــــــــدت اجلزء الكالمي من هـذه الطق  ،  )٥٥(وس قـبل أن تصــــــــــــ
ومهما يكن الدافع وراء األصـول األوىل هلذا النوع ، فإن اإلنسـان البدائي كان حياول وبشـىت الوسـائل التعبري عن حاجته لألمان 

 واالستقرار من خالل ممارسة هذه الطقوس،وتعد أسطورة اخلليقة،االينوماايليش خريمثال على هذا النوع 

يلية : وتســـمى أيضـــاً ابلســـببية ، أو أســـاطري النشـــوء ، وظيفتها: البحث عن األســـباب فهي إذن ، حكاية األســـطورة التعل -٢
، رائد هذا االجتاه العامل الشهري مالينوفسكي الذي ذهب إىل أن األسطورة مل تظهر استجابة لدافع   )٥٦(خرافية توضيحية 

 
  . ٢٥ – ٢٣لة إلى الفردوس والجح�م في أساطیر العراق القد�م : ینظر : الرح       )٤٩(
   . ٤٣ینظر : الغصن الذهبي :        )٥٠(
   ن ، الفصل األول .٠ینظر : م        )٥١(

  . ٤٣الدولة واألسطورة :        )٥٢(
  . ١٠ – ٩ینظر : األساطیر والخرافات عند العرب :        )٥٣(
  . ١/١١ینظر : معجم األساطیر        )٥٤(
       . ٤٦ینظر : األساطیر :    )٥٥(

   . ١٥١ینظر : األدب العام المقارن :       )٥٦(
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يت كان ميارســــها اإلنســــان البدائي، وال ابلدوافع النفســــية اليت املعرفة والبحث ، وليس هلا أية عالقة ابلشــــعائر الطقســــية ال
أكد عليها فرويد ويونغ ، بل أ�ا تنتمي إىل العامل الواقعي، تروى من أجل ترســـــــــيخ عادة قبلية معينة أو تســـــــــاند عشـــــــــرية 

 . )٥٨(تعليل ... ))  ، فهي ((وليدة التأمل املوضوعي يف ظاهرة تبدو غريبة وحتتاج إىل )٥٧(معينة أو قبيلة يف سيطرهتا 
أي أن اإلنســان البدائي جلأ عن طريق األســطورة إىل تعليل ظاهرة غامضــة انكشــفت أمام عينيه يف حلظة معينة مل جيد   

رت له ســـــّر وجودها    . فكان (( التعليل األســـــطوري بداية العلم قبل  )٥٩(ما يربر حدوثها فاختلق حكاية أســـــطورة علّلت وفســـــّ
 . )٦٠(الفلسفة)) 

، ليســــــــــــت نتاج اخليال اجملرد بل أ�ا ((ترمجة ملالحظات واقعية  )٦١(طورة التارخيية : مزيج من التاريخ واخلرافة معاً  األـســـــــــــ  -٣
ــرة ))   ــد حلوادث جارية ، وعربها انتقلت إلينا جتارب األولني وخرباهتم املباشــ ــيات فيها تؤخذ اترخييا )٦٢(ورصــ ، فالشــــخصــ

 . )٦٣(مية،أي أ�ا((اتريخ شخصي معطى يف كلمات ))ومن التاريخ تؤخذ العناصر الطبيعية الكال
.  )٦٤(األسـطورة الكونية : تسـميتها هبذا االسـم ((تفسـر طبيعة العمل الدائر فيها ، وتفسـر أيضـاً مدلوالت مضـامينها ))   -٤

ــيء ، كيف بدأ وجوده ))   ــرد حلكاية " خلق " : حتكي لنا كيف كان انتاج شـــ ــاس :  )٦٥(فهي (( ســـ ــوعها األســـ ، موضـــ
الكون أو التصــــورات اخلاصــــة بنهاية العامل ، والقائمة على أســــاس الصــــراع الدائر بني اخلري والشــــر وانتصــــار أحدمها خلق 

)٦٦( . 
ولقد كان البدائي عاجزاً عن التعبري ابللغة اجملردة عن كل ما يتعلق ابلنظام الطبيعي احملدد للكون الذي شغله ، فأخذ   

 ، ومن هنا نشأت أساطري الكون اليت صورت لنا عملية خلقه . )٦٧(حيكي لنفسه قصة الظواهر الكونية 

 
   . ١٢ینظر : مغامرة العقل األولى :        )٥٧(
   . ٣٤األسطورة ، نبیلة ابراه�م :        )٥٨(
  . ١٦ینظر : األسطورة في شعر الس�اب :        )٥٩(
   . ٧٠األسطورة ، مجدي محمد :        )٦٠(
   . ٤٩ینظر : األساطیر :        )٦١(
   . ١١مغامرة العقل األولى :        )٦٢(
   . ٢٢٠فلسفة األسطورة :        )٦٣(
  . ٦٨ال�طل األسطوري والملحمي :        )٦٤(
   . ١٠األسطورة : مظاهر        )٦٥(
   . ٢٤الرحلة إلى الفردوس والجح�م في أساطیر العراق القد�م :        )٦٦(
   . ٢٧ینظر : األسطورة ، نبیلة ابراه�م :        )٦٧(



 

 
٢٠ 

 

. وهذا النوع هو املرحلة األخرية اليت )٦٨(هي((دائماً وقبل كل شـــيء رمز))األســـطورة الرمزية:يقول لوســـيف:أّن األســـطورة  -٥
توصــل إليها الفكر البشــري ، وهي مرحلة متقدمة جداً ومعقدة جداً أل�ا تقدم لنا حشــداً من األفكار الدينية والفلســفية 

تنطق اللغـة احملكيـة عن خربات  واألخالقيـة بلغـة رمزيـة ، وهي لغـة تنطق عن اخلربات واملشـــــــــــــــاعر واألفكـار البـاطنـة، كمـا
،لــذلــك  )٦٩(الواقع ، وأن الفرق بينهمــا يكمن يف مشوليــة اللغــة الرمزيــة وعــامليتهــا مع جتــاوزهــا لفوارق الزمن والثقــافــة واجلنس

ــة اخلليقة البابلية مثًالهي رموز وليســــت  ــيات األســــطورية يف قصــ ــاً على اخليال البشــــري،فالشــــخصــ ــاســ فهي لغة تعتمد أســ
 وجيب فهمها وتداوهلا على هذا األساس )٧٠(ةشخصيات حقيقي

 وظيفة األسطورة : 

كـان اإلنســـــــــــــــان يف مرحلتـه األوىل ســـــــــــــــاذجـاً ، مل يكن ميـارس التفكري العلمي املنطقي إال يف حـدود مـا جيـده يتالءم  
ــوراـته ، ـلذـلك كـاـنت نظرـته إىل الكون وإىل الظواهر الطبيعيـة على وفق مـا أماله عليـه ، واهتـدى إليـه ف كره ... فجـاءت وتصــــــــــــ

األســـــــــطورة معربة وبصـــــــــورة دراماتيكية عميقة عن ((ايديولوجيا اجلماعات البشـــــــــرية البدائية والتقليدية البســـــــــيطة عادة اليت حتيا 
ــاطري تدفع هذه اجلماعات إىل التمســـــــك بقيمها ومعايريها ومبثلها العليا اليت تســـــــعى إىل  اجلماعة معتمدة عليها ، وهبذا فاألســـــ

ل إىل جيل ، وفوق هذا كله فاألســــــطورة تعرب أيضــــــاً عن وجود اجلماعة ذاته وتباينها احلضــــــاري والثقايف ، كما حتقيقها من جي
جتســـد عناصـــر هذا البناء وعالقاته ومواز�ته وما يتخلله من تناقض وحاالت توتر ، كما تعمل األســـطورة كضـــوابط ومؤشـــرات 

، فإذا كان مثل هذا  )٧١(عرض اجملتمع إىل التحلل والتفكك بدو�ا ))  لدعم وترصـــــــــــني القواعد واملمارســـــــــــات التقليدية واليت يت
الرأي يضــع األســس واملعايري اليت يســتند إليها اجملتمع ، فإنه حيدد لألســطورة وظيفتها االجتماعية ابلدرجة األســاس ، وقد كان 

فقال عنها إ�ا : (( حكاية تعيد احلياة   وهو حيدد وظيفتها يف اجملتمعات البدائية  أكثر دقة وصــرامة من ســابقه–مالينوفســكي  
ــتوى االجتماعي بل وحىت  ــتجيب حلاجة دينية عميقة ، وتطلعات أخالقية ، وواجبات وأوامر على املســ ــلية وتســ إىل حقيقة أصــ
 متطلبات عملية ، يف احلضــــــــــارات البدائية ، متأل األســــــــــطورة وظيفة ال غىن عنها ، تفســــــــــر وتربر وتقنن املعتقدات ، حتايب عن

 . )٧٢(املبادئ األخالقية وتفرضها ؛ تضمن فاعلية االحتفاالت الطقسية وتتيح قواعد علمية الستعمال اإلنسان )) 

 
   . ١٠٧فلسفة األسطورة :        )٦٨(
   . ١٤ینظر : مغامرة العقل األولى :        )٦٩(
  .   ٩٤ – ٩٣ینظر : فلسفة األسطورة :        )٧٠(

 . ١٤ – ١٣االساطیر وعلم االجناس  :  )٧١(
 . ٢٢مظاهر األسطورة :   )٧٢(
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ــر حالة   ــرية أكثر من األحداث الواقعية ، وهي ال تفسـ ــاين أل�ا تقرتب من أغوار البشـ ــع اإلنسـ أ�ا تكشـــف عن الوضـ
، كما أ�ا تؤدي وظيفة التعبري عن األخالق ، تصـون أخالق  )٧٣(ية  إنسـانية معينة بل تسـلط الضـوء على كل احلاالت اإلنسـان

، وكل هذا يتم من خالل ((بعث اللغة   )٧٤(اجملتمع ، وتؤكد أتثري الشـــــعائر وتضـــــمن القواعد الســـــلوكية اليت يســـــلكها اإلنســـــان  
ألطفال ، وغالباً ما تدور حول من ، كما تتحدد وظيفتها ابإلجابة على نوع من االســئلة احملرجة اليت يســأهلا ا )٧٥(وجتديدها))  

الذي صـــــنع العامل ؟ وكيف ينتهي ؟ ومن هو أول إنســـــان ؟ وأين تذهب األرواح بعد انفصـــــاهلا عن اجلســـــد ؟ وهي تربير لنظام 
 . )٧٦(اجتماعي قائم ، ولشعائر تقليدية كانت سائدة يف يوٍم ما 

  -وعلى وفق هذه اآلراء حتددت وظيفة األسطورة بـ : 

 نية : الغاية منها ربط العامل الدنيوي بطقوس العامل وتقديس اآلهلة.وظيفة دي -١
 وظيفة أخالقية : تكشف عن العادات والتقاليد والسلوك الواجب على اإلنسان االلتزام هبا . -٢
 وظيفة اجتماعية : ترسيخ النظام القبلي وربط اجملتمعات فيما بينها على أسس متينة وأواصر قبلية . -٣
نفســية : احرتام املشــاعر النفســية اليت كانت قائمة أســاســاً على مبدأ اخلوف والفزع من ظواهر ال جيد مربراً معقوًال وظيفة  -٤

 لتفسريها .
 وظيفة تعليلية : تفسر أسباب النشوء وعلة وجود الكون واإلنسان . -٥

ئل،ويبعده عن الرذائل،وحيقق  ومثة اتصال وثيق بني هذه الوظائف،فالدين يهذب األخالق،ويقّرب اإلنسان من الفضا  
 له راحة واستقراراً مع اآلخرين،ينمي روح اجلماعة ويكشف عن تطلعات اإلنسان وتصوراته حنو احلياة وعامل ما بعد املوت .

ــفة الكون وأصـــــل الوجود ، وما   ــار حبثه عن فلســـ ــان البدائي يف مســـ إن األســـــطورة بكل جتلياهتا ، فكرة راودت اإلنســـ
بيعة من انقالابت وتغيريات كانت تقلب كيانه رأســـــــاً على عقب تســـــــاءل من خالهلا عن أســـــــباب املوت كانت حتدث يف الط

 ودواعيه ، وملاذا ُقّدر عليه أن ميوت فيما استأثرت اآلهلة ابخللود ؟!.

، وُفســــر على  أســــئلة كثرية كانت جتتاح خميلته مل يكن ليجد هلا تفســــرياً أو تربيراً معقوًال ، فهرب من الواقع إىل اخليال 
أنه حكاية ، حكاية خيالية تطورت ومنت واتســــــعت مع مرور الوقت لتأخذ صــــــيغتها النهائية يف شــــــكل األســــــطورة وغدت (( 

 
 . ١٢ینظر : عصر األساطیر :   )٧٣(
 . ١٣٤ینظر : الرمز�ة والرومانت�ك�ة في الشعر اللبناني :   )٧٤(
 . ١٠٧فلسفة بول ر�كور :  –الوجود والزمان والسرد   )٧٥(
 . ١/١٢ینظر : معجم األساطیر   )٧٦(



 

 
٢٢ 

 

ــتقر)) ــمو على حدود عاملنا الفعلي املسـ ــبوقة ، وانفتاحاً على عوامل أخرى ممكنة تسـ ــفاً لعوامل غري مسـ ،تدفعنا إىل االنبهار )١(كشـ
 ٠دي تلقياً خاّصاً هبا وتلقّي خطاهبا السر 

 نص سردي : -األسطورة 

 الفن القصصي ، قدمي النشأة ، تعود جذوره األوىل إىل تلك احلكا�ت اليت كان   
 يرويها اإلنسان يف بدا�ته األوىل،وقد أشارت نبيلة ابراهيم إىل هذه احلقيقة بقوهلا:(( إّن  

 ألساسية اليت ال يستغين  اجلذور األوىل للتأليف القصصي بصفة عامة ، بل والعناصر ا
عنها أي أتليف قصصي من �حية بنائه تكمن يف التأليف اجلمعي الذي ألفه االنسان منذ فجرالتاريخ ... وأعين بذلك 

 .)٧٧(األسطورة أو بتعبري آخر احلكاية األسطورية واحلكاية اخلرافية الكالسيكية ..))
ورة مل يكن اعتباطاً بل ظهرت إىل الوجود ونشأت يف حماولة من اإلنسان  وكان إميان الدارسني يتجه إىل أن وجود األسط      

 البدائي (( لتربير أحداث وتفسري وقائع
، وكان البحث عن  )٧٨(وســلوكيات وصــراعات اســتقطابية بني عناصــر خّرية وأخرى شــريرة ضــمن زمن غري حمدد ...))  

أصـــل الوجود والكون وخلق اإلنســـان واألشـــياء األســـاس األول الذي قامت عليه األســـطورة ومنت وتطورت حىت اضـــحت منطاً 
 . )٨٠(، يقيم ((عاملاً يعكس بدوره البنية اجلمالية للمجتمع البدائي))  )٧٩(قصصياً قائماً بذاته 

اللغة بكل طاقاهتا الرمزية واإلحيائية كوســــــــــيلة لتخصــــــــــيب اجلانب إن األســــــــــطورة اعتمدت احلكاية بكل مكو�هتا ، و  
املوضـوعي فيها ، فاخلالص واألمان والسـعادة ابحلكي عرب القول أسـاس جوهري يف فلسـفة التكوين األسـطوري ، فتنتظم (( يف 

ود الشـفاهية ، فقد نشـأ يف ينتمي إىل ((السـر   )٨١(..)-كذا–بنية سـردية متكاملة أسـلوابً وبناء وداللة جعلت منها مبىن سـردي 
ظل ســــيادة مطلقة للمشــــافهة ومل يقم التدوين ، الذي عرف يف وقت الحق لظهور املرو�ت الســــردية ، إال بتثبيت آخر صــــورة 
بلغها املروي ، األمر الذي يؤكد قضـــــــــية اترخيية مهمة ، وهي أن املدو�ت الســـــــــردية ، ال متثل ســـــــــوى املرحلة األخرية اليت كان 

 
     ١٠٧الوجود والزمان والسرد :  )٧٧(
 ٤٧ – ٣٩البدا�ات األولى للتأل�ف القصصي : )٢(

   . ٧٣جدل األنوثة في األسطورة (ت�امات ، نفي األنثى من التار�خ) :        )١(
   . ٨٢ینظر على هامش األسطورة :        )٢(
   . ٢٩مقدمة في نظر�ة األدب :        )٣(
  .   ١٥الملحم�ة في الروا�ة المعاصرة :        )٤(
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، وتنهض على مكونني أســاســيني ، األول : القصــة ، وتشــمل منطق األفعال كما تشــتمل على )٨٢(روي قبل تدوينه ))عليها امل
 . )٨٣(تركيب الشخصيات، واآلخر : اخلطاب الذي يشمل األزمنة ومظاهر السرد وصيغه 

، أنه من حيث الشـكل عن النصـوص السـردية العادية    –بوصـفه نصـاً سـرد�ً قدمياً   –ولكن ما مييز النص األسـطوري  
(( قصـــــة حتكمها قواعد الســـــرد القصـــــصـــــي من حبكة وعقدة وشـــــخصـــــيات وما إليها ، ويف الثقافات العليا ، جرت العادة أن 
ــلطان على  ــفاهة بني األفراد وعرب األجيال، ويزوده بسـ ــاعد على ترتيله وتداوله شـ ــعري يسـ ــطوري يف قالب شـ ــاغ النص األسـ يصـ

 . )٨٤(العواطف والقلوب )) 

فشــخصــيات األســطورة ، ذات مســتوى عاٍل من األداء ، هم من اآلهلة أو أنصــاف اآلهلة لذلك فهي ختضــع لســطوة  
الشــخصــيات الرئيســة ، ووجود اإلنســان فيها �يت مكمًال ألدوار هذه الشــخصــيات ، أما األحداث اليت تســتند إليها األســطورة 

رت يف دنيا احلقيقة ، ولعل األســلوب األصــوب يف حتليل األســاطري فما هي إال (( صــور ذهنية خيالية خمتلفة وليســت وقائع ج
هو الذي يعاجلها ابعتبارها تعبريات وتراكيب لغوية تعتمد مبدأ اجملاز واالسـتعارة ، بدًال من التحليل املوضـوعي حلياة معاشـة )) 

)٨٥( . 

، وتقع  )٨٦(صــفاهتا صــفات شــخصــية ))  لذلك فإن أحداث األســطورة (( متتلك نظاماً دنيو�ً ، عاملها عامل جغرايف و  
هذه األحداث يف مكان غري متجانس ، والزمن يف الســـرد األســـطوري مغّيب ، فليس هلا زمن ، بل أنه ماثل أبداً اليتحول إىل 
ماض ، فهو زمن متالش ، غري مبنني ، غري مســردن ، زمن اتئه وخمتلط ، ال حيكي حداثً ((جرى يف املاضــي وانتهى ، بل عن 

ــارة إىل الزمن   )٨٧(ذي حضــــــــور دائم ))  حدث  لذلك لن جيد القارئ اهتماماً هبذه الناحية من جانبنا ، بل أنه لن جيد أية إشــــــ
 األسطوري ، إال ما جاء استجابة ملنهج القراءة النقدية يف معاينة سردية معينة .

ــفاهية ، فإن هذا يعين أن من أهم مكو�ت ه  ــردية ، تتصـــــف ابلشـــ ــرد هي : الراوي ومرويه ومبا أ�ا حكاية ســـ ذا الســـ
واملتلقي الضـــمين ، فالراوي فيها ((غالباً ما يكون متعيناً ، ســـواء بســـماته ، أم ابملســـافة اليت تفصـــله زمانياً ، عما يروي ، حبيث 

 
  . ١٦السرد�ة العر��ة :        )٥(
  . ١١ینظر : الرحلة إلى الفردوس والجح�م في أساطیر العراق القد�م :       )٨٣(
  . ٥٧دین اإلنسان :        )٨٤(
   . ٢٠األساطیر وعلم االجناس :        )٨٥(
  . ١١٠جذور األسطورة :        )٨٦(
  . ٥٧دین اإلنسان :        )٨٧(
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ة ، ويتكاثر كلما يروي أحدااثً ال تعاصره وقد ال ترتبط به إال كونه راو�ً هلا حسب ، كما أن املروي له ، يتعدد تبعاً لتعدد الروا
ــمة الوثوقية  )٨٨(تكاثر عددهم ))   ــم روايته ((بســ ، فيعد الراوي مفارقاً ملرويه، كذلك احلال مع املروي له الذي يتلقى مرو�ً تتســ

 . )٨٩(ملا يعطيه للمروي من قدسية شعائرية جعلت املروي له يتقبلها خبشوع)) 

ة موضـــوعات تتميز ((ابجلدية والشـــمولية ، فهي تدور حول أما من حيث البنية املوضـــوعية ، فقد طرحت األســـطور    
 املسائل الكربى اليت أحلت دوماً على عقل اإلنسان،مثل اخللق والتكوين أصول األشياء واملوت والعامل اآلخر وما إىل ذلك من 

 . )٩٠(قضا� صارت وقفاً على الفلسفة من بعد )) 

لقد حاولت األســـــطورة ، بصـــــفة خاصـــــة ، واألدب الســـــومري بعامة معاجلة التجربة اإلنســـــانية ، ولكن طريقة معاجلة  
هذه التجربة وطرحها وتفعيلها يف هذا األدب تنعدم فيها (( " الوحدات الثالث : احلدث ، املكان ، الزمان والبناء والتصــــــعيد 

لتأزم الكلي الذي ال يقبل حًال غري �اية تراجيدية يلغي عندها أحد طريف الصـراع ، الدرامي" ، اليت تؤدي يف النهاية إىل ذروة ا
 . )٩١(أوكالمها ، بشكل أو آبخر )) 

أما اللغة ، فقد كانت رمزية بكل طاقاهتا اإلحيائية ، واإلنســـــان البدائي آنذاك، كان ملزماً أن يتكلم هبذه اللغة اجملازية  
ــتخـــدامـــه هلـــذه اللغـــة كـــان مؤمنـــًا أب�ـــا حقيقـــة ، ليعرب عن حـــاجـــاتـــه الروحيـــة اليت  كـــانـــت تزداد يومـــًا بعـــد يوم ، وهو يف اســــــــــــ

 )٩٢(،الرمزاً،تتالءم وتصــوراته اللفظية األســطورية اليت كان يبغي من خالهلا الرتكيز والتداخل وجتاوز الفروق الفاصــلة بني األشــياء
 .)٩٣(،فيصبح للغة الرمزية ((قيمة مشولية ومدلول عام )) 

 
   . ١٥ن: ٠م )             ٥( و) ٨٨(

              

  . ٥٨دین اإلنسان :        )٩٠(
   . ١/٥٨فكرة الصراع في األدب السومري         )٩١(
   . ٧٣ینظر : الرمز الشعري عند الصوف�ة :        )٩٢(
  .   ٣٧أساطیر �ابل�ة :        )٩٣(
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ــع     ــطورة واســـــــــ ــطوري ، ومل تكن غايتنا من ذلك إال ألن الرمز يف األســـــــــ ــرد األســـــــــ وقد جتاهلنا الرمز ووجوده يف الســـــــــ
ــعة اليت  ــة املوســــــ ــوع ، وكلنا أمل أن نتناوله أو أن يتناوله أحد الباحثني ابلدراســــــ ــعب ، بل أنه يتعدد ويتنوّع بتنوع املوضــــــ ومتشــــــ

 يستحقها .

ث إىل أن القارئ ســوف جيد تعدداً يف اســتخدام املصــادر لألســطورة الواحدة ، ولعل وأود اإلشــارة يف �اية هذا املبح 
ــدر آخر ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ،  ــدر ما خيدم مبحثنا قد ال يوجد يف مصـــ ــاً يف مصـــ هذا يعود إىل أننا قد جند نصـــ

 واختالفها من مصدر آلخر . فإن أغلب املصادر مل تكن لتستشهد ابلنص الكامل لألسطورة وهو ما أدى إىل تفتتها 

       

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 بناء العناصر السردية
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 املبحث األول: بناء الشخصية األسطورية 
 

 املالمح اخلارجية أوال: 

 وظائف الشخصيات اثنيا: 

 طرائق تقدمي الشخصيات اثلثا:   

 رابعا: أنواع الشخصيات 
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دأب النقاد والدارسـون على درج الشـخصـية يف العناصـر الرئيسـة  للنص السـردي، ملا يشـكله من ضـرورة قصـوى تتمثل  
ــرد من دونه فال (( ميكن لألثر الراوئي أن خيلو من أشـــخاص إذ كانت هذه الظاهرة بديهية  ــتقيم السـ يف كونه عموداً فقر�ً اليسـ

 . )٩٤(فمن غري أشخاص يستحيل فهم الوقائع … )) 

، فيعرض الكـاتـب  )٩٥(وتعرف أب�ـا : (( أحـد األفراد اخليـاليني أو الواقعيني الـذين تـدور حوهلم أحـداث القصـــــــــــــــة))   
 . )٩٦(شخصياته من خالل تفاعلها مع األحداث، وأتثريها السليب أو اإلجيايب يف سريها 

األفعال اليت تقوم هبا،ووجدا أن هلا عالقة حاول كٌل من بروب وغرمياس حتديد هوية الشـــــــخصـــــــية من خالل جمموعة    
ــيات االخرى اليت حيتويها النص الســـــــردي  وظهورها مرتبط بنظام معني، فلها عالقة ابحلدث؛ذلك أن أي عمل ) ٩٧(ابلشـــــــخصـــــ

البد أن يقوم على ((حمورين:إما الشــخصــية،وإما احلدث،مبعىن أن تكون الشــخصــية هي الفلك الذي تدور حوله األحداث،أو 
ن األحداث هي املركز الذي تدور يف دائرته الشخصيات وقد تتوازن يف العمل الشخصية القصصية واحلدث، فيتبادالن أن تكو 

.فهي النقطـــة احملوريـــة اليت تنبثق منهـــا احليـــاة،واليهـــا تعود،والميكن أبي حـــال من )٩٨(نقطـــة االرتكـــاز والتجمع مرة بعـــد مرة))
امله مامل يكن هناك متثيل ذايت لكائنات بشـــــرية.لكن هذه الشـــــخصـــــية ليســـــت األحوال التطرائقإىل موضـــــوع خيص االنســـــان وع

حقيقية،على الرغم من أن البعض قد حاول أن يؤكد شــــبهها ابحلياة،أي ا�م حاولوا إحاطتها ابلتفصــــيالت املســــتمدة من واقع 
 .  )٩٩(احلياة 

داخلية واخلارجية، وتكتسب خصوصيتها داخل وتبىن من مجل لغوية مرتابطة، ترتك خلفها أوصافا متثل ابرز املالمح ال 
، وعلى وفق هذا التصور تتحدد بنية الشخصيات من خالل وصف مالمح الشخصيات )١٠٠(النص من خالل هذه األوصاف

 األسطورية اخلارجية أوال ، مث دراسة وظائفها وأنواعها اثنيا.

 
 .٧٧القصص�ة في رسالة الغفران/ البن�ة   )٩٤(
 معجم المصطلحات العر��ة في اللغة واالدب ، مادة (شخص�ة).  )٩٥(
 .١٠٠ینظر: التشكیل الروائي عند نجیب محفوظ :   )٩٦(
 .٥٠ینظر : بن�ة النص السردي من منظور النقد االدبي :   )٩٧(
 .٤٢القصص القرآني :   )٩٨(
 .٣٣ینظر: عناصر القصة :   )٩٩(
 .٣٤ینظر: حمد صالح ، دراسة في فنه القصصي :   )١٠٠(
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 أوال :املالمح اخلارجية:

كائن حي،فإنه يصــف كل مايتعلق هبا من املالمح واهليئة والشــكل، أي انه على أ�ا    مبا ان االديب يعامل شــخصــياته 
، وعليه   )١٠١(يعمل على وصــــف((اخلصــــائص اخلارجية للشــــخصــــيات : عمرها وجنســــها ومكانتها ومظهرها اخلارجي … ))  

 فإن املالمح اخلارجية تتحدد بكل هذه العناصر فضالعن مهنتها وعالقاهتا االجتماعية. 

شـخصـية يتبادالن األدوار فيما بينهما من حيث األمهية، فال تكشـف الشـخصـية عن نفسـها إال ابلقدر إن احلدث وال 
الذي خيدم احلدث األسـطوري، واليصـل هذا اىل ذروته إال ابلقدر الذي تتعرض فيه الشـخصـيات ملشـاكل وأزمات تنفرج رويداً 

ــاطري، ب ــياهتا  يف �اية احلدث، وحنن النعدم مثل هذه اجلزئيات يف األســ حتمل امساً وهلا وظيفة   –على األغلب   –ل إن شــــخصــ
 معينة.

إن من أبرز (( الســمات الشــخصــية األســطورية هي أ�ا رمزية ، ومن أهم صــفات الرمز انه يقدم لكل عصــر دالالت  
صـــور جديدة. هذا ابالضـــافة اىل أن الشـــخصـــية األســـطورية هلا بعد شـــامل فهي تعكس مرحلة من مراحل تطور االنســـان أو ت

ــالتها الرتباطها أبصــــول التفكري  إجنازا توصــــل إليه عرب كفاحه الطويل، وإذا أضــــفنا إىل ذلك عمق الشــــخصــــية األســــطورية وأصــ
أمكننا القول ، أن الشـخصـيات األسـطورية كائنات خيالية المتت اىل الواقع أبية صـلة، ذات  )١٠٢(األويل عند اإلنسـان … ))  

ق واقعيتها إال مبقدار ما تربطها من عالقات قائمة على مشــاعر ثنائية. ولكنها يف كل أوصــاف ومالمح وأمساء ووظائف ال حتق
ــطورة وهـذه اـلذاكرة كـاـنت على وعي اتم بواقعيتهـا اـنذاك، فـاخـذ يتعـامـل معهـا  األحوال ال وجود هلـا إال يف ذاكرة مؤلف األســــــــــــ

الد فيما بينها ، فضـــال عن الصـــراع الذي كانت على حنو واقعي، فكانت االهلة عنده أتكل وتشـــرب وتنام، حتب وتبغض ، تتو 
 تفتعله. 

إن من أبرز العناصـــــر اليت حتدد املالمح اخلارجية للشـــــخصـــــية:امسها بوصـــــفه ((التعبري الفين عن الذاتية الفردانية لكل    
على حنو ج املالمح الداللية اليت رغم ذلك ختلقه  ر وهو((يســــــــــمح للشــــــــــخصــــــــــية أن تعيش خا)١٠٣(انســــــــــان فرداين قائم بذاته))

 
 .١٧٢مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٠١(
 .١١٥أثر التراث الشعبي في الروا�ة العراق�ة الحدیثة :   )١٠٢(
 .١٩نشوء الروا�ة :   )١٠٣(
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على أن اختياره البد أن يكون منســـــــجما ودور الشـــــــخصـــــــية لكي حيقق للنص هدفه، ويطبع الشـــــــخصـــــــية بطابع    )١٠٤(كلي))
  )١٠٥(أمسائها.  الوجود،ومن هنا جند التنوع واالختالف احلاصل يف

ــية، وترتبط أحيا�    أخرى ابلســــــمات اليت وحتمل األمساء دالالت متنوعة ترتبط احيا� ابلدور الذي تقوم به الشــــــخصــــ
حتملها، ومن خالل األمساء تقف عند نقطة التقاء الشـــــــخصـــــــيات بدرجاهتا الوظيفية ، ومبعىن آخر ، إن االســـــــم يؤكد الســـــــمة 

 الوظيفية للشخصية ودورها يف األسطورة.

ــية املربز فيه . الذ  ــم هو ذلك املعرب عنه يف الشـــخصـ ــية (( هو مامنلكه يف األســـطورة، االسـ ــم الشـــخصـ ي تكونه إن اسـ
، وقد أكد كونتينو على أن اإلنســــان العراقي القدمي أعطى االســــم أمهية خاصــــة يف  )١٠٦(ذاهتا أمام نفســــها ، وأمام كل آخر))  

تصــــوراته للوجود املادي واالجتماعي لألشــــياء، ولإلنســــان خاصــــة ، فذهب اىل القول: (( ما دمنا نقبل ان اســــم الشــــخص أو 
.   )١٠٧(ها، فانه من الطبيعي أن تنســــب الصــــفة اجليدة اىل أي شــــيء يكتســــب امسا ))  الشــــيء يتضــــمن الصــــفات اليت يعرب عن

. فكان وجود االهلة مرهو� ابالســـــــم )١٠٨(فاصـــــــبح االســـــــم يعين وجود الشـــــــيء، وأي شـــــــيء ال حيمل امسا فال وجود له مطلقا  
ابقر بقوله : ((الميكن ألي شـيء املعرتف به ضـمنا ، والميكن أن يكون هناك أي شـيء مامل يكن له اسـم، واىل هذا أشـار طه 

أن يوجد مامل يكن لديه اســـم ، فتســـمية الشـــيء مبثابة إجياد ذلك الشـــيء … فاالســـم جوهر الشـــيء وقوته. وكان لالهلة أمساء 
 . )١٠٩(سرية تكمن فيها قدرهتم وقوهتم وسلطا�م فال يبيحون هبا … )) 

وشق جسدها نصفني، كون من أحدمها السماء، ومن   وخري مثال على مانقول : مردوخ ، فبعد أن قضى على تعامة 
االخر األرض، وبعد أن قضـى على أعداء اآلهلة، وخلق اإلنسـان ، وبىن مسـكنه يف اببل ، أقامت له اآلهلة احتفاال كبريا أعلنوا 

 من اللوح السادس ، وهذه األمساء حتمل دالالهتا اليت من اجلها وضع كل اسم . وحتتل اجلزء األخري  )١١٠(فيه أمساءه اخلمسني  
 واللوح السابع أبكمله، كما أن لكل اسم منها صفاته اليت يتصف هبا مردوخ.

 
 .٧٨البنیو�ة و�ناء الشخص�ة في الروا�ة :   )١٠٤(
 .٢٢٣ینظر المرأة في الروا�ة الفلسطین�ة :   )١٠٥(
 .٢٧٨الح�اة الیوم�ة في بالد �ابل واشور :   )١٠٦(
 .٢١٦االخالق في الفكر العراقي القد�م :   )١٠٧(
 .١/٤٤٦ینظر مقدمة في تار�خ الحضارات القد�مة   )١٠٨(
 .١١٩سومر اسطورة وملحمة :  )١٠٩(
 .٧٤-٦٩ینظر مغامرة العقل االولى :   )١١٠(



 

 
٣٠ 

 

والسـم أ�� / عشـتار هو االخر مدلول يكاد يكون أكثر ارتباطا بداله، فأ�� عند السـومريني هي نفسـها عشـتار عند  
اة عند الكنعانيني، وهي عشـــــــــــــرت وعشـــــــــــــتاروت. وقد خلص البابليني ، وافروديت عند االغريقيني، وفينوس عند الفينيقيني، وعن

  )١١١(السواح هذه األمساء يف احلضارات املختلفة ووجد أ�ا مجيعا لشخصية واحدة. 

ــماء))    ــيدة الســــــــــ ــومرية ((ســــــــــ . ولقد  )١١٣(. أما يف البابلية فمعناه : ((عيش االرض))   )١١٢(ومدلول امسها يف الســــــــــ
ابلســـماء، وأصـــبحت ســـيدة هلا، وذهب الباحثون اىل أ�ا اآلهلة االم ، وهي نفســـها  اســـتأثرت أ�� من دون اآلهلات األخر�ت

 منو عند السومريني، وننخرساج عند البابليني.

ــماء، أشــــــــــركها يف اتجه بعد وقت طويل من حبه هلا . وأمر بعد   –ويرجح كونتينو اىل أن آنو / كبري االهلة    اهلة الســــــــ
لصــيغة املؤنثة لـــــــــــــــــ (آنو) ، فاحتلت مكانة مهمة يف الســماء ، واختصــت لنفســها بكوكب الزواج منها أن يكون امسها (آنتو) ا

ــح مع مـا ذهـب اليـه غريه من البـاحثني من أ�ـا كـانـت ابنـة آنو، ومـايؤكـد ذلـك  )١١٤(الزهرة / فينوس . ويف هـذا تنـاقض واضــــــــــــ
  )١١٥(ور السماوي لتثأر لكرامتها.ملحمة كلكامش. فعندما أهان كلكامش كرامتها، ذهبت اىل أبيها آنو لكي يعطيها الث

ولكي نؤكد على أن األمساء حتمل داللتها الشــخصــية، وتؤكد يف الوقت ذاهتا، مساهتا الشــخصــية، ســنقف عند أبطال  
 الطوفان الثالثة ورأي السواح الذي ذهب اىل أن :

ملديد)) وذلك اعتماداً على ((زيوسـدرا)) كان بطل الطوفان السـومري، والكلمة تعين (( الذي وضـع يده على العمر ا 
ما اعطته له االهلة من حياة ســرمدية عقب الطوفان، أما اســم (( اوتو�بشــتم)) بطل القصــة البابلية فيعين ((الذي رأى احلياة)) 
واالســــــم مشــــــتق هنا أيضــــــا من طبيعة املكافأة اليت �هلا النقاذه احلياة على األرض، ويف ملحمة اتراحاســــــيس فان االســــــم يعين 

 . )١١٧(، واىل هذا املعىن ذهب االخرون  )١١٦(لواسع احلكمة)). )) ((ا

 
 .٢٧ینظر لغز عشتار :  )١١١(
 .٢٥٦لقد�مة : الحضارات السام�ة ا  )١١٢(
 .٢٧لغز عشتار :   )١١٣(
 .٤١١ینظر : الح�اة الیوم�ة في بالد �ابل واشور :   )١١٤(
 .٩١ینظر : ملحمة �لكامش ، طه �اقر :   )١١٥(
 .١٤٩-١٤٨مغامرة العقل االولى :   )١١٦(
 .١٥٢-١٥١؛ وسومر اسطورة وملحمة:  ٣١٤-٢٠ینظر ملحمة �لكامش،طه �اقر:   )١١٧(



 

 
٣١ 

 

أما املظهر اخلارجي للشخصيات فيمكننا أن ننطلق من القول ابن اإلنسان البدائي كان يؤمن بوجود قوى فعلية اكرب  
ــانية، فثمة ((دليل منه تدير الكون، أطلق عليه تســــمية االهلة، أوصــــافها ومالحمها كانت غائبة عنه، فأضــــفى عليها مالمح ا نســ

قاطع على العالقة الوثيقة بني األســـــــــــطورة واحلياة ، بني االله واالنســـــــــــان وتلك خاصـــــــــــية االهلة يف العراق القدمي، حيث متتعوا 
 . )١١٨(بوظائف بشرية واهلية، ومارسوا ماتعارف عليه االنسان واختلفوا عنه ابخللود فقط … )) 

للشـخصـية دوراً يف حتديد مالحمها، وهذا الوصـف قد �يت مقتضـبا، وقد �يت وحيتل وصـف اجلسـد، واملميزات احلركية   
مطوال، ولكن وصــــــــــف اجلســــــــــد األســــــــــطوري ال حيظى بذلك االهتمام الذي حيظى به يف النصــــــــــوص الســــــــــردية األخرى، الن 

شــل يف إدراك مغزى غري واقعية ، جلأ االنســان اىل تشــبيه االهلة بنفســه عندما ف  –من وجهة نظر�   –الشــخصــيات األســطورية  
هذا الكون ، فأضــــــــفى عليها صــــــــفات االنســــــــان نفســــــــه ، ولكنها كانت معنوية الن القوى اخلارقة اليت كانت تتمتع هبا االهلة 
جعلته حذرا من تشــــــــــبيه االهلة به جســــــــــد�، ومع ذلك فنحن النعدم مثل هذا الوصــــــــــف الذي اليرقى اىل الوصــــــــــف املعنوي 

 للشخصيات.

ــيات ، وهو يتفاوت يف مقداره بني وصـــــف وآخر، ففي الوقت ولقد أســـــهب    األديب يف الوصـــــف املعنوي للشـــــخصـــ
الذي جند فيه وصفاً مطوًال لبعض الشخصيات، جنده يف البعض االخر قصريا، فعلى سبيل املثال عندما يصف شجاعة ننورات، 

 فإنه يسهب ويطيل ، وخيلع عليه صفات تتسم ابملبالغة فيقول:

 البن اجلليل مللك البلدان املعمورة(( سأتغىن اب

 (Mami)اتغىن مبحبوب االهلة مامي 

 وامتدح ننورات حمبوب االهلة مامي

 االله الصنديد ابن االله انليل

 فاستمع اىل مدحيي للقوي ذي البأس

 الذي اخضع جبال الصخر وعقلها بضراوته

 والذي قهر انزو بسالحه

 
 .١٥االسطورة والواقع :   )١١٨(



 

 
٣٢ 

 

 الثور يف البحر –وذبح الرجل 

 احملارب الصنديد الذي يذبح االعداء بسالحه

  )١١٩(والقوي الذي يهب لتنظيم صفوف اجلند يف املعركة )) 

والشـــــــــــك يف أن الصـــــــــــفات (االبن اجلليل، حمبوب االهلة، االله الصـــــــــــنديد، القوي ذي البأس، احملارب، القوي) هي  
أن هذا الوصــــــف يعتمد على بنية التكرار وهي صــــــفات معنوية جاءت كناية عن الشــــــجاعة والبأس اللتني يتصــــــف هبما، كما 

 واضحة على حنو كبري يف النص.

 واضحا أيضا يف وصف ادااب يف أسطورة (اجلنة البابلية): وجند مثل هذا الوصف 

 (( (شاء) أن تكون كلمته مثل كلمة (آنو)

 أحتفه بعقل واسع لكي يكتشف مصائر البالد

 احلياة االبدية أعطى هذا اإلنسان احلكمة، ولكنه مل مينحه

 يف ذلك الزمان، يف تلك السنني، كان احلكيم قد ولد يف اريدو

 فقد خلقه أ� منوذجا بني الناس،

 اليستطيع أحد أن ينبذ كلمته، –حكيما 

 أنه األذكى بني االنو�كي –عاملا 

  )١٢٠(يداه طاهراتن، أنه كان ممسوح(كذا)،ودقيق يف الزيت)) –قديسا

 قصريا كما يف أسطورة (انليل وننليل) :وقد جند هذا الوصف 

 (( هناك انليل فتاها الغض

 
 .١٢٦سومر اسطورة وملحمة :   )١١٩(
 .٢٣٠اساطیر الرحلة الى الفردوس والجح�م في اساطیر العراق القد�م :   )١٢٠(



 

 
٣٣ 

 

 هناك ننليل فتاهتا الشابة

 . )١٢١(هناك ننبار شيكونو سيدهتا العجوز )) 

فالراوي عند وصــفه هلذه الشــخصــيات كان وصــفه مركزاً جداً، اليتعدى مفردة واحدة، وقد يصــف الشــخصــية وصــفاً  
 ا كما يف وصف أ�:قصريا، ولكنه أكثر تركيزا وإجياز 

 (( كان واسع اإلدراك ، حكيما وعظيما يف قوته

 أعظم من جده انشار (وأكثر قوة وعتيا)

 . )١٢٢(ومل يكن له بني اخوته نّد (وال منافس). )) 

ــيات اىل املزا� اخلارقة اليت تتمتع هبا ، كما يف وصـــف   ــبغها الراوي على الشـــخصـ ــفات املعنوية اليت يسـ ورمبا تشـــري الصـ

 آنزو :

 (( يقينا ، أن مياه الفيض ولدت انزو

 (Apsu)وهي املياه، املقدسة الله العمق ابسو 

 وأن ((األرض الواسعة)) حبلت به

  )١٢٣(وأنه خلق من حجر اجلبل )) 

. وهذه الصـــــفات كانت الســـــبب )١٢٤(ويريد به أنه خلق ((من ((ماء)) االله و((رحم)) االرض و((مادة)) احلجر.)) 
 يشري أ� على انليل أن �خذه ويضعه يف خدمته عند مدخل القاعة يف املعبد.يف أن 

 
 .٣٢-٣١مغامرة الفعل االولى :   )١٢١(
 .٤٥:  ن٠م   )١٢٢(
 . ١٢٧سومر اسطورة وملحمة :   )١٢٣(
 : ص . ن.ن ٠م   )١٢٤(



 

 
٣٤ 

 

وقد يلجأ الراوي اىل وصـــــــف امللبس، كما يف وصـــــــف (أ��) وهي عازمة على النزول اىل العامل الســـــــفلي فيصـــــــف لنا  
 مالبسها وأدوات الزينة بقوله :

 (( لقد تزينت بسبعة ((نواميس)).

 ا يف يدها ومجعت ((النواميس)) ووضعته

 كل (( النواميس)) كانت موضوعة ( ؟ ) عند قدمها.

 ، اتج السهل، (Sugarra)وضعت على رأسها الشوكارا 

 صففت (؟) على جبينها خصل [ الشعر ].

 أمسكت بيدها ذراعا ومقياسا من الالزورد،

 (Nunuz)علقت على صدرها ((توائم)) من حجر النونز 

 وضعت حول معصمها سوارا من الذهب

 (( � رجل تعال! تعال! )) –شدت حول صدرها درع 

 ، ثوب السيدات(Pala)ابال  –كست جسمها بثوب 

 .)١٢٥(((سيأيت ( الرجل) ، سيأيت))،.))  –زوّقت عينيها بدهان 

ــان (نييت) حارس   ــطورة على لســـــ ــاف كانت معروفة انذاك بدليل تكرارها مرة اثنية يف األســـــ يقينا إن مثل هذه األوصـــــ
 العامل السفلي وهو يصف أ�� وما ترتديه لسيدته / ايرشكيجال.بوابة 

 ويصف املالمح اخلارجية النليل بقوله : 

 (( ذو العينني الرباقتني، السيد ذو العينني الرباقتني.

 اجلبل العظيم، انليل األب ، ذو العينني الرباقتني سرياك،

 
 .١٨٩-١٨٨عشتار ومأساة تموز :   )١٢٥(



 

 
٣٥ 

 

 .)١٢٦(الراعي، سيد املصائر، ذو العينني الرباقتني سرياك.)) 

وهو وصــــــف يتداخل فيه املعنوي ابملادي، فاملادي يقتصــــــر على وصــــــف العينني ابلرباقتني، وصــــــفا مقتضــــــبا، معتمدا  
 أسلوب التكرار ، واملعنوي يتحدد ابجلبل العظيم وسيد املصائر.

 مدينته:ويصف انكيدو مخبااب / خواوا بصفات مروعة، لكي يثين كلكامش عن عزمه ويدفعه اىل العودة اىل  

 (( أما أ� فقد رأيته و�لين منه اهللع الشديد،

 لذلك اجلبار اسنان كاسنان التنني

 ووجه يشبه وجه األسد

 انقضاضه أشبه بسيل عرم،

 .  )١٢٧(ومن جبهته اليت تلتهم القصب والشجر الينجو أحد )) 

ن مصـــادر شـــفاهية مسعها من أفواه وهذه الشـــخصـــيات إما أن يكون الراوي قد ابتدعها من خميلته، أو أنه اســـتقاها م 
 السابقني، وقد جند وصفا ملردوخ يف أسطورة اخلليقة البابلية:

 (( بفن بديع تشكلت أعضاؤه

 ال تدركه اإلفهام، وال حييط به خيال.

 أربعة كانت آذانه، أربعة كانت عيونه

 تتوهج النريان كلما حتركت شفتاه …

 اتسعت آذانه األربعة،

 عيونه فاحاط بكل شيءكما اتسعت 

 
 .٣٢مغامرة العقل االولى :   )١٢٦(
 .٤٥جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة :   )١٢٧(



 

 
٣٦ 

 

 كان األعلى بني االهلة، ماهليئته نظري

 هائلة أعضاؤه ، سامقة قامته

 عظّموه ، جبّلوه

 االبن الشمس، ومشس السموات

 مثل نوره كنور عشرة آهلة ، جبارا عتيا

 . )١٢٨(أسبغت عليه اجلاللة النورانية املهيبة)) 

ــره، ومسعه، ويعتقد أن مثل وهو وصــــــف الخيلو من املبالغة، ورمبا دّلت (عيونه ا  ألربع) و(آذانه األربع) على حدة بصــــ
هذه األوصـــاف قد تكون غري حقيقية ولكنها كناية عن إحاطة اإلله بكل شـــيء، مسعاً وبصـــرا، فمردوخ، بعد أن اســـتوىل على 

وان يكون مطلعا على   الســــــلطة العليا يف جممع اآلهلة،وأصــــــبحت ألواح األقدار بيديه احتاج اىل أوصــــــاف تدرك حقيقة االهلية،
 كل مايدور شرقاً وغراب ، مشاال وجنواب، فأوكل مهام كل عني وأذن إىل جهة معنية.

 وظائف الشخصيات: اثنيا:

تعرف الوظائف أب�ا : (( العنصــــــــر القائم ابحلدث أو الناطق بلســــــــان املؤلف، أو كائن بشــــــــري خيايل، مزود بكيفية  
. وكان لربوب الفضــل األكرب يف حتديد الوحدات الوظيفية  )١٢٩(راك اآلخرين والعامل))  معينة يف الوجود ويف االحســاس، ويف إد

اليت تقوم هبا الشـــخصـــية، أي ا�ا تعتمد على أفعال الشـــخصـــية وليس على الشـــخصـــية نفســـها (( فمجموعة الوظائف اجملردة 
بصـــــــرف النظر عن اختالف  )١٣١(. إذ عرف الوظيفة أب�ا ((فعل شـــــــخصـــــــية)) )١٣٠(التتضـــــــح إال من خالل األفعال اجملردة))

ــيـات فيمـا بينهـا من حكـايـة ألخرى  ، من جهـة ، وتعـددهـا وكثرهتـا من جهـة أخرى. ومع هـذا التعـدد فـإن  )١٣٢(الشــــــــــــــخصــــــــــــ
اليؤثر مطلقا الوحدات الوظيفية اثبتة التتغري وعددها إحدى وثالثون وظيفة قد تتقلص حىت تصـــــــــــل اىل وظيفتني، ولكن هذا 

 
 .٤٨مغامرة العقل االولى :   )١٢٨(
 .١٤٣عالم الروا�ة:   )١٢٩(
 .٢٧قصصنا الشعبي من الرومانس�ة الى الواقع�ة :   )١٣٠(
 .٧٧مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٣١(
 .١٠٩ینظر: الصوت االخر :   )١٣٢(



 

 
٣٧ 

 

ــرور� ، أن تتوافر هـذه الوحـدات مجيعهـا يف حكـايـة  )١٣٣(مجرى احلكي على واحـدة، بـل إن كـل حكـايـة تعتمـد   . وليس ضــــــــــــ
 علىعدد معني من الوحدات.

ــطورة اخلليقة البابلية   ــاطري وتنوعها، من جهة، وعدم اكتماهلا من جهة أخرى، فإننا اعتمد� أســــــــــــ ونظرا لكثرة األســــــــــــ
 ذه الوحدات فيها، وذلك لسببني:أمنوذجا لفحص ه

أل�ا وصــــــلت إلينا كاملة،مبعىن أن العناصــــــر املكانية فيها متوافرة على حنو كامل،وهو مايعىن حصــــــولناعلى أكرب عدد  أوال:
 ممكن من الوحدات الوظيفية فيها.

 إ�ا أطول األساطري وأكثرها عددا من حيث الشخصيات واألفعال. اثنيا:

أتكيد� على هذا األمنوذج ، فأننا سنحاول اإلشارة إىل وجود هذه الوظائف يف األساطري األخرى من دون ذكر ومع    
 لتفاصيلها.

تبدأ احلكاية عادة بســــرد كل ماخيص الشــــخصــــية / امسها ووصــــف حالتها ومالحمها، ومكان والدهتا، وهو مايســــميه  
، وهو ماجنده يف االســتهالل الوصــفي لوالدة  )١٣٤(صــرا مورفولوجيا مهما  ابالســتهالل، الذي اليعّده وظيفة ابلرغم من كونه عن

 مردوخ، يكشف فيه عن اللحظة اليت دخلت فيها هذه الشخصية املشهد احلكائي لألسطورة :

 (( يف االبسو املقدس، مردوخ قد ولد

 أ� ، كان له أاب،

 دامكينا، اليت محلت به أما

 أرضعته حليب اآلهلة

 لة واهليبةوأسبغت عليه اجلال

 ختلب االلباب قامته، تلمع كالربق عيناه

 
 .٧٧و٣٠ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٣٣(
 .٨٣: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة ینظر :  )١٣٤(



 

 
٣٨ 

 

 . )١٣٥(خيطو بعنفوان ورجولة، انه زعيم منذ البداية )) 

 أما الوحدات الوظيفية يف األساطري فتتمثل بـ : 

بســــــبب ظرف   –وغالبا ماتكون من اجليل األكرب عمراً   –: إذ تغيب إحدى الشــــــخصــــــيات   )١٣٦(الغياب  -١
طاريء أو حدث مفاجئ، يرتك أثره يف جمرى احلكي، فغياب االبسو كان ايذا�ً ببدء الصراع بني جيلني من االهلة، األول متثل 

ر يف اآلهلة الفتية/ اليت أخذت على عاتقها ضـــرورة يف تعامة/ اليت أخذت على عاتقها اخذ الثار لزوجها ابســـو، فيما متثل اآلخ
املقاومة والصـــــراع من اجل البقاء، أما غياب تعامة فكان إيذا� ببدء عملية خلق الكون وتنظيمه، هذا الكون الذي تكّون بعد 

 شق جسد تعامة اىل نصفني:

 (( شقها نصفني فانفتحت كما الصدفة

 رفع نصفها األول وشكل منه السماء سقفا

 ضع حتته العوارض وأقام احلرسو 

 أمرهم حبراسة مائها فال يتسرب

 مث جال أحناء السماء فاحصا أرجاءها

 . )١٣٧(مسكن نودميود))  بسو)استقام يف مقابل الـ (آمث 

أما غياب ا�� فكان ايذا�ً ببدء مرحلة جديدة من حياة دوموزي، مرحلة الصــــــــــــــراع من اجل البقاء كليا أوال، مرحلة  
 . )١٣٨(ابلبقاء اجلزئي/ نصف سنة يف العامل السفلي والنصف االخر على وجه االرض  االقتناع

 
 .٤٧مغامرة العقل االولى :   )١٣٥(
 .٨٣ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٣٦(
 .٦٠مغامرة العقل االولى :   )١٣٧(
 وما�عدها. ١٨٧ینظر: عشتار ومأساة تموز :   )١٣٨(



 

 
٣٩ 

 

: إما ابألمر أو النهي، وهذه الوظيفة تتصــل مبا يليها، وتســمى بـــــــــــــــــ ((خرق املنع)) إذ حتذر   )١٣٩(التحذير  -٢
 تعامة ابسو من االتيان ابلشر، فيصمم على ذلك  فتكون النتيجة مقتله:

 (( فلما مسعت تعامة منه ذلك ،

 اثر غضبها وصاحت بزوجها،

 صرخت واثر هياجها،

 كتمت الشر يف فؤادها وقالت:

 دمر من وهبناهم ، حنن ، احلياة ؟( ملاذا ن

  )١٤٠(إن سلوكهم ملؤمل حقا، ولكن دعو� نتصرف بلني "وروية").))

 إذ حذرت تعامة زوجها من االتيان بفعل أمحق ، ولكنه مل يستمع لنصيحتها وصمم على ما أراده. 

الذي دفع تيامه اىل : ونعين به معرفة احلقيقة، متمثال يف حماولة مردوخ معرفة الشــــــخص  )١٤١(االســــــتطالع   -٣
 الثورة، ويتم هذا من خالل احلصول على املعلومات عن طريق االقناع:

 " قال املليك هلم كلمة:

 " لقد صدق حقا ما وعد�كم به

 واآلن، أريد منكم قول احلق، وقسمي لكم ضمان

 من الذي خلق النزاع؟

 من دفع تعامة للثورة، واعد للقتال؟

 النزاعسلموا يل من خلق 

 
 .٨٣نظر : مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة : ی  )١٣٩(
 .٤٦مغامرة العقل االولى :   )١٤٠(
 .٨٥ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٤١(



 

 
٤٠ 

 

 فيلقى جزاءه، وختلدون للراحة"

 فأجاب االجييجي، االهلة الكبار.

 أجابوا سيدهم مردوخ ، ملك السماء واألرض:

 (( إنه كينغو ، الذي خلق النزاع

 . )١٤٢(ودفع تعامة للثورة، وأعد القتال )) 

، ويف تعامة اثنية عندما : ومتثل هذا أوًال يف آبســو الذي حاول قتل اوالده لكي خيلد اىل الراحة )١٤٣(الشــر   -٤
 اثرت ألخذ الثأر لزوجها، ومتثل اثلثا يف االهلة الذين حرضوا تيامة على الثورة:

 (( واالهلة (الكبرية) نسيت الراحة، يف خضم العواصف

 اضمروا الشر يف سرائرهم

 وجاءوا إىل أمهم تعامة قائلني:

 ((عندما قتلوا زوجك آبسو

 يدالبثت هادئة دون ان متدي له 

 وعندما خلق (آنو) الر�ح االربعة

 . )١٤٤(اضطربت أعماقك وغابت عنا الراحة … )) 

 وهكذا تستمر االهلة يف حتريض تعامة على الشر ، و�يت جواهبا ابملقابل مليئا ابلشر أيضا . 

 
 .٦٦مغامرة العقل االولى :   )١٤٢(
 .٨٩ینظر : مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٤٣(
 ٤٨مغامرة العقل االولى :   )١٤٤(



 

 
٤١ 

 

ــأ املمارســــــــات الفعلية لعملية احلكي   هذه الوظيفة . وجند  )١٤٥(وتعد هذه الوظيفة مهمة جداً، ألنه عن طريقها تنشــــــ
 متمثلة أيضا يف أساطري أخرى منها : (سرقة ألواح القدر)، و(أسطورة ايرا)، و(الطوفان البابلية). وغريها.

: وهو االحســــــاس بنقص ما ، وهذا االحســــــاس هو الذي يقود اىل عملية الشــــــر املتمثلة يف   )١٤٦(الفقدان  -٥
وظيفة قبل الوظيفة الســـــابقة من حيث الرتتيب املنهجي للوحدات الوظيفة الســـــابقة. ورمبا كان األجدر بربوب أن يضـــــع هذه ال

ــو بفقدانه للراحة هو الذي دفعه حملاولة قتل أبنائه   ــاس ابســــــ ــاس انزو ابلنقص املتمثل يف رغبته  )١٤٧(الوظيفية. فاحســــــ . واحســــــ
وظيفة ابحلافز أو الدافع، القوية يف السـيطرة على الكون هو الذي دفعه اىل سـرقة الواح القدر … وميكن أن نطلق على هذه ال

ــفلي،  ــلية دفع ا�� اىل اهلبوط اىل العامل السـ ــاطري تنطلق من هذه الوظيفة . اذ ان حافز الرغبة يف القيام مبغامرة مسـ واغلب األسـ
ــطورة الفالح والراعي، وحـافز اخللود دفع كلكـامش  وحـافز احلـب دفع دوموزي لـلدخول يف مواجهـة حـادة مع انكيمـدو يف أســــــــــــ

بحث والرحلة اىل مصـــب فم اال�ار حيث يعيش اوتو�بشـــتم، وهو أيضـــا دافع وراء دخوله اىل غابة االرز لكي خيلد امسه اىل ال
ــد (( النقص يف الغياب املفاجيء امللغز  ــرور� لســـ ــاطري األخرى ، ورمبا كان هذا احلافز ضـــ … وهكذا مع بقية احلوافز يف األســـ

 . )١٤٨(الحدى الشخصيات)) 

من خالل طلب النجدة ، إذ يطلب انليل النجدة من انكي للوقوف ضـد آبسـو ، وانشـار   : )١٤٩(التوسـط  -٦
 يطلب النجدة من انو أوًال مث من انكي لكنهما يفشالن، فيضطر اىل طلب املساعدة من مردوخ:

 (( فقال (انشار) : (( أي بين ، �صاحب احلكمة الواسعة 

 اسكت تعامة بتعويذتك املقدسة

 طريقك اليها، على عربة العاصفة السريعةالتمس  

٠٠٠ 

 
 .٨٩الحكا�ة الخراف�ة : ینظر : مورفولوج�ا   )١٤٥(
 .٩٥: ن٠م ینظر:   )١٤٦(
 .٤٦ینظر: مغامرة العقل االولى :   )١٤٧(
 .١١٢الصوت االخر :   )١٤٨(
 .٩٦ینظر : مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٤٩(



 

 
٤٢ 

 

 . )١٥٠(ردها على اعقاهبا )) ٠٠٠

كما انه يطلب املسـاعدة من حدد وشـارا وننورات السـرتداد ألواح القدر اليت سـرقها انزو، وتطلب ا�� مسـاعدة وزيرها  
 ننشوبر يف أسطورة (أ�� وأنكى) و (هبوط أ�� إىل العامل السفلي).

: حيصــــل مردوخ على التعويذة اليت يســــتطيع بوســــاطتها القضــــاء على  )١٥١(احلصــــول على وســــيط ســــحري  -٧
 تيامه، فيما حيصل جلجامش على نبات الشباب يف (أسطورة الطوفان) مكافأة له.

 : تدور األساطري بصورة عامة حول موضوع الصراع بني اخلري والشر، ويتمثل هذا يف : )١٥٢(الصراع  -٨

 . )١٥٣(ابسو وأ� الصراع بني  -أ
 . )١٥٤(الصراع بني مردوخ وتعامة  -ب

ــراع يدور بني جلجامش وانكيدو وبني مخبااب يف أســـــــــــــطورة (كلكامش وانكيدو وارض األحياء)    ،   )١٥٥(وهناك صـــــــــــ
وصــراع بني اينمركار وســيد آرات يف أســطورة (اينمركار وســيد ارات)  )١٥٦(وصــراع بني ننورات وانزو يف أســطورة (ســرقة ألواح القدر)  

)١٥٧( . 

 : يعاقب الشرير على ماقام به من أفعال شريرة كما يف : )١٥٨(العقاب  -٩

 . )١٥٩(معاقبة ممو ألنه حرض ابسو ضد اوالده  -أ

 
 .٥٣مغامرة العقل االولى :   )١٥٠(
 .١١٠ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٥١(
 .١١٥ن : ٠ینظر : م   )١٥٢(
 .٤٧ینظر: مغامرة الفعل االولى :   )١٥٣(
 .٥٩-٥٨: ن ٠م ینظر :   )١٥٤(
 ٤٢-٤١:ینظر: �لكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة   )١٥٥(
 .١٣١ینظر : سومر اسطورة وملحمة :   )١٥٦(
 .٧٩-٧٠ینظر: من الواح سومر :   )١٥٧(
 .٢٣٤ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )١٥٨(
 .٤٧االولى : ینظر: مغامرة العقل   )١٥٩(



 

 
٤٣ 

 

 . )١٦٠(معاقبة كينغو بقتله مث خلق االنسان من دمه  -ب
 .)١٦١(نصفني وخلق السماء واألرض منهما معاقبة تيامة بقتلها وشق جسدها    -ج

 طرائق تقدمي الشخصيات : اثلثا:

إن الكاتب �خذ أمنوذجه من الواقع فيّلونه ويكّيفه حســــــــب ما يقتضــــــــيه املوضــــــــوع وحســــــــب متطلبات طريقة عرض  
ســها األحداث ومدى انســجام هذا األمنوذج مع مقتضــيات النص الســردي، وهذه الشــخصــيات تتصــرف وتتحرك وتعرب عن نف

وذاهتا ابلطرائق اليت تســـــــــلكها، لذلك عّد رســـــــــم الشـــــــــخصـــــــــيات وطرائق تقدميها أمراً ابلغ األمهية ،ومعرفتها معرفة اتمة إحدى 
الطرائقالكفيلة بدراسـتها جيدا داخل النص، وجعلها تتحرك كيفما تشـاء، وابلصـورة اليت يقتضـيها احلدث، وترتبط الشـخصـيات 

الســمات االســاســية اليت تظهر عليها كل شــخصــية، وتتحدد من خالل األحداث اجلارية  األســطورية بعالقات اجتماعية حتدد
يف األســــــطورة. ومرد هذه األحداث يعود إىل الصــــــراع القائم بينها، ومن خالله جيري إســــــباغ الصــــــفات الشــــــخصــــــية إذ ((تربز 

نوع خاص ، بل يف ((أقنعة متميزة)) الشـــــخصـــــيات األدبية بعضـــــها جتاه البعض االخر ال بوصـــــفهم أفرادا وطباعاً متفردة، من 
.  وعلى هذا األســـــــــاس تقدم الشـــــــــخصـــــــــيات على أ�ا صـــــــــورة خاصـــــــــة، فاعلة، شـــــــــاركت يف احلدث، ويتحقق  )١٦٢(فريدة)) 

ويتم هذا احلضــور من خالل تقدمي الشــخصــيات أبربع طرائق حددها   )١٦٣(((حضــورها ما أن يظهر يف النص بشــكل لســاين))
 النقاد بـ :

 الشخصية بتقدمي نفسها بنفسها.أن تقوم   - ١   

 أن تقوم شخصية أخرى بتقدمي الشخصية املراد تقدميها.   -٢   

 أن يقوم الراوي بتقدمي الشخصية مع األخذ بنظر االعتبار أن يكون موضعه خارج النص. -٣
  )١٦٤( -مشاركة الشخصية مع الراوي والشخصية املشاركة بتقدمي الشخصية -٤    

 ة كغريها من شخصيات النصوص السردية األخرى، ميكن أن تقدم عرب طريقتني مها :والشخصيات األسطوري  

 
 .٦٧-٦٦: ن٠م ینظر :   )١٦٠(
 .٦٠:  ینظر : مغامرة العقل االولى  )١٦١(
 .٥٣الط�اع المتفردة :   )١٦٢(
 .٣مفهوم االدب :   )١٦٣(
 .١٥٨ینظر: عالم الروا�ة :   )١٦٤(



 

 
٤٤ 

 

ــيات وهو يقف على  -١ ــاطري دوره على حنو كلي،حيرك األحداث، ويقدم الشــــــــخصــــــ الراوي: �خذ الراوي يف األســــــ
ملرويه،لكنه كلي العلم،وهذه حافة حمايدة ميكن من خالهلا االطالع على كل شـــــــيء، وابلرغم من انه راٍو مفارق  

ــاج ودوموزي وغريها من  الطريقة هي الغالبة. فنجد الراوي يقدم:انليل وانكي ومردوخ وادااب وايتا� وا�� وننخرســ
ــافة أو  ــاركة يف االســــــطورة،وأتيت هذه الطريقة بصــــــورة كلية ومن غري تدخل الراوي يف اإلضــــ ــيات املشــــ الشــــــخصــــ

 احلذف،فنجده يقدم انليل بقوله:

 (( انليل هو السيد وامللك 

 انليل المبدل لكلماته

 . )١٦٥(كلماته الصادرة التتبدل ..)) 

 كما يقدم الشخصية احملورية يف أسطورة ايرا بقوله: 

 (( ا�ض وسر قدما � "ايرا" 

 أيها املتسكع يف أرجاء املدينة كعجوز مريض

 . )١٦٦(أيها الزاحف يف البيت كطفل هرم )) 

ة يف النص األســطوري، تؤدي دورا يف احلدث، و�خذ الراوي بتقدمي الشــخصــية من شــخصــية أخرى مشــارك -٢
،ويقوم انشـــــــــــار بتقدمي آنو ومردوخ يف )١٦٧(منظوره اخلاص، كما يف تقدمي انليل من وجهة نظر االم يف أســـــــــــطورة(انليل وننليل)

 ويقوم كلكامش بتقدمي اوتو� بشتم بقوله:أسطورة (اخلليقة البابلية) وتقوم اآلهلة االجييجي بتقدمي مردوخ أيضا. 

 (( أنظر إليك � اوتو� بشتم

 شكلك عادي، واراك مثلي

 نعم، شكلك عادي، واراك مثلي.

 
 .١٣٤مغامرة العقل االولى :   )١٦٥(
 .١٥٩: ن ٠م   )١٦٦(
 .٣٢:  ن٠م ینظر:   )١٦٧(



 

 
٤٥ 

 

 قد صورك يل جناين بطال على أهبة القتال

 . )١٦٨(ولكن ها أنت مضطجع على جنبيك أو قفاك )) 

 اليتعدى تقدمي ايرا نفسه بقوله: –�درة وهي  –وهناك طريقة اثلثة تقوم فيها الشخصية بتقدمي نفسها  

 (( يف السماء أ� فأس وحشيه

 ويف األرض أ� أسد (هصور)

 . )١٦٩(يف البالد أ� ملك فوق اجلميع )) 

 رابعا:أنواع الشخصيات:

 تنطوي األساطري يف نظم تشكلها السردي على ثالثة أنواع من الشخصيات وهي:  

الشــخصــيات املرجعية: وهي اليت ((حتيل اىل (كذا) بعض احلقب التارخيية، واليت جتد العديد من املصــنفات  -١
 تتناوهلا … وهذا النوع من الشـخصـيات قابل لإلدراك، وإعادة التشـكيل من خالل املقارنة مع ماتقدمه لنا املصـنفات التارخيية 

 . )١٧٠(املختلفة … ))

ــياتهوتعّد املصــــــــادر الشــــــــفاهية أو    مبعىن أن هلا دورا يف –الكتابية املرجعية األســــــــاســــــــية للراوي وهو يســــــــتقي شــــــــخصــــــ
.وجنـد هـذا النوع )١٧١(الواقع،ولكنهـا بفعـل الوظيفـة احلكـائيـة فـإ�ـا تتحول إىل عالمـة ، أي ((لفظـة مثـل ابقي مفردات اللغـة)) 

وز ، اوتو�بشــــــتم، جلجامش، ايتا�. وهي من خالل ظهور شــــــخصــــــيات كان هلا أثرها املباشــــــر يف جمرى احلكي من أبرزها : مت
ــيـات ذات بعـد مرجعي حقيقي، واغلـب الظن أ�ـا كـانـت موجودة قبـل االلف الثـالـث ق.م بـدليـل ورود أمسـائهـا يف  شــــــــــــــخصــــــــــــ

 األساطري :

 
 .٢١٧الرافدین الخالدة : جلجامش ، ملحمة   )١٦٨(
 .١٦٠مغامرة العقل االولى :   )١٦٩(
 .٥٢قال الراوي :   )١٧٠(
 .١٩٤الضحك وال�كاء :   )١٧١(



 

 
٤٦ 

 

 وقد )١٧٢(فتموز : التسمية البابلية لالسم السومري دوموزي ويعين (( االبن احلق)) أو ((االبن احلق للمياه العميقة))   
.   )١٧٣(ق.م  ٢٥٠٠يعين أيضــــا االبن الصــــاحل أو البار . ورد امسه يف كتاابت تعود اىل زمن ســــاللة لكش االوىل أي يف حدود 

ــاته الكربى اليت كانت مدعاة حلزن مجاعي بســـبب نزوله اىل العامل  ــتار، وعلى يديها متثلت مأسـ كان حبيباً مث زوجا ال�� / عشـ
أ� وجنده يف الكثري من األسـاطري منها: هبوط ا�� اىل العامل األسـفل،   –مع شـقيقته كشـنت  السـفلي بديال عنها، يتناوب الدور 

ــم البابلي ، ابن اوابر  ــتم: فهو االســـ توتو من مدينة شـــــروابك الواقعة على   –وأســـــطورة زواج ا��، وأســـــطورة ادااب. أما اوتو�بشـــ
. يظهر يف أسـطورة الطوفان رجل   )١٧٤(له على احلياة األبدية شـاطيء �ر الفرات، ويعين امسه (وجدت احلياة) كنايه عن حصـو 

ــر االهلي . واليه يعود  ــده كلكامش ويطلعه على الســــــــــ منحته االهلة اخللود يف ظروف غري عادية الميكن أن تتكرر اثنية. يقصــــــــــ
 الفضل يف انقاذ البشرية من اهلالك األبدي.

ــة ببالد مابني النهرين، هو امللك اخلامس   ــفتها الواقعية، أثبتتها آاثر وواثئق خاصـ ــية حقيقية هلا صـ وجلجامش شـــخصـ
ــومريني ، ظهر بعـد الطوفـان ، كـاـنت مـدة حكمـه طويلـة امـتدت  يف قـائمـة ملوك اوروك ، الواردة أمسـاؤهم يف قـائمـة امللوك الســــــــــــ

أســــاطري كثرية من أبرزها: أســــطورة (كلكامش وانكيدو والعامل الســــفلي)، . ظهر يف   )١٧٥(مايقارب مائة وســــتة وعشــــرين عاما  
 وأسطورة (كلكامش وأرض احلياة )، وأسطورة (كلكامش والثور السماوي) وأسطورة (الطوفان) وأسطورة (كلكامش وآجا).

) األوىل اليت كانت كما ورد ذكر ايتا� (( يف إثبات امللوك السـومرية على أنه امللك الثالث عشـر من سـاللة ((كيش) 
ــماة ابمسه ((أســـــــطورة ايتا�) اليت صـــــــورت )١٧٦(أول ســـــــاللة حكمت البالد من بعد الطوفان…)) ، يظهر يف األســـــــطورة املســـــ

 صعوده اىل السماء على جناحي النسر من اجل احلصول على النبتة اليت تساعد يف والدة زوجته.

ة ، وهي من هذه الناحية ختتلف عن الشــــــــخصــــــــيات الشــــــــخصــــــــيات املتخيلة: الجند هلا أمساء اترخيية حمدد -٢
. وأغلب الشـــــــخصـــــــيات األســـــــطورية  )١٧٧(املرجعية وقد تلتقي معها يف كو�ا ذات مالمح واقعية، او مآخوذة من جتربة واقعية  

قع، تدخل ضـــمن هذا النوع، فاآلهلة ابتكرهتا خميلة الراوي األســـطوري، مبعىن أ�ا شـــخصـــيات الوجود هلا مطلقا على أرض الوا

 
 .١٩ادون�س:   )١٧٢(
 .١١٠ینظر: سومر اسطورة وملحمة :   )١٧٣(
 .٣٩ینظر: الطوفان في االلواح المسمار�ة :   )١٧٤(
 .٢١ینظر : ملحمة �لكامش ، ساندرز :   )١٧٥(
 .٢١مقدمة في ادب العراق القد�م :  )١٧٦(
 .٩٧ینظر: قال الراوي :   )١٧٧(



 

 
٤٧ 

 

بل هي من بنات أفكار األديب صاغها لغا�ت حكائية حمض ، ولكي يكون اكثر صدقا وعمقا يف إبرازها، فقد أضفى عليها 
 . )١٧٨(مسات بشرية. أي أن اخليال اإلنساين أدى دوره يف خلق اهلة يعبدها ويتقرب اليها وينسج حوهلا القصص واألساطري

لة ماعدا اليت ذكر�ها آنفا فهي مرجعية هلا حقيقتها الواقعية. وجند الراوي وكل الشخصيات األسطورية / اإلهلية متخي 
هنا حرا يف اختيار الزاوية اليت ينطلق منها يف حتديد ووصــــف هذه الشــــخصــــيات : مالحمها ، أفعاهلا، صــــراعاهتا، وحىت جانب 

ــرا ــاين الذي ميكن أن يتملكها يف موقف معني. فان الراوي يشـــــري اليه صـــ ــفات االهلية هي الضـــــعف االنســـ حة، وان كانت الصـــ
 الغالبة.

ــيات متارس دورها يف الفعل   ــاج وننورات هي شــــــــخصــــــ ــو وتيامة وتنليل وآنو وآ� ومردوخ وا�� وننماخ / ننخرســــــ فابســــــ
احلكائي، واختيارها ماهو إال رمز ملا حيدث يف الطبيعة من تفاوت واختالف يف ظواهرها الكونية والبشــــــــرية  على حد ســــــــواء، 

إن الراوي عندما يصــــــــفها جيعل لكل منها دورا من األدوار الطبيعية، فانليل رمز إلله العاصــــــــفة، وآبســــــــو هو مياه العمق، حىت 
 وتيامة رمز للماء املاحل ، وأ� إلله احلكمة ، وأ�� رمز آلهلة احلب واخلصب والنماء … وهكذا .

كن أن جياريه يف تصــــــــديق األوصــــــــاف اليت خيلعهاعلى وقد يشــــــــعر الراوي يف أحيان كثرية أن الســــــــامع أو املتلقي المي 
 . )١٧٩(شخصياته فيحاول أن يؤكد لنا صحة مايرويه أو حيكي ، وأبنه �قل امني 

فحالة الضــعف االنســاين اليت تنتاب انليل بســبب ســرقة انزو أللواح القدر اليت ميتلكها ، جتعله يف حالة قد نســتغرب  
 البشر ، فتتدخل اآلهلة يف إعادة األلواح، تقول األسطورة :وجودها يف إله مقدر له أن حيكم 

 (( لقد اختطف سلطان انليل وأضحت الطقوس والشعائر مهجورة

 مث طار انزو بعيدا وراح اىل خمبئه

 فخبا االلق وخّيم الصمت

 . )١٨٠(أما أبوهم ومستشارهم انليل فصار كاألبكم لشدة ذهوله .. )) 

 
 .١٢ینظر : الملحم�ة في الروا�ة المعاصرة:   )١٧٨(
 .٩٩ینظر: قال الراوي:   )١٧٩(
 .١٢٨سومر اسطورة وملحمة :   )١٨٠(



 

 
٤٨ 

 

ــيات عجائبية : ونقصــــد هب -٣ ــيات اليت تلعب دورا يف جمرى احلكي، واملفارقة ملا هو شــــخصــ ا (( كل الشــــخصــ
موجود يف التجربة، ويف هذا النطاق تبني كون عجائبيتها تكمن يف تكوينها الذايت وطريقة تشـــــــــكيلها املخالفة ملا هو مألوف)) 

وظّفها الراوي يف األســطورة ؟ ! . والشــك يف ان مثل هذه الشــخصــيات كانت موجودة يف ذهن االنســان البدائي وإال ملا )١٨١(
. وهذا يعين أن هلا مرجعيتها الواقعية يف كون وجودها موثّقا شــــفاهيا ، لكنها غائبة يف التجربة املعيشــــة، وفيها يتفنن الراوي يف 
إضـــــفاء الصـــــفات غري املعقولة عليها، وهي شـــــخصـــــيات غري فاعلة ومشـــــاركتها التتعدى دور الشـــــخصـــــيات الثانوية وميكن أن 

ميها ابلشـــــخصـــــيات املهملة، الن هذا الدور ينتهي مبجرد القضـــــاء على مســـــببها، ومن هذه الشـــــخصـــــيات األفعى اخلبيثة نـســــ 
ــعور والرجل العقرب يف أســـــطورة (اخلليقة البابلية)، وأســـــطورة(الطوفان البابلية).  ــد اجلبار والكلب املســـ والتنني وأبو اهلول واألســـ

هــا: كوركــارا وكــاالتور اللــذين خلقهمــا انكي من ظفره النقــاذ ا�� من قوانني العــامل وجنــد مثــة كــائنــات النعرف كنههــا من أبرز 
 السفلي تقول األسطورة : 

 (Kurgarra)(( مث استخرج من حتت ظفره (؟) وسخا خلق منه كوركارا 

  (galatur)واستخرج من حتت ظفره (؟) امللون ابالمحر (؟) وسخا وخلق منه كاالتور 

 وركارا طعام احلياة،ومن مث أعطى إىل ك

 . )١٨٢(وأعطى إىل كاالتور ماء احلياة )) 

ــطوري، هو جوهر   ــردي األسـ ــطوري هو املكّون األول، ألنه جوهر الفعل السـ ــرد االسـ ــيات يف السـ ــر الشـــخصـ إن عنصـ
وتتشـكل شـخصـاين بؤري، واحلدث والفضـاء وكل العناصـر والتشـكيالت السـردية األخرى تعمل بتوجيه الشـخصـية ومن وحيها. 

ــلة اليت  ــية من خالل األحداث اليت تقع هلا اوال، ومن خالل البيا�ت غري املفصــ قدرة مؤلف األســــطورة يف تعامله مع الشــــخصــ
مينحها لشـــخصـــياته، إذ إن هذه الشـــخصـــيات غالبا ماحتمل يف داخلها مسات معنوية، وان األحداث تســـهم يف الكشـــف عن 

على ممارسة فعل معني، خريا كان أم شرا ، واغلب الشخصيات الثانوية تتجه يف   هذه السمات والدوافع اليت حتّرض الشخصية
طريقها للتفاعل األمثل مع اآلخرين، ويشـــــذ عن هذه القاعدة بعض الشـــــخصـــــيات اليت جتد يف انعزاهلا عن االخرين، ومتظهرها 

 السليب يف احلياة مالذا هلا.

 
 .٩٩قال الراوي :   )١٨١(
 .١٩٦عشتار ومأساة تموز :   )١٨٢(



 

 
٤٩ 

 

ــًال عن هذا، نالحظ قدرة املؤلف يف تعامله مع ا  ــمية فضـــــــ ــميتها، ويتم ذلك إما بتســـــــ ــيات من خالل تســـــــ لشـــــــــخصـــــــ
االله الصــــنديد، اجلبل العظيم ، اله احلكمة   –أو من خالل تســــميتها بصــــفاهتا    –أمساء اآلهلة مجيعا    –الشــــخصــــيات أبمسائها  

غرايف كما … وغريها. وقد يتعامل معها بوصـــفها (( جمرد أداة من أدوات العمل الســـردي الشـــخصـــا اترخييا عاش يف الواقع اجل
. كما إننا جند أن املؤلف قد عمل على اإلحاطة بكل اجلوانب الدقيقة يف حياة الشـــــــــــخصـــــــــــية ، فعمد اىل  )١٨٣(كان يظن)) 

وكذلك وظيفتها ودورها يف الكشـــف عن ميول الشـــخصـــية   –وان كانت الســـمة املعنوية هي الغالبة    –حتديد مالحمها اخلارجية 
 وافكارها.

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 

 .٦٤ا�ة حمال �غداد : ك�ك�ة لحدراسة س�م�ائ�ة تفك –الف لیلة ولیلة   )١٨٣(
 

 ٤٣صفحة 



 

 
٥٠ 

 

 
 املبحث الثاين

 بناء املكان األسطوري

 املكان املفتوح -١
 املكان املغلق -٢
 املكان املتحول-٣ 

   



 

 
٥١ 

 

من املتطلبات األساسية يف قواعد كتابة النصوص السردية أن جتري أحداثها يف مكان معني قد يعود اىل مرجعيات      
 واقعية أو متخيلة ،لكنه يف كل األحوال يتحول يف النص السردي اىل مكان سردي قائم على الورق يفقد صلته مبرجعياته.

وثباته شـــــرطا من شـــــروط  يته يف حياته،وكان هذا الوعي ابســـــتقرارهضـــــرورة املكان وأمه  لوقد وعى اإلنســـــان منذ األز    
ــان ــكــــــــــــــــــــ ــه فــــــــــــــــــــ ــائــــــــــــــــــــ ــقــــــــــــــــــــ ــه وبــــــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــــــ ــومــــــــــــــــــــ ــه دميــــــــــــــــــــ ــيــــــــــــــــــــ ــلــــــــــــــــــــ ــز عــــــــــــــــــــ ــيــــــــــــــــــــ ــرتكــــــــــــــــــــ ــن  الــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

 ،)١٨٤((( االسرتاتيجيات النصية املهمة اليت تلجأ اليها الكتاابت اجلديدة يف اآلونة األخرية))

القات متكافئة مع بعضــــــــــها فإذا كان النص الســــــــــردي يعتمد على تشــــــــــكل عناصــــــــــره فيما بينها من خالل إقامة ع   
. فهو االطار الذي تقع فيه األحداث، واالنتقال احلاصل   )١٨٥(البعض، فان مثة عالقة جدلية قائمة بني هذه العناصر واملكان 

ــية   ــي يتطابق معه او يالزمه.  )١٨٦(بني األماكن املتعددة يعقبه حتول اتم يف الشــــخصــ ــي يتحدد مبكان نصــ . ووجود الزمن النصــ
 . )١٨٧(أمهية املكان بوصفه االطار الشامل للعناصر السردية فهو (( يسم األشخاص واألحداث يف العمق)) لذلك تزداد 

:((املكان اللفظي املتخيل أي املكان الذي صنعته اللغة انصياعا ألغراض التخييل الروائي واملكان يف النص األديب هو 
 . )١٨٨((القصصي) وحاجاته )) 

ــيات هي ال  ــبقا طبيعة املكان االديب، فاالديب الخيتار أماكنه اعتباطاً بل يتالءم إن األحداث والشـــــخصـــ يت حتدد مســـ
ت واندماجها داخل الفضــاء النصــي، فهو واثناء تشــكيله هلذا الفضــاء يعمل (( الشــخصــياومنطق األحداث ووقوعها، وتفاعل  

ة، وذلك النه من الالزم أن يكون هناك على أن يكون بناؤه له منســجما مع مزاج وطبائع شــخصــياته وان ال يتضــمن أية مفارق
 ٠ )١٨٩(أتثري بني الشخصية واملكان الذي تعيش فيه أو البيئة اليت حتيط هبا )) 

ــلبياً على نفســــــــية الشــــــــخص الذي يعيش فيه، فكلما كان اكثر   وللمكان أتثري فعلي قد يكون اجيابيا، وقد يكون ســــــ
س ابلعكس، فاألماكن الضـــــــيقة واملغلقة حتيل االنســـــــان على فضـــــــاء مظلم اتســـــــاعا وانفتاحا أدى دورا إجيابيا يف حياته، والعك

 
 .٧٢الحساس�ة الجدیدة واستخدامات المكان االدب�ة :  )١٨٤(
 .٢٦ینظر : بن�ة الشكل الروائي :   )١٨٥(
 .٧٧ینظر : بناء الروا�ة ، سیزا قاسم :   )١٨٦(
   .٢١١المكان في الروا�ة العر��ة :   )١٨٧(
 ٢٥١بناء الروا�ة العر��ة السور�ة :  )١٨٨(
 .٣٠بن�ة الشكل الروائي :  ) ١٨٩(



 

 
٥٢ 

 

ينعكس ســلبا على نفســيته، وابلتايل ، تغدو الفجوة اليت تفصــل االنســان عن املكان عميقة، الن ((هذه احلالة تعرب عن العجز 
 .  )١٩٠(وعدم املقدرة على الفعل أو التفاعل مع العامل اخلارجي أي مع االخرين… )) 

إن املكان األســـــطوري مكان اثنوي ، غري متجانس ألن األســـــطورة ال تســـــتند إليه إال من خالل العالقة القائمة بينه  
، ـلذـلك جنـد ان العالقـة بني االمـاكن التتم اال من خالل االرتبـاط بطرف اثـلث هو االهلـة.  )١٩١(وبني التخييـل أو مع الالواقع 

معها ممكنا. فعلى هذا األســــاس (( جيب أن يوجد ((ابب)) صــــوب األعلى، وهذا يقتضــــي وجود ابب مفتوح جيعل االتصــــال  
 . )١٩٢(وميكن منه أن تنزل إىل األرض وميكن لإلنسان أن يصعد رمز� اىل السماء )) 

ومبا أن للمكان خصــوصــية قد التفوقها العناصــر الســردية األخرى يف أي نص ســردي آخر، فان للمكان األســطوري  
خصـــوصـــية تفوق األماكن األخرى، وألمهيته فقد احتفت النصـــوص األســـطورية به ، وغالبا ماتفتتح   –ابلرغم من هامشـــيته    –

 منظورين : وتنطلق هذه األمهية من)١٩٣(األسطورة بوصف أو ذكر مكان معني 

امل انه �خذ طابعاً ميثولوجيا، فكان القدماء يعتقدون أبنه ينقســـم على ثالثة عوامل : الســـماء ، األرض ، الع األول:
 . )١٩٤(السفلي 

ــلمنا  الثاين: إنه مكان أزيل ، مبعىن انه املكان االول الذي ظهر اىل الوجود وتفرعت عنه األماكن االخرى. فاذا ســـــ
أي مكان كان له وجود فعلي يف الواقع ، لكنه يتحول اىل مكان   –أبزليته، فهذا يعين انه خيايل، وهذا يشــــــــــــــري اىل أن املكان 

ــاغ من ألفاظ ومهي / خيايل مبجرد ما ــفا على الورق،مبعىن آخر انه ((ليس مكا� حقيقيا وإمنا هو مكان متخيل مصـــ يندرج وصـــ
فعالقة األســـــــــطورة ابملكان((عالقة البناء الفين برموزه أي أن األماكن احلقيقية يف هذا العامل   )١٩٥(ال من موجودات وصـــــــــور ))  

،ولكنه ليس ى ة رمز ملا حتمله االسطورة من املضامني والدالالت واملغز الوجود هلا يف األسطورة؛ذلك أن املكان،أو البيئة الطبيعي
 . )١٩٦(الزمان))  رمكا� حقيقيا،كما انه ليس مسرحا طبيعيا ألحداث األسطورة اليت جتري خارج حدود املكان وخارج إطا

 
 .٧٧بناء الروا�ة ، سیزا قاسم :   )١٩٠(
 .٦٠ینظر: هندسة المعنى في السرد االسطوري والملحمي :   )١٩١(
 .٢٨المقدس والمدنس :   )١٩٢(
 .٥٣ینظر: البن�ة السرد�ة في قصص لطف�ه الدل�مي :   )١٩٣(
 .١٠٨المكان العدد عند قدماء العراقیین :  –علم الزمان   )١٩٤(
 .٢٩الخصائص البنائ�ة لالقصوصة :   )١٩٥(
 ٧القراءة االسطور�ة للتار�خ : ) ١٩٦(



 

 
٥٣ 

 

مع بني قوى وميكن دراســة املكان االســطوري من خالل مصــطلح التقاطب الذي يتخذ : ((شــكل ثنائيات ضــدية جت 
أو عناصــــر متعارضــــة حبيث تعرب عن العالقات والتوترات اليت حتدث عند اتصــــال الراوي أو الشــــخصــــيات أبماكن األحداث)) 

هو (( جمموعة من االشــياء املتجانســة ( من الظواهر واحلاالت، والوظائف والصــور   –حســب لومتان    –. ومبا أن املكان  )١٩٧(
.   )١٩٨(تقوم بينها عالقات شـــــــــبيهة بتلك العالقات املكانية املعتادة ( كاالمتداد واملســـــــــافة). ))  ، والدالالت املتغرية اخل) اليت 

ــفـل / األمـام  ــبح مفردات مـثل : األعلى واألســــــــــــ فـان اللغـة اليت ـتدرس مـثل هـذا املكـان لغـة منطقـية للتعرف على الواقع، وتصــــــــــــ
أدوات لبناء النماذج الثقافية من دون االعتماد على أية صــــفة  /واخللف / القريب والبعيد / املفتوح واملغلق / املنقطع واملتصــــل  

 . واألساطري مليئة مبثل هذه التقاطبات، لكننا سنركز على ثنائية االنفتاح واالنغالق كأمنوذج هلا . )١٩٩(مكانية تظهر عليها 

الســــردي، وعلى الرغم من هذا التفاوت تؤدي ثنائية االنفتاح واالنغالق دورا هاما يف تصــــعيد حركية املكان يف النص  
ــمـيات، ـفاـنه (( ليس مثـة فرق بني مكـان مغلق واخر منفتح يف الفن، الفرق الوحـيد بينهمـا من حـيث كو  مكـانني   �مـابني املســــــــــــ

اكثر ضــــيقا مما هو  مســــميني يف الطبيعة،أما عند الفنان فقد يكون للمكان قيمة فنية ومجالية رغم حمدودية مســــاحته،وقد يكون
  )٢٠٠(ند كاتب ضعيف املخيلة))ع

املكان يف هذه الثنائية موظف ليكون وســـيلة تعبري عن املشـــاعر واالحاســـيس االجيابية منها والســـلبية ، مباشـــرة كانت  
ــية   ــية للشـــــــــخصـــــــ ــم مالمح كاملة يدلك على احلالة النفســـــــ ــرة عن طريق رســـــــ ــرة بني  )٢٠١(أم غري مباشـــــــ . الن مثة عالقة مباشـــــــ

الشـخصـيات (( تريد أن تذيب حلظات الضـيق والتأزم يف الفضـاء اخلارجي املنفتح حني يضـيق هبا  الشـخصـيات واملكان، وكأن
ــفه أو ذكره، وميكننا  )٢٠٢(مكا�ا املغلق))  ــردية، وغالبا ماتفتتح هذه النصـــوص بوصـ . وألمهيته فقد حظي بعناية النصـــوص السـ

 : أن ندرس املكان من خالل هذه الثنائية على حنو مفصل معتمدين على

 املكان املفتوح . -١
 املكان املغلق. -٢

 
 .٣٣بن�ة الشكل الروائي :   )٣(
 .٦٩مشكلة المكان الفني ، ضمن �تاب جمال�ات المكان، مجموعة مؤلفین :   )٤(
 .٣٤ینظر: بن�ة الشكل الروائي :   )١٩٩(
 .١/٦٥الروا�ة والمكان :   )٢٠٠(
 .١٩داللة المكان في مدن الملح : ینظر:   )٢٠١(
 .١٣٨الفضاء الروائي عند جبرا ابراه�م جبرا :   )٢٠٢(



 

 
٥٤ 

 

 املكان املتحول. -٣
 اوًال:املكان املفتوح :

يعرف أبنه:((كل حيز كبريأوصـغري،قائم أومتحرك،اثبت أومتغريحيتوي احلدث القصـصـي والشـخصـية والفكرة،وينفتح     
جاً منكفئا على ذاته يتحجب ابجلدران على االخر مباشــرة أو ابلواســطة ويالقيه ابلصــلة أو التفاعل أوالتأثري حبيث اليبقى مســي

 . وسنركز ضمن هذا املكان على :)٢٠٣(العازلة، وينفصل عما سواه ابلعوازل والسجف واألبواب))

 األمكنة املكشوفة / السماء واالرض كامنوذجني الينفصالن عن بعضهما. -١
 وصف املدن. -٢
 األمكنة اخلاصة / املعابد. -٣
 الغاابت.–اجلبال  –األمكنة الطبيعية / األ�ار  -٤

الســــــــماء / االرض : الميكن دراســــــــة أحدمها منفصــــــــال عن االخر ، فالســــــــماء وكل مافيها من الكواكب -١
، ومل يكن لالنســـــــــان يد يف تكوينها لذلك   والنجوم، واالرض وما حتتويه من عناصـــــــــر طبيعيه أماكن أوجدها هللا  

 )٢٠٤(فهي أماكن طبيعية 

 

ــة فعالياته، لذلك عدت االرض ((موطن      ــان مبمارســــــ ــماء تدور الفعاليات االهلية ، ويف األرض يقوم اإلنســــــ يف الســــــ
وبني هاتني الفعاليتني مثة صـــراع يبدو واضـــحا يف األســـاطري الســـورية والبابلية . فاإلنســـان البدائي الذي   )٢٠٥(األحالم األوىل))

هوال كانت كلها بفعل ماحيدث يف الســماء ، وكأن هناك نوعا من االتصــال بينهما اســتوطن األرض ، وكابد فيها ماكابد من ا
يتحدد بعملية االســتقبال واالرســال. فالســماء حبكم موقعها اجلغرايف / فوق ، كانت تقوم بعملية االرســال ،فيما كانت النتيجة 

الوسـيط بينهما، الن العالقة بني األماكن التتم إال   الطبيعية أن تقوم األرض ابسـتقبال كل ماترسـله السـماء. وكانت االهلة مبثابة
من خالل االرتباط بوســـيط اثلث هو االهلة، فعالقة الســـماء ابألرض عالقة عمودية، عالقة ارتباط املخلوق / البشـــر ابخلالق / 

 على النحو االيت: والعالقة املوجودة ضمن احمليط األرضي، عالقة أفقيه، ومع هذا جند تداخال يف هذه العالقات –االهلة 

 
 .٢٥٢اط�اف الوجه الواحد :   )٢٠٣(
 .٢٧ینظر: المكان في شعر ابي العالء المعري :   )٢٠٤(
 .٣٤مواقف في المكان :   )٢٠٥(



 

 
٥٥ 

 

ــمـــــــاء ابألرض عــــــالقـــــــة عــــــمــــــوديـــــــة حســـــــــــــــــــــب قـــــــانــــــون نــــــيــــــوتــــــن يف اجلـــــــاذبــــــيـــــــة، أي                                                                -١                                                   عــــــالقـــــــة الســـــــــــــــــ
 ا         اهلبوط من األعلى إىل األسفل.

ابلسماء عالقة أفقيه، هناك أماكن مفتوحة فيما بينها تنتقل فيها االهلة بكل حرية من اليمني عالقة السماء   -١
 اىل اليسار وابلعكس.

حســب قوانني الطبيعة اليت تقتضــي نزول االنســان اىل ابطن -عالقة األرض ابألرض الســفلى،عالقة عمودية -٢
د منها اىل االرض العليا،صــــــعوداً جماز�ً هذه العالقة تقتضــــــي اهلبوط اليها،ويكون الصــــــعو   االرض بعد موته،

(رمزاً).وميكن إدراج العالقات العمودية ضمن احلاالت اهلبوطية فيما خيص االنسان ، فاالله يستطيع النزول 
اىل االرض والصـــــعود منها اىل الســـــماء حيث يشـــــاء، لكن االنســـــان اليســـــتطيع ذلك ، وهو ينزل اىل العامل 

، ويف –حســـــب قوانني العامل الســـــفلي    –اىل االرض إال إذا قدم البديل   الســـــفلي لكنه اليســـــتطيع الصـــــعود
 كما يف أسطورة ايتا� :   –وهو صعود جمازي  –حاالت �درة جداً يستطيع االنسان الصعود اىل السماء 

 (( (قال) النسر اليتا� :

 �صديقي، رائعة هي ( املناطق السماوية).

 . )٢٠٦(هيا ، سأمحلك حنو مسوات (آنو).)) 

 -أو الصعود إىل األرض كما يف أسطورة هبوط ا�� اىل العامل السفلي : 

 . )٢٠٧((( و(ملا) خرجت ا�� من العامل االسفل ))   

وخروجها من العامل السـفلي يقتضـي صـعودها اىل األرض العليا. وهااتن احلالتان عكسـتا ماكان مقدرا لالهلة ، وحمرما  
صــــعوده اىل الســــماء / على جناح النســــر، فكانت النتيجة اهلبوط ، فيما اســــتطاعت ا�� /االهلة على البشــــر، فايتا� فشــــل يف  

 الصعود بكل بساطة اىل األعلى.

وجند التقســـيم للفضـــاء املكاين واضـــحا ، فالســـماء واالرض كانتا ملتصـــقتني مث انفصـــلتا ، واىل هذا يشـــري االســـتهالل  
 املكاين يف أسطورة انليل وننليل:

 
 .٢٤٣الرحلة الى الفردوس والحج�م في اساطیر العراق القد�م :   )٢٠٦(
 .١٩٦عشتار ومأساة تموز :   )٢٠٧(



 

 
٥٦ 

 

 أن أبعدت السماء عن األرض (( بعد

 وفصلت األرض عن السماء

 ومت خلق االنسان

 واخذ ((آن)) السماء

 وانفرد انليل ابالرض

 . )٢٠٨(اخذ اإلله كور اآلهلة اريشكيجال غنيمة )) 

وجند تفاواتً آخر يف )٢٠٩(وتشــري أســطورة أخرى إىل أن اإلله انليل هو الذي قام بعملية فصــل الســماء عن األرض      
لة الســــــماء واالرض،يتصــــــل بعملية االنفصــــــال اليت حدثت بني االثنني،يعود اىل اختالف وجهات النظر يف االســــــطورتني مســــــأ

الســـــــومرية والبابلية،إذ تذهب األســـــــاطري الســـــــومرية إىل أن الســـــــماء كانت ملتصـــــــقة ابألرض ونتيجة للتزاوج الذي حدث بني 
تســــــــتطع العيش يف هذا احليز املغلق على نفســــــــه، اثرت االهلة، وفصــــــــلت  االهلتني ابســــــــو وتيامة، كانت نتيجته والدة اهلات مل

، أما أســـــطورة  اخلليقة البابلية فتشـــــري إىل أن عملية انفصـــــال الســـــماء عن األرض حدثت بعد مقتل )٢١٠(الســـــماء عن االرض  
فني، ابعد األول إىل تيامة على يد مردوخ،عندما اثرت على االهلة الفتية فكان أن قام مردوخ بعد قتلها بشــــــــق جســــــــدها نـصـــــــ 

 األعلى وتشكلت منه السماء، فيما بقي النص االخر يف مكانه ليمثل االرض املوازية هلا:

 ((مث اتكأ الرب يتفحص جثتها املسجاة

 ليصنع من جسدها اشياء رائعة

 شقها نصفني فانفتحت كما الصدفة

 رفع نصفها األول وشكل منه السماء سقفا

 سوضع حتته العوارض وقام احلر 

 
 .١٧٣مغامرة العقل االولى :   )٢٠٨(
 .٢٩ن :٠ینظر:م   )٢٠٩(
 .٢٧-٢٦ن:٠ینظر: م   )٢١٠(



 

 
٥٧ 

 

 . )٢١١(أمرهم حبراسة مائها فال يتسرب)) 

وشــــــــكلت الســــــــماء مكا� مفتوحا على األرض، فوجودها يف مكا�ا اثبتة، وبقاء األرض يف مكا�ا، اقتضــــــــى انفتاح  
إحدامها على األخرى، ولعلنا جند يف دالالت االلفاظ املســتخدمة يف وصــف الســماء واألرض ما يشــري إىل هذه الصــفة ، كما 

يف النصـوص األسـطورية، فاملتمعن فيها جيد أن السـارد األسـطوري  انه الميكن أبّي حال من األحوال فصـل السـماء عن االرض
وليس مثة انفصـــال/من حيث اللغة املشـــرتكة بينهما والوصـــف   األرض يف الوقت نفســـهإىل   يشـــريالســـماء فانه  عندما يشـــري اىل  

 املستخدم يف كليهما:

 (( ان كان اكيدا �مشش ، ان شبكتك هي االرض الواسعة

 . )٢١٢(ومغاويك السموات الفسيحة)) 

ــماء والنفتاحها على عامل االهلة، فإ�ا تفقد معناها بفقدان ارتباطها ابالهلة، كذلك األرض،فإ�ا تفقد   كما أن الســــــــــــ
 صـفتها إذا كانت خالية من البشـر،لذلك فان داللة املكان املفتوح الميكن أن تتم إال بوجود ما يتمم هذه الداللة، أي ارتباطها

بغريها وإال انتفت هذه الصـفة،واصـبح مكا� مغلقا ، منطو� على نفسـه، لذلك فإننا عندما نتحدث عن السـماء ((النتحدث 
ــماء واألرض ((عالقة ارتباط ٣(عنها ابعتبارها شــــــــكال ماد� امنا ابعتبارها مظهرا اهليا جمردا))  ــبح العالقة بني الســــــ )لذلك تصــــــ

 دا يف التشكيل السردي األسطوري.أتخذ شكال جدليا مول )٢١٣(متبادل)) 

(( يشغل حيزا مهماً   –أي الوصف    –وصف املدن : اقرتن املكان ابلوصف وارتبط به ارتباطا وثيقا ، فهو   -٢
يف القصــة ، فهو خيلق شــيئا من الراحة عندما يوقف راوي القصــة ســري األحداث، ليضــعنا وجها لوجه امام مشــهد ما ، ويبعث 

 . )٢١٤(قف الراوي األحداث عند موقف حرج )) على التشويق عندما يو 

فكان أن رضــخ املكان لعملية وصــف شــاملة، حبيث ابت الوصــف مالزما للمكان أو مصــاحبا له، ولعل من ابرز ما  
ميكن آن نســتشــفه هبذا اخلصــوص يف النصــوص األســطورية هو وصــف املدن. إذ يقف الســارد من املدينة ((موقفا أليفا فتكون 

ــتقرار وحتقيق األحالم أو ي ــر والســــخرية رمزاً للهدوء والطمأنينة واالســ قف منها موقفا معاد�، وحينما تكون رمزاً للســــخط والشــ

 
 ٦٠:  مغامرة العقل االولى  )٢١١(
 .٢٣٨الرحلة الى الفردوس والجح�م :   )٢١٢(
 .٧٢هندسة المعنى :   )٢١٣(
 .١٣٣االلسن�ة والنقد االدبي :   )٢١٤(



 

 
٥٨ 

 

. وتتميز املدن بعضـــها عن البعض االخر من خالل العوامل واالســـباب  )٢١٥(والرفض، وذلك يكون حســـب الظروف … ))  
ــناعية وال ــوئها وتكوينها ومن مث تطورها ، فالعوامل التجارية والدينية والصـــــــــــ تارخيية هلا دور يف اليت عملت على ظهورها أو نشـــــــــــ

ــعيد يقطني  )٢١٦(الكشـــــف عن أمهية املدينة وغريها عن األخرى  . وميكن أن ندرس املدن من زاوية نظر اترخيية أطلق عليها ســـ
. وتطلق هااتن التســــــميتان على املكان ((  )٢١٨(فيما وصــــــفها شــــــجاع العاين ابملكان التارخيي  )٢١٧((( الفضــــــاءات املرجعية))
ــغـل حيزا زمنـيا ، تتغري قيمـته من فرتة الخرى تبعـا لتغري األوضــــــــــــــاع االجتمـاعـية ، فهـذا التغيري جيري بفعـل الزمن أو   اـلذي يشــــــــــــ

وإطالق األمسـاء احلقيقيـة على هـذه األمـاكن ((يعطي للقـاريء  )٢١٩(األحـداث والوقـائع اليت حتصـــــــــــــــل يف موقع مكـاين معني))
ســطورة يف اصــلها حكاية جتســيد الوقائع واألحداث اليت .ومبا أن األ)٢٢٠(احســاســا أبنه يســتطيع أن يتحقق من وجودها …))  

حدثت منذ زمن بعيد فإ�ا حاولت رصـــد هذه املواقع،وعدهتا من األماكن اليت أدت دوراً مهما آنذاك . فمدينة ســـومر واحدة 
ــاطري هي :أســــــطورة (( انكي ينظم العامل )) وأســــــطورة (انليل والعاصــــــفة )) وأســــــطورة (( من املدن اليت ورد ذكرها يف ثالثة أســــ

 وسومر)).نكيا

ومن اجلدير ابلذكر أن هذه األســــــــاطري ســــــــومرية ، مبعىن أن الراوي قد وظف هذه املدينة كي يدلل على واقعيتها من  
جهة، وعلى أن الشــــخصــــيات األســــطورية اليت تتحرك ضــــمن هذا احمليط هي شــــخصــــيات فاعلة هلا واقعيتها من جهة اخرى . 

ــومر تعّد من األماكن املفتوحة، وانفتاحها هذا يتأتى من كو�ا اعظم مدينة يف ففي اســـــــــطورة ((انكي ينظم ال عامل)) جند أن ســـــــ
العامل، وشــخصــياهتا عظيمة أيضــا، وإ�ا مفتوحة على اماكن أخرى، ففي وســطها أقامت اآلهلة مســاكنها، ويف غاابهتا الواســعة 

رى، لذلك جند الراوي خيتتم اســــطورته ابلدعاء هلا بز�دة اصــــطبالهتا تتناول االهلة طعامها، ومثل هذا الدور مل تنله أية مدينة أخ
 يقول الراوي األسطوري : –وهي صيغة معهودة يف اغلب األساطري  –وتكاثر أبقارها 

 (( سومر � اعظم بلدان العامل

 أيها املغمور ابلنور الدائم، والشرائع املطاعة..

 
 .٨٦العالء المعري : المكان في شعر ابي   )٢١٥(
 .١٧ینظر: المدینة في القصة العراق�ة القصیرة :   )٢١٦(
 .٢٤٤-٢٤٣ینظر: قال الراوي :   )٢١٧(
 .٢/٥٩ینظر: البناء الفني في الروا�ة العر��ة في العراق :   )٢١٨(
 .٧٤الوصف في روا�ات علي الجارم :   )٢١٩(
 .٨٣بناء الروا�ة ، سیزا قاسم :   )٢٢٠(



 

 
٥٩ 

 

 اقدارك عظيمة ال تتبدل

 . )٢٢١(يسرب له غور )) وقلبك واسع عميق ، ال

 مث يقول : 

 (( ففي وسطك قد أقامت مساكنها

 ويف غاابتك الواسعة تتناول طعامها

 سومر لتتضاعف اصطبالتك وتتكاثر أبقارك   

 . )٢٢٢(لتتضاعف زرائبك،وابآلالف فلتتكاثر أغنامك)) 

ورمبا (( يكون اســــم ســــومر مأخوذا من اســــم قدمي ملدينة نفر اليت تعرف أب�ا كانت أول مدينة ســــومرية يف بداية بالد  
 . وقد أدت اللغة املستخدمة يف هذه األسطورة دوراً مهما يف حتديد داللتها. )٢٢٣(سومر من الشمال)) 

ت بدور مركزي يف أسـطورة اخلليقة البابلية،ورمبا تلمح ويف الطرف املقابل جند الشـاعر البابلي يصـف اببل*،اليت �ضـ     
داللة واضــــــــــــحة الختيارها ، فقد كان إبمكانه اختيار أية مدينة أخرى للتغين أبجمادها،ولكنه اثر ذكرها،الن األســــــــــــطورة اببلية 

دو (( وكأ�ا بنيت عرب املنشــــأ،هذه املدينة اليت حاول تقديســــها واالعالء من شــــأ�ا إبضــــفاء الصــــفات الدينية عليها، لذلك تب
املزاوجــه بني الواقعي واخليــايل،وليس على أســـــــــــــــاس أن املكــان يبىن من التخيــل احملض،وان كــان ال يكتســـــــــــــــب مالحمــه وأمهيتــه 

.فنجـد عظمـة اببـل وقوهتـا وجمـدهـا تزداد ابزد�د )٢٢٤(ودميومتـه،إال إذا متـاثـل بـدرجـة أو أبخرى،مع العـامل احلقيقي خـارج النص))
ــاحلــا للبنــاء فيــه،يبين بيتــه ليكون هيكال مزاراً لآلهلــة،فيــه عــدد اآلهلــة ال يت يقطنهــا،فمردوخ بعــد اعتالئــه العرش ميهــد مكــا� صـــــــــــــ

جيتمعون ومساه اببل أي بيت االهلة الكربى،وتشـري هذه األسـطورة إىل كيفية بنائها،مما تقود� إىل نتيجة مناقضـة للواقع،وهي أن 

 
 .٣٥االولى :  مغامرة العقل  )٢٢١(
 .٣٥ن: ٠م   )٢٢٢(
 .٤١السومر�ون وتراثهم الحضاري :   )٢٢٣(
ــر االعتقاد الخاطيء الذي ذهب الى ان هذه ٠وتعني الكلمة:بوا�ة االله  * بهذا االســــم   المدینة دعیت وهذا المعنى �فســ

 ٢٩٨سومر: ألواحالن الرب بلبل لسان �ل من في االرض ینظر من 
 .١٤٣والبناء :  الرؤ�ة –ثالث�ة الراووق   )٢٢٤(
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ــت ــنتني،وان بنـــاءهـــا كـــان تكرميـــاملردوخ النـــه خلص اآلهلـــة من تيـــامـــه اآلهلـــة هي اليت بنـــت هـــذه املـــدينـــة،واســــــــــــ غرق بنـــاؤهـــا ســــــــــــ
 وأعوا�ا،فتصفهااالسطورة على النحو اآليت:

 (( وقالوا لسيدهم مردوخ:

 (( واالن أيها الرب ، �من خلصتنا من العمل املفروض

 ما الذي يليق بك عربون امتنان؟

 سنبين لك هيكال مقدسا

 نسرتيحمكا� به نركن مساء ل

 هناك سنشيد لك منصة وعرشا

 وكلما اتينا املكان ، نلجأ إليه لنسرتيح ))

 فلما مسع مردوخ ذلك

 انفرجت أسارير وجهه كما النهار

 (( كذا فلتكن اببل كما اشتهيتموها

  )٢٢٥(لنشرع بتجهيز احلجارة، ولتدع ابهليكل )). )) 

 مردوخ ومتجيده، فهي ذات صبغة دينية أوال، وترفيهية اثنيا.فالغرض من بناء هذه املدينة هو تكرمي االله  

 
 ٦٧مغامرة العقل االولى :   )٢٢٥(
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، وهناك شــــــوريباك (( تعرف أطالهلا اليوم  )٢٢٦(أما اور فهي األخرى، مكان مفتوح، أتى إليها انكي ليقرر مصــــــريها   
تعرف عليها من ، منها انطلق الطوفان، ن )٢٢٧(ابســـم (( تل فارة)) وتقع على مســـافة مخســـني كيلومرتاً من مشال غريب اوروك)) 

 داللة اكيدة على وجودها يف الزمن املاضي. )٢٢٨(منظور اوتو�بشتم ، ورمبا جاءت عبارة (( أنت تعرفها )) 

كما كان لدملون أتثريها الفعلي انذاك ، ورد ذكرها يف التوراة والقرآن الكرمي ابســـــــــم جنة عدن، وتظهر يف النصـــــــــوص  
وكانت فيها اهلة تعيد هلا اهل العراق، وقد نعتتها األســــــاطري الدينية الســــــومرية  الســــــومرية أب�ا ((جزيرة تتمتع بقدســــــية خاصــــــة

 تقول األسطورة :  )٢٢٩(أبرض اخللود الطاهرة … )) 

 (( أرض دملون، مكان طاهر ، أرض دملون مكان نظيف

 أرض دملون، مكان نظيف ، أرض دملون مكان مضيء

 يف أرض دملون ال تنعق الغرابن

 الشوخة صراخها املعروفوال تصرخ 

 حيث األسد ال يفرتس أحدا

 . )٢٣٠(وال الذئب ينقض على احلمل )) 

ــرقية من اخلليج العريب   ــفة الشــــــ ــفها الباحثون (( أب�ا حمطة يف   )٢٣١(ولقد حدد االاثريون موقعها يف الضــــــ . فيما وصــــــ
ـــند واألرجح أ�ـا جزيرة البحرين))  ـية حـال ذات مرجعـية واقعـية انفتحـت على ، وهي على أ )٢٣٢(الطريق البحري اىل �ر الســــــــــــ

 فضاء أسطوري خصب.

 
 .٣٦ینظر: مغامرة العقل االولى :   )٢٢٦(
 ٢/٨٨٣تار�خ حضارة وادي الرافدین:  )٢٢٧(
 .٢١٧جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة :   )٢٢٨(
 .٣٨٠/ ٢تار�خ حضارة وادي الرافدین:  )٢٢٩(
 .١٩٢مغامرة العقل االولى :   )٢٣٠(
 .٨٥السومر�ة : االساطیر   )٢٣١(
 .١٢٩حضارة العراق واثاره :   )٢٣٢(
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املعابد : للمعابد واألديرة قدســية خاصــة لدى االنســان ، تتأتى من االرتباط الروحي بينه وبني خالقه، فهي واســطة -٤
ــرة من دو  ــال بينهما امنا يكون مباشـ ــان يدرك فيه أن االتصـ ــان يف زمن مل يكن االنسـ ــال بني االهلة واالنسـ ن واســـطة، لذلك اتصـ

ابلرغم من   –جند كثرهتا وتعددها، ورمبا اختص كل اله مبعبد خاص به، ميارس فيه طقوســـــــــه وشـــــــــعائره اخلاصـــــــــة، لذلك عدت 
 ٠مكا� مفتوحا –انغالقها 

ــماء ، املكان الوحيد     ــال ، فهي مكان مفتوح على افق السـ ــيلة اتصـ وتنطلق داللتها على االنفتاح يف أ�ا تشـــكل وسـ
فيه االنسان ماثال بكل طهارته أمام اآلهلة ، أما انغالقه فينطلق من شكله احملدد لبنائه أوال، ويف اختصاصه بطائفة  الذي يقف

معينة من البشـــر، يقتضـــي انغالقه على العالقة القائمة بني ســـاكنيه فقط ، وهي عالقة محيمة بينهم وبني االهلة، لكنها منقطعة 
ــيـة هـذا املكـان وليس جمرد ارتبـاط عـاطفي أو جغرايف)) مع االخرين. واالرتبـاط ابملعـاـبد  . ومن  )٢٣٣(، إمنـا هو ارتبـاط ((بقضــــــــــــ

 هذه املعابد:

((االيزاجيال)) معبد اإلله مردوخ،بين يف الســنة الثانية يف اببل،وبناؤه كان عربون امتنان للخدمات اليت قدمها مردوخ    
 بقتل تيامة وخلق اإلنسان،يصفه الراوي بقوله :

 مل االنو�كي معابدهم(( اع

 فا�وا الطوب الالزم يف مدى سنة

 ومع حلول السنة الثانية

 رفعوا االيزاجيال الذي وصلت أساساته االبسو

 وبعد أن ا�وا برجه املدرج

 بنوا يف الداخل مسكنا ملردوخ وانليل وا�

 مث جلس مردوخ أمامهم يف جالل 

  )٢٣٤(ومن األسفل شخصوا أببصارهم لقرون الربج الرائعة…)) 

 
 .٤٠الروا�ة والواقع :   )٢٣٣(
 .٦٧مغامرة العقل االولى :   )٢٣٤(
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 وفيه تلتقي االهلة ، جتتمع وتقيم مأدبة فاخرة ، فهو املكان املفضل لديها: 

 (( والتقوا يف حرم مردوخ السامي الذي بنوا

 فاجلس آابءه اآلهلة إىل مأدبة:

 (( هذه اببل مكان سكناكم املفضل

 . )٢٣٥()) . )) فأصدحوا وامرحوا يف أرجائها. 

على أننـا جنـد هنـاك أمسـاء معـابـد خـاليـة من الوصــــــــــــــف إال من إشـــــــــــــــارة إىل أمـاكن تواجـدهـا، وهـذه املعـابـد جنـدهـا يف  
 أسطورة(( هبوط ا�� اىل العامل السفلي)) ومنها:

كارا)) و ((خرسـاك كالما )) و   –دور    –شـارا)) و ((ابرا    –مشـكالما )) و (( أي   –ا� )) و (( أي    –(( أي   
 . )٢٣٧(، وهناك معبد لالله انكي يف اريدو  )٢٣٦(كشنوكال))   –كور )) و (( أي   –او ملش)) و (( أي  –(( أي 

واضــــــحة، فهي جمرد أمساء ال نعرف عنها  وجند الكثري من االشــــــارات اىل معابد أخرى تظهر على شــــــكل ظالل غري 
 وعن أوصافها شيئا مما جيعل عملية حبثنا يف امكانية انغالقها وانفتاحها مستحيال.

ــارة اىل األماكن الطبيعية، وداللتها االنفتاحية، لســــــــبب   ــنكتفي هبذا القدر من األماكن املفتوحة، من دون االشــــــ وســــــ
ماكن مغلقة، وهبذا تفقد داللتها املفتوحة، وقد أدرجنا بعضــــا منها ضــــمن احملور بســــيط ، هو أن هذه األماكن قد تتحول اىل أ

 الثالث من هذا املبحث اخلاص ابملكان املتحول.

املكان املغلق: ويطلق عليه املكان الضــــــــــــيق أيضــــــــــــا، فهو ((مكان ليس من شــــــــــــأنه ان يتيح للبطل الوحدة  -٢
 . )٢٣٨(هددها وجود االخر، بل هو مكان خانق ومولد للسأم والضجر)) واالنفراد ابلنفس، وابلتايل حتقيق احلرية اليت يت

 
 .٦٨مغامرة العقل االولى :   )٢٣٥(
 .١٨٨-١٨٦ینظر : عشتار ومأساة تموز :   )٢٣٦(
 .١٨٩ن: ٠ینظر: م   )٢٣٧(
 .٢/٦٢البناء الفني في الروا�ة العر��ة في العراق :   )٢٣٨(
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فإذا كان املكان املفتوح يقتضـــــــي تواصـــــــال بينه وبني ســـــــاكنيه،فان هذا املكان يقطع كل صـــــــلة،وينعدم فيه التواصـــــــل  
املأزوم، ولعل السـجون وأماكن معه،ألنه بكل بسـاطة،مكان مقيد،بل انه حيد من حرية سـاكنيه ويفرض عليهم منطاً من العيش 

اإلقامة اإلجبارية خري مثال على هذا النوع من املكان، ولكننا يف نصوصنا األسطورية لن نعثر على مثل هذه االماكن ابستثناء 
ــفلي، وهو مكـان خـاص ابألموات، ـله قوانيـنه اخلـاصــــــــــــــة اليت الحيق ألي كـائن خرقهـا أو اخلروج عليهـا، كمـا أن هلـا  العـامل الســــــــــــ

اصــفات حمددة مييزها عن األرض والســماء، وجند وصــفا لقوانني هذا املكان يف أســطورتني: األوىل : كلكامش وانكيدو العامل مو 
األســـــفل. واالخرى: هبوط أ�� إىل العامل الســـــفلي.ففي األســـــطورة األوىل، جند كلكامش حياور انكيدو ويرشـــــده اىل مايتوجب 

 عليه أن يسلكه يف ذلك العامل :

 عزمت اآلن على النزول اىل العامل األسفل، (( إذا

 فان لدي كلمة اقدمها لك، فخذ هبا ،

 ونصيحة أزّودك هبا ، فاتبعها:

 (( التضع عليك ثيااب نظيفة،

 وإال صرخ األموات يف وجهك كغريب.

 التضمخ نفسك ابلعطر الفاخر،

 وإال جتمعوا حولك لفوحانه منك

 الترم رحما يف العامل االسفل

 بك من اصاهبم رحمك وأال أحاط

 الحتمل بيدك هراوة،

 وإال تراقصت حولك االشباح

 . )٢٣٩(التضع يف قدميك صندال )) 

 
 .٥٥كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة :   )٢٣٩(
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 وهكذا تستمر االسطورة يف سرد احملظورات اليت ال�خذ هبا انكيدو. 

 األســــــــاطري، كان املوت اللغز االكرب واحملري لفكر االنســــــــان، دائم التفكري فيه، وملا مل جيد تفســــــــريا معقوال له، جلأ اىل 
،واىل جانب هذه املشـــــكلة،برزت   )٢٤٠(فكانت (( تعبريا الواعيا بشـــــكل ما ، عما يكنه الفرد يف صـــــميمه حنو فكرة املوت ))  

مشـكلة اخرى شـكلت عائقا لديه،وهي مشـكلة االرواح واىل أين نذهب بعد انفصـاهلا عن اجلسـد ؟ .إذ أدرك اإلنسـان البدائي 
أن الكون يتشـــــكل من ثالثة عوامل : الســـــماء / عامل االهلة، واألرض/ عامل البشـــــر، فال يعقل أن تذهب األرواح إىل الســـــماء أو 

 األرض بعد انفصاهلا عن اجلسد، فكان العامل األسفل املكان املناسب هلا، ولكن هلذا العامل قوانني خاصة الميكن أبي تبقى يف
حال من االحوال خرقها، كما ان هذا العامل جيمع املوتى مجيعهم بال متييز بني الصــــــــــاحل والفاســــــــــد، مبعىن انه ليس هناك مكان 

نسـان الطاحل، ومبعىن اخر، مل تكن لفكرة الثواب والعقاب أي وجود لديه، وان كان خاص لالنسـان الصـاحل، ومكان خاص لال
اإلنســــان حياســــب يف العامل الســــفلي كما كان يف حياته، فامللك جيب أن يعظم حىت وان كان فاســــداً، والفقري املعدوم حيقر وان 

. لذلك  فاملوت (( اختبار أو حمنة جيتازها كان فاضـــــــــــــال، وان مراســـــــــــــيم الدفن هي اليت تضـــــــــــــمن له حياة كرمية يف ذلك العامل
 )٢٤١(االنســـــــــــــان، ولكنها حمنة هائلة، .. ومن اخلطأ االعتقاد ابن القلق والتخوف من املوت ينجمان عن فناء اجلســـــــــــــد…)) 

وملثل هذا االختبار انطلق جلجامش وهو يوصــــــي صــــــديقة انكيدو عندما تطوع للنزول اىل العامل الســــــفلي، فعمل بعكس هذه 
 � مما أثّر سلبا عليه، إذ تضج املوتى ويصرخ العامل السفلي فيبقى انكيدو حبيسا فيه. الوصا

ولكن هذه األسطورة ال توضح لنا داللة االنغالق يف هذا املكان بقدر ماتوضح لنا قوانني العامل السفلي، ولعل داللة  
لكننا نلمح داللة االنغالق اكثر وضـــــوحا يف األســـــطورة األفعال اليت أتت بعد أداة االســـــتثناء، تشـــــري اىل مثل هذا االنغالق، و 

ــ ((جبل الالزورد))   ،وأول مظاهر انغالق هذا املكان )٢٤٢(الثانية/ هبوط ا�� اىل العامل السفلي. ففيها يوصف العامل السفلي بـــــــ
ســـــفلي، كما انه يوصـــــف أبنه هو وجود ســـــبع بواابت متر عربها األرواح، ولكل بوابة بواب، اليفتحها إال أبذن من آهلة العامل ال

،كما أن هلذا العامل مزاجل وجنازير خاصة به، ويف كل بوابة يؤخذ شيئا مما يرتديه امليت حىت يقف عار� )٢٤٣(((ارض الالرجعة))
 أمام آهلة العامل السفلي ووزرائها فتصوب نظرات املوت إليهم.

 
 .٢١٩مغامرة العقل االولى:   )٢٤٠(
 .٩٧الصراع في الوجود :   )٢٤١(
 .١٨٩عشتار ومأساة تموز :   )٢٤٢(
 .١٩٠ن: ٠م   )٢٤٣(
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إال أ�ا تســــــــــتهجن ذلك ، وتعرتض على هذه القوانني، وعلى الرغم من أن ا��  تعلم بقوانني هذا العامل وطقوســــــــــه،   
لكن نييت وهو كبري البوابني اليصـــغي هلذا االســـتهجان، واليبايل به ، بل انه ينهرها وينصـــحها أبالّ تدع فمها يســـتهجن طقوس 

 هذا العامل:

 (( تعال � نييت ، � بوايب الكبري للعامل األسفل               

  سأقوهلا لك: واستمع إىل الكلمة اليت

 ارفع املزاجل عن البواابت السبع للعامل األسفل،

 و… بداية جنزير … العامل االسفل                

 وعندما تدخل ))

 احنن … ))

 واصغى نييت كبري البوابني للعامل االسفل

 اىل كلمات ملكته:

 فرفع املزاجل عن البواابت السبع للعامل االسفل

 واحد، جنزير " وجه العامل االسفل.وفتح (؟) ابواب قصر 

 وقال الننا الطاهرة:

 تعايل � ا�� ، ادخلي !

 وعندما دخلت

 رفع عن رأسها الشوكارا ، اتج (( السهل ))،

 ((ارجوك ! ماهذا ؟ ))

 ((اسكيت � ا�� (البد من ) نواميس العامل االسفل كاملة،
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  )٢٤٤()) � ا�� التدعي فمك يستهجن طقوس العامل االسفل)).

وتسـتمر األسـطورة بوصـف طقوس العامل السـفلي وكل ماحيدث ال�� عند مرورها عرب بواابته ، اىل أن تقف أمام آهلة  
 العامل السفلي/ ايرشيكجال:

 (( وكانت ايرشكيجال الطاهرة جتلس على عرشها

 ، القضاة السبعة ينطقون (Anunaki)وكان انو�كي 

 ابالحكام امامها،

 نظراهتا اليها: نظرات موت،فصوبت 

 ونطقت بكلمة ضدها : كلمة سخط ،

 واطلقت صرخة ضدها ، صرخة امث،

 فحولت [ الفتاة] العليلة اىل جثة هامدة

 . )٢٤٥(وعلقتها يف وتد )) 

 هذه هي ابرز املمارســــات اليت يتعرض هلا املوتى بعد أن ميروا عرب البوابة الكبرية حىت حلظة وصــــوهلم ومثوهلم بني يدي  
اهلة العامل الســفلي مث تعليقهم يف وتد، ولعل اإلشــارات املوجودة يف هذا النص، مثل : ((نظرات موت / كلمة ســخط / صــرخة 
امث / جثة هامدة/ علقتها يف وتد)) تعابري موحية على داللة هذا املكان املنغلقة، وهي تعابري موحية ابألســـى والقتامة والســـواد، 

ن املغلق حبيث حيس ســــــاكنه ابلغربة والوحدة واالمشئزاز، كما أن عدم الســــــماح خبروج امليت من وهذه ابرز ما يتصــــــف به املكا
هذا العامل واتصـاله ابالخرين، فضـالعن املمارسـات التعذيبية اليت يتعرض هلا امليت، تفضـي اىل مثل هذا الشـعور ، مما يؤدي اىل 

بينهم وبني النــاس األحيــاء، على النحو الــذي يعكس شــــــــــــــــدة  انغالق هــذا املكــان على عــامل األموات فقط، تعــدم أيــة روابط 
 خصوصيته من حيث مضمونه املكاين وتشكيله الفضائي.

 
 .١٩٢-١٩١عشتار ومأساة تموز :  )٢٤٤(
 .١٩٣ن: ٠م   )٢٤٥(
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املكان املتحول : ونعين به حتول املكان من شـــــــــــكل الخر ، وحتديداً، انتقال املكان من داللته املفتوحة اىل  -٣
يت تطلق على املكان احملدد ، من جهة، ويف األحداث اليت داللة مغلقة، وابلعكس، ومثل هذا التحول جنده يف األوصـــــــــــــاف ال

تقع فيه من جهة اخرى .فالبستان يف األصل مكان مفتوح ، لكنه وبفعل ماتتعرض له ا�� من فعل آمث يقوم به أحد املزارعني، 
الداللة ، اليت تتوضح اكثر  اىل هذه  –ا�� والبستاين    –يف هذه األسطورة ين يتحول اىل مكان مغلق ، ويشري االستهالل املكا

 يف احلدث الذي حيول جمرى احلكاية من شوكليتودا اىل ا��:

 ((اقرتبت البغي املقدسة ((ا��)) اىل البستان، من اثر وعثاء السفر، وغّطت يف النوم

 (( فرآها ((شوكليتودا)) من حافة بستانه…

 ((ضاجعها وقبلها وعاد اىل حافة بستانه..

 الفجر واشرقت الشمس،((طلع 

 ((فنظرت املرأة حوهلا جزعة،

 ((نظرت ((ا��)) حوهلا وجلة فزعة،

 ((فتأمل !…

 (( لقد مألت مجيع آابر البالد ابلدم،

 (( فأمتالت مجيع األحراش والبساتني يف البالد ابلدماء

 .)٢٤٦((( لقد صار العبيد حني يذهبون لالحتطاب ال يشربون إال الدم،.))

ــفهـا   ــر هـذا االنغالق يعود إىل أ�ـا املـدينـة اليت يصــــــــــــ وتتحول املـدينـة هي األخرى من مكـان مفتوح اىل مغلق، وســــــــــــ
 جلجامش بقوله:

 (( يف ارضي (مدينيت) ميوت الرجل وهو حزين القلب

 ان الرجل يهلك وقلبه مثقل ابالمل

 
 .١٤٧من الواح سومر :   )٢٤٦(



 

 
٦٩ 

 

 ها انذا انظر من فوق األسوار

 ر)).فأشاهد هياكل املوتى وهي طافية يف النه

 وأ� سيكون مصريي هكذا حقا

 واالنسان مهما استطال الميكنه ان يبلغ السماء

 ومبا ان االجل املوعود ملا حيل

 . )٢٤٧(فانين عزمت على ان ادخل ارض احلياة واخلد امسي)) 

فان   –قد حتولت من داللة االنفتاح اىل داللة االنغالق بفعل املوت الذي يصـــــــــــيب االنســـــــــــان    –فاذا كانت املدينة  
اخللود هو الذي حيول ارض احلياة من داللة االنغالق اىل داللة االنفتاح، ويصــــبح هذا املكان املغلق مفتوحا، وتتشــــكل داللته 
املغلقة يف ا�ا ارض خاصة ابإلله انليل الذي عني مخبااب / الوحش حارسا عليها إلاثرة الرعب بني الناس، كما أن هذه األرض 

  )٢٤٨(، وليست هلا معامل حقيقة تدل عليها. بال حدود جغرافية واضحة

أمهية سردية كبرية يف التشكيل املكاين األسطوري الذي يرتدد تقليد� بني املكان   –املتحول   –وهلذا النوع من املكان   
ســـيوله ســـردية جتعله املفتوح واملكان املغلق، ذلك ان بنية التحول من املفتوح اىل املغلق وابلعكس تضـــفي على األمنوذج املكاين  

اكثر قابلية الستيعاب حركة عناصر التشكل السردي االسطوري ومكو�ته، فهو مكان وسيط يبعث احلياة والتواصل والدينامية 
 يف حركة املكان داخل الفضاء العام للبناء األسطوري.

 

 
 .١٨٩ملحمة �لكامش ، طه �اقر :   )٢٤٧(
 .٨٩ینظر : االسطورة والتار�خ في التراث الشرقي :   )٢٤٨(
 

 ٦٢صفحة 
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 الفصل األول
 

 املبحث الثالث

 األنساق البنائية للحدث األسطوري

 

 التتابعنسق  -٣
 نسق التكرار -٤
 النسق احللقي -٥
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تقوم احلكاية على عناصـــــــــر كثرية، تتفاعل فيها بينها تفاعال عميقا ، حبيث الميكن فصـــــــــل احدها عن اآلخر، وهذه   
عبارة عن ((قص حوادث حســـــب –حســـــب فورســـــرت–العناصـــــر هي اليت تشـــــكل البنية االســـــاســـــية للنص الســـــردي، واحلكاية  

ة حكاية البد هلا أن تتوافر على جمموعة حوادث تتفاعل مع العناصـــــر الســـــردية األخرى املكونة . وأي)٢٤٩(تســـــلســـــلها الزمين ))
للنص احلكائي بوصــــــفه ((مجلة األحداث اليت تدور يف إطار زماين ومكاين وتتعلق بشــــــخصــــــيات من نســــــيج خيال الســــــارد)) 

 ى.،أي أن خيال السارد هو الذي يتحكم ابألحداث كما يتحكم ابلعناصر األخر )٢٥٠(

، وعــد مبثــابــة اخلرب  )٢٥١(ويعرف احلــدث أبنــه : (( جمموعــة من الوقــائع اجلزئيــة مرتبطــة ومنظمــة على حنو خــاص ))  
ــها مع البعض اآلخر ، كما حددوا له بداية ووســــطا و�اية   . وهذا التحديد شــــرط أســــاس ألن  )٢٥٢(الذي تتصــــل أجزاؤه بعضــ

 حدث يرتبط بسابقه وميهد للحدث الالحق.النص السردي يف األصل يقوم على جمموعة أحداث، وكل 

ومبا أن احلدث هو ((الفعل أو احلادثة اليت تشــــــكلها حركة الشــــــخصــــــيات لتقدم يف النهاية جتربة انســــــانية ذات داللة  
، فقد برزت الصـــلة وثيقة بني احلدث والشـــخصـــية، إذ إن ((احلدث نفســـه بطبيعة اتصـــاله الوثيقة ابلشـــخصـــية   )٢٥٣(معينة ))  
اعله معها يظهر األبعاد الداخلية هلا من جانب وحيدد ســـلوكها اخلارجي من جانب آخر، فقد يكون ســـلوكها إجيابيا وطبيعة تف

جتاهه، وقد يكون ســـــلبيا، وهذا حبد ذاته يســـــهم يف تعريفنا على نوازعها وميوهلا اخلاصـــــة هبا. إن كال العنصـــــرين يكمل أحدمها 
ــوح)) ــاعده على التجلي والوضــ ــور حدث . و   )٢٥٤(اآلخر ويســ هذا االرتباط بينهما ((يتمثل بعالقة تالزم وتالحم فال ميكن تصــ

 . )٢٥٥(بالشخصية والعكس صحيح … )) 

ــر/ املكان والزمان هي األخرى واضـــحة،   ــية واضـــحة، فإن عالقته ابلعناصـ ومثلما تتمثل العالقة بني احلدث والشـــخصـ
 . )٢٥٦(لنا ، ال يقع إال يف مكان وإال يف زمان)) وقد كشف املرزوقي عن هذه العالقة بقوله : ((إن شيئا من أفعا

 
 .٣٦ار�ان القصة :   )٢٤٩(
 .٧٧مدخل الى نظر�ة القصة :   )٢٥٠(
 .١١٢االدب وفنونه :   )٢٥١(
 .١٧ینظر:فن القصة القصیرة :   )٢٥٢(
 .١٤٣دراسات في نقد الروا�ة:   )٢٥٣(
 .١٧٤لروا�ات نجیب محفوظ : الشخص�ة واثرها في البناء الفني   )٢٥٤(
 .٤٨تحوالت الشخص�ة في روا�ات عبدالرحمن من�ف :   )٢٥٥(
 .١/١٣٩االزمنة واالمكنة :   )٢٥٦(
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فان هذا الفعل اليقع إال يف مكان حمدد   )٢٥٧(ومبا أن احلدث يف منظوره اللغوي الســـــــردي هو (( اقرتان فعل بزمن))  
 . )٢٥٨(بوصفه اإلطار الذي يشتمل على العناصر السردية األخرى 

، لقد انصب اهتمام  )٢٥٩(ويقصد ببناء احلدث : (( الرتتيب الذي يكون عليه احلدث، أي صورة تواليه يف الزمان))   
حث عن طرائق تشــكل األحداث يف النص، ومسيت هذه الطرائق  الدراســات األدبية والنقدية اليت تناولت العناصــر الســردية ابلب

ــياء))  ــتمر وتتحول ، مبعزل عن االشـــ ــق أبنه: (( عالقات تســـ ــاق البنائية، ويعرف النســـ وهو (( مايتولد عن إدراج   )٢٦٠(ابألنســـ
ن هلذه احلركة انتظام معني اجلزئيات يف ســـــياق، أو هو ، بنيو�، مايتولد عن حركة العالقة بني العناصـــــر املكونة للبنية، ابعتبار أ

 . )٢٦١(ميكن مالحظته وكشفه… )) 

وكان للشـــــــكالنيني الروس األثر األكرب يف حتديد هذه األنســـــــاق، إذ حاولوا ((وصـــــــف ما أمسوه ابإلجراءات املختلفة  
واملتعدد، ووصـلوا من املسـتعملة يف تركيب املوضـوعات يف األعمال األدبية القصـصـية ، مثل الرتكيب املندرج واملتوازي واملتداخل 

خالل ذلك اىل تصـــــور دقيق هام عن الفرق بني أشـــــكال تركيب العمل االديب من �حية، والعناصـــــر اليت تشـــــكل مادته األولية 
 . )٢٦٢(من �حية أخرى…)) 

ــاق ليســــــــــت اعتباطية بل أ�ا ((متثل جوهر الرؤية للحياة ))    ــائد أبن  )٢٦٣(ان هذه األنســــــــ انطالقا من االعتقاد الســــــــ
 سق هو الطريقة اليت تتطور هبا احلياة.الن

 
 .١١دراسات في القصة العر��ة :   )٢٥٧(
 .٢١ینظر: البناء الفني في روا�ة الحرب العر��ة في العراق :   )٢٥٨(
 .٢٤ن: ٠ینظرم   )٢٥٩(
 .٢١١االدب�ة المعاصرة: معجم المصطلحات   )٢٦٠(
 .١٩٤ن�ات السرد الروائي : تق  )٢٦١(
 .٨٦النظر�ة البنائ�ة في النقد االدبي :   )٢٦٢(
 .١٦٦قصص الرحلة الخ�ال�ة :   )٢٦٣(
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تعددت هذه األنساق وتنوعت على حنو يصعب معه حصرها، ولكن الشكالنيني الروس استطاعوا حصرها بــــــــــ : ((  
. فيما اختزهلا تودوروف اىل  )٢٦٤(التتابع ، التضــمني، التأطري ، التنضــيد ، التوازي، النســق الدائري أو احللقي ونســق اخللط ))  

 . )٢٦٥(ي : التتابع والتضمني والتناوب ثالثة ه

إن الكثري من النصـــــــــــــوص االســـــــــــــطورية ذات أحداث وجتارب وقعت يف زمن بعيد جداً، مل تكن الكتابة فيه معروفة،  
لذلك كانت الذاكرة هي الواســــــــــطة الوحيدة اليت اســــــــــتطاعت أن حتتفظ هبا اىل أن مت تدوين هذه النصــــــــــوص ، ومبا أن أبطال 

ــطورة هم من ا ــاف اآلهلة، فقد كان من الطبيعي جدا ان تنســــــــب هذه األحداث والتجارب إىل اآلهلة هبدف األســــــ آلهلة وأنصــــــ
  )٢٦٦(إكساهبا صفة القداسة واملصداقية بوصفها أفعاال وقرارات إهلية مقدرة. 

ــاين،لذل   ــعف االنســـــ ــية اليت تتمتع هبا اآلهلة؛إال أ�ا كانت تعاين نوعا من الضـــــ ك جند أن وعلى الرغم من تلك القدســـــ
أغلب األحداث األســطورية ينهض بناؤها الســردي على فكرة الصــراع،الذي((يتمحور حول االحســاس بتأزم ابطين �شــئ عن 

ــا وإرادة ومعتقدات ورغبات اجلانب االخر ن تناقض جذري غري قابل للموائمة بني إرادة ومعتقدات ورغبات البطل الفرد اإلنســ
 . )٢٦٧(جملتمع مبا ميثله من مؤسسات وقوانني هلا من القدسية ماجيعلها أمرا ال راد له )) الذي قد يكون القدر أو اآلهلة أو ا

وهو ماجنده يف أغلب األســاطري، هذا من   –والصــراع هنا هو صــراع اآلهلة، وهو قائم أســاســا على فكرة اخلري والشــر   
ــتثارة القوى الكامنة اليت   جهة ، ومن جهة أخرى فإن اإلنســــــــــــان البدائي (( مل يكتف بذكر احلدث وإمنا كان حيرص على اســــــــــ

ــعائر واالحتفاالت اليت حياول من خالهلا حماكاة ماحدث يف الدهور  ــببته يف البدء وذلك من خالل إقامة الطقوس والشــــــــــــ ســــــــــــ
ى األوىل على يد االهلة إميا� منه ابن ذلك ســــــيؤدي اىل النتائج نفســــــها اليت حققتها اآلهلة يف األســــــطورة . إنه تصــــــور يقوم عل

 .)٢٦٨(منطق سحري بدائي مفاده االعتقاد إبمكانية إحداث الشيء بتقليد عملية حدوثه))

 هي :)*(وقد كشف االستقراء الشامل للنصوص األسطورية عن وجود ثالثة انساق رئيسة 

 
 .١٥٢-١٢٢نظر�ة المنهج الشكلي :   )٢٦٤(
 .٧٠ینظر الشعر�ة :   )٢٦٥(
 .١٣دین: ینظر : االسطورة والتار�خ في ثالثة شواهد من حضارة وادي الراف  )٢٦٦(
 .١/٥٨فكرة الصراع في االدب السومري :   )٢٦٧(
 .٨٧سومر اسطورة وملحمة :   )٢٦٨(
موضوع الدراسة   –هناك انساق بنائ�ة أخرى لم تتطرق الیها في المتن لعدم وجود أي اثر لها في نصوصنا    )*(

 ومنها:  –
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، وفيه يسـرد القاص (( األحداث   )٢٦٩(نسـق التتابع : ويوصـف أبنه من أكثر األنسـاق البدائية أكثرها قدراً  -١
،ويقوم على أسـاس رواية األحداث جزءا بعد آخر، أي )٢٧٠(هنا بشـكل خطي اترخيي حبيث الختتلف عن تسـلسـلها يف املنت))

. وتلك النقطة هي نقطة الصـــــــــــــفر،تتطور )٢٧١(اىل �اية حمددة)أنه ((يبدأ من نقطة زمنية معينة ويتتابع يف تقدمه حىت يصـــــــــــــل  
ــلســــل التا ــتندة اىل التســ خيي والزمين ر األحداث حىت تصــــل اىل نقطة القمة يف �ايتها،وتســــري األحداث فيها بشــــكل خطي،مســ

 . )٢٧٢(املتصاعد 

الل الذي يعد ومن أبرز خصــائص هذا النســق إنه يقوم بســرد األحداث حســب تســلســلها الزمين، فضــال عن االســته 
، كما أنه  )٢٧٣(((فعال أتليفيا يتقدم النص ويؤطره ممهداً جلر�ن السـرد يف مسـارات شـىت تشـكل شـبكة عريضـة من العالقات))  

، ويقدم إطارا عاما حيدد بوسـاطته ((زمان احلدث ومكانه ويرصـد  )٢٧٤(((يواكب مسـار احلياة ويعمق احلدث وجيعله شـامال))  
 . )٢٧٥(ث)) يف الوقت نفسه تطور احلد

 
اخل �عضــــــــها مع ال�عض  نســــــــق التداخل : تســــــــرد ف�ه األحداث �شــــــــكل متداخل زمن�ا ودالل�ا �حیث یتد -أ

 اآلخر.
 ین تدور أحداثهما في نفس الوقت.تننسق التوازي: وهو عرض م -ب
نســق التضــمین: أن �ضــمن الراوي قصــة غر��ه على المتن األصــلي �حیث یوقفه حتى ینتهي القصــة ثم   -ج

 �أخذ �إكمال المتن.
 رد�ة.النسق الدائري: تنتهي األحداث من النقطة التي بدأت منها �حیث تشكل دائرة س -د

والبن�ــة   ١١١-١٠٩والمتخیـل الســــــــــــــردي :  ٤٣و١/١٦العراق :  ینظر : البنـاء الفني في الروا�ـة العر��ـة في
 ١٢٥والداللة : 

 .٤٥ینظر: القصة القصیرة عند سمیرة عزام :   )٢٦٩(
 .١٠٨المتخیل السردي :   )٢٧٠(
 .٦٠البنیو�ة وعلم االشارة :   )٢٧١(
 .١٠١روا�ات عبدالرحمن مجید الر��عي : ینظر: البن�ة السرد�ة في   )٢٧٢(
 .١٤٠الس�م�ائ�ة والنص االدبي :   )٢٧٣(
 .١٧١االستهالل : فن البدا�ات في النص االدبي :   )٢٧٤(
 .٨٢البناء الفني لروا�ة الحرب العر��ة في العراق :   )٢٧٥(
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وتقوم أغلب األســــــاطري على هذا النســــــق، وهو نســــــق أســــــاس ، إذ الميكن العثور على ســــــرد اليعتمد هذا النســــــق،  
والســـيما أن األســـاطري تنتمي إىل الســـرد الشـــفاهي القدمي، إذ تربز احلكاية فيه على حنو متســـلســـل وتتابعي زمنيا وســـببيا أي يف 

لقاص البدائي يقدم لسـامعيه األحداث يف خط متسـلسـل تسـلسـال زمنيا مضـطردا، . فقد كان (( ا)٢٧٦(ارتباط السـبب ابملسـبب
 .)٢٧٧(وبنفس ترتيب وقوعها.)) 

تدور أحداث أســـــطورة (انكي وأ��) حول رغبة االهلة ا��/ عشـــــتار يف تقدمي أســـــباب الرفاهية والرفاه ملدينة الوركاء،  
وعددها مائة، وهي حبوزة اإلله انكي يف مدينة اريدو، فيكشـــــــــــف لنا   (ME))*(وهذا اليتم إال حبصـــــــــــوهلا على النواميس االهلية

ــفر اىل موطن االله انكي رب األعماق املائية العذبة واملعبود الرئيســـــــــــــي ملدينة ايريدو  ــتعدادها (( للســـــــــــ ــتهالل عن اســـــــــــ االســـــــــــ
 : )٢٧٨((كذا)العريقة …)) 

 

 

 (( أ�� وضعت على رأسهاا لشوجارا ؛ اتج السهل

 ة االغنام، جاءت اىل الراعيومضت اىل حظري 

 هناك أسندت ظهرها إىل شجرة التفاح

… 

 (( أ� ملكة السماوات ، سوف ازور اله احلكمة

 
 .٨٠ینظر: الرحلة الخ�ال�ة في االدب العر�ي:   )٢٧٦(
 .٣٧:  بناء الروا�ة ، سیزا قاسم   )٢٧٧(
والقواعد التي خصــــــصــــــت لكل ذات�ة �ون�ة وظاهرة حضــــــار�ة   األحكام مجموعة من  االنوام�س االله�ة :وهي: )*(

ومنها :الســ�ادة  ٠٠٠�مقتضــى الخطط التي وضــعت من قبل االله الذي خلقها  األبدلال�قاء علیها عاملة الى 
ــ�ادة  وااللوه�ة والتاج الممجد الخالد وعرش الملك�ة والصـــــــــولجان الممج د والمزار المقدس والرعا�ة ومقام الســـــــ

     ١٥٥-١٣٥ینظر السومر�ون :   ٠وغیرها من النوام�س التي �قدر عددها �مائة ٠٠٠٠النسو�ة 
 .١١٧االسطورة والمعنى ، السواح :   )٢٧٨(
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 سوف أمضي إىل االبسو ، املكان املقدس الريدو                  

 وأقدم فروض االحرتام الله احلكمة يف ايريدو (كذا)

 . )٢٧٩(وأتلو صالة ألنكي عند أعماق املاء العذب. )) 

ــتقباهلا وتكرميها وإقامة مأدبة فاخرة هلا، فيمتثل هذا األخري   ويعلم انكي بوصــــــوهلا ، فيعطي أوامره لوزيره ايســــــمد ابســــ
ألوامر ســيده، ويعد املائدة املقدســة وتدخل ا�� اىل االبســو ويكرمها ايســمد، ويصــل اتكي وجيلس معها على املائدة، ويبدآن 

 اخلمرة برأسه، فيتخلى هلا عن النواميس وهو يقول :  ابلشراب، ويسرف انكي يف ذلك ، وتلعب

 ((ابسم قدريت ، ابسم هيكلي املقدس،

 سأعطي ابنيت أ�� �موس الكهنوت و�موس االهلية،

 . )٢٨٠(أعطيها التاج النبيل الدائم وعرش امللوكية )) 

ــة وتغادر اريدو اىل الوركاء وحبوزهتا النواميس. وعندما يـســـــــ   ــتغل ا�� الفرصــــــ ــاءل عما حل وتســــــ تعيد انكي وعيه يتســــــ
ابلنواميس ؟ فيجيبه وزيره أبنه قد أهداها إىل ابنته ا��، فيطلب منه اللحاق هبا واســـــتعادة النواميس، فينشـــــب صـــــراع حاد بني 

 ا�� وايسمد وتثور اثئرهتا، وتصف انكي أبنه قد خدعها، وتصرخ قائلة:

 (( لقد بدل األب كلمته اليت أعطانيها،

 بعهده ومل يف بوعدهلقد نكث 

 ولقد خدعين عندما قال،

 خدعين عندما أعلن على املأل:

 ابسم قدريت ابسم هيكلي املقدس.

 
 .١١٨-١١٧االسطورة والمعنى ، السواح :   )٢٧٩(
 .١١٩ن : ٠م   )٢٨٠(
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  )٢٨١(وخبدعة أخرى أرسلك إيل .. )) 

ــارع فيها الطرفان، ينتهي   ــبكة أحداث يتصـــــــــ ــوبر النقاذ الزورق احململ ابلنواميس، وبعد شـــــــــ ــتنجد بوزيرها ننشـــــــــ وتســـــــــ
 اميس إليها قائًال:ابستسالم انكي وإهداء النو 

 ((ابسم قدريت ، ابسم هيكلي املقدس

 لتبق النواميس اليت أخذهتا يف هيكل مدينتك

 ولينصرف الكاهن األعلى إىل اإلنشاد يف احلرم املقدس،

 لتزدهر أحوال اوروك،

 ويبتهج صغار مدينتك،

 ليكن شعب اوروك حليفا لشعب ايريدو (كذا)

   . )٢٨٢(ولتتبوأ اوروك مكانتها العظيمة)) 

ــطورة ، والغـالـب عليهـا أ�ـا تقوم على جمموعـة أحـداث تنطلق من احلـدث  هـذه هي أحـداث األســــــــــــ
حبيث الميكن أن نقدم حداث على آخر، أو أن نؤخر متســـــــــلســـــــــل   الرئيس ، وتتم هذه األحداث على حنو  

 جزءا منها خلف اآلخر.

طاع أن يقدمها لنا بصـــــورة معربة من خالل وعلى الرغم من أن أحداث هذه األســـــطورة بســـــيطة، إال آن الراوي اســـــت 
ــيات  ــرد األحداث مع تداخل وجهات نظر الشـــــــخصـــــ ــلوب التتابع الزمين يف بناء احلدث، وقد أخذ على عاتقه ســـــ اعتماد أســـــ
الذين أداروا احلدث، كل من زاويته اخلاصـــــــــة، كما أننا جند ذلك التحديد الذي اشـــــــــرتطه النقاد من قيام احلدث على بداية مث 

 الذي أخذت فيه احلبكة ابلتعقيد حىت اخذ يتالشى شيئا فشيئا وصوال اىل النهاية. الوسط 

 
 .١٢٢االسطورة والمعنى ، السواح :   )٢٨١(
 .١٢٥ن : ٠م   )٢٨٢(
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وتدور أحداث أسطورة((كلكامش وأرض احلياة))حول((انشغال جلجامش بفكرة املوت اليت تالحقه وهو يرى املنية  
ــه الوحيد ، ويقر حبقيقته،  )٢٨٣(ختتطف الناس من حوله، وحبثه عن طريقة خيلد هبا امسه بعد مماته))   ــبح املوت هاجســـــــــ .ويصـــــــــ

 ف ابملوت؟ولكنه يصر على اخللود ، فكيف إذن يكون خالدا وهو يعرت 

هنا تصـــــــــــبح املســـــــــــألة اعتقادية، فإذا كان البد من املوت ، فليرتك له ذكرا خالدا بني الناس، وهذا اليكون إال بعمل  
 جليل يقوم به ، فيقرر السفر اىل غابة األرز اليت يسكنها وحيميها كائن خميف امسه خواوا / مخبااب، تقول األسطورة:

 ىل السفر(( إىل أرض األحياء، اتق السيد ا

 إىل أرض األحياء، اتق جلجامش اىل السفر

 فقال خلادمه انكيدو:

 (( أي انكيدو ، إن اخلتم واآلجر مل �تيا ابملصري احملتوم بعد.

 ولسوف أدخل أرض األحياء واخلد لنفسي هناك ذكرا،

 ويف األماكن اليت رفعت فيها األمساء سأرفع امسي،

 . )٢٨٤(ويف األماكن اليت مل ترفع فيها األمساء سأرفع اسم اآلهلة)) 

يوضـــــح فيه   –بعد أن نصـــــحه انكيدو أن يبلغه بعزمه على الســـــفر–ويتكررهذا املقطع اثنية وهو يوجه حديثه اىل اوتو 
 األسباب اليت دعته اىل هذا القرار فيقول:

 (( أي اوتو ، سأتوجه إليك بكلمة علك تصغي ايل،

 أمسعك إ�ه علك تنصت ايل:وكالم 

 يف مدينيت ميوت الرجل كسري القلب

 يقضي الرجل حزين الفؤاد

 
 .٤٢جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة:   )٢٨٣(
 .٤٢ن : ٠م   )٢٨٤(



 

 
٧٩ 

 

 انظر من فوق السور

 فأرى األجداث امليتة طافية يف النهر،

 وارى أين سأغدو مثلها حقا

 فاإلنسان مهما عال ، لن يبلغ السماء طوال

 . )٢٨٥(ومهما اتسع لن يغطي األرض عرضا)) 

سون رجال اآلخرون ، إىل أرض األحياء ، ويف الطريق يتوقفون للراحة، وأتخذ جلجامش سنة من ويغادر االثنان ومخ 
النوم، ينهض بعد حماولة انكيدو إيقاظه، فيحاول أن يثنيه عن عزمه، والرجوع من حيث اتوا، لكن جلجامش يشجعه فيتابعان 

ول االنقضـاض عليهما، فيتصـد�ن له ، و�خذ الوحش السـري، هناك يشـرع الرجال بقطع االشـجار فيخرج خواوا من خمبئه وحيا
 ، إذ يقول: )٢٨٦(ابالستعطاف إلطالق سراحه، موجها حديثه اىل اوتو أوال ، ألن األرض يف رعايته 

 (( أي اوتو،مل اعرف يل أما ولدتين وال أاب رابين -(( 

 . )٢٨٧(أنت من أوجدين يف هذه األرض ورعاين)) 

 مث يلتفت اىل جلجامش ويستحلفه ابلسماء واألرض والعامل األسفل: 

 (( أخذه من يده وشده اليه.

 فأخذت جلجامش به الشفقة،

 وقال خلادمه انكيدو:

 (( أي انكيدو ، لندع الطائر احلبيس يرجع اىل أبيه،

 
 .٤٣: ن ٠م   )٢٨٥(
 .٤٢:  ینظر : جلجامش ، ملحمة الرافدین الخالدة   )٢٨٦(
 .٤٦ن : ٠ینظر : م   )٢٨٧(



 

 
٨٠ 

 

 .)٢٨٨(لندع الرجل األسري يعود إىل حضن أمه)).)) 

ولكن انكيدو يرفض ذلك ، �صــــــــــحاً إ�ه أبن عودة الطائر احلبيس اىل حضــــــــــن أمه، معناها انه لن يرى اثنية مدينة  
نها، . فنجد تســـلســـل األحداث فيما بي  )٢٨٩(أمه، وعندها يقوم االثنان بقتل الوحش وقطع رقبته ويقدمانه قراب� النليل وننليل 

 وتتابعها تتابعا منطقيا، مع أننا ال نعدم وجود بعض التكرارات فيها لكن التتابع هو النسق الغالب عليه.

وجند شــــــــكل هذا النســــــــق يف األســــــــاطري : أســــــــطورة اخلليقة البابلية، وأســــــــطورة الطوفان، وأســــــــطورة آدااب وغريها من  
 األساطري.

من وجهات نظر متعددة وخمتلفه، فاحلادثة الواحدة تســـــــرد  نســـــــق التكرار : وتســـــــرد فيها األحداث انطالقا -٢
ــوغ املنت، وملا كانت الرؤى  ــردية مكانة أوىل يف صـــــ ــق يعطي الرؤية الســـــ اكثر من مرة انطالقا من تعدد وجهة النظر، وهذا النســـــ

انـتاج املنت يف كـل مرة مبـا  . وهلـذا ((يعـاد )٢٩٠(خمتلفـة وجـب اختالف املتون ال برتتيبهـا وإمنـا ابلرتكيز على �حـية مـا دون أخرى 
يتفق وطبيعة املنظور الذي يقدمه. ذلك أن أســـــــــــــبااب ونتائج كثرية، أيضـــــــــــــا تتكشـــــــــــــف يف كل مرة ، الن عالقة الراوي ختتلف 

 .ويقسم جينيت هذا النسق على أربع عالقات هي :  )٢٩١(ابختالف طبيعة موقعه من احلدث الذي يرويه)) 

 أن يروى مرة واحدة ماوقع مرة واحدة. -١
 أن يروي مرات متعددة ماوقع مرات متعددة. -٢
 أن يروي مرات متعددة ماوقع مرة واحدة. -٣
  )٢٩٢(أن يروي مرة واحدة ماوقع مرات متعددة.  -٤

 وهلذا النسق وظائف خمتلفة ميكن ان حنددهاب:  

 ٠ملنظوراختالف ا -١((

 الكشف عن نتائج جديدة. -٢

 
 .٤٦ ن :٠م   )٢٨٨(
 .٤٧-٤٦ن : ٠ینظر : م   )٢٨٩(
 .١١٢ینظر : المتخیل السردي:   )٢٩٠(
 .١١٧والفیلم، رؤ�ة نقد�ة في التناظر السردي : بن�ة الروا�ة   )٢٩١(
 .١٣١-١٣٠ینظر: خطاب الحكا�ة ، �حث في المنهج :   )٢٩٢(



 

 
٨١ 

 

 إضاءة احلدث من زوا� خمتلفة. -٣
 اختالف الرؤية ووجهات النظر. -٤
 . )٢٩٣(إضافة أحداث مل تكن موجودة من قبل ))  -٥

لقد أشــــر� فيما ســــبق اىل أن التتابع هو النســــق الغالب يف بناء األحداث األســــطورية، ولكن هذا اليعين تركيزها على   
يقوم بناؤها احلدثي على أنســاق أخرى، وان كانت حمدودة ،   –بوصــفها نصــا ســرد�   –ه، األســطورة هذا النســق من دون غري 

الذي جند أثره يف   –لكنها توضــــــح لنا الطريقة اليت اعتمدها املؤلف يف صــــــياغة نصــــــه األســــــطوري، ففضــــــال عن نســــــق التتابع 
 ظ.هناك نسق التكرار الذي اعتمده املؤلف على حنو ملحو  –األساطري كلها 

وتعد أســـــــــطورة ((هبوط أ�� إىل العامل الســـــــــفلي)) خري أمنوذج على هذا النســـــــــق، ففيها ((جند حدثني ابلغي األمهية  
يعربان عن موقفني يتبلوران يف بلوغ التوتر الباطين الذي حتس به الشخصيتان املعنيتان ذروة التأزم الباطين، الذروة األوىل وتنتهي 

ــيطرة، والذروة الثانية وتنتهي ابلتضــــــــــحية ابلنفس كموقف اقتداء ابلتدمري الذايت بدافع من م وقف طموح مبعثه، رمبا حب الســــــــ
اخالقي، علما أن احلدثني اللذين يشـــكالن نســـيج أســـطورة واحدة ال يتعلقان بشـــخصـــية واحدة وإمنا بشـــخصـــيتني مســـتقلتني، 

 .  )٢٩٤(ذروة واحدة)) ويظالن منفصلني عن بعضهما دون أن يلتقيان(كذا) يف مصب واحد يقود حنو 

) تشــكل تكرار احلدث الواحد الذي يســتند اىل تعدد واختالف وجهات النظر، ففي الســطر األول ٣-١فاألســطر ( 
 كان احلدث عاماً:

  )٢٩٥( (( من العلى عقدت العزم على النزول اىل األرض السفلى،))  

ة، ولكن إطالق هذه اللفظة من دون ذكر أما يف الســـــــــــطر الثاين، فقد وضـــــــــــح املقصـــــــــــود مبن قام ابحلدث وهو االهل 
شــخص معني، ســبب إشــكالية أخرى، وهي ســوء الفهم احلاصــل من جراء تعدد االراء يف الشــخص املعين، لذلك جاء الســطر 

 الثالث ليلغي هذه اإلشكالية ويوضح املقصود هبذا احلدث:

 (( االهلة عقدت العزم على النزول من العلى اىل األرض السفلى،

 
 .١٩٠البنى الموضوعات�ة والفن�ة في قصص مهدي ع�سى الصقر :   )٢٩٣(
 .٢/٨٩فكرة الصراع في االدب السومري :    )٢٩٤(
 .١٨٦عشتار مأساة تموز :   )٢٩٥(
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 . )٢٩٦(قدت العزم على النزول من العلى اىل األرض السفلى،))أ�� ع

) فيتكرر احلدث نفســـه، ابلصـــيغة نفســـها، ولكن التكرار هنا ليس التكرار ((الذي يقرتن بتعدد ١٤-٣أما األســـطر ( 
ــؤه تعدد األماكن))   ــيات. فالتكرار هنا منشــــــ . وعندما خترج أ�� من العامل األســــــــفل،  )٢٩٧(الرؤى ووجهات النظر والشــــــــخصــــــ

 رات، وهو �جم عن تعدد الشخصيات واختالف األماكن:تواصل سريها إلجياد البديل، يتكرر احلدث نفسه ثالث م

 

 

 (( وعند خروج ا�� من العامل األسفل،

 ألقى رسوهلا ننشوبر بنفسه عند قدميها

 راكعا يف الرتاب، البسا ثوب احلداد

 فقال الشياطني اىل ا�� املقدسة:

 .)٢٩٨(معنا)).))(( � أ�� واصلي أنت السري إىل مدينتك وحنن سنأخذ هذا 

وهكذا تسـتمر األسـطورة يف تعداد األماكن اليت هجرهتا ا��، وتعكس لنا أحداثها ((نوعا من االحسـاس بتأزم ابطين  
 )٢٩٩(أو نوعا من تناقض داخلي غري قابل للتســــــــوية بني الفرد والعامل اخلارجي أو قوانني العامل اخلارجي أو قوانني الطبيعة…)) 

لداخلي الذي كانت حتســـــــــه أ�� هو الذي قادها اىل هذا القرار غري املعقول، إذ ان العامل الســـــــــفلي هو . لذلك فان التناقض ا
فان هذا حدث قد يتناىف وقوانني الطبيعة…   –وهو مقدر له اخللود   –حصــــــــــة األموات، ولكن أن يقوم اله حي ابلنزول اليه 

د يســتوعبها العقل، فاختالف الشــخصــيات وأماكن تواجدهم وما التكرار احلاصــل يف بعض األحداث إال صــورة أخرى حلالة ق
فيها، وردود أفعاهلم، مع بقاء احلدث الرئيس واحداً، كانت نتيجته الطبيعية هي تكرار احلدث. وهو ماميكن أن نضـــــعه ضـــــمن 

أن االســـــتهالل من عالقات هذا النســـــق، إذ يروى احلدث الواحد أكثر من مرة. كما    –جينيت   –العالقة الثالثة اليت حددها 

 
 .١٨٦:ن ٠م   )٢٩٦(
 .١٦٨الرحلة الخ�ال�ة : قصص   )٢٩٧(
 .١٩٧عشتار مأساة تموز :  )٢٩٨(
 .٢/٩٣فكرة الصراع في االدب السومري :    )٢٩٩(
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ــق  ــة الأبس هبا لنســــــ ــق التتابع مع حصــــــ ــري على نســــــ هو الذي مهد للحدث الرئيس على الرغم من أن ترتيب األحداث ((يســــــ
 .  )٣٠٠(التكرار الذي يتصف به السرد العراقي القدمي)) 

ــيما املقاطع األوىل م  ــطورة ((اخلليقة البابلية))، والســــــ ــحا يف بعض أحداث أســــــ ــق واضــــــ ن األلواح وجند أثر هذا النســــــ
:األوىل والثانية والثالثة، إذ تتكرر األحداث اليت متر هبا شـــــخصـــــيات األســـــطورة تكرارا واضـــــحا، حىت أننا جند أن اللوح الثالث 
ماهو إال تكرار للمقطع األخري من اللوح االول، واللوح الثاين، والتدور أحداث هذه األســــطورة حول مســــألة اخللق حســــب ، 

تقدم تصـــــويرا ذا أبعاد كونية يوضـــــح الطريقةاليت ارتقى هبا ((مردوخ)) ســـــدة الزعامة الكونية بعد أن كان وإمنا هتدف (( اىل أن  
جمرد عضـو ضـمن جممع االهلة البابلية احلاكمة، ليتبوأ موقعه على رأس هذا اجملمع أبكمله ومل يكن ذلك ممكنا ابلطبع مامل يسـبغ 

ــامي…))  عليه من املآثر والبطوالت ماجيعله أهال لذلك ا ــح   )٣٠١(ملوقع الســــــــ . وهذا جزء من اللوح الثالث، وهو الذي يوضــــــــ
 تكرار األحداث السابقة على حنو أعمق وأكثر مشولية من خالل رسالة يوجهها انشار اىل خلمو خلامو:

 (( انقل هلم ما أ� حمدثك به :              

 ((انشار ابنكم قد أرسلين إليكم

 مشيئة قلبهأوكلين أن انقل إليكم 

 فتعامة اليت محلت بنا تكرهنا

 إ�ا مهتاجة غضىب، وقد عقدت اجتماعا

 فقصدها مجيع االهلة

 حىت من خلفتموهم انتم ، انضموا اليها

 . )٣٠٢(كلهم غضىب ، وبال راحة يتآمرون يف الليل والنهار )) 

 
 .١٦٩قصص الرحلة الخ�ال�ة :   )٣٠٠(
 .١٣الخل�قة ال�ابل�ة :   )٣٠١(
 .٥٤مغامرة العقل االولى :   )٣٠٢(
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ــبيا، وللقاريء أن يعود إليه ويكتشــــــف شــــــكل هذا النســــــق واضــــــحا    فيه، كما انه يســــــتطيع أن وهو مقطع طويل نســــ
 .)٣٠٣(يكتشف إن هذه األسطورة تتمتع(( حببكة روائية فذة))

 وجند اتثري هذا النسق واضحاً يف تكرار أحداث أسطورة(( انليل وننليل)) ، وأسطورة ((انكي وأ��)) وغريها. 

ن أحداثها النســـــــــق احللقي: ويكون الســـــــــرد فيه عبارة عن حلقات متداخلة مع بعضـــــــــها، يربطها جســـــــــر م -٣
  )٣٠٤(وشخصياهتا حبيث يكون هذا اجلسر الرابط الفين والداليل ألحداثها.

تدور أحداث أسطورة ((ايتا�)) البابلية يف ((األزمان األوىل عندما كان االهلة خيلقون  اجلهات األربع، ويضعون خمططا 
 .  )٣٠٥(لبناء أول مدينة للبشر هي مدينة كيش))

 األسطوري هلذا احلدث اىل ذكر األفعال اليت قامت هبا االهلة:فيشري االستهالل 

 (( االهلة الكبار، آهلة االجييجي صمموا مدينة.

 آهلة االجييجي وضعوا هلا األساسات 

 آهلة االنو�كي صمموا مدينة كيش

 آهلة االنو�كي وضعوا هلا األساسات

 . )٣٠٦(آهلة االجييجي صنعوا هلا قوالب االجر …)) 

ومل يكونوا حلد ذلك الوقت ، قد اختاروا ملكا من البشـــــــــر، وبعد أن أســـــــــســـــــــوا املدينة، راحوا يبحثون عن شـــــــــخص  
 مناسب يكون ملكا صاحلا للناس، وبعد البحث واملشورة وقع اختيارهم على ايتا� :

 ، (( كانت عشتار يف ذلك الوقت تبحث عن راع

 
 .٧٧ن : ٠م   )٣٠٣(
 .٧١٧-١٧٦ینظر: الملحم�ة في الروا�ة العر��ة المعاصرة :   )٣٠٤(
 .٥١االسطورة والمعنى ، السواح :   )٣٠٥(
 .٥١االسطورة والمعنى ، السواح:   )٢(و)٣٠٦(



 

 
٨٥ 

 

 كانت تبحث هنا وهناك عن ملك،

 وانليل يبحث عن منصة عرش اليتا�

 . )٣٠٧(الشاب الذي كانت عشتار التين تبحث عنه.)) 

وبعـد ذلـك ننتقـل اىل حـدث آخر يبـدو ألول وهلـة وكـأنـه العالقـة لـه ابحلـدث الســـــــــــــــابق، ويـدور هـذا احلـدث حول  
ــر، وتعاهدا مبوج ــلح الذي قامت به كال من احلية والنســــ ــما على الصــــ به على العيش بســــــالم وعدم إيذاء أحدمها اآلخر، واقســــ

ويتعرض   –بعد أن كرب صــــــغاره   –ذلك أمام اإلله مشش / اله احلق والعدالة ، إال أنه وبعد مرور الوقت يتحني الشــــــر الفرصــــــة 
 لصغار احلية ابلسوء:

 (( عندما كرب فراخ النسر وشبوا،

 أضمر النسر مكيدة شريرة يف قلبه

 اىل فراخه قائال :مث حتدث 

 أين آلكل صغار احلية

 سيشتعل غضبها علي ابلتأكيد

 ولكين سوف أطري عاليا واختبئ يف األجواء

  )٣٠٨(مث أهبط إىل أعلى الشجرة فقط الخطف من مثرها)) 

 وعلى الرغم من التحذيرات والنصـــــــائح اليت يقدمها له ابنه احلكيم، إال أنه ال يســـــــتجيب،فتشـــــــكو احلية النســـــــر لالله 
ــر ملصــــريه اجملهول،  ــغارها وترتك النســ ــها ولصــ ــر،وتثأر احلية لنفســ مشش الذي يغضــــب عليه،ويضــــع خطة مع احلية لإليقاع ابلنســ

 فيتضرع لالله مشش أن ينقذه من ورطته، لكن اإلله يتخلى عنه وجييبه بقوله:

 (( انك خملوق مؤذ وشرير، وقد أحزنت قليب

 
 .٥١: ن ٠م   )٣٠٧(
 .٥٢االسطورة والمعنى ، السواح:   )٣٠٨(



 

 
٨٦ 

 

 االهلة، اليقبل الصفحلقد ارتكبت فعال مرذوال من قبل 

 ها أنت متوت ولكين لن اقرتب منك

 . )٣٠٩(بل سأقيض لك رجال ، فأطلب منه عو�)) 

هنا ينتهي احلدث الثاين، الذي يبدو مســــتقًال على حنو كلي عن احلدث الســــابق، وأنه الرابط بينهما ، ولكن الراوي  
ذي آل اليه النسر، وبتحريض من االله مشش، وختلي هذا األخري كان ابرعا اىل درجة أنه استطاع ربط احلدثني معا، فاملصري ال

عنه، كان مدعاة لوجود طرف اثلث يعمل على انقاذ النســـــــــــــر، إذ إن موته يعين �اية األســـــــــــــطورة، وهو مامل يرده الراوي، الن 
لذلك فان عودة الراوي  –الشــخصــية الرئيســة فيها    –احلدث الرئيس مل يكن قائما على النســر، بل إن حمور األســطورة هوايتا�  

ــار احلدث، بل انه مهد هلذا  ــبب انقطاع مفاجيء يف مســــــــــ اليه مرة اخرى كان أمرا البد منه، ولكن هذا مل يكن ليحدث بســــــــــ
الظهور من خالل ربط احلدث يف �اية القصـــة الثانية ابحلدث يف القصـــة الثالثة، وجاء التمهيد لظهوره على لســـان االله مشش 

 بقوله:

 أقيض لك رجال ، فاطلب منه عو� )) .(( بل س  

ومل يكن هذا الرجل ســــــــــــوى ايتا�، ومن هذه النقطة ابلذات تتحدد املمارســــــــــــة الفعلية لقيام ايتا� بفعله احلقيقي، إذ  
 –مســــــاعدة النســــــر علىالشــــــفاء وتعويده على الطريان   –يدخل املشــــــهد األســــــطوري، و�خذ على عاتقه ممارســــــة دوره الفعال 

ن العالقة اليت متت بني االثنني إمنا كانت قائمة يف اساسها على املصلحة املتبادلة، فالنسر كان عاجزاً على مداواة والشك يف أ
 . )٣١٠(جرحه هذا العجز دفعه اىل التوجه حنو طرف آخر يساعده، أطلق عليه بروب تسمية الوسيط 

حة هذا األخري يف كل ذلك ؟ مبعىن آخر ، ملاذا فإذا كانت حاجة النسـر اىل الشـفاء دفعته اىل وجود ايتا�، فما مصـل
يتكبد ايتا� مشــــــقة مســــــاعدة كائن قدرت له االهلة املوت ؟تقتضــــــي اإلجابة منا على هذا الســــــؤال ، العودة اىل نقطة البداية، 

ــارف على الشـــــيخوخة من دون آن يرزق اببن خيلفه على العرش، كان ــلي  عندما اختري ايتا� حاكما ملدينة كيش، فلقد شـــ يصـــ
ويقدم القرابني واالضـــحية اىل االهلة، حىت يعلم بنبأ نبتة تشـــفي من العقم، ولكنها مزروعة يف الســـماء، فكيف يصـــل اليها وهو 

 انسان حمرم عليه الصعود اىل السماء؟ !

 
 .٥٣:  ن ٠م   )٣٠٩(
 .٩٦ینظر: مورفولوج�ا الحكا�ة الخراف�ة :   )٣١٠(



 

 
٨٧ 

 

رحلته اخليالية، من هنا �يت دور النســــر، وإبيعاز من اإلله مشش ، يتعاىف ويطلب من ايتا� الصــــعود على ظهره وتبدأ  
ــ ((االغرتاب الروحي))* . ولكن هذا الصعود مل يكتب له النجاح، إذ يهوي النسر وايتا� على  )٣١١(أو كما تسميها اجلوراين بــــــ

ظهره، ومل تقدم لنا األســـــطورة ما جيعلنا نتعرف على ماحصـــــل هلا يف �اية األمر، لكن املصـــــادر التارخيية تشـــــري اىل أن ((امللك 
أول ملك على كيش بعد الطوفان، وأنه الذي أســــــــــــس لســــــــــــاللة كيش األوىل،وان وريثه على العرش كان ابنه املدعو ايتا� كان  

 . وهذا يعين حصوله على النبته اليت كانت سببا يف شفائه من العقم وإجنابه الوريث.)٣١٢(ابحل)) 

بعضــــــــها البعض، ترتبط  على ثالثة أحداث منفصــــــــلة عن  –كما شــــــــاهد�    –هذه هي أحداث األســــــــطورة ، وتقوم  
ببعضـــــها من خالل وجود حلقات تؤســـــس هلذا االرتباط، وعلى هذا نســـــتطيع أن نقول إن النســـــق احللقي هو الغالب يف بناء 
أحداث ، كما إننا جند مالمح واضـحة لنسـق التتابع يف بناء االحداث ايضـا بوصـفه النسـق األوضـح واألكثر حضـورا يف السـرد 

 ٠األسطوري عامة 

 

 

 

 

 
 .١٥٤الرحلة إلى الفردوس والجح�م في أساطیر العراق القد�م :   )٣١١(

*ونعني ـ�ه: شــــــــــــــعور الفرد �حـاجـة ملحـة إلى ((الفرار من البیـئة التي فیهـا �ع�ش ،إلى بیـئة أخرى جـدـیدة ،فیهـا �حـ�ا مـا 
فیها من ح�اة ،و�حس �ما �ختلج في نفســه من مشــاعر وأحاســ�س ،ولكن هذا اإلحســاس ،وتلك الح�اة ،ل�ســـا  

 ١: حق�قیین ،و�نما متخیالن )) الدیوان الشرقي للمؤلف الغر�ي
 .٥٤األسطورة والمعنى ، السواح :   )٣١٢(
 
 



 

 
٨٨ 

 

 الفصل الثاين
 مكو�ت السرد األسطوري

 

 املبحث األول 
 الراوي

 
 الراوي كلي العلم  -١
 الراوي حمدود العلم -٢
 الرواة املتعددون -٣



 

 
٨٩ 

 

ويُعد )٣١٣(يعرف الراوي أبنه:(( الشخص الذي يروي احلكاية ، أو خيرب عنها سواء كانت حقيقة أم متخيلة))      
، لذا فإنه يعامل بوصفه  )٣١٤(على الصعيد السردي ذلك (( الصوت اخلفي الذي اليتجسد إال من خالل ملفوظه))  

رؤية حمددة ، وله اشارات لغوية تدل عليه ((معطًى نصيا ينهض مبهمة سرد أحداث النص السردي، انطالقا من  
 .  )٣١٥(وتؤشر موقعه واسلوبه بوصفه مكو� روائيا ينتج املبىن الروائي))

ــر املكونة للنص ،   ومبا أنه مكون نصــــــي ينوجد داخل النص الســــــردي فهو من دون شــــــك ، خيتلط بغريه من العناصــــ
املؤلف / الكاتب ومل يكن هذا األمر عشـــوائيا، بل كان يســـتند اىل والســـيما املؤلف والشـــخصـــيه ، فثمة رابط أســـاس بينه وبني 

مرجعية ثقافية اســاســها النظرية الشــفاهية، األمر الذي يقرر (( أن تلك املرو�ت اســتمدت وجودها من منط االرســال الشــفاهي 
جب عن الســــــرود الكتابية صــــــفة الذي كان مهيمنا زمنا طويال يف البنية الثقافية للمجتمعات البشــــــرية، كما أن ذلك التمييز حي

. ومع وجود   )٣١٦(إشهار مكو�ت بنياهتا السردية، ويستبدهلا بنوع من (املرآة) او (التمثيل) لتلك املكو�ت ، ولكنه اليلغيها))
 هذه العالقة ، فإن دراسة النص السردي وحتليله يقتضيان منا التمييز بينهما.

كما اختار   –لذي اختار األحداث والشـــــــــخصـــــــــيات والبدا�ت والنها�ت  فاملؤلف هو ((خالق العامل التخييلي وهو ا 
راً مباشــراً يف النص القصــصــي، فالراوي يف احلقيقة هو أســلوب صــياغة ، أو بنية من بنيات القص، هو لكنه اليظهر ظ  –الراوي 

مســافة تفصــل بني الروائي شــأنه شــأن الشــخصــية والزمان واملكان، وهو أســلوب تقدمي املادة القصــصــية . فال شــك يف أن هناك  
، فيصــــــبح  )٣١٧(والراوي ، فهذا اليســــــاوي ذاك ،إن الراوي قناع من األقنعة العديدة اليت يتســــــرت وراءها الروائي لتقدمي عمله))  

 . )٣١٨(الراوي واحلالة هذه كائنا على الورق حسب 
ــنع الكاتب ، فهو الذي خيرتعه ويطلقه إىل الوجود الســــــــــــــردي، أما ا  لراوي فإنه يعمل على اخفاء إن الراوي من صــــــــــــ

الكاتب، يتقمصــــــــــــه وحيتويه، وقد يظهر اىل الوجود ، فيقرب املســــــــــــافة بينه وبني الراوي، لكنه يظل يف كل األحوال خمتفيا عن 
ــيلة، أو أداة و . وقد أشـــــــــارت ميىن العيد اىل أن النظر�ت احلديثة عملت على التمييز بينهما ، فالرا )٣١٩(االنظار   ي هو ((وســـــــ

 يستخدمها الكاتب ليكشف هبا عامل قصه أو ليبث القصة اليت يروي.تقنية 

 
 .١١ :السرد�ة العر��ة   )٣١٣(
 .٦١ :المتخیل السردي   )٣١٤(
 .١٥٣ :الملحم�ة في الروا�ة العر��ة المعاصرة   )٣١٥(
 .١٥ : السرد�ة العر��ة  )٣١٦(
 .١٣١ :بناء الروا�ة ، سیزا قاسم   )٣١٧(
 .٤٤ : الشعر�ةینظر: من البنیو�ة الى   )٣١٨(
 .١٥٠ :ینظر: القضاء الروائي عند جبرا ابراه�م جبرا   )٣١٩(



 

 
٩٠ 

 

خيتيبء الكاتب خلف الراوي. ويســـــمح له مفهوم الراوي الشـــــاهد أبن حييد نفســـــه ، وأبن يتقدم اىل القاريء كمجرد  
 . )٣٢٠(�قل للمروي.)) 

ــية، فقد حدد  بويون يف كتابه (الزمن   نها جاهذا فيما خيص عالقة الراوي ابملؤلف / الكاتب . أما عالقته ابلشــــخصــ
 والرواية) بثالث عالقات متفاوتة فيما بينها، طبقا لدرجة علم الراوي ومعرفته ابلشخصية وهذه العالقات هي :

 الراوي > الشخصية : مبعىن أن الراوي يعلم عن الشخصية، أكثر مما تعلمها الشخصية عن نفسها. -١
 الشخصية متساويتان. معرفة الراوي ومعرفة أن الراوي=الشخصية:أي  -٢
 . )٣٢١( الراوي < الشخصية: هنا يعلم الراوي أقل مما تعلمه الشخصية  -٣

أما مســـألة وجود الراوي وعدمه يف الســـرود الشـــفاهية عموما، واألســـاطري خصـــوصـــا، فمســـألة يف غاية األمهية ؛ ذلك   
: إنســـــــــاين ، واآلخر : ورقي  مها، بوصـــــــــفهما كائنني اثنني اليلتقيان ، أحد )٣٢٢(ألن الراوي حيل حمل املؤلف يف هذه الســـــــــرود 

ــفوـية،ت ــفـاهـا النعـدام الكـتاـبة ـلذـلك فلقـد حتـدد دور الراوي ابحملكـيات الشــــــــــــ ــعوب تتـناقلهـا فيمـا بينهـا شــــــــــــ لـك اليت كـاـنت الشــــــــــــ
ــرود ــتقل عن العامل القصـــصـــي   )٣٢٣(انذاك،وبذلك ينعدم وجود املؤلف يف هذه السـ ألنه ((يعيش يف الواقع البشـــري بشـــكل مسـ

  )٣٢٤(الذي أبدع)) 
ميومته، ألن االتصـــــال يبقى قائما يف كما أن لقضـــــية التواصـــــل بني الراوي واملروي له دورا كبريا يف النص الســـــردي ود 

السرود الشفاهية ، فالراوي يروي مباشرة اىل مروي له مشخص، من دون وسيط، أما يف السرود الكتابية فينعدم فيها مثل هذا 
و  )٣٢٥(االتصـــــال ألن  املؤلف قد يكتب من دون أن ينشـــــر ما كتبه، وقد ينشـــــره بعد فرتة طويلة فيفقد اتصـــــاله مع املروي له  

. ذلك أ�ا وصلتنا على شكل مدو�ت كتبت   )٣٢٦((ينبغي أالّ ننسى الدور اخلطري الذي أدته األسطورة يف تشكيل الوعي))  (
ــلتنا جمهولة املؤلف  على رقم أو ألواح طينية، دونت عليها يف مرحلة الحقة عن الزمن الذي أنتجت فيه هذه املرو�ت ،فقد وصـ

، ومن ،أي أن النقطة األســـــــاســـــــية اليت  ننطلق منها يف حتديد ماهية الراوي ودوره يقتضـــــــي منا جتاهل املؤلف ، هذا من جهة  
جهـة أخرى، فـإن هـذه املرو�ت قـد كتبـت بلغـة ختتلف عن اللغـة اليت ترمجـت اليهـا. ممـا يقـدم إشـــــــــــــــارة مهمـة على تعـدد الرواة، 

 
 .٩٠ :تقن�ات السرد الروائي   )٣٢٠(
 .٨٧-٧٧ :ینظر: االدب والداللة   )٣٢١(
 .٢٤٣ :في نظر�ة الروا�ة : ینظر   )٣٢٢(
 .٢٦٠: ن  ٠ینظر : م   )٣٢٣(
 .١١٨ : في السرد   )٣٢٤(
 .٢٦٥ :في نظر�ة الروا�ة : ینظر   )٣٢٥(
 .٩٧ :من االسطورة الى العلم والفلسفة   )٣٢٦(



 

 
٩١ 

 

ــمـائر أوًال، واختالف وجهـات النظر  النقطـة اليت تنطلق منهـا يف حتـديـد وجهـة نظره، وهو مـايؤدي ابلنتيجـة اىل اختالف الضــــــــــــ
 اثنياً.

هة نظر الراوي من العالقات اليت حددها بويون، وركز فيها على عالقة الراوي ابلشــخصــية، وســننطلق يف حتديد� لوج 
ــاركته.  ــاركة الراوي يف احلدث أو عدم مشــــ ــافة اليت تتحدد بني الراوي ومرويه، أي من مبدأ مشــــ حماولني ربط هذه العالقة ابملســــ

 وميكن معاينة أشكال الراوي يف األساطري على النحو االيت:

 كلي العلم : الراوي   -١
يتخذ موقعه خارج األحداث ، فهو راٍو متماه مبرويه، يرتك للمروي أن يروي من دون أن يتدخل فيه مباشـرة، أي أنه   

. فيكون مبثابة العني اليت ترتصـــــــد األحداث، وتصـــــــف الشـــــــخصـــــــيات، وتبني )٣٢٧(غري مشـــــــارك يف احلدث، فهو جمرد �قل له  
دم ضـمري الشـخص الثالث / هو أو هي ، ذلك أن((رواية الشـخص الثالث، تركز يف األماكن واألزمنة، وهو يف كل هذا يسـتخ

 . )٣٢٨(أبسط أمناطها، على البطل، فنحن النرى أبدا ماال يستطيع رؤيته فهو دائم احلضور يف كل مكان وزمان)) 
ن أي تفسـري او ومعرفة هذا الراوي ابألحداث أكثر من معرفة الشـخصـيات هبا، ويوضـح لنا جمر�ت األحداث من دو  

أتويل عن كيفية حصــوله على هذه املعرفة فهو ((اليهمه أن يفســر كيفية حصــوله على هذه املعرفة فهو يرى عرب جدران البيت 
. وهو راٍو غري ممســـــــرح ألنه يتحدث بضـــــــمري الغائب  )٣٢٩(كما يرى عرب مججمة بطله، والختفى عليه أســـــــرار شـــــــخصـــــــياته))  

 كما ينطلق من رؤية خارجية سبق وأن حددها جينيت .  )٣٣٠(و((حييط بكل شيء يف القصة)) 
ــتهال  ــينيبو صــــف ملدينة بو والدة ننا)    –الســــردي يف أســــطورة (انليل وننليل  ليبدأ االســ ــية/ انليل ار وشــــخصــ هتا الرئيســ

 هذا االستهالل ، ينتقل السرد اىل رؤية األحداث اليت كانت حمور األسطورة: بعدوننليل وأمها ننبارشيكونو . و 
 يف تلك اال�م قامت األم إبرشاد ابنتها، "

 قامت ننبار شيكونو بنصح ابنتها،
 عند النهر الصايف �فتايت ، عند النهر الصايف اغتسلي.

 وعلى ضفة �ر الننربدو ، أي ننليل متشي،
 ذو العينني الرباقتني ، السيد ذو العينني الرباقتني

 الرباقتنياجلبل العظيم، انليل االب، ذو العينني 

 
 .١٤٣ :ینظر : السرد�ة العر��ة   )٣٢٧(
 .١٠٢ :كتا�ة الروا�ة   )٣٢٨(
 .٧٧ :االدب والداللة   )٣٢٩(
 .٢٢٠ :اط�اف الوجه الواحد   )٣٣٠(



 

 
٩٢ 

 

 الراعي ، سيد املصائر ، ذو العينني الرباقتني، سرياك
 . )٣٣١(.. ))  يقبلكحيث [ … ] وحيث 

 اىل أن تصل األسطورة إىل النقطة احلامسة يف احلدث: 
 ((انليل [ … ] غادر املدينه

 نو�منري غادر املدينه
 . )٣٣٢(انطلق انليل ، والفتاة اقتفت أثره)) 

فالراوي هنا كلي العلم ، يستخدم ضمري الغائب / هو يف السرد ، ينطلق من الرؤية اخلارجية، ليضع مسافة بينه وبني  
د مايرويه، فهو راو متماه مبرويه، يعرض األحداث كما هي ، ويفسـح اجملال لشـخصـيات األسـطورة برواية احلدث، معتمدا السـر 

 املوضوعي، لذلك جنده بعيدا عن األحداث ، 
 
 

ــتعليا عليها  ــاهدها   –ومسـ ــيه احلدث، فيصـــف مدينة نيبور كما يشـ ــبما يقتضـ يصـــف األماكن، فينطلق من مكان اىل آخر حسـ
 هو ويعرفها، وينتقل اىل شخصياهتا فينقل لنا مايدور بينهم من حوار مباشر، كما أنه يستخدم أسلوب التكرار يف سرده.

 يف أسطورة (انكي ينظم العامل) :و  
 ((إىل اور أتى

 . )٣٣٣(، سيد األعماق ، أتى يقرر مصائرها)) نكي ا
ية خارجيه، وتقوم أســــــطورة (وجع األســــــنان) على ؤ فالراوي هنا يســــــتخدم ضــــــمري الغائب/ هو ، فهو كلي العلم ذور  

 اخلارجية، تقول األسطورة:السرد املوضوعي، حيث الراوي كلي العلم، حمدد برؤيته 
 (( مضى السوس ابكيا اىل االله مشش

 وذرف الدموع يف حضرة االله 
 
 
 

 
 .٣٢ :مغامرة العقل االولى   )٣٣١(
 .٣٢ :مغامرة العقل االولى   )٣٣٢(
 .٤٥ ن:٠م   )٣٣٣(



 

 
٩٣ 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين 
 مكو�ت السرد األسطوري

 
 املبحث األول 

 الراوي
 

 
 
 

 الراوي كلي العلم  .١
 الراوي حمدود العلم .٢
 الرواة املتعددون    .٣



 

 
٩٤ 

 

ــه الراوييعرف       ــواء كـــانـــت حقيقـــة أم ا:(( أبن لشــــــــــــــخص الـــذي يروي احلكـــايـــة ، أو خيرب عنهـــا ســــــــــــ
متخيلة))()ويُعد على الصــــعيد الســــردي ذلك (( الصــــوت اخلفي الذي اليتجســــد إال من خالل ملفوظه)) 
ــرد أحداث النص الســـــردي، انطالقا من رؤية  ــيا ينهض مبهمة ســـ ــفه ((معطًى نصـــ () ، لذا فإنه يعامل بوصـــ

بىن الروائي))() مل٣٣٤اة تدل عليه وتؤشــر موقعه واســلوبه بوصــفه مكو� روائيا ينتج حمددة ، وله اشــارات لغوي
. 
ومبا أنه مكون نصـــي ينوجد داخل النص الســـردي فهو من دون شـــك ، خيتلط بغريه من العناصـــر  

املكونة للنص ، والســـيما املؤلف والشـــخصـــيه ، فثمة رابط أســـاس بينه وبني املؤلف / الكاتب ومل يكن هذا 
ة ثقافية اسـاسـها النظرية الشـفاهية، األمر الذي يقرر (( أن  يعرج٣٣٥مر عشـوائيا، بل كان يسـتند اىل األم
ا طويال يف البنية ن املرو�ت اســـــتمدت وجودها من منط االرســـــال الشـــــفاهي الذي كان مهيمنا زم تلك

عن الســرود الكتابية صــفة إشــهار مكو�ت  بالثقافية للمجتمعات البشــرية، كما أن ذلك التمييز حيج
كنه اليلغيها))() . لهلا بنوع من (املرآة) او (التمثيل) لتلك املكو�ت ، ودبنياهتا الســـــــردية، ويســـــــتب

 ومع وجود هذه الذي جعل العسل والشراب وفريا
 واألشجار ، حيثما غرست، هو الذي جعلها حتمل الثمر

 ها تنمووالغلة وحماصيل النبات ، هو الذي جعل
 مثل (اشنان) آهلة الغلة، العذراء الرحيمة، هو الذي جعلها تنمو

 (امييش) خلق األشجار واحلقول وهو الذي أكثر من االصطبالت وزرائب الغنم
 . )٣٣٦(يف املزارع ، هو الذي أنتج الوفرة ..)) 

االثنني، وماجرى بينهما، من دون أن يتحيز ألحد وجيد املتعمق يف األســـــــــطورة أن الراوي حياول أن يعقد مقارنة بني  
منهمـا، فهو ينقـل لنـا مـاجرى من دون تـدخـل، ومثلمـا يعقـد هـذه املقـارنـة فهو يروي لنـا حتيز انليـل الينتني ، وانتصـــــــــــــــاره لـه ، 

 لينتهي اخلصام بينهما ابعرتاف امييش بتفوقه أخيه عليه.
خيلق انليل الفأس ويقدر مصــــــــــــريها، فتبدأ أســــــــــــطورة (خلق الفأس) ابلتمجيد لإلله انليل الذي يتوىل برعياته فصــــــــــــل  

 األرض عن السماء، إذ هو الذي أوجد الفأس وخلق العمل وقدر مصائر البشر: 
 ((هو الذي جاء ابلفأس اىل الوجود وخلق اليوم

 
 .٢٧-٢٦ :المائدة   )٣٣٤(
 .٨٠-٧٧ : االساطیر السومر�ة: ینظر   )٣٣٥(
 .٧٩-٧٨ : ینظر االساطیر السومر�ة  )٣٣٦(



 

 
٩٥ 

 

 هو الذي خلق العمل وقدر املصري
 هب ورأسها من حجر الالزوردإن فأسه من الذ

 فأس بيته … من الفضة والذهب
 فأسه اليت … هي من حجر الالزورد

 جدار واسع -كذا-والذي (سنه) هو ثور ذو قرن واحد يقف يف أعال
 . )٣٣٧(الرب الذي مسى الفأس وقدر مصريها)) 

يفرض الراوي كلي العلم ســـــــــيطرته على األحداث، فريوي ويصـــــــــف من وجهة نظره، من دون أن يكون مشـــــــــاركا يف  
احلدث، فهو راو مهيمن من اخلارج، يســــــتخدم الســــــرد املوضــــــوعي يف نقل أســــــطورته، كذلك احلال يف أســــــطورة (دملون/ اجلنة 

) . إذ تنطلق األســـــطوراتن من رؤية خارجية ينقلها   )٣٣٩(فر رحله اله املاء اىل ن  –، وأســـــطورة (أنكي واريدو   )٣٣٨(الســـــومرية)  
 راوي كلي العلم.

ــر   ــيوعا يف الســـ ــتطيع أن نقول : أن هذا النمط من الرواة، من أكثر األمناط شـــ األســـــطوري، فهو ينطلق من مبدأ  دنســـ
عدم املشـــــــاركة ، أي أن هذا النمط غري ممســـــــرح، وعدم مشـــــــاركته يف احلدث منحه فرصـــــــة كبرية يف الكشـــــــف عن كل ماحييط 
ابلشـخصـية من أحداث، فهو مبثابة العني الراصـدة لكل حتركات الشـخصـية وتفاعلها داخل النص السـردي . ولكن هذه املعرفة 

تفقد املتلقي عنصــــــــر التالحم مع النص، ألن الراوي يف هذا النمط المينح الشــــــــخصــــــــية حرية الكشــــــــف عن الدقيقية ميكن أن 
 نفسها ، بوصفها القائم الفعلي، واملتفاعل مع األحداث.

 الراوي حمدود العلم :  -٢
ي يعلم أكثر مما ينطلق الراوي حمدود العلم من نظرة مســاوية لنظرة الشــخصــية، مبعىن تســاوي النظرتني متاما ، فال الراو   

تعلمه الشـــخصـــية، وال الشـــخصـــية تعلم أكثر مما يعلمه الراوي، وتقدم لنا هذه الرؤية (( عن طريق شـــخصـــية ممســـرحة مشـــرتكة 
ــيق  ــية) فيتم تقدمي احلدث من خالل منظور ضـــ ــارد) مع ( أ� الشـــــخصـــ ابألحداث ( بطل ) يف الغالب، حيث تلتحم (أ� الســـ

 .  )٣٤٠(فيه ( املبئر) . )) نسبيا وفقا للمكان الذي يتواجد
فالراوي ابسـتخدامه ضـمري املتكلم / أ� ، إمنا يفعل ذلك (( ليتمكن من ممارسـة لعبة فنية ختوله احلضـور وتسـمح له ،  

. فهو يتحد ابلشـخصـية عندما جيدها قادرة على أن (( حتمل أبعاد   )٣٤١(ابلتايل، التدخل والتحليل بشـكل يولد وهم اإلقناع))
 

 .٨١ : االساطیر السومر�ة  )٣٣٧(
 .١٩٢ :ینظر : مغامرة العقل االولى   )٣٣٨(
 .١٠٥ :ینظر: االساطیر السومر�ة   )٣٣٩(
 .٣١ :الرحلة الخ�ال�ة في االدب العر�ي   )٣٤٠(
 .٩٦ :تقن�ات السرد الروائي   )٣٤١(



 

 
٩٦ 

 

ــتعريا جتربته اخلا ــيفا عليها من مالحمه ومســ ــانه، مضــ ــا�ا، أو يدعها هي تتحدث بلســ ــة، ومن مث فإنه يتحد هبا ويتحدث بلســ صــ
يف نفس   –لنفسـه من مالحمها ، حبيث يصـبح الشـاعر والشـخصـية كيا� جديدا ليس هو الشـاعر، وليس هو الشـخصـية ، وهو  

 . )٣٤٢(الشاعر والشخصية معا ))  –الوقت 
للشخصية ، املبئر داخليا ينطلق من رؤية حمايدة، فهو يصف األحداث، والشخصيات من وجهة  إن الراوي املساوي  

، من دون أية إضافة أو تغيري يف رؤيته، كما أنه ينقلنا إىل أعماق الشخصية ، فالراوي هنا  دنظره، يتحرك يف فضاء مكاين حمد
 . )٣٤٣(يستخدم ضمري املتكلم وهو ضمري ((محيمي قريب يلغي الفواصل بني الراوي ومرويه))

فيها ،  من منظور ضــــــــيق ، النســــــــتطيع التدخل  تو�بشــــــــتمتعكس لنا أســــــــطورة (الطوفان البابلية) رؤية جلجامش الو  
 والتسهم يف تغيري األوصاف اليت حددها األول لنظريه الثاين، يقول : 

 ،بشتم((أنظر إليك � اوتو� 
 شكلك عادي، وأراك مثلي،

 نعم شكلك عادي، وأراك مثلي،
 قد صورك يل جناين بطال على أهبة القتال،

 ولكن ها أنت مضطجع على جنبيك او قفاك،
 . )٣٤٤(فقل يل ، كيف صرت مع اآلهلة ونلت احلياة )) 

فجلجامش شــــخصــــية من شــــخصــــيات هذه األســــطورة ، ورمبا كان الشــــخصــــية الفاعلة والرئيســــة فيها، ولكن الراوي  
يصـف اوتو�بشـتم كما هو ، بل إنه   –كما اشـر�    –ينطلق من وجهة نظر جلجامش / الراوي للقصـة الثانية، وهي نظرة ضـيقة  

ــتغرب وهو جيده على هذه اهليئة، إذ كان يتوقع أن جيده كائنا أســـــطور� غري عادي، لكنه وجده هبيئة ختتلف عن تلك اليت  يســـ
 تصورها ، وهو ما أدى إىل تغيري يف مايسمى أبفق توقع الشخصية.

لقد اتفق الباحثون على ان اوتو�يشـتم هو راوي قصـة الطوفان، فوضـعوا الرواية بضـمري املتكلم بدال من الغائب،داللة  
ــاعرا اليذكرون امسه  . وحنن النعارض مثل هذا الرأي، لكننا نرى أن الباحثني إمنا ذهبوا إىل هذا )٣٤٥(على الراوي الذي كان شـــ

راوي قصـــة الطوفان، لكن هذه القصـــة أدرجت ضـــمن اللوح احلادي عشـــر، وحمتو�ت   –ابلفعل    –الرأي ألن اوتو�بشـــتم هو 
بعد حدوث الطوفان أبمد بعيد،   بشـــتمهذا اللوح تشـــري اىل دخول جلجامش اىل املشـــهد األســـطوري كشـــخصـــية تلتقي ابوتو�

ــتطيع أن نقول : إن اوتو� ــتملذلك نســـ ــرد أحداث الطوفان إمنا يقوم بذلك عن طريق ا بشـــ ــمري وهو يســـ ــرد الذايت حيث ضـــ لســـ
 

 .٢٠٩ : استدعاء الشخص�ات التراث�ة  )٣٤٢(
 .٥الراوي التقر�بي والراوي اال�عادي في ادب الكات�ة االردن�ة /   )٣٤٣(
 .٢١٧ملحمة الرافدین الخالدة /  –جلجامش   )٣٤٤(
 .٣١٨ینظر: من الواح سومر /   )٣٤٥(



 

 
٩٧ 

 

املتكلم ، داللة على مشــــاركته احلدث، فهو راو ممســــرح، واليه أشــــار بوث بقوله : ((حاملا يشــــري الراوي، وإن كان قليل الكالم 
 . يقول اوتو�بشتم: )٣٤٦(اىل نفسه بكلمة (أ�) فإنه يكون قد متسرح مبعىن ما))

 " جلجامش ، سأكشف لك أمرا خبيئا ، –(( 
 . )٣٤٧(سر من أسرار اآلهلة . ))  وأطلعك على

فمنذ الوهلة األوىل يشـــري اوتو�بشـــتم إىل نفســـه بقوله : ســـأكشـــف ، أطلعك، فالضـــمري املتكلم املقدر يف الفعلني إمنا  
ــرية من اهلالك احملتم، وبعد أن يصــــــــــل إىل �اية  هو ضــــــــــمري عائد عليه، وبعد أن يكشــــــــــف لنا األحداث ودوره يف انقاذ البشــــــــ

 األحداث، ومثوله هو وزوجه بني يدي االهلة، يكون دوره قد انتهى يف سرد األحداث ، فيقول :
 ((فصعد انليل إىل السفينة،
 مث أخذ بيدي وأصعدين معه،

 وأصعد زوجيت وجعلها تركع اىل جواري،
 مث وقف بيننا وملس جبهتينا مباركا .

 " ماكنت قبل اليوم إال بشرا فانيا
 ستغدو وزوجك مثلنا (خالَدين).ولكنك منذ اآلن ، 

 ويف القاصي البعيد عند فم األ�ار ستعيشان".
 . )٣٤٨(مث أخذوين وأسكنوين يف البعيد عند فم األ�ار)) 

تبدأ أسـطورة (انزو وسـرقة األلواح) ابلتغين أبجماد اإلله ننورات والذي متكن من اسـرتداد ألواح القدر اليت سـرقها انزو من  
ة هيبتها وســلطتها، فاســتحق ماوعدته اآلهلة من مكافأة ، ويتم ســرد األحداث أبســلوب الراوي حمدود العلم، انليل، وأعاد لآلهل

 حيث ضمري املتكلم املهيمن على النص، وبرؤية خارجيه:
 ((سأتغىن ابالبن اجلليل مللك البلدان املعمورة

 (Mami)أتغىن مبحبوب اآلهلة مامي 
 ماميوامتدح ننورات حمبوب اآلهلة 

 اإلله الصنديد ابن اإلله انليل

 
 .٤٥ :ال�عد ووجهة النظر   )٣٤٦(
 .٢١٧ : ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش   )٣٤٧(
 .٢٢٨ ن:٠م   )٣٤٨(



 

 
٩٨ 

 

 . )٣٤٩(فاستمع اىل مدحيي للقوي ذي البأس … )) 
أما (ايرا) الشـــــخصـــــية الرئيســـــة يف أســـــطورة (ايرا / اله الطاعون) ، يصـــــف نفســـــه من رؤيته الشـــــخصـــــية كراو ممســـــرح  

 يستخدم ضمري املتكلم:
 ((يف السماء أ� فأس وحشية
 ويف األرض أ� أسد (هصور)

 البالد أ� ملك فوق اجلميعيف 
 أ� اجلليل ابن اآلهلة

 وأ� املقدام بني االجييجي
 . )٣٥٠(وأ� القوي بني االنو�كي … )) 

، فتصـــــــــف لنا مشـــــــــاعرها وأحزا�ا، ننجالوتروي أســـــــــطورة (هالك مدينة اور) على لســـــــــان راو حمدود العلم / االهلة   
وحمــاوالهتــا غري اجملــديــة من أجــل تغيري قرار االلــه انليــل اخلــاص هبالك مــدينــة اور. فمنــذ الوهلــة االوىل، وهي تــدخــل وعلى حنو 
مباشــر اىل املشــهد االاســطوري، معلنة مشــاركتها يف احلدث، ويف الوقت نفســه، تفصــح عن هويتها من خالل االشــارة بضــمري 

، ويف الوقت ذاته ، يدخل �� / اله القمر املشــهد ليعلن هو اآلخر مشــاركته  )٣٥١(وأبســلوب الســرد الذايت اىل نفســها   املتكلم
 يف احلدث ، حماوال ثين االله انليل عن عزمه يف هالك مدينة اور قائال على لسانه:

 
 ((أي أيب انليل الذي اجنبين.

 أي ذنب جنته مدينيت حىت أدرت وجهك عنها؟
 يب انليل الذي أجنبين ،أي أ

 انشل مدينيت من وحشتها ، ضمها اليك اثنية.
 . )٣٥٢(انشل معبدي من عزلته، ضمه اليك اثنية . )) 

حاولت أ�� التهرب من ذراعي دوموزي قبل أن تكتشــــــــــــــف أمها غياهبا الطويل عن البيت ، فراح دوموزي خيتلق هلا  
 (زواج أ�� ودوموزي) واصفة تلك الليلة:األعذار لكي تتحجج هبا، فتقول يف أسطورة 

 
 .١٢٦ :اسطورة وملحمة  –سومر   )٣٤٩(
 .١٦٠ ن:٠م   )٣٥٠(
 .٤٦-٤٥ :االسطورة والمعنى ، السواح : ینظر   )٣٥١(
 .٦٤ :  االسطورة والمعنى ، السواح  )٣٥٢(



 

 
٩٩ 

 

 ((يف الليلة الفائتة عندما ، أ� امللكة ، كنت أشع نورا
 يف الليلة الفائته عندما ، أ� ملكة السماوات ، كنت أشع نورا

 عندما كنت أشع نورا وارقص
 عندما كنت أترمن أبغنية القرتاب الليل

 هو التقى يب ، هو التقى يب
 = دوموزي) التقى يب السيد كويل ا� (

 السيد وضع يده يف يدي
 . )٣٥٣(اوشوم غاال� ( = دوموزي) عانقين وضمين اىل صدره)) 

حمدود العلم أل�ا تصف ماجرى هلا يف تلك   –راوي األسطورة   –وتستمر األسطورة على املنوال نفسه، وتصبح أ��   
/ أ� منطلقة من رؤية داخلية  / أو ما ميكن أن نسـميه بـــــــــــــــ "  الليلة، فهي تروي على لسـا�ا، وابسـتخدام صـيغة ضـمري املتكلم

 فيصبح السرد ذاتيا، والراوي حمدود العلم ، –حسب تقسيمات جان بويون  –الرؤية مع " 
 . )٣٥٤(وجند أثر هذه الراوي يف أسطورة (رحلة ننا اىل نفر) 

االرتباط احلاصــــــل بينه وبني الشــــــخصــــــية، وهذه العالقة يلجأ الراوي حمدود العلم اىل اســــــتخدام صــــــيغة املتكلم نتيجة   
ــيــة، أل�ــا هي اليت تقوم  الوثيقــة بني االثنني حتم حمــدوديــة جمــال الرؤيــة اليت ينطلق منهــا الراوي. فهو يتمــاهى مع الشــــــــــــــخصــــــــــــ

ود ابألحداث، وأتخذ على عاتقها مهمة الكشــــــــــــف عن كل مايتعلق هبا. لكن املنظور الذي ينطلق منه ضــــــــــــيق اليتعدى حد
 األحداث اليت تتعرض هلا الشخصيات.

 الرواة املتعددون : -٣
كثريا ماحياول الكاتب االسـتعانة أبكثر من راو يف النص الواحد ، حسـبما تقتضـيه طبيعة السـرد واملسـرود، ويتم ذلك   

أبن : ((يرتك الراوي الذي يروي بضــمري األ� مكانه، يف مفصــل من مفاصــل العمل الروائي اىل الراوي الشــاهد ، وكأن يتحول 
حاضـــــــر يعرف أمورا كثرية (المعىن هلا)، اىل جمرد شـــــــاهد ينقل فقط مايقع عليه  هذا الراوي الذي يروي بضـــــــمري األ�، من راو

. فتتـداخـل الرؤيتـان الـداخليـة واخلـارجيـة، وهـذا يقود ابلتـايل اىل تعـدد الرواة يف النص، وأخريا إىل تعـدد الرؤى فقـد  )٣٥٥(نظره)) 
مــا ((كــان أحــاد� يف هيمنــة منط مــا من الرؤى، فــإن هتيمن الرؤيــة الــداخليــة وختتفي الرؤيــة اخلــارجيــة، أو ابلعكس ، والنص مه

رؤى أخرى، البد أن تتسلل إليه، إن كان هذا التسلل مشروعا من خالل احلوارات املتبادلة بني الشخصيات املختلفة يف رؤاها 

 
 .١٥٠ ن:٠: م ینظر   )٣٥٣(
 .٧٥-٧٤ینظر االساطیر السومر�ة /   )٣٥٤(
 .٩١-٩٠ :تقن�ات السرد الروائي   )٣٥٥(



 

 
١٠٠ 

 

أفكارها)) وأفكارها، أم من خالل اضـــــفاء رؤية املؤلف الفكرية اليت قد تتعارض مع بعض الشـــــخصـــــيات قصـــــد إدانتها وتعرية 
)٣٥٦( . 
إن األحداث هنا تروى أبســــــــــلوبني : املوضــــــــــوعي والذايت، فيقوم الراوي املوضــــــــــوعي برواية بعض األحداث بضــــــــــمري  

. إن  )٣٥٧(الغائب، إال أنه ليس الراوي كلي العلم ، بل حمدود العلم حيث تتطابق معرفته مع معرفة الشــــخصــــيات عن نفســــها  
يب (( مرونة يف التعامل مع الشخصية من شىت جوانبها وأبعادها ، حبيث إذا مل يستطع االنتقال من صيغة إىل أخرى مينح األد

أن يســتغل بعدا معينا من أبعاد الشــخصــية يف إطار صــيغة ضــمري معني فإن قد يســتطيع ذلك يف إطار صــيغة ضــمري آخر … 
 . )٣٥٨(وهكذا )) 

ينتقل من واحد اىل اآلخر، راصـــــــــــدا ما ميكن أن  يف هذا النمط جند عددا من الرواة خيتفي خلفهم الكاتب تباعا، إذ 
 . )٣٥٩(يراه كل واحد منهم، يقوم أحد الرواة برواية احلدث من وجهة نظره فيكون اآلخرون يف وضع املروي عنهم … وهكذا 

والنعدم وجود هذا النمط يف الســـــرود الشـــــفاهية ، والســـــيما األســـــطورية، فأســـــطورة اخلليقة البابلية أوضـــــح دليل على  
تقول ، إذ يبدأ الراوي املتماهي مبرويه برواية احلدث األســطوري ، فيشــري االســتهالل الســردي اىل املكان املعدوم أوال ، حيث ما

مة وممو ، ويشـــــري الراوي اىل هذا االســـــتهالل ابســـــتخدام تعاغياب املكان األزيل / المساء ، الأرض ، وال أحد ســـــوى ابســـــو و 
 برؤية خارجية ، فهو �قل حمايد ملا هو موجود :صيغة ضمري الغائب / هو ، 

 ((عندما يف األعايل مل يكن هناك مساء،
 ويف األسفل مل يكن هناك أرض .

 مل يكن ( من االهلة ) سوى ابسو ابوهم،
 وممو ، وتعامة اليت محلت هبم مجيعا

 ميزجون أمواههم معا،
 قبل أن تظهر املراعي وتتشكل سبخات القصب

 جود اآلهلة اآلخرونقبل أن يظهر للو 
 . )٣٦٠(قبل أن متنح هلم امساؤهم ، وترسم أقدارهم)) 

 
 .١٣١ :المتخیل السردي   )٣٥٦(
 .٢١٦-٢١٥ /١: ینظر : البناء الفني في الروا�ة العر��ة في العراق   )٣٥٧(
 .٢١٨ :استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر   )٣٥٨(
 .١١٥ :الموقع والشكل  –الراوي : ینظر   )٣٥٩(
 .٤٥ :مغامرة العقل االولى   )٣٦٠(
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إذ يبدأ الراوي كلي العلم بفرض ســيطرته على الســرد، فيســرد كل ما يعلمه منذ األزل حىت اللحظة، اليت فرضــت فيها  
مة وأعوا�ا اآلهلة احلرب على اآلهلة الفتية. ويتم هذا كله بصــــيغة ضــــمري الغائب/ هو ، تتخلل النص حوارات قصــــرية التؤثر تعا

ــرد بقدر ماتدعمه وتقويه، وي ــية من على جمرى الســــ ــارك ابألحداث كشــــــخصــــ ــاهد اىل راو مشــــ ــرد فيه من الراوي الشــــ نتقل الســــ
شــــــخصــــــيات األســــــطورة / أ� ، فينقل هذا األحداث كما هي من دون أدىن حتليل أو تفســــــري، فهو جمرد راو (( حاضــــــر لكنه 

و يســـــــــتخدم أســـــــــلوب . وه )٣٦١(اليتدخل، الحيلل، إنه يروي من خارج ، عن مســـــــــافة بينه وبني ما ، أو من ، يروي عنه ))  
التكرار يف نقل احلدث . مث ينتقل الســــــرد اىل راو آخر مشــــــارك يف احلدث / انشــــــار ، يوجه هذا خطابه اىل ابنه انو ، وهو يف 

 هذا اخلطاب يستخدم صيغة ضمري املتكلم، منتقال بعد ذلك اىل ضمري املخاطب:
 ((صرخ انشار بغيظ عظيم
 وتوجه ابلنداء اىل ابنه آنو:

 أبنائي، أيها البطل الرائع" � أول 
 �ذا القدرة الفائقة، واالنقضاض اجلريء

 أمض اآلن وقف أمام تعامة
 لعل روحها هتدأ ، وقلبها عله يسكن

 فإن مل تصغ لكلماتك مسعا
  )٣٦٢(فه هلا بكلمايت علها ختمد ( من ثورهتا) " . ))

ينتقل الســــــرد فيما بعد اىل أ� موجها خطابه اىل ابنه مردوخ، مث ينتقل اىل انشــــــار وهو يوجه خطابه اىل خلمو وخلامو  
بصــــــيغة ضــــــمري املتكلم، يكرر فيه األحداث الســــــابقات منذ اللحظة اليت اثرت فيها تعامة، وحىت اللحظة اليت قرر فيها مردوخ 

 . )٣٦٣( هذه احلرب االنتقام منها ، وفرض شروطه قبل اخلوض يف
ويعود السـرد مرة اخرى اىل الراوي الشـاهد / الناقل لألحداث . إن األسـطورة تقوم على حدثني او قصـتني، فبأسـتثناء  

يتحول الرواة الضــــــــــمنيون اىل مروي هلم، وهو مايدفعنا اىل   –الراوي األول / املوضــــــــــوعي الذي يعد مبثاثه إطار للرواة اآلخرين 
ــع الراوي ودوره. ففي الوقـت الـذي يقوم القول إن من  إحـدى مسـات هـذا النمط من أمنـاط الرواة  االنتقـال والتحول يف موضــــــــــــ

 برواية حدث ما ، فإنه قد يتحول اىل مروي عنه يلقى اليه السرد من قبل إحدى الشخصيات.

 
 .١٠٠ :تقن�ات السرد الروائي   )٣٦١(
 .٥٢ :مغامرة العقل االولى   )٣٦٢(
 .٥٤-٥٣ن: ٠: م ینظر   )٣٦٣(



 

 
١٠٢ 

 

عن طريق الراوي الشــــاهد / وجند هذا النمط يف أســــطورة (أ�� والبســــتاين) حيث تكرار احلدث الذي يتم ســــرده أوال   
، يتحول الســـرد فيما بعد من الراوي كلي العلم اىل راو حمدود العلم ، حيث  )٣٦٤(اســـتخدام ضـــمري الغائب مع األفعال املاضـــية

 يقوم شوكليتودا / حمور األسطورة برواية احلدث احلدث من وجهة نظره إذ يقول:
 " حني  أجري املاء يف السواقي، –(( 

 ابر يف أجزاء …" وحني أحفر اآل
 " كنت أتعثر جبذورها فتجرحين،

 " والر�ح العاصفة مبا كانت حتمله معها،
 . )٣٦٥(" وبرتاب اجلبال كانت تلطم وجهي، ))

 اىل أن يقول:
 " وذات يوم ، بعد ان عربت " مليكيت" السماء، وعربت األرض، –(( 

 " " أ�� " بعد ان عربت السماء وعربت األرض،
٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 " اقرتبت البغي املقدسة "أ��" إىل البستان ومن أثر وعثاء السفر غطت يف النوم، 
 " فرأيتها من حافة بستاين،

 . )٣٦٦(" ….. وعدت اىل حافة بستاين ، ))
فيقوم شــوكليتودا / وهو أحد شــخصــيات األســطورة برواية احلدث ابســتخدام صــيغة ضــمري املتكلم ، معتمدا أســلوب  

التكرار، فاحلدث الذي يرويه ألبيه هو احلدث نفسه الذي رواه الراوي العليم، وليس هناك أدىن اختالف يف سرد احلدث اللهم 
م اىل ضمري الغائب، أما شوكليتودا فبما أن احلدث خيصه وهو من قام به ، إال يف الضمائر املستخدمة حيث يشري الراوي العلي

فإنه يســتخدم ضــمري املتكلم يف ســرده. مث تتدخل اآلهلة / أ�� لســرد املقطع االخري من احلدث ابســتخدام ضــمري املتكلم / أ� 
. ليصـبح االنتقال من الضـمري/ هو اىل الضـمري/ أ� انتقاال طبيعيا اقتضـاه سـياق السـرد وطبيعة احلدث أوال ، مث مافرضـته  )٣٦٧(

 وجهات نظر الشخصيات واختالفها اثنيا.
ن/ وجند أثر هذا النمط ايضـا يف أسـطورة ( هبوط أ�� إىل العامل السـفلي) ، فيتناوب الراوي اخلارجي مع الرواة االخري 

املشـاركني يف احلدث يف األدوار، إذ تروى األسـطورة من منظور أ��، ومن منظور وزيرها ننشـوبر، مث ينتقل السـرد لريوي احلدث 

 
 .١٤٧-١٤٦ :ینظر : من الواح سومر   )٣٦٤(
 .١٤٨ ن: ٠م   )٣٦٥(
 .١٤٩ن: ٠م   )٣٦٦(
 .١٥٠: ینظر : من الواح سومر   )٣٦٧(
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ا� / شــــــــقيقة   –على لســــــــان دوموزي وهو يوجه نداءه الوتو/ شــــــــقيق أ�� ، كما أننا جند احلدث يروى على لســــــــان كشــــــــنت  
وبون يف ســـــــــرد االحداث فضـــــــــال عن الراوي اإلطاري الذي يروي األســـــــــطورة من وجهة دوموزي … وهكذا يتواىل الرواة ويتنا

 نظره:
 ((فرفع الفىت يده حنو السماء اىل اوتو (قائال):

 " � اوتو ! أ� صديقك ، أ� الذي …
 لقد تزوجت اختك،

 وأ�ا نزلت إىل العامل األسفل،
 وأل�ا نزلت إىل العامل األسفل ،

 األسفل بديال عنها فقد سلمتين إىل العامل
 � اوتو ! أنت احلاكم العادل فال جتعلهم �خذونين،

 غّري يديَّ وبدِّل صوريت،
 ودعين أهرب من أيدي الكاال وال تدعهم ميسكونين،

 دعين أقطع املروج العالية مثل حية " ساك كال " ،
 . )٣٦٨(ا� ))  –ولتحمل روحي اىل بيت اخيت كشنت 

فينطلق النص من رؤية دوموزي الداخلية، وهو أحد الرواة املتعددين الذين يروون النص األسطوري، ويروي من وجهة  
نظر خاصـــــة به ، من دون أن يشـــــاركه أحد ســـــوى أنه يروي هذا احلدث اىل مروي له ممســـــرح داخل النص ، فيصـــــبح دوموزي 

 راو� ممسرحا يروي مرويه ملروي له ممسرح ايضا. وينطلق من أسلوب السرد الذايت يف نقل مرويه.
ولكي نقف على بنية الراوي واملنظور الذي انطلق منه ، ومنط الســـــــــرد املهيمن على النصـــــــــوص األســـــــــطورية ، ميكننا  

 مالحظة اجلدول االيت:
 ت النص االسطوري منط السرد نوع الرؤية بنية الراوي

 ١ انليل وننليل موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٢ انكي ينظم العامل موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٣ انكي وا�� موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٤ ارض دملون (اجلنة السومرية) موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٥ اخلليفة البابلية ذايت وموضوعي الرؤية من اخللف متعدد االصوات /كلي العلم 
 ٦ انليل والعاصفة موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٧ خلق الفأس موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 

 
 .٢٠٢عشتار ومأساة تموز :  )٣٦٨(
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 ٨ هبوط ا�� اىل العامل السفلي ذايت موضوعي الرؤية من اخللف العلم معدد االصوات /كلي 
 ٩ سرقة الواح القدر ذايت الرؤية من الداخل مفرد مشارك /حمدود العلم 
 ١٠ هالك مدينة اور ذايت الرؤية من الداخل مفرد مشارك /حمدود العلم 

 ١١ الطوفان موضوعي الرؤية من اخللف متعدد االصوات /كلي العلم 
 ١٢ جلجامش وأرض األحياء موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
جــلــجـــــــامــش وانــكــيـــــــدو والــعـــــــامل   موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 

 األسفل
١٣ 

 ١٤ جلجامش وثور السماء موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ١٥ ايرا/ اله الطاعون ذايت الرؤية من الداخل حمدود العلم /مفرد مشارك 

 ١٦ آدااب (اجلنه البابلية) موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ١٧ ايتا� والنسر موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 

 ١٨ ا�� ودوبوزيزواج  ذايت الرؤية من الداخل مفرد مشارك /حمدود العلم 
 ١٩ رحله اله القمر اىل نفر موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٢٠ أ�� والبستاين ذايت وموضوعي الرؤية من اخللف متعدد االصوات /كلي العلم 
 ٢١ وجع االسنان موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 

 ٢٢ هلار واشتان موضوعي الرؤية من اخللف العلم مفرد غري مشارك /كلي 
 ٢٣ امييش وانيتني موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 
 ٢٤ نرجال واريشكيجال موضوعي الرؤية من اخللف مفرد غري مشارك /كلي العلم 

 
ــابق تعدد بنية الراوي ما بني الراوي كلي العلم   ــارك واملتعدد ، وبني يتضــــــــح من اجلدول الســــــ بنوعيه : املفرد غري املشــــــ

 الراوي احملدود العلم ، وميكن أن حندد النسبة املئوية لبنية الراوي ابجلدول اآليت :
 ت بنية الراوي النسبة املئوية

 - ١ مفرد غري مشارك / كلي العلم ٪ ٧٥
 - ٢ متعدد األصوات / كلي العلم ٪ ١٦٫٦
 - ٣ العلممفرد مشارك / حمدود  ٪٨٫٣

ابتعاد الراوي عن القيام  -على حنو قاطع  –فنجد هيمنة بنية الراوي املفرد غري املشــــارك يف األســــاطري ، وهو ما يؤكد  
وصــــــلتنا جمهولة املؤلف وهو ما يقتضــــــي منا اغفال دور   –كما أشــــــر� ســــــابقاً    –بدوره داخل النص األســــــطوري ، فاألســــــاطري  

حيدد لنا مســـبقاً دور الراوي فيها بوصـــفه غري مشـــارك يف احلدث ، فهو جمرد �قل له مع األخذ بنظر الراوي املشـــارك ، وهو ما  
ــاركته داخل النص أو عدمها ، فكلما  ــاع الرؤية من اخللف وضــــمور اآلخر ، إذ أن رؤية الراوي حتددها طبيعة مشــ االعتبار اتســ

هيمنـة الرؤيـة الـداخليـة ، وابلعكس ، فمع تقلص دوره وانعـدامـه  تعمق فيـه وكـان بطًال من أبطـالـه كـانـت النتيجـة الفعليـة لـذلـك
 داخل النص تصبح الرؤية اخلارجية ، من اخللف هي املهيمنة ، وكما هو مبني يف اجلدول اآليت :
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 ت منط الرؤية النسبة املئوية
 - ١ الرؤية من اخللف ٪ ٩١٫٦
 - ٢ الرؤية من الداخل ٪٨٫٤

 -لنا منط السرد املستخدم يف األساطري :أما اجلدول اآلخر فهو يوضح 
 ت منط السرد النسبة املئوية

 - ١ السرد املوضوعي ٪ ٧٩٫٢
 - ٢ السرد الذايت ٪٨٫٣
 - ٣ السرد الذايت / املوضوعي ٪ ١٢٫٥

املوضـوعية ويسـيطر يف فهيمنة الراوي كلي العلم / غري املشـارك يف النصـوص األسـطورية حتمت على السـرد أن ينطلق من زاويته 
 النص على حنو شبه كلي.

 
 

 الفصل الثاين
 

 املبحث الثاين 
 املروي له

 

 املروي له املمسرح  -١
 املروي له غري املمسرح -٢
 املروي له املتعدد  -٣
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العملية إن خلود أي نص أديب ودميومته ، يعتمد على وجود نوع من التواصــل بني املرســل واملرســل اليه ؛ ذلك أن هذه     
((التتم إال إذا اكتملت كل أطراف املعادلة ، أي اهليئة اليت تقف يف الطرف املقابل للمرســـــل (أي املتقبل) . ووجود هذه اهليئة 

 . وميثل املرسل يف النص الراوي، أما املرسل إليه فهو املروي له . )٣٦٩(مهم جدا ، ألنه بغياهبا ال حيدث التواصل ))
وميثل الراوي واملروي له عنصـــــرين مهمني من عناصـــــر البنية الســـــردية ، يعمالن داخل النص ، وليس خارجه، ويقعان  

 . )٣٧٠(يف املستوى نفسه، وللمروي له وجود مستقل عن القاريء وإن كان ضمنيا 
، والبد ألي عمل  )٣٧١((( الشــخص الذي يوجه له الســرد داخل النص القصــصــي ذاته ))   النص بوصــفه ويظهر يف 

، وإن مل يتفاعل مع احلدث لكنه ميثل نوعا من القناع يتنكر خلفه الكاتب (( حبيث يسمح له أبن   )٣٧٢(أديب أن ينطوي عليه 
ه املســــــافة تتطلب وجود مســــــتمع أو مروي له يقيم بينه وبني نفســــــه مســــــافة فاصــــــلة تغري أب�ما اثنان ال واحد ، والبد أن هذ

 . )٣٧٣(يستقبل الفعل السردي ))
وإىل جريالد برنس يعود الفضــل يف (( وضــع حجر الزاوية لدراســة املروي له بصــفته هذه ، وإعادة تركيب اإلرســالية الســردية     

راوي والقاريء ،واإلسـهام يف أتسـيس اإلطار .ولقد حدد وظائفه بقوله: (( التوسـط بني ال  )٣٧٤(واكتمال البنية السـردية للرواية))
السردي ، واملساعدة على حتديد مسات الراوي، وتوكيد بعض الثيمات (املوضوعات) ، واإلسهام يف تطوير احلبكة، وقد يصبح 

 .)٣٧٦(.ويؤشر إىل املقصد أو الغاية اليت ينطوي عليها األثر األديب)٣٧٥(الناطق الرمسي ابسم القيم األخالقية للعمل))
ووجود هذين العنصــرين مهم يف النص ؛ ذلك ألنه الميكن أن يقام الســرد مامل يكن هناك متلق يتلقى الســرد ، يقابله  

راو يرويه أو ينشــــئه ، وابلتايل؛ فإن فقدان أحدمها يقود إىل حدوث خلخلة واضــــحة يف بنية النص الســــردي، وهو مايؤدي إىل 
بينهما، تنتقل خصــــــــــائص الراوي إىل املروي له وابلعكس، فحيثما يوجد راو  . وبوجود هذه العالقة املشــــــــــرتكة )٣٧٧(تقويضــــــــــه  

ظاهري أو صــريح، فإنه يقابله مروي له ظاهري أو صــريح، وكذا احلال عندما يكون الراوي خمتفيا غري ظاهر للعيان، فال بد أن 

 
 .١٠٢ :دراسة نقد�ة  –بن�ة الخطاب النقدي   )٣٦٩(
 .١٦٨-١٦٧ :ینظر : نظر�ة الروا�ة   )٣٧٠(
 .١٣٠ :الصوت االخر   )٣٧١(
 .٥٤ :ینظر البن�ة السرد�ة في روا�ات عبدالرحمن مجید الر��عي   )٣٧٢(
 .١٥٤ :اقنعة النص   )٣٧٣(
 .٥٣:  البن�ة السرد�ة في روا�ات عبدالرحمن مجید الر��عي  )٣٧٤(
 .١٣٧ :الصوت االخر   )٣٧٥(
 .٦٤ :ینظر: مرا�ا نرس�س   )٣٧٦(
 .٤٦ : ینظر : الرحلة الخ�ال�ة في االدب العر�ي  )٣٧٧(



 

 
١٠٧ 

 

ي يقابله غياٌب اتٌم للمروي له أيضـــــــــــــا يقابله مروي له خمتف او غري ظاهر ، كما أن الغياب التام للراوي داخل النص الســـــــــــــرد
)٣٧٨( . 

ظهر مصطلح املتلقي يف الدراسات النقدية كإشارة أولية عن وجود املروي له ، بوصفه العنصر البارز يف النصوص السردية      
الشــــــــــــفاهية واملكتوبة على حد ســــــــــــواء ، وقد أشــــــــــــارت ألفت الدرويب إىل هذه احلقيقة بقوهلا : (( إن املتلقي مل يكن غائبا يف 

. لكنها يف الوقت ذاته مل تكن   )٣٧٩(فحضـــــــوره يوازي حضـــــــور القاص يف األمهية))حديث القدماء عن القصـــــــص الشـــــــفاهي، 
لتغفل عن أن (( بعض التســـــاؤالت حول نوعية املتلقي، ومكانته االجتماعية ، وثقافته ، ودوره الكامل يف عملية القص، تظل 

بني   –ورمبا انعدامها   –، فتقارب املسـافة    . ورمبا كان لطبيعة اإلرسـال الشـفاهي أثر يف هذا االهتمام  )٣٨٠(حباجة اىل إجابة))  
 املرسل واملرسل اليه كان سببا يف سهولة عملية التوصيل.

اىل  –مبوجب نظر�ت النقد احلديث   –إال أن هذا املصــــــطلح فقد دوره كمســــــتمع يف الســــــرود الشــــــفاهية، إذ حتول  
ــة أبرزها موقعه خارج النص، كما أن عملية  ــل قاريء يتمتع ابمتيازات خاصـ ــل واملرسـ ــع حد بني املرسـ ــيل أخفقت يف وضـ التوصـ

ــتمع اىل مايرويه داخل  ــتمع يســ ــبح الكاتب حباجة اىل من يتقمص دوره داخل النص ، وابلتايل، كان حباجة اىل مســ اليه ، واصــ
هرت النص ، وهو ما أدى إىل ظهور الراوي واملروي له بوصــفهما شــخصــيتني خياليتني ، متثالن دورا أســاســيا داخل النص، وظ

العالقة بينهما واضحة، ذلك (( أن السرود شفاهية كانت أم مكتوبة، وسواء كانت تسجل أحداث حقيقية أم أسطورية، فيما 
إذا كانت خترب عن حكاية أم تورد متوالية بســــــــــيطة من األحداث يف زمن ما ، فإ�ا ال تســــــــــتدعي راو� فحســــــــــب إمنا مرو� له 

ألســــــاطري ضــــــمن (( املســــــرودات الشــــــفاهية اليت تســــــتند اىل الراوي واملروي له ، وعلى هذا األســــــاس صــــــنفت ا )٣٨١(أيضــــــا))  
 . ولكن كيف نستطيع أن منيز املروي له داخل النص السردي ؟  )٣٨٢(احلقيقيني ))

 تتم هذه العملية من خالل إشارات كثرية تسهم يف معرفتنا به ، أمهها: 
 للمروي له مثل كلمة (القاريء) او (املستمع).فقرات السرد اليت يشري هبا الراوي مباشرة  -١
 تعيني مسة له ، مهنته أو جنسيته أو لقبه أو أية صفة دالة عليه.  -٢
 اإلشارة بضمري املخاطب أثناء الكالم، أي من خالل عالمات أل(أنت).  -٣
 سرح يف النص.املروي له املشارك يف األحداث ، قد يتم تبادل احلوار بينه وبني الراوي، فيربز املروي له املم -٤
 تعلقيات وشروح الراوي لبعض املصطلحات أو بيان بعض املواقف. -٥

 
 .١٩٢ :ینظر: الصوت االخر   )٣٧٨(
 .٩٧ :الموقف من القص في تراثنا النقدي  )٣٧٩(
 .٩٨ن : ٠م   )٣٨٠(
 .١٢ :السرد�ة العر��ة   )٣٨١(
 .٤٤ :التنوخي أبي علي القاضي السرد في مؤلفات   )٣٨٢(



 

 
١٠٨ 

 

االنفعال والتأثر اللذان ينعكسان على املروي له أثناء سرد أحداث القصة، ويتجلى ذلك عند ظهور املروي له   -٦
 .  )٣٨٣(املمسرح 

 .  )٣٨٤(النداء  قد يربز بشكل غري مباشر بوساطة مناداة الراوي له ، أي عن طريق استخدام أسلوب -٧
درج الباحثون يف النظر�ت السـردية على تقسـيم املروي له على منطني رئيسـني (( فهو عندهم إما أن يكون ممثال وإما   

. أي أن (( املروي له  )٣٨٥(أن يكون غري ممثل. أو أن يكون ممســــــــرحا أو غري ممســــــــرح ، أو أن يكون ظاهرا أو غري ظاهري))  
ال مرسـل إليه صـامت، يف حني املروي له املتجلي (املمسـرح) يكون مدركا أجوبة املروي له الفعلية اخلفي (غري املمسـرح) ماهو إ

 .  )٣٨٦(أو تعليقاته من خالل االستنتاجات اليت يتوقعها الراوي لألسئلة )) 
ــة هذا املكون.   –وليس كل –هذه هي بعض   ــننطلق يف املنطلقات النظرية اليت انبثق منها الدرس الســـــردي يف دراســـ لذلك ســـ

 دراستنا له اعتمادا على التقسيم االيت:
 املروي له املمسرح.  -١
 املروي له غري املمسرح. -٢
 املروي له املتعدد. -٣
 مث حناول أن نذكر ولو جزءا يسريا من العالقة الثنائية القائمة بني الراوي واملروي له ومظاهر هذه الثنائية.  

 املروي له املمسرح: أوًال:
وثيق ابلراوي، فكيفما يكون الراوي يكون املروي له، إذ أن غاية الراوي االســاســية هي : إيصــال الســرد إىل له ارتباط  

وعندما يكون هذا األخري (( متواجداً يف العمل األديب بشــــــــــكل   – )٣٨٧(أي اىل املروي له    –متلق يشــــــــــغل حيزا داخل النص 
مؤثر أو غري مؤثر مثل غريه من الشــخصــيات داخل العمل األديب شــخصــية واضــحة هلا معاملها وقســماهتا احملددة ، وهلا حضــور  

ــه، وتكون له   )٣٨٨(… ))   ــراحة، أو أنه يشـــــري إىل نفســـ فإنه يكون قد متســـــرح داخل النص، وهو إما أن يشـــــري إليه الراوي صـــ
 . )٣٨٩(مسات ومالمح حمددة وواضحة 

 
 .٤٣-٤٢ ن :٠م ینظر:   )٣٨٣(
 .١٣٤ :الصوت االخر : ینظر   )٣٨٤(
 .٢٧ :المروي له في الروا�ة العر��ة الجدیدة   )٣٨٥(
 .٤٤ :السرد في مؤلفات التنوخي   )٣٨٦(
 .١٤٦ :ینظر الصوت االخر   )٣٨٧(
 .١٠٧ :المروي له في الروا�ة العر��ة الجدیدة   )٣٨٨(
 .١٣٩ :ینظر: الرحلة الخ�ال�ة في االدب العر�ي   )٣٨٩(
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كن أن نطلق عليه تســـــــــــمية املروي له وميكننا أن نقســـــــــــم هذا النوع علىقســـــــــــمني ، يتحدد األول خارج الســـــــــــرد ، مي 
االاطاري. فيما ينطلق اآلخر ليرتكز داخل السرد يتحرك ويتحول من شكل آلخر. السيما يف تلك النصوص اليت تتخذ الصيغ 
ــكل عندما يلتقي الراوي ((بشـــــــخص آخر فيتحول  احلوارية شـــــــكال هلا. فيتحول الراوي اىل مروي له وابلعكس. ويتم هذا الشـــــ

 .  )٣٩٠( مروي له يتلقى السرد من هذا الشخص )) الراوي اىل
تدور أحداث أسـطورة ( خلق اإلنسـان) حول املراحل االولية اليت تتم خالهلا خلق اإلنسـان. والغرض الذي من أجله  

ــطورة  ــري    –خلق. أبطال هذه األســـ االم هم : انكي / اله املاء واحلكمة ، ومنو /   –حســـــب النص املوجود بني أيدينا وهو قصـــ
 ، ولكن هذه العملية التتم إال مبساعدة طرف آخر فيها وهو ننماخ. )٣٩١(الكربى 

ــاقوا ذرعا ابألعمال   ــه على خلق خدم يقومون على خدمة اآلهلة بعد أن ضـــــ تقوم االهلة منو حبث ابنها أنكي وحتريضـــــ
 ا ميكن خلق اإلنسان، تقول األسطورة:امللقاة على عواتقهم ، ينصاع االبن الرادة أمه ويرشدها إىل الطريقة اليت من خالهل

 (( أي بين، ا�ض من مضجعك، ا�ض من [ … ] واصنع أمرا حكيما
 . )٣٩٢(اجعل لآلهلة خدما ، يصنعون [ هلم معاشهم] . )) 

لكنه يشـري اىل املروي له املمسـرح الذي برز على حنو غري مباشـر عن طريق النداء (أي   –ابلرغم من قصـره    –فالنص   
فالراوي املمســـرح / منو يوجه كالمه اىل مروي له ممســـرح / انكي . مث يتناوابن األدوار، فيوجه االبن كالمه اىل أمه / منو بين) ، 
 بقوله :

 (( إن الكائنات اليت ارأتيت خلقها، ستظهر للوجود
 ولسوف نعلق عليها صورة اآلهلة

 امزجي حفنة طني ، من فوق مياه األعماق 
 ن املهرة بتكثيف الطني (وعجنه)وسيقوم الصناع االهليو 

 مث كوين أنت له أعضاءه
 وستعمل معك ننماخ يدا بيد

 وتقف إىل جانبك، عند التكوين ، رابت الوالدة
 ولسوف تقدرين للمولود اجلديد، � أماه، مصريه

 وتعلق ننماخ عليه صورة اآلهلة

 
 .١٣٩ :الصوت االخر   )٣٩٠(
 .٩٦ :ینظر : سومر اسطورة وملحمة   )٣٩١(
 .٣٧ :مغامرة العقل االولى   )٣٩٢(
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 . )٣٩٣([…] يف هيئة اإلنسان [ … ] . )) 
هـذا النص غـامضــــــــــــــا، وغري ظـاهر للعـيان مـنذ الوهـلة األوىل، ولكن وجود عالمـات املخـاطـب رمبـا يكون املروي ـله يف  

ــيغة النداء مع حتديد املنادى  أدرج املروي له ضــــــــــــمن قائمة املروي له املمســــــــــــرح   –� أماه    –مثل (امزجي، كوين أنت ) وصــــــــــ
 ٠،واصبح وجوده جمسدا وظاهرا يف النص كما هو الراوي 

اله الطاعون)يتحدد املروي له عرب صــيغ كثرية ومتنوعة متثلت بصــيغة  الفعل الســردي املســتخدم يف النص يف أســطورة (ايرا/     
 فعل القول: /

  )٣٩٤((( قالوا اليرا هيا ا�ض )) 
ــد ابرزا   ــرح وجتســـ ــار الراوي إىل امسه فإنه متســـ ــى وجود مروي له خماطب يف النص، ومبجرد ما أشـــ فالفعل (قالوا) اقتضـــ

 صيغة النداء يف قوهلم:للعيان، وكذلك 
 (( أيها احملارب ايرا جيب أن نصارحك وإن بدت كلماتنا

 . )٣٩٥(قاسية عليك )) 
 مث يف قوهلم : 

 . )٣٩٦((( أيها احملارب ايرا ، أمل ختش اسم مردوخ ؟ … )) 
ميســــك به يتطوع انكيدو لكي يرجع لكلكامش (بكه) و (مكه) اللذين ســــقطا يف العامل الســــفلي، لكن وكيل نرجال  

ومينعه من العودة ، فيحزن جلجامش ملصــــــري صــــــديقه، ويتوســــــط عند اآلهلة الذين يرفضــــــون مســــــاعدته ، غري أن أ� يتوجه إىل 
 نرجال و�مره بفتح ثقب تتسلل منه روح انكيدو ، فيلتقي الصديقان، ويتعانقان ، ويتحاداثن ويتحاوران فيما بينهما:

 ربين أيها الصديق،" أخربين أيها الصديق ، أال أخ –(( 
 حدثين عن مسالك العامل الذي شهدت.

 " ال أحب أن أخربك أيها الصديق ، ال أحب
 فإذا كان علي أن أخربك مبسالك العامل الذي شهدت،

 اجلس أوال وأبك.

 
 .٣٧ :مغامرة العقل االولى   )٣٩٣(
 .١٣٨: سومر اسطورة وملحمة   )٣٩٤(
 .١٣٩ن : ٠م   )٣٩٥(
 .١٤١ ن :٠م   )٣٩٦(
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 . )٣٩٧(" سأجلس وابكي" . )) 
ــفلي، وماتتعرض له األموات هناك، من   ــرد كل مارآه يف العامل السـ ــأل ، ويبدأ انكيدو بسـ ــقاء وهناء، جلجامش يسـ شـ

ــيتان فاعلتان  ــبح جلجامش راو�، وانكيدو مرو� له ، واحلوار املتبادل بينهما هو املروي. ومها شــــــــــخصــــــــ وانكيدو جييب ، يصــــــــ
 وممسرحتان يف النص.

ــاطري اليت تعتمد الرؤ� األســــاس الذي تقوم عليه، وتعد الرؤ�   من وقد يظهر هذا النوع من املروي له واضــــحا يف األســ
التقا�ت االســـاســـية اليت يعتمدها األديب يف نصـــه األديب،ورمبا ارتبطت ابلشـــعر أكثرمن ارتباطها ابلفنون األدبية األخر،ألن (( 

. والرؤ� جزء من عامل اإلنســـان الالواعي؛ ألنه  )٣٩٨(شـــكل العمل الشـــعري هو شـــكل حلمي من حيث تشـــابه قواعد العمل))
يف حالة اسـتغراقه يف اخليال يؤدي اىل (( تفجري نوع من التعاطف اجلسـدي والروحي، يتمثل يف اكتشـاف احلمى جلسـد الراوي 

ــان بوعيه الذهين، والعامل اخليا  )٣٩٩(… ))   ــه اإلنســ ــلة بني العامل الواقعي الذي يعيشــ يل الذي يرتبط وهذا يؤدي اىل فقدان الصــ
ــالة وحتويلها على شـــكل (( صـــورة أو نظرة إىل العامل  ــتالم الرسـ به تدرجييا منطلقا من منطقة الالوعي الباطين ، فيقوم العقل ابسـ
أو تبصـرا يف مصـري االنسـان أو تقييما للصـراع بني اخلري والشـر،أو كّل ما هو تعبري من الكاتب عن قسـم من فلسـفته للحياة يف 

   )٤٠٠(قصائد.))
وجند هذه التقانة واضـــــــحة من خالل االســـــــتخدام الواعي ملفردة (احللم) وربطها بفعل القص/ (أقص) ففي أســـــــطورة  

 ا� بقوله: –متعلقة مبصريه،يقص دوموزي رؤ�ه على أخته / كشنت 
 " أختاه ، سأقص عليك مارأيت ، سأقص احللم الذي رأيت

 الرتبة من حويل كان السمار ينمو ويندفع بسرعة من ابطن
 ومسارة وقفت وحيدة، وحنت رأسها امامي

 كل السمار وقف يف أزواج إال واحدة أزيلت من مكا�ا 
 ويف الغيضة حويل انتصبت من األرض أشجار طوال مرعبة 

 وعلى موقدي املقدس انسكب ماء ابرد 
.… 

 وكويب قد انكسر ، فدموزي مل يعد بني األحياء 

 
 .٥٩ :ملحمة الرافدین الخالدة  –كلكامش   )٣٩٧(
 .١٢٤-١٢٣ :شعري نقال عن المتخیل الالنص الشعري بین الذاكرة والحلم ،   )٣٩٨(
 .١٢٢ : توظ�ف االسطورة في القصة العراق�ة الحدیثة  )٣٩٩(
 .٣٠ :الرؤ�ا في شعر الب�اتي   )٤٠٠(



 

 
١١٢ 

 

 .  )٤٠١( وحظريته قد راحت �با للر�ح. " 
فالنص هنا يشري إشارة واضحة إىل مفهوم احللم ومدى تفاعله مع األحداث اجلارية ، وتنهض مفردة (سأقص) كبنية  

ــنت   ــريه/ اليت تقوم به كشــ ــرد احللم ودفعه اىل أرض الواقع من خالل فعل احلكي، إن حماولة تفســ ــية يف ســ ــاســ ــفها   –أســ ا� بوصــ
دفع النص اىل فضـــــاء واقعي يصـــــل اىل ذروته عندما يشـــــري صـــــراحة اىل لفظة مرو� له ممســـــرحا يف النص ومشـــــاركا يف النص، ي

ــال داللة احللم اىل داللة  ــهم يف إيصـــ ــري تســـ (رأيت) ، ومعىن هذا ، امكانية وقوع الفعل من خالل الرؤ�. كما أن فاعلية التفســـ
ا� وهي تفسر   –ا ماتشري اليه كشنت  أخرى، غري متوقعة، داللة الغياب القسري الواجب على أحد الطرفني، املشارك فيه، وهذ

 حلمه بقوهلا:
 . )٤٠٢((( ( فذلك يعين) أ�ا تقول لك : أحد� جيب أن يغيب))

 ٠٠ميكن التعامل مع هذه الرؤ� بوصـــــفها((�قالت للرســـــائل من األقســـــام الغريزية إىل األقســـــام العقالنية يف الذهن البشـــــري   
فقد كان دوموزي منســجما مع الواقع الذي يعيشــه، لكن مثة أحدااث كانت    )٤٠٣(نية))ومنها يتعلم الوعي اللغة املنســية للغرائزاث

غائبة عنه، أحداث هلا صـــــلة مباشـــــرة إبصـــــرار أ�� على النزول اىل العامل األســـــفل . ومن هنا انطلق احللم كمحاولة حتذيرية أو 
إال جزء من مشـاركتها له يف هذا املصـري  ا� يف تفسـريه  –كوظيفة تنبيه للمصـري الذي سـيؤول اليه دوموزي، وما مشـاركة كشـنت  

، أل�ا عندئذ ســتكون طرفا يف التضــحية. إن عبارة ( أحد� جيب أن يغيب) كانت معقولة من قبلها، يف أ�ا ســتشــارك أخاها 
ــارة قريبة إىل �اي تهما يف املصــــــــري، لكنها مل تكن تعلم كيف إال من خالل التفســــــــري، عندها أيقنت إن هذا احللم ماهو إال إشــــــ

 معاً.
ا� الشــــــخصــــــية الفعلية واملســــــامهة يف احلدث األســــــطوري ، لذلك عندما وجه دوموزي خطابه   –لقد كانت كشــــــنت   

ــتشــــــــــاركه فعليا يف ذلك، لذلك مثلت دور املروي له املمســــــــــرح والفاعل داخل النص، من خالل  إليها، كان يعي متاما أ�ا ســــــــ
أ�ا مثلت دور الراوي املمســــرح عندما فســــرت احللم ، وأخذت توجه تفســــريها   اســــتماعها للحلم أوال، وتفســــريها له اثنيا، كما

 وتوضحه لدوموزي.
ــارة لتحقيق ما يطمح إليه ايتا�، وهو يتفاعل هنا   ــفه ايعازا أو إشــ ــر) بوصــ ــطورة (ايتا� والنســ وميارس احللم دوره يف أســ

ــالية تكشــــف عن النبؤة الواقعة ، يســــري يف نســــق ثنائي  ــبكة ارســ ــبح واقعا البد من تفاعل مكو� شــ االجتاه، فلكي يتحقق ويصــ
 شخصيات األسطورة فيما بينها.

 (( فتح ايتنا فاه وقال خماطبا النسر:
 � صديقي : إن هذا اإلله أراين حلما آخر،

 
 .٢٦١-٢٦٠ :مغامرة العقل االولى   )٤٠١(
 .٢٦١ : ن ٠م   )٤٠٢(
 .١٢١ : توظ�ف االسطورة في القصة العراق�ة الحدیثة  )٤٠٣(



 

 
١١٣ 

 

 كنا منر خالل مدخل بوابة . انو وانليل وا�
 مث احننينا احرتاما ، أ� وأنت،

 ورأيت بيتا فيه شباك غري موصد
… 

 فلما اقرتبت وثبت علي األسود
 . )٤٠٤(مث استيقظت مذعورا " 

 –ـفاحللم فعـل اهلي ، وـقد أشــــــــــــــار ايـتا� إىل أن اإلـله هو اـلذي أراه حلمـا، معىن هـذا إن ايـتا� كـان يف اللحظـة األوىل  
هو املروي له ، ذلك أن اإلله عندما أراه احللم، فقد وجه حديثه اليه مباشـــــــــــــرة. وبتدخل عملية   –اللحظة اليت رأى فيها احللم 

ح هناك نوع من املشــــاركة الوجدانية بني االثنني من جهة، ونوع من تبادل األدوار من القص، أو قص الرؤ� على النســــر، يصــــب
ويصــــبح النســــر مرو� له ممســــرحا وجمســــدا   –ألنه هو الذي رآه وليس غريه   –جهة أخرى. ويصــــبح ايتا� الراوي الفعلي حللمه 
 داخل النص، ومشاركا يف احلدث األسطوري. 

يف األسـاطري اليت تعتمد الرسـائل صـيغة هلا، وتعد من أبرز األسـاليب السـردية ، ألن وتتضـح صـورة املروي له املمسـرح  
هذا النوع من اخلطاب السـردي يقوم على ثنائية املرسـل واملرسـل اليه، فيتمثل املرسـل / الراوي الذي يرسـل مرويه اىل املرسـل اليه 

بد أن ترســـــل إىل مرســـــل إليه حمدد حىت وإن كان مرســـــلها املروي له . والبد له أن يكون ممســـــرحا وجمســـــدا ألن أية رســـــالة ال  /
 جمهوال.

، ورســــــــــالة ننورات إىل انكي، فإن رســــــــــالة انشــــــــــار يف اتوإذا كنا جند املروي له مفردا يف رســــــــــالة اينمركار إىل ســــــــــيد ار  
 أسطورة(اخلليقة البابلية) موجهة اىل مروي له متعدد / خلمو وخلامو وبقية االهلة: 

 -� حمدثك به :" انقل هلم ما أ
 " انشار ابنكم قد أرسلين إليكم

 . )٤٠٥(أوكلين أن أنقل لكم مشيئة قلبه .. " 
فنجد انشــــــار/الراوي املمســــــرح/املرســــــل يتوجه خبطابه هذا اىل أبويه اإلهلني/ خلمو وخلامو بوصــــــفهما مرو�ن هلما ممســــــرحان ،  

 جمسدان داخل النص األسطوري.
 –كما أن رســالة أ�� هي األخرى موجهة إىل مروي له متعدد ، فتقوم إبرســال ثالث رســائل اىل كل من انليل و��   

إىل وزيرها   –يف ابديء األمر   –ســــــن وانكي، ويقوم وزيرها ننشــــــوبر إبيصــــــال هذه الرســــــائل اليهم، وهي شــــــفوية توجهها أ��  

 
 .٢٣٦ :سومر اسطورة وملحمة   )٤٠٤(
 .٥٤ :مغامرة العقل االولى   )٤٠٥(



 

 
١١٤ 

 

اىل راوي ممســـرح عندما يقوم مبهمة إيصـــال هذه الرســـائل اىل مظا�ا ، مث  ننشـــوبر فيصـــبح هو مرو� له ممســـرحا ، لكنه يتحول
ــالة اينمركار اىل ســــيدارات فهي )٤٠٦(يعود ليصــــبح مرو� له عندما يســــتلم ردود اآلهلة عليها   موجهة اىل   –كما أشــــر�   –.أما رســ

، وكذلك احلال مع رســـــــــالة ننورات اىل انكي وهو يطلب املســـــــــاعدة منه ، وهو إن كان ال يشـــــــــري إىل امسه  )٤٠٧(مروي له مفرد 
 صراحة، لكنه يعينه من خالل السمة أو الصفة اليت عرف هبا ، فعندما يقول ننورات:

 . )٤٠٨())احلكمة الواسعة ابلفعاليات اليت رأيتهاأخرب ذا ((  
فإن (احلكمة الواســــــعة) كناية عن االله انكي الذي عرف هبذه الصــــــفة، كما أن النص ميكن أن حيتمل مرو� له آخر  

ــالته اىل انكي ، ومبا أن  ــالته لكي يوصـــلها اىل مصـــدرها، وهو شـــارور / ســـالحه الذي يوجهه برسـ يوجه إليه ننورات مضـــمون رسـ
 الرسالة موجهة يف األصل إىل انكي فانه يصبح هو مرو� له ممسرحاً.

 املروي له غري املمسرح اثنيا:
مامييز النوع الســــــــابق من املروي له عن هذا النوع ، أبن األول عنصــــــــر مشــــــــارك يف احلدث، له مالمح ومسات حمددة  

ــرتكة ابحلدث: ألن ا ــية((غري مشـ ــحة،أما هذا النوع،فاملروي له شـــخصـ ــرتاك ابحلدث ســـوف حيدد املالمح، لذلك فإن وواضـ الشـ
 . )٤٠٩(هذا النوع من (املروي له ) غري حمدد املالمح والسمات، وابلتايل فإنه غري ممسرح)) 

وحنن نعدم وجود مثل هذا النمط داخل النص الســـــــــردي ، إال يف احلكاية االطارية، أي يف الشـــــــــكل اخلارجي للنص  
 (أ�� والبستاين) جند أن الراوي غري املمسرح يوجه سرده اىل مروي له، غري ممسرح عندما يقول:األسطوري. ففي أسطورة 

 ((" شوكليتودا" ..              
 " حني جيري املاء يف السواقي،

 " وحني حيفر اآلابر يف جانب اجزاء…
 " كان يتعثر يف جذورها فتجرحه

 معها،" إن الر�ح العاصفة مبا كانت حتمله 
 . )٤١٠(" وبرتاب اجلبال كانت تلطم وجهه ، … )) 

 اىل أن يقول: 

 
 .١٩٥-١٩٤ :ینظر : عشتار ومأساة تموز   )٤٠٦(
 .٧٣-٧٢ :ینظر: من الواح سومر   )٤٠٧(
 .١٣٣ :سومر اسطورة وملحمة   )٤٠٨(
 .٥٧ : الرحلة الخ�ال�ة في االدب العر�ي  )٤٠٩(
 .١٤٦ :من الواح سومر   )٤١٠(



 

 
١١٥ 

 

 . )٤١١(ألن " شوكليتودا " الشاب قصد بيت أبيه وقال ألبيه : )) ((              
اىل  هنا يوجه الراوي غري متعني مرويه اىل أشـــــــــخاص غري حمددين، المسات داله عليهم، وال مالمح توضـــــــــحهم، وال  

تشــــخصــــهم، والراوي بعد أن ميهد للحظة اليت يدخل شــــوكليتودا / الشــــخصــــية املشــــهد االاســــطوري، يتخلى عن وظيفته أمساء 
الســـردية، لكي يســـتلم هذا االخري هذه الوظيفة، ويســـرد اىل مروي له ممســـرح . لذلك فاملروي له هنا غري ممســـرح ، ليس له أي 

 ارواشنان) يقول الراوي:دور يذكر سوى تلقي السرد كما هو . ويف أسطورة (هل
 (("  بعد أن عمله اإلله " آن" وهو على جبل السماء واألرض،              

 " على والدة " آهلة االنو�كي " ، (اتباعه)،
 " وألن اسم " اشنان " ( آهلة الغلة) مل يكن قد وجد ، ومل خيلق بعد،

 " وألن " اتو " ( اهلة اللباس) مل تكن خلقت،
 . )٤١٢(د لالهلة " آتو" معبد وحرم ، " " ومل يكن سي

اىل �اية األســــطورة ، وهي قائمة على رواية راو غري ممســــرح، منطلقا من الرؤية اخلارجية يف حتديد البؤرة املركزية لفعل  
الشــخصــيات داخل دائرة الســرد اىل مروي له غري ممســرح أيضــا. على الرغم من إن األســطورة يتخللها بعض احلوارات القصــرية 

 املروي له هنا غائب كما هو الراوي. اليت التؤثر مطلقا على جمرى السرد ، ف
 وجند أثر هذا النوع من املروي له غري املمسرح كذلك يف أسطورة ( انليل والعاصفة) : 

 (( دعا انليل العاصفة
 والناس ينوحون،

 أخذ من األرض الر�ح املنعشة
 والناس ينوحون ،

 أخذ من سومر الر�ح الطيبة
 والناس ينوحون

 ح الشيطانيةودعا (بدال منها) الر�
 . )٤١٣(والناس ينوحون… " 

 
 .١٤٧:من الواح سومر   )٤١١(
 .٢٠١ن : ٠م   )٤١٢(
 .١٥٨ :مغامرة العقل االولى   )٤١٣(
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وهكذا يســـــتمر الراوي يف ســـــرده من دون أدىن إشـــــارة إىل شـــــخصـــــيته أو شـــــخصـــــية املروي له ، فهما عنصـــــران غري  
 ممسرحني يف النص ، ليس هلما وجود، سوى أن الراوي يلقي سرده اىل متلق يتلقاه.

 .  )٤١٥(. جند أثر هذا املروي له ، وكذلك احلال يف أسطورة (وجع األسنان)  )٤١٤(ويف (رحلة إله القمر إىل نفر)  

 املروي له املتعدد : اثلثا:
على جمرى الســـرد،كذلك  مثلما يســـتعني الكاتب أبكثر من راو يروي احلدث األســـطوري، خيتفي خلفهم، ميارســـون ســـلطتهم  

احلال مع املروي له ، فقد يتعدد بتعدد الرواة ، الســــــيما يف تلك النصــــــوص اليت تعتمد الصــــــيغ احلوارية شــــــكال أســــــاســــــيا هلا ، 
 فيتناوب والراوي األدوار واملواقع ،فيتحول الراوي اىل مروي له ، وابلعكس. 

ــال يف ففي أســــــــــطورة ( اخلليقة البابلية) ، جند الراوي اإلطاري   ــرح، والوجود له أصــــــــ يروي مرويه له اطاري، غري ممســــــــ
النص، لكننا نشــــــــــــعر بوجوده مادام هناك راو يروي احلدث، فهو اليروي اعتباطا أو جملرد الرواية، بل ألنه يعلم أن هناك متلقيا 

ص، بل ميكن أن نعدهم من يتلقى عنه الســرد ، فضــال عن هذا املروي له، جند مرو�ً هلم اخرين ممســرحني ، هلم وجودهم يف الن
أبرز شــخصــيات النص األســطوري، يتشــكل هذا املروي له عندما يلتقي بشــخص اخر ، أو يواجه أشــخاصــا حمددين، يتناوبون 
ــردية، تنتظم احلكاية خالهلا على شـــــــــكل ((متوالية من الرواة  االادوار، وقد اطلق عبدهللا إبراهيم على هذه العملية ابملناقلة الســـــــ

 . )٤١٦(ستبدال يف مواقع (الراوي) و (املروي له). )) والتلقي، وا
فنجد يف هذه األســــطورة ، ابســــو وممو وتعامة وانشــــار وا� ومردوخ، مروي هلم ممســــرحني، وهم يف الوقت نفســــه رواة  

 ممسرحون ، تتوضح هذه العالقة من خالل احلوار املتبادل بينهم:
 (( سر الرب مردوخ بكالم والده

 وانتصب امامه رمضى اىل انشا
 فأمتأل قلب انشار هبجة لرؤيته

 قام اليه وقبله وقد تالشى منه اخلوف
 فبادره مردوخ : أي انشار التصمت ، بل افتح فمك

 سأمضي قدما واحقق مايصبو اليه فؤادك
 نعم انشار التصمت افتح فمك

 أي الرجال قد أشهر سالحه ضدك
 مة، وهي أنثى ، قد فعلت ذلك ؟تعاإمث تراها 

 
 .٩٨-٩٧ :ینظر: سومر اسطورة وملحمة   )٤١٤(
 .٧٥ :ینظر : االسطورة والمعنى ، السواح   )٤١٥(
 .٩٦ :السرد�ة العر��ة   )٤١٦(
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 ، أيها اإلله اخلالق، لتسعد ولتبتهجأيب
 فقريبا سوف تطأ عنق تعامة.

 نعم � أيب أيها اإلله اخلالق
 (فقال انشار) : " أي بين ، �صاحب احلكمة الواسعة

 اسكت تعامة بتعويذتك املقدسة
 التمس طريقك اليها ، على عربة العاصفة السريعة

… 
 . )٤١٧(… ردها على أعقاهبا )) 

يوجه ســرده إىل   –هو  اآلخر  –وهكذا يســتمر احلوار بني انشــار ومردوخ ، انشــار يوجه كالمه اىل مردوخ،  ومردوخ  
ــار راو� اترة ، ومرو� له اترة اخرى، وكذا احلال مع مردوخ ، كما أننا جند تفاعل هذا احلوار مع  ــبح انشــــــ ــار ، فيصــــــ جده انشــــــ

هو وجود حمسوس وجمسد ، بوصفه شخصية من   –يف هذا النص   –داء، وصيغ األمر ، ووجود املروي له هنا  صيغ أخرى كالن
 شخصيات النص.

ويف أسطورة (أ�� والبستاين) جند الراوي اإلطار / الرئيسي غري املمسرح ، برواية أحداث هذه األسطورة إىل مروي له  
دخل شـوكليتودا املشـهد األسـطوري كشـخصـية فاعلة، ورواية لألحداث ، يوجه غري ممسـرح، وبعد أن ينهي هذا الراوي سـرده وي

خطابه مباشـرة اىل أبيه، وهو تكرار حريف لألحداث اليت رواها الراوي الرئيس ، مع تغيري طفيف يف اسـتخدام صـيغة الضـمري إذ 
الذايت، ولكن املروي له / األب يتحول حتول من الغائب / هو اىل املتكلم / أ� ، أي حتول يف وضــع الســرد من املوضــوعي اىل 

 هو اآلخر إىل راو يلقي سرده على شوكليتودا متوجها اليه ابلنصح واإلرشاد بقوله:
  *)(" شد الرحال واذهب اىل اخوانك " ذوي الرؤوس السود"  –(( 

 . )٤١٨(" فان املرأة " أ��" لن جتدك وأنت وسط البلدان ؛ )) 
هكذا يتحول شـــــــوكليتودا من راو ممســـــــرح اىل مروي له ممســـــــرح وجمســـــــد داخل النص، وجند أكثر من مروي له فيه /  

 آخر.املروي له االاطاري / شوكليتودا / األب. فكل واحد منهم يصبح راو� يف حلظة مث يتجسد مرو� له يف وضع 
ــطوري بكـل حرـية من خالل   ــهـد األســــــــــــ وجنـد مـثل هـذا النمط من املروي ـله ، ابرزا ، يتفـاعـل ، ويتحرك وحيرك املشــــــــــــ

اسـتخدام احلوار املباشـر مع الطرف اآلخر / الراوي ، حيث يتبادالن األدوار ، يتجسـدان داخل النص، ليصـبح الراوي مرو� له 

 
 .٥٧ :مغامرة العقل االولى   )٤١٧(

 كنا�ة عن ال�شر، ور�ما تكون الع�ارة، مستقاة من قولهم ( سواد الناس).  (*)
 .١٥٠ :مر من الواح سو   )٤١٨(
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خذ بنظر االعتبار أن الراوي الرئيس هو الذي جيســــــــــدمها داخل النص من خالل ، واملروي له راو� يف الوقت نفســــــــــه ، مع األ
اســــتغنائه التام عن ممارســــة ســــلطته كراو للنص ليصــــبح غري ممســــرح فيما يصــــبح اآلخران املشــــاركان كشــــخصــــيتني يف األســــطورة 

 ا يف اادارة احلدث:ممسرحني : ويتمثالن يف اسطورة ( انكي وا��) اليت تعتمد احلوار اخلارجي أسلواب ابرز 
 (( أي سيديت لقد أرسلين األب إليك ،

 وإن كلمة األب انكي هي كلمة القانون.
 كلمات انكي ينبغي اال تعصى ".

 فقالت له ا��:
 " ما الذي قاله األب انكي

 وما الذي زاد يف قوله انكي؟
 ماهي كلماته، كلمات القانون اليت ينبغي أال تعصى ؟ "

 فأجاب ايسموند :
 لقد قال مليكي:" 

 دع ا�� تتابع طريقها اىل اوروك ،
 واستعد زورق السماء والنواميس اىل ايريدو (كذا) " .

 :�فصرخت أ�
 . )٤١٩())  " لقد بدَّل األب كلمته اليت أعطانيها

الرواة، وعلى وهكذا يستمر احلوار املتبادل بني االثنني ، مع دخول شخصيات أخرى إىل املشهد األسطوري، فيتعدد  
أثره يتعدد املروي هلم؛ ألن طبيعة احلدث من جهة ، وطبيعة الشـــخصـــيات الوافدة، واملســـيطرة على النص من جهة أخرى حتتم 

 مثل هذا التعدد.
ــبح كًال من جلجـامش   ــطورة (جلجـامش وأرض األحـياء) إذ يصــــــــــــ وجنـد أثر هـذا النمط من املروي ـله املتعـدد يف أســــــــــــ

ا ، عندما يتناوابن األدوار فيما بينهما، مع تدخل طرف آخر يوجه ســـرده اىل جلجامش بوصـــفه مرو� وانكيدو مرو� له متعدد
 اب.مخباله جمسدا داخل النص وهو / 

ــتطيع الوقوف على   ــبح هذا األخري مرو� له ممســـــــــرحا ، كما أننا نســـــــ وعندما يوجه جلجامش خطابه اىل اوتو ، يصـــــــ
 خالل الصيغ اآلتية:املروي له مباشرة من دون عناء من 

 فقال خلادمه انكيدو : -١

 
 .١٢٢-١٢١ :االسطورة والمعنى ، السواح   )٤١٩(
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 :  )٤٢٠( فأجابه خادمه انكيدو  -٢
 وتوجه ابلقول اىل اوتو السماوي : -٣
 :  )٤٢١( فأجابه اتو  -٤
 " هزه فلم يتحرك  -٥

 فلم يلق جوااب: كلمه
 (( أيها املضطجع ، أيها املضطجع،

 . )٤٢٢(أي سيدي جلجامش، اىل مىت ترقد ؟ )) 
 ولدتين وال أابً رابين (( أي اوتو ، مل أعرف يل أماً  -٦

 . )٤٢٣(أنت من أوجدين يف هذه األرض ورعاين)) 
 وقال خلادمه انكيدو : -٧

 فقال انكيدو جللجامش :
 : )٤٢٤(وهنا قال خواوا النكيدو 

إذ يتحدد املروي له يف هذه األســــطورة على حنو مباشــــر بشــــكل ممســــرح ، معلن يف النص ، من خالل تبادل األدوار   
 واستخدام فعل القول / قال ، وأجاب ، مع صيغة النداء الواضحة يف النصوص السابقات وعلى حنو جلي.فيما بينهم، 

 وجند هذا النمط من املروي له كذلك يف أسطورة ( هبوط ا�� اىل العامل السفلي) وأسطورة (الطوفان البابلية) وغريها. 

 عالقة الراوي ابملروي له :
داخل النص األديب بكل حرية، ومن دون عائق يذكر، فإن احلالة هذه التنطبق على إذا كان الراوي ميارس ســـــــــــــلطته  

ــالة أو   –وحســــــب جريار جينيت   –املروي له، إذ أنه   عنصــــــر ســــــليب على الدوام ؛ ذلك ألن دوره ينحصــــــر يف أنه يتقبل الرســــ
ــالي)٤٢٥(يرفضـــها كما هي ة اللغوية اليت يرســـلها الراوي/ املرســـل ،وهو حمكوم ابلراوي لذلك فثمة عالقة تربط االثنني تعتمد االرسـ

 ويتلقاها املروي له / املرسل اليه.

 
 .٤٢ :ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش : ینظر   )٤٢٠(
 .٤٣ن : ٠م ینظر :   )٤٢١(
 .٤٤ :  ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش   )٤٢٢(
 .٤٦ن : ٠م ینظر :  )٣(و)٤٢٣(
  
 .٢٦٧ :ینظر: خطاب الحكا�ة   )٤٢٥(
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فأســـــــطورة (اخلليقة البابلية) تقوم على ســـــــرد رواة متعددين، والعالقة بينهم تتابعية، مبعىن أن الراوي األول يروي مرويه  
ــرد بتعـدد الرواة، وهو مـا أدى ابلنتيجـة إىل تتـابع  احلـدث من جهـة ، وتكراره من جهـة ااخرى، فيعقبـه اآلخر حىت ينتهي الســــــــــــ

فالراوي اإلطاري يروي أوال ممهدا، لظهور الشــخصــيات الذين يتســّلمون الســرد مث ميارســون دورهم كرواة داخل الســرد، فيدخل 
ا ابســـــو حلقة الراوي مث انشـــــار مث ا� مث مردوخ… وهكذا اىل أن تنتهي األســـــطورة، وينتهي الســـــرد بعودة الراوي اإلطاري خامت

 مروية ودوره كراو داخل النص.
ــتمـاع يف وقـت   أمـا العالقـة بني املروي ـله وآخر فهي عالقـة افقـيه ؛ ذـلك أن كـل واحـد منهم ميـثل دائرة للنطق واالســــــــــــ

 . )٤٢٦(واحد 
اوي والعالقة بني الراوي واملروي له عالقة تتابعية والسيما يف تلك األساطري اليت تعتمد الشكل املتعدد هلما، إذ أن الر  

 وهو يروي مرويه إىل مروي له، قد يتحول اىل مروي له يف موضع آخر ، ويتحول املروي له اىل راو يف ذلك املوضع.
وقـد جنـد مظهرا آخر من مظـاهر العالقـة املتـبادـلة بني االثنني ، يتمـثل يف بقـاء الراوي مفردا مع تعـدد املروي ـله وتنوعـه  

ســـن   –لســـفلي) جند أ�� تقوم إبرســـال ثالث رســـائل شـــفوية اىل اإلله انليل واإلله ��  ، ففي أســـطورة (هبوط أ�� إىل العامل ا
ــائله اىل  واالله انكي، عن طريق وزيرها ننشــــوبر، وهي رســــائل متفقة يف األســــلوب واملضــــمون ، فأ�� متثل راو� مفردا يوجه رســ

هلات الثالث، الراو�ن األوالن سـلبيان، واألخري إجيايب، من اآل برمروي له متعدد ويتم ذلك من خالل الردود اليت يتلقاها ننشـو 
إليصـاهلا إىل مروي له آخر هو أ�� ، على الرغم من أ�ا ال تتسـّلم هذه الردود على حنو مباشـر بل من خالل الفعل القائم من 

ــل إليها اهلني إلطعامها ماء احلياة وطعام ا حلياة ، تدرك أ�� أن كًال من اإلله قبل اآلهلة ، فعندما يتدخل انكي إلنقاذها ويرســــــ
 انليل و��/سن رفضا مساعدهتا ، وهو ماكانت تدركه ابلفعل عندما وجهت رسالتها الثالثة اىل اإلله انكي.

وقد �يت الراوي مفردا واملروي له مفردا أيضــاً، وإن كنا ال نعتد مبثل هذا املظهر ؛ ذلك ألن األســاطري تقوم يف أغلب  
 –يف أقل تقدير   –لراوي املتعدد واملروي له املتعدد، فتقوم األســــطورة على راويني اثنني ومرويني هلما اثنني أيضــــا  صــــورها على ا

يتمثل األول ابإلطاري الذي هو خارج الســــــــرد وداخل النص، فيما يتمثل الثاين ابلراوي الســــــــردي / أي داخل الســــــــرد ، وكذا 
جه إليه الراوي ســرده من دون أن يكون له دور يف املشــهد األســطوري كشــخصــية احلال ابلنســبة للمروي له ، فاألول إطاري يو 

فاعلة ومؤثرة، والثاين داخل الســرد يوجه اليه الراوي مرويه، وهو ميثل إحدى الشــخصــيات الفاعلة يف النص واحملركة له، والراوي 
 .األول واملروي له مها شخصيتان غري ممسرحيتني ، أما اآلخران فإ�ما ممسرحان

وميكننا الوقوف على نوع املروي له داخل النص األســــــــــــــطوري من خالل تتبع اجلدول اآليت علما أنه خيص املروي له  
 الضمين وليس االاطاري، ألن هذا النوع غري ممسرح على اإلطالق.

 نوع املروي له الضمين
 ت النص االسطوري نوعه

 
 . ٩٩ : العر��ةینظر : السرد�ة   )٤٢٦(



 

 
١٢١ 

 

  ١ انليل وننليل ممسرح
  ٢ العاملانكي ينظم  غري ممسرح

  ٣ انكي وا�� ممسرح / متعدد
  ٤ ومرية)سارض دملون (اجلنة ال غري ممسرح

  ٥ اخلليقة البابلية ممسرح / متعدد
  ٦ انليل والعاصفة غري ممسرح
  ٧ خلق الفأس غري ممسرح

  ٨ هبوط ا�� اىل العامل السفلي ممسرح / متعدد
  ٩ سرقة ألواح القدر ممسرح
  ١٠ هالك مدينة اور ممسرح

  ١١ الطوفان ممسرح / متعدد
  ١٢ جلجامش وأرض األحياء ممسرح / متعدد
  ١٣ جلجامش وانكيدو والعامل االسفل ممسرح / متعدد
  ١٤ جلجامش وثور السماء ممسرح / متعدد

  ١٥ ايرا/ اله الطاعون ممسرح
  ١٦ ادااب (اجلنه البابلية) ممسرح

  ١٧ ايتا� والنسر ممسرح / متعدد
  ١٨ ودوبوزيزواج ا��  غري ممسرح
  ١٩ رحله اله القمر اىل نفر غري ممسرح

  ٢٠ ا�� والبستاين ممسرح / متعدد
  ٢١ وجع االسنان غري ممسرح
  ٢٢ هلار واشتان غري ممسرح
  ٢٣ امييش وانيتني غري ممسرح
  ٢٤ نرجال واريشكيجال غري ممسرح

ــطورية   ــابق حيدد أمناط املروي له داخل النصــــــــوص األســــــ ولكي نقف عند حتديد   –عام على حنو    ٠إن اجلدول الســــــ
 النسبة املئوية لكل منط ، البد من مالحظة اجلدول اآليت :

 ت منط املروي له النسبة املئوية
 - ١ املروي له املمسرح / املفرد ٪ ٢٠٫٩
 - ٢ املروي له املمسرح / املتعدد ٪ ٣٧٫٥
 - ٣ املروي له غري املمسرح ٪ ٤١٫٦

فالنظرة اخلاطفة هلذا اجلدول تكشـــــــــــــف لنا هيمنة منط املروي له غري املمســـــــــــــرح على النمطني اآلخرين ، ألن العالقة 
الثنائية القائمة بني الراوي واملروي له حتتمها ضـرورة العمل السـردي ، وتفاوت تقانتها املسـتخدمة يف نٍص ما ، ومبا أن التحديد 



 

 
١٢٢ 

 

منط الراوي كلي العلم / غري املشـــارك يف أخرى .النصـــوص األســـطورية فكان من الطبيعي العام لبنية الراوي يكشـــف عن هيمنة 
جداً أن يكون منط املروي له غري املمســـــــرح هو املهيمن يف هذه النصـــــــوص ، لتبادل العالقة بني االثنني من جهة ومحيمتها من 

  ٠جهةاخرى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 أساليب التعبري الفنية للنص األسطوري 

 



 

 
١٢٣ 

 

 املبحث األول
 أمناط السرد األسطوري 

 
 

 السرد املوضوعي   -١
 السرد الذايت -٢



 

 
١٢٤ 

 

يعرف الســرد أبنه :(( املصــطلح العام الذي يشــتمل على قصــة حدث أو أحداث، وخرب أو أخبار، ســواء كان ذلك من    
 . )٤٢٨(. وهو يف سياق آخر(( كناية عن جمموع الكالم الذي يؤلف نصا)) )٤٢٧(صميم احلقيقة أم من ابتكار اخليال))

ــيات، ويكشـــف عن   ــية ، فمن خالله يتم تقدمي الشـــخصـ ــية والفاعلة يف تركيب البنية النصـ ــاسـ ويُعد من األدوات األسـ
. ومن خالل  )٤٢٩(ة موقع الراوي، فضــــــال عن االنتقاالت احلاصــــــلة يف الزمان واملكان وأتثري كل ذلك يف مدى الرؤية البصــــــري

هذه العالقة املزدوجة الرتكيب بينه وبني العناصـــــر الســـــردية األخرى ، يصـــــبح الســـــرد (( أداة تنســـــيق فنية للعالقات القائمة بني 
 . )٤٣٠(عناصر الرواية)) 

مفهوما عاما وشــــــــــــــامال لكل العلوم ، فلم يكن ليختص بنص أديب معني، فهو (( فعل   –فيما ســــــــــــــبق   –ولقد كان   
 )٤٣١(له ، يتســـع ليشـــمل خمتلف اخلطاابت ســـواء اكانت أدبية أو غري أدبية يبدعه اإلنســـان أينما وجد وحيثما كان))  الحدود 

. كما أنه مل يكن جمرد عرض لألحداث وترتيبها، بل إنه يعامل بوصــفه ((متوالية من األحداث، أو بوصــفه خطااب ينتجه ســارد 
حىت أصـبح يف �اية املطاف علما يشـتغل على تداول مسـتمر  )٤٣٢(ونه معىن))  ، أو بوصـفه نتاجا اصـطناعيا ينظمه قراؤه ومينح

 .)٤٣٣(للمعىن
ويقرتن احلديث عنه ، ابحلديث عن وجهة النظر أو الرؤية بســبب (( الصــلة املباشــرة اليت تربط بني الراوي ومســتو�ت  

من خالل الراوي، بوصـــــــــفه تقنية ســـــــــردية يلجأ  . وتقوم هذه العالقة )٤٣٤(العبارة ، والطريقة اليت يعرض هلا الكاتب أحداثه)) 
ــردية لتنوع الرؤية،  ــتخدمها الراوي يف عرض األحداث، لذلك تنوعت األمناط السـ ــرد فهو الطريقة اليت يسـ إليها املؤلف، أما السـ

 وهذا التنوع ، أدى ابلتايل إىل تعدد الرواة يف النص السردي الواحد.
ة اجلدل يف هذه القضية، إذ صرح أبن: ((جممل السؤال املعقد عن األسلوب كان لربسي لوبوك الفضل األكرب يف إاثر  

 .  )٤٣٥(السؤال عن عالقة القصة هبا ))  –يف الرواية حمكوم ابلسؤال عن وجهة النظر 

 
 .٣٤١ :معجم المصطلحات في اللغة واالدب   )٤٢٧(
 .١٦ :دلیل الدراسات االسلو��ة   )٤٢٨(
 .٤٥ :ینظر مقوالت السرد االدبي   )٤٢٩(
 .١٢٦ :الشخص�ة في الروا�ة العراق�ة   )٤٣٠(
 .١٩ : الكالم والخبر  )٤٣١(
 .١٠٦ :نظر�ات السرد الحدیثة   )٤٣٢(
 .١١٣ :نحو س�م�ائ�ات لالیدیولوج�ا  –ینظر : النص السردي   )٤٣٣(
 .١٨ : القصة القصیرة عند سمیرة عزام   )٤٣٤(
 .٢٢٥ :صفة الروا�ة   )٤٣٥(



 

 
١٢٥ 

 

ــرورة اىل احلـديـث عن اآلخر. هـذا املفهوم   إن الرؤيـة مفهوم خـاص مرتبط ابلراوي، واحلـديـث عن أحـدهـا يقود ابلضــــــــــــ
كانت   –من النقاد، وكان جان بويون من أوائل النقاد الذين درســوا مفهوم الرؤية مقســما ا�ها على ثالثة أقســام  درســه الكثري 

وانطلق يف تقســــــيمه هذا من وجهة نظر خاصــــــة يف مقاربة العالقة بني الراوي والشــــــخصــــــية . وهذه   –هي الســــــائدة ومازالت  
 : )٤٣٦(األقسام هي 

 الرؤية من اخللف. -١
 الرؤية مع .  -٢
 الرؤية من اخلارج.  -٣
ــرحـا أبنـنا(( يف األدب ال نواجـه    ــعهـا يف املرتـبة األوىل ، مصــــــــــــ أمـا تودوروف فقـد أوىل الرؤـية اهتمـامـه الكبري، إذ وضــــــــــــ

أحدااث، أو أموراً يف شـــــكلها اخلام، وإمنا نواجه أحدااث معروضـــــة بطريقة ما ، وتتحدد مجيع مظاهر أي شـــــيء ابلرؤية اليت تقدم 
 :  )٤٣٨(. فاستطاع من خالل حتليله البنيوي للسرد أن خيتزل أشكال الرؤية إىل  )٤٣٧(لنا عنه )) 

 الرؤية من الداخل : يكون الراوي هو املتحكم يف أفعال الشخصيات وتصرفاهتا ومعرفة دواخلها وأفكارها .  -١
 الرؤية من اخلارج: يصف لنا الراوي أفعاهلا وسلوكها ولكنه جيهل أفكارها.  -٢
فقد آثر أن يقدم مفهوما آخر للرؤية اسـتبدل به مصـطلح التبئري. وقد مهد هلذه النظرية بقوله : (( أما جريار جينيت   

ــطلح تبئري األكثر جتريــدا بعض الكثرة، والــذي يتجــاوب من جهــة أخرى مع تعبري بروكس ووارين:" بؤرة  ســـــــــــــــأتبىن هنــا مصــــــــــــ
 : )٤٤٠(. فقدم ثالث مستو�ت للتبئري هي  )٤٣٩(السرد".))

 التبئري من الصفر.  الال تبئري /  -١
 التبئري الداخلي. -٢
 التبئري اخلارجي. -٣
 أما توماشفكسي فقد حدد للحكي منطني سرديني مها :  

 
 .٤٣٦ :ینظر : النظر�ة البنائ�ة في النص االدبي   )٤٣٦(
 .١٢ :االنشائ�ة اله�كل�ة   )٤٣٧(
 .١٣ ن: ٠م   )٤٣٨(
 .٢٠١ :�حث في المنهج  –خطاب الحكا�ة   )٤٣٩(
 .٢٠٢-٢٠١ن: ٠م ینظر :   )٤٤٠(



 

 
١٢٦ 

 

(( سـرد موضـوعي وسـرد ذايت. ففي نظام السـرد املوضـوعي يكون الكاتب مطلعا على كل شـيء حىت األفكار السـرية  
متوفرين على تفســــــري لكل   –أو طرف مســــــتمع   –عيين الراوي  لألبطال ، أما يف الســــــرد الذايت ، فإننا نتبع احلكي من خالل

 . لذلك فإن األمناط السردية عنده هي : )٤٤١(خرب : مىت وكيف عرفه الراوي أو املستمع نفسه)) 
 السرد املوضوعي. -١
 السرد الذايت . -٢
قســـــيمات الســـــابقة اليت وذهب أحد الباحثني يف تقســـــيمه اعتمادا على العالقة القائمة بينه وبني املكان على غرار الت  

 اعتمدت العالقة الثنائية بني الراوي والشخصية فكان السرد عنده :
 السرد الدائري املغلق: يبدأ السرد فيه من نقطة مكانية، ويعود اىل النقطة نفسها اليت بدأ منها.  -١
السرد املفتوح احلر:ال يقتضي عودة السرد اىل نقطة البداية ، فالشخصية هنا جتد هلا مسارا آخر بعد أن تتحرر من   -٢

تنطلق منها الشخصية وتتحرك فيها بكامل حريتها    – غري البداية  – هذه النقطة، ومبعىن آخر، أن هناك نقطة أخرى 
)٤٤٢( . 

 -ولقد متيزت السرود القدمية بـ :  
 خاصة بطبقة معينة.  إ�ا ليست -١
 إ�ا ال تلتزم أبسلوب معني. فقد أتيت أبسلوب أديب رفيع، وقد تلتزم اللغة احملكية … وهكذا . -٢
 إ�ا موجودة يف كل زمان ومكان مبعىن أ�ا غري حمددة اترخييا.  -٣
 .  )٤٤٣(إ�ا ال تعري للمؤلف اهتماما بقدر اهتمامها ابلسارد / الراوي  -٤
 وللسرد وظائف كثرية حددها جينيت بـ :  
 الوظيفة السردية. -١
 وظيفة التوجيه.  -٢
 وظيفة الشهادة.  -٣
 الوظيفة االيديولوجية. -٤
 . )٤٤٤( الوظيفة االجنازية للسرد  -٥

 
 .١٨٩ :نظر�ة المنهج الشكلي   )٤٤١(
 .٢٠٧ :قصص الرحلة الخ�ال�ة   )٤٤٢(
 .٣/١٠٨: ینظر: المنزالت   )٤٤٣(
 .١٠٢-١٠١ :ینظر : نظر�ة السرد من وجهة النظر الى التبئیر   )٤٤٤(



 

 
١٢٧ 

 

ضــــافر وظيفتني أو ثالث فيما بينها، لتشــــكل مســــاحة ليس شــــرطا أن تتفاعل مجيع هذه الوظائف يف نص ما ، إذ تت  
وظيفية متعددة األشـــكال للســـرد ، ولكن هذا اليعين اقتصـــار الســـرد على هذه الوظائف ، فثمة وظائف أخرى تربز من خالل 

 عرض النص ، النريد اخلوض فيها.
ابسـتثناء   –ا أ�ا جمهولة املؤلف إن األسـطورة خطاب سـردي قدمي ، يتميز السـرد فيه بعدم التزامه أبسـلوب معني، كم  

لذلك يصــــــبح االهتمام منصــــــبا على الســــــارد الذي يضــــــطلع مبهمة ســــــرد األحداث ، مع األخذ بنظر   –أســــــطورة ايرا البابلية 
االعتبار انعدام وجوده كشــــخصــــية ممســــرحة يف النص األســــطوري . وســــنركز يف دراســــتنا هلذا املبحث على األمناط اليت حددها 

 توماشفكسي:

 لسرد املوضوعي : ا -١
يتمثل أساسا يف هيمنة الراوي العليم على عرض األحداث ووصف العناصر السردية األخرى ، والسيما الشخصيات   

، فهو (( يعرف بكل خفا� شـخصـياته وأسـرارها، إضـافة إىل اطالعه على املعلوم واجملهول من اتريخ احلدث القصـصـي ، الذي 
ــياته ورمسها ــرد أو املنت   يقوم عادة بتقدمي شـــــــخصـــــ ــارد القريب أو اخلارج عن الســـــ من اخلارج ألنه ينتمي إىل منط الراوي أو الســـــ

 . )٤٤٥(احلكائي))
ويلجأ هذا الراوي اخلارجي اىل الوصــــــــــف والتقرير والتعليق ويتم ذلك عن طريق توظيف ضــــــــــمري الشــــــــــخص الثالث/  

الضــــــــمائر الســــــــردية الثالثة، وأكثرها تداوًال بني الســــــــرَّاد ، ويكاد هذا الضــــــــمري أن يكون : (( ســــــــيد   –هو أو هي   –الغائب  
. ويكون الكاتب يف هذا   )٤٤٦(وأيسـرها اسـتقباال لدى املتلقني وأد�ها إىل الفهم لدى القراء، فهو األشـيع ، إذن ، اسـتعماال))

ــلة   ــياغة األحداث والوقائع احلاصـ ــيات وصـ ــائر الشـــخصـ ــرد مطلق احلرية يف التحكم مبصـ ــارد يف النوع من السـ ، لذلك يتميز السـ
 .  )٤٤٧(هذا النوع أبنه:((أتملي، حملل مدقق)) 

من اجملموع الكلي لألسـاطري، ولعل مرد ذلك   ٪٢،٧٩والسـرد املوضـوعي هو املهيمن يف النصـوص األسـطورية،اسـتأثر بنسـبة     
ــحيق، وهو هنـا جمرد �قـل هلـ  ذه األحـداث، أي أـنه مل يعود اىل أن مؤلفهـا كـان يتحـدث عن أحـداث ووقـائع جرت يف زمن ســــــــــــ

فإنه جلأ إىل الراوي / الســارد كتقانة أو أســلوب ســردي حيقق من   –نقل احلدث   –يكن مشــاركا فيها، ولكي حيقق هذه الغاية 
خالله غايته ، ويضع على لسانه كل مايريد قوله. ولعل هذا تفسري� الوحيد لوجود سرد ذايت يف بعض النصوص، إذ أن الراوي 

حكم يف ســــــرد األحداث، وهو يقوم هبا من خالل وجهة نظره هو ، أو أنه يلجأ إىل شــــــخصــــــية أخرى مشــــــاركة يف هنا هو املت
  ٠النص فيضع على لسا�ا مايرغب يف قوله، فيتحقق له بذلك منطان من السرد : األول : موضوعي ، واآلخر : ذايت

 
 .١٨٣– ١٨٢: الصوت االخر   )٤٤٥(
 .١٧٨ : ینظر : نظر�ة الروا�ة   )٤٤٦(
 .٢٠٩ :عالم القصة   )٤٤٧(



 

 
١٢٨ 

 

ســـــرد األحداث بصـــــيغة ضـــــمري الغائب، ينطلق فيها  تتضـــــمن أســـــطورة ( خلق الفأس) الســـــومرية ، بنية ســـــردية قائمة على    
الراوي من رؤية داخلية وخارجية مهيمنة على النص، موضـــــوعها األســـــاس: خلق الفأس، وتصـــــف هذه األســـــطورة ، كيف بدأ 

 . تقول األسطورة : )٤٤٨(اإلنسان يف استعمال هذه اآللة الزراعية املهمة
 (( هو الذي جاء ابلفأس اىل الوجود وخلق اليوم

 و الذي خلق العمل وقدر املصريه
 إن فأسه من الذهب ورأسها من حجر الالزورد

 فأس بيته … من الفضة والذهب
 فأس اليت … هي من حجر الالزورد

 جدار واسع –كذا   -والذي (سنه) هو ثور ذو قرن واحد يقف من أعال
 . )٤٤٩(الرب الذي مسى الفأس وقّدر مصريها)) 

ــمري الغائب /   ــوعي ، كما أننا جند فنجد هيمنة ضــ ــرده املوضــ ــحة على حتكم الراوي يف ســ ــارة واضــ هو يف النص ، إشــ
مثل هذا الســـــرد يف أســـــطورة (الطوفان البابلية)، عندما �خذ الســـــارد على عاتقه مهمة ســـــرد األحداث اليت ســـــبقت الطوفان. 

املطلقة يف الســرد بوصــفه الشــاهد الوحيد  وكان اوتو�بشــتم / الراوي العليم بكل شــيء، ابســتخدامه هذا األســلوب مينحه احلرية
 على ماجرى يف ذلك العصر، فينهض السرد فيه خبطاب مباشر يوجهه او تو�بشتم جللجامش :

 (( فقال اوتو�بشتم جللجامش:
 جلجامش .. سأكشف لك أمرا خبيئا 

 وأطلعك على سر من أسرار اآلهلة.
 " شوريباك ، مدينة أنت تعرفها.

 فرات، ترقد على ضفة �ر ال
 لقد شاخت املدينة واآلهلة فيها.

 فحدثتهم نفوسهم ، اآلهلة العظام أن يرسلوا طوفا�. 
 كان هناك ، آنو ؛ ابوهم.

 وانليل احملارب ؛ ستشارهم.
 وننورات ؛ مساعدهم

 
 .٦٥ :ینظر: االساطیر السومر�ة   )٤٤٨(
 .٨١االساطیر السومر�ة :   )٤٤٩(



 

 
١٢٩ 

 

 واينوجي ؛ �ظر قنواهتم 
 أ� ، كان حاضرا أيضا – وننجيكو 

 .  )٤٥٠(فنقل (أ� ) حديثهم اىل كوخ القصب)) 
يتم الســـــرد هنا على لســـــان اوتو�بشـــــتم وهو يســـــرد أحداث الطوفان، يعرف كل شـــــيء، وأدق التفاصـــــيل، بعلم بكل  

املوجودين يف االجتمـاع اـلذي قرروا فـيه أحـداث الطوـفان، ولكن هـذا مـاكـان ليتم لوال وجود راو آخر مشــــــــــــــارك يف النص، نقـل 
هذا القرار، فيصــــــبح اوتو�بشــــــتم يف هذا احلال، مرو� له ، ويبقى الســــــرد موضــــــوعيا ألنه يتحدث عن أفعال  اآلهلة   اليه أخبار

 وسلوكها اخلارجي من دون التعمق يف أفكارها وما ميكن أن يشغل ذهنها.
ليل وجود ويقص جلجامش علينا قصــــة عشــــاق أ�� وماجرى هلم بســــبب هذا العشــــق ، فيأخذ دور الراوي العليم بد 

 فعل القص " أقص " ويسرد األحداث سردا موضوعيا خماطبا فيه أ�� :
 (( تعايل أقص عليك ( مآسي ) عشاقك:

 من أجل متوز حبيب صباك
 قضيت ابلبكاء والنواح عليه سنة بعد سنة

 لقد رمت (طري) الشقراق املرقش
 ولكنك ضربته وكسرت جناحيه

 داب:وهاهو اآلن حماط يف البساتني فيصرخ �
 " جناحي ! جناحي "

 ورمت حببك األسد الكامل القوة
 ولكنك حفرت (لاليقاع به ) سبع وسبع وجرات

 ورمت احلصان احمللي يف الرباز والسباق
 ولكنك سلطت عليه السوط واملهماز والسري

 وحكمت عليه ابلعدو شوط سبع ساعات مضاعفة،
 . )٤٥١(وقيضت عليه أن ال يرد املاء إال بعد أن يعكره)) 

والنص طويل نســــبيا ، لكنه يكشــــف عن اجلرائم واملآســــي اليت ســــببتها أ�� لعشــــاقها بســــبب هتورها وطيشــــها وعبثها  
 املستمر.

 
 .٢١٨-٢١٧ :ملحمة الرافدین الخالدة  –جلجامش   )٤٥٠(
 .١١٠-١٠٩ :ملحمة جلجامش ، طه �اقر   )٤٥١(
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 السرد الذايت
ــبة     ــرد بنســــــــــ ــتأثر هذا الســــــــــ ــائعة اليت حددها   ٪٨،٢٠اســــــــــ ــاطري ، وهو من األمناط الشــــــــــ من اجملموع االمجايل لألســــــــــ

. ويتمثل (( أســــاســــا يف   )٤٥٢(توماشــــفســــكي ، فيه نتتبع احملكي من خالل عيين الراوي، أو أحد األطراف املشــــاركة يف النص 
رؤ� شــــــخصــــــية قصــــــصــــــية مشــــــاركة أو مراقبة وهي يف الغالب إقصــــــاء دور الراوي العليم وحماولة تقدمي احلدث القصــــــصــــــي عرب 

ــمنة يف املنت احلكائي))   ــية ممســــرحة ومتضــ ــمائر  )٤٥٣(شــــخصــ ــاء دور الراوي العليم يعين يف كل االحوال، اختالف الضــ . وإقصــ
ــة على إذابة  الفروق الزمنية وتعددها يف هذا النمط ، ولعل ضـــــمري املتكلم هو األكثر موائمة له ، إذ إن لديه (( القدرة املدهشـــ

والســردية بني الســارد والشــخصــية والزمن مجيعا؛ إذ كثريا ما يســتحيل الســارد نفســه يف هذه احلال، اىل شــخصــية كثريا ما تكون 
 .  )٤٥٥(. وقد حدد عبدامللك مراتض مجاليات هذا الضمري وميزه من الضمري الغائب  )٤٥٤(مركزية )) 

راوي متنح القاريء فرصـة أكرب لتصـديقها واالعتقاد هبا ،أي متنحه (( إن األحداث اليت تقدم من خالل وجهة نظر ال 
 . وهلذا النمط من السرد أشكاال متنوعة ميكن أن حنددها بـ: )٤٥٦(أكرب مقدار ممكن من االحساس ابملشاركة)) 

 السرد الذايت ابستخدام صيغة ضمري املتكلم. -أ
 السرد الذايت ابستخدام الرسائل. -ب
 صيغة الشخص الثالث.  السرد الذايت ابستخدام -ج
 وسنتحدث عن هذه األشكال ، وكيفية توظيفها يف النص األسطوري.  

 السرد الذايت ابستخدام صيغة ضمري املتكلم: أوًال:
ــيغة ضـــمري املتكلم   ــه مكان البطل ، يقدم األحداث القابلة للتفســـري والتأويل بصـ ــع الراوي نفسـ ، مبعىن  )٤٥٧(وفيه يضـ

ــتيعاب القاريء  ــها، وهو ابلتايل ، اليؤثر على مدى اســ ــرد األحداث والوقائع وعرضــ ــرا بســ أن الراوي يتحكم حتكما اتما ومباشــ
ســـــــــتيعابه لألحداث مرهون مبا يقدمه الراوي من تفاصـــــــــيل وأتويالت خمتلفة)) وفهم النص الذي يقرؤه ؛ ألن (( فهم القارئ وا

)٤٥٨( . 

 
 .١٨٩ :ینظر: نظر�ة المنهج الشكلي   )٤٥٢(
 .١٨٣ :الصوت االخر   )٤٥٣(
 .١٨٤ : الروا�ةفي نظر�ة   )٤٥٤(
 .١٨٥-١٨٤ن: ٠م ینظر: تفاصیل ذلك   )٤٥٥(
 .١٥٠ : الوجیز في دراسة القصص  )٤٥٦(
 .٣٣ :ینظر: القصة القصیرة عند سمیرة عزام   )٤٥٧(
 .٨٧ :النقد التطب�قي التحلیلي   )٤٥٨(
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ومثل هذا الشـــــكل جنده يف أســـــاطري خمتلفة أبرزها (هالك مدينة اور) الســـــومرية. وتبدأ (( ببكائية لآلهلة ننجال، آهلة  
، لذلك تعد هذه اآلهلة الشــخصــية الرئيســة اليت  )٤٥٩(مدينة اور ، تندب فيها مدينتها اليت اختذ اآلهلة ، قرارا مساو� بتدمريها)) 

 تدول حوهلا أحداث األسطورة ، تقول فيها:
 (( جفا الرقاد وساديت واالحالم ،

 ألن األسى املّر قد قدِّرعلى أرضي وشعيب.
 سعيت اىل شعيب كما البقرة إىل عجلها،

 فلم استطع نشله من الطني،
 ألن احلزن واألسى قد قدِّرا عليها،

 ستدمر اور فوق أساساهتا،
 ستفىن اور يف مكا�ا،

 . )٤٦٠(حىت لو نشرت جناحي وطرت إليها))
 اىل أن تقول : 

 (( مت توجهت بتصميم اىل اجملمع قبل انفضاضه،
 بينما كان آهلة االنو�كي جلوسا يتعاهدون.

 جرجرت قدمي ، فتحت ذراعي
 ذرفت الدموع أمام آن
 بكيت حبرقة امام انليل

 هلما : عسى اور التدمر،قلت 
 . )٤٦١(عسى مدينيت اور التدمر، قلت هلما. )) 

وعلى هذا املنوال ، متضـــــــــي اآلهلة ننجال يف بكائيتها ، مســـــــــتخدمة ضـــــــــمري املتكلم / ا� ، وهي ابســـــــــتخدامها هذا  
الضــــمري حتاول أن تكشــــف لنا عن رســــالة واضــــحة مفادها : (( إن اإلنســــان قائم على الصــــريورة والتبدل الدائم، واإلنســــان ال 

ضـــــــــــــــاء االهلـة بغتـة وهو غـارق يف هلوه ومتع حيـاتـه اليوميـة اليت أِمن إىل يكـاد يطمئن إىل ثبـات ودميومـة رغـده، حىت حيم عليـه ق

 
 .٤٤ :ح ااالسطورة والمعنى ، السو   )٤٥٩(
 .٤٦-٤٥ن: ٠م   )٤٦٠(
 .٤٦-٤٥: ح ااالسطورة والمعنى ، السو   )٤٦١(
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ــاعة احنارها (كذا) .))   ــتقرارها. والدول واملمالك التقوم وتزدهر فتصـــــــل أوج عزها حىت أتيت ســـــ . فتنطلق من منظور  )٤٦٢(اســـــ
عن نفســـــها وأفكارها ، من خالل  الرؤية مع اور " الرؤية من الداخل" . فهو من منط الســـــرد الذايت، فتكشـــــف اآلهلة / ننجال

اسـتخدام صـيغة ضـمري املتكلم الواردة يف األفعال: (سـعيت/ نشـرت/ توجهت/ جرجرت/ بكيت / قلت) وكذلك يف األمساء : 
 ( وساديت / ارضي/ شعيب/ جناحي/ قدمي/ ذراعي) . كما أن هذا الضمري �يت مقدراً يف قوهلا : ( فلم استطع) .

 الرسائل اثنيا:
. أو أ�ا مبفهوم   )٤٦٣(لرســــــــــــــالة أب�ا : (( اخلطاب املكتوب يف غرض جزئي يبعث به صــــــــــــــاحبه اىل آخر ))  تعرف ا 

أوســــــــع (( الكالم املرســــــــل من بعد ولذا كان البد فيها من وجود طرف منتج هلذا الكالم مبســــــــتوى من املســــــــتو�ت الفنية هو 
. فهي تعبري عن الوعي  )٤٦٤(له هو املرســـــل أو الرســـــول ))    املرســـــل ، وطرف متلق هلذا االنتاج هو املرســـــل اليه ، وطرف �قل

االنســاين يف التاريخ، تســهم يف (( إضــاءة احلدث آو تقدميه مما تضــمنه أحيا� من قرارات ملزمة التنفيذ. وهي هبذا تســهم أيضــا 
  . )٤٦٥( يف أتطرياحلدث)

ــاليب اليت أل  ــلواب خمتلفا عن األسـ ــردية ، فهذا النمط ولعلنا نكتشـــف يف هذا النمط األديب أسـ فيناها يف النصـــوص السـ
خال من السرد ؛ ذلك أنه ال يريد أخبار� عن أحداث وقعت ، إمنا حيكي عن أشياء كان من املفروض أن تكون ، لذلك فإن 

شــة الصــيغ الغالبة على هذا اخلطاب هي : اإلثبات ، األمر ، النهي . وكلها صــيغ هتدف اىل اإلبالغ عن طريق التحليل واملناق
. لذلك كانت الرســائل (( تعطي القارئ انطباعات مســتمرة وكثرية ملا  )٤٦٦(من خالل هيمنة صــيغة معينة اهلدف منها االقناع 

ورمبا وضــــــح فيها الراوي   )٤٦٧(حيدث … فلدينا اتصــــــال وثيق بني املاضــــــي واملخزون يف الذاكرة وبني احلاضــــــر واملســــــتقبل )).  
 . )٤٦٨(أخبارا عن صورة احلال اليت يعيشها 

 
 .٤٨ن: ٠م   )٤٦٢(
 .١١٣: االسلوب   )٤٦٣(
 .١٢٢: المعجم االدبي  )٤٦٤(
 .٢٠٣ : تحلیل الخطاب الروائي  )٤٦٥(
 .٢٣٦:تحلیل الخطاب الروائي : ینظر  )٤٦٦(
 .٨٧ :  فن االقناع   )٤٦٧(
 .١٥١ :ینظر: الكالم والخبر   )٤٦٨(



 

 
١٣٣ 

 

. ويلتزم السـرد فيه بتطبيق ترابط يف وحدات القصة   )٤٦٩(ويف هذا النوع من اخلطاب (( يغيب صـوت الراوي �ائيا))   
، وقد تعامل على ا�ا رســـائل حقيقية وليســـت متخيلة ،  )٤٧٠(من بداية ووســـط و�اية مع حلظة تنوير ونقطة التصـــعيد احلدثي 

 . )٤٧١(تتدخل يف احلدث يف حلظات معينة 
ثل الرســـــائل منطوقاً فرد� خاصـــــا إبحدى الشـــــخصـــــيات، وهلا وظائف كثرية ، فمن خالهلا تســـــتطيع الشـــــخصـــــية ومت 

. وميكن أن  )٤٧٢(الكشـف عن احلدث، وهي حبكم كو�ا وحدة منغلقة فإ�ا تتيح الفرصـة حلصـول انقطاع يف اسـتمرارية السـرد 
ــيطا تنتقل الينا الرواية من خالله، وهي يف نفس ال ــر احلبكة. وهذا النمط هو   –كذا   –وقت  تكون ((وســـــــ ــر من عناصـــــــ عنصـــــــ

 . )٤٧٣(أدقها وأكثرها مترداً على التحليل))
 ومن أبرز مميزات هذا النمط يف النصوص األسطورية: 
إن الرسالة التصل مباشرة من املرسل اىل املرسل اليه، وإمنا يتم ذلك عن طريق وسيط يقوم بنقلها، وغالبا مايكون   -١

 الوسيط وزيرا أو رسوال للمرسل.هذا 
اعتمادها أسلوب التكرار ، اعتمادا على شخصية املرسل اليه ، وأماكن إقامته، فتعدد الرسائل على لسان شخصية   -٢

واحدة يكشف لنا، وبكل وضوح (( تعقد هذا الفرد أو فكره، وقدرته على ارتداء خمتلف األقنعة . وتبني الرسالة  
 . )٤٧٤(دراك األحداث املروية))كذلك طريقة الشخصيات يف إ

التمهيد هلا غالبا بعبارة األخبار أو اإلبالغ / أخرب، أبلغ ، قل له … وهذه الصيغ كلها ذات داللة أكيدة على   -٣
 شفاهية الرسالة. 

 ولعل من أهم الرسائل األسطورية :  
أسطورة هبوط أ�� إىل العامل السفلي. ويكون  س واالله انكي يف   –رسالة اآلهلة أ�� إىل اإلله انليل، واإلله ننا   -١

 وزيرها ننشوبر الوسيط الذي ينقل الرسالة اىل املرسل اليهم، ومضمو�ا: 
 (( ابك أمام انليل (وقل) :

 " أيها األب انليل ، ال تدع ابنتك الطاهرة متوت يف العامل األسفل،
 ال تدع معدنك الثمني يغطيه تراب العامل األسفل.

 
 .٣٨ : القصة القصیرة عند سیرة غرام   )٤٦٩(
 .١٥٨ :ینظر: الشخص�ة الر�ف�ة في قصص یوسف ادر�س القصیرة   )٤٧٠(
 .٣٩ :ینظر : االدب والداللة   )٤٧١(
 .٣٥-٣٤ ن:٠م ینظر:   )٤٧٢(
 .١٥٣ :نظر�ة الروا�ة   )٤٧٣(
 .٣٤ :االدب والداللة   )٤٧٤(
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 وردك الثمني يهشم اىل حجر حجَّارال تدع الز 
 ال تدع بقستك تقطع اىل خشب خشَّاب،

 . )٤٧٥(ال تدع العذراء أ�� متوت يف العامل األسفل)) 
 وتتكرر الرسالة ثالث مرات: 

 األوىل: إىل اإلله انليل
 سن –إىل اإلله ننا  الثانية:
 . )٤٧٦(إىل اإلله انكي  الثالثة:

أ�� تتحدث فيها عن نفســـها ولكن أبســـلوب غري مباشـــر، وذلك عن طريق الرســـائل مع و�يت الســـرد فيها ذاتيا ألن   
اإلشـارة إىل نفسـها أبوصـاف معروفة، وعندما حيمل الرسـول ننشـوبر الرسـالة، ويتوجه هبا اىل اإلله انليل جييب هذا األخري بقوله 

: 
 (( لقد طلبت ابنيت " العلى " لقد طلبت " األرض السفلى"

 طلبت أ�� " العلى " لقد طلبت " األرض السفلى"لقد 
 ووصلت ( ؟ ) اىل حيث نواميس العامل األسفل ونواميس …

 . )٤٧٧(فمن الذي .. ؟ ))
، وبذلك يرفض االهلان مسـاعدة أ�� وإخراجها من العامل األسـفل،   )٤٧٨(سـن  -يتكرر الرد نفسـه على لسـان اإلله ننا 

 فيما �يت رد االله انكي على النحو االيت :
 (( ماذا جرى البنيت ؟ إنين قلق !

 ماذا جرى أل�� ؟ إنين قلق !
 ماذا جرى مللكة البلدان ؟ إنين قلق !

 .  )٤٧٩(ماذا جرى لكاهنة السماء ؟ إنين قلق ! )) 

 
 .١٨٨ :عشتار ومأساة تموز   )٤٧٥(
 .١٩٥-١٩٤و�ذلك ،  ١٨٨: ینظر : عشتار ومأساة تموز   )٤٧٦(
 . ١٩٤عشتار ومأساة تموز :   )٤٧٧(
 ١٩٥ن: ٠م   )٤٧٨(
 .١٩٤ ن:٠م   )٤٧٩(



 

 
١٣٥ 

 

ســــن لن يســــاعداها فلماذا جلأت   –أن نتســــاءل : إذا كانت اآلهلة أ�� على يقني اتم أبن اإلالهني / انليل وننا ولنا   
اليهما ؟ ملاذا مل تلجأ اىل اإلله انكي مباشـــــــرة، وتوفر على وزيرها ننشـــــــوبر هذا اجلهد والعناء؟  ذهب البعض يف حماولة اإلجابة 

ــؤال اىل تعليل يتفق ونظرة  ــوف يعيدها اىل على هذا السـ ــومريني للكون ابلقول: (( فحيث تكون أ�� متأكدة من انكي سـ السـ
اليها، وهو وحده الذي مييز بني ماء احلياة وماء املوت ، بينما اليســتطيع كل   –ماء احلياة   –احلياة، فألنه املوكل إبيصــال املاء 

ــيئا إلنقاذها، والســـــبب واضـــــح إذا علمنا أن (انليل) هو إله اهلواء، وإن (ننا) القمر هو إله  من " انليل " و " اننا" أن يفعال شـــ
 الضياء، و أن كًال من اهلواء والضياء الخيرتقان األرض إىل العامل السفلي.

أما ابلنســـبة لإلله انكي ، فهو إله املاء وســـيد احلكمة، وكونه موجودا على األرض مثلما هو موجود يف ابطن األرض  
ــفلي) يســـقي الب ــتنشـــق اهلواء والنور (العامل السـ ــفلي ويبعث فيها احلياة ، فتخرج من جديد لتسـ ذور امليتة اليت هتبط اىل العامل السـ

 . )٤٨٠(فوق األرض)) 
سن لن يساعداها -ولنا وجهة نظر خمتلف عن التعليل السابق، فأ�� ابلرغم من يقينها التام أبن اإلالهني / انليل وننا 

أل�ا مل تشـأ أن تتجاوز صـالحيات االهلة، فاإلله انليل كان يلقب مبلك اآلهلة وسـيد الريح   ، لكنها جلأت اليهما ابديء األمر،
، وهو الذي يقرر مصـــائر اآلهلة والبشـــر على حد ســـواء، لذلك ســـارت أ�� على وفق هذه الصـــالحيات  )٤٨١(وســـيد األرض  

تسـاءل مرة أخرى : عن األسـباب اليت دعت أ�� ولنا أن ن وابتدأت ابالله انليل ابلرغم من معرفتها التامة أبنه سيخذهلا.
 لتوجيه ثالث رسائل، وكان إبمكا�ا االكتفاء برسالة واحدة وينتهي األمر؟

رمبا كانت اإلجابة على هذا الســؤال هلا عالقة مبا ميكن أن يســمى بســياســة اخلطاب، فاخلطاب الذي وجهته أ�� يف  
اب شـافيا، أو فلنقل كان اجلواب سـلبيا، مما أدى إىل موت اخلطاب وعدم دميومته ، فيما الرسـالتني : األوىل والثانية ، مل يلق جوا

أن يبقى حيــا ويــدوم ألن اجلواب عليــه كــان إجيــابيــا ، مبعىن أن أ�� على  –املوجــه اىل اإللــه انكي  –كتــب للخطــاب الثــالــث 
ها ، وكان الرد حامسا أبن نواميس العامل الســــفلي الرغم من علمها أبن اإلهلني ســــريفضــــان مســــاعدهتا لكنها أصــــرت على خماطبت

 متنع مثل هذا الطلب ، أما اإلله انكي املعروف حبكمته ودهائه فهو الوحيد الذي يستطيع مساعدهتا.
 رسالة إالله انشار إىل اآلهلة خلمو وخلامو يف أسطورة (اخلليقة البابلية) ، يقوم وزيره كاكا إبيصاهلا اليهما: -٢

 (( أي كاكا ، انطلق وامثل امامهم،              
 انقل هلم ما أ� حمدثك به :

 " انشار ابنكم قد أرسلين إليكم
 أوكلين أن أنقل إليكم مشيئة قلبه

 
 ١٣٥الرحلة إلى الفردوس والجح�م :  )٤٨٠(
   ٢١ینظر المعتقدات الدین�ة في العراق القد�م :       )٤٨١(
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 فنعامة اليت محلت بنا تكرهنا
 إ�ا مهتاجة غضىب، وقد عقدت اجتماعا

 . )٤٨٢(فقصدها مجيع االهلة. ))
ــار    ــالة طويلة ، يكرر فيها انتشــ ــتنجاده والرســ ــرارها على قتال اآلهلة الفتية واســ األحداث بكاملها، من عزم تعامة وإصــ

اببنه آنو وحفيده انكي وختاذهلما ، مث رغبة مردوخ يف أن تكون لكلمته قوة اآلهلة مجيعا. وهكذا متضــــــــــــي الرســــــــــــالة يف ســــــــــــرد 
 األحداث، يتوجه فيها انتشار بسرد ذايت يتحدث فيه عن نفسه.

إلله انكي يف أسطورة (انزو وسرقة ألواح القدر) يقوم سالحه شارور إبيصاهلا اليه، ويدور مضمو�ا  رسالة ننورات إىل ا -٣
حول طلب ((ننورات العون من اله احلكمة واملعرفة ليدله على طريقة حتقق له الغلبة على خصمه الذي مل يعد لكل  

. يقول ننورات موجها كالمه اىل سالحه   )٤٨٣( )) األسلحة املعروفة أي أثر عليه طاملا كان حيمل الواح القدر يف يديه
 شارور: 

 ((أخرب ذا احلكمة الواسعة ابلفعاليات اليت رأيتها
 وأبن رسالة السيد كاآليت : إن ننورات حياصر

 انزو و إن املقاتل ننورات حييط به غبار الدمار من كل مكان
 لكنه عندما وضع السهم يف القوس وشد عليه بقوة

  )٤٨٤(وصوب السهم حنوه فإنه مل يقرتب من انزو)) 
رسالة اينمركار إىل سيد أرات يف أسطورة ( اينمركار وسيد آرات) يقوم رسوله إبيصاهلا إىل سيد ارات ، يقول اينمركار   -٤

 لرسوله: 
 " أيها الرسول بلغ سيد " ارات " وقل له : –(( 

 الطري … مثل الشجر،" سأجعل أهل تلك املدينة يولون األدابر مثل 
 " سأجعلهم يفرون كما يطري الطري ، اىل العش اجملاور له،                

 " سأجعلها (أي " ارات " خرااب بلقعا كموضع… )
 " سأجعلها حتتوي على الرتاب كمدينة حل فيها اخلراب الشامل،

 " " ارات" ذلك املوطن الذي لعنه االله " انكي " ،

 
 .٥٤ :مغامرة العقل االولى   )٤٨٢(
 . ٣٢١:  سومر اسطورة وملحمة  )٤٨٣(
 . ٣٣١ن: ٠م   )٤٨٤(
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 املكان واجعله موضع خرائب،" ألدمرن ذلك 
… 

 " ليتم أهل اجلبال بناءه يل مبوجب النواميس االهلية املقدسة،
 " وليكن مزدهرا من أجلي كشجرة القبس

 " وليجعلوه يل منربا مثل " اوتو " ملا يشرق…
 . )٤٨٥(" ويزينوا عتباته يل )) 

هذا هو مضـمون الرسـالة ، يتم السـرد فيها أبسـلوب ذايت من خالل اسـتخدام صـيغة ضـمري املتكلم الواضـحة يف أوائل  
األفعال اليت ابتدأ هبا كل ســــطر شــــعري، وتتكرر على لســــان الرســــول الذي يوصــــلها اىل ســــيد ارات وفيها جند حتوال يف أســــلوب 

ىل هو ، وعلى الرغم من أن الضـمري (هو ) يشـري اىل السـرد املوضـوعي، إال السـرد يتوضـح يف صـيغة الضـمائر، االنتقال من أ� إ
أن السـرد يبقى ذاتيا ألن اإلشـارة احلاصـلة يف اسـتخدامه إمنا تعود إىل املرسـل / اينمركار . ويكون احلدث كله مسـرودا بلسـانه ، 

اىل ذلك صـــــراحة بقوله: " وهذا مايقوله لك  ولعل مايوضـــــح هذا الكالم هو النقل احلريف ملا قاله يف رســـــالته. والرســـــول يشـــــري
 .  )٤٨٦(مليكي " 

 السرد الذايت ابستخدام صيغة الشخص الثالث: اثلثا:
وفيه يتداخل الســــرد الذايت مع املوضــــوعي، حيث يلجأ الراوي اىل اســــتخدام ضــــمري املتكلم للحديث عن نفســــه، مث  

ة اثنية اىل ضـمري املتكلم ، والشـك يف (( أن اللجوء إىل ينقطع السـرد للحديث عن شـخص آخر بصـيغة ضـمري الغائب والعود
هذا األســلوب مينح الشــاعر مرونة يف التعامل مع الشــخصــية من شــىت جوانبها وأبعادها ، حبيث إذا مل يســتطع أن يســتقل بعدا 

 .  )٤٨٧(معينا من أبعاد الشخصية يف إطار صيغة ضمري معني فإنه يستطيع ذلك يف إطار صيغة ضمري آخر .. )) 
وجيب األخذ بنظر االعتبار ، إن الســـرد هنا يتم عن طريق الســـارد / املتكلم، أي أنه الميكن أن يتم بعكس هذا األســـلوب،    

كأن يقوم الســــارد ابســــتخدام ضــــمري الغائب أوال مث ضــــمري املتكلم ، وتنطلق الرؤ� هنا من الداخل عرب شــــخصــــية مشــــاركة يف 
 سلوب يف أسطورة تتعلق بزواج اا��، تقول األسطورة على لسا�ا:النص أو مراقبة. وجند مثل هذا األ

 (( جئت إىل بوابة أمي،
 أسري يف هبجة وسرور،

 جئت اىل بوابة ننجال،

 
 .٧٥-٧٤ :من الواح سومر   )٤٨٥(
 .٧٦ن: ٠م   )٤٨٦(
 .٢١٨ : استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر  )٤٨٧(



 

 
١٣٨ 

 

 أسري يف هبجة وسرور،
 سوف يقصد أمي وينطق ابلكلمة املنتظرة.

 سوف يرش زيت السرو على األرض،
 هو الذي يتضوع عطرا،
 احلبور،وتبعث كلماته يف قليب 

 سيدي هو اجلدير ابحلضن املقدس،
 او ما شوغال آ� ، صهر االله سن

 . )٤٨٨(السيد دوموزي هو اجلدير ابحلضن املقدس … )) 
إن الراوي يتحكم ذاتيا يف الســــــرد ، ويتمثل يف هيمنته عليه، ابســــــتخدام صــــــيغة ضــــــمري املتكلم، الواضــــــحة يف قوهلا:  

ــري / أمي … ) لكنـه  ــود ، وعنـدمـا يتحول الراوي تلقـائيـا اىل احلـديـث عن (جئـت / أســــــــــــ يتحول فجـأة وابنقطـاع غري مقصــــــــــــ
شــخصــية أخرى ابســتخدام صــيغة ضــمري الغائب املقدرة يف األفعال: ( يقصــد / ينطق/ يرش) ، ســرعان مايتحول هذا الضــمري 

ن الشـــــك يف الشـــــخصـــــية املقصـــــودة ، املقدر اىل ظاهر يف قوهلا : ( هو الذي يتضـــــوع عطرا) ، ولكن هذا الضـــــمري يثري نوعا م
فتسـارع أ�� إىل الكشـف عن هذا الغموض بذكر شـخصـية هذا املعين، فتذكر أحد ألقابه / اوماشـوغال ا� لتتحول تدرجييا إىل 

 الكشف عن امسه الصريح/ دوموزي.
ــر   ــرد يف النصـــوص احلكائية األخرى، وهو سـ ــية السـ ــرد األســـطوري تفوق خصـــوصـ ــية للسـ د مقرتن إذن ، فثمة خصـــوصـ

وما تتفرع عنهما من أشـــــكال   –الذايت واملوضـــــوعي   –دوما ابلعناصـــــر اليت تشـــــكل خاصـــــية النص األســـــطوري ، فهو بنمطيه 
عن األسـاليب الفنية اليت اسـتخدمها اإلنسـان البدائي وهو يف عقليته السـاذجة تلك ،   –وعلى حنو واضـح   –وصـور يكتشـف 

الســـرد األســـطوري إال أســـلواب من األســـاليب املعربة فنيا عن طموح اإلنســـان وحماولته   للتعبري عن كل ماحياول التعبري عنه ، وما
 الكشف عن كل األسرار اليت حتيط به وهبذا الكون.

 
 

 

 
 .١٥١ :االسطورة والمعنى، السواح   )٤٨٨(



 

 
١٣٩ 

 

 الفصل الثالث 
 املبحث الثاين

 التكرار: أشكاله وصوره يف السرد األسطوري
 
 

 تكرار مفردة -١
 تكرار عبارة -٢
 تكرار سطر شعري   -٣
 تكرار مقطع  -٤
 تكرار ضمين -٥
 تكرار الصدارة -٦
 

 



 

 
١٤٠ 

 

         
ميثل التكرار أحد املهيمنات األســلوبية يف النص األديب ، وهو يف االصــطالح  األديب والبالغي أن (( يكرر املتكلم اللفظة      

، إذ إن إعـادة اللفظـة الواحـدة أكثر من  )٤٩٠(، وكثريا مـا يقع هـذا يف األلفـاظ من دون املعـاين )٤٨٩(الواحـدة ابللفظ واملعىن)) 
مرة يف بناء القصــــــــيدة يوحي (( أبمهية ما تكتســــــــبه تلك األلفاظ من دالالت مما جيعل ذلك التكرار مفتاحا يف بعض األحيان 

ــيدة))   ــاعر))  . وقد يضـــــع يف أيدينا (( مفتاحا للفكرة امل )٤٩١(لفهم القصـــ ــلطة على الشـــ ومبعىن آخر أنه (( جزء من    )٤٩٢(تســـ
 . )٤٩٣(اهلندسة العاطفية للعبارة حياول الشاعر فيه أن ينظم كلماته حيث يقيم أساسا عاطفيا من نوع ما … )) 

ة ومل يكن التكرار موضـوعا جديدا يف البحث األديب ، إذ جلأ الكثري من الدارسـني اجلادين والواعني بضـرورته املوضـوعي 
. فقامت أبرز احملاوالت   )٤٩٤(إىل دراسته، وعده من (( األسس األسلوبية اليت تعمل على تكثيف التماثل يف النص الشعري))  

لدراســــــــته،وان مل يُدرس حلد اآلن دراســــــــة مســــــــتقلة أتخذ بنظر االعتبار مفهومه وأنواعه ووظائفه ودالالته املادية واملعنوية، وقد 
. ومع ذلك   )٤٩٥(ن اضــطلعوا هبذه املهمة، ولكن دراســتها كانت متداخلة مع موضــوعات أخرى كانت �زك املالئكة من الذي

، فإن ما أشــارت إليه، وما أشــار إليه الســابقون، يبقى �قصــا غري مكتمل ، ،فإن (( القائلني مجيعا جاؤا هذه املســألة من غري 
كل رجل منهم حمتاجا لكالم من يعده، وظل كالم   طريقها النفســــــــــي الذي هو ســــــــــبيل اإلعجاز الفين يف القرآن ، فكان كالم

. على حد تعبري اخلويل الذي تعرض هلذا املوضــــــــــــوع وعده واحدا من ســــــــــــبل  )٤٩٦(األمس ينادي مقال اليوم ليســـــــــــنده .. ))  
 اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي.

ــحـا،إذ اختلفـت اآلراء يف حتـدـيد هـذه املواقف        ، بني مؤـيد هلـذه الظـاهرة، ومـا ميكن أن أمـا النقـاد فلم يكن موقفهم واضــــــــــــ
 تؤديه من دور هام يف النص، وبني معارض هلا

(( فطائفة رأت فيه أمهية فيما يضـيفه إليه من طاقات تعبريية ميكن يف ضـوئها عده ظاهرة تسـتدعي البحث والدراسـة ، وطائفة 
اهلا ودالالهتا ووظائفها يف األدب عادة أخرى رأت إ�ا التشــــــــكل خاصــــــــية ذات قيمة كبرية تدعو النقاد للكشــــــــف عن أشــــــــك

 
 .٦٨٨ :معجم البالغة العر��ة   )٤٨٩(
 .٣٦٤ :ینظر: اتجاهات الشعر في دولة المناذرة   )٤٩٠(
 .٣٣٨ : الحر�ة الشعر�ة في فلسطین المحتلة  )٤٩١(
 . ٢٤٢ :قضا�ا الشعر المعاصر   )٤٩٢(
 .٢٤٣ن : ٠م   )٤٩٣(
 .١٢٢ :اللغة الشعر�ة عند حمید سعید   )٤٩٤(
ــ ( التكرار اللفظي  م الد�تور صم�دراسة  أن إلى اإلشارة البد من   )٤٩٥( ودالالته   أنواعه –�ر�م ال�اس الموسومة بـــــــــ

 فظي.قد�ما وحدیثا) من الدراسات التي ر�زت على نوع واحد من التكرار وهو الل
 .٢٠٥ :مناهج تجدید في النحو والبالغة والتفسیر واالدب   )٤٩٦(



 

 
١٤١ 

 

وهذا التفاوت يف هذه اآلراء اثر ســــلبا على هذه الظاهرة ، فقلل من شــــأ�ا، وكان  ســــببا يف عدم    )٤٩٧(والشــــعر خاصــــة…))
ماثلة االهتمام هبا اهتماما جد� . عندما يلجأ األديب إىل التكرار فانه بذلك حياول خلق عامل من االئتالف وروح التشـــــابه وامل

يف التجربة اليت حياول التعبري عنها، فكلما (( تشــــاهبت البنية اللغوية فإ�ا متثل بنية نفســــية متشــــاهبة منســــجمة هتدف إىل تبليغ 
. فضــــــــــــًال عن انه مينح الكالم مجالية اكثر مما لو عرب عنه مرة واحدة، وقد  )٤٩٨(الرســــــــــــالة عن طريق التكرار واإلعادة … ))  

. وغايته يف األدب (( تناوب األلفاظ   )٤٩٩(ة نفسية كثريا ما جيريها املرء من غري تفكري أو تعمد … ))يكون (( �جتا عن حال
و (( ليزيد من حتفز الســامع ونقل حالة  )٥٠٠(واعادهتا يف ســياق الرتكيب للجمل لتشــكيل نغم موســيقي يف الشــعر أو النثر ))  

 : )٥٠٢(كرار وظيفتني . ومبعىن آخر ، فإن للت )٥٠١(االنفعال والفزع واخلوف )) 
األوىل : داللية : بوصـفه أحد األسـس األسـلوبية املهيمنة يف النص السـردي فإن له عالقة وثيقة ابلداللة النصـية، إذ يعمل على 
جتميع العناصــــر والوحدات النصــــية يف شــــبكة مماثلة ، وهذه الوظيفة تعين بدراســــة (( املعاين اليت يؤديها املكرر وابلتايل البحث 

 . )٥٠٣( كشف عنها احملدثون .. )) عن الدالالت اجلديدة اليت
أما الوظيفة األخرى ، فهي نفســـــــية : يعمل فيها التكرار على كشـــــــف الدوافع واحلاجات النفســـــــية ، وهو هنا مرتبط  

 . )٥٠٤(ابلفكرة املسيطرة على املشاعر. وقد يؤدي وظيفة (( جتسيد املشاعر اإلنسانية ))
ــتخـدام   األديـب هلـذه الظـاهرة ال �يت اعتبـاطـا أو جملرد خلق تراكم لغوي وختتلف دالالتـه من مجلـة إىل أخرى، فـاســــــــــــ

الفائدة منه ، بل إن (( كل تكرار حيمل إضافة إىل املعىن الذي تتضمنه اجلملة األصلية وخيتلف تكرار هذه اجلملة يف األوضاع 
ــا ــتقلة بذاهتا ، هي يف الواقع قابلة املتتالية اختالفا بينا عن الداللة األوىل، فكل مجلة تدخل يف االعتبار على إ�ا إشــــــــــــ رة مســــــــــــ

. لذلك فقد درس  )٥٠٥(حســــــــــــــب الســــــــــــــياقات اليت تســــــــــــــتعمل فيها الن حتمل دالالت ختتلف فيما بينها كل االختالف ))  
 املعاصرون دالالت التكرار أولوها عنايتهم الفائقة إىل جانب الدراسة الشكلية والوظيفية للتكرار.

 
 .١٠٥ :انواعه ودالالته قد�ما وحدیثا  –التكرار اللفظي   )٤٩٧(
 .٣٩ : تحلیل الخطاب الشعري   )٤٩٨(
 .٢٦٢ :دروس في البالغة وتطورها   )٤٩٩(
 .٣٦٤ :اتجاهات الشعر في دولة المناذرة   )٥٠٠(
 .٣٦٤ ن :٠م   )٥٠١(
 .١٢٣ :ینظر: اللغة الشعر�ة عند حمید سعید   )٥٠٢(
 .١١٠ :التكرار اللفظي   )٥٠٣(
 .١٧٦ :الرحلة الى الفردوس والجح�م في اساطیر العراق القد�م   )٥٠٤(
 .١١١ :  الفضاء الروائي عند جبرا ابراه�م جبرا   )٥٠٥(



 

 
١٤٢ 

 

خالل األلف الثالثة ق . م ليســــــمح بتدوين النتاجات األدبية، فالكتابة   –آنذاك   –ومل يكن وعي اإلنســــــان البدائي  
ــاعد على تدوين األدب أو التاريخ .. ))   ــوري الذي ال يســــــ ــمارية يف هذه الفرتة (( مل تزل يف بدايتها وبطورها الصــــــ  )٥٠٦(املســــــ

ا اقتصـــــرت على تدوين األخبار امللكية والعقود التجارية ، أما النصـــــوص األدبية ومبجرد ما أصـــــبحت الكتابة قابلة للتدوين فإ�
ــبق زمن تدوينها ، وماكان عليه لكي  ــبة يف تلك املرحلة فقد مت إبداعها وانتاجها يف أزمان تســــــــــ اليت أبدعتها املخيالت اخلصــــــــــ

فقد كان   –ومل يكن شـيئا يقرأ بصـمت   حيافظ على هذه النصـوص سـوى أن يرويها شـفاها، فاألدب القدمي كان (( شـيئا يقص
وانه طاملا كانت احلضــارة الســومرية حية متاما فان   –أمام اجلمهور   –رمبا مبصــاحبة ممثل   –له وجود حقيقي فقط عندما يقص 

ــفـاهـا من راوـية مقـتدر  ل إىل تالمـيذه. ومل يكن هـناك حـاجـة لـتدوين مثـ  –رمبـا يعمـل يف البالط أو املعـبد  –أدهبـا كـان ينقـل شــــــــــــ
 . )٥٠٧(تلك التآليف)) 

ــد كان يلجأ إىل   ــفوية، فان املنشـ ــاد والرواية الشـ ــمن األدب الذي تعود جذوره إىل اإلنشـ ــنف ضـ ــاطري تصـ ومبا أن األسـ
. فكان أن عد  )٥٠٨(إعادة بعض األبيات وتكرارها، ورمبا بعض املقاطع، ليسـتعيد إىل ذاكرته ما سـينشـده يف األبيات الالحقة 

يف أدب العراق القدمي ، وله أمهية كربى يف توكيد املعىن الذي يطمح األديب إيصــاله إىل املســتمع ، وهو التكرار خاصــية مهمة 
(( ال خيلو من فائدة للباحث يف النصـوص املسـمارية إذ يسـاعد ذلك على ترميم األجزاء املفقودة عندما يكون النص خمروما يف 

.ومع هذه الفائدة ،فإن التكرار قد يكون ممال الســـــــــــيما إذا )٥٠٩(ني))بعض مواضـــــــــــعه، وهي ظاهرة كثرية احلدوث يف ألواح الط
 . وقد اختذ التكرار يف األساطري أشكاال وصورا كبرية أبرزها : )٥١٠(تكرر البيت الشعري أو املقطع اكثر من مرة واحدة 

 تكرار مفرده -١
 تكرار عبارة -٢
 تكرار سطر شعري  -٣
 تكرار مقطع -٤
 تكرار وصفي -٥

 
 .٢٤ :طب�عة االدب السومري   )٥٠٦(
 .٣٣ :ینظر : مقدمة في ادب العراق القد�م   )٥٠٧(
 .٤٩٩ :عظمة �ابل   )٥٠٨(
 .٤٥ :ینظر : مقدمة في ادب العراق القد�م   )٥٠٩(
 .٦٣ :ینظر : سومر اسطورة وملحمة   )٥١٠(



 

 
١٤٣ 

 

كنوين يف دراســته عن اللغة الشــعرية إىل وجود أشــكال أخرى من التكرار،فهناك تكرار الصــدارة ،   وقد أشــار الباحث حممد     
، ومسي هذا النوع من التكرار عند القدماء بــــــــــــــــ (( تشـابه )٥١١(ويعين به تكرار كلمة يف �اية الصـدر األول وبداية الصـدر الثاين

 ،يكون فيه األديب ملزما بتكرار كلمة مشتقة )٥١٣(. وهناك تكرار االشتقاق)٥١٢(األطراف)) 
من كلمة  ســابقة يف الســطر الشــعري. ويســمى ابجلناس االشــتقاقي (( وهو يف حقيقته تكرار ليس بذات اللفظ وامنا مبا يشــتق 

. وجاءت هذه األشــــــكال بنســــــب متفاوتة يف كل نص، وميكن أن نقف على نســــــبته من خالل مالحظة اجلدول  )٥١٤(منه))  
 اآليت:

تكرار 
 الصدارة

تكرار 
 ضمين

تكرار 
 مقطع 

تكرار 
 سطر

تكرار 
 عبارة

تكرار 
 مفردة

 ت النص األسطوري

  ١ انليل وننليل ١٣٫٧ ٧٥٫٤  ١٣٫٧  
  ٢ انكي ينظم العامل  ٦٠ ٤٠   
  ٣ انكي وا�� ٤٠٫٤ ٣٩٫٢ ١٧٫٨ ٢٫٣  

  ٤ ارض دملون( اجلنة السومرية) ٥٢٫٢ ١٥٫٩ ٣١٫٨   ٤٫٣
  ٥ اخلليقة البابلية ٣٨٫٨ ٤١٫٦ ٥٫٥ ٣٫٨  
  ٦ انليل والعاصفة ١٥٫٣ ٢٣٫٠ ٦١٫٥   
  ٧ خلق الفأس ٤٥ ٤٥ ١٠   
  ٨ هبوط ا�� إىل العامل السفلي ١٨٫٢ ٢١٫١ ٤٩ ١١٫٥ ١٫٩ 
  ٩ سرقة ألواح القدر ٢٧٫٢ ٤٠٫٩  ٣١٫٨  
  ١٠ هالك مدينة اور  ٢٥ ٧٥   
  ١١ الطوفان ٦٧٫٣ ٨٫١ ٢٤٫٤   
  ١٢ جلجامش وارض األحياء ٣٣٫٣ ٣٣٫٣ ١٦٫٦ ١٦٫٦  
  ١٣ جلجامش وانكيدو والعامل األسفل ٢٣٫٨ ١٦٫٤ ٥٣٫٧ ٥٫٩  
  ١٤ ايرا (اله الطاعون)  ١٠٠    
  ١٥ آدااب (اجلنة البابلية) ٦٨٫٤ ٢١٫٠  ١٠٫٥  
  ١٦ ايتا� والنسر ٣٢٫٢ ٢٢٫٥ ٣٢٫٢ ١٢٫٩ ٦٫٠ 
  ١٧ زواج ا�� ودوموزي ١١٫١٣ ٢٧٫٧ ٦١٫١   

 
 .١٣٠ :ینظر : اللغة الشعر�ة   )٥١١(
 .٥٢٠ :تحر�ر التحبیر في صناعة الشعر والنثر و��ان اعجاز القرآن   )٥١٢(
 .١٣٢ :ینظر: اللغة الشعر�ة   )٥١٣(
 .٢٥٥ :جرس االلفاظ وداللتها في ال�حث البالغي والنقدي عند العرب   )٥١٤(



 

 
١٤٤ 

 

  ١٨ اله القمر إىل نفررحلة  ٢٢٫٩ ٣٩٫٥ ٣٧٫٥   
  ١٩ ا�� والبستاين   ٦٠ ٤٠  

  ٢٠ وجع األسنان ٦٦٫٦ ٣٣٫٣    ١١٫٧
  ٢١ هلار واشنان ٦٣٫٤ ٣٦٫٥    
  ٢٢ نرجال وايرشكيجال ٥٠  ٥٠   

إن الصـــــور الســـــابقة هي األشـــــكال الغالبة يف النصـــــوص األســـــطورية، لذلك ســـــنقف عندها اخذين بنظر االعتبار إن  
لكل شــكل اليعين اقتصــار األســاطري عليه بل أن مثة نصــوصــا كثرية لكل شــكل ال يســع اجملال لذكرها االســتشــهاد بنص واحد 

 كلها.

 تكرار مفردة (كلمة) :  -١
ــر احلدث األســــــــــطوري ابملكرر،  تكرار خاص بلفظة معينة، امسا كان أم حرفا، يلجأ إليه األديب حماولة منه يف حصــــــــ

 أحيا� يف بداية السطر الشعري كالذي جنده يف أسطورة (انليل وننليل) السومرية :ومثل هذا النوع من التكرار يكون 
 (( انظر إىل ( نيبور) عماد السماء واألرض (هي) [ … ]

 انظر اىل (نيبور) املدينة
 ترى أسوارها العالية ، مدينة [ … ]

 ترى �رها الرقراق أيد ساال
 ترى رصيفها كاركورا� ، حيث ترسو السفن

 والل نبعها الصايفترى ب
 ترى ادنونربو ، جدوهلا العذب

 هناك انليل فتاها الفض
 هناك ننليل فتاها الشابة

 . )٥١٥(هناك ننبارشيكونو سيدهتا العجوز)) 
ــى تنوع األمكـنة وـتذـبذهبا   فنجـد يف هـذا النص تكرار كـٍل من (ترى) مخس مرات ،و(هـناك) ثالث مرات ، إذ اقتضــــــــــــ

الفعل ( ترى ) لشــد انتباه القارئ أيل هذه األمكنة ، كما إن تكرار اســم اإلشــارة (هناك) عمل على من مكان إىل آخر تكرار 
ــيات األســـطورة وتواجدها يف  ــية معينة من شـــخصـ ز�دة االلتفات إىل األماكن املتنوعة من جهة، وختصـــيص كل مكان بشـــخصـ

 مكان آخر هو (ادنونربدو) من جهة أخرى.

 
 .٣٢-٣١ :مغامرة العقل االولى   )٥١٥(



 

 
١٤٥ 

 

 السطر الشعري كما يف تكرار (اريدو) يف أسطورة (آدااب) البابلية: وقد تتكرر اللفظة يف �اية 
 

 (( كان خبازا يقدم اخلبز الريدو
 كان يقدم الطعام واملاء كل يوم الريدو

 … 
 كان يشرع مركبه ويصطاد السمك الريدو
 .  )٥١٦(يف تلك األزمان آدااب ابن اريدو … )) 

فنجد ذلك على ســبيل املثال يف أســطورة ( هبوط ا�� إىل  –وهو الشــائع    –وتتكرر الكلمة يف اســطر شــعرية متوالية  
، أكثرها تكرارا   )٥١٨(، و(الفىت) مخس مرات  )٥١٧(العامل الســــــــفلي) الســــــــومرية بكثرة . كتكرار كلمة (النواميس) ســــــــت مرات 

. فضــال عن تكرارها يف اســطر أخر  )٥١٩(كلمة ( الكاال ) إشــارة إىل شــياطني العامل الســفلي حيث تكررت ســبع مرات متوالية  
 بصورة منفردة.

إن كثرة تكرار املفردة الواحدة يف بداية الســـــطر الشـــــعري أو يف �ايته رمبا يرجع إىل (( أن هذين املوضـــــعني اكثر قدرة  
أثري وشـــــــــد االنتباه، الن القارئ قد ال يلفت نظره تكرار كلمة يف وســـــــــط البيت مثلما يلفته تكرارها يف أوائل البيت أو على الت

 . )٥٢٠(آخره حيث تشد املتلقي وتستدعي انتباه الذهن لديه)) 
الفت للنظر، وال يقتصــــــر هذا النوع من التكرار على األمساء واألفعال بل قد يتعدى إىل األدوات واحلروف على حنو   

 فتكرار أداة االستفهام (هل) يف أسطورة الطوفان البابلية :
 ((" هل نشيد بيوات ال يدركها الفنا؟
 " وهل نعقد ميثاقا ال يصيبه البلى؟

 " هل يقتسم االخوة مرياثهم ليبقى [ دهرا ]
 " وهل ينزرع احلقد يف األرض دواما

 
 .١٩٥ : مغامرة العقل االولى  )٥١٦(
 .١٩٠و  ١٨٧ :ینظر: عشتار ومأساة تموز   )٥١٧(
 .٢٠٢-٢٠١ن : ٠م ینظر :   )٥١٨(
 .٢٠٤-٢٠١ن : ٠م ینظر:   )٥١٩(
 .١٢٩ :التكرار اللفظي   )٥٢٠(



 

 
١٤٦ 

 

 . )٥٢١(" هل يرتفع النهر و�يت ابلفيض أبدا )) 
إن مثل هذا التكرار اقتضــــــــته طبيعة احلدث املأســــــــاوي الذي عاشــــــــه كلكامش وهو يف رحلته حبثا عن اخللود، ولكي  

�خذ اوتو�بشــــــتم دور الناصــــــح األمني واملقنع يف الوقت نفســــــه ، اســــــتدعى تكرار كالمه توكيدا. فجاء تكرار أداة االســــــتفهام 
خر / كلكامش وابن ما يطلبه مســــــتحيل ، كما إن اختالف األفعال ( (هل) يف بداية كل ســــــطر شــــــعري حماولة منه القناع اآل

ــم    –ختمنا   –بنينا  ــرا يف تكرار األداة، أما تكرار عالمة   –ينزرع    –يقتســـــــ ــببا مباشـــــــ ــتفهم عنه، كان ســـــــ يرتفع) مع تعدد املســـــــ
ة املوجهة إىل كلكامش مؤكدا االســتفهام الواردة يف �اية كل ســطر فما هو إال شــكل أســلويب فرضــته طبيعة األســئلة االســتفهامي

إن كل ســـطر شـــعري قائم بنفســـه، وهي لعبة ســـردية تســـلط األضـــواء على اشـــرتاك االثنني / اوتو�بشـــتم وكلكامش يف املشـــهد 
أما تكرار حرف   –وهي مفقودة ضــــــمنا    –األســــــطوري. األول من خالل توجيه األســــــئلة اليت تتطلب أجوبة مقنعة من اآلخر 

ــيغة العطف (الواو) فله دال ــي مفتوحا على صـ ــتمرارية احلدث، وبقاء األفق النصـ ــارة إىل اسـ ــكل إشـ لة أكيدة، وتكرارها هبذا الشـ
االسـتفهام مبعىن إن تتابع األسـئلة واسـتمراريتها من دون قطع، مع عدم وجود جواب هلا يشـري إىل حالة من التماهي واالندماج 

نص قائم حبد ذاته ، وانه مكتف بنفســـــــــــــه من دون احلاجة إىل التفكري مع النغمة الرتددية لألســـــــــــــئلة ، وهو ما يؤكد على أن ال
 إبجياد أجوبة مقنعة الن اجلواب يف األصل موجود لكنه مغيب لفظا.

ــر مرات يف   ــطورة ذاهتا أتكيدا على املنادى ، أما تكرار (ال) عشـــــ وتكررت األدوات األخرى مثل (�) مرتني يف األســـــ
ثالث مرات فما هو االز�دة التأكيد على نفي احلدث الذي تعمل األدااتن على تعميقه  أســـــــــــــطورة اجلنة الســـــــــــــومرية، و (مل )

)٥٢٢(. 

 تكرار عبارة :   -٢
نوع شــائع يف األســاطري ، مرتبط ابحلالة النفســية للشــاعر ، إذ تتكرر عبارة معينة يف بداية الســطر الشــعري، وهذا (( 

 . )٥٢٣(ملعرفة ما بعد العبارة املكررة ))يؤكد املعىن الذي يريده الشاعر ويشوق املتلقي 
وقد تتكرر العبارة يف �اية السطر الشعري ، ومثل هذه العملية ختضع للجو النفسي الذي يعيشه الشاعر من جهة ،   

 –ك .والفعليـة اكثر تكرارا. ومرد ذلـ  )٥٢٤(وألمهيـة العبـارة املكررة من جهـة أخرى . وقـد يتمثـل التكرار يف مجلـة امسيـه أو فعليـة 
يعود إىل إن األسطورة حكاية قائمة على حدث معني، واحلدث هو (( الفعل أو احلادثة اليت تشكلها حركة   –يف نظر الباحثة 

 
 .٢١٥ :كلكامش ، ملحمة الرافدین الخالدة   )٥٢١(
 .٢٤٥– ٢٤٤ :ینظر : من الواح سومر   )٥٢٢(
 .١٣١ :التكرار اللفظي   )٥٢٣(
 .١٠٨ : ینظر: توظ�ف االسطورة في القصة العراق�ة القصیرة   )٥٢٤(



 

 
١٤٧ 

 

. لذلك ُيشــــكل تكرار صــــيغ األفعال اكثر من صــــيغ األمساء وغالبا ما أتيت األفعال منفية كما يف تكرار   )٥٢٥(الشــــخصــــيات))  
 ة ( املاشية والغلة) السومرية:عبارة ( مل يكن ومل يولد) يف أسطور 

 ((" وألن اسم " اشنان " آهلة الغلة مل يكن وقد وجد ، ومل خيلق بعد،
 " والن " اوتو " (آهلة اللباس) مل تكن خلقت ،

 " ومل يكن شيد لآلهلة ": آتو " معبد وحرم،
 " ومل تكن النعجة يف الوجود ، ومل يولد احلمل،

 اجلدي،" ومل تكن السخلة، ومل يولد 
 " ومل تلد النعجة محليها،

 . )٥٢٦(" ومل تلد السخلة اجداءها الثالثة. )) 
تشـــــــــــري داللة التكرار هنا إىل أتكيد العدم، وزوال صـــــــــــفة الوجود على املوصـــــــــــوف ، (فلم) أداة تنفي احلدث القائم،  

اخرج الفعل من معناه، أزاحه إىل معىن والفعل (يكن) داللة على حصـــول أو وجود الشـــيء، وارتباط كليهما / األداة والفعل ،  
 آخر ، أي أن ارتباط األداة (مل) ابلفعل (يكن) أدى إىل نقض حصول الفعل.

ويف أســطورة اجلنة الســومرية ( أرض دملون) تتكرر عبارة (إن هذا النبات هو) ســبع مرات، وهو تكرار يشــري إىل عدد  
ــببها ، فيما تتكرر النبااتت اليت خلقتها اآلهلة االم / ننخرســـاج، أكله ــابته، وكاد ميوت بسـ ــببا يف اللعنة اليت أصـ ا انكي فكان سـ

 .  )٥٢٧(جملة (واقتطفه له فأكله) ثالث مرات ، ومجلة (قطعه له فأكله) أربع مرات 
وقد �يت هذا النوع من التكرار بصــــورة غري منتظمة فقد �يت متســــلســــًال، متتابعاً، وقد �يت بصــــورة متفرقة، فنجد يف  

 ورة (ايرا) البابلية تغيريا طفيفا يف اسطر شعرية معينة، وهذا التغيري خاص ابختالف املوصوف يف كل سطر :أسط
 (( ايرا أيها اجلليل

 قد سقيت التقي الردى
 كما سقيت الضال الردى
 قد سقيت اخلاطئ الردى

 كما سقيت الطاهر الردى
 قد سلبت حياة من رفع األضاحي لآلهلة.

 
 .١٤٣ :دراسات في نقد الروا�ة   )٥٢٥(
 .٢٠٢-٢٠١ :من الواح سومر   )٥٢٦(
 .١٤٧ ن :٠م ینظر :   )٥٢٧(



 

 
١٤٨ 

 

 حاشية امللوك ورجاهلم.وسلبت حياة 
 سلبت حياة كبري القوم

 . )٥٢٨(وسلبت حياة الفتاة الفضة))
فتكرار عبارة ( ســقيت … الردى ) و ( ســلبت احلياة … ) إمنا �يت من ابب املســاواة بني شــرائح اجملتمع آنذاك ،  

حل، بني من قدم األضــاحي لآلهلة وبني فايرا(اله الطاعون) أصــدر حكمه ابلفتك ابلناس مجيعا، من دون متييز بني الصــاحل والطا
وهذا االختالف يف شــرائح اجملتمع كان ســببا يف إجراء بعض التغيريات  –من مل يقدم ، بني كبري القوم والفتاة الغضــة وهلم جرا 

 على العبارة املكررة.

 تكرار سطر شعري:  -٣
قد حتذف منه كلمة ، أو تضـــــاف قائم على أســـــاس تكرار الســـــطر الشـــــعري اكثر من مرة بشـــــكل متوال أو متفرق، و 

ــفي الكلمة  ــوحا وفهما اكثر ، وقد تضــ ــعري وداللته، بل قد يزيدمها وضــ ــطر الشــ إليه كلمة ، وهذا ال يؤثر مطلقا على فهم الســ
 املضافة مجالية نسبية للسطر . ولعل اكثر األمثلة وضوحا على ما نقول ما جنده يف أسطورة (كلكامش وأرض األحياء) :

 ألحياء، اتق السيد إىل السفر،(( إىل ارض ا
 

 . )٥٢٩(إىل ارض األحياء ، اتق جلجامش إىل السفر )) 
 وجنده كذلك يف األسطورة اخلاصة بدوموزي وزواجه من اآلهلة ا��: 

 (( يف الليلة الفائتة عندما ، أ� امللكة ، كنت أشع نورا
 .)٥٣٠(نورا))يف الليلة الفائتة عندما ، أ� ملكة السماوات ، كنت أشع 

 وكذلك يف أسطورة أ�� وشجرة اخلالوب: 
 (( يف األ�م اخلوايل ، يف األ�م اخلوايل الغائرة يف القدم

 يف الليايل اخلوايل، يف الليايل اخلوايل الغائرة يف القدم
 يف األ�م اخلوايل، يف األ�م اخلوايل الغائرة يف القدم

 لضروريةبعد األ�م اخلوايل، خلقت مجيع األشياء ا

 
 .١٦٣ :مغامرة العقل االولى   )٥٢٨(
 .٤٢ : ملحمة الرافدین الخالدة  –كلكامش   )٥٢٩(
 .١٥٠ :االسطورة والمعنى ، السواح   )٥٣٠(



 

 
١٤٩ 

 

 . )٥٣١(بعد األ�م اخلوايل، نظمت مجيع األشياء الضرورية)) 
فهذه بعض النماذج من التكرار احلاصـل يف السـطر الشـعري الذي �يت بصـورة متوالية، أما التكرار احلاصـل يف السـطر  

 الشعري بصورة منفصلة، فنجد ذلك يف تكرار السؤال املوجه من النسر إىل ايتا�:
 . )٥٣٢(انظر كيف هي البالد ؟ )) (( � صديقي ، 

إذ يتكرر هذا الســــــطر أربع مرات، وتعتقد الباحثة إن مثل هذا التكرار هنا واجب، فالصــــــعود إىل األعلى يســــــتوجب  
العبور من ابب إىل آخر، وهذا ابلتايل ســيؤدي إىل بعد املســافة بني األرض والســماء، وكلما ارتفع النســر أيل األعلى، أضــحت 

نه ، وابلتايل صــغرية يف نظر آدااب وهو على ظهر النســر، وتكرار هذا الســؤال جاء البراز احلالة النفســية املتأزمة األرض بعيدة ع
ــميه اجلوراين بــــــــــــــــــ ( رموز التعايل)   ــعود إىل األعلى، وهو ما تسـ ــتمر أعقبه  )٥٣٣(اليت ميكن أن تثريها عملية الصـ ــعود مسـ وهو صـ

ســـــــقوط مســـــــتمر، الن عملية الصـــــــعود واهلبوط ماهي إال عملية انتقال من مرحلة الالوعي/ فقدان الصـــــــلة ابألرض إىل مرحلة 
ــان، وايتا�  ــتقر الثابت لإلنسـ ــلة. وهذا يرمز إىل حقيقة مثلى الغبار عليها، وهي أن األرض هي املسـ ــتعادة هذه الصـ الوعي/ اسـ

 لك كانت النتيجة الطبيعية هلذا الصعود هو سقوطه وعودته إىل مستقره األزيل / األرض .كان من البشر لذ
ــعري   ــطر الشـــ ــومرية وتكرار الســـ ــفة) الســـ ــطورة (انليل والعاصـــ ــوحا على هذا النوع ما نراه يف أســـ ومن اكثر األمثلة وضـــ

، وهذه  )٥٣٥(ورة (زواج ا�� ودوموزي)، وتكرار السطرين يف أسط )٥٣٤((والناس ينوحون) أربع عشرة مرة بعد كل سطر شعري  
األســـطورة قائمة على احلوار املتبادل بني ا�� وشـــقيقها اوتو / اله الشـــمس . �يت التكرار فيها بصـــيغة اســـتفهامية ، فيما يكون 

و شــــائع اجلواب مكررا مرتني ، ومن املألوف يف هذا النوع من التكرار ان جيري بعض التغيري على مفردات الســــطر الشــــعري وه
ــفلي)، ونقرأ يف  ــطورة (كلكامش وانكيدو والعامل الســـ ــطورة (ايتا�) وأســـ ــطورة (الطوفان) البابلية، وأســـ وكثري، فنجد ذلك يف أســـ

 أسطورة (رحلة اله القمر ننا (سني) إىل نفر):
 (( بسرور فتح البواب ، بسرور ،

 بسرور فتح البواب البيت
 كلكل " ذو املفتاح " فتح بسرور

 البيت بسرور البواب فتح
 " ذو املفتاح " فتح البيت
 

 .٣٨ :انانا جلجامش وشجرة الخالوب   )٥٣١(
 .٢٤٤-٢٤٣ :الرحلة الى الفردوس والجح�م   )٥٣٢(
 .١٧٧ن : ٠م   )٥٣٣(
 .٢٢٧-٢٢٦ :ینظر: مغامرة العقل االولى   )٥٣٤(
 .٩٦و ٨٩ :ینظر : عشتار ومأساة تموز   )٥٣٥(



 

 
١٥٠ 

 

 . )٥٣٦(البواب فتح البيت بسرور)) 

 تكرار مقطع :   -٤
وهو من اصــــــــــعب األشــــــــــكال نظرا (( للطبيعة الطويلة هلذا التكرار، الذي ميتد إىل مقطع كامل، فانه حيتاج إىل وعي 

. وهذا التغيري   )٥٣٧(على املقطع املكرر))كبري من الشــــــــــاعر، ولضــــــــــمان جناحه الأبس يف أن يعمد الشــــــــــاعر إىل تغيري طفيف 
 احلاصل يف بعض املقاطع املكررة يعود إىل أن (( القارئ وقد مر به هذا املقطع يتذكره حني يعود إليه 

مكررا يف مكان آخر من القصـــــيدة وهو بطبيعة احلال يتوقع توقعا غري واٍع أن جيده كما مر به، ولذلك حيس برعشـــــة 
 . )٥٣٨(أة أن الطريق قد اختلف وان الشاعر يقدم له حدود ما سبق لو� جديدا)) من السرور حني يلحظ فج

ويتمثل هذا النوع يف التكرار احلريف ملقطوعات طويلة من الســــــرد واحملاورة وصــــــيغ التحية، ونظرا لطول املقاطع املكررة  
 وكثرهتا سنحاول حتديد صيغها ، مث نقف عند مقطع مكرر واحد ، فنجد ذلك يف :

 ورة هبوط أ�� إىل العامل السفلي:أسط -أ
 نص رسالة ا�� اليت محلها ننشوبر إىل اآلهلة / أربع مرات. -١
 صيغ احملاورة الدائرة بني أ�� ونييت / سبع مرات. -٢
 إجاابت اآلهلة للوزير ننشوبر / ثالث مرات. -٣
 البحث عن دوموزي/ مخس مرات.صيغ احملاورة بني الكاال / شياطني العامل السفلي واا�� أثناء رحلة  -٤
 أسطورة اخلليقة البابلية : حيث يتكرر املقطع األخري من اللوح األول على لسان:  -ب
 أ� / يف بداية اللوح الثاين.  -١
 انشار / يف اللوح الثالث.  -٢
 يتكرر كالم مردوخ إىل جده انشار يف �اية اللوح الثالث.  -٣
 سطورة وكما يلي:أسطورة أ�� والبستاين : إذ تتكرر أحداث األ -ج
 على لسان الراوي. ١/٣٨األسطر  -١
 على لسان الشخصية / االبن.  ٧٣/ ٣٩األسطر  -٢
 ثالث مرات: ٣٢/ ٣١يتكرر السطران  -٣
 على لسان الراوي  -أ

 
 .٩٨ :سومر اسطورة وملحمة   )٥٣٦(
 .١٣٤ :التكرار اللفظي   )٥٣٧(
 .٢٣٦ : قضا�ا الشعر المعاصر  )٥٣٨(



 

 
١٥١ 

 

 على لسان البطل -ب
 على لسان األب  -ج
ــدي أثناء    ــألة االنتقام … انتقام أ�� من الذي ارتكب معها الفعل اجلســــــــ ــطورة عموما تؤكد على (( مســــــــ أن األســــــــ

 . )٥٣٩(نومها)) 
 أسطورة آدااب ( اجلنة البابلية ) :  -د
ــتدعاء اآلهلة / آنو آلدااب    ــماء ، حيث يتكرر مشــــــهد اســــ ــعود آدااب إىل الســــ يتكرر احلدث كما تنبأ به ( آ�) عند صــــ

ته لإلهلني / متوز ونينكيزيدا له، واستفسارمها عن سر احلالة اليت هو عليها وتوسطهما له لدى آنو مث إحضار طعام احلياة ومقابل
 وماء احلياة له / مرتني.

هذه بعض املقاطع األســـطورية اليت تكررت اكثر من مرة، وســـنقف عند أســـطورة (انزو وســـرقة ألواح القدر) لنســـتدرك  
 ل يف املقطع األسطوري.فيها التكرار احلاص

بعد أن يقوم انزو بســـرقة ألواح القدر املوجودة يف غرفة اإلله انليل، وفقدان هذا األخري ســـلطانه وهيبته، يطلب رئيس  
 اآلهلة / آنو من ادد / اله الربق والصواعق أن يقوم مبصارعة انزو واسرتداد  األلواح فيخاطبه مادحاً بقوله:

 ادد ! أيها الضاري ! (( أدد ! أيها الصنديد !
 �من صولته الترد

 سالحك –اضرب انزو ابلصاعقة 
 وسيكون امسك معظما يف جملس اآلهلة العظام

 ولن يكون لك ند بني إخوانك اآلهلة
 سوف تبىن لك املعابد

 وتقام لك مراكز الطقوس والشعائر يف جهات العامل كله
 كور  –وتدخل طقوسك معبد أي 

 اآلهلة وسيكون امسك قو� معززافأظهر شجاعتك أمام 
 (لكن جواب ادد جاء خميبا المال أبيه ولآلهلة مجيعا عندما قال: )

 � ابيت ! من ذا الذي يستطيع أن ينطلق إىل جبل يتعذر بلوغه؟
 أبنائك يقدر على قهر انزو –ومن من اآلهلة 

 لقد ظفر أبلواح القدر وأخذها لنفسه

 
 .٧٧ :الغا�ة والفصول   )٥٣٩(



 

 
١٥٢ 

 

 لطقوس والشعائر مهجورةواستوىل على سلطات انليل فأضحت ا
 مث طار انزو بعيدا وراح إىل خمبئه

 أنكى –لقد حل قوله حمل قول اإلله دور 
 . )٥٤٠(فما عليه إال أن �مر ، وكل من يلعنه انزو ميسخه طينا)) 

ــا من   ــتار ، ويتكرر جواهبما أيضـــــ ــارا ابن عشـــــ يتكرر هذا املقطع مرة أخرى، خياطب فيه آنو اإلله كريا، ومن بعده شـــــ
ون أدىن تغيري، ويتكرر مرة رابعة خياطب فيه انو ننورات فينصــــــاع هذا لرغبة أبيه اآلهلة/ آنو ، ويصــــــرع زو ويســــــرتد ألواح القدر د

ويســــلمها إىل انليل، فينفذ آنو وعده ، ويصــــبح ننورات إهلا النظري له وتبىن له املعابد وتشــــاد اهلياكل لعبادته ويعلو امسه وتصــــبح 
ألخذ بنظر االعتبار عدم تكرار اجلواب، الن ختاذل (كريا وشـــارا) وجبنهما اســـتوجب تكرار اجلواب الذي كلمته النافذة. مع ا

 متثل به ادد، أما ننورات فكان حماراب بطال ال خيشى النزال، فاستطاع قهر انزو واسرتداد األلواح.
إبجراء بعض التغيريات لكي (( يفاجأ وإذا كان التغيري واضـــحا وبســـيطا يف األشـــكال الســـابقة، فان املؤلف هنا ملزم  

القارئ ويبعده عن اإلحســاس ابلراتبة الذي ميكن أن يتولد لو أعاد الشــاعر املقطع نفســه دومنا تغيريه، والســيما إذا كان املقطع 
ري عن طويال ميتد إىل ســطور شــعرية عدة . كما إن هذا التغيري ميضــي ابلقصــيدة إىل آفاق رحبة حبيث يتمكن الشــاعر من التعب

ــالة ..))   ــية حىت تبدو اكثر عمقا واصـ ــاسـ ــمائر من هو ___   )٥٤١(أفكاره األسـ ــيغ الضـ . وهذا التغيري قد جنده يف اختالف صـ
أ� أو أنت ـــــــــ أ� ، وقد يكون التغيري يف صيغة الفعل نفسه أو يف االسم . وهذا التغيري �يت حسب ما تقتضيه النص اإلشاري 

 والداللة السردية لصيغة الضمائر.

 تكرار ضمين :  -٥
تغيري فيه ، ويُطلق على هذا النوع ابلتكرار املتضـــــــمن إعادة بعض الصـــــــيغ  قد يتكرر املقطع اكثر من مرة مع حدوث

. وســنســميه ابلتكرار الوصــفي، ألن الغاية منه إما أن أتيت مجالية أو وصــف حلالة نفســيه، ويف كل األحوال فان  )٥٤٢(الوصــفية  
ول إىل العامل الســـــــــفلي، فاألبيات الوصـــــــــف فيه واضـــــــــح جدا، كالذي جنده يف تكرار ارتداء ا�� لزينتها وهي على وشـــــــــك النز 

 ) تكررت مرتني ، األوىل : على لسان الراوي ، واألخرى على لسان نييت:١٤،٢٥(
 (( لقد تزينت بسبعة " نواميس" .

 ومجعت " النواميس " ووضعتها يف يدها،
 كل " النواميس" كانت موضوعة (؟) عندقدمها

 
 .١٢٩ :سومر اسطورة وملحمة   )٥٤٠(
 .١٣٦ :التكرار اللفظي   )٥٤١(
 .١٧٥ : ینظر : الرحلة الى الفردوس والجح�م   )٥٤٢(



 

 
١٥٣ 

 

 ، اتج السهل، (Sugarra)وضعت على رأسها الشوكارا 
 صففت (؟) على جبينها خصل [ الشعر ] ،
 أمسكت بيدها ذراعا ومقياسا من الالزورد،

 شدت حول عنقها خرزات صغريات من الالزورد
 (Nunuz)علقت على صدرها (توائم" من حجر النونز 

 وضعت حول معصمها سوارا من الذهب،
 " � رجل تعال ! تعال ! " –شدت حول صدرها درع 

 ، ثوب السيدات، (Pala)كست جسمها بثوب ابال 
 . )٥٤٣(" سيأيت (الرجل) ، سيأيت )) –زوقت عينيها بدهان 

) تكرار لألســــــــطر الســــــــابقة، وهي على لســــــــان نييت يصــــــــف فيها ا�� وزينتها ألختها ١١١-١٠٠وأتيت األســــــــطر ( 
  )٥٤٤(ايرشكيجال، ملكة العامل السفلي. 

 مقاطع سردية خالية من الوصف ، وجند ذلك يف أسطورة (ايتا�):وقد �يت هذا التكرار على شكل  
 (( وعند أول فرسخ مضاعف سقط

 فهوى النسر وتلقاه على ظهره
 عند فرسخني مضاعفني سقط

 وهوى النسر وتلقاه على ظهره
 عند ثالثة فراسخ مضاعفة ، سقط
 . )٥٤٥(وهوى النسر وتلقاه على ظهره.)) 

 التكرار يف أسطورة انكي وأ��:وجند اثر هذا النوع من  
 ((انكي وأ�� شراب البرية معاً 

 شراب مزيدا من البرية معا.
 شراب مزيدا ومزيدا من البرية معا .

 ابألكواب الربونزية الطافحة ابلشراب،

 
 .١٨٧ :عشتار ومأساة تموز   )٥٤٣(
 .١٩١ن ٠م ینظر :   )٥٤٤(
 .٢٤٥-٢٤٤ :الرحلة الى الفردوس والجح�م   )٥٤٥(



 

 
١٥٤ 

 

 أبكواب أوراش أم األرض،
 . )٥٤٦(تبادال األخناب وابرى كل منهما اآلخر.)) 

 تكرار الصدارة :  -٦
تكرار كلمة أو عبارة موجودة يف �اية السـطر األول، تتكرر يف بداية السـطر الثاين . وهو �در جدا ، رمبا ويتم ذلك ب

 وجد� أثره يف أسطورتني:
 األوىل : يف أسطورة ( وجع األسنان) البابلية، وتوصف أب�ا تعويذة سحرية لشفاء وجع األسنان: 

 (( بعد أن خلق انو السماء
 السماء األرضوبعد أن خلقت 

 واألرض خلقت األ�ار
 واأل�ار خلقت املستنقعات

 واملستنقعات خلقت دودة السوس
 . )٥٤٧(مضى السوس ابكيا إىل اإلله مشش )) 

 أما األخرى : ففي أسطورة (أرض دملون): 
 (( أرض دملون مكان طاهر، أترض دملون مكان نظيف

 . )٥٤٨(أرض دملون مكان نظيف ، أرض دملون مكان مضيء)) 
إن ابرز ما مييز النصــوص األســطورية هو مسة التكرار البارزة، بصــوره وأشــكاله املتنوعة  وهو أســلوب قد يكون ممًال يف  

دودة اليت كانت تدفعه وقتنا احلاضـر، لكنه كان مثريا يف ذلك الوقت ، فاألطوار البدائية اليت كان يعيشـها اإلنسـان، وعقليته احمل
إىل تصـديق كل شـيء، فضـال عن انعدام الكتابة، كانت أسـبااب تدفعه إىل اللجوء إىل مثل هذا األسـلوب لكي يعيد إىل ذاكرته 

 ما ميكن أن ينساه.
 
 
 
 

 
 .١١٩ :االسطورة والمعنى ، السواح   )٥٤٦(
 .٧٥ن : ٠م   )٥٤٧(
 .١٩٢ :مغامرة العقل االولى   )٥٤٨(



 

 
١٥٥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث



 

 
١٥٦ 

 

 املبحث الثالث
 احلوار القصصي يف النص األسطوري

 
 اخلارجياحلوار  -١
 احلوار الداخلي  -٢
 احلوار املقطوع   -٣ 

 

 
 

 

 

 :  احلوار اخلارجي-١
أو أنه:(( حديث يدور بني  )١(يعرف احلوار غالبًاأبنه:((حديث يدور بني شــخصــني أو أكثر يف املوضــوع واألســلوب ))        

ــخـاص مواقعهم على نظـام اإلرســـــــــــــــال وهو منط من أمنـاط التواصـــــــــــــــل،حيـث يتبـادل ويتعـاقـب ٠)٢(اثنني على األقـل )) األشــــــــــــ
،وله عالقة وثيقة ابلســرد بوصــفه وســيلة من وســائله، وال ينفصــل عنه   )٤(ويشــرتط فيه أن يكون ((قابال للنطق )) ٠)٣(والتلقي
  ٠مطلقا 



 

 
١٥٧ 

 

من أهم أدوات وتكشــف العالقة اجلدلية بني احلوار وغريه من العناصــر الســردية عن الدور املهم الذي يؤديه احلوار بوصــفه ((   
القصـــــاص ،وكل كاتب مهما يكن شـــــانه يســـــتطيع أن يصـــــنع حوار ،ولكن الكاتب املتمكن وحده هو الذي جيعل احلوار ميوج 
ابحلياة ،والكاتب املتمكن للقصــــة هو الذي يعرف أين يضــــع احلوار ،فال يورده حني جيمل  أن يكون العرض وصــــفيا أو ســــردا 

ــورا لكل كاتب ،فالكاتب القادر وحده هو الذي جيعلك تنتقل إىل اجلزء احلواري من حلوادث ،والدخول إىل احلوار ليس مي ســــــــ
ــعوبة ابلغة من وجهة نظر  ــرد احلواري ،واحلوار صـــعب صـ ــرد الروائي إىل السـ ــعر أن هناك نقلة حدثت من السـ روايته دون أن تشـ

 ) ٥(أخرى إذ البد أن تكون كل مجلة حوار تطوراً جديداً للحدث أو للشخصية ))
إن هذا الدور اخلطري الذي ينهض به احلوار يف النص الســــــــــردي ،له أتثري فعلي قد يكون إجيابياً أو ســــــــــلبياً ،وهذا يتوقف      

على قدرة األديب يف اســـــــــتثمار احلوار اســـــــــتثماراً يتفاعل وجمر�ت األحداث يف النص حبيث �يت منســـــــــجما معها ،لذلك فإن 
 ة وإدارة احلدث (( يرتبط بقدرة األديب على كتابة حوار فيهجودة احلوار وقدرته على بناء الشخصي

 
________________ 

   ٠ ٥٣)املصطلح يف األدب الغريب :١(
 ٠ ١٠٠)املعجم األديب :٢(
   ٠ ٥١)ينظر : احلوار يف اخلطاب املسرحي : ٣(
  ٠ ٧١)كتابة الرواية :٤(
 ٠ ٩٠) السرد القصصي يف القران الكرمي :٥(
 
 
 
 
 
 
 
 
الكثري من املرونة ،والبســاطة ،وشــحنه ابلكثري من الدالالت ،حبيث يصــبح هبذا الشــكل أو ذاك لصــيقا ابلشــخصــية معرباً عن  

  )١()) ٠٠٠مالحمها �قًال ألفكارها رامساً لألجواء اليت حتيا حتت كنفها 
–قلت  –ذا الشـكل يتخذ صـيغة الفعل(قال إن احلوار بوصـفه مظهراً نصـياً ،ال يتعدى شـكل احلوار /الصـريح /املباشـر ،وه      

ــتخدم احلوار غري املباشـــر٠أجبت )  -ســـألت ــردية يف النصـــوص اليت تسـ ــمة السـ ــلوب ال ينســـجم والسـ وقد ٠ )٢(ولكن هذا األسـ



 

 
١٥٨ 

 

يتشــكل  من خالل طرح األســئلة أو تقدمي أجوبة مقنعة ذات أدلة وبراهني مقنعة ،وقد يتشــكل على شــكل مســاءلة أو نقد أو 
 ٠) ٣بني الشخصيات ،لذلك فهو يشري ضمنا إىل اختالف مواقع الشخصيات داخل النص السردي ( مناقشة تدور

ــياته،لكي      وقد افرتض فرج �ســـــــني أن جمرد وجود احلوار يف النص،فإن هذا يشـــــــري إىل تراجع الراوي واختفائه وراء شـــــــخصـــــ
ر والشـــــــــرح،وفقدان وســـــــــائل الربط يف العمل،ألن يفســـــــــح اجملال للقول القصـــــــــصـــــــــي،وهذا يؤدي إىل انعدام مسة التعليل والتقري

فإن هذا يغري الراوي ابلتنحي عن دوره، كما أنه افرتض –من خالل اســـــتخدام آلية احلوار –الشـــــخصـــــيات عندما أتخذ دورها 
ابسـتعمال أن تقانة احلوار تقتضـي وجود حماوٍر اثٍن يعمل على اإلجابة عن كل األسـئلة اليت يطرحها احملاور األول،ويتوصـل إليه  

ــر   –وقد فات الباحث أن مثل هذا االفرتاض إمنا يتحدد فقط يف احلوار اخلارجي٠)٤ضـــمري املخاطب( ــر وغري املباشـ أما –املباشـ
يف احلوار الداخلي (املونولوج)فإن تقانة احلوار ال توجب وجود حماوٍر اثٍن ألنه وبكل بســــــــــاطة حوار دائري ((ينطلق من الذات 

ــرة،فه ــاءل والحاجة به إىل جواب ،إال أن جييء ذلك ويعود إليها مباشـ و من هذه الناحية متكامل مكتف بذاته،البطل فيه يتسـ
) ومبعىن أصــح:أنه حديث فردي صــامت،لذلك تتحدد املهمة الرئيســة للحوار يف النوع ٥من تلقاء نفســه ومن الداخل أيضــا))(

 هذا احلوار غالبا ما جيري بصوت عاٍل،األول /اخلارجي أب�ا توظيفية وليست كشفية أو إحيائية نفسية ،و 
____________ 

  ٨٥)يف األدب القصصي ونقده :١(
   ١٣٠)ينظر :مرا� نرسبس :٢(
  ٢٣-٢٢املوقع والشكل :–)ينظر:الراوي ٣(
 ٠ ١١٣)ينظر :يف توظيف األسطورة يف القصة العراقية القصرية :٤(
 ١٢٥)قضا� األدب العريب :٥(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١الجيد منواً حقيقياً لفكرته إال ابستخدام صيغيت السؤال واجلواب (ألن القاص 



 

 
١٥٩ 

 

إن احلوار وظيفة شـــــــخصـــــــية ،ومبعىن أنك إذا أردت أن تعرف شـــــــخصـــــــياتك بســـــــهولة ،فعلى حوارك أن جيري متدفقا إىل      
ا ،بوصــــــــــــفها ذات وعليه فعلى املؤلف يف هذه احلالة أن يعرف طرق كتابة احلوار ويتقنها جيد٠)  ٢جانب أحداث قصــــــــــــتك (

 وظيفة داللية،وتنقسم هذه الطرق على قسمني :
أوًال :أن يكون احلوار ظاهرا ،من خالل اســـــتخدام املؤلف صـــــيغة فعلية ذات داللة وصـــــفية ،وأكثر تلك الصـــــيغ تتمثل يف     

ــرخ ، �دى  وغري ذـلك من األفعـال ،وغـالـبا مـا يلجـأ املؤلف إىل ٠٠٠أفعـال القول :ـقال ،قلـت ، أجـاب ،ســــــــــــــأل، مهس، صــــــــــــ
واالبتعاد عن التكرار ،فضــال عن بروز الشــخصــيات أبمسائها أو ٠)٣ة (اســتخدام أكثر من صــيغة واحدة يف النص لكســر الراتب

صـفاهتا يف هذا احلوار ،وهذه الطريقة من أكثر الطرق شـيوعا يف األسـاطري بل الوحيدة يف النصـوص األسـطورية ،فنجد ذلك يف 
ملتحاورين ،وعن الصــيغة الفعلية احلوار القائم بني ابســو وتعامة يف أســطورة (اخلليقة البابلية )إذ يكشــف النص عن شــخصــيات ا

 املستخدمة ،تقول األسطورة : 
 (وفتح ابسو فمه ،قائال لتعامة بصوت مرتفع (                    
 "لقد غدا سلوكهم مؤمل يل                      

 يف النهار ال أستطيع راحة ، ويف الليل ال حيلو يل رقاد                       
 ألدمر�م ،وأضع حدًا لفعاهلم ،                       

 فيخيم الصمت وخنلد بعدها للنوم "                       
 فلما مسعت تعامة ذلك                       
 اثر غضبها وصاحت بزوجها ،                                           
 كتمت الشر يف فؤادها وقالت :                       
 "ملاذا ندمر من وهبناهم ،حنن احلياة ؟                     
 ) ١))(٠٠إن سلوكهم ملؤمل حقا ،ولكن دعو� نتصرف بلني(وروية)                   

 _______                      ________ 
  ٤١)ينظر:إشكالية املكان يف النص األديب :١(
  ٤٢)ينظر: السيناريو:٢(
   ٤٤عالقاته وتقنياته السردية :–)ينظر: احلوار القصصي ٣(
   ٤٦)مغامرة العقل األوىل :٤(

ن وضـــــــــع احلوار إبحدى هاتني دّلت صـــــــــيغة الفعل (قال وقالت ) هنا عن شـــــــــخصـــــــــية املتحاورين /ابســـــــــو وتعامة ،كما أ      
الشــخصــيتني داخل أقواس التنصــيص ،أعطى فرصــة أكرب للقارئ يف الكشــف عن بداية احلوار و�ايته وفصــله عن الســرد الذي 

 ٠جاء يف النص فاصًال بني احلوارين 



 

 
١٦٠ 

 

لته الشـعورية،أو اجلسـمية اثنياً:أن يكون احلوار مضـمرا،يتم فيه إخفاء أية إشـارة إىل شـخصـية املتحاورين،امسه،أو وصـف حا     
ــرد  ــافة الكتابية بني الســــــــــــ ــال كبري يف املســــــــــــ ــيما يف حالة وجود انفصــــــــــــ ــية،وحتتمل هذه الطريقة وقوع اللبس والســــــــــــ أو النفســــــــــــ

 ٠و�درا ما جند هذه الطريقة يف ثنا� النصوص األسطورية إن مل نقل انعدامها بتاات )١(والعرض
وإذا كان النقاد قد اشـــرتطوا يف أن يكون احلوار حديثا بني شـــخصـــني على أقل  تقدير ،فإن هذا التحديد ليس ضـــرور� يف     

كل األحوال ،فالكاتب ليس ملزماً حبصـر حواره بني شـخصـني فقط ((فقد يكون بني كثرة ،وهناك حوار بني اثنني ،وحوار بني 
بني واحـد من طرف ومجـاعـة من طرف آخر ،مث هنـاك حوار بني مجـاعـة وأخرى   واحـد من طرف واثنني من طرف آخر ،وحوار

٠)٢))(٠٠٠ 
ا� احلديث املوجه من قبل شخص إىل مجاعة ،فنجد ٠فاحلديث بني االثنني واضح كما يف النص السبق بني ابسو وتعامة       

 حلة اله املاء اىل نفر):ر -ذلك يف حوار انليل املوجه اىل مجاعة (االنو�كي )يف أسطورة (انكي واريدو
 أيتها اآلهلة العظام ،�من تقفون حويل ((                          

 لقد بىن ولدي دارا ،امللك (انكي )                           
 (اريدو)رفعها من األرض كأ�ا اجلبل                            
 ) ٣د بناها يف مكان جيد ))(لق                                           

وقد يكون احلوار ممتدا يف البعض منه ،وقصــــريا يف البعض اآلخر ،وقد �يت وســــطا بني هذا وذاك حســــب ما تقتضــــيه احلال    
 )،طبقا للشخصية امللقاة على٤ويستدعيه املقام (

________________ 
  ٤٧)ينظر :احلوار القصصي :١( 
   ٢٢٧)أدب القصة يف القران الكرمي :٢(
 ١٠٧)األساطري السومرية :٣(
 ٢٢٨) ينظر :أدب القصة يف القران الكرمي :٤(
 
 
 
 
 
 
 

 ٠)١عاتقها ألن ((طول مجل احلوار وقصرها تعتمد على شخصية احملاور ))(



 

 
١٦١ 

 

 ومن احلوار القصري ما �يت على شكل سطرين أو ثالثة كما يف أسطورة (نرجال وايرشكيجال )البابلية:     
 ((إذا كنا نستطيع اهلبوط إليك                             

 فإنك ال تستطيعني الصعود إلينا                               
 ) ٢نك رسوال لنعطيه نصيبك ؟))(فهال أرسلت من لد                             

)،وأســــطورة ٤)،وأســــطورة (زواج أ�� ودوموزي )(٣فنجده يف أســــطورة (اخلليقة البابلية)(–وهو الغالب  –أما احلوار الطويل      
 ٠) وغريها ٥(أ�� والبستاين )(

ــردية     ــر الســـــــ ــية ،احلدث   وللحوار وظائف متنوعة ،تتحدد من خالل العالقة القائمة بينه وبني العناصـــــــ األخرى /الشـــــــــخصـــــــ
،الزمان ،املكان إذ ((تكشــف شــبكة العالقات القائمة بني العناصــر الفنية إن الرواية الميكن أن تقوم إال بوجود تلك العالقات 

 ٠)٦،وال تتحدد مساهتا الفنية إال بتحديد تلك العناصر ))(
كما أنه يســهم يف ٠)٧ها وطبائعها األســاســية ))(ولعل من أوىل الوظائف أنه يكشــف عن ((أفكار الشــخصــيات وعواطف     

)وتصـــويرها تصـــويرا دقيقا من شـــانه أن يكشـــف عن أبرز مالحمها الداخلية واخلارجية على حد ســـواء ٨((رســـم الشـــخصـــية ))(
 ،فهو يكشف عن

حلوار ووعي ((مســــــــتو�ت متعددة للشــــــــخصــــــــية ،وهي ذات طبيعة مركبة يلم الروائي الفنان بكل أجزائها فتحس ابلتطابق بني ا
 ٠)١الشخصية الروائية ))(

____________ 
    ١٧١) دراسة نصية (أدبية ):١(
   ٢٣٠)مغامرة العقل األوىل :٢(
   ٥١-٤٨ن :٠)ينظر :م٣(
   ٩٦و ٨٩)ينظر :عشتار ومأساة متوز :٤(
   ١٥٠-١٤٦)ينظر :من ألواح سومر :٥(
   ٢١٠) البناء الفين يف رواية احلرب العربية يف العراق :٦(
   ١٨٨وينظر :جنيب حمفوظ والقصة القصرية : ١٨١)فن املسرحية :٧(
   ١٦٣)قضا� الفن القصصي :٨(
   ٣٢٩) صورة البطل يف الرواية العراقية :٩(
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احلدث ويبلوره ،فهو يعمل على بناء الوقائع اجلزئية كما أن له عالقة ابحلدث ،ذلك أن احلوار املتبادل بني الشخصيات ينمي   
الصـغرية ومتاسـكها يف النص ،ويربط بعضـها ابلبعض اآلخر ،كما أن له صـلة ابلزمان واملكان ،بوصـفهما اإلطار الذي يتشـكل 

 وقد حدد �كبســون  للحوار ســت وظائف٠)١من خالله احلدث والشــخصــية ،فيقوم احلوار ابلكشــف عن هذين العنصــرين (
أساسية اعتمادا على ثنائية املرسل واملرسل إليه ،ولكي تكون هذه الرسالة فاعلة البد من سياق أو مرجع يعتمد عليه يف إحالة 

كليا أو جزئيا –كما تقتضــي وجود ســنن مشــرتكة    ٠هذه الرســالة ،وهذا الســياق إما أن يكون لفظيا أو قابال ألن يكون كذلك 
 عرف ابرت السنن أب�ا: بني املرسل واملرسل إليه ،وقد –

ــا جمموع الوحدات اليت تقوم إما  ــؤال واإلجابة عنه ،وهو أيضــــ ــياغة ســــ ــاليب متنوعة بصــــ ((جمموع الوحدات اليت تقوم ،وفق أســــ
 )٢بتهيئة السؤال وإما بتأجيل اجلواب ))(

ــمح هل      ــيا أو فيزيقيا فيسـ ــال بني االثنني ،قد يكون نفسـ ــالة أخريا ،وجود اتصـ ــي الرسـ ــل (كما تقتضـ فحدد هذه ٠)٣ا ابلتواصـ
 الوظائف ب:

 الوظيفة االنفعالية   -١
 الوظيفة اإلفهامية    -٢
 الوظيفة االنتباهية    -٣
 الوظيفة املرجعية  -٤
 الوظيفة الشعرية     -٥
 ٠)٤لسانية (-الوظيفة امليتا -٦

إليه الكثري من والحاجة بنا للدخول يف تفاصـــيل هذه الوظائف والغرض منها وصـــيغها املعتمدة يف النص فذاك أمر تطرق      
  ٠الباحثني،وقد يبعد� عن مهامنا يف الكشف عن أسلوب احلوار املستخدم يف األساطري

 ٠واملتمعن يف األسـاطري سـيجد أن أغلب احلوارات املتداولة بني الشـخصـيات الخترج عن أسـلوب صـياغة األسـئلة واألجوبة    
 فكان ملؤلف األساطري حماوالت مبكرة يف

  _________________ 
   ٢١٠) ينظر :البناء الفين يف رواية احلرب العربية يف العراق :١(
   ١٦-١٥حنو سيميائيات لأليديولوجيا :–)النص السردي ٢(
   ٢٧)ينظر :قضا� شعرية :٣(
   ٠ ١٨٣-١٧٩واحلوار القصصي : ١٠٧– ١٠٦ومدخل إىل نظرية القصة : ٣٠-٢٧ن :٠)ينظر م٤(
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إذ يصـــــور احلوار القائم بني انليل وننليل الصـــــفات  ٠اســـــتغالل احلوار للكشـــــف عن الشـــــخصـــــيات ودورها يف تطوير احلدث   

ــر �كلون  البشــــــــرية اليت اتصــــــــفت هبا اآلهلة،وكان أقواها وأعلمها واحكمها يعد بشــــــــرا يف هيئته وأفكاره وأعماله،فكانوا كالبشــــــ
فنجد ذلك يف احلوار املتبادل بني ٠)١فهم البشـرية وصـفات الضـعف البشـري(ويشـربون ويتزاوجون ويؤسـسـون األسـر،وهلم عواط

 هاتني الشخصيتني:
 إن انليل،حقا/مليكك،ولكين أيضا مليكتك-((                  

 ٠٠٠إذا كنِت حقا مليكيت ،فدعيين املس -                    
 ليإن ماء مليكك يف داخلي "��"أنه يف داخ-                  

 ليذهب ماء مليكي إىل السماء ،-                                
 ليذهب "��"إىل السماء-                  
 )٢))(٠٠٠واتركي مائي يذهب اىل األرض -                  

وعلى هذا املنوال يســـــــــتمر هذا احلوار ويتكرر كاشـــــــــفا عن احلقائق اليت ميكن أن توصـــــــــلنا اىل عملية والدة ��/اله القمر       
إذ إن نفي انليل اىل العامل الســـــــفلي   ٠اىل العامل الســـــــفي–الذين ولدوا بعده –وكيف انه اســـــــتقر يف الســـــــماء ،ومضـــــــى اآلخرون 

                                        ٠مأزق مل يكن ليخرج منه إال حبكمته اليت أنقذته من هذا املصري ومغادرة ننليل حبثا عنه ،وضعه يف
وقد يكشــف احلوار عن قوانني العامل الســفلي ،واحملرمات اليت جيب االبتعاد عن فعلها يف حالة نزول امليت اىل هذا العامل        

ــفلي )(، كالذي جنده يف احلوار القائم بني أ� ) ،ويف أســــــــــــطورة (كلكامش  ٣� ونييت يف أســــــــــــطورة (هبوط أ�� اىل العامل الســــــــــ
ــفل ) ــفل من ٠وانكيدو يف العامل األسـ ــدد النزول اىل العامل األسـ ــائحه اىل انكيدو وهو بصـ فمن خالل احلوار يقدم كلكامش نصـ

نزل انكيدو اىل هناك يرتكب احملرمات فيقبض وبعد أن ي٠)اللتني ســــــقطتا إىل ذلك العامل٤أجل اإلتيان ابليت "بكو" و "مكو"(
عليه ومينع من اخلروج،فيتوســـط كلكامش لدى انليل العادته،لكن هذا األخري ميتنع عن مســـاعدته فيقصـــد كلكامش انكي/اله 

 احلكمة فيأمر اوتو/اله الشمس أبن يفتح ثقبا يف العامل األسفل والسماح
___________ 

   ٠ ١٦٩)ينظر :من ألواح سومر :١(
  ٠ ٣٣)مغامرة العقل األوىل :٢(
  ٠ ١٩٤-١٩٣)ينظر:عشتار ومأساة متوز :٣(
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 ٠ )يعتقد أن املقصود ابألول :الطبل ،واآلخر :مدق الطبل٤(
 
 

 والسماح لروح انكيدو ابلصعود اىل األرض ،فيتبادل االثنان احلوار اآليت:
         

 أمل تر الذي لديه ولد واحد ؟–((كلكامش     
 أجل لقد رأيت  -انكيدو             
 كيف كان يعامل ؟–كلكامش               
 ) ١))(٠٠٠"اجلواب خمروم"- انكيدو             

 : ويستمر هذا احلوار طويال ومتضي األسئلة على النحو التايل    
 والذي جسمه ميت وملقى على األرض أمل جتده ؟–((كلكامش             

 )٢إن روحه مل جتد الراحة يف العامل ))(-كيدوان              
وهو ما جنده يف احلوار القائم بني انكي وننماخ /ننخرساج ٠وقد يكشف احلوار عن كيفية تقرير مصري اإلنسان من قبل اآلهلة   
: 

 ((إن من خلَقته يداِك ،أ� الذي قّدرُت مصريه               
 وأعطيته اخلبز ليأكل                

 فقّدري مصري من خلَقته يدايَّ                  
 )٣أعطه اخلبز ليأكل ))(                

وقد �يت احلوار لفض النزاع الدائر بني اآلهلة ،وأكثر ما يربز هذا الشـكل يف األسـاطري اليت أتخذ شـكل املناظرات أو ما يسـمى 
ـــيل أحد اآلهلة على اآلخر وبـيان حق أحدمها دون اآلخر ابحملاورات ،اهلدف منهـا أوًال :فض النزاع الدائر بني اآلهلـ  ة ،مث تفضــــــــــــ

 كما جند ذلك يف احلوار القائم بني :٠اثنياً 
 )٤امييش واينتني ( -١
 ) ٥أ�� وشقيقها اوتو (-٢ 
 )٦الفالح والراعي (-٣ 

______________ 
 ٠ ٦٢-٦١)األساطري السومرية :١(
   ٠ ٦٢ن:٠)م٢( 
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   ٠ ١١٦ن:٠)م٣(
  ٠ ٢٢٩)ينظر:من ألواح سومر :٤(
 ٠ ٩٢-٨٩)ينظر:عشتار ومأساة متوز :٥(
 ٠ ٩٦-٩٣) عشتار ومأساة متوز :٦(

ويدور حوار بني االثنني حماولة من األول إغراء الثاين من خالل إظهار صـــــــــــفاته والوعد بتقدمي اهلدا� حملاور الثاين ،فيما        
ولعل احلوار الدائر بني كلكامش وأ�� يف أســــــــطورة (أ�� ٠يكون رد األخري /احملاور الثاين إثبات عيوب األول وإبراز مســــــــاوئه  

وهو حوار طويل نســــــــبيا ينقســــــــم على قســــــــمني يدور األول منه بني أ��   ٠ماوي )خري مثال على هذا وكلكامش والثور الـســـــــ 
 وكلكامش ،أما اآلخر فيدور بني أ�� وانو /اله السماء        

وقد نكتشــــــــــف يف هذه األســــــــــطورة حالة ختتلف عما هو مألوف يف تقديس املخلوق لآلهلة ،فاملعروف إن املخلوق عندما     
اآلهلة فإنه يعبدها ويبتعد عن كل ما ميكن أن يشــــــــــــني هذه العالقة بينهما ،لكننا جند يف حوار كلكامش وانكيدو أ�ما يقدس 

 يتوعدان أ�� ابلسوء ،األول يعدد مثالبها ويهينها ،والثاين يتوعدها بقطع فخذ الثور السماوي لريميه يف وجهها فيقول :
 اعتلت فوق أسوار "اوروك "احملصنة (أما )عشتار فإ�ا((                 

 قفزت فوق الشرفات وقذفت بلعناهتا (صارخة ):                   
 "الويل لكلكامش "الذي دنسين وأهانين ألنه قتل ثور السماء                   
 وملا أن مسع "انكيدو "هذا القول من عشتار                   
 ثور السماوي (األمين )وقذفه بوجهها وقال :قطع فخذ ال                   
 "لو أمسكُت بِك لفعلُت بِك مثل ما فعلُت به                  

 )١ولربطُت أحشاءه جبنبيك ))(                   
بني  وال يقتصــــــر احلوار على الشــــــخصــــــيات اإلهلية والبشــــــرية ،إذ جند حوارا بني احليوا�ت كما هو احلال يف احلوار الذي دار  

ــروايتا� من جهة اثلثة . وأخريا بني اآلهلة واحلية ، فاحلوار  ــر وابنه من جهة أخرى ، وبني النســ ــر واحلية من جهة وبني النســ النســ
ــر واحلية  يقوم على مبدأ التعاون بني االثنني والوفاء ابلوعد( ــر وابنه يكشـــــف عن ٢الذي دار بني النســـ )، والذي دار بني النســـ

 ن الذي ينصح أابه مرتني ويف  حوارين منفصلني ، األول : املوقف الفكري لالب
 ((عندما كرب فراخ النسر وشبوا ،                      

 أضمر النسر مكيدة شريرة يف قلبه                       
                     _______________ 

   ٠) ملحمة كلكامش ،طه ابقر١(
 الفردوس واجلحيم )ينظر:الرحلة إىل ٢(
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 مث حتدث إىل فراخه قائال:    

 إين آلكل صغار احلية .                       
 سيشتعل غضبها على ابلتأكيد                       
 ولكين سوف أطري عاليا واختبئ يف األجواء،                       
  ٠مث أهبط إىل أعلى الشجرة فقط ألخطف من مثرها                       
 فقال له فراخ مزغب كثري احلكمة قال ألبيه :                        
 ) ١ف متسك بك))(ال تفعل ذلك � أيب ألن الشبكة مشس سو                        

 ) .٢أما اآلخر فيأخذ فيه االبن دور الناضح الذي ال �خذ األب بنصيحة فيقع يف اهلالك ويهلك كما تنبأ االبن بذلك(    
أما احلوارالذي يدور بني النســروايتا� فيقوم على اتفاقية بينهما يتعهد فيه األول بتقدمي املســاعدة للثاين يف احلصــول على ما     

ــاب احلـية من جراء ٣فـيدور بني االثنني حوارات كثرية(يرغـبه  )،أما الذي دار بني اآلهلة واحلـية فيكشــــــــــــــف عن األمل الذي أصــــــــــــ
 ٠)٤إخالف النسر لوعده(

 
 احلوار الداخلي ( املونولوج ) : -٢

) ٥يعرف أبنه :(( حديث الشخصية اىل نفسها ، أو هو تقدمي احملتوى الذهين للشخصية من دون التكلم عنه مباشرة ))(     
،ففيه حتاول الشـــــخصـــــية ((مغادرة القوى الالإنســـــانية للمجتمع اىل عامل الوعي الفردي ، هذا العامل الذي يظن لو أنه ال يذعن 

 ا النوع من احلوار أبنه دائري ترجيعي أي أنه ____________) ويوصف هذ٦للتأثريات اخلارجية))(
  ٠ ٥٢)ينظر:األسطورة واملعىن ،السواح :١(
    ٠ ٢٣٩)ينظر :الرحلة إىل الفردوس واجلحيم :٢(
 ٠ ٢٤٥-٢٤٣ن:٠)ينظر:م٣(
 ٠ ٢٣٨ن:٠)ينظر:م٤(
 ٠ ٢٢٣)قصص الرحلة اخليالية :٥(
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 ٠ ١٦٨ألدب :موسوعة نظرية ا–)الرواية ملحمة العصر احلديث ٦(
ذلك احلوار الذي ينطلق من األعماق ليعود إليها مباشـرة فالشـخصـية تتسـاءل ، من دون حاجة إىل جواب وقد �يت رئيسـا أو 
اثنو� ، وقد يكون طويال أو قصـــريا ، كما أنه ميكن أن يكون هامشـــيا جمرد حوار ال أمهية له يف ســـياق احلدث أو قد يكون ذا 

 )١أتثري كبري(
ن نوعه فإن النصـــوص الســـردية القدمية مل حتفل مبثل هذا النوع من احلوار ،إذ(( مل يكن الســـرد القدمي يســـمح للشـــخصـــية وأ�ً كا

)،وقد ذهب أحد النقاد اىل(( أن الذي جيمع األخبار اليهمه ما جيول يف نفس الشخص، الهتمه خواطره ٢أن تكلم نفسها))(
 ) ٣ق عالقة مع أشخاص آخرين))(،وإمنا أفعاله وأقواله يف مواقف معني يف سيا

قد خلت –والســيما األســطورية –ورمبا يكون هذا النوع من احلوار رئيســا اىل جانب احلوار اخلارجي إال أن الســرود الشــفاهية     
منه،ومل جند له أثرا يف نصـــــوصـــــنا إال يف أســـــطورتني ومها حواران قصـــــريان جدا ال يشـــــكالن أمهية يف ســـــياق احلدث األســـــطوري 

ايشــكالنه من أثر يف الكشــف عن خماوف الشــخصــية وضــعفها أو الكشــف عن نوا�ها فظهر األول يف أســطورة(اخلليقة بقدرم
 البابلية)على لسان انو وهو يواجه تعامة:

 ولفظ أمامه مامتتمه يف سره ملا رأى تعامة  ((                
 )  ٤إّن ذراعيَّ ال يكفيان إلخضاعها))(                  

أما اآلخر : فنجده يف أسطورة ( سرقة ألواح القدر ) وفيه نكتشف رغبة انزو املسبقة يف سرقة ألواح القدر وطمعه قي       
 فرض هيمنته على اآلخرين :  

 ) :  ((فعقد العزم على اغتصاب سلطة انليل ( قائال يف نفسه              
 سآخذ ألواح القدر اإلهلية                
 وأفرض هيمنيت على األوامر لكل اآلهلة .               
 وأمتلك العرش وأكون سيد الطقوس والشعائر               
كانت سيطرة انزو على ألواح القدر    ).٥))( ٠)igigiوسوف أعطي توجيهايت لكل واحد من اآلهلة ايكيكي(             

 مبثابة كارثة حلت على جممع اآلهلة ففيها تكمن  
______________ 

  ٠ ١١٢)ينظر :احلوار القصصي :١(
   ٠ ٢٢٣)قصص الرحلة اخليالية :٢(
  ٠ ٨٠)احلكاية والتأويل :٣(
  ٠ ٥٢)مغامرة العقل األوىل :٤(
 ٠ ٢٨)سومر أسطورة وملحمة :٥(
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 ((قوة سحرية هائلة متكن من حيوز عليها من فرض سيطرته على الكون أبمجعه اليت  
فاظ عليها كما أنه ميكن أن ) ،ونظراً  هلذه األمهية فقد كان احل١مبوجبها أيضــــا يتقرر املصــــري لآلهلة والبشــــر على حد ســــواء))(

 يستغلها يف خططه الشريرة .
فنجد إشــارة الراوي اىل أن هذا احلوار هو داخلي من خالل قرائن موجودة يف النص، ففي النص األول يشــري اىل ذلك بقوله   

 : " مامتته يف سره" أما يف النص اآلخر قوله : "قائال يف نفسه" اىل هذا النوع من احلوار . 
) لكنها ختتلف عما قبلها يف ٢(( حديث النفس وجنواها))(  :�يت هذا احلوار على شكل مناجاة مع النفس وتعرف أب�اوقد   

أ�ا حديث مع النفس بصــوت عال ومســموع، تتحدث فيها الشــخصــية مع نفســها من دون أن يكون مثة طرف آخر مشــارك 
 فيه وجند مثل هذا احلوار يف أسطورة ( هالك مدينة اور ) :

 اليوم الذي كنُت أخشى ، يوم العاصفة ((              
 يوم العاصفة ذاك قد كتب عليَّ وقّدر                
 هبط عليَّ مثقًال  ابلدمع .                
 يوم العاصفة ذاك، قد كتب عليَّ وقّدر .                 
 )٣))( هبط عليَّ مثقًال ابلدمع ،هبط عليَّ أ� امللكة               

 وتستمر اآلهلة ننكال يف مرثيتها الطويلة فال جند أثرا لوجود طرف آخر مشارك يف هذا احلوار أو حىت مستمع أو متلق يتلقاه .
فية للذوات اليت تشــكل حمور حماولته إذ إنه إن األديب الســومري وهو يصــور الصــراع القائم بني اآلهلة ال يغوص يف األعماق اخل

مل يكن ،كما يبدو، قادرا على إدراك اجلوانب السـيكولوجية: املشـاعر ،األحاسـيس االنفعاالت، ردود  الفعل واىل غري ذلك مما 
ه أو إنه يظل غائما يف منطقة ما قريبة من الســــــــــــطح ويروى لقارئ  ٠ينتاب تلك الشــــــــــــخوص وهي تعيش جتربة الصــــــــــــراع والتأزم

 ٠) لذلك جاء احلوار الداخلي قليًال قياسا ابحلوار اخلارجي املتناوب بني الشخصيات ٤مستمعه أحدااث وقعت))(
________________ 

   ٢٨)سومر أسطورة وملحمة :١(
   ٠)لسان العرب :مادة (جنو)٢(
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   ٤٦)األسطورة واملعىن :السواح :٣(
 ١/٦٣)فكرة الصراع يف األدب السومري :٤( 
 
 
 
 
 
 
 احلوار املقطوع :-٣

ــول اىل النهـايـة أو النتيجـة املرجوة منـه ويف هـذه احلـالـة تبقى نفس املتلقي      ويتمثـل هـذا يف((احلوار الـذي يقطع  قبـل الوصــــــــــــ
حباجة إىل معرفة املزيد ولعل السـبب يف ذلك يعود اىل اسـتخدام هذا الشـكل من احلوار كعامل مسـاعد وليس أسـاسـيا يف البناء 

 ) .١(األسلويب))
ويعــد نوعــًا من احلوار اخلــارجي ودليلنــا على ذلــك هو وجود طرفني أو أكثر فيــه ولكن مــا مييزه عن األول أنــه مع وجود     

هذا –الطرف اآلخر فيه لكنه يفتقد اجلواب أي أن الطرف األول يتكلم ويوجه األســــــئلة إىل الطرف اآلخر من دون أن يكلف 
 األخري

ــة ــه عناء  الرد أو مناقشـ ــة فهو ال يظهر   نفسـ ــية الثاين غامضـ األول،وهو حوار يعتمد دائما على احملاور األول فيما تبقى شـــخصـ
)، ٢من خالل احلوار على الرغم من وجوده ومشاركته يف أطراف احلديث وهو(( ال يرقى يف فنيته اىل مستوى احلوار الكامل))(

 ويتم بشكلني:
م الشـــــــــروع يف الكالم ،أو اإلجابة على األســـــــــئلة املوجهة إليه ،فيقوم املؤلف إما أن يقوم احملاور الثاين ابلصـــــــــمت وعد  -١   

)داللة على احلذف،وهذا الصـــــــــــــمت ال �يت عبثا أو جملرد التقاط األنفاس وإمنا هو ((توقف زمين ٠٠٠حينئذ بوضـــــــــــــع نقاط (
)،أي أن الصــمت هو ٣داللته))(قصــدي خيرتق كالم الشــخصــيات يف املشــهد ويكون لقصــديته أثريف توجيه احلوارواســتمراريته و 

وهذا الشــكل قد يصــلح يف النصــوص الســردية املكتوبة ،لكنه يف ٠)٤جزء من احلوار،أو بتعبري آخر،جزء من العملية الســردية (
ــاطري ،الميكن االعتماد عليه ،ألن احلذف املوجود يف معظمها ال يدلل على صـــــــــــمت  ــردية القدمية ،كاألســـــــــ النصـــــــــــوص الســـــــــ

ــاطري قد دونت على األلواح املتحاورين ،بل هو  ــر أو تلف بعض الرقم الطينية ،وحنن نعلم أن األســــــــــــ اخنرام حدث نتيجة كســــــــــــ
 ٠،وهي قابلة للتلف أو الكسر

واحلوار يف هذا الشـــكل –وهو الشـــائع –أو أن يقوم احملاور الثاين ابلفعل بدال من الكالم من دون مناقشـــة أو اســـتفســـار  -٢     
 ىن أنه يعتمد تفسري يقوم بوظيفة أيديولوجية مبع

________________ 
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 ٠ ٧٧)احلوار عند شعراء الغزل يف العصر األموي :١(
   ٠ ٧٨ن :٠)م٢(
  ٥٠)احلوار القصصي :٣(
 ٠ ٥٠ن:٠)م٤(
 
 
 
 
 
 

او الكشـف عن مربرات الفعل القائم ،وقد يكشـف عن حاالت نفسـية تفيد يف بناء احلدث الدرامي وتصـعيده ٠)١األسـباب (
 اجلنة البابلية )يف قوله:-األسطوري ،فحينما حياور آدااب الر�ح اجلنوبية يف أسطورة (آداابيف النص 

 اجلنوب ،لتكون (ملعونة )مجيع رقاك -((فصرخ:"� ريح                      
 وحينما لفظ هذه الكلمات ٠ليتين أحطم جناحك "                        
  ٠)٢اجلنوب قد حتطم ))(–اح ريح إذا جبن                        

فان مثل هذا احلوار حينما يكون موجها من طرف اىل آخر ،وال يســـــــــمع أي جواب منه ((فإنه يعين الكثري ،ويفتح له اباب 
 ٠) ٣لتداعي األفكار ويبعث تفسـريا عميقا لذلك الصـمت ألن السـكون يف بعض املواضـع أبلغ من الكالم وأشـد أتثريا ))(

حطم جوااب فعليا مباشـرا للعنة اليت صـبها آدااب على الر�ح ،كما أنه يعين االمتثال واخلضـوع غري املباشـر من ويصـبح فعل الت
كما أن وجود صــــــــــيغة املنادى يف هذا   ٠طرف جامد /غري مادي ،لطرف له ســــــــــطوة التحكم وهو طرف إنســــــــــاين /مادي 

ــيص الطرف اآلخر وتنبيهـه للتحـاور أو احلوار ـيدـلل على وجود ((العالقـة الوثيقـة بني النـداء واحلوار ك ون النـداء يفيـد ختصــــــــــــ
  ٠) ٤))( ٠٠٠القيام بعمل ويستخدم بشكل أوسع حينما يتخذ احلوار أسلوب املفاجأة ونعين به خماطبة غري العاقل كالريح 

 ويوجه انزو حواره اىل القوس يف أسطورة (سرقة ألواح القدر)   
 بت !ارجع اىل قصبك  ((أنت أيها السهم الذي اث             

 وأنت �بدن القوس !ارجع اىل شجرياتك                 
 وأنت � وتر القوس !ارجع إىل معي كبشك               
  ٠)٥))( ٠٠٠وأنت أيها الريش !ارجع اىل طريك               
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ــياء ظاهرة للعيان         ــةغري عاقلة،فريح اجلنوب والقوس أشــ ــوســ ــياء مادية /حمســ إن احلوار يف هذين النصــــني موجه إىل أشــ
 لكنها الميكن هلا أن تشارك اآلخر يف حواره؛أل�ما ال ينطقان كما البشر ،ولكنهما قد يشاركانه يف الفعل ،فداللة احلوار

  ٠ ١٠٥)ينظر مدخل إىل نظرية القصة :١(
   ٠ ٢٣١)الرحلة إىل الفردوس واجلحيم :٢(
  ٠ ٧٩)احلوار عند شعراء الغزل يف العصر األموي :٣(
   ٠ ٢٥ن:٠)م٤(
  ٠ ١٣٢)سومر أسطورة وملحمة :٥(
 
 
 
 
 

ــاركته فيه  –قد حتطم –واملوجه إىل الريح اجلنوبية ،ورد الفعل احلاصـــــــــل  ــتجابة اآلخر حلوار األول ومشـــــــ أما  ٠تشـــــــــري اىل اســـــــ
ورد فعله من خالل ارتداده  وعدم وصـول السـهم اىل جسـد  –من قبل انزو  –ابلنسـبة لوتر القوس  ،فإن احلديث املوجه إليه 

انزو داللة أكيدة على أن احلوار هنا موجه اىل طرف مشــارك يف النص ،فيما تشــري داللة الفعل (أرعبت )إىل أنســنة القوس 
 وإخراجه من حيز اجلمود اىل حيز الفعل اإلنساين يف قوله: 

   ٠) ١السهام قرب جسده ))( اليت أرعبت وتر القوس ،فلم تصل((          
وهكذا جند احلوار أبشكاله الثالثة يؤدي دورا مهما يف النص األسطوري ،فهو يكشف عن أفكار الشخصيات ،كما أنه   

ووجوده يف النص األســــــــطوري إشــــــــارة   ٠حمور مهم يف إاثرة الصــــــــراع بني اآلهلة من جهة ،وفض هذا النزاع من جهة أخرى 
  ٠هما من عناصر السرد واضحة إىل عّده عنصرا م
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__________________ 
  ٠ ١٣٢)سومر أسطورة وملحمة :١(

 

 

 

 
 
 
 

 اخلامتة
ونتائج البحث  
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 اخلامتة ونتائج البحث

 توصل البحث إىل جمموعة من النتائج جنملها مبا �يت: 
مقومات جناح األسطورة بوصفها تشكلت النصوص السردية القدمية فيما بينها تشكال خاصا من شأنه أن يصنع  -١

 عمًال أدبيا. 
محلت مقومات النص الســــــــــردي ، وجنحت يف أن ختلق نصــــــــــا أدبيا يتمتع ابالمتيازات   –منذ األزل    –واألســــــــــاطري  

مث دونت بعد ذلك بزمن طويل على األلواح   –الفنية، فكانت األســـــطورة عبارة عن حكاية تناقلتها األلســـــن شـــــفاها  
ــة ا  –الطينية  ــأة حتكي قصـ ــأت نشـ ــفي ، نشـ ــلوب فلسـ ــان البدائي أبسـ خلليقة األوىل ، معربة عن العقلية البدائية لإلنسـ

 طبيعية ، تلقائية نتيجة صراع اآلهلة آو أنصاف اآلهلة من أجل البقاء واخللود.
مل تكن هناك صورة واضحة لآلهلة يف ذهن اإلنسان البدائي، لذلك جاءت هيئته وصورته اخلارجية مطابقة لصورة   -٢

اإلنسان مع نوع من املبالغة يف تصويره ، وأغلب الشخصيات األسطورية معدومة الصفات واملالمح اخلارجية، ومل  
يكن املؤلف ليوازن يف وصفه ، ففي الوقت الذي يصف فيه بعض الشخصيات وصفا طويال، فإنه يصف األخرى 

صوهلا التارخيية على أرض الواقع مثل : متوز  وصفا مقتضبا ، كما أن أغلبها جاءت مرجعية مبعىن أن هلا حقيقتها وأ
(دوموزي) وجلجامش واوتو�بشتم وايتا� وا�� وغريهم… ولكن هذا اليعين انعدام الشخصيات املتخيلة والعجائبية 

فيها بل إ�ا تسري جنبا إىل جنب مع الشخصيات املرجعية. وقد اختلفت طرائق تقدمي هذه الشخصيات فهناك  
وهناك شخصية تقوم بتقدمي   – وهي الغالبة   –أساس تقدمي الشخصية من وجهة نظر الراوي  أساطري قامت على

 .  -وهي �درة   –فضال عن إن الشخصية قد تصف نفسها   –شخصية أخرى مشاركة هلا يف النص 
نادها  فيما خيص املكان األسطوري ميكن القول : أبنه مل يكن عنصرا رئيسا يف النصوص األسطورية بل اثنو�، الست -٣

إىل العالقة القائمة بني املتخيل والواقعي. وهي عالقة تقوم أساسا بني اآلهلة والبشر . لذلك جاء تقسيمنا له على  
أساس داللته على االنفتاح أو االنغالق، وأتثري هذه الداللة على نفسية قاطنيها، فقد يكون إجيابيا أو سلبيا . ومثة  

 نا عليها تسمية املكان املتحول.أماكن تتحول من داللة إىل أخرى أطلق
العنصر الثالث من عناصر السرد األسطوري : هو احلدث ، اعتمد� يف دراسته على األنساق البنائية اليت حددها  -٤

الشكالنيون الروس، فهيمنت األنساق الثالثة: التتابع والتكرار واحللقي على جمر�ت احلدث، وكان نسق التتابع هو  
 األنساق على األحداث على حنو واضح.املهيمن من بني هذه 

اختذ الراوي موقعه خارج األحداث ، ومبا أن األساطري جمهولة املؤلف، فالراوي الذي نقل لنا األحداث كان مفارقا   -٥
ملرويه ، غري مشارك فيه، فهو غري ممسرح من هذه الناحية، لكن مثة راو يسيطر داخل املشهد األسطوري على 
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و إحدى شخصياهتا، فهو واحلالة هذه راو ممسرح ، ولقد آثر� تقسيم بويون يف حتديد احلدث قد يكون بطال أ
 وجهة نظر الراوي فاستطعنا أن نركز يف دراستنا هلذا العنصر على ثالثة أمناط هي: 

الراوي كلي العلم : راو متماه مبروية، يعرض األحداث كما هي من دون تدخل مباشر منه، وقد يفسح اجملال   -أ
ه كي تروي األحداث من وجهة نظرها، يروي بضمري الغائب ، وينطلق من رؤية خارجية مع وضع مسافة  لشخصيات

 بينه وبني ما يرويه. 
 الراوي حمدود العلم : ينطلق من رؤية حمايدة، ويستخدم ضمري املتكلم يف وصف األحداث والشخصيات.  -ب
النوع من الراوي على حنو مبكر جداً، ذلك أ�ا نص  الرواة املتعددون : فاألسطورة تعكس لنا استخدام املؤلف هلذا  -ج

طويل نوعا ما ، لذا مل يكن من السهل عليه أن يرتك راو� واحدا يعرض األحداث بل إنه ارأتى كسر هذه القاعدة 
وفسح اجملال ألكثر من راو برواية احلدث على النحو الذي خيدم األسطورة معتمدين أسلوب السرد الذايت 

 يف طريقه عرض األحداث. واملوضوعي معا
فيما خيص املروي له ، فلم يكن احلال معه أحسن من حال الراوي، فهو العنصر املكمل له ، يتلقى ما يصدر عن   -٦

الراوي الذي يقوم بدوره هذا إميا� منه أبن مثة من يتلقى منه ما يرويه. وهو ممسرح يف بعض النصوص وغري ممسرح  
 ر من مروي له يتلقى السرد من الرواة املتعددين.يف البعض اآلخر، فضال عن إن اكث

فيما خيص األساليب السردية اليت جلأ إليها مؤلف األسطورة، كان عنصر السرد من أبرزها، هذا العنصر الذي  -٧
تفاعل مع طريقة عرض الراوي ملرويه، ففضال عن السرد املوضوعي الذي برز بصيغة ضمري املتكلم، كان سرداً ذاتياً  

 يعتمد أشكاال وصورا عديدة متثل أبرزها: 
 ابستخدام ضمري املتكلم. -أ

 ابستخدام الرسائل. -ب
 ابستخدام صيغة الشخص الثالث. -ت

 ولكل شكل من هذه األشكال مسات وقفنا عندها يف ضوء حتليلنا للنصوص األسطورية .
ة، ورمبا كان اكثر األسـاليب أما التكرار فهو اآلخر ، أسـلوب تعبريي سـردي كان له صـداه داخل النصـوص األسـطوري

 بروزا وأوضحها ، تعددت أشكاله وأمناطه بـ :
 تكرار مفرده -أ

 تكرار عبارة -ب
 تكرار سطر شعري  -ت
 تكرار مقطع -ث

 ٠فضال عن وجود منطني آخرين من التكرار مها : تكرار الصدارة والتكرار املتضمن لبعض املقاطع الوصفية 
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املباشــــــر املشــــــرتك بني الشــــــخصــــــيات وهيمنته على األمناط األخرى اليت   أما احلوار فنجد ســــــيادة احلوار اخلارجي /   
 وجد�ها بقلة يف النصوص األسطورية كاحلوار الداخلي/ املونولوج واحلوار املقطوع.

هذه هي أبرز النتائج اليت توصلنا إليها عرب مشوار� الطويل مع النصوص األسطورية، ودراستنا هلا وتعمقنا يف مفاصل 
ها ، والشــك يف أن مفاصــل جوهرية أخرى حرضــت قراءتنا الســردية على اســتيالد أســئلتها ظلت غامضــة أســاســية من

وعســـــــــرية على احلل ، جند  من املناســـــــــب إاثرهتا على ضـــــــــفاف اخلامتة لعل الدراســـــــــات األنثروبولوجية واالركيولوجية 
 والفلسفية تتمكن من مقاربتها واقرتاح حلول علمية هلا، ومن هذه األسئلة:

إذا كانت النصوص األسطورية على هذا القدر من الثراء اللغوي والتعبريي والفكري، فكيف نستطيع أن نقوم   -١
اإلنسان البدائي؟ هل من خالل هذه النصوص أم من خالل ما نقلته لنا املصادر التارخيية من أدلة وبراهني تدلل 

 على عقليته البدائية؟.
آهلة تتحكم مبصريه فمن أين أتت هذه التصورات حول اآلهلة، واخللود  إذا كان اإلنسان البدائي جيهل أن هناك -٢

الذي ارتضاه هلا، أمل يكن من األجدر به أن حيتفظ به لنفسه بدال من أن يقر�ا آبهلة ال يعرف عنها شيئا ، مث ملاذا  
 كل هذا اإلجالل واإلكبار ألشياء اليعرف كنهها؟

 �ت األسلوبية الرائعة وهو يصوغ أروع نصوصه األسطورية على اإلطالق. من أين استمد اإلنسان البدائي هذه التقا -٣
وإن بدت هذه األسـئلة وغريها ليسـت ذات عالقة مبشـكالت السـرد وقضـا�ه، فإننا نعتقد إن املسـألة يف شـكل أعمق   

 من أشكاهلا تشتغل على موضوع حضاري واحد يتعلق إببداع اإلنسان تعبريا عن جوهره.
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 امللحق
 أوًال : أمساء الشخصيات األسطورية والتارخيية .

 اثنياً : أمساء األماكن .



 

 
١٧٧ 

 

 الشخصيات األسطورية والتارخيية: أوال:
آبسو: أحد الثالوث اإلهلي األول ، يعد عنصراً أساسا يف نشأة مجيع املخلوقات، وتشكل منه املكون األساس   -١

نوعا من اهلوة العميقة اململوءة ابملاء حتيط ابألرض، كان هو وزوجه تيامه /  للمادة، فهو املاء العذب البدئي، كان 
املاء املاحل البدئي ميزجان امواههما معاً يف هدوء وسكينة، وفوقهما ينتشر الضباب املنبعث منهما . وقد قتل على يد  

 اإلله أ� ، عندما اثرت اآلهلة الفتية عليه.
 .١٦-١٥:  ١، ومعجم األساطري /  ٢٩٧ينظر : مغامرة العقل األوىل / 

اتراحاسيس: بطل قصة الطوفان البابلية، معىن امسه ( الواسع يف احلكمة)، كان رجال تقيا استمع إىل وحي اله   -٢
احلكمة / انكي ، أدرك مغزاه بقرب حلول الطوفان وهالك البشرية، فبىن السفينة، وجنا مع زوجه ومن محلهم على 

 اخللود. ظهر السفينة، وقد كتبت له
 ٣٨ينظر : الطوفان يف األلواح املسمارية/ 

 آتو : آهلة اللباس.  -٣
منحه   –أقدم املدن البابلية  – آدااب : كان ابنا لإلله أ� ، خلقه ليحكم البشر، توىل منصب الكهانة ملدينة أر يدو  -٤

 ة صيد السمك وتقدميه لآلهلة . احلكمة والعقل النِري، حرم احلياة اخلالدة اليت استأثرت هبا اآلهلة ، كان ميارس مهن
 ٢٦:  ١ينظر : معجم األساطري : 

 أ� : من ألقاب متوز وتعين : تنني السماء .   –امشكل  -٥
 ٩٢ينظر: عشتار ومأساة متوز /

اشنان : آهلة احلبوب، خلقها اإلله انليل مع هلار / اله املواشي، لكي يزودا اآلهلة ابلطعام واملالبس، ونتيجة لشرهبما   -٦
 شرااب مفرطا أخذا ابلنزاع فأمهال واجباهتما جتاه اآلهلة . مما أدى ابلتايل إىل خلق البشر. اخلمر 

 ١٦-١٥:  ١ينظر: معجم األساطري / 
آن : شخصت السماء ابإلله آن ، وشخصت األرض ابآلهلة كي ، ومن احتادمها ولد انليل / اله اهلواء الذي قام   -٧

ئنا على شكل مساء وأرض تفصلها الر�ح. ينظر : معجم األساطري  بفصل أحدمها عن اآلخر، وجعل من الكون كا
/ ٦٥:   ١ 

ا�� : االسم السومري لعشتار البابلية ، زوجة دوموزي، آهلة احلب واخلصب عند السومريني، هبا ارتبطت مظاهر   -٨
(عناة) و (افروديت)   تبدل الطبيعة. اختصت لنفسها بكوكب الزهرة، ابنة اله القمر / �� ، يعادهلا عند الكنعانيني

عند اإلغريق، و(فينوس) عند الرومان. وهي فضال عن كو�ا آهلة احلب واخلصب فإ�ا آهلة احلروب واملعارك. مركز  
 عبادهتا (الوركاء). نظر إليها السومريون كآهلة االم فعرفت أبمساء متنوعة مثل : ننخرساج وننماخ وننتو واورورو.

 .٢٧ولغز عشتار/ ٣٠واملعتقدات الدينية يف العراق القدمي /  ٣٠٠-٢٢٩ ينظر: مغامرة العقل األوىل /
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 انتو : الصيغة املؤنثة النو ، أطلقها على ا�� بعد أن تزوجها، أصبحت سيدة السماء األوىل.  -٩
 ٤١١ينظر: احلياة اليومية يف بالد اببل وآشور / 

هلا ، ورد امسه يف نصوص ساللة كيش الثانية،  آنزو : ويعرف ابسم طائر أمدكود ، له رأس أسد وجسم صقر، كان إ -١٠
 بوصفه رمزا لإلله ننكر سو / اله املدينة.

 ٦٠جذور املعتقدات اخلاصة هبما يف حضارة وادي الرافدين /  –ينظر: عشتار ومتوز 
ينظر : معجم  انشار : احلفيد األكرب البسو ، ولدمع كيشار نتيجة تزاوج خلمو وخلاو، وهو والد اله السماء/ انو.    -١١

 ٧٠: ١األساطري / 
انكي : اله احلكمة واملاء . يعين امسه ( بيت املاء) للداللة على صفته ومدار أتثريه . مملكته األصلية االبسو. سكن   -١٢

مدينة أر يدو املقدسة. لقب ابألب وملك اآلهلة. خالق العامل وسيد القدر، معروف حببه للبشرية، وهو اله املكر  
ت نفسه. واليه تعزى معظم أساطري خلق اإلنسان. ويشكل مع آنو وانليل الثالوث العراقي املقدس والدهاء يف الوق

واملعتقدات الدينية يف العراق القدمي /   ٩٣-٩٢:   ١ومعجم األساطري /  ٢٢٩األول.ينظر: مغامرة العقل األوىل / 
٢٥ 

                                            لذي فضلته أ��                                                                                                              مدو : املنافس اآلخر لدوموزي يف حب ا�� ، الفالح ا –انكي -١٣   
 يف ابدئ األمر، مث تراجعت عن قرارها ابلزواج من دوموزي.         
 ١١٨:  ١طري / ينظر: معجم األسا        

 انكيدو:خلقته اآلهلة ليكون ندا جللجامش يعادله قوة وجربوات لكي يدخل االثنان     -١٣
 يف صراع دائم يلهي جلجامش عن رعيته بعد أن طغى وجترب،وقد عهدت         
 اآلهلة هبذه املهمة إىل اورورو،خالقة اجلنس البشري،وقد صادق جلجامش وقاما         
 مرات عدة.معا مبغا        

 ٣٣ملحمة الرافدين اخلالدة /  –ينظر: جلجامش 
 انليل: اله العاصفة واجلو . ابن �به ، مسي مبلك اآلهلة وسيد الر�ح ولقب جببل      -١٥

 الريح، واخذ لقب سيد األرض فيهما بعد.مركز عبادته مدينة نفر حيث معبده /        
 الكون وحيرس ألواح القدر وينفذ أوامر كور.خلق الفأس واحملراث ونظم   –أي        
 اآلهلة،يراقب سري القوانني ويعاقب املذنبني، كان له دور مهم يف فصل السماء          
 واألرض عن بعضهما.       
 ٢١ينظر: املعتقدات الدينية يف العراق القدمي/        

 آنو : ابن انشار وكيشار، ويعين امسه ( السماء) سكن يف األقاليم األمسى الذي    -١٦
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 يدعى : مساء انو . حترتمه مجيع املعبودات بوصفه رئيسا هلا . مل يرد امسه يف       
 اإلثبااتت الثمانية عشرمن العصرالسومري القدمي وبدأ تعاظمه منذ زمن جود�(       
 .م) وصارت له بعد ذلك معابد يف الوركاء .ق ٢١٢٣-٢١٤٣      

 .٢٠واملعتقدات الدينية يف العراق القدمي /  ٧٢:  ١ينظر : معجم األساطري / 
 .٧٤:  ١االنو�كي: قضاة العامل السفلي السبعة. ينظر: معجم األساطري /  -١٧
 طويلة.توتو : أحد امللوك القدامى الذين حكموا شروابك مدة  –اوابر  -١٨

 .١٢٨ينظر: ملحمة كلكامش / طه ابقر / 
 اوتو:اله الشمس يف اجملمع اإلهلي السومري.ابن �� من زوجته نينكال،امسه    -١٩

 عند الكنعانيني(شبش)وعندالبابليني(مشش).وهواله الضوء والنهار واحلق والعدالة.            
 ق بعد الغروب على عامل املوتىعده العراقيون القدامى رمزاً للخلود الذي يشر       
 . ٢٧، واملعتقدات الدينية يف العراق القدمي /  ٣٠١.ينظر:مغامرة العقل األوىل /      
 اوتو�بشتم:بطل قصة الطوفان البابلية،واملخلوق الوحيد الذي حصل على اخللود  -٢٠

علىسراخللود                                          فاخربه بعد إنقاذ البشرية من اهلالك احملتوم ،ذهب إليه جلجامش ليقف منه        
أن اآلهلة  اســـتأثرت ابخللود لنفســـها،وقص عليه قصـــة الطوفان،وماحصـــل له ،           وكيف كافأته اآلهلة هو وزوجه ابخللود 

 ٧٥:  ١واسكنامها عند مصب فم األ�ار.  ينظر: معجم األساطري / 
 لقاب متوز.غاال : من أ –أو شوم -٢١
 أ� : راجع انكي .-٢٢
 ايتا� : يلقب ابلراعي ، ورد امسه يف إثبااتت امللوك السومرية، أحد ملوك كيش -٢٣

 القدامى، ترتيبه امللك الثالث عشر يف ساللة كيش األوىل اليت حكمت بعد        
 .١٠٤) عاما.ينظر:ملحمة كلكامش، طه ابقر /  ١٥٠٠الطوفان، خصص احلكمة (     
 االجيبجي : صنف من اآلهلة.-٢٤
 ايرا : اله الطاعون واألوبئة الفتاكة والدمار لدى البابليني ، مهه الدائم إشاعة -٢٥

 ٣٠٠اخلراب والفوضى يف العامل.  ينظر: مغامرة العقل األوىل/       
 ايرشكيجال : آهلة العامل األسفل يف بالد الرافدين، كانت من قبل فتاة عذبة واهلة -٢٦

 مساوية اختطفها اإلله كور / وحش العامل االسفل، غنيمة لتعيش معه هناك.         
 وتصبح سيدة العامل األسفل بعد مقتله. وهلا أمساء أخرى منها (ارجاال) و (كيجال)           
 .٢٩٨ينظر: مغامرة العقل األوىل /       
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 .١٢١واملعىن، السواح/ أيسمد:وزير اله احلكمة ومنفذ أوامره.  ينظر:األسطورة-٢٧
 امييش : اله الصيف.-٢٨
 اينتني : اله الشتاء.-٢٩
 اينمركار : ابن مسكياج جاشر ، من امللوك البارزين، مشيد مدينة اوروك، قام -٣٠

 بغزو مملكة اراات، وضمها إىل ملك اوروك.      
 .٢٢ينظر: األسطورة والتاريخ يف الرتاث الشرقي القدمي /       

 .٨٠:  ١أورشنايب: مالح قارب اوتو�بشتم . ينظر : معجم األساطري/ -٣١
 متوز : اله راع ، ارتبط امسه ابسم اآلهلة (ا��) / آهلة احلب واخلصب، اقرتن -٣٢

 زراعيا، ابن نينكيشزيد(سيد   امسه ابخلصب والزراعة، دون أن يكون هو نفسه أهلا      
 غابة احلياة).ولسبب ما،غريب وجمهول،قدمته ا�� بديال عنها إىل العامل األسفل،       

 اجرب على النزول إليه، ميوت ويبعث اثنية.     
 .٢٠٣– ١/٢٠٢؛ ومعجم األساطري /  ٣٠٣ينظر : مغامرة العقل األوىل /     
 يط البدئي، تنني العماء واهليوىل األصلية لدى تعامه : املياه األوىل، واحمل-٣٣

 البابليني، كانت منذ األزل مع زوجها / ابسو املياه العذبة البدئية بدعة وطمأنينة،      
 اجنبا عدداً كبرياً من اآلهلة الشابة اليت تقوم ابلثورة عليهما ، فيقتل ابسو على يد        
 انكي، فيما متوت تعامة يف الثورة الثانية على يد مردوخ.      ينظر: مغامرة      
 .٣٠٤العقل األوىل /      
 تيامة : راجع تعامة.-٣٤
 د وكل مظاهر اخلصب عند حدد : اله املطر والصواعق والسحاب والرع-٣٥

 .٣٠٢السومريني. ينظر مغامرة العقل األوىل /      
 دامكينا: زوجة اإلله أ� . ذات مالمح غري واضحة ، تسمى نينكي أي ( سيدة   -٣٦

 األرض) ودامكاً لنو� ، أي زوجة اإلله العظيم . وهي والدة اإلله العظيم / مردوخ               
 .٩٣:  ١ساطري / ينظر: معجم األ     
 دوموزي : راجع متوز.-٣٧
 زو : راجع انزو.-٣٨
 زيوسدرا : بطل الطوفان السومريه.-٣٩
 سن : اله القمر لدى أهل وادي الرافدين، ابن اإلله انليل من ننليل .  ينظر: مغامرة  -٤٠



 

 
١٨١ 

 

 .٣٠٤العقل األوىل /      
 تل أجرب أو عقرب الواقع شارا : اله مدينة اوما ، زوجته نينورا ، كشف عنه يف -٤١

 ميال مشال شرقي تل امسر وال يعلم امسه القدمي.    ينظر: اتريخ  ١٥على حنو      
 .٣٢٤:  ٢حضارة وادي الرافدين /      
 شارور: مساعد اإلله ننورات ،وسالحه الشخصي.  -٤٢

 .٩٩ينظر: سومر أسطورة وملحمة /      
 مشش : راجع اوتو.-٤٣
 شوكليتودا : فالح سولت له نفسه ارتكاب اخلطيئة ابغتصابه آهلة احلب / ا�� . -٤٤

 .٨٣مما كان سببا يف إنزال العقوبة به وببلده.    ينظر: عشتار ومأساة متوز /      
 عشتار : راجع ا��.-٤٥
 .٥٤كاكا : وزير انشار       ينظر: مغامرة العقل األوىل / -٤٦
 شياطني العامل األسفل، كانوا يالزمون ا�� وهي خترج من العامل   كاال : زمرة من-٤٧

 األسفل ليأتوا ببديل تعينه ليأخذوه مهم إىل هناك.       
 .١١٩ينظر: عشتار ومأساة متوز /       

 كاالتورا: خملوق ال يعرف كنهه خلقه اإلله أ� من الطني املوجود حتت ظفر أحد -٤٨
 ق آخر امسه كوركارا ، منح األول : ماء احلياة ، ومنح   أصابع يديه مع خملو      
 الثاين: طعام احلياة؛ وطلب منهما النزول إىل العامل األسفل وينثرا من ماء احلياة      
 وطعامها على جسد اآلهلة ا�� لتعود إىل احلياة جمدداً. ينظر : عشتار ومأساة       
 .١١٦متوز /      
 امسها : مخرة النســــــــــاء، وهي أخت اإلله دوموزي، وتعترب أحيا� اآلهلة االم فتشــــــــــبه ابآلهلة ا�� .   أ� : ويعين –كشــــــــــنت  -٤٨

 .١٦٩ينظر: عشتار ومأساة متوز/
 كلكامش : أحد ملوك بالد مابني النهرين يف العصر السومري، وليس شخصية -٤٩

 منتصف   أسطورية من صنع اخليال األسطوري لشعب هذه البالد، عاش حوايل     
 األلف الثالث قبل امليالد، امللك اخلامس يف قائمة سومر، كان معاصرا للملك أجا      
 ملك مملكة كيش ومنافسا له على السيادة يف سومر. ويؤرخون لعملية أتليهه فيما      
 ق.م.     ينظر: األسطورة والتاريخ يف  ٢٥٠٠بعد أب�ا قد متت حوايل عام      
 .٢٣-٢٢لشرقي القدمي / الرتاث ا     



 

 
١٨٢ 

 

 قتله مردوخ ومثل به ،  –بعد مقتل ابسو  –كنكو : قائد قوات نعامة، وزوجها -٥٠
 .٦٧وخلق البشر من دمه.   ينظر: مغامرة العقل األوىل/      
 كور : وتعين الكلمة يف األصل : اجلبل . أطلقت على الوحش السفلي اجلبار الذي  -٥١

 اختطف اريشكيجال غنيمة له بعد اكتمال اخللق والتكوين.         
 . ٢٢٠ينظر: مغامرة العقل األوىل /      
 كوركارا : راجع كاالتورا . -٥٢
 أ� : من ألقاب متوز. – كويل -٥٣
 انشار. كيشار : راجع -٥٤
 خلمو وخلامو : اهلان الشخصية كبرية هلما وال يكاد أوهلما يتميز عن اثنيهما.     -٥٥

      ٣٤ينظر: املعتقدات الدينية يف بالد وادي الرافدين/      
 هلار: اله القطعان واحلضري واملاشية .    -٥٦

 . ٣٢٥:  ٢ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين/       
 ثاين بعد انو، والسيد الفعلي واألعلى جملمع اآلهلة لدى البابليني،  مردوخ : اإلله ال-٥٧

 والوحيد الذي جترأ على حماربة تعامة والتصدي هلا، وشتت مشل جيشها وشقها        
 نصفني، استوىل على مجيع امتيازات اآلهلة من بينها تقرير مصائر البشر،وامتالك        
 - ١٩٦: ١، ومعجم األساطري/ ٣٠٦قل األوىل / ألواح القدر.  ينظر: مغامرة الع     
 . ٣١، واملعتقدات الدينية يف العراق القدمي /  ١٩٧      
 ممو : يعتقد البعض أبنه األمواج املتالطمة الناشئة عن املياه األوىل، فيما يذهب  -٥٨
 اآلخرون أيل انه الضباب املنتشر فوق املياه والنا شيء عنها.  ينظر: مغامرة      
 . ٤٢العقل األوىل /     
 �� : راجع سن.-٥٩
 نرجال:زوج آهلة العامل األسفل ( اريشكيجال) وحيكم معها مملكة املوتى،كان إهلا  -٦٠

 مساو�ً،هبط إىل العامل األسفل أبمر من ملكته،عقوبة له لرفضه إظهار االحرتام       
 وقف اجلميع احرتاماله  والتبجيل لرسلهم الذين أرسلتهم إىل جممع آهلة السماء،حيث       
 إال هو ،أحبته وتزوجته بعد أن اظهر الشجاعة عند نزوله، فغدا سيدا ململكة الظالم      
 ،معىن امسه (سلطة املدينة الكبرية) ،وعرف أيضا ابسم ميسالمرتا،وهو رب        
 ؛ واملعتقدات الدينية يف ٣٠٧املرض واملعارك. ينظر: مغامرة العقل األوىل/      



 

 
١٨٣ 

 

 . ٣٣العراق القدمي /       
 منو : املياه األوىل اليت انبثق عنها كل شيء عند السومريني.   -٦١

 . ٣٠٧مغامرة العقل األوىل  /      
 . ٣٢ننبارشيكونو: سيدة نيبور العجوز،والدة ننليل. ينظر:مغامرة العقل األوىل/ -٦٢
 ننجيكو : راجع انكي.-٦٣
 االم لدى البابليني  ، انبثق عنها كل األحياء من بشر ونبات   –ننخرساج : األرض   -٦٤

 وحيوان، وهي األمنوذج األمومي األول الذي نتج عنه فيما بعد كل تكرار لفعل       
 األمومة، امسها السومري (كي) وهلا أمساء  أخرى هي ننماخ وننتو ومامي             
 م أن األرض يف البداية هي زوجة للسماء أال أ�ا تغدو زوجة  وماما، على الرغ     
 فيما بعد زوجة للماء (انكي) ، وعن احتادمها نتج النبات واإلنسان.          
 ٣٠٧ينظر: مغامرة العقل األوىل /      
 ننشوبر:وزير أ�� املفضل، ورسوهلا الدائم إىل اآلهلة،ساعدها األمين،واملنقذ -٦٥

 ا من كل ما يعرتضها من مشاكل،أرسلته إىل اآلهلة/ انليل و�� وانكي       الوحيد هل     
 لكي خيلصوها من اسر العامل األسفل ، كما استنجدت به وهي يف طريقها إىل        
 اوروك حاملة النواميس اإلهلية يف قارهبا امللكي. ينظر: عشتار ومأساة متوز /       
 . ١١٣و   ٦٣      
 ننكال : زوجه اله القمر / سن ، ووالدة اله الشمس / اوتو واهلة احلب واخلصب/  -٦٦

 .   ٥٧أ�� . ينظر : عشتار ومأساة متوز /       
 ننليل : زوجة انليل ، كان امسها قبل الزواج (سود) . دعيت ابلسيدة (بيليت) أي  -٦٧

 ا انليل واحبها وعرض  سيدة االرضني، كان هلا معبد يف نفر واخر يف كرزو، رآه      
 عليها الزواج. وهناك أسطورة تذكر اغتصاب انليل هلا أوال ، حلقته إىل العامل       
 األسفل بعد أن نفته اآلهلة إىل هناك عقاابً له على فعله اآلمث، أجنبت له �� ونرجال       
 . ٢٣ونينازو.  ينظر: املعتقدات الدينية يف العراق القدمي/      
 خ : راجع ننخرساج.ننما -٦٨
 ننورات : اله سومري ، عرف ابنتصاراته ومآثره احلربية، وهو اله الر�ح اجلنوبية  -٦٩

 والقنوات والسدود والري. ابن اإلله انليل . ومسي أيضا بعاصفة انليل ، كانت نفر        
 ؛ وسومر  ٣٠مركزاً لعبادته يف العصور األوىل. ينظر: مغامرة العقل األوىل/       



 

 
١٨٤ 

 

 . ١٢٦أسطورة وملحمة /      
 نودميود : راجع انكي. -٧٠
 نو�منري : راجع انليل.-٧١
 . ١٩١نييت : كبري البوابني يف العامل األسفل . ينظر : عشتار ومأساة متوز /  -٧٢
 هابور : راجع تعامة. -٧٣

 أمساء األماكن:  اثنيا:
املاء. ينظر كلكامش ، ملحمة الرافدين اخلالدة / االبسو : هي األعماق املائية حتت األرض، حيث يعيش أ� / اله  -١

٢١٩ . 
أدب: من املدائن السومرية القدمية ، ورد ذكرها يف الكتاابت القدمية ، ورد ذكرها يف الكتاابت القدمية بوصفها   -٢

ر من  املدينة التاسعة اليت ظهرت بعد الطوفان، تعرف ضرائبها حمليا ابسم (تلول بسما� ) . وتقع على اجلانب األيس
جمرى الفرات القدمي على مسافة أربعني كم جنوب غرب نيبور وعلى مثلها من شط الغراف.   ينظر: اتريخ حضارة  

 . ٣٣٣:  ٢وادي الرافدين / 
مدينة أي دويلة ، تقع إىل الشرق من اوروك يف بالد فارس، يفصل بينهما سبع سالسل من   –أرات : وهي دولة   -٣

يصعب إدراكها وبلوغها، كانت مدينة مزدهرة غنية ابملعادن واألحجار، استطاع اجلبال، وتقع فوق قمة جبل شاهق 
 . ٦٣السيطرة عليها وضمها إىل ملك مملكته .    ينظر: من ألواح سومر /  – حاكم دولة اوروك   –اينمركار  

  ٤٠وايل أر يدو : تعرف أطالهلا اليوم ابسم ( تلول أيب شهرين) ، تقع جنوب غرب مدينة الناصرية على بعد ح -٤
كم، كشف فيها عن حضارة قدمية من عهد ما قبل التاريخ فعثر بني خرائبها على بقا� سبعة معابد من عصور ما  

قبل التاريخ وأقدم هذه املعابد يعود ألول قوم معروف سكن جنويب العراق.      ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين 
/ ٣٣٩:   ٢ . 

يت ذاع صيتها يف خمتلف املراحل التارخيية،والتقل أمهيتها وشهرهتا عن مدينة اور : احلاضرة السومرية املعظمة ال -٥
كم إىل اجلنوب الغريب ملدينة الناصرية،  ١٧كم إىل اجلنوب الشرقي من بغداد وعلى مسافة ٣٦٥اببل،تقع على بعد 

اليوم أبكثر من  ق.م) بينما تبعد عنه ٢٠٠٦-٢١١٣كانت ابلقرب من اخلليج العريب يف زمن ساللة اورالثالثة( 
كم.    ينظر: اور بني  ١٢كم . واملعتقد أن الفرات كان جيري جبوارها . أما اليوم فيتعد عنه غراب حبوايل  ٢٠٠

 . ١٣-٩املاضي واحلاضر / 
 أوروك: كانت مقر عبادة اله السماء/ آنو،تعرف أطالهلا اليوم ابسم الوركاء، تقع           -٦

 كم مشال شرقي قرية خضر    ١٢وة، وعلى بعد كم شرق السما  ٣٠على مسافة          
 الدراجي،متيزت آاثرها بدور حضاري خاص مساه االاثريون ابسم دورالوركاء          



 

 
١٨٥ 

 

 ق.م . اشتهرت بكو�ا                          ٣٥٠٠إىل سنة   ٣٨٠٠، يشمل احلقبة املمتدة من سنة         
 ة احلب واحلرب، وبكو�ا موطن البطلموطن عبادة اآلهلة الشهرية عشتار/ آهل       
 . ٤٤٩- ٤٤٨:   ٢املشهور / كلكامش .   ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين /        

 اببل : مدينة اببيلو الشهرية القدمية، ورد ذكرها يف التوراة ، تقع أطالهلا على   -٧
 ب عشتار  مسافة مخسة كم من مشايل مدينة احللة احلالية، من أهم آاثرها : اب        
 . ٣٥١:  ٢وبرج اببل الشهري أسد اببل.. ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين/         

 دملون : التسمية القدمية لقطر واحد كان يشتمل على جزيرة البحرين مع جزء    -٨
 من اإلحساء وجمموعة من اجلزائر اجملاورة منها جزيرة أوال احلالية. وقد          
 كة قدمية تكونت هلا مع السومريني واالكديني واالشوريني صالت    قامت فيه ممل        
 ق.م.وقد   ٥٠٠وثيقة ترجع إىل منتصف األلف الثالثة ق. م واستمرت إىل حنو          
 كانت تتمتع بقدسية خاصة،وقد نعتتها األساطري الدينية السومرية أبرض          
 ا جنة عدن املذكورة يف التوراة. اخللود… لذلك يذهب بعض الباحثني إىل أ�       
 . ٣٨٠-٣٧٩:  ٢ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين/        

 . ٢٠٢دوكو : البيت اخلاص بوالدة اآلهلة . ينظر :من  ألواح سومر /  -٩
 زابمل : إحدى املدن السومرية اليت تعرف خراهبا اليوم بتل البزيخ .  ينظر :       -١٠

 . ١٧٠عشتار ومأساة متوز /         
 سومر : وهو االسم الذي يطلق على اجلزء الواقع يف أقصى بالد الرافدين ،      -١١

 النكوص    سكنها السومريون الذين قدموا من أماكن أخرى . تعرضوا لفرتة من        
 السياسي، انتهت هويتهم القومية بعد الغزوات اليت قام هبا االموريون.           
 . ٣٤٣:  ٢ينظر: موسوعة علم اآلاثر /        

 شروابك : وتعرف أطالهلا اليوم ابسم ( تل فارة) وتقع على مسافة مخسني كم      -١٢
 م ، والنقطة اليت انطلق   من مشال غريب اوروك ، كانت مقر سكىن اوتو�بشت       
 . ٣٨٨:   ٢منها الطوفان، ينظر : اتريخ حضارة وادي الرافدين /        

 العامل السفلي : عبارة عن جتويف حتت األرض ميثل الطبقة   األخرية. حييط        -١٣
 به سبعة  أسوار لكل منها ابب حمكمة.  يتقدمها �ر يعرف ابسم �ر (خرب) أو         
 �ر العامل األسفل. وهو ال يسمح للموتى ابلعبور إال بعد إجناز الشعائر اجلنائزية           
 وتقدمي القرابني، يتسم ابلظالم الذي  خييم عليه  ، فمن دخله حيجب عنه النور ،                



 

 
١٨٦ 

 

 وطقوسه التناقش،ويوصف أبنه دار الظلمة ،وبيت الرتاب والبيت الذي ال يرجع           
                                               ١٢٤من دخله والطريق الذي الرجعة لسالكه. ينظر:معامل حضارة وادي الرافدين/      
 . ١٠٩- ١٠٨واألسطورة والتاريخ يف الرتاث الشرقي /        

 غابة األرز : ويطلق عليها أحيا� ارض األحياء، ورمبا كان يف ذلك إشارة إىل      -١٤
 أ�ا األرض اليت يعيش فيها اخلالدون، أو املكان الذي ميكن لإلنسان البشر           

 الفاين أن حيصل فيه على اخللود. وهي ارض بال حدود جغرافية واضحة أو            
 معامل حقيقية تدل عليها،وليست منسوبة إىل زمان،أوعصربعينه،وتقطع                  
 .٨٦نظر:األسطورة والتاريخ يف الرتاث الشرقي القدمي/ فيه أشجار األرز.ي       

 قصر الالزوردي:ويسمى أيضا بقصر العدالة، خاص مبلكة العامل األسفل يقع  -١٤
 خلف األسوار السبعة احملاطة هبذا العامل حماط بقصور عدة خاصةابلشخصيات          
         ١٢٤الكبرية من املوتى.  ينظر: معامل حضارة وادي الرافدين:       

 ٢١٨ينظر:جلجامش،ملحمة الرافدين اخلالدة / ٠كوخ القصب:هو بيت اوتو�بشتم-١٦        
 مية تعرف أطالهلا بتلول االحيمر وقد وصفت بكو�ا  كيش : من اقدم املدن السا  -١٧ 

 أول مدينة أنشئت بعد الطوفان. تقع يف الناحية الشمالية من سومر على بعد         
 كم من شرقي اببل .        ١٥كم من مشال شرقي بلدة احللة زهاء   ٢٥حوايل         
 . ٤٠٨:  ٢ينظر اتريخ حضارة وادي الرافدين /         

 نفر : من املدن السومرية الشهرية وتقع ابلقرب من عفك وتبعد عنها مبسافة      -١٨  
 كم ، من مشال شرقي الديوانية على الضفة اليمىن من عقيق الفرات القدمي،   ٢٥      

 ويرجع اترخيها إىل األلف الثالثة ق.م . كانت مركزا دينيا مهما يف العهد         
 السومري، إذ كانت مقر اإلله " انليل " اله االرضني ، وهيكلة املشهور " أي        
 . ٤١٩/   ٢كور " وزقورته.   ينظر: اتريخ حضارة وادي الرافدين /         

 نيبور : راجع نفر. -١٩  
 األ�ار:ويقع يف مكان ما وراء اخلليج العريب عند فم األ�ار،وهو      مصب فم -٢٠  

 مكان غري معروف وليس له داللة جغرافية حمددة،مث وضع اوتو�بشتم وزوجه       
 للحياة فيه بعد حصوهلما على اخللود. ينظر: األسطورة والتاريخ يف الرتاث             
 . ٩٦الشرقي القدمي /         
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 املصادر واملراجع 
 املصادر واملراجع

 املصادر واملراجع: أوال:
املؤســســة العربية للدراســات والنشــر، بريوت   ١أثر الرتاث يف الرواية العراقية احلديثة ،صــربي مســلم محادي ،ط-١  
،٠ ١٩٨٠ 
    ٠  ١٩٩٩األخالق يف الفكر العراقي القدمي،حسن فاضل جواد،بيت احلكمة،بغداد،-٢
 ٠ ١٩٧٣التاريخ عند العرب فكرة التاريخ :نشأهتا وتطورها ،عفت حممد الشرقاوي دار العودة ،بريوت ، أدب-٣
 ٢٠٠٠،دار الشؤون الثقافية بغداد ، ١أدب  احلكمة يف وادي الرافدين ،وميض اجلبوري، ط-٤
 ٠ ١٩٩٧سور� ،هنري �جو، ترمجة :غسان السيد ،احتاد الكتاب العرب ،–األدب العام املقارن ،دانييل -٥
دراســة حتليلية كاشــفة عن معامل اإلعجاز، عبد اجلواد حممد احملص ،الدار املصــرية –أدب القصــة يف القران الكرمي -٦
 ،٠ ٢٠٠٠ 
 ٠ ١٩٩٦، مركز اإلمناء احلضاري ،حلب ،١األدب والداللة، تزفتيان تودوروف ،ترمجة: حممد ندمي خشفة ،ط-٧
 ٠  ١٩٥٨،دار الفكر العريب، القاهرة ، ٢،طاألدب وفنونه ،عزالدين إمساعيل -٨
، ٢دراســة يف األســاطري واألد�ن الشــرقية القدمية ،جيمس فريزر ،ترمجة: جربا إبراهيم جربا ،ط  -أدونيس أو متوز-٩

 ٠ ١٩٧٩املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ،
، ٢٨٤رشـــيد، ســـلســـلة عامل املعرفة جذور التفكري وأصـــالة اإلبداع، فاروق خو –أديب األســـطورة عند العرب  -١٠

 ٠ ٢٠٠٢الكويت، 



 

 
١٨٨ 

 

 ٠ ١٩٦٠فورسرت، ترمجة :كمال عياد جياد ،دار الكرنك، القاهرة،٠م٠أركان القصة، ا-١١
  ٠للهجرة١٣٣٢اهلند،–،مطبعة جملس املعارف، حيدر آابد  ١األزمنة واألمكنة، املرزوقي ،ط-١٢
 ٠ ١٩٧٩،دار العودة ،بريوت،  ٢دراسة حضارية مقارنة، أمحد كمال زكي، ط–األساطري -١٣

 ٠ ١٩٧٢أساطري اببلية ،جيمس برجيارد، ترمجة :سلمان التكرييت، مطبعة النعمان ،النجف ، -١٤ 
  ١٩٨٦أساطري احلب واجلمال عند اليو�ن، دريين خشبه، دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،-١٥  

صــموئيل نوح كرمير، دراســة يف املنجزات الروحية واألدبية يف األلف الثالث قبل امليالد،  –األســاطري الســومرية  -١٦
  ١٩٧١ترمجة :يوسف داود عبد القادر ،مجعية املرتمجني العراقيني ،مطبعة املعارف، بغداد، 

أســــاطري العراق القدمي، صــــموئيل نوح كرمير، ترمجة :امحد عبد احلميد يوســــف ،اهليئة املصــــرية العامة للكتاب، -١٧
٠ ١٩٧٤ 

 ٠ ١٩٨١،دار احلداثة، بريوت ، ٣عني خان ،طاألساطري واخلرافات عند العرب ،حممد عبد امل-١٨
 ٠ ١٩٨١األساطري وعلم األجناس، قيس النوري، جامعة بغداد ،-١٩
اســــــتدعاء الشــــــخصــــــيات الرتاثية يف الشــــــعر العريب املعاصــــــر، علي عشــــــري زايد، دار الفكر العريب، القاهرة، -٢٠

٠ ١٩٩٧ 
 ٠ ١٩٩٣،دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ١،طاالستهالل :فن البدا�ت يف النص األديب، �سني النصري -٢١
 ٠ ١٩٧٩) ،دار احلرية للطباعة، بغداد ،٥٤األسطورة، نبيلة إبراهيم، سلسلة املوسوعة الصغرية (-٢٢
أســــــاطري احلياة اليومية ،روالن ابرت ،ترمجة :قاســــــم املقداد ،مركز اإلمناء احلضــــــاري ،حلب، –األســــــطور�ت -٢٣

٠ ١٩٩٦ 
  ١٩٧٨سياب،عبد الرضا علي،وزارة الثقافة والفنون،بغداد،األسطورة يف شعرال-٢٤
 ٠ ١٩٧٥األسطورة يف الشعر العريب احلديث، أنس داود ،دار اجليل ،القاهرة ،-٢٥
ــرقي القدمي -٢٦ ــة يف ملحمة كلكامش ،حممد خليفة حســـــن أمحد ،ط –األســـــطورة والتاريخ يف الرتاث الشـــ  ١دراســـ

 ٠ ١٩٨٨،دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
 ٠ ١٩٨٦، الدار البيضاء، املغرب، ٢األسطورة والرواية ،ميشيل زيرافا، ترمجة :صبحي حديدي، ط-٢٧
 ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافية، بغداد،    ١األسطورة واملعىن، كلود ليفي شرتاوس، ترمجة: شاكر عبد احلميد، ط-٢٨

٠ 
،دار عالء الدين ، ســور�،   ١الســواح ،طاألســطورة واملعىن :دراســة يف امليثولوجيا والدراســات الشــرقية، فراس  -٢٩

٠ ١٩٩٧ 



 

 
١٨٩ 

 

، مكتبة النهضــــة املصــــرية ٦دراســــة بالغية حتليلية ألصــــول األســــاليب األدبية ،أمحد الشــــايب، ط  -األســــلوب-٣٠
 ٠ ١٩٦٦،القاهرة ،

 ٠ ١٩٧٤، مصر، ٢أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،نبيلة إبراهيم، ط-٣١
 ٠ ١٩٨٦سني النصري، دار الشؤون الثقافية ،بغداد، إشكالية املكان يف النص األديب ،�-٣٢
دراسة نقدية يف النظرية والتطبيق، نعيم اليايف ،منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، –أطياف الوجه الواحد  -٣٣

٠ ١٩٩٥ 
 ٠ ١٩٩١، دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،١أقنعة النص، سعيد الغامني، ط-٣٤
 ٠ ١٩٧٩نظرية واملمارسة ،موريس أبو �ضر، دار النهار ،بريوت، األلسنية والنقد األديب يف ال-٣٥
،دار الشـؤون الثقافية   ١دراسـة سـيميائية تفكيكية حلكاية محال بغداد، عبد امللك مراتض ،ط–ألف ليلة وليلة -٣٦

 ٠ ١٩٨٩،بغداد ،
 ٠ ١٩٧٦أور بني املاضي واحلاضر، شاه حممد علي الصيواين، مديرية اآلاثر العامة، بغداد ،-٣٧
 ٠ ١٩٧٧)،دار املعارف، مصر، ١٤البطولة يف القصص الشعيب، نبيلة إبراهيم، سلسلة كتابك (-٣٨
)،مسر روحي الفيصـل ،منشـورات احتاد الكتاب العرب، دمشـق، ١٩٩٠-١٩٨٠بناء الرواية العربية السـورية (-٣٩

٠ ١٩٩٥ 
 ٠ ١٩٨٤قاسم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب، دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ، سيزا أمحد –بناء الرواية -٤٠
  ٠ ١٩٩٤البناء الفين يف الرواية العربية يف العراق (بناء السرد)،شجاع العاين ،دار الشؤون الثقافية، بغداد ،-٤١
، دار الشـــــــؤون الثقافية ١البناء الفين يف الرواية العربية يف العراق (الوصـــــــف وبناء املكان )،شـــــــجاع العاين، ط-٤٢

 ٠ ٢٠٠٠غداد، ،ب
 ٠ ١٩٩٠،دار الشؤون الثقافية ،بغداد،  ١دراسة نقدية ،حسني مخري، ط–بنية اخلطاب النقدي -٤٣
 ٠ ١٩٩٠،املركز الثقايف العريب، بريوت ، ١بنية الشكل الروائي ،حسن حبراوي، ط-٤٤
 ٠ ١٩٧٧، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ٣البنية القصصية يف رسالة الغفران ،حسني الواد، ط-٤٥
 ٠ ١٩٩٣،املركز الثقايف العريب، بريوت،  ٢بنية النص السردي من منظور النقد األديب ،محيد حلمداين، ط-٤٦
 ١٩٨٦البنية والداللة يف جمموعة حيدر حيدر (الوعول )،عبد الفتاح إبراهيم ،الدار التونســـية للنشـــر، تونس ،-٤٧

٠ 
 ٠  ١٩٨٦د املاشطة، دار الشؤون الثقافية ،بغداد، البنيوية وعلم اإلشارة ،ترنس هوكز، ترمجة: جمي-٤٨
 ٠ ١٩٨٦،دار احلرية للطباعة، بغداد ، ٢اتريخ حضارة وادي الرافدين، أمحد سوسة، ج-٤٩



 

 
١٩٠ 

 

حترير التحبري يف صـناعة الشـعر والنثر وبيان إعجاز القران، ابن أيب اإلصـبع املصـري، حتقيق :حفين حممد شـرف -٥٠
 ٠للهجرة ١٣٨٣،القاهرة ، ،جلنة أحياء الرتاث اإلسالمي

 ١٩٨٩،املركز الثقايف العريب، بريوت،  ١حتليل اخلطاب الروائي (الزمن،السرد،التبئري)،سعيد يقطني، ط-٥١
 ١٩٨٥،دار التنوير،بريوت،١حتليل اخلطاب الشعري ،حممد مفتاح ،ط-٥٢
 ٠ ١٩٩١األردنية،عمان،تشريح النقد،نورثروب فراي ،ترمجة :حممد عصفور،منشورات اجلامعة -٥٣
ــكيل الروائي عند جنيب حمفوظ  -٥٤ ــاة ،ط–التشـ ــة يف جتليات املوروث ،حممد امحد القضـ ــة العربية   ١دراسـ ــسـ املؤسـ

 ٠ ٢٠٠٠للنشر ،بريوت ،
 ٠ ١٩٩٠،دار الفارايب ،بريوت،١تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ،ميىن العيد ،ط-٥٥
ــابوين ،طتنوير األذهـان من تفســـــــــــري رو -٥٦ ،اجملـلد ٢ح البـيان ،إمسـاعـيل حقي الربوســـــــــــوي،حتقيق:حممـد علي الصـــــــــ

 ٠ ١٩٨٩األول،دار القلم ،دمشق ،
 ٠ ٢٠٠٠،دار الشؤون الثقافية ،بغداد،١توظيف األسطورة يف القصة العراقية احلديثة ،فرج �سني ،ط-٥٧
ــة يف لألدب الروائي عـند عـبد ا–ثالثـية الراووق -٥٨  ١خلـالق الركـايب )،قيس كـاظم اجلـنايب،ط الرؤـية والبـناء (دراســـــــــ

 ٠ ٢٠٠٠،دار الشؤون الثقافية،بغداد،
جرس األلـفاظ وداللتـها يف البحـث البالغي والنـقدي عـند العرب،ماهر مـهدي هالل ،دار احلرية للطـباعة،بـغداد -٥٩

،٠ ١٩٨٠  
 ١،فراس الســواح،ط  جلجامش:ملحمة الرافدين اخلالدة :دراســة شــاملة مع النصــوص الكاملة و إعداد درامي-٦٠

 ٠ ١٩٩٦،دار عالء الدين ،سور�،
 ٠ ١٩٨٨،عيون املقاالت ،دار قرطبة،٢مجاليات املكان ،جمموعة الباحثني،ط-٦١
 ١٩٧٩،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت،  ١احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة ،صاحل أبو إصبع ،ط-٦٢

٠ 
  ٠ت ٠سكاين ،ترمجة:يعقوب بكر ،دار الكاتب العريب،القاهرة ،داحلضارات السامية القدمية ،سسينو مو -٦٣
ــتغيث ،ترمجة :مسري عبد الرحيم اجلليب،ط-٦٤ ــارة العراق القدمي وآاثره ،نيكوالس بوســــــ ،دار املأمون ،بغداد ١حضــــــ

،٠ ١٩٩١ 
 ٠ ١٩٨٨دراسات يف السرد العريب ،عبد الفتاح كيليطو ،دار توبقال للنشر،املغرب،-احلكاية والتأويل-٦٥
حكمـــة الكلـــدانيني :القســـــــــــم األول:مقـــدمـــات ونصـــــــــــوص ،مجع وتقـــدمي :حســـــــــــن فـــاضـــــــــــــل جواد،بريوت -٦٦

  ٠ ٢٠٠٠احلكمة،بغداد،



 

 
١٩١ 

 

املؤســـــســـــةالعربية للدراســـــات والنشـــــر ١تقنياته وعالقاته الســـــردية،فاتح عبد الســـــالم ،ط–احلوار القصـــــصـــــي -٦٧
 ٠ ١٩٩٩،بريوت،

،دار الشـــــؤون الثقافية ٢برهان عبد ،ط–،جورج كونتينو ،ترمجة:ســـــليم طه احلياة اليومية يف بالد اببل واشـــــور -٦٨
 ٠ ١٩٨٦،بغداد،

حبــث يف املنهج ،جريار جينيــت ،ترمجــة: حممــد معتصـــــــــــم وآخرون ،اجمللس األعلى للثقــافــة –خطــاب احلكــايــة -٦٩
،١٩٩٧ 

العهد القدمي "،الكســـــندر قصـــــة النشـــــوء والتكوين عند قدماء العراقيني وانعكاســـــاهتا على "–اخلليقة البابلية  -  ٧٠
 ٠ ٢٠٠١،بيت احلكمة،بغداد،١هايدل ،ترمجة:اثمر مهدي حممد،ط

 ٠ت ٠دراسات يف القصة العربية،حممد زغلول سالم،منشاة املعارف،اإلسكندرية ،د-٧١
 ١٩٨٩دراسـات يف الرواية ،طه وادي ،سـلسـلة دراسـات أدبية ،مطابع اهليئة املصـرية العامة للكتاب ،القاهرة ،-٧٢

٠  
 ٠ ١٩٩٢م ،٠،د١دراسة نصية (أدبية )يف القصة القرآنية ،سليمان الطراونة ،ط-٧٣
 ٠ ١٩٨٥دروس يف البالغة وتطورها ،مجيل سعيد ،مطبعة املعارف ،بريوت ،-٧٤
 ٠ ١٩٨٤،بريوت ، ١دليل الدراسات األسلوبية ،جوزيف ميشال شرمي ،ط-٧٥
 ٠ ١٩٧٥، اهليئة املصرية ،القاهرة،١ي حممود ،طالدولة واألسطورة ، آرنست كاسرير ،ترمجة:أمحد محد-٧٦
،منشـورات دار عالء الدين ،   ٤حبث يف ماهية الدين ومنشـأ الدافع الديين ، فراس السـواح ،ط–دين اإلنسـان  -٧٧

 ٠ ٢٠٠٢سور� ،
 ٠ ١٩٤٤الديوان الشرقي للمؤلف الغريب ، عبد الرمحن بدوي ، مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،-٧٨
 ١٩٨٦،مؤســســة األحباث العربية ،بريوت ،١املوقع والشــكل (حبث يف الســرد الروائي )ميىن العيد ،ط–  الراوي-٧٩

٠ 
،دار الشــــــؤون الثقافية   ١الرحلة إىل الفردوس واجلحيم يف أســــــاطري العراق القدمي ، وداد اجلوراين ،بريوت ، ط-٨٠

 ٠ ١٩٩٨،بغداد ،
 ٠ ١٩٧٨دار الكندي ،بريوت ،-، دار األندلس ١الرمز الشعري عند الصوفية ، �طق جودة نصر ،ط-٨١
 ٠ ١٩٨١الرمزية والرومانتيكية يف الشعر اللبناين، أمية محدان، دار الرشيد ،بغداد ،-٨٢
 ٠ ١٩٨٧،دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ١الرؤ� يف شعر البيايت ،حمي الدين صبحي، ط-٨٣



 

 
١٩٢ 

 

،دار الشــــؤون الثقافية   ١يل نصــــيف التكرييت، طكوزينوف ،ترمجة :مج٠ملحمة العصــــر احلديث ،ف–الرواية -٨٤
 ٠ ١٩٨٦،بغداد، 

 ٠ ١٩٨٦،دار احلرية للطباعة، بغداد،  ١٩٥الرواية واملكان، �سني النصري، سلسلة املوسوعة الصغرية -٨٥
 ٠ ١٩٨١الرواية والواقع، حممد كامل اخلطيب ،سلسلة النقد األديب، دار احلداثة للطباعة ،بريوت، -٨٦
 ٠ت ٠الفجالة ،د -لقصصي يف القران الكرمي، ثروت أابظة، مطبعة �ضة مصرالسرد ا-٨٧
،املركز الثقايف العريب   ١حبث يف البنية الســردية للموروث احلكائي العريب، عبدهللا إبراهيم، ط–الســردية العربية -٨٨

  ٠ ١٩٩٢،بريوت،
 ٠ ١٩٩٧بغداد ،سومر أسطورة وملحمة ،فاضل عبد الواحد علي ،دار الشؤون الثقافية ،-٨٩

 السومريون، صموئيل نوح كرمير، ترمجة :فيصل الوائلي، دار غريب للطباعة   -٩٠  
  ٠ت ٠،الكويت، د   

 ٠ ١٩٧٥السومريون وتراثهم احلضاري، سامي سعيد األمحد، مطبعة اجلامعة ،بغداد ،-٩١
العربـية وآداهبـا  ،جـامـعة عـناـبة ،اجلزائر، الســـــــــــيمـيائـيةوالنص األديب، جمموعـة ابحثني، أعمـال ملتقى معهـد اللـغة -٩٢

٠ ١٩٩٥ 
 السيناريو،سد فيلد،ترمجة:سامي حممد،دار املأمون للرتمجة والنشر،بغداد-٩٣   

       ،٠ ١٩٨٩ 
،دار عكاظ للنشـــر والتوزيع ،جدة   ١الشـــخصـــية وأثرها يف البناء الفين لروا�ت جنيب، حمفوظ نصـــر عباس، ط-٩٤

،٠ ١٩٨٤ 
 ١٩٩٠،دار توبقال، املغرب ،  ٢رجاء بن ســـالمة ،ط  -يان تودوروف، ترمجة :شـــكري املبخوتالشـــعرية ،تزفت-٩٥

٠ 
 ٠ ١٩٨٣م ،٠الصراع يف الوجود، بولس سالمة، دار الكتاب، د-٩٦
  ٠ ١٩٨١صنعة الرواية، بريسي لوبوك، ترمجة :عبد الستار جواد، دار الرشيد، بغداد، -٩٧
ــوت اآلخر -٩٨ ــل اثمر، طاجلوهر احلواري للخطاب  –الصـ ــؤون الثقافية، بغداد،    ١األديب، فاضـ  ١٩٩٢،دار الشـ

٠ 
 ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ١الضحك والبكاء، إدريس الناقوري، ط-٩٩

بوتشــاروف، ترمجة :مجيل نصــيف التكرييت، دار الشــؤون  ٠غ٠القســم الرابع، س–الطباع املتفردة والظروف -١٠٠
 ٠ ١٩٩٥الثقافية، بغداد ،



 

 
١٩٣ 

 

 ٠ ١٩٧٥لطوفان يف األلواح املسمارية، فاضل عبد الواحد علي، بغداد، ا-١٠١
،دار الشـــــــــــؤون الثقــافيــة، بغــداد،  ١ر�ل اوئيليــه، ترمجــة :�ــاد التكريل، ط -عــامل الروايــة، روالن بورونوف-١٠٢

٠ ١٩٩١ 
 ٠ ١٩٦٩عامل القصة، بر�رد دي فوتو، ترمجة :حممد مصطفى هدارة ،عامل الكتب ،القاهرة، -١٠٣

 ٠ ١٩٨٦عشتار ومأساة متوز، فاضل عبد الواحد علي، دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،-١٠٤  
 ٠ ١٩٦٦النهضة العربية ، ٥٦عصر األساطري، بلفنش، ترمجة :رشدي السيسي، سلسلة األلف كتاب -١٠٥
ــليمان ،ط–عظمة اببل -١٠٦ ــاكز، ترمجة :عامر سـ ــارة بالد وادي الرافدين القدمية ، هاري سـ م، ٠،د  ٢موجز حضـ

 ٠ ١٩٧٩ن ،٠د
  ٠ ١٩٨٦،دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ٢عقائد ما بعد املوت، �ئل حنون، ط-١٠٧
 ٠ ١٩٨٨، دار  طالس، دمشق ،١عناصر القصة، روبرت شولز، ترمجة :حممود منقذ اهلامشي، ط-١٠٨
 ٠ ١٩٧٩،دار الرشيد،بغداد،١٦٥الغابة والفصول ،طراد الكبيسي ، سلسلة الدراسات ١٠٩
  ١٩٧١الغصن الذهيب ،جيمس فريزر ،ترمجة :أمحد أبو زيد ،اهليئة املصرية العامة ،القاهرة ،-١١٠

 ٠ ٢٠٠١،دار الشؤون الثقافية،بغداد،١الفضاء الروائي عند جربا إبراهيم جربا ، إبراهيم جنداري ،ط- ١١١   
 ٠ ٢٠٠٠ر ،دمشق،،دار احلوار للنش١فلسفة األسطورة ،أليكسي لوسيف،ترمجة:منذر حلوم ،ط-١١٢
 ٠ ١٩٦٥الفلكلور ماهو ؟،فوزي العنتيل ،دار املعارف ،مصر،-١١٣
دراســـــة لســـــت روا�ت ،الرس هارتفايت ،ترمجة :ســـــهيلة أســـــعد نيازي ،دار الشـــــؤون الثقافية –فن اإلقناع  -١١٤

 ٠ ١٩٨٨،بغداد،
 ٠ ١٩٧٥،دار العودة ،بريوت ، ٢فن القصة القصرية ،رشاد رشدي ،ط-١١٥
 ٠ ١٩٦٦جريالد بنتلي ،ترمجة :صدقي خطاب ،دار الثقافة ،بريوت،–ميليت  ٠ب٠حية ،فرد فن املسر -١١٦
 ٠ ١٩٩٣يف األدب القصصي ونقده،عبداالله امحد، دار الشؤون الثقافية ،بغداد،-١١٧
 ٠ ١٩٩٨،دار حممد علي احملامي ،تونس،١دراسات تطبيقية ،عبد الوهاب الرقيق ،ط–يف السرد -١١٨
  ١٩٩٨،الكويت،٢٤٠حبث يف تقنيات السرد،عبد امللك مراتض ،سلسلة عامل املعرفة ،-يف نظرية الرواية-١١٩
  ١٩٩٢،املركز الثقايف العريب،بريوت١البنيات احلكائية يف السرية الشعبية ،سعيد يقطني ،ط–قال الراوي -١٢٠
  ١٩٦٤بعة السنة احملمدية ،،مط١القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه ،عبد الكرمي اخلطيب ،ط-١٢١

 قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية ،نبيلة إبراهيم ،دار العودة      - ١٢٢   
  ١٩٧٤،بريوت ،      



 

 
١٩٤ 

 

  ١٩٧٨قضا� األدب العريب ،عمر بن سامل وآخرون، مركز الدراسات يف اجلامعة التونسية ،تونس ،-١٢٣
قضــا� شــعرية، رومان -١٢٥  ١٩٦٧، مطبعة التضــامن ،بغداد ،٢، طقضــا� الشــعر املعاصــر، �زك املالئكة-١٢٤

 ٠ ١٩٨٨،دار توبقال،املغرب،  ١مبارك حنون ،ط–�كبسون، ترمجة:حممد الويل 
،املطبعة العربية احلديثة،   ١املذهب ،اللغة ،النماذج البشـــــرية، يوســـــف نوفل، ط–قضـــــا� الفن القصـــــصـــــي -١٢٦

 ٠ ١٩٧٧القاهرة ،
 ٠ ١٩٩٣،دار الشؤون الثقافية،بغداد،  ١ون برين، ترمجة:جميد �سني ،طكتابة الرواية ،ج-١٢٧
 ٠ ١٩٩٧،املركز الثقايف العريب،     بريوت،  ١مقدمة للسرد العريب ،سعيد يقطني، ط–الكالم واخلرب -١٢٨
 ٠ ١٩٩٧،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ، ١اللغة الشعرية عند محيد سعيد، حممد كنوين، ط-١٢٩
،دار عالء الدين، ســـــــور�،   ١األلوهة املؤنثة وأصـــــــل الدين واألســـــــطورة ،فراس الســـــــواح ،ط–ار  لغز عشـــــــت-١٣٠

٠ ١٩٨٥ 
 ٢اإلنســـان يف مغامرته الفكرية األوىل،  فرانكفورت وآخرون، ترمجة:جربا إبراهيم جربا ،ط –ما قبل الفلســـفة  -١٣١

 ٠ ١٩٦٠،املؤسسة العربية الدراسات والنشر، بريوت، 
،املركز الثقايف العريب،   ١مقارابت نقدية يف التناص والرؤى والداللة ،عبدهللا إبراهيم ،ط–املتخيل الســــــــردي  -١٣٢

 ٠ ١٩٩٠بريوت ،
 ١أســـاليب التشـــكيل ودالالت الرؤية يف الشـــعر العراقي احلديث ،حممد صـــابر عبيد، ط–املتخيل الشـــعري  -١٣٣

 ٠ ٢٠٠٠اد، ،منشورات االحتاد العام لألدابء والكتاب ،بغد
بغداد ،الدار   -مجيل شـــاكر ،دار الشـــؤون الثقافية–حتليال وتطبيقا ،مسري املرزوقي   -مدخل إىل نظرية القصـــة-١٣٤

  ٠ ١٩٨٦تونس، –التونسية للنشر 
املدينة يف القصـــة العراقية القصـــرية، رزاق إبراهيم حســـن، ســـلســـلة املوســـوعة الصـــغرية ،دار احلرية للطباعة، -١٣٥

 ٠ ١٩٨٤بغداد، 
ــاد الشـــــامي ،منشـــــورات احتاد الكتاب العرب ١٩٨٥-١٩٦٥املرأة يف الرواية الفلســـــطينية (-١٣٦ )،حســـــان رشـــ

 ٠ ١٩٩٨،دمشق، 
،املؤســســة   ١األمناط النوعية والتشــكيالت البنائية لقصــيدة الســرد احلديثة ،حامت الصــكر، ط–مرا� نرســيس -١٣٧

 ٠ ١٩٩٩اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، 
  ٠ ١٩٦٨،دار الطليعة ،بريوت، ٢يف األدب العريب ،خليل امحد خليل ،ط املصطلح-١٣٨
 ٠ ١٩٨٠،دار الطليعة ،بريوت ،٢مضمون األسطورة يف الفكر العريب ، خليل امحد خليل ،ط-١٣٩



 

 
١٩٥ 

 

 ٠ ١٩٩١،دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق،  ١مظاهر األسطورة ،مرسيا الياد ،ترمجة :�اد خياطة، ط-١٤٠
ـــ -١٤١ ،منشــــــــــورات كلية اآلداب والعلوم اإلنســــــــــانية، الدار   ١ارة وادي الرافدين ،خليل ســــــــــعيد، طمعامل حـضــــــ

 ٠ ١٩٨٤البيضاء،
 ٠ ١٩٨٨وليد اجلادر، بغداد، –املعتقدات الدينية يف بالد وادي الرافدين، رينيه الابت، ترمجة:ألبري أبو� -١٤٢
 ٠ ١٩٨٨،دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ١طاملعتقدات الدينية يف العراق القدمي، سامي سعيد األمحد، -١٤٣
،دار الكلمة ،بريوت،   ٤دراسـة يف األسـطورة سـور� وبالد الرافدين، فراس السـواح، ط–مغامرة العقل األوىل  -١٤٤

١٩٨٥  
 ٠ ١٩٩١،محص ، ١مفهوم األدب،تزفتيان  تودوروف، ترمجة :حممد منذر العياش، ط-١٤٥
 ١٩٨٨،دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق،  ١الياد، ترمجة:عبد اهلادي عباس، طاملقدس واملدنس، مرسيا  -١٤٦

٠ 
مقـدمـة يف -١٤٨           ١٩٧٦مقـدمـة يف أدب العراق القـدمي، طـه ابقر، دار احلريـة للطبـاعـة، بغـداد، -١٤٧ 

    ١٩٧٣اتريخ احلضارات القدمية، طه ابقر ،مطبعة البيان، بغداد ،
     ١٩٧٩،دار العودة ،بريوت، ٢ب ،عبد املنعم تليمة ،طمقدمة يف نظرية األد- ١٤٩  
   

 ٠ ١٩٧٠فاروق حافظ القاضي، دار املعارف، مصر، –ملحمة كلكامش ،ساندرز ،ترمجة:حممد نبيل نوفل -١٥١
 ٠ ١٩٧١)،وزارة الثقافة واألعالم ،بغداد، ٨،سلسلة الثقافة العامة ( ٢ملحمة كلكامش، طه ابقر ،ط-١٥١
 ٠ ٢٠٠١، دار الشؤون الثقافية، بغداد ،١الرواية املعاصرة، سعد عبد احلسني العتايب، ط امللحمية يف-١٥٢
 ٠ ١٩٩٠من األسطورة إىل العلم والفلسفة، اثمر مهدي، دار الشؤون الثقافية ،بغداد، -١٥٣
ــعرية، روالن ابرت  -١٥٤ ــيد ،ط–من البنيوية إىل الشــــ ــان الســــ ــور�  ١جريار جينيت ،ترمجة :غســــ ، ،دار نينوى ،ســــ

٠ ٢٠٠١ 
 ٠ت ٠من ألواح سومر، صموئيل نوح كرمير، ترمجة :طه ابقر ،مكتبة املثىن ،بغداد ،اخلاجني، القاهرة ،د-١٥٥
 ٠ ١٩٦١،دار املعرفة، بريوت،  ١مناهج التجديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب، أمني اخلويل، ط-١٥٦
 ٠ ١٩٩٧الشؤون الثقافية، بغداد ،،طراد الكبيسي، دار  ٣منزلة القراءة ،ج–املنزالت -١٥٧
،دار املناهل للطباعة والنشـــــر،   ١املنهج األســـــطوري يف تفســـــري الشـــــعر اجلاهلي، عبد الفتاح حممد امحد ،ط-١٥٨

 ٠ ١٩٨٧بريوت ،



 

 
١٩٦ 

 

، ١امحـد عـبد الرحيم نصـــــــــــر، ط–مورفولوجـيا احلكـاـية اخلرافـية، فالدميري بروب ،ترمجـة:أبو بكر أمحـد ابقـادر -١٥٩
 ٠ ١٩٨٩الثقايف ،جدة،  النادي األديب

املوقف من القص يف تراثنــا النقــدي، ألفــت كمــال الــدرويب، مركز البحوث العربيــة، املطبعــة الفنيــة، القــاهرة، -١٦٠
 ٠ت ٠د

 ٠  ١٩٨٨، دار الشروق ،األردن،  ١جنيب حمفوظ والقصة القصرية ،ايفيلني فريد ،إشراف :هنري عويط ،ط-١٦١
 ٠ ١٩٩١، دمشق، ١ة:عبد الكرمي حمفوظ ،طنشوء الرواية، �ن وارن ،ترمج-١٦٢
 ٠ ١٩٩٦،دار األمان، الرابط،  ١حنو سيميائيات لأليديولوجيا ،سعيد بنكراد ،ط–النص السردي -١٦٣
 ٠ ١٩٧٢رينيه ويليك، ترمجة:حمي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، –نظرية األدب ،أوسنت وارين -١٦٤
 ٠ ١٩٨٧، صالح فضل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، النظرية البنائية يف النقد األديب-١٦٥
ــر –نظرية الرواية -١٦٦ ــيد إبراهيم ،دار قباء للطباعة والنشــ ــة ،الســ ــة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصــ دراســ

 ٠ ١٩٩٨والتوزيع، القاهرة ،
،منشــــــورات   ١، طنظرية الســــــرد من وجهة النظر إىل التبئري، جريار جينيت وآخرون ،ترمجة:�جي مصــــــطفى-١٦٧

 ٠ ١٩٨٩احلوار األكادميي واجلامعي ،الدار البيضاء ،
نصــوص الشــكالنني الروس، مشــرتك مجع :تزفتيان تودوروف ترمجة:إبراهيم اخلطيب –نظرية املنهج الشــكلي -١٦٨

 ٠ ١٩٨٢،املغرب،  ١،ط
 ٠ ١٩٩٨م ،٠افة ،دنظرية السرد احلديثة، واالس مارتن ،ترمجة:حياة جاسم حممد ،اجمللس األعلى للثق-١٦٩

 ٠ ١٩٨٦النقد التطبيقي التحليلي،عد�ن خالد عبدهللا ،دار الشؤون الثقافية،بغداد،-١٧٠  
،املركز الثقايف العريب، بريوت   ١فلســـــــــفة بول ريكور ،ترمجة:ســـــــــعيد الغامني ،ط  -الوجود والزمان والســـــــــرد-١٧١

،٠ ١٩٩٩ 
ــني اولتنربد  -١٧٢ ــة القصـــــــص ،ســـــ ليزيل لوميس، ترمجة:عبد اجلبار املطليب ،دار احلرية للطباعة، –الوجيز يف دراســـــ

 ٠ ١٩٨٣بغداد، 
جلجامش أمنوذجا، قاســــــم املقداد ،دار الســــــؤال للطباعة –هندســــــة املعىن يف الســــــرد األســــــطوري امللحمي  -١٧٣

  ٠ت ٠والنشر ،دمشق ،د
 اثنيا :املعاجم 

 ٠ت٠ان العرب،بريوت   ،دلسان العرب ،ابن منظور،تصنيف:يوسف اخلياط ،دار لس   -١
 ٠ ١٩٨٤،دار العلم للماليني ،بريوت،٢املعجم األديب، جبور عبد النور، ط-٢



 

 
١٩٧ 

 

 ٠ ١٩٩٠،دار الشؤون الثقافية،بغداد ،١معجم األساطري ،لطفي اخلوري، ج-٣
 ٠ ١٩٨٨،منشورات كلية الرتبية ،٢معجم البالغة العربية ، بدوي طبانة ،جملد -٤
 ١٩٧٣،دار الكتاب العريب ،بريوت،  ١صليبيا ، طاملعجم الفلسفي ، مجيل -٥
معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،سعيد علوش ،مطبعة املكتبة اجلامعية ، الدار          ا   البيضاء ، املغرب -٦
،٠ ١٩٨٥ 
 ،    ٢كامل املهندس ،ط–معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ، جمدي وهبة  -٧
 ٠ ١٩٨٤وت ،مكتبة لبنان ، بري    
 ٠ ١٩٨٩،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،  ١معجم النقد العريب القدمي،أمحد مطلوب ،ج-٨
 ،دار احلرية            ١،ط٢موسوعة علم اآلاثر ،كلني دانيال ، ترمجة :ليون يوسف ،ج -٩

 ٠ ١٩٩٠للطباعة ،بغداد     
 ،دار ١ري كرم ،طيودين ،ترمجة :مس٠ب–روزنتال ٠املوسوعة الفلسفية ،إشراف:م-١٠
 ٠ ١٩٧٤الطليعة ،بريوت ،    

 
 رابعا:الدور�ت :

 ٠  ٩،١٩٨٧األسطورة /جمدي مشس الدين إبراهيم ،مج :آفاق عربية ،ع -١
ــل عبد الواحد علي ،مج:األقالم ،ع -٢ ــارة وادي الرافدين ،فاضــ ــواهد من حضــ ــطورة والتاريخ يف ثالثة شــ  ٤األســ
،٠ ١٩٩٩ 
 ٠ ٢٠٠٢، ٥ملعموري ، مج:األقالم ،عاألسطورة والواقع ،�جح ا -٣
 ٠ ٣،١٩٨٢اإلنشائية اهليكلية ،تزفتيان تودوروف ،ترمجة :مصطفى النوايت ،مج:الثقافة األجنبية ،ع -٤
 ٠ ٢٠٠٤، ١أ�� وجلجامش وشجرة اخلالوب ، �جح املعموري ،مج:أجبد ،ع -٥
 ٠ ١٩٧٩ن٩،عالبدا�ت األوىل للتأليف القصصي ، نبيلة إبراهيم ،مج:األقالم  -٦
 ٠ ٩،١٩٧٦البطل األسطوري وامللحمي ،عادل جاسم البيايت ،مج: آفاق عربية ،ع -٧
 ٠ ٢،١٩٩٢البعد ووجهة النظر ، واين بوث، ترمجة:عالء العبادي ،مج:الثقافة األجنبية ، ع -٨
 ٠ ٤،١٩٩٣رؤية نقدية يف التناظر السردي ،عبدهللا إبراهيم ،مج:آفاق عربية ،ع-بنية الرواية والفيلم -٩

 ٠ ٦،١٩٨٦البنيوية وبناء الشخصية يف الرواية ،جو�اثن كلر ،ترمجة:حممود درويش ،مج:األقالم ،ع -١٠
 ٠ ٨،٢٠٠٠جدل األنوثة يف األسطورة ،لطفية الدليمي ،مج:األقالم،ع -١١



 

 
١٩٨ 

 

ــوزان الجنر ،ترمجة:عبد الودود حممود العلي ،مج:آفاق عربية   -١٢  ٤،١٩٩١-٢،عجذور األســــطورة ،ســ
٠ 

ــتخدامات املكان األديب ،صـــربي حافظ، مج:األقالم ،ع -١٣ ــية اجلديدة واسـ ــاسـ  ١٩٨٦،  ١٢-١١احلسـ
٠ 

 ٠ ٢٠٠٢، ٣-٢احلكاية الشعبية العراقية ،كاظم سعد الدين ،مج:آفاق عربية ع -١٤
 ٠ ١٩٩٧، ١٠احلوار يف اخلطاب املسرحي ،حممود عبد الوهاب ، مج: املوقف الثقايف ، ع  -١٥
 ٠ ٣،١٩٨٢،ع٢اخلصائص البنائية لألقصوصة،صربي حافظ ،مج:فصول،جملد  -١٦
داللـــة املكـــان يف مـــدن امللح لعبـــد الرمحن منيف ، حممـــد شـــــــــــوابكـــة ، مج: أحبـــاث الريموك ،جملـــد  -١٧

 ٠ ٢،١٩٩١،ع٩
 ٠  ١،٢٠٠٢الراوي التقرييب والراوي اإلبعادي يف أدب الكاتبة األردنية ،رفقة دودين ،مج:عمان ،ع -١٨
 ٠ ٩،١٩٧٣طبيعة األدب السومري ونشأته  ،فوزي رشيد ،مج:األقالم ،ع -١٩
 ٨،١٩٨٤العدد عند قدماء العراقيني ،زهري حممد حســــن ،مج:آفاق عربية ،ع–املكان –عامل الزمان  -٢٠

٠ 
جذور املعتقدات اخلاصــة هبا يف وادي الرافدين ،فاضــل عبد الواحد علي ،مج: ســومر –عشــتار ومتوز   -٢١

 ٠ ٢٩،١٩٧٣،جملد 
 ٠ ٤،٢٠٠٢علىهامش األسطورة ،مؤيد عباس العيثاوي ،مج:الطليعة األدبية ،ع -٢٢
غياب عنصـــــر الصـــــراع يف الفعل اإلنســـــاين،بديعة أمني ،القســـــم –فكرة الصـــــراع يف األدب الســـــومري -٢٣

 ٠ ١،١٩٧٨األول،مج:آفاق عربية ، ع
الفعل اإلنسـاين،بديعة أمني ،القسـم الثاين غياب عنصـر الصـراع يف –فكرة الصـراع يف األدب السـومري -٢٤

 ٠ ٨،١٩٧٨،مج:آفاق عربية ،ع
 ٠ ٢٠٠٣، ١القراءة األسطورية للتاريخ ،قاسم عبده،مج:الرتاث الشعيب ،ع -٢٥
 ٠ ٢٠٠٢، ٧٦١٠القص األسطوري وبعده النفسي،سنان عبد العزيزعبد  الرحيم،جر:القادسية،ع -٢٦
ــرد األديب ، تزفتيان تو  -٢٧ ــحبان  مقوالت السـ ــني سـ ــفا ،مج: آفاق املغرب –دوروف ، ترمجة:احلسـ فؤاد صـ
 ٠ ١٩٨٨، ٩-٨،ع 
 ٠ ١٩٨٠، ٣-٢املكان يف الرواية العربية،غالب هلسا ،مج:اآلداب البريوتية ،ع -٢٨
 ٠ ١٩٨٤، ١٠مواقف يف املكان ،�سني النصري ،مج:األقالم ،ع -٢٩



 

 
١٩٩ 

 

 رابعا:الرسائل اجلامعية:
 دراسة موضوعية وفنية ،عبد اإلله حسن    –اذرة اجتاهات الشعر يف دولة املن -١

 جامعة البصرة ،إشراف:مظفر عبد الستار   –الشاوي ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية      
     ٠م٢٠٠٢غامن ،      

)،عبدهللا    إبراهيم،رســـــــــالة ماجســـــــــتري ،كلية ١٩٨٥-١٩٨٠البناء الفين يف رواية احلرب العربية يف العراق ( -٢
 ١٩٨٧جامعة بغداد ،إشراف:عبد اإلله أمحد،-اآلداب

ــد حالوب،أطروحة دكتوراه،كلية اآلداب   -٣ ــلمان كاصـ ــقر ،سـ ــى الصـ ــوعاتية يف قصـــص مهدي عيسـ –البىن املوضـ
    ١٩٨٨جامعة البصرة،إشراف:أمحد جاسم النجدي ،

 البنية السردية يف روا�ت عبد الرمحن جميد الربيعي ،سعد عبد احلسني العتايب     -٤
 اجلامعة املستنصرية ،إشراف:خالد علي مصطفى –،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية      

      ،٠ ١٩٩٤  
 البنية السردية يف قصص لطفية الدليمي ،أمحد حسني جارهللا ،رسالة ماجستري                    -٥

   ٠ ٢٠٠٠اجلامعة املستنصرية ،إشراف :بشرى موسى صاحل،-،كلية الرتبية       
 حتوالت الشخصية يف روا�ت عبد الرمحن منيف ،حممد عبد احلسني هويدي   -٦  

 ابن رشد/جامعة بغداد، -اخلزاعي ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية األوىل       
    ٠  ١٩٩٨إشراف:كاظم صلييب العائدي ،       

 ،رسالة أنواعه ودالالته قدميا وحديثا ،صميم كرمي الياس –التكرار اللفظي   -٧  
 ٠ ١٩٨٨جامعة بغداد ،إشراف:�صر حالوي ،–ماجستري ،كلية الرتبية        
 دراسة يف فنه القصصي ،حممد صاحل خلف اجلبوري ،رسالة  -محد صاحل -٨      

 جامعة املوصل ،إشراف:إبراهيم جنداري مجعة،       -ماجستري ،كلية الرتبية       
      ٠   ٢٠٠٠ 

 راء الغزل يف العصر األموي ،بدران عبد احلسني حممود احلوار عند شع  -٩ 
 جامعة املوصل ،إشراف:عمر الطالب –البيايت،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب        
       ،٠ ١٩٨٩   

 دراسة يف بنيتها السردية من خالل قصص  –الرحلة اخليالية يف األدب العريب  -١٠
 يف عبد القادر األنصاري ،رسالة ماجستري    ألف ليلة وليلة ،مصعب عبد اللط         



 

 
٢٠٠ 

 

 ٠ ٢٠٠٠جامعة البصرة ،إشراف:حسني عبود محيد اهلاليل ،-،كلية الرتبية         
 السرد يف مؤلفات القاضي أيب علي احلسن التنوخي ،خالدة ماضي عبد الرحيم   -١١

 اف:عبد الكرمي    اجلامعة املستنصرية،إشر -شنار ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية          
   ٠ ٢٠٠٢راضي جعفر ،          

 الشخصية الريفية يف قصص يوسف إدريس القصرية ،فاتح عبد السالم     -١٢  
 جامعة املوصل،إشراف:فائق مصطفى –نوري،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب          
  ٠ ١٩٨٦أمحد،         

 )،مصطفى ساجد الراوي ،  ١٩٨٠-١٩٥٨(الشخصية يف الرواية العراقية  -١٣            
 اجلامعة املستنصرية ،إشراف:عزمي شفيق   –أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب                 

 ٠ ١٩٩٦الصاحلي ،                  
 )صربي مسلم محادي، ١٩٨٠-١٩٢٨صورة البطل يف الرواية العراقية (-١٤             

  ٠ ١٩٨٤جامعة بغداد ،إشراف:أمحد مطلوب،–أطروحة دكتوراه،كلية اآلداب                   
 دراسة فنية ،سروى صباح رجب حممد   –القصة القصرية عند مسرية عزام -١٥    

 جامعة املوصل ،إشراف:فائق مصطفى أمحد –ة الرتبية ،رسالة ماجستري ،كلي      
      ،٢٠٠١ 

 دراسة فنية مقرنة ،عبد الكرمي خضري عليوي السعيدي ،رسالة -قصص الرحلة اخليالية -١٦ 
 ١٩٩٧اجلامعة املستنصرية ،إشراف:بشرى موسى صاحل،–ماجستري ،كلية الرتبية        

 الشكل ،املوقع ،الوظيفة ،رزوقي عباس مبارك –دة املروي له يف الرواية العربية اجلدي -١٧ 
 ١٩٩٤جامعة البصرة ،إشراف: أمحد جاسم النجدي ،–،كلية اآلداب       
 املكان يف شعر أيب العالء املعري،حريب نعيم حممد الشبلي ، رسالة ماجستري ،كلية  -١٨

 ٠ ٢٠٠٢جامعة القادسية ،إشراف:عد�ن حسني العوادي ،–الرتبية       
 –الوصف يف روا�ت علي اجلارم ،منار خليل جميد حامد ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية  -١٩

 ٠ ٢٠٠١جامعة املوصل ،إشراف:فائق مصطفى أمحد،      
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