OPEN ACCESSS
Journal of Arabic Research (AIOU)

jar.aiou.edu.pk
iri.aiou.edu.pk

األسطورة وأنواعها وعالقتها ابلشعر
The legend,its types and its relation with poem
سلمى شاهدة.۞ د

األستاذ املساعدة ابجلامعة الوطنية للغات احلديثة إبسالم آابد–ابكستان
Abstract
Legends was made by the primitive human to reduce his fears and limits
the unknowns, it was a way to reason with reality and strange accuracies
that didn't have apparent reasons. The human nature was what drove him
to make a language to talk, and to find a belief to embrace.
The literal meaning of legend can be one of three possibilities: the origin
of line and writing, the collective meaning of its numbers, and the lies and
speech that has no proof to support it.
In practical meaning, people couldn't find a way to explain it, so everyone
explained it in their own way, it's thought that the difficulty in defining its
practical form is due to the inability to experience it directly, which
doesn't give a clear picture of what it is .
Some researchers say that a legend is made through a theory and a practice
was made for it, while other says the exact opposite is what happened.
The legend can be of types: a religious legend, a reasonable legend,a
symbolic legend, and a historical legend.
The most accepted theory is the reasonable legend.
The difference between myth and legend is in the view of people, a legend
for people is real incident while myth is an imaginary incident. Yet they
are included in the same category of folklore.
The legends and poem has a deep relationship with each other. As they
both are results of the imagination and creation of man. They coexist
together. the poem can not be created with out legends and their
symbolism.
The Malhama is literary work that proof the link between the legend and
poems. language is the real link between these two, it's the eye from
where the water poured with the ideas for poems to write about.

مما الشك فيه أن احلرية والذهول أحاطت ابإلنسان البدائي من كل هةلة ف ف لال علن ع ل
التام على ربط امللثراات الببيعيلة امللتل لة اللمل طامللا واله أمامةلا علاه ا مثةلورا ابحثلا علن سلب يغذيله
ابألم للان والس للاينة فانبثث للت األس للبورة بع للد هم ل طويل ل لتنت للله م للن متاه للات اجلة ل اسل لاار الببيع للة
( كي ختاهه من دوامة اخلوف احمليبة من هااء تلك الببيعة الثاسيةف ولذا فثد سعىاإلنسان1) وظواهاها
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إىل (( اس للتنباف ت سل لريات ت للتالءم وإدراك لله الب للدائي أو البس لليطف وم للن ه للذ الت سل لريات اخلاط للة لل ل لواها
الاائنللة نبتللت اخلاافللاتفووووف وانت للات األسللاطري يف كل امتاعللات)))(2ف وتعللددت م اهاهللا فانةللا مللا
هاء (( على هي ة تاانيم وصللوات وشلعائاف وعللى أألا أفعلال ف ايالت احت لاالت مثللت فيةلا معلار إ يلة
ومساحياتف كالا ظةلات االسلاطرييف األشلياء والفلور فن لدها يف األشلاال والاملوات والنبلامت واألهلاام
السااوية)))(3ف فاإلنسان ومن خالل ن وعه الديين هذا مبا يت انه من طثوس واعتثادات يسعى إىل ردم
ا وة المل كانت بينه وبني الببيعة وم اهاهاف إذ (( إن الببيعة كانت مبثابة الالمعاوف ابلنسبة للاعاوفف
ومبثابة الالمتناهي مثارنة ابملتناهيف لثد كان هلذا ال لعور –هلو -اللذ اتود اإلنسلان ابلنل وىل إىل ال الا
الديينف واىل إن اء اللغة منذ البداية وكان اإلجتا إىل إدرا الالمتناهي منذ البداية عنفاا مااال ضاوراي
لا ت اري متنا وه ءا ال يت أ منه))) (4ف ف ض ى اإلنسان على ك ما حييط به من ظواها طبيعية ص ة
الثدسللية ف عل لال ظللاهاة إ للا يتثللا منلله ويتللودد إليلله طلبللا لللللاوم مللن دوامللة اخلللوف وال للياىل الللمل
أطبثت عليه هااء تلك الببيعة الغام لةو فالادة (سلبا) كالا نثل ابلن من لور يف مع اله هلي(( :سلبا
َوقَ َالوا

الس للبا الف لله م للن الات للا وال ل ا وروه للا وووو والس للبا اخل للط والاتاب للةوووو ا للال تع للاىل
ري
ري
) (5وووو ومعنلا سلبا األوللون وواحلد األسلاطري األسلبورةوووو وسلبا يسلبا إذا
أَ َسَاُِ َاألَ لولَ َ
كت اال تعاىل ن َوالَ َقلَ ريم َوَمَا ََ ََْطرو َن )(6ف أ وتاتل املالئالةوووو ويثلال سلبا فلالن فلال
ابلس لليه س للباا إذا ابع لله ب لله ك ن لله س للبا مس للبورووووووو واألس للاطري األابطي ل وووووو أحادي ل الن للام
او وووووو يثال سبا فالن علينا يسبا إذا هاء احادي ت به الباطل يثلال هلو يسلبا ملا الأصل لله
أ يثل ل للهووووووو ويث ل للال س ل للبا ف ل للالن عل ل للى ف ل للالن إذا اتخ ل للاف ل ل لله األااوي ل ل و ثة ل للا وتل ل للك األااوي ل ل
األساطريووووو )) )(7و
لنس

وسل للنات ي مبل للا يف هل للذا الل للنر اجلل للامم مال ل مل للا ورد يف املعل للاهم املتثدمل للة علل للى ( اللسل للان )
املالحظ اآلتية
1ل األص يف السبا (اخلط والاتابة)

2ل يثكد اجلذر املذكور ومجيم الفيغ الفلافية املتوللدة يف إطلار عللى ملدلول الاثلاة مبلا ينسل م
مم م ةوم األسبورةو
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3ل هيت األسلاطري مبعللأل األكاذيل ف األابطيل ف أحاديل الن للام لاف مللا الأصل لللهف وال خللاف
م للن األااوي ل وه للي ت للذ ال للدالالت ت للري إىل الثف للر واألحادي ل الع يب للة ال للمل الاص ل للا)(8ف وه للذا
التحديد مل ةوم األسبورة من ال اوية املع ايلة يعبينلا انبباعلا ان األسلبورة الوالن وصل ةا ابلتلاري إذ
) (9
يثول نيت ه إن ما المري له (من األشياء) هو الذ وان تعاي ه.
أم للا األس للبورة يف دائاط للا اإلص للبالحيةف فيب للدو أن املةتا للني ت للا ودارس لليةا يتوص لللوا بع للد إىل
اعتااد تعايه عام هامم مانم ا من ش نه -يف حال التوص إليه -اإلسةام يف توضيح الاؤية الواضحة
ذا املفبلح ال ائكف وذلك من أه التايي بني األسلبورة وريريهلا ملن األنسلا اللمل تتلداخ احللدود
فياللا بينةللاف ولعل مللا أشللار إليلله أوريسللبني يثكللد الفللعوبة الللمل يواهةةللا مللن حيللاول تعايلله األسللبورة يف
سللبا أو سللبور ،للددةف عنللدما أراد أن ي فللح عللن ماهيللة األسللبورة اللائال ((إنللين أعللاف هيللدا مللا هلليف
ب اف أال يس لين أحد عنةاف ولان إذا ما س لتف وأردت اجلوا ف فسوف يعرتيين التلاث )))(10ف ولع
الفعوبة يف التحديد تت تى من عدم املاور بت ابة األسبورة ب ا مباشا ) (11وعدم معاي تةا معاي لة
فعالة تساعد على اإلحاطة تذ الت ابة واإلملام بال ملا ت لتا عليلهف وابل البلدء بعلا أالوال وأراء
العلااء والباحثني يف م ةوم األسبورة وحتديد ما يتفه به مفبلحه ملن الات ل ابتلداء أن تالون
لنا وا لة ملم أسلبا ن لوئةا وبواعثةلا للدا اإلنسلان مبلتلله ح لاراتهف إذ هت إال ملن أهل ت سلري
الالون وملا فيله ملن ظلواها خلثلت نوعلا ملن الاهبلة يف دواخل اإلنسلان البلدائيف ف لاءت ل ل (( متثل أوىل
مااح ل الت اللري ال لس ل يف وهللذ املاحلللة ال لس ل ية األوىل ش ل أا ش ل ن املااح ل ال لس ل ية األخللااف تن ل
نتي للة الت م ل يف ظ لواها الا للون وعالا للة ه للذ امل للاها ي للاة اإلنس للان عل للى األر ف والت م ل ي للن م عن لله
التع ف كاا إن التع يثري التساؤل فإذا أرري السثال فالبد من اإلهابة عنه حىت طدأ ن س اإلنسان
)) ) (12وتبال ن ملللا حيلليط تللا مللن ه ئيللات الاللون الللمل مللن بينةللا اإلنسللانف ف للاءت األسللبورة لتلللام
)(13
كلوامن اإلنسلان الداخليلة ومتنحةلا شلاال موضلوعياف ملوفاة لله احلاايلة ملن هلواهس اخللوف والثلل
الذ طاملا متلاهف وهي ظاهاة تان حااا حل ارة دون أخاا فا ال عو عافت األسلبورةف وكلان
لا ل عتا للم أس للاطري اخلاص للة ب لله س لواء ك للان س للوماايف كنعاني للاف اببلي للاف آش للورايف يو ني للاوووو ا ف فل ل((ك ل
ال للعو عافللت األسللبورة والتثللت عنللدهاف فةللي تلاا اإلنسللان حيثاللا كللان وأيناللا كللانوووو علللى بعللد
املاانف وعلى اختالف ال مان يلتثلي اإلنسلان ابإلنسلان عنلد نسليط األسلبورة املت لابه املوحلدوووو ومنله
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يسللتاد اإلنسللان عب لاا ال يناحلليف يللذكا بثدرتلله علللى اخلل ل واحملاكللاة واإلبللداىل )))(14ف لغللا الت سللري
والتعليل لث للااي وظلواها الببيعللةف وعلللى هللذا فللإن ((األسللاطري الع ياللة ليسللت أوهامللا بل هللي منبللو
الللن س اإلنسللانية كلةللاف هللي اإلدرا الامل للحثللائ ف و،اولللة خللل االنسل ام فياللا بينةللا)) ) (15تتولللد
عندما ي تثا اإلنسان إىل الوااتىل الديين الفحيحو
وأييت هرللري هللذ األسللاطري علللى العث ل اإلنسللام وإوانلله تللا مللن خللالل إض ل اء البللابم الللديين
عليةا واحاطتةا ابلثدسية ولذا كانت ((األساطري تتلى أو تن ا يف االحت االت الدينية العامة)))(16ف فثد
كانت مبثابة (( الوعاء االمش اللذ فسلا فيله البلدائي وهلود ف وعلل فيله ن اتله إىل الالونف ،لددا عالاتله
ابلببيع للة م للن خ للالل عالات لله ابآل للة ال للمل اعتمله للا الث للوة املس للرية واملن ا للة واملس لليباة عل للى مجي للم ال لواها
الببيعي للة)))(17ف فاألس للبورة م للن خ للالل ه للذا املن للور تثك للد ارتباطة للا ابل للدين ارتباط للا وريث للا تس للاعد ((عل للى
توض لليح معتث للدات ال ل للاد وت للدخ يف صل للل طثوس للهف وهل للي ت ث للد كل ل مثوماط للا إذا األ للار ه للذا الن ل للام
الللديين))) (18ف وهللذا يللدل علللى أأللا حاهللة مجاعيللة وليسللت فاديللةف خلثتةللا امتاعللات البدائيللة لتعللمل عللن
ن اطللا ((إىل عاليللة ت للا الاللونف كاللا أأللا جتسللد هةللدا ت سللرياي يامللي إىل فللل أسلاار األصللول األوىل
مللتله ال لواها الببيعيلة االهتااعيلة)) (19).واسلتنادا إىل هلذ الن لاة هلاءت أريلل اآلراء اللمل حاوللت
وض للم م ة للوم ل س للبورة مف للبورية بف للبغة مثدس للةف فعافة للا بع للل الب للاحثني اعتا للادا عل للى كوأ للا ((تثب للت
األعاللال البثوسللية ذات الداللللة وختللمل عنللدما يتالشللى بعللدها الت سللري مبللا للا مللن مغ ل ا استا للايف
)) )(20
وتت لى من خالل وظي تةا الام ية أ فياا ا من ادرة على الا ه عن صلة اإلنسان مبثدساته
مما يدل على أأا تن ىل ريالبا (( إىل إض اء ص ات ادسية ريام ة على مواضيعةا وأشيائةا وأشلاصلةا ف
وال م للاحة إن األسللبورة للا عاليللا مسللتل مات رييبيللة تسللتند إليةللا يف الوااللمف وتللنعاس بواسللبتةا علللى
امتاللم )) ) (21ف ف للال عللن كوأللا ذات بنيللة عايثللة تلابط اإلنسللان ابلوهللود ومللم مللا حيلليط بلله مللن ا للااي
كوني للة  ،للرية ومذهل للة لعثليت لله البدائي للة ) (22ف و يبتع للد أن للس داؤد ع للن ه للذا امل ة للوم كث لرياف يف اول لله أن
األسبورة عبارة عن ((عاوعة احلااايت الباي ة املتواررة منذ أادم العةلود اإلنسلانية احلافللة ب لاو ملن
اخلوار واملع اتف المل خيتلط فيةا اخليال ابلواامف ووت م عا ال واها مبا فيه من إنسان وحيوان ونبات
بع للا ف للو الببيع للةف م للن ا للوا رييبي للة اعتث للد اإلنس للان األول الوهيتة للاف فتع للددت يف ن للا اآل للة لتع للدد
م اهاهللا امللتل للة)) )(23ف كاللا إأللا هللاءت علللى شللا حاايللة ذات بعللد ادسللي مت للاواتة مللن خال للا
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الت اري املوضوعي ) (24واملنبثي ل حدا ف و توضم هذ احلاايلة إال إولا ويثينلا مملن وضلعةا لعالس
املاحلة العثلية وال ااية اللمل ملات تلا تللك امتاعلات مبلتلله أهناسلةا وح لاراطا اللمل جتلد بلدا ملن
خلل هللذ احلاللاايت مت سللدة ابألسللاطري ف فاانللت بتفللورهم (( معتثللدا راسلللا الا للا بلله فثللدان ال للاد
لا الثيم المل ت د إىل مجاعته ورثافتهف وفثدان املعأل يف هذ احلياة )) ) (25وتوللد هلذا املعتثلد الااسل
مللن كللون ((األسللبورة حاايللة تثللوم فيةللا اآل للة أو أنفللاف اآل للة بللدور الببولللة )) )(26ف ف للال عللن كوأللا
تت سد فياا ينب عن ال عائا أو البثوس البدائية ) (27المل ختتله ابختالف املعتثد الذ متثلهف وليس
ابل للاورة بث للاء ه للذ املاارس للات م للم بع للةا ال للبعلف إذ ((تع لليمل املاارس للةف بع للد ان للدذر املعتث للد ال للذ
أن ل ل هاوووو ب ل ل رو احملاف ل للة الغاي يل للة يف اإلنسل للان ورمبل للا مل للا حيل للد عال للس ذلل للك متامل للاف إذ تنل للدرا
املاارسل للةف يف حل للني تبثل للى املعتثل للدات الن ايل للة اخلالفل للة مل للدة أطل للول)) (28).ومل للن البل للاحثني مل للن يل للاا أن
)(29
األسبورة ال تثله إال بعد اتوال أو ضياىل املعتثد البدائي الذ أدا ا ىل اختاذ شعرية أو تثليد معني
ومن هةة أخاا فثد اختذ علااء الن س منحى أخا يف توضيح األسبورة واستا اف معاملةاف إذ ياا
فاويللد فيةللا مسللتودعا رلااي مللن الاملوات اجلنسلليةف معلللال وهةللة ن للا هللذ بثوللله (( إن إدرا ال للاد أهة تلله
الع وية إدراكلا داخليلا ريام لا يسلتثري عنلد خيلاالت خادعلة تتفلور طبيعيلا يف اخللارم ف وتلدخ بنحلو
متاي إىل املستثب واىل عا وراء ذلك )) )(30ف فاان ت سلري ل سلاطري منبلثلا ملن كوألا تعلد ((ناوصلا
إىل املااح ل األوىل م للن التب للور الب للا ال للذ تل ل ود في له ن للاف مع للني كاحلاار للة أو بعل ل الن للار ابللبي للدو
اجلنسلي)) )(31ف فاألسلبورة ملن من لور هلذا ليسلت إال ((م ةلاا ملن م لاها امل لاالت اجلنسلية )) )(32ف
وإذا مللا انتثلنللا إىل يونللغ وهللد وهةللة ن للا مثنعللة إىل حللد مللاف إذ يللاا يف األسللبورة ((وسلليلة للوصللول
ابإلنسان إىل حالة التوااتن بني الثوا املتفارعة يف ن سهف وحي إن الرتكيبة الن سية الثدوة يف اإلنسان
تدفعه إىل اةلا الثلوا السللبية املعوالة لله يف سلبي الوصلول إىل ال لفلية املتوااتنلة املتاامللةف فلإن التعبلري
عللن ذلللك ياللون علللى مسللتوا الالشللعور اجلاعللي)) )(33ف فةللي تاسللبات جتللة عللن ت للاعالت الالوعللي
اجلاعي كاا ياا يونغ إن صورة الالوعلي يف التحليل الن سلي تعلد صلورة اللة لتلداعيات الاملوات املرتسلبة
يف ااىل الالشعور اجلاعي ف ومن هنا تعد األسبورة حاهة ماسة للا تالم الب لا بال مااحلله املتباينلة
يف ال مان واملاان منبلثة من ماك ها املتاث ابلالشعور اجلاعي الذ يعد ((خم ن آذر الذكاايت الاامنة
المل وررةا اإلنسان عن ماضي أسالفه االادمنيووووو إن الالشلعور اجلاعلي هلو امللل لات الن سلية لنالو
اإلنسان التبور ف تلك امللل ات اللمل تلرتاكم نتي لة اخللملات املتالارة علمل أهيلال كثلرية)) (34).ويبلدو أن
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السب الذ بأل عليه يونغ ن ايته يف الالشعور اجلاعلي يعلود إىل ((ت لابه بنلاء العثل بلني مجيلم أهنلاس
الب اف وياهم هذا الت ابه بدور إىل التبور امل لرت )) ) (35وعللى هلذا األسلاس فإنله ملن ريلري املاالن أن
ننالا علللى أ إنسلان يف أيللة حثبللة اتمنيلة معينللة اسلتلدامه للاملوات األسللبورية اللمل اللد يثلول الللبعل إأللا
كانت يف فرتة موريلة يف البعد واندرات مم العفا الذ هلثت فيهف إذ ((إن تعاا األفاار الام ية اد
أيخذ ،له داخ العث الالواعي لإلنسان احلدي مثلاا اخذ ،له يف طثلوس امتاعلات الثدولة)) )(36ف
لذا جند أن هنلا يف كثلري ملن النالاذم اإلنسلانية ملن يسلتلدم األسلبورة ويوظ ةلا يف أعاالله اإلبداعيلةف
على الاريم من كونه بعيدا عن عفا األسبورة و يعايمل طثوسةا ومااح خلثةاف ورمبا دون معافة منله
اولياطاف ببساطة وب ئ من الت اري العلاي ((إن اإلنسان يبلغ ماحلة الت اري ابألساطري دو ا معافلة تلا
)) )(37ف أو معاي ة إلحدارةا فةي مرتسبة يف الالشلعورف تلملات وتب لو ملن خلالل ملا يسلتلدمه ملن رملوات
حتيي هذ الرتسبات وتوحي ب اولية األسبورة وعدم ااتفارها أو مجودها يف اتمان وماان ،ددينو
ولعلنللا بعللد مللا عاضللنا مللن آراء وم للاهيم لللبعل العلاللاء والدارسللني علللى اخللتالف منللاه ةم
وتوهةللاطم يف وضللم م ةللوم ل سللبورة علنللا نللدر أنلله مللن الفللع تعايلله األسللبورة تعاي للا يثبللله كل
العلااء ووان أن ي ةاه يف الوات ن سه ريري املتلففنيف فاألسبورة واام رثايف معثلد للغايلةف إال أننلا
نست لله مللن هللذ التعللاريه أن األسللبورة (( شللا مللن أشللاال الللوعي االهتاللاعي وثل حفلليلة ذهنيللة
جلةود مجاعيةف جتسد ن اة امتاعلات الثدولة اللمل تالن الد امتلالت بعلد مثوملات ال الا الن لا إىل
العا اللذ ي لا الالون وامتالم والعالالة الثائالة بينةالا يف صليغة شلاعاية)) ) (38أعبلت لإلنسلان ملا
كان يبح عنه من أمان واستثاار لن سه احلائاةو
مت تثسيم األسبورة على أنواىل متعددة سنات ي بذكا األنواىل المل جند آذرها فياا رن بفلدد
من شعا عفا خي من الن س األسبور وحتدراته املنت لاة عللى مسلاحة كبلرية ملن إبلداعات شلعاائهف
فاان ل سبورة ح ور متاي يف إبداعاطم ال عايةو
ومن أهم تلك األنواع:
1ل األس ََطورة الطقوس ََدي يالدَ د ََي وه للي ال للمل حتا ل الب للابم ال للديين م للن خ للالل ارتباطة للا
أسا سا بعاليات العبادة مةاا يان شالةا وطايثتةا وعنيت باصد اجل ء الاالمي ملن البثلوس ابل أن
تفبح (حاايلة) لذ البثلوس )))(39ف ويعلد ن ليد اينوملا ايلليمل اللذ كلان الاةنلة ين لدونه خلري مثلال
((
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علللى هللذ األسللبورةف إذ ارتللبط ببثللوس هنائ يللة يثللوم تللا البللابليون يف بدايللة ك ل عللام عسللدة ألسللبورة
)(40
اخلل وبداية التاوين.
2ل األسطورة التعلدلدي وهي األسلبورة اللمل حتلاول خلل نلوىل ملن اإلانلاىل ل لواها تبلدو ريايبلة
وحتتللام إىل تعلي ل ف ومللن هنللا هللاءت ((األسللبورة التعليليللة ،اولللة الصللبناىل أسلللو منبثللي مللم ت سللري
)) )(41
األشياء يف عفا يغي فيه األسلو العلاي .
3ل األسََطورة الرمةَ ََي وه للي األسللبورة ال للمل (( تعللمل ببايث للة عااتيللة ع للن فاللاة ديني للة أو كوني للة
)) ) (42خمتب ة وراء املعأل احلايف للا ادة المل هاء تا املبدىلف سواء كان عن وعي أم بدون وعي اسلت ابة
منله حلاهللة ملحللة يف ن سلله أو ل اللاة مللا يايللد اإلففللا عنةللاف وال للعا اجلللاهلي حافل ابألسللاطري الام يللة
المل حتتام منا إىل طول هم وعا يف الن او
4ل التارخيََْطورة نالحللظ يف هللذا النلوىل م هللا بللني التللاري واألسللبورةف فالفلللة الثويللة بينةاللا
حتتم ضاورة االست ادة من املادة التارخيية بوص ةا مفدرا للاادة األسبوريةو
إن ما يعتثد البعل من أن التاري وليد ال اا األسبور وإن مبالم الت ري موصولة اواخا
عفور األسبورةف ريري داي وخري مثال على ذلك أسبورة البوفلان اللمل اسلتادت أبعادهلا ملن البوفلان
الذ أرسله تعاىل على اوم نو ولع السب يف عدم الثدرة على فلك املل م بينةالا يعلود يف احلثيثلة
إىل ت للابه يف وظي للة وطبيعللة التللاري واألسللبورة ممللا يللثد إىل خل ل عالاللة رنائيللة بللني الب لافني فيبللدوان
وك أاا وهةان لعالة واحدةو
وعلى الاريم من الت ايعات املتعلددة ل سلبورة إال أن األسلاطري كلةلا وب لا علام اائالة عللى
الن لوىل الثللام (األسللبورة التعليليللة)ف إذ إن لا ل أسللبورة علللة كانللت سللببا يف ن ل طا وخلثةللاف ومللن هللذا
املنبلل فللإن األسللبورة ((تنبللم مللن الاريبللة يف اإلوللان الللذ يسللاعد اإلنسللان يف مواهةللة األاتمللات الاللملا
المل يتعا ا اجلنس الب ا كله مث املوت)))(43ف مما يفع علينا إماانية جتاوات األسلبورة وتناسليةا
فةللي راسلللة ومرتسللبة يف الالوعللي اإلنسللام و((لللن متللوت إال مبللوت اإلنسللانف وك ل مللا يسللتبيم هللذا أن
ي عللله هللو أن يعللمل عنةللا اشللاال أخللاا وان يعيللد صللياريتةا)) ) (44مبللا يناس ل وااعلله ليعللمل عللن رؤيتلله
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للوهود اإلنسام يف هذا الاون با ما حياله من تغرياتف ومتناا ات داخليةف ياون من ش أا حتايك
اإلدرا من أه معافة الوهود يف م ةا السليب أو اال ايبو
التداخل ب األسطورة واخلرافي
ل سللبورة واخلاافللة عالاللة وريثللة يفللع معةللا التاييل بينةاللا أو ع اللا عللن بع لليةاا ب للا
واضح يُا ه من خالله عن ال بابية المل ريبت هذين املفبلحنيف فال اوف المل أدت إىل ن وئةاا
تااد تاون متثاربة إىل حد ماف فاالمها ي تثد إىل مثله بعينه إذ إأاا ولثالن نتلام اجلااعلة يف ماحللة
معينة أو مااح خمتل ة من الوهود الب ا ف ف ال علن أأالا يعلملان علن ((رؤيلة اإلنسلان للالون وامتالم
والببيعللة وال مللان واآل للةف أو عللن رؤيتلله لللبعل هللذ األمللور مللن اتاويللة بعينةللا)))(45ف بيللد أن األسللبورة يف
ن ا اجلااعة اللمل أبلدعتةا تعلمل علن حثيثلة حييلدوا عنةلا بل آمنلوا تلا إولا راسللا وكانلت لم معتثلدا
ذبتللاف نلاحلله مللن خللالل املاارسللات والبثللوس الللمل كانللت متللارس عنللد بدايللة كل سللنة هديللدةف يف حللني
كانت اخلاافة متث نس ا من اخليال الذ ال عالاة له ابلدين أو املعتثد السائا عند تلك اجلااعةف بيلد
أأا جتعلنا ناسم ا صورة مثاربة للفورة اللمل فةاناهلا علن األسلبورةف فةلي كاألسلبورة ملن حيل كوألا
(( صورة التثب التحديد وليس من السة حتديد معاملةاف يف حني أأا تثري تفورا واضحا ،دداف ب إأا
ورن نثار هذا يف اطا نان -ترت يف ن وسنا إحساسا كامال ،لدداف وإن شل علينلا التعبلري عنله)))(46فولع ذلك التلاث يف إماانية التعبري عن املفبلحني (األسبورة واخلاافة) يعود إىل السب الائيس الذ
أدا إىل ن وئةااف إذ إن ((اخلاافات واألساطري تن وت دها عندما ياا الناس ظلاهاة ريايبلة أو أملاا ريلري
م ل لوف لللديةم وال للدون للا تعل لليال منبثيللا أو ت س لريا علايللا مثب للوالف فيعللوأللا تعل لليال ياضللي األم ه للة
واألهلواء لانلله ال ياضللي العثللول)))(47ف فتاللون اخلاافللة بللذلك كاألسللبورة يف كوأللا ((ال تن للئ عالاللة مللم
عاملنا املاالن إدراكله ف إذ إألا ذات بعلد واحلد ف وهلي كلذلك ال تعلاف الرتكيل املنبثلي اللداي ف كالا
إن شلوصلةا ريلري عسلاة ف بللال علا داخللي أو خللارهي)) )(48ف مملا يفلع معلله وإىل حلد كبلري التاييل
بينةا وبني األسبورةف ف ال عن أن كليةاا ينتالي إىل عللم ال ولاللور اللذ ي لم ف لال علن األسلاطريف
افر اخلوار واملعتثدات ال ائعة )(49و سيّاا ورن يف صدد دراسة ال عا اجلاهليف واإلنسان يف ذلك
العفا كان يثمن بوهود اجلن وعبادته ف ال عن عبادة األصنام مبلتله أشاا ا ومساياطا وريريها من
املعتث للدات واألع لااف املتبع للة يف ذل للك العف للا ال للمل اختلب للت اآلراء فية للا وتنوع للتف فا للن تل للك اآلراء م للا
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فسات املعتثدات اجلاهلية عللى أألا أسلاطري ومنةلا ملا فسلاها عللى أألا خاافلاتف ويبلدو أن هلذا التبلاين
يعللود إىل اخللللط املللالاتم لل اللا اإلنسللام بللني األسللبورة واخلاافللةف ويبللدو لنللا ابن الاثللري مللن هللذ األفاللار
المل ت ب تا اإلنسان اجلاهلي هاءت متبابثة تثايبا مم ما كان يثمن به اإلنسان البدائيف ((ومن هذا
الت لابه ن ل االفلرتا ان مث ل هللذ األفاللار واملاارسللات بللني ال للعو املتح للاة البللد وأن تاللون اللد
انتثلت عن طاي اإلر ف أو ريري ذلك عن احلاالت البدائية للا تامف وطبثا لذلك أطل عليةا االسم
االصلبالحي امللوروذت الثثافيللة)) ) (50ولليس مللن ال لاور أن هخللذ هلذ امللوروذت الللدور ن سله الللذ
كانت تتاتم به يف امتام الذ أن ها واعتثد تاف إذ إن ((ما ياون ديناف أو اانو ابلنسبة ملاحلة من
مااح الثثافةف ياون معتثدا خاافيا ( خ عبالت ) أو ممارسة المعأل ا ابلنسبة ملاحلة أخاا)) ) (51إذن
هللذ املعتثللدات ليسللت حا لاا متاللم بعينلله أو خاصللة بلله دون امتاعللات األخللااف فثللد جنللد مث ل هللذ
املعتثلدات يف مااحل اتمنيلة متل خاة علن امتاعللات اللمل أفااتطللاف إذ إن هنلا ((شللاال ملن أشللاال ال اللا
شللائم بللني النللاسف أو واللن أن ين ل آليللا وب للا مسللتث عللن أفاللار أخللاا م للاتة يف بي للات رثافيللة
أخااف وذلك بسب الوحدة الن سية بني الب ا)) )(52و
وعلللى هللذا األسللاس فللإن النسلليط الللذ يغللله كللال مللن األسللبورة واخلاافللة يعللد نسللي ا واحللدا
ياببةالا بلاابف يفللع معله فلاات احللدامها علن األخللااف سليّاا وإن والدة األسلبورة كانللت مثرتنلة بللوالدة
اخلاافة ومن مث عاشت اخلاافة امتدادا ل سبورة)(53ف بعد فثدان اإلوان ابألسبورة كاعتثد ديلين راسل ف
فبثيللت اخلاافللة مسلليباة علللى عثللول الاثللري مللن النللاس وحللىت يومنللا هللذاو أمللا األسللبورة فلللم يبل منةللا إال
تللك الرتسللبات يف الالشلعور اإلنسللام ت ةللا يف هيل ة رملوات تامل إىل ماكللان يللثمن بله األسللالف األوائل ف
وهللذ ا للية -كاللا أسللل نا -ليسللت خاصللة مب تاللم مللا أو ح للارة معينللة بل هللي عامللة ت للا الب لاية
مجعاء متاملا مثل (( أنلواىل النبلات املت لاتة تنالو يف ظلاوف هغاافيلة وطبيعيلة مت لاتة يف اجلةلات املتعلددة
من أراء العا ف فبلن س البايثلة تنالو األ لاف العثليلة املت لاتة يف ظلاوف روحيلة مت لاتة يف أرلاء العلا
امللتل للة )) )(54ف فاخلااف للة ب للذلك تا للون كاألس للبورة م للن كوأ للا حاه للة إنس للانية ولّلدطا ال للاوف البي ي للة
واالهتااعية احمليبة ابإلنسانو
عالقي الشعر ابألسطورة
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مثللة عالا للة وشللي ة ب للني األسللبورة وال للعاف تتا ةللا ه للذ العالاللة يف ال للدور الللذ تس للةم في لله
األسللبورة يف فةللم ال للعاف إذ إن ((العلللم ابألسللاطري يثللا فةانللا لل للعا)))(55ف وال للعا العللايب شل نه شل ن
ال للعا الع للامليف ن ل يف أح للان األس للاطري)(56ف فاألس للبورة وال للعا توأم للان ال ين ف للالن ع للن بع للةاا
فاالمها يعتادان اخليال اإلبداعي اللذ الحتلد حلدود أو مثلاييس فل داة الت لاي األوىل يف ال لعا ويف
األسبورة هي اخليال الذ يتام الا ه والت سيد لل لعور وال الا ويفلول الت ابلة الن سلية يف رمواتهلا
اخلاص للةف ف للال ع للن ذل للك فةا للا -ال للعا واألس للبورة -يع لملان ع للن مااح ل خمتل للة م للن مااح ل التا للوين
ال اا المل مات تا امتاعات اإلنسانية وإذا ما سلّانا ان األسبورة سابثة لل عاف فعند ذلك تالون
األسبورة مبثابة الاحم الذ ولد منه ال عا ف اء ال عا ((السلي املباشا ل سبورة وابنةا ال اعي)))(57ف
فببيعة الوحلدة بلني (ال لعا) وبلني (األسلبورة) يف هوهاهلا تثلم يف جتسليدمها مللا يلدور يف ذهلن اإلنسلان
مللن همل لوااعلله الللديين واالهتاللاعي والسياسللي واالاتفللاد مللن خللالل اسللتلدام الاملوات الللمل ت خللا تللا
األساطري الثدوةف ومما يثكد العالاة الامحية بني األسبورة واألد وال عا خباصلة هلو إننلا ((مااتلنلا اهلة
إىل األسللبورة يف حياتنللاف ومللااتال اإلبللداىل اهللة إىل أسللبورة جتللدد وتدفعلله ابجتللا املااللن اخللاايف)))(58ف
فإذا كان اإلبداىل األديب اهة إىل األسلاطري يف عفلا ملم ملا ي لةد ملن تثلدم يف العللم والتانولوهيلاف
فإنه الواننا اإلناار على عتاعلات العفلور الثدولة توظيله الاملوات األسلبورية يف أشلعارهم سلواء أكلان
ذلك بعا من إوان تا أم لغا است الء فااة ،ددة تعينةم عليةا تلك الامواتو
فال عا من ريري املاان له أن يثد وظي ته كاملة دون توظيه ل ساطري واالستعانة بامواتهاف
وهذا واضح ملن عالاتةالا املوريللة يف الثلدم و ((ت لةد لا العديلد ملن امللل لات ال نيلة كلاملالحم البابليلة
واإلريايثية والفينية فثد أمجم مثرخو الفني على أن معتثداطم األسبورية كانت امل اون الوحيد ألادم
صور الت ليه ال لعا عنلدهمف واإلمجلاىل ن سله ينببل عللى ملحالة هل لاممل واإلليلاذة واألوديسلة اللمل
اشتثت موضوعاطا من الرتا ال عيب العاي )))(59ف مما يدل على أن ن ة ال عا موريلة يف الثدم شل أا
شل ن األسللبورةف ومللن املثكللد ابن ال للعا يفل إلينللا تللذا الن للوم إال بعللد مللاور مبااحل كثللرية أدت يف
أاية املباف إىل وصوله إلينا بفلورته املعةلودة للديناف فاملةالة اللمل كلان يثديةلا ال لعا يف بداايتله ختلام
عللن النبللا الللديين التعبللد الللذ كللان ينتة لله كةنللة املعابللدف إذ ((كانللت مةاللة ال للعا كةنوتيللة ولغتلله
ريام للة مبةاللة كبالسللم الاةللان وأح يللة السللحاة وراللاهم وتعويللذاطمف وهللي ماحلللة مباوسللة ذاهبللة
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يف إلينا منةا شيء))) (60ف إذن كانت ن ة ال لعا واألسلبورة ضلاورة إنسلانية ملحلة يف سلبي مواهةلة
امةول وما متلك اإلنسان من خوف واوا اةاية أحس بثث آذرها املاعبة على ن سهو
ومللن هانل آخللا تعللد امللحاللة بوصل ةا عاللال أدبيللا رفيعللا خللري دليل علللى العالاللة املتينللة بللني
ال للعا واألسللبورةف فامللحاللة معاوفللة علللى أأللا ((شللعا ببللوج نسللط مللن موضللوعات السللحا والع ائ ل
وفيةللا كللذلك عاوعللة مللن التل مالت ذات البللابم الثللدم)))(61ف كاللا إن امللحاللة هللاءت م عاللة ابلللن س
األسبور املفال شعااي مما منحه بعدا مجالياف ليعبينا ذلك باها على أن ((ال عا وليد األسلبورة اللمل
يان االادمون ين اون إليةا ابعتبارها ومها أو خاافةف ب بوص ةا إحدا احلثلائ احلدسلية اللمل ياوألا
بعني خيا م)))(62ف فاألسبورة من هذا املن ور تلتثي بببيعتةا وبواعثةا وماو طا مم الاؤا ال عايةف ب
هللي يف ص ل اطا وعاوميتة للا ورمواتهللا رؤا ش للعاية عايث للةف وص ل تللا اإلنس للان األول إىل ه للوها الوه للودو
فاإلبداىل ال عا واألسبورة ما مها إال ،اولة جتديدية؛ إل اد صيغة مالئاة للتواف بني مبدعيةاا وبلني
املبلل ف فاألسللاطري األوىل حتللاول التوفيل بللني تناا للات الوهللود وإ للاد معادلللة لفلااىل هللذ املتناا للاتف
وهذا الفااىل يف احلثيثة هو هوها ك شعا ع يمف مما ع ال اعا يف حثيثته صانم أساطريف كالا إنله
(( ليس من املستبعد أن تاون بذور ال عا امللحاي اد هاءت من الرتاتي واالبتةلاالت الدينيلة اللمل كلان
يثديةل للا الاةنل للة وسل للدنة املعابل للدف أو مل للن تلل للك األشل للعار ال ل للعبية الل للمل كل للان ياويةل للا املن ل للدون يف احملافل ل
واملناسبات الدينيةف ياوون فيةا للناس مري الواائم واألساطري المل تفور ببوالت أسالفةم)))(63ف وعلى
هللذا الللناط أو اايبللا منلله هللاء ال للعا اجلللاهلي يف أريلبلله معلملا عللن أفاللار هللي أاللا ل سللبورة منةللا إىل
الواامو
ومن هان آخا فإن هنا اااا م رتكا بني األسبورة وال عا متاثال ابللغة المل تعد م تاحا
أساسلليا للولللوم إىل مللا يايللد كالمهللاف فاللغللة ((هللي الللمل ت للتح لنللا العللا ألأللا وحللدها الللمل تعبينللا اماللان
اإلاامة ابلثا من موهود من تح من اب وك ماهو كائن الوان أن يالون إال يف (معبلد اللغلة) فاللغلة
تث للول الوه للودف كا للا يث للول الثاض لليغ الث للانونف واللغ للة الف للحيحة تل للك ال للمل ينب ل ت للا ال للاعاف باالم لله
احلاف ل ))) (64ف ف للال ع للن ذل للك جن للد يف لغ للة األس للبورة س للحاا وريااب للة ي للارىل يف ص للورته لغ للة ال للعاف مم للا
يفع معه (( تثنينةا أو الثبل عليةاف ب ووص ةا يف بعل األحيانف ألن ك افليدة أو أسلبورة لا
حياطا اخلاصة المل هي مفلدر اوطلا وبثائةلا ومجا لا)))(65ف فالان للغلة ال ل الابلري واللدور اللائيس يف
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هع األسبورة وال عا (( أراى األشاال تامي ا وإحياءف وكوأاا رسالة سامدية موهةة لإلنسانف تبني عن
حثللائ خالللدة وتثسللس لفلللة عايثللة بللني املاضللي واحلاضللا واملسللتثب ف بللني احليللاة واملللوت)))(66ف كللذلك
ينف االهتاام فيةاا على ما ي غ ال اا اإلنسام من ا ااي ومسائ استحوذت وب ا كبري على
اهتااملله ،للاوال معاجلتةللا أو الا لله عنةللاف و جنللد حثللال تنللاول هللذ االهتاامللات وان للغ تللا مثلاللا
تناولته األسلبورة وملن بعلدها ال لعا ((والد أشلار كلارل يونلغ إىل هلذ ال الاة حلني حتلد علن األسلاطري
بوص ةا أكثا نتام الب لاية البدائيلة ن ل ا وتعبلريا علن هلذ النالاذمف وال لعا الع ليم عنلد يسلتاد اوتله
مللن حيللاة النلوىل الب للا ف تلللك احليللاة الللمل تبللدو بعيللدة لانةللا ختت للي يف ذات كل واحللد منللاف ت ةللا مللن
حللني إىل آخللا يف أعاالنللا األدبيللة وإبللداعاتنا ال نيللة)))(67ف وإن هللذ األعاللال األدبيللة واإلبللداعات ال نيللة
اكتسبت مجاليتةا مبا ت انته من رم ية أض ت على العا اإلبداعي رونثا وتاءف أفااتطا األسبورة كوأا
منةال خفبا رينيا أفاد منه األد عامة وال عا خاصة وطعاه مبا ع املتلثي أكثا شغ ا ملعافة افدية
ال اعا امللت ية وراء تلك الاموات األسبورية الثدوة وعالاتةا مبا يايد ال اعا اإلففا عنهف وتذا ((كان
ارتبلاف ال لعا ابألسلبورة ارتباطللا موضلوعيا وفنيلاف أفللاد ال لاعا ملن األسلبورة ووظ ةللا توظي لا فنيلا ف للاء
شعا حاشدا بتلك الاموات واحلااايت واألساطري)))(68ف وناا من ال اور التنويه إىل أنه ليس ابل اورة
أن يال للون ال ل للاعا أو املبل لدىل ال للد اطلل للم إطالعل للا مباشل لاا علل للى تلل للك األسل للاطري الل للمل اسل للتثى منةل للا رمل لوات
األسبوريةف على الاريم من إواننا ان اإلنسان ينثبم يف أية ماحلة مااح وهود عان سبثهف إذ ((إن
للعث الب ا مرخي ه اخلاص وإن الن س حتت ظ ابلعديد من اآلذر امللتل ة من مااح سابثة من تبورها
أكثا من هذا فإن ،توايت الالوعي متارس هرريا م لاال عللى اللن س والد نت اهلةلا بلوعيف ولاننلا بلال
)) )(69
وعي نست ي ا .
إذن نس للتبيم الث للول إن ب للني ال للعا واألس للبورة عالا للة متبادل للة ت للاد يف أاي للة األم للا إىل دواف للم
خاصلة ابلتاللوين والفلليارية الام يللةف إذ إأالا ينبعللان مللن فعاليللة عثليلة واحللدةف ت ةللا يف تاثيلله الت ابللة
احلس للية البس لليبة وتاكي ه للاف ويف أل للايف الا للالم كا للا يف األش للاال األس للبورية؛ إذ تب للدو اللغ للة واألس للبورة
كلتامهللا حلللوال للتللوتا ومتللثال لللدوافم ذاتيللةف وإذرة هخللذ صللورا وأشللااال موضللوعية ،للددةف حللىت ليااننللا
الثول ان األسبورة وال عا من حي اللغة شيئ واحلد ال ان فلال بينةالاف فاللغلة الد أسسلت ورببلت
بللني التفللورات امليثولوهيللة مللن هةللةف وإن معانيةللا اخلاصللة صللور توظلله علللى رللو أسللبور مللن هةللة
أخااف واد ا هذان ال لاالن –اللغلة واألسلبورة -معلا بوصل ةاا تفلورا وتعبلريا حيثل ذاتله ملن خلالل
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ال عاف وانبالاا من هذا التفور تبدو اللغة ال عاية من حي هي أشاال رم ية الينبلوىل احلثيثلي اللذ
اريرتفت منه األساطري فوظي ة ال عا واألسبورة واحدة تت لى يف التبةريو
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اهلوامش
() 1

كاواف األساطري السومايةف صاوئي نو كاواف تامجة يوسه داود عبدالثادرف دار املعارفف بغدادف ف2ف

1971مف ص 13و
( ) 2صاحلف اإلنسان احلائا بني العلم واخلاافةف عبداحملسن صاحلف املس الوطين للثثافةف الاويتف 1979مف ص 5و
( ) 3الام واألسبورة ال اعونيةف عبد احلايد اتايدف عا ال ااف الاويتف مط  16ف ىل 3ف 1985م ص 32و
() 4

كاسريرف الدولة واألسبورةف أرنست كاسريرف تامجة دو امحد محد ،اودف مااهعة امحد خاكيف ا ي ة املفاية

العامة للاتا ف الثاهاةف 1975مف ص 38و
( ) 5سورة ال ااان آية 5و
( ) 6سورة الثلم آية 2و
( ) 7ابن من ورف لسان العا احمليطف أبو ال

مجال الدين ،اد بن ماام بن من ورف إعداد وتفنيهف يوسه خيافف

بريوت لبنانف دار لسان العا ف مادة (سبا)و
( ) 8صليباف املع م ال لس يف مجي صليباف دار الاتا اللبنامف بريوتف 1982مف ص79و
() 9

ميونكف موسوعة املفبلح النثد (امل اراة وص اطا)ف د – سي ميونكف تامجة عبدالواحد لثلثةف دار امل مونف

بغدادف ص11و
() 10

رار نيف األسبورةف ف و رار نيف تامجة هع ا صاد اخلليليف دار من ورات عويداتف بريوت -ابريسف ف1ف

1981م ف ص9و
( ) 11املفدر ن سهف ص9و
( ) 12األسبورةف دو نبيلة إبااهيمف دار احلاية للبباعةف بغدادف 1979مواألسبورة ف ص1و
( ) 13املفدر ن سه ص1و
() 14

خورشيدف أدي األسبورة عند العا هذور الت اري وأصالة اإلبداىلف فارو خورشيدف مبابم السياسةف الاويتف

2002مف ص19و
() 15

اجل ائا ف ختفي النر األسبورة –السرية ال عبية -الام  -امل ةد ال عا يف األردن ( اذم)ف ،اد اجل ائا ف

مبابم الدستور الت اريةف عاانف ص 27و
() 16

السوا ف مغاماة العث األوىل (دراسة يف األسبورة) سورية وبالد الاافدينف فااس السوا ف من ورات دار عالء

الدينف سوريةف ف11ف 1988مف ص 20و
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( ) 17عليف األسبورة يف شعا السيا ف عبدالاضا عليف من ورات واتارة الثثافة وال نونف بغدادف 1978مف ص 19و
() 18

السوا ف األسبورة واملعأل دراسات يف امليثولوهيا والداي ت امل اايةف فااس السوا ف من ورات دار عالء الدينف

دم ف (د -ت)ف ص 13و
( ) 19سيد اف من الوعي األسبور إىل بداايت الت اري ال لس ي الن ا (بالد الاافدين حتديدا)ف دو عبدالباسط سيداف
دار احلفاد للن ا والتواتيمف دمملف ف1ف 1995مف ص 61و
( ) 20اااءات يف النر األديبف عاوعة من األساتذة ابجلامعة التونسيةف مببعة الوفاءف تونسف ف1ف 1993مف ص188
(

) 21

يونسف

األسبورة

يف

ال عا

وال ااف

،اد

عبدالامحن

يونسف

(انرتنيت

www.alwatanroice.com/pulpit.php?go=artic/Q&id=23066و)ف ص1
( ) 22األسبورة واملعأل دراسات يف امليثولوهيا والداي ت امل ااية ص  14و
( ) 23داودف األسبورة يف ال عا العايب احلدي ف دو انس داودف دار املعارفف الثاهاةف ف3ف 1992مف ص 19و
() 24

خلي ف م اون األسبورة يف ال اا العايبف دو خلي امحد خلي ف دار البليعة للبباعة والن اف بريوتف ف2ف

1980مف ص 8و
( ) 25مغاماة العث األوىل دراسة يف األسبورة (سورية وبالد الاافدين) ص  19و
( ) 26األسبورة ف نبيلة إبااهيم ص  8و
( ) 27عيادف البب يف األد واألساطريف شاا ،اد عيادف دار املعافةف الثاهاةف ف2ف 1971مف ص 85و
() 28

كاالف الام واألسبورة وال عائا يف امتاعات البدائيةف ص وت كاالف عا ال ااف الاويتف مط9ف ىل4ف

1979مف ص 184و
() 29

خانف األساطري واخلاافات عند العا ف دو ،اد عبداملعيد خانف دار احلدارة للبباعة والن ا والتواتيمف بريوتف

ف3ف 1981مف ص 19و
( ) 30األسبورةف رار ني ص 34و
() 31

فاومف اللغة املنسية دراسة ممةدة ل ةم األحالم واحلااايت الع يبة واألساطريف إريك فاومف تامجة ،اود منثذ

ا امشيف احتاد الاتا العا ف دم ف ف1ف 1991مف ص 121و
( ) 32األسبورةف نبيلة إبااهيم ص 19و
( ) 33املفدر ن سه ص 19و

--------227--------

األسطورةوأنواعهاوعالقتها بالشعر
() 34

لندات ف ن اايت ال لفيةف و هولف مو لندات ف تامجة دو فام امحد فامف ادر ،اود ح ينف لب ي ،اد

فبيمف مااهعة دو لويس كام ملياةف دار املعافةف الثاهاةف 1969مف ص 112و
( ) 35ن اايت ال لفية ص 112و
( ) 36ريوستافف اإلنسان ورموات ف كارل ريوستاف يونغ ومجاعة من العلااءف تامجة اري عليف دار ال ثون الثثافية العامةف
بغدادف 1984مف ص 142و
() 37

شرتاوسف األسبورة واملعألف كلود لي ي شرتاوسف تامجة شاكا عبداحلايدف دار ال ثون الثثافية العامةف بغدادف

ف1ف 1986مف ص 7و
( ) 38من الوعي األسبور إىل بداايت الت اري ال لس ي الن ا (بالد الاافدين حتديدا) ص 65و
( ) 39اتكيف األساطري دراسة ح ارية مثارنةف دو امحد كاال اتكيف ماتبة عني مشسف الثاهاةف 1996مف ص 46و
( ) 40املفدر ن سه ص 46و
( ) 41األسبورةف نبيلة إبااهيم ص 34و
( ) 42اتكيف األساطريف ص  49و
( ) 43اتيدف الام واألسبورة والبناء االهتااعيف امحد أبو اتيدف عا ال ااف الاويتف مط16ف ىل3ف 1985مف ص22و
() 44

،ادف الفورة ال عاية يف اخلبا البالريي والنثد ف الوج ،ادف املاك الثثايف العايبف بريوتف ف1ف 1990مف

ص218
() 45

روميةف توظيه األسبورة يف ال عا اجلاهليف وه

روميةف علة الرتا العايبف ىل94 -93ف 2004مف ص2و

(أنرتنيت )www.awu-dam.org/trath/ind-turath93-94.htm
( ) 46دياالينف احلااية اخلاافية ن طا -مناهط دراستةا – فنيتةاف فادريمل فون دياالينف تامجة دو نبيلة إبااهيمف مااهعة
دو ع الدين إااعي ف دار الثلمف بريوتف ف1ف 1973مف ص  35و
() 47

الع ف احليوان يف تاارنا بني احلثيثة واألسبورةف ع ي العلي الع ف دار ال ثون الثثافية العامةف بغدادف ف1ف

1987مف ص 17و
( ) 48دياالينف احلااية اخلاافيةف ص 65ل  66و
( ) 49العنتي ف ال ولالور ما هو؟ دراسات يف الرتا ال عيبف فوات العنتي ف دار املعارفف الثاهاةف 1965مف ص 38و
( ) 50املفدر ن سه ص 24و
( ) 51املفدر ن سه ص19و
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اجلوها ف علم ال ولالور دراسة املعتثدات ال عبيةف دو ،اد اجلوها ف دار املعارفف الثاهاةف ف1ف 1980مف

م2ف ص 22و
() 53

ايسنيف توظيه األسبورة يف الثفة العاااية احلديثةف فام ايسنيف دار ال ثون الثثافية العامةف بغدادف 2000مف

ص 36و
() 54

إبااهيمف سرية األمرية ذات ا اة (دراسة مثارنة)ف دو نبيلة إبااهيمف دار الاتا العايب للبباعة والن اف الثاهاةف

ص11و
() 55

صهف دراسة األد

العايبف دو مفب ى صهف دار األندلس للبباعة والن ا والتواتيمف بريوتف ف2ف

1981مف ص207و
() 56

صهف الفورة األدبيةف دو مفب ى صهف دار األندلس للبباعة والن ا والتواتيمف بريوت ف2ف 1981مف

ص167و
( ) 57األسبورة واملعأل دراسات يف امليثولوهيا والداي ت امل ااية ص22
() 58

عف ورف اإلعالم املثدجل خيل أساطري اخلاصةف هابا عف ورف هايدة البيانف اإلماراتف 29غ 5غ 1998مف

(انرتنيت )www.egoon.com/sites/3388.htm
( ) 59بلحامف عالاة ال عا ابألسبورة اااءة يف املاو ت واألصولف كام بلحامف املواه األديبف احتاد الاتا العا ف
دم ف ىل394ف 2004مف www.awu-dam.org/mokifadaby/411-034-htm
() 60

الثيسيف مري األد

العايب اب اإلسالمف دو نور محود الثيسيف دو عادل هاسم البيايتف دو مفب ى

عبداللبيهف دار احلايةف بغدادف 1979مف ص43
( ) 61دياالينف احلااية اخلاافيةف ص161و
( ) 62أمحدف الام والام ية يف ال عا املعاصاف دو ،اد فتو امحدف دار املعارفف الثاهاةف ف3ف 1984مف ص288و
( ) 63بلحامف عالاة ال عا ابألسبورة اااءة يف املاو ت واألصولف كام بلحامف انرتنيتو
() 64

موسوعة ال لس ة ف عبد الامحن بدو

604ف (مادة هيدها)  3ف نثال عن عالاة ال عا ابألسبورة اااءة يف

املاو ت واألصولف دوكام بلحامف (أنرتنيت)و
( ) 65املفدر ن سهو
( ) 66املفدر ن سهو
( ) 67بلحامف عالاة ال عا ابألسبورة اااءة يف املاو ت واألصولف كام بلحامف انرتنيتو
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15  ) دراسات يف ال عا العايب الثدم ف ت ة عبد الغ ور احلديثي ص68(
139 ) ريوستافف اإلنسان ورموات ف ص69(
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