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Abstract: 
This research examines how modern critical approaches deal with 
the essence of myth without discussing critical trends that 
consider a myth a superstition or a divine tale.  
These modern critical trends in mythology were divided into 
linguistic, psychological, political, and cultural, where Max Mueller, 
Levi Strauss, and Roland Barrett studied myth through its 
language, whether negative or positive terms.  
In psychological doctrine, Freud assumed that a mental illness 
dominated the hero of the myth and motivated him to perform 
such acts, linking dreams and human instincts, calling each 
instinct a mythical hero. Afterwards, the political critic approach 
of the Theory of Political Myth was founded by "Ernst Cassirer" in 
1942 in his book "The Myth of the State" based on three basic 
terms: the magic word, political atmosphere and the mission of 
the new language, blaming the makers of these myths for 
combining the irrational magic of a new religion; the world of 
politics, and the logic of presenting it to the recipient to be subject 
to him. Finally, the myth was studied by specialists in cultural 
studies in general and cultural criticism in particular, by linking all 
previous critical trends concerning cultural patterns. 
Keywords: myth – essence – superstition – language – policy – 
cultural criticism 
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يهدف هذا البحث إلى دراسة کيفيات تعامل المناهج النقدية الحديثة مع ماهية  
خرافة أو األسطورة، وذلک دون مناقشة التوجهات النقدية التي اعتبرت األسطورة 

 .حکاية مقدسة
وقد انقسمت هذه التوجهات النقدية الحديثة في دراسة األسطورة إلى توجه لغوي 
ونفسي وسياسي وثقافي؛ حيث اهتم کل من "ماکس موللر وليفي شتراوس وروالن 
 .بارت" بدراسة األسطورة عبر لغتهاء سواء من ناحيتها السلبية أم اإليجابية

فترض فيه "فرويد" أن مرًضا نفسًيا ما يسيطر على بطل أما المذهب النفسي فقد ا
األسطورة فيدفعه للقيام بهذه األفعال، رابًطا بين األحالم والغرائز اإلنسانية، مسمًيا 

 .کل غريزة من الغرائز باسم بطل أسطوري 
ثمَّ يأتي المذهب النقدي السياسي الخاص بنظرية األسطورة السياسية التي أسسها "أرنست 

م في کتابه "الدولة واألسطورة" معتمًدا على ثالثة مصطلحات 1942ر" عام کاسير 
أساسية هي: الکلمة السحرية والطقس السياسي ومهمة اللغة الجديدة، ملقًيا اللوم على 
صانعي هذه األساطير لجمعهم بين السحري غير المعقول المتمثل في دين جديد هو 

 .هدف إخضاعه لهعالم السياسة، ومنطقية تقديمه للمتلقي ب
وأخيًرا، درست األسطورة من قبل المختصين في الدراسات الثقافية عامة، والنقد الثقافي 
 .خاصة؛ وذلک عبر ربطها بکل التوجهات النقدية السابقة في عالقتها باألنساق الثقافية

 .النقد الثقافي -السياسة -اللغة -الخرافة -ماهية -األسطورة الکلمات المفتاحية:
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(1) 
يروم هذا البحث دراسةةةةةةةةةةةةة التوجهات النقدية األ ثر حداثة في محاوالتها التوصةةةةةةةةةةةةل إلى 
ماهية األسةةةةةةةةطورة، وذلت عبر اسةةةةةةةةتتشةةةةةةةةاف وفهم إسةةةةةةةةهامات عدد من المدارس النقدية 
الحديثة حول ماهية األسةةةةةةةةةةةةةةطورة؛ وذلت من خالل االتتاء على منهجية نقدية مقارنة، 

ا، رلبة في التوصةةةل تسةةةةهم في مقارنة تلت المجهودات  النقدية المتنوعة ببعضةةةةها بعضةةةةً
تى إلى المعاني األعمق التي قدمتها هذه المناهج لذلت المفهوم المتوتر منذ نشةةةةةأته، وح

 أبرز التوجهات التي سعت لتشفه وللتعرف على مكنوناته.
في ومن المستقر سلًفا في الدراسات النقدية أن هذا المفهوم قد أثار عبر رحلته الطويلة 

ا   تةةابةةات النقةةاد والمفترين العةةديةةد من اإلشةةةةةةةةةةةةةةكةةاليةةات والمزالق التي خلقةةت منةةه مفهومةةً
مطاًطا، ازدادت معه التأويالت التي تعرضةةةةةت األسةةةةةطورة من خاللها لمعان مفارقة بل 
ومخالفة لبعضةةةةةةةةةةةةةةها البع . وهو ما لوحا في عدم قدرة المفترين والفالسةةةةةةةةةةةةةةفة على 

، باعتباره مصةةطلًحا من المصةةطلحات النقدية (1)التوصةةل التفاق حول مفهوم األسةةطورة
 .(2)التي تتنازعها "جملٌة من الرؤى المختلفة التي تقبل األخذ والرد والمتناقضة أحياًنا"

                                                           

 بدأت النواة األولى لهذا البحث منذ كتب الباحث رسالته للدكتوراه، وكانت بعنوان: األسطورة في المسرح المصري  *
حا أن ماهية األسطورة لم تقتصر على وجهات النظر التقليدية الخاصة بالتفتير في ال(، وقد 2005 -1971المعاصر )

على تنوع  -ية ثانية. وظهر جليًّا كيف أن التفتير النقدي الحديثاألسطورة باعتبارها خرافة من ناحية أو عقيدة من ناح
كانت له إسهاماته الجلية في التعرض لماهية األسطورة والسعي إلى فهم ماهيتها ووظائفها، وهو ما ناقشة الباحث  –مذاهبه 

. 2016بجامعة القيروان التونسية عام  د  ق  ع   ،مع مجموعة من الباحثين في مؤتمر عن األسطورة في النصوص المقدسة
وما يجدر ذكره في هذا السياق أن الباحث قد استفاد من كل ما سبق حتى يتسنى له نشر بحثه في تلت الصورة التي 

 نشر هذا البحث من قبل.أصبح عليها؛ حيث لم ي  
العامة  ، القاهرة: الهيئة المصرية100 ( انظر، عبد الملت مرتاض، ماهية األسطورة ووظيفتها، مجلة القاهرة، العدد رقم1)

 .104، ص 1989للتتاب، 
يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الجزائر: الدار العربية للعلوم: ناشرون،  (2)

 .52،  ص2008
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فقد اتخذت األسةةةةةةةطورة في سةةةةةةةعي النقاد لتعريفها، متتئين على الوجهات التي يمكن أن 
ادة، وجهتين أساسيتين في تسمى في أطر الدراسات النقدية الخاصة بها تقليدية أو معت

سةةةبيل الوصةةةول إلى ماهيتها السةةةيما من قبل األنثروبولوجيين: أما التوجه األول "فيأخذ 
 لمة األسةةةةةةةةطورة بمعنى التاري؛ الزائف؛ فهي قصةةةةةةةةة تحكي عن الماضةةةةةةةةي ونعرف أنها 

 (.3)زائفة؛ ألن وصف حدث ما بأنه أسطوري يكافئ القول بأن هذا الحدث لم يقع"
الثاني فهو مخالف لهذا التوجه السةةةابق؛ حيث ي شةةةتق من المنحى الديني في أما التوجه 

فهم األسةةةطورة "فيرى أن األسةةةطورة صةةةياغة لسةةةر من أسةةةرار الدين، تعبير عن الحقائق 
الالمرئيةةةة بلغةةةة الظواهر المرئيةةةة. وهةةةذا الرأي قريةةةب من وجهةةةة النظر األنثروبولوجيةةةة 

. ويلحا بجالء لمن يتابع رحلة ماهية (4)سةةة"الشةةائعة التي  تعتبر األسةةطورة حكاية مقد
األسةةةةةةةةةطورة عبر الدراسةةةةةةةةةات النقدية أن هذين التوجهين هما األ ثر ذيوًعا وانتشةةةةةةةةةاًرا في 

 .(5)التتابات النقدية التقليدية عن ماهية األسطورة
                                                           

فة، العدد ة ثائر ديب، مجلة المعر ( إدموند ليتش، بنية األسطورة " كلود ليفي شتراوس والتحليل البنيوي لألساطير"، ترجم3)
ء يساوي هذا التوجه بين مفهومي األسطورة والخرافة؛ حيث رأى بع  العلما .31، ص 1996، سوريا: وزارة الثقافة، 397

ا فاصاًل دقيًقا بين األسطورة والخرافة"، ورغم ذلت يمكن التفريق بينهما من ن احية نوعية أنه "من الصعب أن يضع المرء حدًّ
ها بعد، فتير القابع في مكونات كل ٍّ منهما؛ إذ إن "التفتير األسطوري هو تفتير العصور التي لم يكن العلم قد ظهر فيالت

ا قلنا،  م أو لم يكن انتشر إلى الحد الذي يجعل منه قوة مؤثرة في الحياة وفي طريقة معرفة اإلنسان للعالم. فاألسطورة،
ي فصبح يقوم بها العلم بعد ذلت، وكانت هي الوسيلة الطبيعية لتفسير الظواهر  انت تقوم بوظيفة مماثلة لتلت التي أ

 –لجأ العصر السابق على ظهور العلم. أما التفتير الخرافي فهو التفتير الذي يقوم على إنتار العلم ورف  مناهجه، أو ي
(، 3لعلمي، سلسلة عالم المعرفة )فؤاد زكريا، التفتير ا لى أساليب سابقة على هذا العصر". راجع:إ -في عصر العلم

 .  48، ص1978التويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مارس 
 .31( المرجع السابق، ص 4)
( لن يستفي  البحث في عرض هذه التوجهات النقدية التقليدية الخاصة بدراسة األسطورة؛ إذ تتفلت العديد من الدراسات 5)

قدمه: أحمد شمس الدين الحجاجي في دراسته  األسطورة في المسرح المصري المعاصر "  برصدها وتحليلها. ومنها ما
، ودراسة نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، القاهرة: دار 1984" القاهرة: دار المعارف، 1970 -1933

(، القاهرة: دار التاتب العربي، 200)، ودراسة عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، المكتبة الثقافية 1981المعارف، 
، 1995. ودراسة ميرسيا إلياد، مالمح من األسطورة، ترجمة حسيب كاسوحة، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1968

. وقد ناقش صاحب هذا البحث 1971القاهرة: دار المعرفة، = =ودراسة شكري محمد عياد، البطل في األدب واألساطير
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(2) 
 ثمة مجموعة من التوجهات النقدية غير التقليدية أو المحدثة ذهب مفتروها إلى البحث

ير جديد، أو مفارق للتفسةةةةةةةةةةيرات التقليدية سةةةةةةةةةةالفة الذكر، لمفهوم األسةةةةةةةةةةطورة عن تفسةةةةةةةةةة
وطبيعتهةةا. وهي توجهةةات ال تفةةارق التوجهةةات القةةديمةةة ولتنهةةا تبحةةث معهةةا عن معنى 

 جديد لمصطلح األسطورة التي ال تنضب معانيها. 
وي، تمثَّلت هذه التوجهات في أربعة توجهات فترية ونقدية أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية، هي: التوجه اللغ

 والتوجه النفسي، والتوجه السياسي، وتختتم بتوجه النقد الثقافي. 
ي ويظهر لمن يتابع التتابات النقدية الحديثة حول األسةةةةةةةةةةطورة أن هذا الفتر اللغوي الذ

سةةةةةةةةةعى إلى البحث في لغة النصةةةةةةةةةوص األسةةةةةةةةةطورية ذاتها كان األ ثر ذيوًعا وانتشةةةةةةةةةاًرا  
هذا  ين هذه التوجهات النقدية المحدثة؛ ذلت أنوتأثيًرا فيما تاله من مدارس نقدية من ب

التوجه وجد صةةةةةةةةةةةةداه واضةةةةةةةةةةةةًحا في المدارس النقدية الحديثة كالبنيوية والسةةةةةةةةةةةةيميولوجية، 
 وغيرهما.

وبداية، يلحا أن هذه المدرسة اللغوية التي أسسها ما س موللر "رأس المدرسة اللغوية 
؛ حيث فهم أتباع (7)وتالمذته اهتمت بالجانب اللغوي لألسطورة (6)في دراسة األساطير"

                                                           

دية لماهية األسطورة في مقدمة دراسته للدكتوراه، ولذلت لن تستفي  الدراسة الحالية في عرض هذه هذه المفاهيم التقلي
التوجهات التقليدية؛ حيث ستركز الدراسة الحالية على تلت التوجهات النقدية األ ثر حداثة في دراسة ماهية األسطورة. 

(: دراسة في 2005 -1971المسرح المصري المعاصر )لمطالعة هذا يمكن الرجوع إلى: تامر محمد فايز، األسطورة في 
 .49-29، ص ص 2016(، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 171األدب المقارن، سلسلة الدراسات الشعبية )

 .27( شكري محمد عياد، البطل في األدب واألساطير، مرجع سابق، ص6)
( مستشرق وعالم لغوي 1823- 1900) Max Muller ( يعرف ما س مولر، رائد هذه المدرسة، بأنه "ما س مولر 7)

بريطاني، ألماني المولد، لقب بأب مقارنة األديان، وكان من أبرز المنادين بالتحليل اللغوي والتاريخي في دراسة الدين، 
ركز في معالجته على أن األديان كانت نتاًجا للتطور التاريخي للمناطق وقام بدراسات نقدية وتاريخية للديانات التقليدية، و 

التي نشأت فيها، ومع ذلت كان يرى أن كل دين يمتلت مقداًرا معيًنا من الحقيقة. صنَّف األساطير وفًقا للغرض الذي 
 Lecture on the Science ofهدفت إليه، ودرس األديان دراسة مقارنة. من أشهر أعماله: محاضرات في علم اللغة 
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، (8)هذه المدرسةةةةةةةةةةة اللغوية ما فهمه اليونانيون القدماء من أن اللغة هي "مفتاح الحقيقة"
وأنه عن طريق اللغة، وبع  العناصةةةر األخرى، التي تحويها األسةةةاطير يمكن تفسةةةير 

 طبيعة األساطير والتوصل إلى كنه حقيقتها. 
مكن في هذا السةةةةةياق  تقسةةةةةيم علماء المدرسةةةةةة اللغوية وأقسةةةةةامها إلى قسةةةةةمين: ينظر وي

ا لغويًّا نشةةةةةةأ عن "عجز اللغة  أحدهما إلى لغة األسةةةةةةطورة نظرة سةةةةةةلبية باعتبارها مرضةةةةةةً
، ويمث  ل "ما س مولر" وأتباعه هذا االتجاه الذي يحمل (9)اإلنسةةةةةانية في نشةةةةةأتها األولى"
ا لحقيقة وقد اسةةةةة األسةةةةطورة، بينما تتبنى البنيوية والسةةةةيميولوجية توجًها في طياته رفضةةةةً

 أ ثر إيجابية في التعامل مع لغة األساطير. 
أمَّا التوجه األول الذي تزعمه "ما س موللر"، فقد ذهب إلى أن األسةةةةةةطورة "نشةةةةةةأت من 
عيب في اللغة يجعل للشيء الواحد أسماء متعددة، كما أن االسم الواحد قد يطلق على 

ء مختلفة. ونتج عن هذا العيب خلط بين األسةةةةماء جعل الناس يعتقدون أن اآللهة أشةةةةيا
المتعددة ليسةةةت إال صةةةوًرا من إله واحد. كما جعلتهم يتصةةةورون اإلله الواحد في صةةةور 

 (.10)آلهة متعددة"
يبدو من هذا أن "ما س موللر" ال ي حم  ل اللغة نفسها تبعات هذا المرض اللغوي، ولتنه 

 -رغم هذا  -البدائيين/األولين الذين عاشةةةةوا هذا الواقع األسةةةةطوري. لتنه  يقصةةةةد هؤالء
ذهب يؤكد على أن األسةةطورة "يجب أن تفهم من خالل اللغة قبل كل شةةيء آخر، لتن 
يجب أن ال تفهم من خالل اللغة وحدها. إذ من خالل اللغة يمكن فهم معظم الظواهر 

                                                           

Language( ،1861- 1863 )( و)المدخل إلى علم الدينIntroduction of the Science of Religion (1873 ")
 . 586، ص2007، حلب: دار الجسور الثقافية، 3راجع: هوستن سميث، أديان العالم، تعريب وتقديم سعد رستم، ط

، 1997ية، رة كروان، القاهرة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماع( أنطوني ثورلبي، اللغة واألسطورة، ترجمة مني8)
 .11ص
 .16، ص1998، القاهرة: دار المعارف، 9( عباس محمود العقاد، هللا: كتاب في نشأة العقيدة اإللهية، ط9)
 .17( عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، مرجع سابق، ص10)
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للغة قد تشةةةةةةغل األهمية الثانوية المباشةةةةةةرة، ، معتبًرا "أن ا(11)األسةةةةةةطورية وليس جميعها"
. مما يعنى أنه ال يقصةةةر البحث (12)بعد تلت المواد األولية التي تتتون منها األسةةةطورة"

فى األسطورة على لغتها فحسب، إنما يقدم ما يفيد بأن األسطورة تحوى عناصر أخرى 
 تشغل محل األهمية قبل الجانب اللغوي.
بدى موافقته على رأي "ما س موللر"؛ معتبًرا نظريته وكان " إرنسةةةةةةةةةةةةةت كاسةةةةةةةةةةةةةيرر" قد أ

نجاًحا في تخطي صةةةةةعوبة تفسةةةةةير ماهية األسةةةةةطورة، متصةةةةةوًرا أن األسةةةةةطورة بهذا تعد 
"ظاهرة م ر ضةةةةةةيَّة، من حيث أصةةةةةةلها وماهيتها على السةةةةةةواء، إنها مرض يبدأ في ميدان 

 .(13)ا"اللغة، وينتشر بتأثير عدوى خطيرة في جسم الحضارة اإلنسانية كله
ولما كانت هذه النظرية تنطلق من دعوة سةةةلبية في النظر إلى األسةةةطورة ولغتها؛ حيث 
ال تنشةةةةةأ مثل هذه القصةةةةةة المترابطة عن مرض لغوي، فظن هذه النظرية لم يكتب لها 

يقول: أمَّا فيما  -مانهارت –النجاح لفترة طويلة "إذ نرى واحًدا من أخلة أنصةةةةةةةةةةةةةةارها 
ر فظنني أسةةةةةتطيع فقط أن أقول: إنها ذات قيمة محدودة، ذلت يتعلق بنظرية ما س مولل

 (.14)إن كانت لها أية قيمة على اإلطالق"
وما يمكن اسةةةةةةتخالصةةةةةةه مما سةةةةةةبق أن هذه النظرية لم تسةةةةةةتمر طوياًل نظًرا لعدم إدرا  
"ما س موللر" وأتباعه لخصةوصةية وجوهرية عنصةر القداسةة الذي ي خرس األسةطورة من 

وقولٍّ عادي إلى لغة لألساطير، يمكن أن يطلق عليها اللغة المميزة  ونها مجرد حديث 
أو المقدسةةةة. وهذا السةةةبب نفسةةةه هو الذي حدا بكير  "إلى وضةةةع األسةةةاطير الشةةةفاهية 

                                                           

 .67، ص2003، القاهرة: مكتبة األنجلو، 3ريقية )أساطير البشر(، الجزء األول، ط( عبد المعطي شعراوي، أساطير إغ11)
(12) Edward B. Taylor: Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion Language, Art, and Custom, vol. I, London: john Murrar, 1903, p.299. 

 ،1975إرنست كاسيرر، الدولة واألسطورة، ترجمة أحمد حمدي محمود، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتتاب، ( 13)
 .37ص
 .47( عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية )أساطير البشر(، مرجع سابق، ص 14)
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. كما أنه لم ي ثبت في (15)المنطوقة في قسةةةةةةةةةةم خاص أثناء تقسةةةةةةةةةةيمه ألنواع األسةةةةةةةةةةاطير
رًقا كان ملحوًظا في الخلط ما مصةةادر األسةةاطير القديمة في الحضةةارات كافة أن ثمة ف

 بين اآللهة كما ادَّعى "موللر" في نظريته.
 (1-2) 

ا بالجانب اللغوي في األسةةةةةةةطورة،  جاءت بعد ذلت النظرية البنيوية في النقد لتهتم أيضةةةةةةةً
معتمدة على ما سبقها من مناهج نقدية حديثة تنبني في األساس على دراسة النصوص 

ثل النقد الجديد والشكالنية. وقد تزعَّم هذه المدرسة حديًثا من الداخل /أي عبر اللغة، م
الذي رأى أنه "إذا كان هنا  معنى موجود في الميثولوجيا، فظنه ال  (16)"ليفي شةةةةةةةتراوس"

يكمن في العناصةةةةةةر المنعزلة التي تدخل في تتوين األسةةةةةةطورة، ولتن في الطريقة التي 
تمي إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها يتم بها تركيب هذه العناصةةةةر رغم أن األسةةةةطورة تن

اللغة، فظن اللغة في حقيقة األمر تتون جزًءا فقط منها، واللغة في األسةةةةةةةةةةةةةةطورة تظهر 
بع  الخصةةائة النوعية الخاصةةة؛ هذه الخصةةائة النوعية يمكن أن توجد فقط فوق 
 المسةةةةةةتوى اللغوي المعتاد، أي أنها تتشةةةةةةف عن مالمح أ ثر تعقيًدا من تلت التي يمكن

 .(17)أن توجد في أي نوع آخر من التعبير اللغوي"
يظهر ممَّا قدمه "ليفي شةةةةةةةةةتراوس" أنه ينظر إلى لغة األسةةةةةةةةةطورة نظرة تحدوها اإليجابية 
دون نظرة "ما س موللر" السةةلبية؛ ذلت أنه يميز لغة األسةةطورة عن غيرها من صةةنوف 

ها من صةةةةةةةنوف التالم، لتميز األسةةةةةةةطورة ببع  الخصةةةةةةةائة التي قد ال توجد في غير 

                                                           
(15) Geraldine Pinch: Hand Book of Egyptian Mythology, England: Library of Oxford, 2002. p.1. 

تر فرنسي بارز، ساد تأثيره كواحد من أنثروبولوجي ومف Strauss-Claude Levi ( يذكر أن " لود ليفي شتراوس 16)
واإلنسانية".  أعالم منظري البنيوية، ليس فقط في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، ولتن أيًضا في كل العلوم االجتماعية

ري، وبيتر سيدجويت، موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات األساسية، ترجمة هناء الجوهراجع: أندرو إدجار 
 .70، ص2014، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2مراجعة وتقديم وتعليق محمد الجوهري، ط

ص  ،1986قافية العامة، ( كلود ليفي شتراوس، األسطورة والمعنى، ترجمة شا ر عبد الحميد، بغداد: دار الشئون الث17)
 .7-6ص
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التالم. وهذا  يعنى أنه قد الحا أن طبيعة التعامل مع لغة األسةةطورة يجب أن يختلف 
 عن التعامل مع لغة التالم العادي.

 -مثل بقية مظاهر اللغة -وقد خلة "ليفي شةةةةةةتراوس" في نظريته إلى أن "األسةةةةةةطورة 
ة تقتضةةةةةةي ، وأن هذه الوحدات المكونconstituent unitsتتشةةةةةةةكل من وحدات مكونة 

ضةةةةةةةةةةةةةةمًنا الوحدات األخرى المكونة الموجودة في اللغة عندما يتم تحليلها إلى وحداتها 
المكونة كالفونيم والمورفيم وغيرها ولتنها مع ذلت تختلف من ناحية أخرى فيما بينها، 
إنها تنتمي إلى نظام أعلى وأ ثر تعقيًدا، ولذلت تتم تسةةةةةةةةميتها بالوحدات المكونة التبرى 

gross constituent units هذه الوحدات ال يمكن أن توجد عند مسةةةةةتوى الصةةةةةوت ،
أو مسةةةةةةةةةةةةةتوى التلمة، لتنها توجد عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى الجملة، وعلى الباحث، كما يقول ليفي 
شةةةةةةةتراوس، أن يتقدم بطريقة اختبارية، بالمحاولة والخطأ مسةةةةةةةتعيًنا بالمباد  الضةةةةةةةرورية 

دة الحل، والقدرة على إعادة تتوين ألي تحليل بنيوي، وهي: االقتصةةةاد في التفسةةةير ووح
التل من األجزاء، وكذلت الوصول للمراحل الالحقة من المراحل السابقة وغير ذلت من 

 .(18)المباد "
ولتن المالحا على نظرية "ليفي شةةتراوس" في لغة األسةةطورة أنه يتعامل مع األسةةطورة 

"وجود نسةةةق عام، أهم تعامل البنيوية مع الظواهر المحسةةةوسةةةة كافة؛ أي أنه يشةةةير إلى 
ما يتصةةةةةف به هو عنصةةةةةر النظام، فالبناء هو صةةةةةورة منظمة لمجموعة من العناصةةةةةر 

 .(19)المتماسكة"
وهو بذلت يسةةاوي بين كافة أشةةكال األسةةاطير معتبًرا إياها متخذة لنسةةق واحد ومتشةةابه، 
رغم أن األسةةةةةاطير ونصةةةةةوصةةةةةها ال تتصةةةةةف بشةةةةةكل بنيوي واحد أو نسةةةةةق واحد يجمعها 

تصبح "األسطورة كلغة نظاًما تجريديًّا  –وعبر هذا االعتبار  –بعًضا، كما أنه ببعضها 

                                                           

 .7( المرجع السابق، ص18)
 .2، ص1989( عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه، القاهرة: دار المعارف، 19)
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وعديم المضمون من العالمات. وبذلت تصبح األسطورة أقرب إلى األدب منها إلى أي 
 .(20)شيء آخر"

لةذلةت، وجهةت االنتقةادات إلى نظريةة "ليفي شةةةةةةةةةةةةةةتراوس" عن لغةة األسةةةةةةةةةةةةةةطورة من ق بةل 
العيوب التي وجهةةةت إليةةةه هو أنةةةه خلط بين البنةةةاء التركيبي الفولتلوريين؛ "وأول هةةةذه 

يب  على ليفي شةةةةةةةةةةةةةةتراوس كذلت أنه فرض  لألسةةةةةةةةةةةةةةطورة والبناء التركيبي للغة،...، ثم ع 
النظام االجتماعي القبلي على بناء األسةةةةةةةةةةةةةةطورة. حًقا إن الربط بين النة الفولتلوري 

ن هذا ال ينبغي أن يتم والبيئة هو الهدف األسةةةةةةةةةةةةةةمى الذي يسةةةةةةةةةةةةةةعى إليه الباحثون، ولت
بطريقة تعسفية مسبقة. ولعل هذا هو الذي دعا بع  الباحثين ألن يتهمه بأن فروضه 

 . (21)ما تزال في حاجة إلى االختبار، بخاصة فيما يرتبط باألنماط الروائية األخرى"
ويعدُّ رف  "ليفي شةةتراوس" االسةةتعانة في تحليل النة بعناصةةر خارجة عنه من أ ثر 

التي تضةةةةةةةةعف دور النهج البنيوي في تتشةةةةةةةةف طبيعة األسةةةةةةةةاطير؛ ألن هذا  العناصةةةةةةةةر
ر األسطورة من داخلها، أن ي ْسم ح للنظام ذاته أن يملي معناه عليت" يعنى"أن ت ف سَّ
(22).  

 -وهذا ذاته ي ْفق د  مقومات فهم ماهية األسةةةطورة أهم عناصةةةرها؛ خاصةةةة أن األسةةةاطير  
النصةةةةةةةةوص األدبية كافة بطبيعة تشةةةةةةةةكلها تلت النصةةةةةةةةوص الخاصةةةةةةةةة التي تختلف عن 

ال يمكن فهمها أو تفسةةةةةةةةةةيرها دون فهم سةةةةةةةةةةياقاتها، وال سةةةةةةةةةةيما السةةةةةةةةةةياقين:  -وسةةةةةةةةةةياقاتها
فهم  -على سةةةةبيل المثال –االجتماعي والع قدي اللذين أنتجا هذه األسةةةةاطير. فال يمكن 

الوعي ما ترمز إليه شةةخصةةيتا إيزيس وأوزوريس داخل األسةةطورة الفرعونية القديمة دون 
بطبيعةةة المجتمع المصةةةةةةةةةةةةةةري القةةديم الةةذي كةةان يعتقةةد في أن أوزوريس هو رمز الخير 

                                                           

 .11، ص 1978، سوريا: وزارة الثقافة، 197( خلدون الشمعة، مدخل إلى مصطلح األسطورة، مجلة المعرفة، العدد 20)
 .24-32، ص ص 1973بيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، القاهرة: دار الفتر العربي، ( ن21)
 ( البنيوية وما بعدها، من ليفى شتراوس إلى دريدا، تحرير جون سترو ، ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة22)
 .17، ص 1996المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  :، التويت(206)
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والخصب والنماء وأن ست هو رمز للشر والجدب، وأن هذا إنما يرتبط بالدورة الزراعية 
 التي تنتهي وتبدأ في حالة استمرارية متجددة.

لغوي مع ماهية األسطورة وبذلت؛ فظن اإلشكالية الحقيقية في طبيعة التعامل البنيوي/ ال
تتجلى في أنها سةةةةةاوت في التعامل ما بين نصةةةةةوص األسةةةةةاطير، ذات األشةةةةةكال والبنى 
المتنوعة، وما بين األشةةكال األدبية التي يمكن تصةةنيفها تبًعا للسةةمات الفنية التي تسةةهم 
 في البنةةاء العةةام لتةةل نوع أدبي. ومن هنةةا يمكن القول: بةأن البنيويةة لم تقةةدم جةديةًدا في
إطار خصوصية األسطورة التي كانت تحتاس إلى تحليل مختلف لبنيتها يتالءم مع تلت 
الدالالت االجتماعية والدينية التي تنعكس في تشكيل هذه األساطير؛ حيث كان يمكن، 
عبر تفعيةةل المؤثرين االجتمةةاعي والتةةاريخي في التعةةامةةل مع األسةةةةةةةةةةةةةةةةاطير، أن تخفف 

التعامل مع األسةةةةةةطورة؛ تلت السةةةةةةلبية المتمثلة في البنيوية من سةةةةةةلبيتها األسةةةةةةاسةةةةةةية في 
رف  "أية إحالة إلى المرجع التاريخي، مهما كان نوعه، وتتتفي باإلحالة إلى النة 

. وذلت رغم محاولتها، أي البنيوية، (23)ذاته بوصةةةةةةةفه بنية لغوية محايثة ومكتفية بذاتها"
الخاصةةة باللغة، لتنه يفارق إيجاد تفسةةير لطبيعة األسةةطورة يتفق مع اهتمامات البنيوية 

الطبائع النوعية والعناصةةر الخارجية التي أسةةهمت في تشةةكيل األسةةاطير. وهو ما يعني 
أن البنيوية اسةةةةةةةةتقطبت األسةةةةةةةةطورة نحو اهتمامها اللغوي الخاص،  –من ناحية أخرى  –

ية، وفهمتها على أنها نة يمثل نسةةةةةًقا لغويًّا ترا بيًّا مثل ه كمثل  النصةةةةةوص األدبية الفرد
 متجاهلة طبيعة التشكيل الجماعي العقدي لألساطير على اختالف حضاراتها ولغاتها. 

 (2-2) 
ا إدرا  كنه لغة األسةةطورة    ظهرت بعد ذلت النظرية السةةيميولوجية وحاول روادها أيضةةً

التي اسةةةةةةةةةتعصةةةةةةةةةت على "ما س موللر" والبنيوية، وقد اتسةةةةةةةةةمت هذه النظرية العالماتية 
ي تفهم الدالالت األسةةةةطورية. فمن المعروف سةةةةلًفا أن السةةةةيميولوجيا برؤية أوسةةةةع أفًقا ف

                                                           

ت: ( فاضل ثامر، اللغة الثانية "في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث"، بيرو 23)
 .154، ص1994المركز الثقافي العربي، 



 

830 

. تامر فايزد                                                    "األسطورة في النقد الحديث"   

هي "علم العالمةةات أو علم الةةداللةةة، كمةةا يطلق عليةةه بةةالعربيةةة السةةةةةةةةةةةةةةيميةةائيةةة أو علم 
اإلشةةةةةارات. يوجه هذا العلم اهتمامه نحو دراسةةةةةة مختلف أنواع العالمات اللسةةةةةانية وغير 

مة بأنماطها المختلفة في حياة المجتمع، اللسةةةةانية، أي أنه العلم الذي يروم دراسةةةةة العال
أو دراسةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةفرات أو األنظمة التي تمنح قابلية الفهم لألحداث واألدلة بوصةةةةةةةةةةةةةفها 

 .(24)عالمات دالة تحمل معنى ما"
وعبر هذا المفهوم وضةةع "روالن بارت" الفيلسةةوف الفرنسةةي كتابه عن األسةةاطير، وتمت 

نيات على يد "أنيت أفيرس". وفيه يعرض بارت ترجمته إلى اإلنجليزية  في بداية التسعي
نظرية متتاملة عن لغة األسةةةةطورة؛ حيث يرى بداية "أن األسةةةةطورة نوع من الخطاب له 
شةةةةةروط خاصةةةةةة ومميزة، وأن اللغة يمكن لها أن تحول كل شةةةةةيءٍّ عادي إلى أسةةةةةطورة، 

لها مؤلفها صةةةةةةوًرا أدبية قد تخ تلف عن ضةةةةةةارًبا لذلت المثل، بصةةةةةةورة الشةةةةةةجرة التي يحم  
، وهذا ما يؤوله قوله في كتابه درس في السةةةةةةةةةةةةةيميولوجيا أن "النة يحتوي (25)طبيعتها"

دوًما على معاني إال أنه يحتوي على عودة المعنى؛ فالمعنى يأتي ثم ينصرف ثم ينتقل 
 .(26)إلى مستوى آخر، وهكذا دواليت"

عتمد على فترة الدال وقد بيَّن "روالن بارت" في كتابه عن السةةةةةةةةيميولوجيا أن هذا العلم ي
والمةةدلول، وأن كةةل دال قةةد يكون لةةه مةةدلول غير هةةذا المةةدلول المبةةاشةةةةةةةةةةةةةةر الةةذي يظنةةه 
القار . ولذا فظن األنظمة السةةةةةيميولوجية لديه لم تقتصةةةةةر على اللغة فحسةةةةةب بل ذهبت 

ا لدراسةةةةة الصةةةةور التي تشةةةةير إلى األسةةةةاطير، فتالهما   -كما يرى روالن بارت  –أيضةةةةً

                                                           

 .56، ص 2002، العدد الثاني، 18المجلد  ( وائل بركات، السيمولوجيا بقراءة روالن بارت، مجلة جامعة دمشق،24)
(25) From Mythologies by Roland Barthes, Translated by Annette lavers, New York: hill and 
Wang, 1984, p.1 

 العالي، العربية، راجع: روالن بارط، درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السالم بنعبداللغة يذكر أن هذا التتاب قد ترجم إلى 
 الباحث آثر= =. غير أن1993سلسلة المعرفة األدبية، تقديم عبد الفتاح كيليطو، الدار البضاء: دار توبقال للنشر، 

 اب.االعتماد على النسخة اإلنجليزية من التتاب تأصياًل لبحثه، وتعمًقا في أفتار روالن بارت المطروحة في هذا التت
 .48د السالم بنعبد العالي، مرجع سابق، ص( روالن بارط، درس السيمولوجيا، ترجمة عب26)
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. وذلت ما جعل السيميولوجيين ال يعتدون (27)إلى العتبة األسطورية""عالمات للوصول 
بالمخططات أو شجرة اللغة األسطورية، وهذا هو السبب في دراستهم للغة  -بالطبع  -

 المكتوبة والصور مًعا، فتالهما عالمات قد توصل إلى العتبات األسطورية. 
ورة والدال في التالم العادي؛ فدال ويفر  ق "روالن بارت" في نظريته بين الدال في األسط

األسةةةةطورة "إنما يطرح نفسةةةةه بشةةةةكل يسةةةةوده الغموض؛ إذ يحوي بداخله الشةةةةكل والمعنى 
ي، بينما الدال في اللغة العادية هو مح  العقلية  مًعا، وهو بذلت يحوي الواقع الحسةةةةةةةةةةةة  

 .(28)فحسب"
واسع وعميق، فليس وكان من شأن هذا أن أ د "روالن بارت" على أن مفهوم األسطورة 

له شةةكل محدد؛ ويتسةةم بالغموض وعدم االسةةتقرار، وهو متماسةةت رغم ذلت. ويخرس من 
هةةذا بةةأنةةه ليس هنةةا  ثبةةات في المفةةاهيم األسةةةةةةةةةةةةةةطوريةةة "وذلةةت ألن الزمن قةةد يقمع هةةذه 

 .(29)المفاهيم بكل سهولة، فيجعلها تتغير أو تتفتت أو تختفي تماًما"
صةةةةةةنوف من القراءات يمكن أن توجه إلى األسةةةةةةطورة،  ولذلت اقترح "روالن بارت" ثالثة

 على أساس أنها معين ال ينضب من الدالالت. 
موض أواًل: القراءة المرتتزة على الدال الجزئي م فرًغا من أي شةةةةةةةةةيءٍّ آخر بعيًدا عن الغ

 األسطوري.
ا: القراءة التي تركز على الةةدال مكتماًل بعيةةًدا عن مغزى األسةةةةةةةةةةةةةةطورة، حيةةث يتم  ثةةانيةةً

 تمييز فيها بين المعنى والشكل. ال
ثالًثا: القراءة التي تعتني بالدال األسةةةةةةةةةةةةةةطوري، وهنا ال يمكن أن نفصةةةةةةةةةةةةةةم المعنى عن 

 .(30)الشكل، وعبر هذا الربط فقط، يمكننا استبطان أو إدرا  المعنى الغام "

                                                           

(27) From Mythologies by Roland Barthes, Ibid, p.3.  
(28) Ibid, p.5. 

 Ibid, p.6.(29) 
Ibid, p.10. (30) 
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يقرر بارت، بعد عرضه أنواع القراءات، أن النوع الثالث من هذه القراءات هو األجدى  
األ ثر نفًعا في التعامل مع األسةةةةةةةطورة؛ معبًرا عن ذلت بقوله "إن النوعين األولين إنما و 

يدمران األسةةةةطورة، ويؤديان إلى اسةةةةتحضةةةةار نوع من السةةةةكون الفتري. أما النوع الثالث 
من القراءة فيجعل القار  يعيش األسةةةةةةةةةطورة كقصةةةةةةةةةة حقيقية، وغير حقيقية مًعا، وذلت 

كم فيه. وأن النظام السةةةةةيميولوجي هو الذي يدفع للهروب من عبر إيديولوجيته التي تتح
هذه المعضلة التي قد تجعل لغة األسطورة ذاتها تطمس أو تخفي المقصود أو المتعمد 

 .(31)من األسطورة"
هكذا؛ تبدو النظرة السةةيميولوجية الواسةةعة لألسةةطورة متعاليًة على معضةةلة تعدد المعاني 

التي سةةةةبقت السةةةةيميولوجيا. ولتن الحقيقة تبدو في أن  التي أحاطت بالتفسةةةةيرات اللغوية
ما قدمته السةةةيميولوجيا للمعاني والدالالت األسةةةطورية ال يتخطى ما قدمه "لورد رجالن" 
في الغرب و"أحمد شةةمس الدين الحجاجي" في الشةةرق عن أهمية دور اللغة والتلمة في 

ل أدى إلى استيعاب دراسة . بيد أن مفاهيم السيميولوجيا بدت مطاطة بشك(32)األسطورة
التلمة؛  فتلُّ شةةةةةةةةةةةةةةيءٍّ يمكن أن يتحول إلى أسةةةةةةةةةةةةةةطورة، وهذا هو مناط تطويرها لمجال 

 .(33) الدرس اللغوي لألسطورة
إنما تركز على عنصر واحد  -بتوجهاتها المتنوعة  -وبذلت يلحا أن المدرسة اللغوية 

يره من عناصةةةر قد من العناصةةةر التي تشةةةكل األسةةةاطير، وهو العنصةةةر اللغوي، دون غ
تشةةغل أهمية أ بر من النسةةق اللغوي لهذه األسةةاطير، مما يجعل ماهية األسةةطورة  لدى 
رواد وأتباع المدرسةةةةةةةةةة اللغوية عبارة عن نسةةةةةةةةةق لغوي يتشةةةةةةةةةابه مع النصةةةةةةةةةوص األدبية 

                                                           

 Ibid, p.10.(31) 
إلى  ن التلمة هي أساس األسطورة؛ بل وذهب الحجاجيأ -تفًقا مع لورد رجالنم –( رأى أحمد شمس الدين الحجاجي 32)

طورة ما هو أبعد من ذلت، على حد تعبيره، ليرى أن "التلمة هي نفسها األسطورة". راجع: أحمد شمس الدين الحجاجي، األس
 .43، ص1984في الشعر العربي، )المكونات األولى(، مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الرابع، سبتمبر

 .43( انظر المرجع السابق، ص33)
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المكتوبة لدى البنيويين، ويتخذ دالالت أوسةةةةةةةةةع لدى السةةةةةةةةةيميولوجيين؛ عن طريق الربط 
بوصفهما مصطلحين يستخدمان في السيميولوجيا بهدف الربط بين  بين الدال والمدلول

 النة وعالئقه الخارجية.
(3) 

ا التوجه النفسةةةي باعتباره أحد أهم التوجهات  التي سةةةعى  –غير التقليدية  –يتبدى أيضةةةً
روادها وأتباعهم إلى  التوصةةةةةةل إلى تفسةةةةةةير مفارق للتفسةةةةةةيرات التقليدية لمفهوم وطبيعة 

(" الذي ربط 1939-1856زعم هذه المدرسةةةةةةةةةةة "سةةةةةةةةةةيجموند فرويد )األسةةةةةةةةةةطورة. وقد ت
(" الذي أ َّد على دور 1961-1875، ثم " ارل يونج ) (34)األسطورة بالغريزة واألحالم

 . (35)الالوعي الفردي والجمعي في عالقته باألساطير
 أما عن سةةيجموند فرويد، فقد "عمد إلى اسةةتخدام البيانات األسةةطورية كجزءٍّ من نظريته

، رابًطا بين معظم (36)عن التاري؛ اإلنسةةةاني والسةةةمات األسةةةاسةةةية للشةةةخصةةةية اإلنسةةةانية"
األسةةةةةةةةاطير وتلت الرموز التي تظهر في األحالم اإلنسةةةةةةةةانية ممثلة لدوافع غريزية قوية، 
"لذا أطلق على هذه الدوافع أسماء شخصيات أسطورية إغريقية. وقد بدأ "فرويد" بأقوى 

هو عشةةةق االبن ألمه وغيرته من أبيه، فسةةةماه عقدة أوديب؛ دافع غريزي في اإلنسةةةان و 
إذ إنَّ أوديةب قتةل والةده وتزوس من والةدتةه، ثم انتقةل إلى دافع آخر موازٍّ للةدافع األول، 

                                                           

فرويد يد "مكانة خاصة بين المشتغلين بعلم النفس والطب النفسي، وشهرة واسعة بين المثقفين... و ( احتل سيجموند فرو 34)
... وانصرف يصنع طريقته هو التي أعلن عنها باسم التحليل 1939، ومات بلندن سنة 1856من مواليد النمسا سنة 

نظريته في التحليل النفسي راجع: نبيل ". للتعرف على المزيد من المعلومات حول فرويد و  Psychoanalysisالنفسي 
يروت: موسى، موسوعة مشاهير العالم: أعالم علم النفس وأعالم التربية والطب النفسي والتحليل النفسي، الجزء الثاني، ب

 .272 -271، ص ص 2002دار الصداقة العربية، 
هايد  يلي، وعن عالقته بفرويد، راجع: ماجي( لمراجعة أهم المعلومات عن كارل يونج، بوصفه مؤسًسا لعلم النفس التحل35)

على ومايكل ما جنس، يونج، ترجمة محي الدين مزيد، مراجعة وإشراف وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: المجلس األ
 وما بعدهما. 6-5، ص ص 2001للثقافة، 
ولوجية، ترجمة مجموعة مأساتذة ميث، موسوعة علم اإلنسان، المفاهيم والمصطلحات األنثروبس -( شارلوت سيمور36)

 .102، ص1992(، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 61علم االجتماع، المشروع القومي للترجمة )
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وهو عشةةةةةةق االبنة ألبيها وغيرتها من أم  ها، فسةةةةةةماه عقدة إلتترا؛ إذ إنَّ إليكترا سةةةةةةاعدت 
ا لوالدها الذي سةةةةةبق أن قتلته كولتمنسةةةةةترا. ثم أخاها على اغتيال أمها كولتمنسةةةةةترا انتقامً 

انتقةةةل إلى دافع ثةةةالةةةث وهو الغرور أو االفتنةةةان بةةةالنفس؛ وهو أن يتملةةةت الغرور المرء 
فيعجب بجماله ورشةةةةةاقته ويعشةةةةةق طلعته البهية فيكون مصةةةةةيره الموت مثل نركسةةةةةوس، 

 –نى هذا . ومع(37)ولقد سةمى ذلت الدافع عقدة النرجسةية، نسةبة إلى نرجس، نركسةوس"
"أن التتوين األسةةةةةةطوري شةةةةةةأنه شةةةةةةأن الصةةةةةةور التي  - ما فهمه الناقد أحمد كمال زكي

 .(38)تظهر في األحالم، يقوم على قاعدة روحية تمدنا بقوة أ بر من قوة تجاربنا الواعية"
وبناء على هذا الطرح، راح "فرويد" يفسةةةةةةةةةةةر أسةةةةةةةةةةةطورة أوديب، بعيًدا عن أي مغزى لها 

ب الطفل أوديب، دون أي مبرر آخر لما فعله أوديب الذي كان سةةةةةةوى التبت الذي انتا
ا بذلت أن  يجهل أن من قتله هو األب الحقيقي له ومن ضةةةةةةةةةةةاجعها هي أمه؛ مفترضةةةةةةةةةةةً
ا نفسةةةةيًّا ما يقبع في شةةةةخصةةةةية البطل األسةةةةطوري ويتسةةةةبب في تلت األفعال التي  مرضةةةةً

 تصدر عنه. 
قوله "تشةةةةةير عقدة أوديب إلى تعلق وذهب "فرويد" يقدم تفسةةةةةيره الم سةةةةةت غر ب لألسةةةةةطورة ب

الطفل بالوالد من الجنس اآلخر تعلًقا يتناوله التبت بسةةةةةةةةةةبب الصةةةةةةةةةةراع الذي ينشةةةةةةةةةةأ من 
اصةةةةطدام هذا التعلق بمشةةةةاعر الحب والتره والخوف التي يشةةةةعر بها الطفل تجاه الوالد 
من نفس الجنس، وهو ما يسةةةةةةةةةةةةةةمى بعقدة أوديب اإليجابية. أما عقدة أوديب السةةةةةةةةةةةةةةلبية 

تتون حين يحل التعلق الشةةةةةبقي محل مشةةةةةاعر العدوان التي يسةةةةةتشةةةةةعرها الطفل حيال فت

                                                           

أن  . والجدير بالذكر55( عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، )أساطير البشر(، الجزء األول، مرجع سابق، ص37)
 الدراسات ووصفها بالمتطرفة.عبد المعطي شعراوي رف  هذا النوع من 

 . 39، ص1967(، القاهرة: دار التاتب العربي، 170( أحمد كمال زكي، األساطير، المكتبة الثقافية )38)
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الوالد من نفس الجنس، ومثال ذلت ما نراه عند الصةةبي من سةةلبية ال شةةعورية مصةةدرها 
 (39)الجنسية المثلية وموضوعها شخصية األب"
(1-3) 

المقدمة من  قد اسةةةةةةةةتهوته غرابة التفسةةةةةةةةيرات -التلميذ المخلة لفرويد  –يبدو أن يونج 
أسةةةةةةةةتاذه لألسةةةةةةةةطورة، فذهب يؤكد على أن األسةةةةةةةةطورة ما هي إال كتلة من الرموز، وأن 

 .(40)"تقبُّل الرمز يتم عن طريق الالشعور، وليس عن طريق الفتر والمنطق"
ل الذي عاش األسطورة وتمثَّلها، وكأن هذا  وهو بذلت يصادر حق اإلنسان البدائي/األوَّ

ل يسةةةةةةةلت في قد حدث دون وعي أو شةةةةةةةعور  منه، مبرًرا ذلت بأن اإلنسةةةةةةةان البدائي/األوَّ
تفتيره مسةةةةةةةلًتا يخالف مسةةةةةةةلتنا نحن في التفتير "فتل شةةةةةةةيءٍّ يخرق العادة ويورثه القلق 

. وكأن اإلنسةةةةان المعاصةةةةر يجد تفسةةةةيًرا لتل (41)والدهش إنما يعزوه إلى مصةةةةدر غيبي"
. وقائع حياته، وال يعزوها في معظمها للغيبي الذي يثق في  قدرته على فعل كل شةةةةةةةيءٍّ

ل في ال  ويؤكد من خالل ذلت أن تلت األسةةةةةةةةةةاطير كانت قد تشةةةةةةةةةةكلت لدى البدائي/األوَّ
وعيه الفردي والجمعي، ذلت الالوعي الذي يتشكل في الخافية التي هي باألحرى تشكٌل 

حم من للواعية التي نأخذ منها أفتارنا المباشةةةةرة، والتي تتنزَّل بالنسةةةةبة ألفتارنا "منزلة الر 
 .(42)الجنين"

                                                           

ب، ( سيجموند فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ترجمة سامي محمود علي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتتا39)
 .143، ص2000
ة التفسير األسطوري للشعر الحديث، مجلة فصول، المجلد األول، العدد الرابع، القاهرة: الهيئ ( أحمد كمال زكي،40)

، آرثر كورتل، قاموس أساطير العالم، ترجمة سهى الطريحي، مراجعة. ويمكن 92، ص1981المصرية العامة للتتاب، 
حمد كمال زكي في مقاله سالف . حيث يحمل التالم هنا نفس المعنى الذي قدمه أ8، ص2010دمشق: دار نينوى، 

 الذكر.
، 9971، سورية )الالذقية(: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2(  .غ. يونغ، علم النفس التحليلي، ترجمة نهاد خياطة، ط41)
 .139ص
 .25( المرجع السابق، ص42)
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وهو بذلت يصةةرُّ على أن األسةةطورة قد تشةةكلت في خافية وعي معاصةةريها دون شةةعور 
لين على عدم البحث عن أسةةةةةس لتفسةةةةةير الحوادث التي ألمَّ  ت منهم، الئًما البدائيين/األوَّ

 بهم عبر العقلي والمنطقي. 
 وبذلت، يتبدى واضةةةةًحا مدى القصةةةةور الذي اعترى تفسةةةةير روَّاد النظرية النفسةةةةية لمفهوم
األسةةةةةةةةةطورة وطبيعتها، ذلت أن "سةةةةةةةةةيجموند فرويد" ألقى بالالئمة على بطل األسةةةةةةةةةاطير 
ووسةةةةةةةمه بمجموعة من العقد النفسةةةةةةةية التي دفعته إلى الوقوع في الخطأ التراجيدي الذي 

رية التي كان عليها معاصةةةةةةةةةرو هذه شةةةةةةةةةكل أسةةةةةةةةةطورته، دون وعي حقيقي ب الطبيعة الق د 
 األساطير. 

ل من منطقيَّتةه، ووسةةةةةةةةةةةةةةمةه بعةدم القةدرة عل ى وكةذلةت كةارل يونج الةذي جرَّد البةدائي/األوَّ
ل لطقوسةةةةةةةه وشةةةةةةةعائره  التفسةةةةةةةير المنطقي لألشةةةةةةةياء، مما أضةةةةةةةاع قيمة تمثل البدائي/األوَّ

ها نشةةةةةأت أسةةةةةاطيره. مما يجعل وعباداته التي كانت تهيئ له حياة أجمل، وعلى أسةةةةةاسةةةةة
 من هذا التفسةةير النفسةةي عودة لما يشةةبه التفسةةير التقليدي لألسةةطورة على أنها نوع من

 أنواع الخرافة.
(4) 

رأى بذلت بع  العلماء المعاصةةةةرين، وعلى رأسةةةةهم عبد المعطي شةةةةعراوي، أن "علماء 
من تلت  األسةةةةةاطير المعاصةةةةةرين قد وصةةةةةلوا اآلن إلى طريق شةةةةةبه مسةةةةةدود. فتل منهج

المناهج له إيجابياته وسةةةةةةةةةةةةةةلبياته. كما أن هذه المناهج يبدو أنها قد اسةةةةةةةةةةةةةةتنفذت أغلب 
 .(43)االحتماالت الممكنة. لذلت لم تظهر مناهج جديدة منذ أوائل القرن الحالي"

وفي حقيقة األمر يبدو هذا الطرح السةةةةةةابق في حاجة إلى مراجعة، حيث يمكن التطرق 
األسةةةةةةةةةةةةطوري؛ حيث يتطور مفهوم األسةةةةةةةةةةةةطورة لدى بع   إلى قمة التجديد في المعنى

المفترين المحدثين وصةةةةواًل إلى حد   ربطه بشةةةةئون السةةةةياسةةةةة، فيما يمكن أن يطلق عليه 

                                                           

 .62عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، مرجع سابق، ص  (43)
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)نظرية األسةةةةطورة السةةةةياسةةةةية( وهي تلت النظرية التي تأخذ المعنى األسةةةةطوري بدالالته 
تفسةةير شةةئونها السةةياسةةية المتنوعة التي يحملها ثراؤه اللغوي إلى المجتمعات المعاصةةرة ل

ومآربها ومكاسبها السياسية الغامضة، وذلت عبر العديد من أيديولوجيات صانعي هذه 
 األساطير. 

مؤسةةةةةةةس هذه النظرية في كتابه الدولة  (44) ("1945 -1874يعد "إرنسةةةةةةةت كاسةةةةةةةيرر )
على ثالثة  -في رأي كاسةةةةةةةةةةةةيرر –م. تلت النظرية التي تنبني 1942واألسةةةةةةةةةةةةطورة عام 

 حورية، هي: التلمة السحرية، والطقس السياسي، ومهمة اللغة الجديدة. عناصر م
لقد اسةةةتقطب "إرنسةةةت كاسةةةيرر" كل عناصةةةر ومكونات األسةةةطورة إلى عالم السةةةياسةةةة، 
بداية من مفهومه عن السةةةةياسةةةةي الحديث الذي "يجمع في نفسةةةةه بين مهمتين مختلفتين 

ا. فهو كاهن في دين جديد يسةةةةةةةوده غير متوافقتين. فعليه أن يتَّبع السةةةةةةةحر والمنطق معً 
الغموض ويخلو من أي جانب معقول، ولتنه عندما يدافع عن هذا الدين ويعمل على 
ترويجه، فظنه يتبع منهًجا منطقيًّا فال شةةيء يتر  للمصةةادفة .إنَّ كل خطوة يتم إعدادها 
ول على خير وجه، ويسةةةةةةةةةةبقها بحث وتأمل. إن هذا الربط الغريب بين المعقول والالمعق

 .(45)من أهم المالمح المثيرة للدهشة في أساطيرنا السياسية الحديثة"
يلقي كاسيرر إذن بعبء مسئولية صناعة هذه األساطير السياسية الوهمية على كاهل 
صةةةةةةةةانعيها وهم باألحرى السةةةةةةةةياسةةةةةةةةيون الجدد، الذين يخططون ويدبرون لصةةةةةةةةناعة هذه 

                                                           

يدة. وًفا ومؤرخ فلسفة، ينتمي إلى ما يسمى بمدرسة ماربورغ في الفلسفة التانطية الجد( يعتبر "أرنست كاسيرر فيلس44)
معات غادر ألمانيا، ليدرس في عدة جا  1933واشتهر كأبرز شارح للفلسفة النقدية التانطية في القرن العشرين. وفي عام 
رنست ي جامعة كولومبيا في نيويور ". راجع: إأوروبية في بريطانيا والسويد وأمريكا، إلى أن توفي وهو مازال مدرًسا ف

أحد . وهو أيًضا "8، ص2009 اسيرر، اللغة واألسطورة، ترجمة سعيد الغانمي، أبو ظبي، هيئة أبي ظبي للثقافة والتراث،
ثورتها و  الفالسفة المعاصرين الذين أخضعوا فلسفة كانط للقراءة والتأويل، لفتح آفاقها من طريق استثمار مبادئها النقدية

، الرموز: بحث في فلسفة الثقافة عند إرنست كاسيرر= =المنهجية". راجع: فؤاد مخوخ، من نقد العقل إلى هيرمينوطيقا
 . 23، ص2017بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 .372( إرنست كاسيرر، الدولة واألسطورة، مرجع سابق، ص45)
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داية في عقول السةةياسةةيين وليسةةت األسةةاطير. ولذلت فهذه األسةةاطير مخطط لها منذ الب
مح  خيال "إنها ليست ثمرة شيطانية من صنع خيال خصيب. إنها أشياء مصنوعة 
أي  -قد صةةةةةةةةنعها صةةةةةةةةناع مهرة ما رون إلى أبعد حد. فلقد كتب على القرن العشةةةةةةةةرين

النهوض بفن أسةةةةةةةطوري جديد. ومنذ ذلت العهد، أصةةةةةةةبح من  -عصةةةةةةةرنا التقني العظيم
ر على نفس الوجه الذي يتَّبع عند صنع أي سالح حديث آخر الميسور صنع األساطي

 الرشةةةةةةةاشةةةةةةةات والطائرات إن هذا شةةةةةةةيء جديد، وله أهمية حاسةةةةةةةمة، فلقد أحدث انقالًبا 
 .(46)شاماًل في حياتنا االجتماعية"

وكانت الخطوات األولى التي يقوم السياسيون المحدثون بها في صناعاتهم ألساطيرهم، 
المسةةتخدمة في هذه األسةةاطير، ثم إضةةافة مجموعة من الطقوس هي تغيير مهمة اللغة 

 السياسية لهذه اللغة األسطورية الجديدة التي تطوَّع لخدمة السياسة. 
لقد أدَّت التلمة منذ بداية البشرية مهمتين أساسيتين: المهمة الداللية والمهمة السحرية. 

البدائية "فهي ال تصةةةةةةةةةةف وقد كان للمهمة السةةةةةةةةةةةحرية للتلمة الصةةةةةةةةةةةدارة في المجتمعات 
األشةةةةةةةةةياء وال العالقات بين األشةةةةةةةةةياء، بل تحاول إحداث أثر وتغيير اتجاه الطبيعة. وال 

. ممَّا اقتضى معه أن يتحول (47)يمكن تحقيق ذلت بغير اعتماد على فن سحري محكم"
بع  السةةةياسةةةيين إلى سةةةحرة، يسةةةتخدمون التلمة وكأنها سةةةالح في أيديهم، خاصةةةة في 

ات السةةةياسةةةية الحديثة التي عل ت فيها الوظيفة السةةةحرية للتلمة عن المهمة تلت المجتمع
 الداللية لها. 

                                                           

 .372( المرجع السابق، ص46)
 .373المرجع نفسه، ص( 47)



 

839 

  Research in Language Teaching      Vol. 3, January 2022      Issue № 18 

وهنا تحولت التلمة إلى اتجاهات مراوغة في معناها، يضةةةمرها السةةةياسةةةيون ويضةةةم  نوها 
 المهم "فاألسماء ملغومة بنعوت ضمنية، واألفعال تنطوي على أوصاف صامتة تميل 

 .(48)إلى إقرار الوجود والدوام وإلى الخلع والطعن ونزع االعتبار"إلى التأييد واالستنتار، 
تحويل هذه اللغة والدالالت التالمية إلى سةةةةلطة  -بحسةةةةب يا بسةةةةون  –وهذا من شةةةةأنه 

تشةةةريع قهرية؛ حيث تعد اللغة "سةةةلطة تشةةةريعية، اللسةةةان قانونها. إننا ال نلحا السةةةلطة 
سان تصنيف، وأن كل تصنيف ينطوي التي ينطوي عليها اللسان، ألننا ننسى أن كل ل

أي اللغة  –، وهي بذلت (49)على نوع من القهر، تعني في ذات الوقت التوزيع واإلرغام"
م ة وم رغ م ة مًعا.  -  ترغم اآلخر على قول ما ال يرلبه؛ فهي لغة م رغ 

م ة/ الم تر ه ة، إنما ي سعون وال يكتفي صانعو األسطورة السياسيون بلغتهم السحرية الم رغ 
إلى التأسيس ألساطيرهم بشكل أ بر وأعمق عبر ممارسة الطقوس السياسية وإضافتها 

. ورأى السةةةياسةةةيون أن هذه الطقوس إنما تدعم التأثير (50)لتلت اللغة السةةةحرية المسةةةيَّسةةةة
السةةحري األسةةطوري المرغوب منها. و"تتميز هذه الطقوس برتابتها وصةةرامتها وتزمتها، 

في المجتمعات البدائية. ولتل طبقة وجنس وجيل من األجيال  الطقوس التي نصادفها 
الطقوس الخاصةةة به فال أحد يسةةتطيع السةةير في الطرقات، وال أحد يسةةتطيع تحية جارة 
أو صةةديقه، دون قيام أحد الطقوس السةةياسةةية. وكما هو الحال في المجتمعات البدائية، 

. فال ينظر لمثل هذا العمل إن إغفال أحد هذه الطقوس، يعني التعرض للشةةةقاء والموت

                                                           

 ، ص2007( بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السالم بنعبد العالي، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 48)
 .13-12ص
 .12( روالن بارط، درس السيميولوجيا، مرجع سابق، ص49)
سطورية "روال بارت" أن تتون اللغة األ( يعترض هذا البحث على أحد التعريفات السيميولوجية لألسطورة والتي رف  فيها 50)

 لغة مسيَّسة؛ حيث يقول: "إن األسطورة هي عبارة عن كالم ن زعت عنه صفته السياسية، أو كالم غير مسيَّس". راجع:
، 2012توزيع، روالن بارت، أسطوريات: أ ْسط ر ة  الحياة اليومية، ترجمة قاسم المقداد، دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر وال

 .263ص
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حتى في حالة األطفال على أنه مجرد سةةةةةةةةةةةةهو. إنه جريمة ضةةةةةةةةةةةةد جالل الزعيم والدولة 
 .(51)الشمولية"

ها تبدى بهذا أن تلت الطقوس السةةياسةةية قد حقَّقت نجاًحا منقطع النظير لمنشةةئيها، ولتن
ر انت ذات عواقب وخيمة لمن مورسةةةةةت ضةةةةةدهم هذه األسةةةةةاطيك -رى من ناحية أخ –

ة على السياسية الم بت دعة. فماذا كانت عواقب هذه األساطير السياسية وتأثيراتها السلبي
 الشعوب المقهورة؟ 

(1-4) 
لقد تسةةببت هذه األسةةاطير السةةياسةةية الموهومة/ المصةةطنعة في وجود سةةلبيات بالغة في 
إلى حياة المجتمعات. وبرزت هذه التأثيرات واضحة في جانبين أساسيين: هدف أولهما 
تعد السةةةةةةيطرة على الشةةةةةةعوب المقهورة عبر تغييرهم وتغييبهم ومن ثمَّ التحكم فيهم. وال يب

الهدف الثاني عن األول كثيًرا؛ إذ صةةةةةةةةنعت هذه األسةةةةةةةةاطير ومورسةةةةةةةةت من قبل بع  
 األنظمة كي تضفي الشرعية على نهجها السياسي الجديد. 

أن هذه األسةةةةاطير قد  -لفيما يخة األثر السةةةةلبي األو  –وهنا، يرى إرنسةةةةت كاسةةةةيرر 
هدفت إلى تغيير الناس، وأنها "لشةةةةةةةةةةةةةبيهة بالحيَّة التي تحاول شةةةةةةةةةةةةةل فريسةةةةةةةةةةةةةتها قبل أن 
تفترسها، والناس يقعون في أسرها بغير أن يظهروا أية مقاومة جادة لها، فهم يتعرضون 

 .(52)للهزيمة والخضوع قبل أن يدركوا بالفعل ما حدث"
ألسةةةةةةةةةةاطير، يبدأ األثر السةةةةةةةةةةلبي األقوى في وعبر خضةةةةةةةةةةوع المحكومين لسةةةةةةةةةةيطرة هذه ا

قد تسةةةةةةةةةةةةتخدم من األنظمة  -هنا  –الظهور؛ إذ ترى "فلورنتينا دوبرى" أن "األسةةةةةةةةةةةةطورة 

                                                           

 .375( إرنست كاسيرر، الدولة واألسطورة، مرجع سابق، ص51)
 .378( المرجع السابق، ص 52)
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إلضةةفاء الشةةرعية على أنظمتها السةةياسةةية الجديدة، ممثلًة لهذا بحالة النظام الديكتاتوري 
 .(53)"، وإدارته لألزمة آنذا  عبر هذه الوسيلة1980الفتري في تركيا عام 

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن هذا الدور الذي مارسه السياسيون لم يكن وليد 
العصةةةةور الحديثة فحسةةةةب، إنما هو دور قام به من قبلهم بع  رجال الدين منذ القدم، 
وعلى نطاق واسةةةةةةع؛ إذ سةةةةةةعى األباطرة الرومان إلى نشةةةةةةر وإشةةةةةةاعة األسةةةةةةاطير، وأمروا 

ا قامت بذات الدور؛ فنشةةةةرت التثير عن أشةةةةخاصةةةةها "بظجاللها كاآللهة.  والتنيسةةةةة أيضةةةةً
 .(54)الخالدين: قسطنطين التبير وأغناطيوس ليوال وغيرهما"

ن ع ت أسةةةةةةةطورة نابليون في العصةةةةةةةر الحديث " فأثناء حياته دخل  وبالطريقة نفسةةةةةةةها صةةةةةةة 
ذب نابليون التاريخي في الخرافة التي، بعد أن أخذت أبعاًدا ضةةةةةةةةخمة، ا تسةةةةةةةةبت قوة ج

متزايدة، وكانت الخرافة ذات السةةةةةةةةةةةةةةمة المدوخة والجبارة ، تمركز، بدفع جديد، اآلمال 
ية، وتدعو إلى اإليمان الجارف بظمكانية تحقيق العدالة التي  الخائبة بالثورة الفرنسةةةةةةةةةةةةةة

 –ليس فقط في فرنسةةةةةةةةةا  –وعدت بها الثورة. وفي وعي جماهير البورجوازية الصةةةةةةةةةغيرة 
 .(55)لظل ليتر  مكانه لنابليون الخرافة األسطورة"دخل نابليون الحقيقي في ا

وتحوي الحياة السةةةةةةياسةةةةةةية المعاصةةةةةةرة العديد من األمثلة والخرافات السةةةةةةياسةةةةةةية المبتدعة 
 سلبي.  -و باألحرى ه –إلضفاء الشرعية على نظام سياسي 

فقد اسةةةةتطاع التيان الصةةةةهيوني المغتصةةةةب لألراضةةةةي الفلسةةةةطينية أن يخلق العديد من 
الوهمية المصةةةةةةطنعة كي يؤسةةةةةةس شةةةةةةرعيته لوجوده في أرض اغتصةةةةةةبها من األسةةةةةةاطير 

أسةةةةةةيادها، بل يمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، لرؤية أن وجود دولة اسةةةةةةمها )إسةةةةةةرائيل( 
                                                           

(53) Claudia- Florentina Dobre, : Myth- Making and Myth- Breaking in History and The 
Humanities, Romania: Proceeding of The Conference Held at The University of Bucharest: 
October 2011, p.9. 

، 9781، سوريا: وزارة الثقافة، يوليو 197( ف. كربوتين، تصحيح األسطورة، ترجمة نسيم يازجي، مجلة المعرفة، العدد 54)
 .157ص 
 .157( المرجع السابق، ص 55)
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هو أسطورة مصط نعة من قبل التيان األمريكي السياسي، ذلت أن دولة حقيقية ال تقوم 
بة هي   دولة وهمية في حقيقة تتوينها. على اغتصاب حق اآلخرين؛ فالدولة الم غت ص 

نتها من  ولتن هذه الدولة الوهمية تمكنت من صنع مجموعة من األساطير السياسية مكَّ
شةةةغل موقع محوري في سةةةياسةةةة الشةةةرق الوسةةةط؛ فصةةةنعت أسةةةطورة/خرافة الوعد )أرض 
موعودة أم أرض مغتصةةبة(، أسةةطورة/خرافة الشةةعب المختار، وأسةةطورة/ خرافة الماليين 

الهولوكوسةةت(. والتي اسةةتطاعت من خاللها كسةةب تعاطف التثير من الشةةعوب السةةتة )
األوروبية لدعمها في اغتصةةةةةةةةةابها لحقوق غيرها في األرض والوطن. وبذلت أصةةةةةةةةةبحت 
سةةيطرتهم على أ بر قوة سةةياسةةية وعسةةكرية واقتصةةادية في العالم واضةةحة "ففي الواليات 

ا في تحديد من يحصةةةةةةةل على المتحدة يمكن للصةةةةةةةوت اليهودي أن يمثل عاماًل حاسةةةةةةةمً 
األغلبية في االنتخابات، والتي كثيًرا ما يكون الفوز فيها بفارق طفيف في األصةةةةةةةةةوات، 
نظًرا لتغيُّب عدد كبير من الناخبين عن اإلدالء بأصةةةةةةةةةةةةةةواتهم، فضةةةةةةةةةةةةةةاًل عن عدم وجود 

 .(56)خالفات جوهرية بين برنامجي الحزبين الرئيسين"
ستخدامهم السلبي لألسطورة السياسية الوهمية؛ حيث واألمر نفسه وجد لدى الهنود في ا

اسةةةةةةتخدموها "لتوفير صةةةةةةفة الصةةةةةةدق في دعواهم ضةةةةةةد األفراد البي  سةةةةةةواء كانت هذه 
 .(57)الدعاوى إقليمية أو سياسية أو ما شابه ذلت"

وذلت بعد أن عانوا، هم والفلسةةةةةطينيون، من جراء هذه األسةةةةةاطير السةةةةةياسةةةةةية المختلقة، 
هو ذاته، وكذلت الصةةةةةةةةةةيغتان التوأمتان تتحدان في إبعاد وإبادة فالمخطط "األسةةةةةةةةةةطوري 

الهنود الحمر من جانب الواليات المتحدة، وإبعاد وإبادة الفلسطينيين من جانب صهاينة 

                                                           

سة للسياسة اإلسرائيلية، ترجمة محمد هشام، تقديم محمد حسنين 56) ة: هيكل، القاهر ( روجيه جارودي، األساطير المؤس  
 .256-255، ص ص1998دار الشروق، 

 .59( كلود ليفي شتراوس، األسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم شا ر عبد الحميد، مرجع سابق، ص57)
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إسةةةةةرائيل التي تمارس في سةةةةةياسةةةةةتها سةةةةةياسةةةةةة الفصةةةةةل العنصةةةةةري ) األبارتايد( نفسةةةةةها، 
 .(58)والتوسع االستعماري مثل حاميتها األمريكية"

هكذا، تحول بع  صةةةانعي األسةةةطورة إلى سةةةحرة ماهرين، بل تخطوا ذلت ليلعبوا دور 
ا بما يمكن حدوثه. وأصةةةةبح سةةةةياسةةةةيو بع   السةةةةاحر القديم نفسةةةةه، إذ كان يتتهن أيضةةةةً
المجتمعات الحديثة يقومون بهذا الدور التتهني نفسه "وأصبح التنبؤ عنصًرا أساسيًّا في 

تلقى بغير حسةةةاب بغ  النظر عن اسةةةتحالتها أو  فن الحكم الجديد، وأصةةةبحت الوعود
 .(59)عدم إمكانها. فهنا  وعود يوتوبية متعددة يتترر الوعد بها بغير انقطاع"

ونظرة مدققة للمجتمع السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةي المصةةةةةةةةةةةةةةري الحديث، تمكن  من رؤية كيفية خلق 
األسةةةاطير السةةةياسةةةية؛ إذ تحول الزعيم الراحل جمال عبد الناصةةةر نفسةةةه إلى أسةةةطورة ، 
وأصةةةةةةةةبح التتاب يرونه حيًّا بعد مماته "ذلت أن عبد الناصةةةةةةةةر وهو ميت أقوى منه وهو 
حي، إذ مازال هنا  إحسةةةةةةةةةةةةةةاس بأنه بيننا يطلُّ على كل ناحية من نواحي حياتنا وكأنه 

 .(60)يسمع ويرى"
وذلت رغم أن السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةة الناصةةةةةةةةةةرية ذاتها قد حوت التثير من العناصةةةةةةةةةةر والمكونات 

لتي تضةمنت آنذا  مصةطلحات: االشةترا ية والعدالة االجتماعية األسةطورية السةياسةية ا
وغيرها، وهو ما تم السةعي، بشةكل أو بآخر،إلى تحقيقه آنذا ، وتر  أثره على مسةتقبل 

 الشعب المصري في الفترات التاريخية المتعاقبة بعد ذلت.

                                                           

ي؛، ( روجيه غارودي، االستعمار الثقافي، والصهيونية، والتمست باألسطورة، بداًل من سرد الحقائق في تدريس التار 58)
 .23، ص2001، دمشق: اتحاد التتاب العرب، أ توبر 108جلة اآلداب األجنبية، العدد ترجمة هشام حداد، م

 .381( إرنست كاسيرر، الدولة واألسطورة، مرجع سابق، ص 59)
، 1975وعلى حرب االستنزاف، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  1967( أمين هويدي، أضواء على نتسة 60)
 .7ص
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واألمر نفسةةةةةةةةةه وقع في عهد الرئيس الراحل محمد حسةةةةةةةةةني مبار  الذي تضةةةةةةةةةمنت فترة 
كمه مجموعة من األسةةةةةةةةةةاطير السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةية، وعلى رأس هذه األسةةةةةةةةةةاطير، أسةةةةةةةةةةطورة ح

 الديمقراطية، التي تم تأويلها بأشكال متنوعة، وتم تطبيقها بطرق مختلفة آنذا .
لقد كانت كلمات الرئيس مبار  التي يوجهها للشعب المصري في المناسبات الرسمية، 

لتلمةةةات الهي بمثةةةابةةة  -ا الشةةةةةةةةةةةةةةبةةةابوأيهةة -وبنةةةاتي وأوالدي -إلخوة واألخواتا –مثةةةل 
األسةةطورية المؤسةةسةةة لمكون من أهم مكونات تلت األسةةطورة السةةياسةةية، وذلت بمسةةاعدة 
بع  الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةيات آنذا ، وكان فعل تحريت اليدين كرد فعل على الجمهور المحب 
له، بمثابة الطقس األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةي الذي يؤديه مبار  دائًما في بدايات وأواسةةةةةةةةةةةةط وأواخر 

 خطاباته. 
تن هذا كله، وإن طال لفترة زمنية عريضةةةةةةةةة، فظنه لم يعجب التثير من المصةةةةةةةةريين، ول

والسةةةةةةةةةةةةةةيما بع  المثقفين، الذين تولد لديهم شةةةةةةةةةةةةةةعور عميق باإلحباط "ولدى شةةةةةةةةةةةةةةرائح 
اجتماعية واسةةةةةةةةةةةةةةعة من قليلي الحا من الثقافة والتعليم، لما يشةةةةةةةةةةةةةةعرون به من أعباء 

أدَّى هذا إلى االعتراض على أركان  . وقد(61) اقتصةةةةةةةةةةةةةةةادية وتدهور في نوعية الحياة"
ومكونات هذه األسةةةةةةطورة ، التي يصةةةةةةعب تدميرها دون تفتيت أركانها وعناصةةةةةةرها عبر 

م، لتهز عرش 2011الثورة عليها، فتانت الثورة  في الخامس والعشةةةرين من يناير عام 
من أطلقوا  -تلت األسةةةةةةطورة، لتأتي بعدها أسةةةةةةطورة وهمية مصةةةةةةطنعة حاول من خاللها

إيهام الشةةةةعب بأسةةةةطورة/خرافة مضةةةةللة ي سةةةةتخدم فيها  -ى أنفسةةةةهم اإلخوان المسةةةةلمينعل
الدين جنًبا إلى جنب مع السةياسةة، وهو ما آل إلى فشةل ذريع، أدى إلى ضةرورة خروس 
مت  ثورة أخرى لهدم هذه األسةةةةةةةةةةةةةةطورة الوهمية، فتانت ثورة الثالثين من يونيو التي هدَّ

مضةةةةةةةةةةللة حفاًظا على البالد مما حاق بها نتيجة هذه أركان هذه األسةةةةةةةةةةطورة اإلخوانية ال
 األسطورة الوهمية.

                                                           

  .263، ص2011(، القاهرة: دار الشروق، 0112-1981يون في عهد مبار  )( جالل أمين، مصر والمصر 61)
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ويلحا أنه رغم كل هذه التأثيرات السةةةةةةلبية لألسةةةةةةاطير في حياة الشةةةةةةعوب والمجتمعات، 
فظنَّ هذه األسةةةةةةةةةةةةةةةاطير أحياًنا ما كانت تقدم فائدة ما لبع  الشةةةةةةةةةةةةةةعوب. فقد الحظت 

نوا، عبر هذه "األسةةةةةةةةةاطير الوهمية من "فلورنيتنا دوبرى" في دراسةةةةةةةةةتها أن المؤرخين تمكَّ 
فضةةةةةح تلت األنظمة الشةةةةةيوعية، التي خلقت التثير من هذه األسةةةةةاطير، التي تقوم على 

 .(62)أيديولوجياتهم التي تنسحب على رؤاهم الشمولية البغيضة"
وكذلت، اسةةةةةتطاع األ راد اإليرانيون خلق أسةةةةةطورة " اوه" التي مكنتهم من الخالص من 

الديكتاتوري، هذا النظام الذي جعل الطالية الضةةةةةةةةةةةةةةحا  وأتباعه يسةةةةةةةةةةةةةةلبون هذا النظام 
الشةةةعب كل ما يملت "حتى الفتيات العذارى سةةةلب منهن أعز ما يملتن، األسةةةواق خالية 

 .(63)مقفرة، الرجال يتحدثون في همس، ويختبئون عند مشاهدة الطالية"
اد العظيم الذي دعاهم إال أن هذا دفع األ راد إلى خلق أسطورة سياسية عن " اوة"  الحدَّ

إلى التمرد والثورة على هةةذا الحكم الظةةالم. وتقول األسةةةةةةةةةةةةةةطورة الترديةةة: إن " ةةاوه كةةان 
يصةةةةةةةةةرخ في الجبال والوديان. ويذيب الجليد، ويسةةةةةةةةةير على األرض، فتتدفق المياه بدل 
الدماء، ويلمس األشةةةةةةجار اليابسةةةةةةة فتصةةةةةةبح خضةةةةةةراء وتعود إلى الحياة، ويمضةةةةةةي بين 

ر األرض والعبيد ويتبع الطغاة ويالحقهم بسيفه البتَّار"الجبال   .(64)والتهوف يحر  
ن األ راد من خالل هذه األسةةطورة السةةياسةةية واالعتقاد فيها  عبر إقامة  –ومن هنا، تمكَّ

ن هةةذا الظلم والحكم من التخلة م -عيةةد النوروز لالحتفةةال بةةالنصةةةةةةةةةةةةةةر بقيةةادة كةةاوة 
 الديكتاتوري. 

ة األسةةةةةةطورة السةةةةةةياسةةةةةةية قدمت تفسةةةةةةيرات كثيرة لبع  المراوغات وبذلت، نرى أن نظري
السياسية المعاصرة، معتمدة على عناصر األسطورة الحقيقية من كلمة وطقس واعتقاد، 

                                                           

Claudia- Florentina Dober, Ibid, p.12. (62) 
 .9، ص1991(، 8( نبيل زكي، األ راد )األساطير والثورات والحروب( القاهرة: مطبوعات كتاب اليوم )63)
 .10( المرجع السابق، ص64)
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 –لتنها إسةةةهامات تصةةةب جميًعا في إطار مراوغ مفارق للحقيقة، مما يقرب هذا التوجه 
 خرافة يصعب تحققها.  من ذلت التوجه التقليدي الذي رأى في األسطورة -أيًضا

وما يجدر ذكره في نهاية الحديث عن هذا التوجه أنه قد تر  صةةةةةةةةةةةةةةةداه في كثير من 
م( 1987 -1889م( لتوفيق الحكيم)1955األعمةةال األدبيةةة، مثةةل مسةةةةةةةةةةةةةةرحيةةة إيزيس)

على سةةبيل المثال ال الحصةةر. فقد اسةةتخدم الحكيم الرمز في مسةةرحيته مسةةتمًدا إياه من 
نية القديمة/ إيزيس وأوزوريس، لتتخطى المسةةةرحية دورها بوصةةةفها تلت األسةةةطورة الفرعو 

ا متمثاًل/ مسةةتلهًما تلت األسةةطورة التي تؤدي فيها السةةياسةةة دوًرا  عماًل أدبيًّا لتصةةبح نصةةًّ
؛ 1955محوريًّا، سةةةةةواء في زمنها المرجعي/ زمن األسةةةةةطورة أو في زمن تأليفها/ سةةةةةنة 

تعطي المؤلف حرية التعبير عن نفسةةةةه. "إذ إن الظروف السةةةةياسةةةةية في مصةةةةر لم تتن 
فتان اللجوء إلى الرمز خير الطرق وأسةةةةةةةةةةةةةةلمها للتعبير عن رأيه، وتقديم أفتاره، وكان 

 .(65)الرمز في األسطورة جاهًزا"
لقد كان الصةةةراع في األسةةةطورة والمسةةةرحية مًعا صةةةراًعا سةةةياسةةةيًّا بالضةةةرورة، سةةةعت فيه 

يس في الحكم من عمه ست/ طيفون إيزيس إلى الحصول على حق ابنها حورس/ حور 
مغتصةةةةةةةةةةةةةةب الحكم من أخيه أوزوريس المقتول على يديه؛ وقد تمكنت من ذلت بالفعل، 
بوصةةفها سةةياسةةية بارعة داخل المسةةرحية، لتمثل المسةةرحية بذلت واحدة من أهم األعمال 

المعتمد على أسةةةةةةةطورة تمثل ( 66)األدبية "السةةةةةةةياسةةةةةةةية كما هو واضةةةةةةةح من موضةةةةةةةوعها"
 ا أساسيًّا من تتوينها.السياسة جزءً 

                                                           

 .302(، مرجع سابق، ص9701 -1933األسطورة في المسرح المصري المعاصر )( أحمد شمس الدين الحجاجي، 65)
 .373( المرجع السابق، ص66)
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، في   -على المسةةةةةةتويين الحضةةةةةةاري واألدبي -وقد  تأ د بذلت أن األسةةةةةةطورة لم تختف 
عالقتها بالسةةةةياسةةةةة، في عصةةةةرنا الحديث، ولتنها "زادت ابتذااًل بفعل البيروقراطية التي 

 .(67)تنمو فيها األساطير السياسية بشكل ملحوظ"
(5) 

م إسةةةةةةةةةهامه في محاولة التوصةةةةةةةةةل هكذا، يظهر أن كل توجه فتري  ونقدي معاصةةةةةةةةةر قدَّ
، لتنَّ الواضةةح أن فتر األنثربولوجيين  ر  وأصةةاب  لطبيعة األسةةطورة وحقيقتها، وكلق قصةةَّ

في إطار ما أطلقت عليه الدراسةةةةةةة التوجهات  -عن ربط األسةةةةةةطورة بالطقس والشةةةةةةعيرة 
دوارها حتى اآلن، هو األصةةةةةةوب واأل ثر أصةةةةةةالة، ذلت أن تأثير الطقوس وأ -التقليدية 

يشير إلى أن األسطورة باقية خالدة وغير منتهية مهما تجاوز الدارسون معناها الطَّقسي 
العقدي إلى التوجه ناحية دراسةةةةةة الجانب اللغوي في األسةةةةةاطير، أو دراسةةةةةة ما أصةةةةةاب 

على أنها  –في نهج أ ثر حداثة  –البطل من أمراض نفسةةةةةةةةية، أو تفسةةةةةةةةير األسةةةةةةةةطورة 
يخلقها السةةةةياسةةةةيون لتحقيق مصةةةةالحهم الذاتية التي تمكنهم بشةةةةكل أو  خرافات سةةةةياسةةةةية

بآخر من التمكن من السةةةةيطرة على الرعية المسةةةةتهدفين بصةةةةناعة تلت األسةةةةاطير. وهو 
ما يشةةةةةةةير معه إلى أن أحد هذه التوجهات غير التقليدية التي سةةةةةةةعت إلى التعرف على 

ته التوجهات التقليدية الخاصةةةة ماهية األسةةةطورة لم تقدم ما يفارق بشةةةكل واضةةةح ما قدم
 -بنسةةةةةةبة األسةةةةةةاطير للقداسةةةةةةة أو للخرافة؛ وهو ما جعل أحدث التوجهات النقدية ظهوًرا

يرى أن "دراسةةةةةة األسةةةةةطورة وعالقتها بالرمز والطقس لها مكانها المركزي  -النقد الثقافي
دة في جميع الدراسةةةةةات الثقافية ولها عالقتها بكل شةةةةةيء من المشةةةةةا ل النفسةةةةةية من عق

 .(68)أوديب إلى المعتقدات السياسية لفترة الماركسية عن تخلية الطبقة"

                                                           

)67(Chiara Bottici, A Philosophy of  Political, New York: Cambridge  University  

Press,2007,p:246.                                                                                   
لقاهرة: ا(  أرثر أيزابرجر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة رمضان بسطاويسي ووفاء إبراهيم ، 68)

 .179، ص2003المجلس األعلى للثقافة، 
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وبناء على هذا االعتبار، فظن الدراسةةةةةةةةةةةةةةات الثقافية ربطت األسةةةةةةةةةةةةةةطورة بكافة التوجهات 
النقدية السابقة، لتن من وجهة نظر ثقافية؛ حيث يفهم النقد الثقافي باعتباره "نشاًطا أو 

ية والتاريخية واالجتماعية واألخالقية واإلنسةةةةةةةةةةةةةةانية والقيم فعالية ت عنى باألنسةةةةةةةةةةةةةةاق الثقاف
. ومن ثمَّ، فظن رواد هذا (69)الحضةةةةةارية، بل حتى األنسةةةةةاق الثقافية الدينية والسةةةةةياسةةةةةية"

الحقل المعرفي سةةةعوا إلى التعامل مع األسةةةطورة، ليس باعتبارها عماًل قصةةةصةةةيًّا يحمل 
ا من تقاليد وقيم المجتمعات، ولتن بوصةةةةةةةفها  "نسةةةةةةةيًجا  -كما يرى روالن بارت –بعضةةةةةةةً

 .(70)ينتظم الفضاءات المختلفة للثقافة، ومن خاللها يؤكد المجتمع كينونته وهويته"
ولذلت أضةةةةةةةةةةةةةةحت األسةةةةةةةةةةةةةةطورة، من وجهة نظر لغوية ثقافية، مجموعة من العالمات 
الضةةةةمنية المتضةةةةمنة في تلت األنسةةةةاق الثقافية المضةةةةمرة التي تولد "عالمات مشةةةةحونة 

ا. .. عالمةةات تشةةةةةةةةةةةةةةير إلى مةةدلولهةةا، وينجم عن اتحةةادهةةا بمةةدلولهةةا عالمةةة جةةديةةدة دالليةةًّ
 .(71)مشحونة دالليًّا، هذه العالمة ضمن النظام الثاني هي األسطورة"

ومن الناحية السةةةةياسةةةةية، تصةةةةبح األسةةةةطورة، من وجهة النظر الثقافية، دااًل عميًقا على 
لق نوع من ثقافة الوهم المترسةةةخة الثقافة السةةةياسةةةية لمجتمعاتها؛ تلت التي تهدف إلى خ

عبر مجموعةةةةة من الحيةةةةل الثقةةةةافيةةةةة "التي تمر من خاللهةةةةا أخطر أنسةةةةةةةةةةةةةةةةةاق الهيمنةةةة 
. وهو ما أدى بدوره إلى جعل ممارسةةةةي الدراسةةةةات (72)األيديولوجية وأشةةةةدها تحكًما فينا"

ا، ملتزمين "من الناحية السةةةياسةةةية، فممارسةةةوها  الثقافية عموًما، والنقد الثقافي خصةةةوصةةةً
يقفون دائًما في موقف المعارض للمؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةة القائمة؛ ولذلت فظنهم غالًبا ما يكونون 

                                                           

 .7، ص2012( سمير خليل، النقد الثقافي من النة األدبي إلى الخطاب، بغداد: دار الجواهري، 69)
لة، مراجعة الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي: إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداو ( سمير 70)

 .202، ص2014وتعليق سمير الشي؛، بيروت: دار التتب العلمية، 
 .202( المرجع السابق، ص71)
 .160( المرجع نفسه، ص72)
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، وذلت في محاولة جادة منهم (73)مرتبطين باليسار سياسيًّا، وبالفلسفة الماركسية فتريًّا"
 للتخلة من سلطة تلت األساطير الوهمية المصنوعة التي تستهد ف السيطرة عليهم.

*** 
محوري في هذه الدراسةةةةةةةةة هو، هل قدمت هذه التوجهات النقدية، وهكذا يظل السةةةةةةةةؤال ال

 على تنوعها، ما يخالف، بشكل جوهري، تلت المفاهيم التقليدية لألسطورة؟ 
مق وتبقى اإلجابة األقرب لدى الباحث ماثلة في أن أقرب المفاهيم لفهم األسةةةطورة والتع

لدى المعتقدين فيها  في جوهرها يتمثل في اعتبارها قصةةةةةةةةةةةة مقدسةةةةةةةةةةةة تحولت إلى عقيدة
 -كما في اعتقادهم –وفي فاعليتها في حياتهم؛ ويؤدون الطقوس والشةةةةةةةةةةةةةةعائر لتتتمل 

 عناصر االعتقاد التي تسهم في تحقيق مآربهم من ممارسة هذه الطقوس.
*** 
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