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Abstract 

The myth in modern monetary studies is a field of knowledge worthy of study and 

analysis، beginning with the problematic nature of criticism itself، and ending with 

the status of Arab culture on myths in general. The study examined the 

manifestations of the myth in modern monetary studies، since the nature of the 

subject and the methodology used in the classification of an extended debate 

characterized by extrapolation and comparison and description to access a 

combination of critical discourse that focused on the myth and cohesion literary text، 

represented in the readers of the readings of the dimensions of the legendary thought 

and dominated the text Which requires reading with a broad knowledge of 

knowledge and a long tradition of dealing with texts with a mythical bent; to open 

up an area of debate and dialogue based on disclosure، difference and contrast; It 

received a variety of aspects of culture equal to the culture of creative. 
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 الملخص

وانتهاء  ،كل األسطورة يف الدراسات النقدية احلديثة حقال معرفيا جديرا بالدراسة والتحليل بدءا بالطبيعة اإلشكالية للنقد ذاتهتش  

بوضع الثقافة العربية عن األساطري عموما. وقد تولت هذه الدراسة حبث جتليات األسطورة يف الدراسات النقدية احلديثة، إذ 

حتتم طبيعة املوضوع واملنهج املتبع فيه فرز نقاشا ممتدا اتسم باالستقراء واملقارنة والوصف للوصول إىل توليفة من اخلطابات 

رت حول األسطورة وتالمحها بالنص األديب، ممثلة يف قراءات النقاد ألبعاد الفكر األسطوري وهيمنته على النقدية اليت متحو 

الذي يتطلب قراءته تسلحا ببعد معريف واسع، وخربة طويلة يف التعامل مع النصوص ذات النزوع األسطوري؛  ،النص األديب

طورية ختال  والتباين؛ سيما إ  العملية النقدية يف الدراسات األسلفتح جماال للنقاش واحلوار الذي يستند على اإلفصاح واال

 عملية حتتاج إىل متلق ذي ثقافة متنوعة اجلوانب تعادل ثقافة املبدع.

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

731 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المقدمة:

ظلت األسطورة موردا سخيا للعلماء واألدباء يف كل عصر، ويف كل بقعة جيسدو  عن طريق معطياهتا ومكنوناهتا 

العجائبية الغرائبية متو  نتاجاهتم األدبية، مستغلني ما يف لغة األسطورة من طاقات إحيائية خارقة، ومن خيال طليق ال 

لدراسات اإلنسانية فقد شغلت معظم الباحثني يف هذا اجملال من حتده حدود. ونظرا ألمهية األسطورة ومكانتها يف ا

علماء النفس، وعلماء األديا ، وعلماء االجتماع، وعلماء امليثولوجيا، والنقاد سواء يف القدمي أو يف احلديث، حىت ال 

بدراسة  هذا البحثمما ساهم يف قيام نكاد نعثر على علم من العلوم اإلنسانية مل يول األسطورة شطرا من اهتمامه. 

ع بوصفه موضوعا مشوقا يستحق الدراسة والتمحيص، وغزارة املوضو  احلديثةجتليات األسطورة يف الدراسات النقدية 

ناحى االهتمام باألسطورة، لتعدد م ونتيجةوجدته وجديته، وقابليته املطلقة للتأويل وكذا مرونته تستدعي البحث فيه. 

 متكاملة.ري غطورة حقيقة ثقافية بالغة التعقيد ميكن تناوهلا من وجهات نظر متعددة و فقد تعددت مدلوالهتا؛ أل  األس

اعتمادا على التداعيات اليت يرتكها املفهوم أو املصطلح اجلديد على أذها  املنظرين، خاصة إذا عائقا معرفيا يشكل مما 

ة واالطالع الواسع املستمر واليقظة الدائم هذا يستدعي التفكريو تراكمت فيه تراكمات ثقافية حلضارات إنسانية شىت. 

اد قد النقورصد ناستقراء هبد  . املستمر على التغريات والظواهر األدبية وما يلحقها من دراسات نقدية مستجدة

دراسات وانب األسطورية اليت طالت احلركة النقدية للالكشف عن القيمة الفنية للجلألسطورة يف النتاجات األدبية، و 

ومن خالل هذه املعطيات فرز جماالت الدراسة يف أربعة مباحث يؤمل أ    ، وما تضمنته من خلفيات أسطورية.احلديثة

 األسطوري. : تضمن أبعاد أدبية الفكرالثانياألسطورة والطقوس.أما  :المبحث األولحتقق الغاية اليت قامت من أجلها، 
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ىل نتائج األسطورة يف قراءة النتاج النثري احلديث. وصوال إ :الرابع : النقد األسطوري حمور إشعاع النص األديب.الثالثو 

لنقدية وجعلها حمورا للدراسات اوبعدا دالليا، ها ملمحا مجاليا، الدراسة اليت تشمل مدار اهتمام الناقد لألسطورة بعد  

 احلديثة.

 والطقوس األسطورة: األول المبحث

ا يعكس العالقة اليت تربط األسطورة مبعتقدات الشعوب الغابرة يف القدم، مم األساطري نابع من تلكبالباحثني  إ  اهتمام 

الفكر اإلنساين يف تلك احلقب الزمنية البائدة، ويعكس الفكر اإلنساين من الدين والسحر والبدائية، واألسطورة على 

 الفن واألدب بعامة والشعر خباصة.

الدين أو شكل من أشكاله األوىل عندما كا  حقيقة معيشة، مما فقد حدد )لويس سبنس( علم األساطري بأنه: "دراسة 

. ويبدو من خالل التتابع أ  "جل الدراسات البدائية اليت أقيمت حول (1)"أدى ألخد اليونانيو  أساطريهم جبدية

مل ما جماألسطورة اعتمدت على هذا النموذج الديين واستخدمته يف تداعيات األحباث اإلنسانية، وهذا ما يفسر أ  

وصل إلينا من أدب مرحلة ما قبل اإلسالم حيمل يف طياته بعض اآلثار الدينية واألسطورية اليت سقطت إليه يف مرحلة 

حيث يتمحور منطق األسطورة من خالل هذا النوع من الدراسات ( 2)متقدمة، ليتجلى دوره يف الطقوس التعبدية القدمية"

واالعتقادات األسطورية الذي اختلطت به من خالل دائرة تبدأ من الظواهر  يف أ  األسطورة القدمية يرتبط بالطقوس

                                                           

 (. القاهرة: دار املعار .2882. 21احلجاجي، أمحد مشس الدين." األسطورة يف املسرح املصري املعاصر " ص( 2(
 .1.  القاهرة: املعرفة. ط2892عياد، شكري. البطل يف األدب واألساطري. ( 1)
 . ترمجة وجيه قانصو. : الدار العربية للعلوم ناشرو .1008. 22( أرمسرتونغ، كارين. ص3)
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ليت تداولت فاألسطورة اليت "هي املفاهيم واألفكار املعرب عنها باألقوال والكتابات املقدسة االطبيعية املعبودة وتنتهي إليها،

خيرجها من جمرد أقاويل وأحاديث . فالقداسة شرط أساسي حيملها داللة أخرى (3")مث كتبت وحفظت داخل املعابد

إىل شكلها التعبريي األسطوري الذي يكسبها طابعا معينا، وصياغتها يف هيئة رمزية تضفي عليها طابعا سحريا قادرا 

 على حتفيز وقيادة املشاعر واالجتاهات.

احب للطقس، القوي املص جتمع الدراسات باألساطري بعالقة األسطورة بالطقوس والشعائر، وأ  األسطورة هي اجلزء تكاد

ويرتبط وجودها بالطقوس واليت كانت متارسها األمم الغابرة يف القدم، ويؤكد هذا قول الناقد مسث : "ميكن التأكيد  

. ويوافقه الرأي العامل فريزر إذ يقول: (4)"بثقة تامة بأ  األسطورة منبثقة من الطقس وليس الطقس منبثقا من األسطورة

. وعن اللورد راجال  جيد أهنا "ال تتعدى شكل الكلمات املرتبطة بطقوس (5)"استمدت من الطقوس"إ  األسطورة 

. وحياكيهما هذا (7)". ويتوافق معه كرمير عندما قال : "إ  األسطورة هلا ارتباطات وثيقة باملناسك والشعائر(6)"معينة

سطورة حتكي حكاية قدسية، بوصفها حدثا وقع يف وعند مريسيا إلياد فإ  "األ .(9. وكذلك كاسري )(8الرأي راثفني )

                                                           
 

 . 2. القاهرة: دار سيناء للنشر. ط2881. 30النعيمي، أمحد. األسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسالم. ص( 2)
 .2.  القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب. ط2892. 111فريز، جيمس. الغصن الذهيب. ترمجة، حتقيق: أمحد أبو زيد. ص( 1)
 .86( عياد، شكري. ص6)
 .  القاهرة.2892.  9( كرمير، صموئيل. أساطري العامل القدمي. ترمجة أمحد عبد احلميد. ص9)

 .2. بريوت: منشورات عويدات. ط2882. 61دق اخلليلي. ص( ك. ك. راثفن. األسطورة. ترمجة جعفر صا8)
 . القاهرة: اهليئة املصرية.2891. 22كاسريز، آرنست. الدولة واألسطورة. ترمجة أمحد محدي حممود. ص(  8)
 .2. سوريا دمشق: دار كنعا  للطباعة والنشر. ط2880. 26إلياد، مارسيا. مظاهر األسطورة. ترمجة: هناد خياط. ص( 20)
 .2سوريا. دمشق: دار الكلمة للطباعة والنشر. ط . 2888 كامبل، جوزيف. قوة األسطورة. ترمجة حسن صقر، ميساء صقر.(  22)
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الزمن األول، زمن البدايات اخلارق. وإهنا دائما حكاية خلق، وهي على العموم واقع ثقايف مركب جدا، ميكن تناوله 

وهي "القصة املقدسة اليت كا  أصحاب احلضارات السابقة يؤمنو   .(10)"وتأويله من وجهات نظر متعددة ومتكاملة

أهنا كتبهم بعمقها الفلسفي، تكو  شخوصها من اآلهلة أو أنصا  اآلهلة وتواجد اإلنسا  واملوجودات من  هبا على

. وهي "قصة سردية مرتبطة بالشعرية، وأ  هذه القصة ال ينفصل وجودها عن هذه الشعرية، إذ الشعرية هي (11)"حوله

ة تقص، وإمنا هي حقيقة جيعلها بالنسبة ملعتنقيها جمرد قصاليت تفرق بني األسطورة وبقية النصوص، وارتباطها بالشعرية ال 

. وهذا متييز للنص األسطوري، إذ إ  صفة القداسة اليت يتمتع هبا النص األسطوري يكو  هو الفيصل (12)"معيشة

ذلك باستنفاد و  فريقها عن بقية النصوص.الرئيس واألساس يف عملية التعر  على النصوص األسطورية لثقافة ما، وت

لقوى السحرية باللغة، وبث فيها املشاعر واألحاسيس اليت ال تصلح املفردات اللغة املستمدة من التجارب اليومية ا

إيصاهلا. وهذا ما حاول تأكيده )ليفي شرتاوس( بأ  "جوهر األسطورة ال يكمن يف القصة اليت حتكيها وليس يف أسلوهبا 

 بشكل جيعل ها عند مستوى مرتفع خاص من احلرفية تتواىل فيه املعاينأو موسيقاها أو بنيتها، بل يكمن بلغة يتم تنشيط

اخللفية اللغوية يف حالة حركة دائمة لتزويد اإلنسا  بالصور الكلية عن العامل الذي يعيش فيه، قادرة على قهر التناقضات 

 . (13اليت يواجهها يف واقعه املعيش" )

                                                           

 .20( احلجاجي، أمحد مشس الدين. ص21)
 

 
 .2ط .  بغداد: مطابع دار الشؤو  الثقافية العامة.2886شرتاوس، كلود ليفي. األسطورة واملعىن. ترمجة شاكر عبد احلميد.  (23)
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ليا العتقاد بأ  الطقوس "سبقت األساطري اليت يرو  أهنا تفسريا متثإ  االعتقاد بارتباط األسطورة باملعتقدات من ا

. ويف املقابل جاءت بعض الدراسات معارضة ومنافية الرتباط األسطورة بالطقوس، منهم بارت الذي (14)"للطقوس

  تنقل أيرى أ  "األسطورة كلمة نسق للتواصل، وهي رسالة ذات منط داليل، من منطلق أ  أي مادة يف الكو  ميكن 

بل  ،ادة األسطورةمب من الوجود املغلق الصامت إىل حالة كالمية مفتوحة ميثلها اجملتمع، وبذلك فإ  األسطورة ال تعر 

. فاألسطورة تعتمد على املضمو  أكثر منه على الشكل اليت تقدم به. أي إ  (15)"بالطريقة اليت تنقل هبا هذه الرسالة

لواقع لكنها نقلت بصورة مبالغ فيها، وهذا جيعل األسطورة أعم من أ  حتصر يف األسطورة قد تكو  من التاريخ أو ا

ويؤكد  .(16)"املقدس فقط. وقد عممها )وارين بليك( بأهنا "حكاية ال عقالنية أخذت تعين أي قصة جمهولة املؤلف

س وليست حصرا قو عدم ارتباط األسطورة بالطقوس )بروفسال  مالينوفسكي( بقوله: "إ  األسطورة ليست وصفا للط

. وبالتايل فإ  املكونات األسطورية اليت تؤسس بنية األساطري جتعل من األسطورة بنية (17)"رتباطها هباعليها، وال يلزم ا

متارس حضورها على املاضي واحلاضر واملستقبل باعتبار أ  "السرد احلكائي ينتمي إىل الزما  املربم فتتأكد استقالليتها 

 .(18)"األسطورة ال تدرس باعتبارها نصا بل باعتبارها لسانا آخرعن النص؛ أل  

                                                           

 .  القاهرة: مركز الدراسات الشعبية.1003يونس، عبد احلميد. اهلاللية يف التاريخ واألدب الشعيب. ( 22)
 . سوريا. دمشق: دار احلوار للنشر.2882. 121بارت، روال . األساطري" سحر الرمز واألسطورة". ترمجة عبد اهلادي عبد الرمحن. ص( 21)
 .  بغداد: دار الشؤو  الثقافية العامة.2881. 28ب. ترمجة صبار السعدو ، مراجعة سلما  الواسطي. صوليم، رايرت. األسطورة واألد( 26)
 .8.  سوريا: دمشق. دار عالء الدين. ط2889السواح، فراس. األسطورة واملعىن" دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية".( 29)
 .2888صقر، ميساء صقر. كامبل، جوزيف. قوة األسطورة. ترمجة حسن (  28)
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وبدأت تتالشى شيئا فشيئا فكرة ربط األسطورة بالطقس بتوايل الدراسات األسطورية وربطها باألدب، حيث كا  

ألساطري تلك التدخل األدب يف صياغة األسطورة أثره يف تضميها الكثري من املعاين اإلنسانية، وبالتايل أفقد األدب 

القشرة الطقسية القدمية اليت ربطت الدين باألسطورة، وحوهلا إىل موضوعات حافلة بالعرب، مضيفا إليها ملسات فنية ال 

فية حيث أيقن الكثري من الباحثني والدارسني من مفكرين وعلماء مبختلف حقوهلم املعر األدب،  ميكن تفسريها مبعزل عن

باألسطورة يف اإلحاطة جبميع مكوناهتا وتكويناهتا، أو مطاوعتها وإذابتها يف حدود إطار العلمية أنه ال ينبغي العبث 

معني؛ فهي جتسد واقعا ثقافيا زئبقيا معقدا، قابال للتأويل من منظورات متعددة. فهي اشتقاقا من سطر احلديث، تعلقها 

ي ينجم عنه لتأمل يف مظاهر الكو  املتعددة الذاألساس بالقدم تارخييا، وبالقداسة دينيا، وبالطبيعة فكريا عن طريق ا

التعجب، كما أ  التعجب ينجم عنه التساؤل. وموضوعها يتناول األبطال الغابرين يف صورة آهلة متصدعة بروح املالحم، 

وفق لغة وتصورات وختيالت وتأمالت وأحكام تناسب العصر واملكا  الذي صيغت فيه، مالئما للمستوى املعريف الذي 

 .ت منه، وهي يف الوقت ذاته تشكل ثقافة عصرها، هلا خصوصية تربطها ببيئتها وجمتمعهانسج

 :المبحث الثاني: أدبية الفكر األسطوري 

األسطورة يف حد ذاهتا بذرة فكرية تعرب عن حالة انفعال لإلنسا  يف حلظة ما، ويف مكا  ما من األرض حتت منطق إ  

الالمنطق! وهذا ما أكده السواح يف دراساته عن األسطورة حيث ذهب إىل أ  "األسطورة هي نتاج انفعايل غري عقالين، 

 الذات لتنتج صورا ذهنية مباشرة، تعكس فيها العالقة بني تصدر عن حالة انفعالية تتخطى حدود العقل التحليلي،

والوعي والعلم واملادة. وهي نوع من احلدس بالكليات تتجسد يف صور ومشاهد وشخصيات مفعمة برموز ذات 
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دقيق للكلمة لدالالت، بعضها يتصل بعامل الشعور وبعضها يتصل بعامل الالشعور. وبالتايل فهي ال تشكل معرفة باملعىن ا

. فهي تربط الواقع املفعم بالرموز باحلدث التخيلي دو  رابط منطقي يقوم على الربها  والدليل امللموس. وهذا ما (19)

توصل إليه )كمال زكي( عن منطق األسطورة ليخلص إىل أ "منطق األسطورة هو الالمنطق والال معقول والالزمكا ، 

ووصفها  .(20)"ة، أو لعلها تبدو ضرب ممتع من أحالم اليقظةويف هذا كله تبدو األسطورة وسطا بني احللم واليقظ

فاروق خورشيد بأهنا "أسلوب يشرح معىن احلياة والوجود، وهي منطق ميتلئ بالعاطفة وخيلو من العلل واملسببات، 

عيش مع يواألسطورة مزيج من الدين والتاريخ والعلم واخليال والواقع، فكانت الفن اإلنساين األول الذي جعل اإلنسا  

. وطور مفهومه السابق عن (21)"اجلماعة بعالقات محيمة أمال يف حتقيق تكاثره وسيادته على عامل الطبيعة العجيب

األسطورة بأهنا "كلمة حيوطها سحر خاص، يعطيها من االمتداد ما ال يتوافر يف كثري من الكلمات يف أي لغة من 

هو يسهب باحلديث عنها من باب ف .(22)"وتوحي بالعطاء اجملنح للعقلاللغات، إذ توحي باالمتداد عرب املكا  والزما  

 ومنهم من أسس دراساته لألسطورة  بتشريح جوهر الوعي األسطوري حييط باألسطورة من كل جانب معريفالذي التنوع 

قا للمنهج اجلديل وفأي تشريح مفهوم األسطورة واملفاهيم واملقوالت السائدة يف وسطها واألوساط املتعالقة معها  ذاته،

                                                           

 .2889السواح، فراس. األسطورة واملعىن" دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية".( 28)
 .  1.  بريوت: دار العودة. ط2898. 221كي، أمحد كمال. األساطري لبنا . صز( 10)
 مايو. .  جملة الدوحة القطرية.عدد2896خورشيد، فاروق. أدب األسطورة عند العرب. ( 12)
 .1.  القاهرة: دار الشرق. ط2881. 32خورشيد، فاروق. املوروث الشعيب. ص( 11)
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مببدأ أ  "األسطورة ليست اختالقا إمنا هي تتضمن بنية بالغة الصرامة والتحديد، وبالتايل فهي منطقيا، وقبل ذلك جدليا 

 .(23)"مقولة ضرورية لإلدراك وللوجود عموما

التموزيني( فرتض اسم )ومن األوائل الذين درسوا األسطورة يف عاملنا العريب وفق مدخلها الفكري )أسعد رزوق( الذي ا

جملموعة شعراء استخدموا أسطورة ) متوز( يف شعرهم. فريى أ "متوز األسطورة هو املنقذ الذي استجاب لنداء األرض، 

. وقد أحاطت الدراسات األدبية الفكر األسطوري  (24)"واستجاب لكرامة شعبه، حىت يبقى يف النفوس منمنما وضاء

بشكل يوحي  -نسبة إىل أسطورة بروميثوس )سارق النار( -عاجل برومثية البيايتكما يف دراسة إحسا  عباس الذي 

. ومن الشعراء الذين يدرسهم إحسا  عباس منطلقا من أسطورهتم، الشاعر (25)"بقوة الذي يهتز ملآسي أبناء شعبه

يف استخدام  هالعراقي بدر شاكر السياب. ويري عباس أ  السياب "سخر رموزه فكريا يف نطاق شعري توسعت حريت

األسطورة، وأنه ليس من الضروري أ  تقتصر األسطورة على االستعمال الذي يربطنا برابطة البيئة أو التاريخ أو الدين، 

 .(26)"بل ميكن االستعانة بأية أسطورة طاملا ختدم الغاية الشعرية للشاعر

                                                           

 . سورية: دار احلوار للنشر والتوزيع.1001. 23لوسيف، ألكسي. فلسفة األسطورة. ص( 13)
 .  بريوت: منشورات جملة اآلفاق.2818. 18رزوق، أسعد. األسطورة يف الشعر احلديث. ص( 12)
 .1.  األرد . عما : دار الشروق. ط2881إحسا . اجتاهات الشعر العريب املعاصر. عباس، ( 11)
 .1.  بريوت: دار الثقافة. ط2883. 301عباس، إحسا . بدر شاكر السياب، دراسة يف حياته وشعره. ص( 16)
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ط الضوء على الفكر يتسلعر احلديث؛ "وذلك باألسطوري من املؤثرات الفكرية اليت تأثر هبا الشالفكر الربوميثي يعد 

 ،والتعريف هبا ،عرض ألسطورة برومثيوس من خاللالذي حتمله هذه األسطورة وجتلي هذا الفكر يف النصوص الشعرية 

ى تمحور حول األسطورة اليت حتمل الفكر املبين علوهذا الفكر ي .وذلك برصد حضورها املكثف يف األدب الغريب

عر العريب ومدى حتول الفكر الربوميثي إىل ظاهرة يف الش ،وكيف صار هذا الفكر حمورا يف الشعر العريب احلديث ،الشك

إذ إنه  ،املهاأما عن منهجية الناقد فلم تتضح مع العريب. بالفكر احلداثي )علي الشرع( وقد أطلق عليه الناقد ،احلديث

ريب وشكل ظاهرة يف  هذا الفكر الغأ  الشعر احلديث قد تبىّن  .وألفكاردى تأثر الشعر العريب احلديث هبذه امبمل يهتم 

رة.كذلك قدم )علي الشرع( دراسة عن مس بدايات هذه الظاهتيل هنا  أغلب الشعر احلديث وهذا ما جعل الناقد

شعر العريب للبحث عن طبيعة تشكل البىن الفكرية والفنية لدى عدد من مشهوري ا؛لألورفية يف الشعر العريب املعاصرا

وقد سلك الطريقة ذاهتا يف الكشف عن هذا الفكر يف دراسته السابقة يف متابعة أسطورة أورفيس والفكر الذي  ،املعاصر

أو بنية متكررة  ،وقد تعامل الناقد مع هذا الفكر بعده قالبا جاهزا ،تضمنته يف شعر كل من السياب و أدونيس و البيايت

ومل يكشف الناقد عن املنهج  .(27)   عناصرها تبعا للسياق اخلاص بكل قصيدة" "تنطوي على حتويرات بسيطة يف

عرية اليت وقد خص جل اهتمامه للمقاطع الش ،هي أقرب للقراءة النقدية من التحليليةف ؛املتبع بشكل واضح وصريح

ا يف دراسة أي أنه تعمق كثري  .دو  أ  يكشف عن مدى فاعليته يف مبىن النص كامال ،اشتملت على الفكر األورفية

ومل  ،املقاطع الشعرية اليت محلت فكر أسطورة "أورفيس" وقد حافظ على تفسريه للنصوص دو  أ  حيللها بشكل كامل

                                                           

 .2افة. ط. األرد . عما : وزارة الثق2888. 69( الشرع ، علي. األورفية يف الشعر العريب املعاصر. ص19)
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قد و  ومل يورد عالقة النص وفكر األورفية. ،يكشف عن عالقات النص الداخلية على مستوى النص الشعري كامال

 .كرومدى تفاعل النص مع هذا الف ،ية سيطرة فكر أسطوري على حمور الشعركيف  على (الشرع) يتدراسارتكزت 

 األسطورة األدبية:

تالمحت مع األدب ختطت فيه الدراسات النقدية دراسة األسطورة األولية إىل األسطورة لقد شكلت األسطورة ظاهرة قوية 

األدبية، واهنالت عليها الدراسات يف جممل األدب العاملي احلديث، وبالتايل فقد شهدت الساحة األدبية والنقدية اهتماما 

ثر جديد بني أحضا  األدب الذي يعد أكملحا على توظيف األسطورة األدبية اإلبداعية شعرا ونثرا. حيث ولدت من 

احلقول املعرفية هبا التصاقا وارتباطا، إبداعا ونقدا، وهذا ما دفع بالنقاد يف احلديث التنقيب يف مكنوناهتا حبثا عن أداة 

تفك شيفرة النصوص األدبية من خالل األسطورة اليت هي منبع األدب؛ فالنص حباجة على استقراء للخوض يف أغواره؛ 

هتداء إىل أفق العمل بالطرق املضمرة واجللية اليت يفرتضها لفهمه. فهي تدخل يف نطاق الدراسات األدبية تارة كعنصر لال

صوصا أهنا ارتبطت خ تظل روحها حتوم حول العمل الفين. أساسي، وتارة كوسيلة من وسائل الشرح والتفسري، وتارة ثالثة

على  ملتحمة باألساطري لتكو  مصدر إهلام حيا لعدد من األدباء  مما ساعد ارتباطا وثيقا بالفلسفة احلديثة اليت نشأت

ترسيخ الفكر األسطوري يف بناء التقاليد األدبية نفسها. وقد أصبحت تشكل معيارا نقديا تقوم عليه العديد من 

األسطورة وامتزاجها  شيوع النتاجات األدبية احلديثة منها والقدمي. باإلضافة إىل غرسها يف وعي املتلقي؛ مما ساعد على

ا باحلياة اليومية، وهكذا جنحت األسطورة يف أ  حتقق هلا كيانا مستقال تتميز به، وتألقت يف سيطرهتا على اخليال مبؤثراهت

 الفكرية.
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 ،ملثل الشعبيةاقد متتزج باملوروث احلضاري والثقايف من  ،داخل النص األديب يعززه معاجلة معمقةتوظيف األسطورة  إ 

نه إىل اجلانب الفين يف م .انتقاالزياء واأللفاظ الشعبيةوحىت األ ،والعادات والتقاليد ،واحلكاية الشعبية واألغنية الشعبية

 ،رة الفنيةوالصو  ،والبناء الدرامي ،من حيث اللغة واملوسيقى لى بنية القصيدةاستخدام املوروث الشعيب واألسطوري ع

 ،الوصفي فقد استخدمت املنهج ؛ لتغطية عمومه،املنهج املتكامل للموروث الشعيب)ديانا ماجد(  دراسةوقد انتهجت 

لموروث الشعيب ل (وليد سيفالشاعر )ورصدت نتائجها بأ  استلهام  ،وكذلك النفسي ،واستخدمت املنهج التحليلي

وأنه قد وظفها  ،يلسياسوكا  هدفه الرئيس من هذا التوظيف تعرية الواقع ا .ومل يكن سطحيا ،واألسطوري مل يكن عبثا

ي هف .(28) وا  شعره مثل وثيقة شعبية فلسطينية وثق فيها الكثري من العادات والتقاليد الشعبية ،بكل عمق ودراية

كشف لا؛ ا ميكن تطبيقه، ممبية واخلرافات على املعمار الفينتأثري توظيف األسطورة واحلكاية الشعكيفية   بوضوحتظهر 

 .األديب احلديثالنص  صيبوحتديد الدور الفين باجتماعهما يف خت ،األسطوري جبانب اخلرايف مواطن اجلمال يف التوظيف

وبعض الدراسات تعد "األسلوب األسطوري من األساليب اليت اختلف النقاد يف حسابات معايريهم النقدية خالله، 

وح هناك من النقاد من يهتم بأثر ر ويدرس اختال  النقد يف دراسة روح الكاتب أو الشاعر وما فيها من إحساس، وأ  

التعبري الفين، وما يتضمنه من مجال يف الصورة، ومنهم من يهتم بأثر روح الكلمة اخلالقة، وصنف آخر يهتم مبا يشيع 

 .(29يف روح العصر من أساطري وتيارات فكرية" )

                                                           

.  رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية، جامعة النجاح 1023ندى، ديانا ماجد. األسطورة واملوروث الشعيب يف شعر وليد سيف. ( 18)
 الوطنية. نابلس. فلسطني.

 . مصر: اخلاجني.2898عفيفي، حممد الصادق. النقد التطبيقي واملوازنات. ( 18)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

711 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المبحث الثالث:  النقد األسطوري محور إشعاع النص األدبي

األسطوري التعر  على النظام األديب، والوصول إىل نظام األسطورة، ومدى قدرة األسطورة على تؤكد نظرية النقد 

حتديد املتغريات األدبية، إما باستيعاهبا ضمن هيكل النص أو إفساح اجملال أمامها لرتسم معاملها ضمن هذا اهليكل، 

 وتتكيف مع متغرياته الثقافية والزمنية واملكانية.

وضعه داخل إطار نظرية تقوم عليها الدراسات م ب2881( العامل الفرنسي دعائم النقد األسطوري سنة أرسى )بروناللقد 

. واإلشعاع ةواملطاوع ي،التجلهي: أوقوانني معايري ثالثة خالل مني األسطور النقدونيل( نظريته بر )قدماألسطورية، حيث 

فإذا  ة األولية.املوجود أمامه باألسطور ية ليقار  النص يستطيع بواسطتها دارس األسطورة األدبية أ  يقوم خبطوات منهج

يعين أ  هناك أحداثا جديدة، وحوادث خاصة ال ميكن ضبطها  وجدت هذه املعايري األسطورية داخل النص األديب فهذا

 داخل نظريات نقدية عامة خارجة عن النطاق األسطوري.

العرب والدارسني الذين تسلحوا بالنقد األسطوري يف  وعلى أعقاب الدراسات النقدية الغربية انصب جهد النقاد

م عن املنهج 2882الدراسات األدبية، وتوالت يف دراسة الشعر القدمي منها: دراسة عبد الفتاح حممد أمحد سنة

م عن الواقع واألسطورة وخصها لشعر 2881األسطوري يف تفسري شعر ما قبل اإلسالم. ودراسة نصرت عبد الرمحن 

 م.2886هلذيل. وكذا قدم أمحد كمال زكي دراسته يف التفسري األسطوري للشعر القدمي أيب ذؤيب ا

ة ، والذي كغريه من املناهج له مميزات وعيوب وأي دراسورياملنهج األسطتعتمد جل الدراسات األدبية األسطورية على 

، وإنسانيا ،وثقافيا ،ياتماعواج ،وبولوجياحتليل النص األديب انرت لألسطورة يتعني فيها استخدام املنهج األسطوري؛ ليسهل 
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البد من استخدام و  ،أ  "إجيابيات املنهج األسطوري تفوق سلبياتهغيت( إىل  على) توصلقد و  ويفك الشائك منها.

وأ  املنهج  ،هذا املنهج يف الشعر القدمي خصوصا أ  شعراء ما قبل اإلسالم تأثروا بثقافات غريهم من األمم مثل اليونا 

. حيث تساهم نظرية النقد (30)يعمد إىل تفكيك الظاهر وجتاوزه حنو الباطن"و  ،الالت السطحيةطوري يتجاوز الداألس

واسطة كشف إال بلكشف عما تنطوي عليه النصوص األدبية من دالالت رمزية وظواهر غامضة ال تا األسطوري يف

 املنهج األسطوري.

وقد م. 1008هو لب دراسة نقدية قدمتها هجرية لعور سنة  ،حديثة تطويع النصوص العربية القدمية ملناهج نقديةإ  

وبني أحدث املناهج  ،أثبتت الكاتبة جدارهتا يف اجلمع بني مدونة عربية متأصلة يف القدم من الرتاث العريب األصيل

فقد  .لغفرا االنقدية الغربية وذلك باستثمار آليات منهج النقد األسطوري للكشف عن الرموز األسطورية يف رسالة 

جتمع  وقد حسن اختيارها حني وقع على مدونة ،اعتمدت على النقد األسطوري يف كامل دراستها ملدونة عربية عتيقة

صت مجاليات التوظيف واستخل ،إذ تتالقح بداخلها نصوصا نثرية وشعرية لتتوهج أدبا عربيا خالصا ،بني النثر والشعر

 لناقدة عنا حيث تنقب .مواطن توظيف الرمز األسطوري داخل نص الرسالةالرمزي يف رسالة الغفرا  بعد أ  رصدت 

امني يف التعامل مع مض طريقة الكشف عن الرموز األسطورية داخل النصوص النثرية يف األدب وفق آليات حمددة

 األسطورة.

                                                           

املاجستري.إشرا  مجال مقدم إىل جامعة اخلليل لنيل درجة .  حبث 1008. 211لي حممد. املنهج األسطوري يف آراء احملدثني. صزايد غيث، ع( 30)
 غيظا . كلية اللغة العربية. فلسطني.
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راسة .كما يف داحلديث وهو املوت واالنبعاث يف الشعر العريب ،خصت دراسة األسطورة من جانب واحد وحمدد كما

 ،واإلنساين ،من خالل عرض عدد من النصوص الشعرية املختارة على املستوى الفردياليت أوضحت فيها  )ريتا عوض(

الرؤيا اخلاصة بكل شاعر واملغزى من إيراد املوت واالنبعاث يف شعره. وخصصت الكاتبة الفصل األول   واحلضاري.

  ،طرح آرائها وقد بدا تأثرها واضحا بالنقاد الغربيني يف ،والكشف عنه ،وهو املنهج األسطوري ،للمنهجية اليت اتبعتها

وقد حددت  ،وعلم النفس ،مثل علم االنرتوبولوجيا ،كما بدا واضحا إدراكها إلفادة النقد األسطوري من العلوم األخرى

. انتهجت التحليل يف (31)"شكل األديباألسطورة من منطلق النقد األسطوري من حيث هو" مبدأ بنائي ينظم ال

والتقوقع داخل النص  ،فلم تعد الغاية من النقد هي التفسري ،دراستها الذي يبتعد عن املباشرة يف البحث عن األساطري

. وقد اتسم (32)"وحسب. وقد توصلت إىل نتائج تؤكد فيها أ " النماذج األصلية)العليا( هي حمور النقد األسطوري

ا على "أهنا صورة حيث نظرت إليه ،مبتابعة مجل النص الشعري كما هو احلال يف حتليل أنشودة املطر للسيابحتليلها 

 ،. غري أ  التحليل مل خيل من الضبابية والعشوائية يف إعطاء الدالالت للرموز األسطورية(33)"ألسطورة املوت واالنبعاث

ضارة مثل رمز )لعازر( فهو حينا ميثل مأساة احل ،قة هلا ببعضهاإذ تعطي للرمز األسطوري الواحد أكثر من داللة ال عال

ي كتب عليه أ  وحينا ثالثا اخلضر الذ، وحينا رمز اإلنسا  العريب الذي عاش االنبعاث املشوه ،العربية وانبعاثها املشوه

 يصارع تنينا !! 

                                                           

 .2للدراسات والنشر. ط.  لبنا . بريوت: املؤسسة العربية 2898. 31عوض، ريتا. أسطورة املوت واالنبعات يف الشعر العريب احلديث. ص (32)
 .236ص عوض، ريتا.( 31)
 .202ص عوض، ريتا.( 33)
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حتيط بكل جوانبه  وثقافة واسعة ،نقد األسطوريوهذا ال يقلل من القيمة النقدية للدراسة اليت تنم على فكر واع مبنهج ال

مع وضوح ومشولية يف الطرح تعني على تفادي العثرات اليت قد يقع فيها الدارس عند مناقشة النقد األسطوري ضمن 

 دراسة تشمل جل الرموز األسطورية .

 المبحث الرابع:  األسطورة في قراءة النتاج النثري الحديث

الل خ شكــل من أشكال التعبــــري األديب لتجليــة الواقـــع، وكشـف مآسيه من بعدهاباء لألسطــــورة يلجأ الكثــــري من األد

فاعوري( يف دراسته . وهذا ما اعتمده الناقد )عوين العاجلة تارخيية فنيةيرتديه الكاتب نفسه أحيانا مب ااختاذ األسطورة قناع

، عامليةلنتاجاته الروائية اليت ضمنت هلا حيزا على خارطة الرواية العربية وال ملكنونات الكاتب اللييب )إبراهيم الكوين(

ل تفاصيله واليت تضمنت أدب الصحراء بك ،الغرائيب أو ،ين من منظور األدب العجائيبتناول الكاتب روايات الكو حيث 

ة من خالل وتدارس القضايا الفني ،عرض أهم مراحل حياة الروائي الكوينو  ،مستخدما أدواته وعامله الغريب ،وحيثياته

دارت فيه  والزما  اليت ،ومن اللغة املستخدمة ،من السرد إىل احلوار ،الشخصيات الروائية يف روايات إبراهيم الكوين

وقد اعتمد الكاتب  .مث عرض مقارنة بني هذه املالمح العجائبية مبا يشبهها يف اآلداب العربية والعاملية ،األحداث واملكا 

يف دراسته على منهج شامل يعتمد أساسا على دراسة النص دراسة فنية وفق"سياقات املوضوعة التارخيية اليت تشكل 

تقصي النواحي املوضوعية ل. (34)ته"ءذي يكشف جوانب مهمة يف النص وإضاإطارا مهما يف إلقاء الضوء على التاريخ ال

على "أ  الكاتب  كذلك برهن  ،ومناقشة رؤية الروائي وانعكاسها الفين يف الروايات ،والفنية يف روايات إبراهيم الكوين

                                                           

 . األرد . عما . املكتبة الوطنية.1001. 21الفاعوري، عوين. جتليات الواقع واألسطورة يف النتاج الروائي إلبراهيم الكوين. ص( 32)
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يف كثري من  فالراوي ،الشخوص الذين عاشوا األحداث الروائية اتسمت بواقعية دو  أ  يتاح هلا فرصة التطور والنمو

وخلص إىل أ  الروائي قد جلأ  .(35)"املصور بآلة التصوير وينتقل بينهم مثلما ينتقل ،أعمال الكوين يراقب الشخصيات

عتمد على لذلك ا ،من خالل لغة شعرية مكثفة ،أو دينية أو اجتماعية ،إىل استخدام الرمز ألسباب خمتلفة سياسية

 مجل فعلية قصرية تسرع توايل األحداث الروائية. 

ة اليت تناوهلا ريواملوضوعات الفك ،معاجلة القضايا الفنيةتعد مسامهة مثل هذا النوع من الدراسات مسامهة فعالة يف 

 ،دبية العامليةالساحة األ والذي يعد من أحد ممثليها يف ،تنبض باألسطورة ت الكوينرواياجل  ، سيما أ الروائي الكوين

 .موه الغامضالعجائيب الغرائيب عن عامل األسطورة امل رواياتهال خيتلف عامل  الذيو 

غناء إرة و إىل توسيع النظ يعتمد دارس األسطورة على مقومات متيزه عن أي باحث  يف جماالت أخرى، حيث يسعى 

مما قدمه )سالم  وهذا يتضح جليا ،أي إدراك أهم األبعاد الداللية واجلمالية والفنية لألسطورة ،لألسطورةاملتخيل التصور 

ثلة للتخيل الروائي بتقدمي أربعة نصوص روائية مم اج النثري املغاريباملصطفى( يف دراسته للمتخيل األسطوري على النت

والقصر" لطاهر  احلواتونص " ،نص "السد" حملمود املسعديوهذه النصوص هي:  .ملغريب حبسب متعلقاهتا باألسطورةا

 السردية نيوذلك لتحليل البنيت ؛ونص"مخيل املضاجع" للميلودي شغوم ،ونص"عشب الليل" إلبراهيم الكوين ،وطار

اغة إىل دراسة آليات التشخيص السردي وبناء وصياغة البطل صي عمدكذلك .وحتديد شكل التعالق بينهما ،ريةواألسطو 

وأفرد  ،إلنساينوبالوجود ا ،وخلص من دراسته أ  األسطورة مرتبطة بالتفكري والطقوس والعادات واملعتقدات ،أسطورية

                                                           

 .228الفاعوري، عوين. ص( 31)
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وخلصت  ،ملغاربيةواستلهامها األسطوري يف التجربة الروائية ا ،وميز يف تشخيص أساطري أبطاهلا ،لكل جتربة نصية نتائجها

األحالم  إضافة إىل ،ومها مكونا  حموريا  للمتخيل ،هذه الدراسة أيضا إىل أ " املتخيل أعم من التخييل واألسطورة

 . (36ت الالوعي الفردي واجلماعي")واألنساق الرمزية ومنتوجا

يف مقتضياته  والتوغل من اجلانب األسطوري وتوظيف األسطورة داخل ثنايا أحداثها، القصة العراقية احلديثةو ال ختل

بري عن متغرياته والتع ،لكشف الدالالت الرمزية واإلشارية يف القصة القصرية وما تكتنزه من وصف عميق لنقد الواقع

 ،الرؤيا ،التناص ،حلوارا ،الشعر، أمجلها حتت توصيفات: التكرارة و التقنيات احلديث"معاجلة موضوع ، من خاللمتقلباتهو 

حبيث أصبحت األسطورة من أبرز هذه املصادر متظهرت يف اخلطاب القصصي اجلديد من أواسط  ،الزما  واملكا 

وم ومفه ،مفهوم القصة القصريةة ناقشوم .(37الثمانينات كوهنا داال حكائيا جتسد يف نقل األسطورة إىل املنت القصصي")

ذلك "بتدارس و ألسطورة قصة باعالقة ال،كاشفة وضوع األسطرةيف مد الدخول يهلتموكيف ميكن أ  تلتقيا  ،القصة

فرج )ونتائج دراسة  .(38)واكتشا  أمهية مرجعياهتا يف النصوص القصصية املعاصرة"، تأثري األسطورة على العمل األديب

 ،هممكانيات اإلميائية للرمز األديب قد سعوا إىل تفجريها يف نصوصالقصاصني الذين وظفوا اإل"تنص على أ  (ياسني

مستفيدين من كشوفات النقاد وتدارس املختصني بعد أ  انصرفوا إىل البحث داخل التجارب الشخصية اليت ترتبط 

                                                           

.  رسالة دكتوراه يف الدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 1006. 238ي يف الرواية املغاربية. صاملصطفى، سالم. اشتغال املتخيل األسطور ( 36)
 فاس. املغرب.

 .  حبث أكادميي لنيل درجة الدكتوراه. العراق: جامعة تكريت.1020. 9ياسني، فرج. أمناط الشخصية املؤسطرة يف القصة العراقية احلديثة. ص( 39)
 .11ص فرج.ياسني،  (38)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

711 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ويدفعه  يغين البحث"وأ  موضوع األسطورة يف حد ذاته .(39)بأواصر قوية مع األرضية املشرتكة للجماعة اإلنسانية"

وهنا تكمن   .(40)صوب التوجهات النقدية احلديثة كالبنيوية واألسلوبية والتفكيكية والتداولية والتناص ونظريات التلقي"

سطورة من خالل ودراسة األ ،ومدعاة توظيفها ،احلديث عريبيف القصة القصرية يف األدب الكيفية توظيف األسطورة 

مناط أ تعد دراسة .هلامدى إحكام القصاصني و  ،وعرض تقنيات توظيفها ،ومكا  ،وزما  ،صر القصة من حوارعنا

وابتعد عما ورد يف  ،كا  متوار عنه  ملا االاستكم للكاتب )فرج ياسني( ؤسطرة يف القصة العراقية احلديثةالشخصية امل

واعتمد  ،نوا  دراستهع حبسب حدود ،وحتديدا يف القصة العراقية احلديثة ،واهتم فيها بأسطرة الشخصية ،دراسته األوىل

انب النظري هو اجل (توظيف األسطورة)كأ  دراسته األوىل و  واختال . ،وتداول ،من خيال ،فيها على تقنيات جديدة

وقد  .اوالذي عاجل فيه موضوع األسطرة وشخصياهت ،العملي والتطبيقي فيها (أمناط الشخصية املؤسطرة)و ،من الدراسة

عنت دراسة فرج ياسني بالشخصية املؤسطرة أي الشخصية اليت صنعت أسطورهتا من ذاهتا" وليست من تناصات قدمية 

رؤى جديدة ترى أ  إنتاج الثقافة "بغية الوصول إىل .(41)بوصف التشخيص التقنيات اليت تقضي إىل تولد الشخصية"

 ويستوعب جنس القصة القصرية أيضا على ،اجلديدةيستوعب مسمى األسطوري أو األسطورة  ،يف الوقت احلاضر

مستخدما أدواته التحليلية والنقدية بتقنيات جديدة تضمنت أفكارا مستجدة  .(42)سبيل وقوع اجلزء حتت سلطة الكل"

                                                           

 .190ياسني، فرج. ص( 38)
 .163ياسني، فرج. ص( 20)
 .23ياسني، فرج. ص( 22)
 .212ياسني، فرج. ص( 21)
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كاملة يف توقد خلصت الدراسة إىل نتائج تدلل على الكشف عن رؤيا نقدية م .واالختال  ،واخليال ،وهي التداول

كذلك نتج   ،ومن حيث البناء الذي يتخذه النص لتسويغ أسطوريته ،الدالالت الرمزية اليت حتويصة القصرية دراسة الق

وتوضيح األسطرة السلبية اليت تكشف عن حاالت الشعور واالغرتاب وااللتباس  ،عنها كشف آليات السرد القصصي

سطرة داخل النص املؤ الكشف عن آليات بناء الشخصية  وبالتايل تساعد يف  اليت تعاين منه الشخصيات املؤسطرة.

افر وإيضاح الغرض من تو  ،وإظهار مدى انسجام هذه الشخوص املؤسطرة مع بناء النص وحتوالته ،احلديث األديب

دام األديب مت التصريح مبدى توفيق استخ ،هذه الشخوص مع رؤية األديبومعادلة التوافق بني  ،الشخوص األسطورية

نقدي ذات املناخ ال ،املتكاملة ،معاملة الدراسة الواحدةبالتعامل مع مجلة الدراستني و  .خوص األسطوريةلتلك الش

 ومن الدراسات القليلة الواردة عن وتنم عن قدرات ثقافية واضحة. ،واليت تنبع من منهج نقدي متكامل ،الواحد

، الذي قدم من خالهلا توظيف األسطورة يف النص (43األسطورة يف النتاجات النثرية املسرحية تتجلى دراسة الناقد )

املسرحي، وخصها لنصوص املسرح املصري، حيث تناول يف دراسته أربع عشرة مسرحية مصرية استمدت أصوهلا من 

ينابيع أسطورية نقل من خالهلا املسرح نقلة جديدة بدأها مبسرحية " أهل الكهف" لتوفيق احلكيم"، وتوسطها مبسرحية" 

لعلي أمحد باكثري. وختمها مبسرحية"أنت الذي قتلت الوحش" لعلي سامل، ورتبها حبسب سنوات تأليفها، أوزوريس" 

حىت يلقى البحث يف اجتاه واحدد دو  أ  يشتت، كما تضمنت الدراسة شخوص املؤلفني، وأحداثهم مقيما املقارنات 

قية، شمل: املصادر الفرعونية، واملصادر اإلغريبني ما تناولوه ، وبني مصادر تكو  األسطورة اليت أخذوا عنها وهي ت

                                                           

 .2882احلجاجي، أمحد مشس الدين. األسطورة يف املسرح املصري املعاصر. ( 23)
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باإلضافة إىل مصادر دينية وشعبية. مستشفا العالقة بني األسطورة واملسرح وظيفيا يف إطارها العام. كما تناول رؤية كل 

  من األسطورة، والنص املسرحي بالتفصيل، وقد أعطى للكاتب ونصه حقه من االهتمام والدراسة، مميزا بني رؤية كل

كاتب لنموذجه األسطوري الذي انتقاه، مراعيا فهمه اخلاص ونقل صورته على املسرح كما يراها جلية واضحة دو  

. من خالل كتابه 2880الدين إمساعيل( سنة اسة ملوضوع هذا الكتاب دراسة )عز تعتيم أو حتفظ. وكانت أقرب در 

ها قضايا اإلنسا  اليت شغلته من خمتلف جوانب)قضايا اإلنسا  يف األدب املسرحي املعاصر( الذي حبث فيه عن 

وتداعياهتا وجسدها يف األدب املسرحي، إذ جيد يف تقليد املسرح اإلغريقي يف النصوص األدبية العربية"ما قد يثري الغرابة؛ 

ذه هفاملسرح اإلغريقي ليس تراثنا وال يتصل به، وهو قبل هذا يرتبط يف أصله بصور وطقوس دينية ال نقبلها. ولكن 

الغرابة تتالشى إذا تأملنا يف وجهة نظر املؤلف، إذ البد من إدخال ذلك األسلوب املسرحي احلي لعرض األفكار عرضا 

. حيث تتجسد الغاية من العناية باألدب األسطوري يف االغرتا  من املنبع، مث إعادة بلورته وإساغته؛ ليخرج (44حيا" )

 وعا بطابع عقائده، منسجما مع عاداته وتقاليده، معربا عن واقعه.مرة أخرى مصبوغا بلو  الفكر العريب، مطب

 

 

 

 

                                                           

.2دراسة مقارنة. القاهرة: دار الفكر العريب. ط .2880. 88-89. قضايا اإلنسا  يف األدب املسرحي املعاصر، ص 2880إمساعيل، عز الدين. ( 22)  
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 الخاتمة:

من خالل تتبع الدراسات النقدية احلديثة حول األسطورة تبني إهنا تعمل على إزاحة الغموض الذي اجتاح جل األعمال 

ى اكتشا  الوسائل اليت تساعد اإلنسا  علمن األدبية احلديثة؛ عند وصل الرتاث األسطوري بالرتاث اإلنساين، بعدها 

ا بقدر ما هي عامل أساسي لتعميق التجربة الشعرية، ومنحها بعدا مشولي ه، فهي تضا  إىل العمل ليس كحليية،ذات

لة يف تعر  ا النقاد؛ حماو نسقهحيث ، وضرورة موضوعية تستطيع النهوض بعبء اهلواجس والرؤى واألفكار املعاصرة

ألدب باألسطورة بالكشف عن مضامينها، وكيفية تطورها، واستغالل أبعادها الفكرية العامة اليت تعين القراء بعالقة ا

اشتغلت الدراسات النقدية بتفسري األسطورة مفردة بعدها موروث إنساين من جهة، وانشغلت ارته؛ فحبياة اإلنسا  وحض

النتاجات  . حيث إ  بعضواألدبيةالفكرية، ها جهة ثانية؛ وذلك من خالل مداخلبتفسريها يف النصوص األدبية من 

األدبية احلديثة تستمد من األسطورة خمزوهنا الذي يعرب عن النموذج األعلى للمستوى اإلنساين العام، وقد يستثمره 

ا هباألديب على منحى املستوى الذايت. فمعرفة الناقد ملرجعية األسطورة تعد البداية اليت يستند عليها، وال تقل معرفته 

أمهية معرفته لطريقة تشكلها ونسجها داخل النص األديب، وصوال إىل خط تفسري الرؤيا والتحليل والوصف بشمولية 

املعرفة للمنابع الثقافية اإلنسانية العامة، للخروج بأسلوب كتابة جديد حنو فهم النص اجلديد الذي استنبطه األديب من 

 اليت متثل األسطورة اإلبداعية اخليالية للنقد األديب .األسطورة األولية ليصنع أسطورته اجلديدة 
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