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Abstract 

Literature is a form of supreme human expression; it is the most insignificant way 

reflecting the ideas and culture of the peoples and nations. Literature in the Abbasid era 

reached its glory and grandeur; which resulted in a huge and the majestic heritage of a time 

when its civilization has flourished more than any other civilization before that time, so it 

was called the Golden Age. Cultural mixing in the Abbasid era caused a complication of 

literary fantasy forms; hence, scholars and writers innovated new ways resulted in 

renovation of fantasy and legend. The books of Abbasid era were full of tales and legends 

which characterized by literary maturity; therefore, this study aims to shed light on the 

highness and glory of literary arts in Abbasid era and discussing the concept of legendary 

in terms of language and terminology, and illustrating its patterns in the Arab heritage in 

general and in the Abbasid era in particular in detail. The importance of this study lies in 

its focusing on the cumulative knowledge and information through shedding light on 

legendary in that era, taking samples from the first literary heritage books which 

highlighted that literary narrative art, depending entirely on descriptive analytical 

approach.  
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 امللخص 

األسن  الصورة  وهو  األمسى،  اإلنساين  التعبري  أشكال  من  شكل  هو  األمم   األدب  وثقافة  أفكار  تعكس  اليت 

ضخٌم  تراٌث  ذلك  عن  فنتج  عظمته؛  وأوج  جمده  غاية  إىل  العباسي  العصر  يف  األدب  وصل  وقد  والشعوب، 

امتزاج  عن  نتج  وقد  الذهيب.  ابلعصر  مسمّي  حىت  قبله؛  حضارة  تزدهر  مل  حضارته كما  ازدهرت  لعصر  ومهيٌب 

فسلك األدابء والكتاب يف ذلك العصر مسالك   ؛ ل معقدةالثقافات يف العصر العباسي أن صارت صور اخليا

واألساطري  ابحلكااي  العباسي  األدب  اكتظت كتب  وقد  واألساطري،  التخييل  يف  التجديد  عن  أسفرت  جديدة 

اليت اتسمت بطابع النضج الفين. من هنا جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على ما وصلت إليه الفنون األدبية 

العباسي العصر  وبيان    يف  واصطالحا،  لغة  األسطورة  مفهوم  وتناول  وهباء،  مسو  العريب   ثالهتامتمن  الرتاث  يف 

وتناوهلا بشيء من التفصيل. وتكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا يف العصر العباسي بصفة خاصة  و بصفة عامة،  

طورة يف ذلك العصر، تلقي الضوء على الرصيد املعريف والثقايف للعصر العباسي من خالل الوقوف على األس

يف ذلك كله   اعتمادامع أخذ عينات من أوائل الكتب الرتاثية األدبية اليت أبرزت ذلك الفن احلكائي السردي،  

 على استخدام املنهج الوصفي التحليلي.  

 الرتاث-متثالت    -العصر العباسي  –   األسطورة  –التخييل الكلمات املفتاحية:  
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 املبحث األول: مفهوم األسطورة

 األسطورة يف اللغة 

األسطورة كلمة عربية، جذرها من الفعل الثالثي )سطر(: "واأَلساِطريم: اأَلابِطيلم. واأَلساِطريم: َأحاديثم 

َا ِإْسطاٌر وِإْسطارٌَة، ابلكسر، وأمْسِطرٌي وأمْسِطريٌَة وأمْسطموٌر وأمْسطمورَ  . َوقَاَل قَ ْوٌم: َأساِطريم ََل ِنظَاَم هَلَا، َواِحَدهتم مِّ ٌة، اِبلضَّ

َع َأْسطمٌر َعَلى َأساطري َع َسْطٌر َعَلى َأْسطمٍر ُثمَّ مجِم ، َوقَاَل أَبو مجعم َأْسطاٍر وَأْسطاٌر مجعم َسْطٍر. َوقَاَل أَبو عمبَ ْيَدَة: مجِم

وأمس أمسطورة  األساطري  واحد  اللحياين:  َوقَاَل  لَهم،  َواِحَد  أَلََّفها. احلََْسِن: ََل  وَسطََّرها:  اْلَعْشرَِة.  ِإىل  وأمسطرية  طري 

اْلَباِطَل.   تمْشِبهم  أَبحاديث  َجاَء  ِإذا  رم  يمَسطِّ َنا  َعَلي ْ فالٌن  َسطََّر   : ي مَقالم ابأَلساِطرِي.  أاتان  َنا:  َعَلي ْ َو وَسطََّر  هم  : ي مَقالم

" رم َما ََل َأصل لَهم َأي ي مَؤلِّفم  .(1) يمَسطِّ

 األسطورة يف االصطالح 

"حكاية يسودها اخليال، وتربز فيها قوى الطبيعة يف شكل آهلة أو كائنات خارقة للعادة. فهي أقوال 

وأحاديث منمقة ومزخرفة كثر استعماهلا يف الرتاث الشعيب ملختلف األمم. ويستخدم األدابء األسطورة للتعبري 

 . (2) عن فكرة وعن معتقد ما"

يف تعريف األسطورة مذاهب شىت، فمنهم من رأى يف األساطري حكاايت القدماء وقد ذهب العلماء " 

"زينوفانيس   مثل  الدين،  مثل "Xenophanesيف  منها  األولني  فلسفة  استنباط  إىل  ذهب  من  ومنهم   ،

" الذي سلك مسلك أصحاب التشبيه واجملاز؛ فقال: إن املقاتلة بني اآلهلة ليست Theagenes"تياجنس  

مبقاتلة حقيقية، بل يمعرب هبا عن التنازع بني عناصر خمتلفة، مثل: اهلواء واملاء، والنار والرتاب... أو بني عواطف 

 . (3) صورة متنكرة"نفسانية، مثل: احلب والعداوة... ومنهم من قال: إن األسطورة هي التاريخ يف
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ويبدو أن كالا منهم نظر إىل ،  (4) "ويرى "ليوس اسبنس" أن "األسطورة من أهم عناصر الدين القدي 

 األسطورة من زاوية، وعرفها حسب نظرته إليها، وِمن ُث مل جند تعريًفا جامًعا لألسطورة. 

أن  و  إىل  بوجليطة  فاطمة  أو تذهب  الغرب  سواء  احلديث  العصر  يف  والدارسني  النقاد  آراء  "أغلب 

تشكل   واليت  القدمية،  األساطري  حول مفهوم  منهم،  األسطوري، العرب  املنهج  رواد  ينطلق منه  الذي  األساس 

تصب يف قالب واحد وهو اعتبارها جمرد قصة َل تتعدى كوهنا خيالية، لكن ما ميكننا قوله: إهنا خيالية ابلنظر 

إىل التفكري اإلنساين املعاصر، أما ابلنسبة لإلنسان البدائي عامة؛ فهي بصدق قد مثلت واقعه وفكره، وساعدته 

قرار والسالم النفسي؛ وذلك يف خضم غياب النظرايت العلمية. إهنا تعبري عن منطقه وأسلوبه يف على اَلست

 .(5) املعرفة، ووسيلته لتفسري ما حييط به من ظواهر طبيعية وإبراز أسباب حدوثها" 

هي حكاية أو قصة خيالية، َل متت للواقع بصلة، تتضمن أحداًًث خارقة تقوم هبا قوى  األسطورةفإذن  

على غ ساحر  أتثري  هلا  وكان  مقدًسا،  بمعًدا  األسطورة  اكتسبت  ثَ مَّ  ومن  اآلهلة؛  تشبه  خارقة  وكائنات  عادية  ري 

 عقول الناس ونفوسهم. 

 األسطورة يف الرتاث العرب املبحث الثاين:  

لَّ آيٍَة ََل ي مْؤِمنموا هِبَا َحىتَّ ِإَذا   َجاءموَك ُيمَاِدلموَنَك يَ قمولم الَِّذيَن َكَفرموا ِإْن املتأمل يف قوله تعاىل: )َوِإْن يَ َرْوا كم

اآلية األنعام،  )سورة  ِلنَي(  اأْلَوَّ َأَساِطريم  ِإَلَّ  دليال25:  َهَذا  ُيد  يف (  العرب  أن  على  ساطًعا  وبرهااًن  واضًحا   

يهم بيئتهم من اجلاهلية كانوا على علم ابألساطري؛ يعرفون أساطري من سبقهم من األمم، ويسطرون ما تدفعه إل

 أساطري، ويرددوهنا ويصيغوهنا حكاية وشعرًا.
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 دقيًقا لبيئتهم ويومياهتم وعاداهتم ومعتقداهم وكل ال تسجي  - الذي هو ديوان العرب -لشعر فقد كان ا

ما يعن هلم من أمور احلياة؛ اليت عجزوا عن تفسريها ومعرفة كنهها بعقوهلم البدائية، فطفقوا ينسبون ما غمض 

  كائنات غري مرئية ومن ُث جلأوا إىل األساطري اليت تعرفوا عليها بعد اتصاهلم ابألمم اجملاورة هلم.عليهم إىل

وكلما غاص اجملتمع يف التخلف احلضاري؛ زاد جلوءه إىل األساطري يغلف هبا واقعه الذي يهرب منه، 

 ولكنه َل يستطيع منه ِفكاًكا. 

اهلية كانت مهيأة لقبول األساطري، بل َل نبالغ إذا قلنا ونستطيع أن نقول: إن العقلية العربية يف اجل

 بقابلية العقلية العربية لتوليد األساطري. 

 وجند هذا واضًحا يف قول "ابن الزبعرى": 

األساطيُ  اجملِد  عن  ُقصيًّا   أهلى 

 

السفاسيُ  **  تُرَشى  ما  مثل   ورشوٌة 

له   خليط  ال  حبًتا  اللحَم   وأكُلها 

 

ِعيُ وقوهلا   **  أتْت  ِعٌي..   رحلْت 

علي:    جواد  الدكتور  عن يقول  األساطري  أهلتهم  الذين  قصي؛  وآلل  لقصي  مر  هجاء  البيتني،  "ويف 

السفاسري   ترشى  ما  مثل  ويرتشون  يرشون  وكانوا  السماسرة -اجملد،  وَل   - وهم  اللحم،  أيكلون  الذين  أولئك 

 .(6) ال يفهمون قوًَل غري هذا القول" يعرفون إَل كالم: رحلت عري، أتت عري، كالم التجار. ف

و"يوجد يف الشعر اجلاهلي إشارات إىل اتريخ وعادات وخرافات وأساطري غري واضحة؛ فإذا مل يكن 

القارئ مطلًعا على اترخيهم وأساطريهم وعاداهتم بقي هذا الشعر غامًضا وإن كانت ألفاظه واضحة، ومن ذلك 

 : (7) قول "لبيد"

ما   الضوارُب لََعمُرَك  تدري 

 ابحلصى 

 

صانع **  هللا  ما  الطِي  زاجراُت   وال 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

19 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

فإن  الطائر؛  زجر  أو  حبصاة،  طائرًا  ضرب  مهم  أمر  على  منهم  الواحد  عزم  إذا  اجلاهلية  يف  فقد كانوا 

 طار مييًنا تفاءل واستبشر مبا هو مقدم عليه، وإن طار يسارًا تشاءم وتردد. 

 قول الشاعر:   ومن هذا النوع 

 امتنانِ   ذو   وأنت  وهبَتها

 

 البعرانِ   أعيَ   فيها  تفقأ ** 

"كان الرجل إذا بلغت إبله ألًفا فقأ عني الفحل؛ يقول: إن ذلك يدفع عنها العني والغارة. فإن فقد   

 . (8) زادت عن ألف فقأ العني األخرى، فهو التعمية"

 ومثله قول الشاعر: 

 ظنُّه   ساءَ   َمن  ابلتصفيقِ   وأذَّنَ 

 

 جواُُبا  اليدينِ   أى ِ   من  يدرِ   فلم  ** 

ذا ضلَّ الرجل منهم يف الفالة، قلب ثيابه، وحبس انقته، وصاح يف أذهنا كأنه يوميء إىل إفقد "كانوا   

الناقة  حيرك  ُث  ل،  عجِّ إيلَّ،  إيلَّ  الساعة،  الساعة  هيكل،  النجا،  النجا  الوحا،  الوحا  بيديه:  ق  وصفَّ إنسان، 

 .(9)فيهتدي"

 : متثالت األسطورة يف األدب العباسي ثالثال  بحثامل

يف أواخر العصر العباسي عرفت مصنفات العلوم والفلسفة نوًعا من الغموض والتعمية، وأصبح التأليف 

جمرد مجع وربط بني عبارات منقولة، ومال الناس إىل الصناعة اللفظية وإىل األساطري واخلرافات، ولعل أشهرها 

وليلة"، ُث   "ألف ليلة  أييت بعدها قصص أبطال العرب وسريهم، مجيًعا وأكثرها صرفًا للناس وشغاًل هلم؛ قصة 

شخصية  إىل  حولوها  حىت  العصور  عرب  خياهلم  من  القمصاص  إليها  أضاف  اليت  شداد"  بن  "عنرتة  قصة  مثل 

 .(10) يزن" و"الشاطر حسن"، وغريها كثريأسطورية خرافية، ومثل قصة "سيف بن  
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وتع شفهياا،  املروي  احملكي"  "األدب  العباسي  العصر  يف  انتشر  وليلة" فقد  ليلة  "ألف  قصص  ترب 

 األسطورية من هذا النوع من األدب احملكي. 

األدب  يف  ا  نصا األايم  من  يوم  يف  تكن  مل  وليلة"  ليلة  "ألف  ابسم  تعرف  اليت  القصص  جمموعة  "إن 

العريب كما يمظن. فهذه القصص كانت أوًَل وأخريًا حكاايت شعبية استمر تناقلها ابلرواية الشفهية عن طريق 

واتية الذين كانوا يزيدون عليها، ويتوسعون يف حبكاهتا، ويزخرفوهنا من لدهنم بنوادر وأشعار تنم عن أذواقهم  احلك

خصائص  اختالف  تعكس  خمتلفة  صيغ  وذات  واضح  بشكل  متغايرة  القصص  أصبحت  وهلذا  الشخصية. 

 .(11) األمكنة اليت رمويت فيها"

وليلة" يف الرتاث العريب ميكن اَلعتماد عليها إَل ما ذكره وَل تتوفر معلومات عن أسطورة "ألف ليلة  

وقد ذكر كثري من الناس ممن له معرفة أبخبارهم أن هذه أخبار موضوعة : "، قائالاملسعودي يف "مروج الذهب"

وأن  هبا،  واملذاكرة  حبفظها  عصره  أهل  على  وصال  بروايتها،  للملوك  تقرب  َمن  نظمها  مصنوعة،  رَافات  خم من 

سبيل الكتب املنقولة إلينا واملرتمجة لنا من الفارسية واهلندية والرومية، وسبيل أتليفها مما ذكران مثل كتاب   سبيلها

والناس  أفسانه،  هلا  يقال  ابلفارسية  واخلرافة  رَافة،  خم ألف  العربية  إىل  الفارسية  من  ذلك  وتفسري  أفسانه،  هزار 

 .(12)والوزير وابنته وجاريتها، ومها شريزاد ودينازاد"يسمون هذا الكتاب ألف ليلة وليلة، وهو خرب امللك  

الفن األول: يف أخبار املسامرين واملخرفني. وأمساء الكتب وعده ابن الندي أول الكتب عند ذكره: "

 املصنفة يف األمسار واخلرافات.

لك قال حممد بن إسحاق: أول من صنف اخلرافات وجعل هلا كتًبا، وأودعها اخلزائن، وجعل بعض ذ

على ألسنة احليوان؛ الفرس األمَول، ُث أغرق يف ذلك الطبقة الثالثة من ملوك الفرس، ُث زاد ذلك واتسع يف أايم 
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ملوك الساسانية، ونقلته العرب إىل اللغة العربية، وتناوله الفصحاء والبلغاء؛ فهذبوه ومنقوه وصنفوا يف معناه ما 

 . (13)"، ومعناه ألف خرافة"هفسانأزار  يشبهه. فأول كتاب عمل يف هذا املعن كتاب "ه

وخنلص إىل أن "املسعودي" و"ابن الندي" مل ُيدا يف األسطورة ما يستحق العناية ابعتبارها من األدب 

 الشعيب؛ الذي يمرضي العامة كنوع من التسلية، وهذا هو السبب يف انتشارها الواسع. 

ويرى الدكتور طه ندا أن قصص ألف ليلة وليلة ترجع يف أصلها إىل "كتاب فارسي يمعرف ابسم )هزار 

أفسانه( أي اخلرافات األلف، عرفه املسلمون ونقلوه إىل العربية يف القرن الثالث اهلجري. ويعتمد هذا الكتاب 

 .(14) يف مادته على كثري من قصص اهلنود وخرافاهتم"

اين" اليت ترى أن "اتريخ وسبب وضع هذه القصص كتابة َل يزاَلن حمل جدل. لكن ونعود إىل "ران قب

متباينة وخمتلفة أيًضا  األمر الواضح هو أنه جرى تدوينها هبدف احملافظة عليها، وأن نصوصها املكتوبة كانت 

وليلة(،   ليلة  )ألف  لقصص  بعينه  نص  مثة  يكن  مل  إذن  الشفهية.  رواايهتا  واختالف  تباين  نصوص بقدر  بل 

متعددة لتلك الرواايت الشفهية. وعندما انتهت هذه القصص إىل علم أحد األوروبيني، وقرر ترمجتها، وجعل 

 ( القرن  على  يربو  ما  التداول  يف  بقي  حمدداا  ا  نصا )ألف ليلة 1838- م1704منها  رسخت  فقط  عندئذ  م(، 

 .(15) وليلة( على الصورة اليت عمرفت هبا"

ة وليلة" أن امللك "شهراير" قد رأى عيااًن زوجته ختونه مع عبد هلا؛ فقتلهما، وحتكي أسطورة "ألف ليل

ووقر يف نفسه أن الغدر شيمة النساء؛ فأقسم أن يتزوج كل ليلة عذراء، ُث يقتلها يف الصباح انتقاًما لنفسه من 

وكانت   النساء.  ظل  ةابن  "شهرزاد"جنس  يمقتلن  أن  جنسها  بنات  على  أشفقت  قد  وزرائه  جريرة، أحد  بال  ًما 
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أن يزوجها للملك، وكانت عاقلة حكيمة قد قرأت كتب سرَي امللوك وأخبار األمم والتاريخ  فطلبت من أبيها 

 والشعر، ومجعت ما يقارب األلف كتاب )كما تزعم األسطورة(. 

وتزوجها امللك، "فلما اجتمعت به أخذت حتدثه بقصصها الساحر الذي َل ينضب له معني، وكانت 

تم له احلديث، إىل أن أتى عليها ألف ليلة وليلة، حديثها مبا حيمل امللك على استبقائها يف الليلة التالية لتم تقطع  

 .(16) رمزقت يف هنايتها بطفل منه، فأرته إايه وأعلمته حيلتها، فاستعقلها واستبقاها" 

؛ حتولت شخصية وبفضل احلكاايت ذات املغزى اهلادف اليت كانت "شهرزاد" حتكيها للملك كل ليلة

ويعيه عقله، وكأنه ُيلي اهلموم عن صدره؛ "فإن  ما تسمعه أذانه  وصار شغوفًا بكل   ، "شهراير" حتوَل جذرايا

شهرزاد كشفت لشهراير عن معارف َل حتمَد، وأصبح ظامًئا للمعرفة، ومل يعد ي مْعَن ابجلسد ولذاته، فقد حتول 

لرييد أن ينطلق من قيود املكان لعله يطَّلع على مصادر األشياء عقاًل خالًصا يبحث عن األلغاز واألسرار حىت  

َهَها وحقائقها" ن ْ  .(17) وغاايهتا، ويعرف كم

ورغم أن أصل األسطورة مأخوذ من الفارسية كما أقر سابًقا "املسعودي" و"ابن الندي"؛ إَل أن صياغة 

يف   خالًصا  عربياا  نَفًسا  فيها  جعل  العربية  ابللغة  واترة األسطورة  لك  اترة  دمول؛  واألايم  ق ملَّب،  فالدنيا  املغزى؛ 

ن كان أن يتحدى القدر، وكل عاقل َل ُيد مناًصا من اَلستسالم للقدر والرضا عليك. وَل يستطيع كائن مَ 

 به؛ َل الثورة عليه. 

البالد  هذه  وكانت  بالد كثرية.  يف  الكتاب  هذا  "تنقل  يف كتاب،  وليلة  ليلة  ألف  قصة  تدوين  وبعد 

تضفي عليه من طابعها، وتضيف إليه من حكاايهتا. ففيه الطابع اهلندي، الفارسي، والعريب الذي أضيف إليه 

يف البالد العربية كقصص هارون الرشيد، وأيب نواس، وأمساء البالد العربية كبغداد والبصرة... إخل. وهناك أيًضا 
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مصر، كأمس  يف  مقامه  من  الكتاب  اكتسبه  الذي  املصري  واللهجة الطابع  القاهرة،  مبدينة  املعروفة  األماكن  اء 

العامية املصرية اليت تبدو واضحة يف بعض القصص. ويغلب أن يكون هذا الطابع املصري قد اكتسبه الكتاب 

 . (18) يف عهد املماليك"

 قصة سيف بن ذي يزن:أوال:  

"حكم )أبرهة( اليمن :  قائاًل (،  اتريخ العرب القدي )يرجع أصل القصة ملا ذكره "توفيق برو" يف كتابه  

ما يقارب ثالثة وعشرين عاًما، وملا تويف خلفه ابنه )يكوم( ُث أخوه )مسروق(.وقد أساء األحباش إىل اليمنيني 

أذواء من  رجل  تزعمهم  وقد  مستعمريهم،  من  التخلص  على  عزموا  البالء  هبؤَلء  اشتد  إذا  حىت   ( 19)وأذلوهم، 

الذي أصبحت سريته يف حترير بالده موضوع رواايت ومالحم دخلها  زن(؛ِِحرَي يمدعى األمري )سيف بن ذي ي

 .(20) كثري من اخليال واألسطورة" 

" األسطورة:  يف  الواردة  األحداث  على  تعليًقا  امليسرة  العربية  املوسوعة  يف  يف وجاء  اخلوارق  وتكثر 

ليها ثواًب فضفاًضا خرج بوقائعها أحداثها، ويستعان عليها بكرامة الويل وسحر الساحر. وأضفى اخليال الشعيب ع

 . (21) من إطار املمكن واملعقول" 

حىت صار وميكننا القول دون جمانبة الصواب: إن للقصة أصاًل اترخيياا، ولكن دخلت عليها زايدات  

 ،سيف بن ذي يزن "أسطورة من األساطري، وصارت حياته قصة من القصص أمثال قصة أيب زيد اهلاليل وعنرتة

وغريمها ممن حتولوا إىل أبطال تقص حياهتم على الناس يف اجملالس ويف املقاهي وحفالت السمر والرتفيه، أو تقرأ 

 .(22)للتسلية واللهو"
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ا  رأت ِِحرَي مملك احلبشة قد دام عليهم وتوارثوه فيهم،  وأصل القصة التارخيية كما يرويها النويري: "ل مَّ

يزن   ذي  بن  سيف  إىل  ساداهتم  أايم   -اجتمع  يف  اليمن  على  احلبشة  غلب  الذي  نواس  ذي  أوَلد  من  وهو 

واىف   - ملكه حىت  وسار  ذلك،  ففعل  فيستنجده  امللوك  بعض  إىل  ليسري  تقيمه  نفقة  له  ُيمعوا  أن  له  وبذلوا 

إنَّ اجليش على ديين، وما كنت ألعينك عليهم،  فاستنجده فقال له قيصر: لك الروم،القسطنطينية إىل قيصر م

 .(23) فأىب أن يقبلها وقال: إذا مل تنصرين فال حاجة يل إىل مالك" وأمر له بعشرة آَلف درهم،

ُث ذهب إىل كسرى، ويف البداية أراد كسرى أن يصرفه دون أن ُييبه إىل طلبه، ولكن سرعان ما رقَّ 

و"أشار    له، جندته،  على  فمر وعزم  القتل،  استوجب  ممن  بشرًا كثريًا  سجونك  يف  إنَّ  فقال:  وزرائه  بعض  عليه 

راع والكم ابملال  وقّوِهم  مملكك،  إبطالقهم،  يف  زايدة  ذلك  ظفروا كان  فإن  العريب،  هذا  مع  ووجههم  والسالح، 

 . (24) به"  وإن قمتلوا كان ذلك جزاًء عن جرائمهم. فأعجب كسرى هذا الرأي وعمل

"وهرِز بقيادة  جيًشا  يزن  ذي  بن  سيف  مع  وركبوا    وأرسل كسرى  فرساهنم،  أحد  وهو  بن كاخمان"، 

 البحر يف سبع سفن، ووصلوا إىل ساحل عدن، ُث نزلوا أرض اليمن، وانضم إليهم مجاعات من الناس. 

" علي:  جواد  الدكتور  سار يقول  ُث  احلبشة،  من  جنده  إليه  مجع  أبرهة(،  بن  )مسروق  هبم  مسع  فلما 

 (وهرِز)مسروقًا بسهم، فقتله، واهنزمت احلبشة، فقتلوا، وهرب شريدهم، ودخل    ( وهرِز)إليهم، فلما التقوا رمى  

ميل أن  أيمره  إليه كسرى  فكتب  إىل كسرى،  بذلك  وكتب  احلبشة،  عنها  ونفى  اليمن  وَمَلك  صنعاء،  ك مدينة 

)سيف بن ذي يزن( على اليمن وأرضها، وأن يرجع )وهرز( إىل بالده، فرجع إليها. ورضي )سيف( بدفع جزية 

 .(25) وخراج يؤديه يف كل عام" 
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لسيف  نصرة كسرى  بسبب  الفرس  فيها  ميدح  للبحرتي  قصيدة  الذهب"  "مروج  يف  املسعودي  وذكر 

 :  (26) بن ذي يزن، يقول فيها

َجلَّى   جدُّكمأايم   أنوشروان 

 

يزنِ  **  ذي  بن  سيِف  عن  الذلِ    غيابَة 

دافعةً   الُفرِس  خيوُل  تزاُل  ال   إذ 

 

 ابلضرِب والطعِن عن َصْنعا وعن َعَدنِ  ** 

بنو  الـُمْجِدي وحنن  املنعِم  بنو   أنتم 

 

واملَننِ مَ  **  الطَّوِل  بفضِل  منكم  فاز   ن 

وللقصة عدة رواايت اترخيية اختلفت فيما بينها، حىت يبدو للمحقق أن القصة التارخيية نفسها حتتاج  

 إىل توثيق يف بعض تفاصيلها. 

وخالصة القول يف )أسطورة سيف بن ذي يزن( ما جاء يف املوسوعة العربية امليسرة: "وفيها قصص 

واألماكن،   املشهورة،  املدن  نشأة  ابب عن  يف  يدخل  مما  ذلك  وغري  مصر،  إىل  النيل  هنر  وجميء  والعمائر، 

األساطري. وفيها أيًضا وصف للرحالت واملغامرات الكثرية اليت قام هبا سيف بن ذي يزن، وأوَلده، وفرسانه، 

وتستغرق العجائب والكنوز وأعمال السحر جانًبا كبريًا من  غريه.  حبه، وحب  له، وقصص  واألرواح املسخرة 

 .سرية"ال

 اثنيا: قصة عنرتة بن شداد: 

وشداد جده أبو أبيه يف رواية .  عنرتة بن عمرو بن شداد بن قراد العبسي"عنرتة بن شداد العبسي، هو  

شداد عمه، وكان عنرتة نشأ يف حجره فنمسب إليه : وقال غريه. َلبن الكليب، غلب على اسم أبيه فنمسب إليه

 .(27) املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم.  لتشقق شفتيه"  " الفلحاءعنرتة "وكان يلقب ب   .دون أبيه
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إذا  اجلاهلية  يف  العرب  وكان  "زبيبة"،  هلا  يمقال  سوداء  أَمة  أمه  فقد كانت  الكرب؛  بعد  أبوه  ادعاه  وقد 

 كان للرجل منهم ابن من أَمة استعبده. 

"وكان سبب ادعاء أيب عنرتة إايه أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بين عبس، فأصابوا منهم،  

! كر ايعنرتة:  عما معهم، وعنرتة فيهم، فقال له أبوه أوعمه يف رواية أخرى  فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم

ر (28) العبد َل حيسن الكر،إمنا حيسن احلالب:  فقال عنرتة كر وأنت حر، فكر وقاتل يومئذ حىت :  فقال.  والصَّ

 . (29)استنقذ ما أبيدي عدوهم من الغنيمة، فادعاه أبوه بعد ذلك، وأحلق به نسبه"

عنرت  اشتهر  لهوقد  "وقيل  فارس.  أبلف  اجلاهلية  يف  يمعد  وكان  ابجلود،  حامت  شهرة  ابلفروسية  أنت :  ة 

كنت أمقدم إذا رأيتم اإلقدام عزًما، :  َل. قيل: فبم شاع لك هذا يف الناس؟ قال:  أشجع العرب وأشدها؟ قال

ضعيف اجلبان، فأضربه وأمحجم إذارأيتم اإلحجام حزًما، وَل أدخل موضًعا َل أرى منه خمرًجا، وكنتم أعتمد ال

 .(30) "الضربة اهلائلة يطري هلا قلب الشجاع، فأنثين إليه فأقتله

ملكت  مبا  وأجودهم  زمانه  أشد أهل  "كان من  عنرتة  والشعراء( أن  )الشعر  قتيبة يف كتابه  ابن  وذكر 

و .  يده سواده  فذكر  عبس،  بين  من  رجل  سابه  حىت  والثالثة،  البيتني  إَل  الشعر  من  يقول  َل  أمه وكان  سواد 

ه بذلك، وأبنه َل يقول الشعر".   وإخوته، وعريَّ

، وهي (31) فهيج عنرتة لقول الشعر، وكان أول ما قال املعلقة املشهورة )هل غادر الشعراءم ِمن مرتدِم( 

 من أجود ما قال، وكانوا يسموهنا "املذهبة". 

سنة،   أربعني  استمرت  اليت  والغرباء(  )داحس  حرب  عنرتة  شهد  وأظهر وقد  حسًنا،  بالًء  فيها  وأبلى 

مشهورة، يسمعها الناس  فيها شجاعة فائقة، وكان له فيها شعر، "وقصص شجاعة عنرتة معروفة حىت اليوم، 
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الشعر  هذا  امسها  خلد  اليت  احلرب  هذه  والغرباء؛  داحس  قصص  من  أشهر  عندهم  وهي  ورغبة،  بشوق 

 . (32) وأمثاله"

مل يشتهر أحٌد من أهل اجلاهلية أو من كثرٍي من " (:لى قولقول ع)  يف كتابه  حسن سعيد الكرمي  قال

عصر اإلسالم بني العامة واخلاصة اشتهاَر عنرتة، وذلك بسبب قصته املشهورة، وقد ومِضَعت هذه القصة بعد 

مسه صمعي يف أوائل القرن الثالث للهجرة ألنه َوَرد اصدر اإلسالم، ومل يمعَرف واضعمها، غري أهنم ينسبوهنا إىل األ

والتبس الصحيح منها ابملوضوع. والقصة ،  الرواايت اخلياليةفيها روايًة عنه، وأكثر ما ورد فيها إمنا هو من قبيل  

حىت بلغت ما هي عليه اآلن، ومثلها يف ذلك   افشيئً   اإمنا ومِضَعت شيئً مل تؤلف دفعة واحدة على ما يظهر، و 

 .(33) ا"ريه وقصص ما جرى للربامكة وغ ،مثل قصص ألف ليلة وليلة

يناسب  حنو  على  فضخموها  عليها  زادوا  الرواة  ولكن  ومشهورة،  وأحداثها كثرية  طويلة،  عنرتة  وقصة 

 األدب الشعيب الذي يقبل الزايدات املنمقة حىت وإن مل تكن موثقة. 

عت قصة ول على قول)ق  حسن سعيد الكرمي يف كتابهوأصل القصة يف األدب الشعيب يذكرها   (: مجم

شيًخا أن  الرابع اهلجري، يف زمن العزيز ابهلل اخلليفة الفاطمي. وقد رووا يف سبب مجعها    عنرتة يف مصر يف القرن

كان له اتصال بباب العزيز ابهلل، فاتفق   ؛يوسف بن إمساعيل:  يمقال له  ،كثري الرواية ألخبار العرب، كثري النوادر

يضع  أن  هذا  يوسف  الشيخ  على  فأشار  ذلك،  العزيز  فساء  هبا،  الناس  وهلج  العزيز  دار  يف  ريبة  حدثت  أن 

أخبار العرب ووقائعهم، وأسند روايتها  هذه القصة، وزاد فيها من  عن الريبة. فجمع شتات  للناس ما يلهيهم 

غلوا هبا عن غريها. وقسمها إىل  إىل األصمعي، ُث كتبها يف نسخ عديدة، ووزعها على الناس، فأمعجبوا هبا وشم

اثنني وسبعني كتااًب، وكان يقطع الكالم فيها عند موقف حساس؛ يتشوق القارئ أو السامع إىل معرفة ما جرى 

 .(34) بعد ذلك املوقف، مما حيدو ابلناس إىل البحث عن الكتاب وما بعده حىت آخر كتاب
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" عنرتة:  سرية  عن  واملعربة(  العربية  املطبوعات  )معجم  صاحب  ذكره  ما  القول  سريته  وخالصة  وهي 

قصة خيالية فيها ذكر أشعار وأحوال كثرية عن عنرتة، وَل يمعلم واضعها ابلتحقيق. طمبعت يف اثنني ،  احلجازية

طبعها. ويف املطبعة الشر 1286وثالثني جزًءا مبطبعة حممد شاهني   ه . وطمبعت 1306/    11  فيةه ، وتكرر 

 سرية عنرتة بن شداد يف بريوت، ونمسبت إىل يوسف ابن إمساعيل املصري، ولعلها السرية الشامية. طمبعت سنة 

و 1869/    71 دوفيك، 1883/    5  م،  مرسال  األستاذ  الفرنسية  اللغة  إىل  عنرتة  سرية  خمتصر  وَترجم  م. 

 .(35) م"1870  م إىل 1864 وطمبعت يف ابريس سنة

ومن أمثال "ويؤكد حسن سعيد الكرمي أن قصة عنرتة بشكلها الذي انتشر تمعد من األساطري، بقوله:  

قصة عنرتة قصص أخرى مثل تغريبة بين هالل، والظاهر بيربس، واألمرية ذات اهلمة، وقد اختلطت فيها احلقيقة 

 Legendيف اللغة اإلجنليزية ابسم  ابخليال، وَل يمدَرى فيها الصحيح من غري الصحيح. وهي من النوع املعروف  

 .(36) اترخيياا"  وذلك ألن هلا أصال   ،- مبعن أسطورة–

 : "احليوان"األسطورة يف كتاب  اثلثا:  

الضفدع  الضب  خاصم  األعراب:  "وتقول  اجلاحظ:  يقول  والضفدع(  الضب  )أسطورة  عنوان:  حتت 

يف الظمأ أيهما أصرب، وكان للضفدع ذنب، وكان الضب ممسوح الذنب، فلما غلبها الضب أخذ ذنبها فخرجا 

 يف الكإل، فصربت الضفدع يوًما ويوًما، فنادت: اي ضّب، ورًدا ورًدا! فقال الضب: 

قلب  صردا أصبح    

 

يردا  **  أن  يشتهي   ال 

عردا   عرادا   إال 

 

 بـــــردا   وصـــليــــــانـــــــا ** 

وأتبعها   املاء،  إىل  ابدرت  ُيبها  مل  فلما  قال:  ورًدا!  ورًدا  ضب،  اي  اندت:  الثالث  اليوم  يف  فلما كان 

  .(37) الضب، فأخذ ذنَبها"
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اجلاحظ: يقول  والديك(  البازي  )أسطورة  عنوان  األرض " وحتت  يف  ما  للديك:  قال  البازي  أّن  زعموا 

فأطعموك  أيديهم  على  خرجت  ُث  فحضنوك،  بيضة  أهلك  أخذك  قال:  وكيف؟  قال:  منك!  وفاء  أقل  شيء 

وضججت  وهاهنا  هاهنا  طرت  إَّل  أحد  منك  يدنو  َل  صرت  إذا كربت  حىت  بينهم،  ونشأت  أكفهم،  على 

من اجلبال مسناا فعلَّموين وألفوين، ُث خيلَّى عين فآخذ صيدي يف اهلواء فأجيء به إىل  أان  وصحت. وأمخذت 

مين!  أنفر  لكنت  الديوك  رأيت من  سفافيدهم مثل ما  البزاة يف  من  رأيت  لو  إنك  الديك:  له  فقال  صاحيب. 

 .(38) متكن حايل"  ولكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم، مل تتعجبوا من خويف، مع ما ترون من 

 : "األسطورة يف كتاب "كليلة ودمنةرابعا:  

يف ابب "البوم والغرابن": "قال الغراب: زعموا أن مجاعة من الكراكي مل يكن هلا ملك، فأمجعت أمرها 

الغراب  هذا  جاءان  لو  فقالت:  غراب،  هلا  وقع  إذ  جممعها  يف  هي  فبينما  البوم،  ملك  عليهن  ميلكن  أن  على 

ابدت من األقاليم، وفقد الطاووس   َلستشرانه؛ فلم يلبثن دون أن جاءهن الغراب. فاستشرنه، فقال: لو أن الطري

وأسوأها  منظرًا،  الطري  أقبح  هي  اليت  البوم  عليكنَّ  متلِّكن  أن  إىل  اضطررتن  ملا  العامل  من  واحلمار  والنعام  والبط 

خلًقا، وأقلها عقاًل، وأشدها غضًبا، وأبعدها من كل رِحة، مع عماها وما هبا من العشى ابلنهار، وأشد من 

 .(39) فهها وسوء أخالقها" ذلك وأقبح أمورها س 

آوى ابن  وهو  الناسك  غرَب  والشَّ "األسد  ابب  "(40) ويف  املقفع:  ابن  يقول  آوى كان "  ابن  أن  زعموا 

، وكان متزهًدا متعفًفا، مع بنات آوى وذائب وثعالب. ومل يكن يصنع ما يصنعن، (41) يسكن يف بعض الدِّحال 

وَل يغري كما يغرن، وَل يهريق دًما وَل أيكل حلًما. فخاصمه تلك السباع، وقلن َل نرضى بسريتك وَل رأيك 

دان؛ تسعى الذي أنت عليه من تزهدك؛ مع أن تزهدك َل يغين عنك شيًئا. وأنت َل تستطيع أن تكون إَل كأح
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معنا، وتفعل فعلنا؛ فما الذي كفك عن الدماء وعن أكل اللحم؟ قال ابن آوى: إن صحبيت إايكن َل تؤمثين 

 .(42) إذا مل أؤُث نفسي؛ ألن اآلًثم ليست من قبل األماكن واألصحاب، ولكنها من قبل القلوب واألعمال"

قامة البشرية من مقامات بديع الزمان ما أما املقامات فيبدو أثر األساطري واضًحا يف بعضها، ويف امل

يدل على هذا. وملخصها أن بشر بن عوانة العبدي كان صعلوًكا، "فأغار على ركب فيهم امرأة مجيلة فتزوجها، 

لو  ومتن  انسًيا،  هلا  وكان  هبا  هذا  ره  فذكَّ حبسنها،  وتتغن  عمه  ابنة  جبمال  أمامه  تشيد  ما كانت  ألمر  ولكنها 

عمه خيطبها، ولكن العم رفض، فعمد إىل إيقاع األذى بقومه، وكثرت مضراته، واتصلت   تزوجها؛ فأرسل إىل

تلبسوين  عنهم هذا اجملنون بتزوُيه ابنته، فقال: َل  معراته. فاجتمع رجال احلي إىل عمه وطلبوا إليه أن يكف 

وج ابنيت هذه إَل ممن يسوق عارًا وأمهلوين حىت أهلكه ببعض احليل. ُث دعاه عمه إليه وقال له: إين آليت أَل أز 

هلا ألف انقة مهرًا، وَل أرضاها إَل من نوق خزاعة. وكان غرض العم أن يسلك بشر الطريق بينه وبني خزاعة 

تسمى  وحية  داذا  يسمى  أسد  فيه  وكان  الطريق،  ذلك  عن  حتامت  قد  العرب كانت  ألن  األسد؛  فيفرتسه 

 .(43) شجاًعا" 

ف الطريق لقى األسد، فتمكن منه بشر وقتله، وكتب بدم األسد وسار بشر كما أمره عمه، وملا انتص

على قميصه شعرًا إىل ابنة عمه؛ يفتخر فيه بشجاعته ومنازلته لألسد. وملا بلغت األبيات عمه ندم أن مل يزوجه 

ة، ُث ابنته، وخشي عليه أن تقتله احلية فسار إليه وقد بلغته احلية، فلما رأى بشر عمه أخذته احلمية وقتل احلي

قفل مع عمه راجًعا ليزوجه ابنته. وملا رجع أخذ يتفاخر بقتل األسد واحلية، وبينما هو يف الطريق ذات مرة طلع 

عليه غالم على فرس مدجج ابلسالح، وأخذ يمصغِّر صنيعه مع األسد واحلية، ُث حتداه وتبارزا، وطاشت ضرابت 

أن  حريًصا  ولكنه كان  طعنة،  عشرين  الغالم  وطعنه  حلاله،   بشر،  ويذهب  عمه  يرتك  أن  طالبه  ُث  عليه،  يمبقي 
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اليت  وايللمفاجأة  عمه،  ابنة  على  دلته  اليت  زوجته  من  ابنه  أنه  فأخربه  يكون،  َمن  خيربه  أن  بشرط  بشر  فوافقه 

 أذهلته؛ أن ابنه هو هذا الغالم املغوار. وانتهت القصة عندما زوج بشر ابنة عمه َلبنه. 

يقول الدكتور طه ندا معلًقا على املقامة البشرية: "وتشبه هذه القصة يف جوهرها قصة البطل اإليراين  

يطغى  اجلوهر  يف  بينهما  التشابه  وهذا  القدمية.  اإليرانية  األساطري  إحدى  وهي  سهراب.  ابنه  مع  رستم  القدي 

مؤ  أبن  الظن  على  وحيمل  القصة،  تفاصيل  بعض  يبدو يف  الذي  اخلالف  عرف على  قد  املقامة كان  هذه  لف 

 . (44)هذه األسطورة اإليرانية"

 اخلامتة

األدب حيمل إلينا صورة اجملتمع، وما يعج به من عادات وثقافات؛ وقد نتج عن امتزاج الثقافات يف العصر إن  

أسفرت   والكتاب يف العصر العباسي مسالك جديدة دابءسلك األف العباسي أن صارت صور اخليال معقدة، 

واألساطري،   التخييل  يف  التجديد  و عن  العباسي،  األدب  يف  وردت  اليت  األساطري  يف  ذلك  وقف ويظهر  اليت 

 ، وقد توصل الباحث يف هناية حبثه إىل عدة نتائج، جنملها يف نقاط كالتايل: الباحث عليها يف حبثه

خيالية، َل متت للواقع بصلة، تتضمن أحداًًث خارقة تقوم هبا قوى غري هي حكاية أو قصة  األسطورة •

ساحر  أتثري  هلا  وكان  مقدًسا،  بمعًدا  األسطورة  اكتسبت  ثَ مَّ  ومن  اآلهلة؛  تشبه  خارقة  وكائنات  عادية 

 . على عقول الناس ونفوسهم

اجلاهلي • العصر  يف  وخاصة  بقوة،  العريب  الرتاث  يف  حاضرة  فلقد  األسطورة  اجلاهلية كان  ؛  يف  العرب 

لَّ آيٍَة ََل ي مْؤِمنموا على علم ابألساطري، وأصدق دليل وأوضح برهان على ذلك قوله تعاىل: ) َوِإْن يَ َرْوا كم
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ِلنَي(  ِإَلَّ َأَساِطريم اأْلَوَّ َجاءموَك ُيمَاِدلموَنَك يَ قمولم الَِّذيَن َكَفرموا ِإْن َهَذا  : ة)سورة األنعام، اآلي  هِبَا َحىتَّ ِإَذا 

 . لتوليد األساطري  كانت قابلةالعقلية العربية يف اجلاهلية كانت مهيأة لقبول األساطري، بل  ، ف(25

الفين،   • النضج  بطابع  امتازت  اليت  واألساطري  واحلكااي  ابلقصص  العباسي  األدب  اليت و امتألت كتب 

 عربت عن احلياة واجملتمع يف العصر العباسي. 
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