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امللخ�ص:
تهدف هذه الدرا�سة �إلى تناول ظاهرة الأ�سطورة من خالل كتاب الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار مل�ؤلفه حممد
بن عبداملنعم احلمريي .وحاولت الوقوف عند املفهوم من خالل اللغة واال�صطالح وما قدمت لنا الآيات القر�آنية
تو�ص ْلت
من ٍ
معان جديدة ،ثم ب ّي ْ
نت �صورة الت�أثر والت�أثري بني الأ�ساطري العربية يف امل�شرق والأندل�س ،يف حني ّ
الدرا�سة �إلى مالمح هذه الأ�سطورة فجعلتها يف خم�سة مالمح هي :الأ�سطورة االجتماعية ،والدينية ،وقد�سية
املدن ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الأ�سطورة ،الرو�ض املعطار ،امل�شرق ،الأندل�س ،قد�سية املدن.
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Features of the Mythology in Mohammed Bin Abdel
Al Mon’am Al Hemyari’s book Al Rawdh al Me’taar
fe Khabar Al’aqtaar:
(…?- D.727AH/1326 AD)
“Critical vision”

Dr. Mohammad Suleiman Al-Sauodi

Abstract:
The study addresses the phenomenon of mythology based on Mohammed Bin Al
Mon’am Al Hemyari’s book Al Rawdh al Me’taar fe Khabar Al’aqtaar. In this study, I
discuss the glossary and linguistic conceptions of the term and show how Qur’anic verses
attach new shades of meaning to it. In addition, I explore how Arab mythologies in the
East and Andalusia influenced each other. The main features of mythology my study
identifies are: social and religious mythologies, mythology of the sacredness of cities,
economic and political mythologies.

Keywords: Mythology, Rawd Almttar, The East, Andalusia, The Sanctity of Cities.
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و�أ�شجارهم و�إن�سانهم �إعجابا و�صل ح ّد االفتتان،
وقادهم �إلى هذه الأ�سطورة التي تمُ تّع القارىء
و ُتبهره ،وتظهر عمق التجربة الأندل�سية وتوا�صلها
مع َمن �سبقها من �شعوب الأر�ض .ومل �أقف يف حدود
معرفتي على درا�سة �سابقة ناق�شت هذه اجلزئية يف
الكتاب الذي بني �أيدينا ،مع �أنه يحتوي على ظواهر
كثرية تنتظر االهتمام بها وتقدمي ر�ؤية نقدية جديدة.

املقدمة:
ُيع ّد كتاب «ال ّرو�ض املعطار يف خرب الأقطار»
احلمريي من امل�صادر
مل�ؤلفه حممد بن عبد املنعم
ّ
الأندل�سية الرفيعة التي �أظهرت تقدم تلك احلقبة
الزمنية من تاريخ العرب وامل�سلمني .وهو معجم
جغرايف ا�ستطاع فيه امل�ؤلف �أن يتتبع الأماكن يف
الأندل�س ب�صورة الفتة؛ ذاكرا كثري ًا من عواملها حتى
مما دفعني لطرق هذه
و�صل به اخلرب لأ�سطرتهاّ ،
الظاهرة للوقوف على �أ�سبابها ونتائجها ،وال ينفي
هذا اهتمامه يف الأماكن الأخرى يف العامل خا�صة
م�شرقه .كما �أنه يعد من املعاجم النادرة التي ُبنيت
على الرتتيب املعجمي يف حديثها عن الأقاليم.
وبد�أت درا�ستي مبقدمة حول مفهوم الأ�سطورة
يف القر�آن وما تناهت �إليه درا�سات الباحثني ،ثم
حاولت بيان �صورة الت�أثر والت�أثري بني الأ�ساطري
ال�سبق
امل�شرقية والأندل�سية ،و�إن كان للم�شرق ف�ضل ّ
التاريخي على الأندل�س �إال �أن ث ّمة �أ�ساطري �أندل�سية
خال�صة تو ّلدت عن بيئة احت�ضنت ح�ضارة �سامقة
يف فكرها وثقافتها و�صناعتها ،ولي�ست الأ�سطورة �إال
تو�صلتُ �إلى
نتاج ًا طبيعي ًا لهذه احل�ضارة .بعد هذا ّ
مالمح هذه الأ�سطورة املبثوثة يف الكتاب فوجدتها قد
متثلت يف خم�سة مالمح هي :الأ�سطورة االجتماعية،
والدينية ،وقد�سية املدن ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية.
ومل يكن بني هذه املالمح ف�صل قاطع بل تداخل
كان من الع�سري عزله لأننا نتعامل مع فكر وثقافة
متداخلة ،وقد واجهتني م�صاعب كثرية �أبرزها تتبع
الأ�سطورة داخل الكتاب وحماولة مقارنتها ببع�ض
امل�ؤلفات امل�شرقية وعلى ر�أ�سها كتاب «�ألف ليلة وليلة».
وقد ختمتُ درا�ستي بعدد من النتائج كان من
�أبرزها �إعجاب �أهل الأندل�س مبدنهم و�أنهارهم

الأ�سطورة حماولة للتعريف:
ً
لغة:
ال�صف
وال�سطر وال�سطرّ :
وهي لغة من َ�س َط َر ّ
من الكتاب ّ
وال�شجر والنخل ونحوها ،واجلمع من كل
ذلك �أ�سطر و�أ�سطار و�أ�ساطري و�سطور .والأ�ساطري:
الأباطيل ،والأ�ساطري� ،أحاديث ال نظام لها واحدتها
و�سطرها� :أ ّلفهاّ ،
�إ�سطار و�إ�سطارةّ .
و�سطر علينا:
�أتانا بالأ�ساطري� ،إذا جاء ب�أحاديث ت�شبه الباطل،
ويقالّ :
�سطر فالن على فالن� ،إذا زخرف له الأقاويل
وال�س ُطر(.)1
و ّمنقها ،وتلك الأقاويل الأ�ساطري ُّ
يف القر�آن الكرمي:
لقد وردت اللفظة (�سطر) بالألفاظ الآتية:
ي�سطرون ،يف قوله تعالى :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ ()1
«( )2وم�سطور يف قوله تعالىَ « :و ُّ
َاب
الطو ِر (َ )1و ِكت ٍ
َم ْ�س ُطو ٍر ( .)3(»)2و ُم ْ�ست ََط ٌر يف قوله تعالى « َو ُك ُّل َ�ص ِغ ٍري
َو َك ِب ٍري ُم ْ�ست ََط ٌر (« )53وهي جميعها مبعنى كتب� .أما
لفظة « �أ�ساطري» فقد وردت ت�سع مرات( )4يف القر�آن
الكرمي .وجاءت �صيغتها واحدة «�أ�ساطري الأولني» ومن
ال َّو ِل َني ا ْك َت َت َب َها
ذلك قوله تعالى َ « :و َقا ُلوا �أَ َ�س ِاط ُري َْ أ
َف ِه َي تمُ ْ َلى َع َل ْي ِه ُب ْك َر ًة َو�أَ ِ�صيلاً ( . )5( « )5واملق�صود
بها الأ�ساطري بزعمهم ور�أيهم ،ولي�ست الكتب.
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الأ�سطورة �أعم و�أ�شمل من اخلرافة(. )11
�أما من حيث املدلول اخلا�ص للخرافة فيتعلق
برجل ا�سمه خرافة كما يرى بع�ضهم ا�ستهوته اجلن،
ف�أقام بينهم وعاد يحدث قومه بالغرائب ،فقالوا« :
حديث خرافة» لكل ما ال ميكن ت�صديقه �أو لكل خرب
مبالغ فيه» (.)12
الت�أ ّثر وال ّت�أثري بني الأ�ساطري امل�شرقية والأندل�سية:
ال ّ
�شك �أنّ احل�ضارات الإن�سانية تتالقح معرفي ًا
وفكري ًا ،فلذلك تقع يف دائرة املت�أثر حين ًا ،ويف دائرة
امل�ؤ ّثر حينا �آخر ح�سب نتاجها وقدرتها على ذلك،
والأ�ساطري هي �إحدى نواجت هذه احل�ضارات .ومن
خالل درا�ستي للأ�ساطري الأندل�سية يف « الرو�ض
املعطار» �س�أقوم بعر�ض ما جاء منها مت�أثر ًا بامل�شرق
العربي� ،أو مت�أثر ًا بالقر�آن الكرمي ،ثم �س�أعر�ض �إلى
ت�أ ّثر هذه الأ�ساطري مبثيلتها امل�شرقية.
ويعد امل�شرق العربي م�صدر ًا خ�صب ًا للح�ضارة
العربي
العربية الإ�سالمية يف الأندل�س واملغرب
ّ
يف املجاالت كافة ،يقابله انفتاح ثقايف واجتماعي
كان مييز الأندل�س و�أهلها� ،ساهم يف فهم الآخر
واال�ستفادة منه .ولعل �أبرز ما مي ّثل هذا �أ�سطورة
الفر�س التي كانت يف (البرية) ،والتي قد نتجت
من حجر �صلد قدمي هناك ،ال ُيعلم وا�ضعه ،فكان
الغلمان يركبون ويتالعبون حوله �إلى �أن انك�سر منه
ع�ضو ،فزعم �أهل البرية �أن يف تلك ال�سنة التي حدث
فيها ك�سره تغلب الرببر على مدينة البرية فكان
�أول خرابها»( .)13و�أرى اتفاق ًا بينها وبني ق�صة ناقة
�صالح عليه ال�سالم التي كانت ناقة عظيمة مقد�س ًة
�آي ًة لثمود ،ودلي ًال على �صدق ما جاء به نبيهم ,وكان
عليهم �أن يدعوها ت�شرب يومها ولكنهم عقروها،
فنزل بهم العذاب( .)14وقد ذكر اهلل –عز وجل-

املفهوم لدى النّقاد:
لقد اختلف النقاد يف تعريف الأ�سطورة ب�صورتها
احلقيقية ،فمنهم من يراها “ مزيج ًا من ال�سحر
والدين والتاريخ والت�أمل والعلم� ،صيغ ب�أ�سلوب خيايل
تتب ّدى فيه الأحداث ك�أنها �أحالم طفولية يف ع�صور
خرافي ٍة”( . )6فيما يرى بع�ضهم �أنها « ت�شري – �أحيان ًا
– �إلى ق�ص�ص الأولني والأقدمني و�أحيان ًا �إلى �أ�شكال
الإميان املختلفة� ،أو �أن لها وظيفة الكتابة اخلالقة
�أو الكتابة الرمزية .)7( .بينما يق ّربها نقاد �آخرون
للمجتمعات ..فالفكر الأ�سطوري تظهر �أ�شكاله يف
�سلوك الفرد الواحد يف الأزمان املتعاقبة ،وتتمدد
بقاياها مكر�سة يف العادات والتقاليد حتى ن�صل �إلى
�أجيال بعيد ٍة عن نتاجها ،وقد ع ّدها من املبدعات
()8
االجتماعية ،ال الفردية.
وقد ورد لها تعريف مانع يف �أحد املعاجم الفرن�سية
 laborerحيث عدت “ ق�صة خرافية ،عادة ما تكون
رمزي
من �أ�صل �شعبي ،ت�صور كائنات جت�سد يف �شكل ّ
قوى الطبيعة� ،أو بع�ض ًا من جوانب عبقرية الب�شر
وم�صريهم”( . )9ويرى الباحث �أن هذا يقرتب من
التعريف الذي يرى �أنها « فك ٌر �أو معتقد احتوته ق�صة
�أو حكاية تقليدية تروي تاريخ ًا مقد�س ًا �أو حاف ًال
(.)10
باخلوارق والأعاجيب
الأ�سطورة واخلرافة:
تختلف الأ�سطورة عن اخلرافة باعتبارها فكر ًا
ميار�سه معتقده جتاه الكون ،وما يحيط به من كائنات
غيبية وغري غيبية ،فهي تف�سري لظواهر الكون وعالقة
الإن�سان بها ودورها يف حياته� ،أما اخلرافة فرتتبط
قا�صها النا�س
بالكذب  ...باعتبارها حكاية ي�س ّلي ّ
وميتّعهم بغريبها ،وال بد من الف�صل بينهما باعتبار
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ذلك يف القر�آن الكرمي عندما قال يف �سورة ال�شم�س»
َك َّذ َب ْت َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَ ا (� )11إِ ِذ ا ْن َب َعثَ �أَ ْ�ش َقاهَ ا ()12
َف َق َال َل ُه ْم َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َنا َق َة اللهَّ ِ َو ُ�س ْق َياهَ ا (َ )13ف َك َّذ ُبو ُه
َف َع َق ُروهَ ا َف َد ْم َد َم َع َل ْيهِ ْم َر ُّب ُه ْم ِب َذ ْن ِبهِ ْم َف َ�س َّواهَ ا ()14
(.)15
َو اَل َي َخ ُ
اف ُع ْق َباهَ ا (« )15
ومن الوا�ضح �أن هذه الق�صة م�شرقية يف م�ضمونها
وموقعها حيث املكان الذي �سكنه �سيدنا �صالح عليه
خرجت من ال�صخر ،وقتْلها ينذر
ال�سالم ،فالناقة
ْ
بالعذاب ال�شديد ،وكذلك الفر�س ف�إنها منحوتة من
ال�صخر �إذا ك�سرت رجلها تنذر بالعذاب وال�سيطرة
على من ك�سرها .وبذلك كان القر�آن ملهما لهم يف
هذه الأ�سطورة من جانبني ،جانب الفكرة ،وجانب
اللفظ .و�إذا ت�ساءلنا عن ذكر الفر�س مكان الناقة...
ف�إن هذا يعود �إلى مرجعية واحدة فـ» الفر�س ترتبط
(.)16
باملاء يف الأ�سطورة القدمية ،وكذلك الناقة
وكان للأ�صنام دور بارز يف حياة اجلاهليني
العرب ،فقد كانت رفيقة حياتهم ،ومالذهم الذي
يلوذون به �إذا نزلت بهم م�صيبة� ،أو �أملت بهم
حادثة ،و�إن كانت عند الأندل�سيني لن ت�أخذ مكانتها
املقد�سة مثلما هي عند العرب ،ولكنهم اعتمدوا
عليها يف تف�سري بع�ض �أمورهم التي كانوا يرتقبونها.
ومن هذه الأ�صنام �صنم قاد�س الذي كان موجود ًا
بجزيرة قاد�س( .)17ومن املعروف �أن الأندل�سيني مل
يبنوا هذا ال�صنم ،ومل يتخذوه �إله ًا من دون اهلل كما
فعلت العرب يف جاهليتها ،ولكنه كان – كما �أ�سلف
– موطن ًا النطالق تف�سرياتهم ب�أمور قد حتدث يف
دولتهم كما كانت العرب تفعل يف حربها و �سفرها.
�أما ق�صة حائك الثياب فهي م�شهورة يف بالد
الأندل�س ،وتعد من غرائب البالد ،حيث �إن هناك
�شجرتني عظيمتني يف جوف كل واحدة منهما حائك

ين�سج الثياب( .)18وقد ورد هذا عند العرب يف
�أ�ساطريهم اجلاهلية ،عند احلديث عن خلق الفر�س
( اخليل) ،فهم يعتقدون �أن ثمة �شجرة يف اجلنة
يخرج من �أعالها حلل ومن �أ�سفلها خيل من ذهب
بلجام من در( .)19ويرى الباحث �أنّ
م�سرجة ملجمة ٍ
هذا توا�صل بني امل�شرق والأندل�س قد وقع بعد فتح
امل�سلمني للأندل�س ،فالأ�سطورة جزء من هذا التوا�صل
لأ ّنها «حتتوي وظيفة حيوية يف حياة املجتمعات»(.)20
ومن هنا كان انت�شارها وذيوعها بني النا�س.
ومن الأ�ساطري الأندل�سية التي ت�أ ّثرت بالقر�آن
الكرمي ،الأ�سطورة التي بني اخل�ضر عليه ال�سالم
و�صاه اخل�ضر على الرتفق بذرية
و�أ�شبان ،عندما ّ
الأنبياء ،فظن �أ�شبان �أن اخل�ضر ي�ستهزيء به..
لأنه رجل �ضعيف مهني –كما و�صف نف�سه -فقال له
اخل�ضر :قدرك من قدر هذه الع�صا ،فعندما ر�آها
وجدها قد �أورقت( .)21ويرى الباحث ارتباط ًا بينها
وبني ق�صة مو�سى عليه ال�سالم مع ربه جل ثنا�ؤه،
وقد وردت ق�صة الع�صا يف القر�آن الكرمي مبواقع
خمتلفة( ،)22ففي �سورة طه « َو َما ِت ْل َك ِب َيمِ ي ِن َك َيا
و�سى (َ )17ق َال ِه َي َع َ�ص َاي َ�أ َت َو َّك�أُ َع َل ْي َها َو�أَهُ ُّ�ش
ُم َ
ُ
ِب َها َع َلى َغ َنمِ ي َوليِ َ ِفي َها َم�آَر ُِب �أخْ َرى (َ )18ق َال
و�سى (َ )19ف�أَ ْل َقاهَ ا َف ِ�إ َذا ِه َي َح َّي ٌة ت َْ�س َعى
�أَ ْل ِق َها َيا ُم َ
(.)23(»)20
ا�ستفادت الأ�سطورة يف الأندل�س
من جانب �آخر
ْ
من ق�صة اخل�ضر مع مو�سى عليهما ال�سالم يف
�سورة الكهف ،فقد ذكر الأندل�سيون �أن �أهل اجلزيرة
اخل�ضراء بالأندل�س هم الذين �أبوا �أن ي�ضيفوهما،
وذكروا �أن ال�سفينة التي خرقت هي ب�أر�ض الأندل�س
«هم الذين �أبوا �أن ي�ضيفوا مو�سى واخل�ضر عليه
ال�سالم ،وبها  ...خرق ال�سفينة ،واجلليندي هو الذي
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كان ي�أخذ كل �سفينة غ�صب ًا حكى ذلك عن وكيع
بن اجلراح»( .)24ولعل هذا يلتقي مع القر�آن الكرمي
حينما �ساق لنا ق�صة اخل�ضر عليه ال�سالمَ « .فا ْن َط َل َقا
ال�س ِفي َن ِة َخ َر َق َها َق َال �أَ َخ َر ْق َت َها ِل ُتغ ِْر َق
َحتَّى ِ�إ َذا َر ِك َبا فيِ َّ
(.)25
�أَ ْه َل َها َل َق ْد ِج ْئ َت َ�ش ْي ًئا �إِ ْم ًرا (»)71
وثمة متازج يف الت�أثر والت�أثري بني الأ�ساطري
الأندل�سية والأ�ساطري العربية امل�شرقية ،ب�صورة
ي�صعب فيها معرفة َمنْ ت�أثر َمبنْ  ،ومت ّثل هذا يف
م�ؤلفنا الذي نعتمده «الرو�ض املعطار» وكتاب «�ألف
ليلة وليلة»؛ فـ»الرو�ض املعطار» يعود للقرن التا�سع
الهجري ،ولع ّل �أكرث ما يج�سد هذا �أ�سطورة الأقفال
الواردة يف «�ألف ليلة وليلة» التي تقرتب من �إحدى
الأ�ساطري التي وردت يف « الرو�ض املعطار» ،وما حدث
بها من �سرية الأقفال ،و�س�أقوم بعر�ض للأ�سطورتني،
بعدها �س�أخ�ضعهما للمقارنة� .أما الأ�سطورة يف
الرو�ض املعطار فتتحدث عن بيت مغلق عليه قفل
تزيد الأقفال بزيادة عدد ال�سالطني ..فعندما ويل
لذريق ق ّرر فتح البيت ملعرفة ما فيه ،ففتحه فوجد
تابوت ًا عليه قفل ،وعندما فكه و�إذ به رماح ويف �أعاله
كتابة بالأعجمية( ،)26يف حني �أن الليلة (،)571
تتحدث عن خزائن عليها �أقفال مغلقة ،فقاموا بف ّكها؛
فوجدها مملوءة بال�سالح املزخرف ب�أنواع الذهب
والف�ضة( . )27وغري ذلك من احللي و�أنواع الطعام.
ولو قارنا بني الأ�سطورتني لوجدناهما قد احتوتا على
جمهول ..فالبيت كان جمهو ًال بالن�سبة لهم ،وكذلك
اخلزائن ..وقد �أغلق كل منهما ب�أقفال ،ووجد فيهما
�سالح ًا وزخارف .ومن هنا و�ضح التقارب بينهما.
وجت ّلى ال ّت�أثر �إال �أننا ال منتلك دلي ًال على رجحان هذا
على ذاك ،غري �أنني �أميل �إلى �أن �أ�سطورة الرو�ض هي
�أقرب للت�أ ّثر ب�ألف ليلة وليلة وذلك لأ�سباب منها :قدم
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�ألف ليلة وليلة من خالل الرواية ال�شفوية ،وانت�شارها
بني ال�شعوب الإ�سالمية ،وت�ش ّرب املجتمعات على
الق�ص�صي.
اختالف م�ستوياتها لهذا الفن
ّ
�إال �أنّ الأمر مل ي�ستقم على هذا يف «مائدة
�سليمان» لدى الأندل�سيني ،فقد نقلت �إليهم بعد
مهاجمة بختن�صر لبيت املقد�س ،لكن العجم ن�سبوها
لأهل احل�سبة عندهم ،وم�ضمونها �أنه �إذا مات
ين�ص دينهم على �أن يو�صي مباله للكنائ�س،
�أحدهم ّ
ثم ي�صنع القائمون عليها موائد وكرا�سي من
الذهب والف�ضة ،يحمل ال�شمام�سة والق�سو�س فوقها
الأناجيل ،وتربزت يف �أيام املنا�سك ،وي�ضعونها يف
الأعياد للمباهاة بزينتها .وتكون م�صوغ ًة من الذهب
اخلال�ص ،مر�صعة بفاخر الدر والياقوت والزبرجد..
وقد و�ضع فيها كل جمال ُعرف ،وكانت تو�ضع يف
كني�سة طليطلة ..وهي خ�ضراء من زبرجد ،وحافاتها
منها(.)28
وقد وردت يف كتاب �ألف ليلة وليلة ،الليلة ( )319
وهي من الزبرجد الأخ�ضر ،وقد زاد على الق�صة
املوجودة يف « الرو�ض املعطار» ب�أن فيها الزبور مكتوب ًا
بخط يوناين يف ورق من الذهب ،وقد ت�ضمنت كتاب ًا
ذكر فيه منافع الأحجار والبيوت واملدائن والقرائن
والطال�سم ،وعلم الكيمياء ،ووجد كتاب �آخر يحكى
فيه �صناعة �صياغة اليواقيت ،والأحجار ..ووجد
فيها – �أي�ض ًا -مر�آة �صنعت ل�سليمان عليه ال�سالم
�إذا نظر فيها ر�أى الأقاليم ال�سبعة �إلى غري ذلك(.)29
ويرى الباحث �أن ثمة توافق ًا وا�ضح ًا بني الق�صتني،
�إال �أن �ألف ليلة وليلة ا�سرت�سلت فيها �أكرث وكان و�صف
املائدة فيها �أدق ،ولعل هذا يعود �إلى طبيعة حمفزات
الإبداع فيها ،ولأنّ �صاحبها املجهول �أراد التحليق من
خاللها يف اخليال وامتناع الآخرين.
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من �صورة مرمي العذراء يف الكنائ�س ،وخا�صة
�أن الأندل�س كانت مزدهرة بالكنائ�س واملظاهر
الن�صرانية .وقد �أل�صقوا ببع�ض عيون املاء تقاليد
اجتماعية ،فثمة عني ماء حام�ضة يف قلعة رباح يحلو
�إذا ُخ َّ�ض يف �سقاء( ،)33وعني �أخرى تولد احل�صى
بطبيعتها( )34تكون �شفا ًء للمر�أة العاقر.
وللأعاجم دور يف املجتمع الأندل�سي خا�ص بهم،
فهم يبعثون �أوالدهم �إلى ب�ساط امللك ليت�أدب ب�أدبه،
وينالون من كرامته حتى �إذا بلغوا �أنكح بع�ضهم بع�ض ًا
ا�ستئناف ًا لآبائهم وحمل �صدقاتهم ،وتولى جتهيز
بناتهم( .)35وهذه �سنة لديهم تظهر تقليد ًا اجتماعي ًا
كانوا يلتزمون به ،وتو�ضح لنا طريقة الرتبية والزواج
عندهم ،و�أنها بكفالة امللك ،وهذا يجعل من جمتمع
الأعاجم جمتمع ًا مغلق ًا ،ولعل يف هذا حمافظة على
ن�سلهم .ومن هنا ف�إن الإن�سان كما ُيعتقد « ي�ستطيع
�أن ي�صل �إلى تف�سري وا�ضح للأ�ساطري ملجتمع ما �أو
مل�ؤ�س�سات اجتماعية �إذا كان هذا املجتمع حمكوم ًا
()36
ل�ضرورات العي�ش»
وقد �أظهرت بع�ض الأ�ساطري قناعات الزواج لدى
ملوك الأندل�س من الأعاجم ،فهذه بنت امللك �أر�ش
ت�شرتط على خاطبها �أن يجد كل واحد منهما عين ًا
يدخلها يف ق�صر �أبيها ،فاعرت�ض �أحدهما خندق
فت�أخر يف �إي�صال املاء وبلغ الآخر م�أربها ،فتزوجت
منه ( .)37وكان للطبيعة دور يف بناء الإن�سان الأندل�سي
وتقوميه ،فهذا « �صبي عمره خم�س �سنوات بلغ مبلغ
الرجال و�أ�شعر»( )38وت�صل الأ�ساطري لأبعد من ذلك
لتربهن على قدرة اجلماد يف تغيري �سلوك اجتماعي،
وخري �شاهد على ذلك الناقو�س امللقى يف الأر�ض من
�أخذه تنفخ خ�صيتاه  ...وي�شتد وجعهما حتى ي�صرفه
�إلى مو�ضعه( ،)39ويرى الباحث �أن هذا يدخل يف

مالمح الأ�سطورة يف الكتاب:
ال ّ
�شك �أن الأ�سطورة منط من �أمناط املعرفة التي
تربهن على مكنونات ال�شعوب العقائدية واالجتماعية
وال�سيا�سية وغريها ،وهي متنف�س للإن�سان الفرد
�أوال ثم للجماعة مما يواجه يف يومه وحركة حياته،
وعند درا�سة الأ�سطورة يف الرو�ض املعطار وجدتها
يف خم�سة �أق�سام :الأ�سطورة االجتماعية ،والدينية،
وقد�سية املدن ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية.
الأ�سطورة االجتماعية :
لقد تعددت �أ�ضرب الأ�سطورة الأندل�سية ،ولعل
�أهمها الأ�سطورة االجتماعية ،فمن خاللها يتو�صل
القارئ �إلى خفايا املجتمع ،ودروب معرفته ،وعاداته
وتقاليده ،فهاهم يعرفون العذراء من الن�ساء بو�ساطة
م ّد يدها �إلى �صنم يقطر من �أنفه الأمين ماء ،ف�إن
قطر يف يدها فهي عذراء ،و�إن مل يقطر يف يدها
فهي لي�ست بذلك ..ولو قدمت كل ما لديها ما حازت
عليه )30( ...ويرى الباحث �أن مثل هذا ال�ضرب من
الأ�ساطري يظهر حرية املجتمع عندما يواجه م�شكلة
ال ميلك �أمر ًا ماد ّي ًا حم�سو�س ًا ملعاجلتها فيلج�أ �إلى
وقعت
التفا�سري وما يعتقد النا�س من �سبل حل ّلها ،و�إن ْ
مع �أحدهم عار�ض ًا غري �أنها قد تع ّمم على �أجيال.
و�أظهرت بع�ض الأ�ساطري احل�سن واجلمال يف
املجتمع الأندل�سي ،ففي طليطلة طفل ال ي�شبهه طفل
لفرط جماله وح�سنه( .)31ومل يقفوا عند ال�صبيان بل
�ص ّوروا جمال اجلواري ،فهذه جارية من مرمر ح�سنة
اجل�سم ،على �أمت ما يكون ،و�أف�ضل ما ي�ستح�سن يف
جوارح املر�أة ،ويف ح�ضنها �صبي على مثل ذلك..
و�صورة حية ت�صعد من قدمها ك�أنها تريد �أن تنه�ش
ال�صبي( .)32ويرى الباحث �أن هذه ال�صورة م�أخوذة
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يعلم له وقت لقدمه ،ويرفع عنه بع�ض تلك ال�صفائح
فريى �صحيح اجل�سم مل يتغري ،نابت ال�شعر»(.)43
ويعتقد الباحث �أن مثل هذه الأ�ساطري ُتد ّلل على
عظمة ال�شهيد وعلو منزلته يف قلوب النا�س خا�صة
�أن الأندل�س كانت �ساحة للمعارك ،وهي م�ستلة – يف
م�ضمونها -من الأحاديث الواردة يف مكانة ال�شهيد
وح�سن مقامه يف الدنيا والآخرة .ومل يبقوا على
ذلك يف �أ�ساطريهم فح�سب ،بل خرقوا الكرامة،
و�أ�صبحت الأ�سطورة يف بع�ض الأحيان نذيرة �ش�ؤم،
فثمة «قرب المر�أة �شهيد ٍة �إذا عال فوقها طائ ٌر ي�سقط
يف حلظة( .)44وقد ر�سموا لل�شهيد �صور ًا تبتعد عن
الكرامة املعهودة ،ففي غرناطة غار فيه رجل ميت مل
وي�صب املاء يف
يتغري بطول الأزمنة وال ُيدرى له �ش�أن،
ّ
وقب ب�أ�سفل اجلبل  ...وال يفي�ض الوقب بدوام املاء،
و�إن �شرب منه العدد الكبري ال ينق�ص ،ويذكر �أن
بع�ض امل�ستهزئني �أخذ من �أكفان ذلك امليت ف�صعق
لفوره( .)45وقد يقدم هذا تف�سري ًا حلوادث عار�ضة
يف حياتهم ،ت�شغلهم .وقد وردت جثث مع ّومة لي�ست
()46
بالرجل ال�شهيد �أو املر�أة كما �سبق ،بل بلفظة ر ّمة
«قرب فيه ر ّمة عادية طولها  51ذراع ًا ،ر�أ�سه �إلى
طريف قدميه» .وقد تكون هذه جثة حيوان �أو طري �أو
غريه ،ولكنها يف خال�صة الأمر تربز مكان ًة مقد�س ًة
لبيئة الأندل�س.
وقد عاجلت بع�ض الأ�ساطري الدينية قد�سية هذه
الأر�ض ،وقدر مكانها حيث ن�سب �إليها موطن بع�ض
ال�صاحلني ،فزعم بع�ضهم �أن اخل�ضر عليه ال�سالم
كان يتجول يف بالدها ،واجلليندي هو الذي كان
ي�أخذ كل �سفينة ع�صب ًا»( )47وذكر خرب �آخر للخ�ضر
يف حديثه مع �إ�شبان� ..أنه �صاحب �ش�أن فلريفق بذرية
الأنبياء ،فظن �أ�شبان �أن اخل�ضر ي�ستهزئ به ،لأنه

معاجلة �سلوكيات اجتماعية خاطئة مثل ال�سرقة.
ولي�س هذا التف�سري قاطع ًا فال بد من الإ�شارة �إلى �أنه
ال يوجد تف�سري رمزي واحد للأ�سطورة بحيث يكون
هذا التف�سري �صحيح ًا ،و�إن كان البناء االجتماعي
والثقايف ال�سائد يف املجتمع يدلل على تف�سري قريب
للأ�سطورة(.)40
ومن دور الطبيعة يف الت�أثري على ال�سلوك الفردي
تلك الغريان يف �شقورة التي ما نزل بها �أحد �إال كرث
من االحتالم( .)41وقد يعك�س هذا مظهر ًا من مظاهر
جمال البيئة الأندل�سية .ومن املالحظ �أن الزمن الذي
جتري فيه الأ�سطورة يختلف عن الزمن التاريخي
الطبيعي لتجربة الإن�سان(.)42
الأ�سطورة الدينية:
�إن الأ�سطورة الدينية تنهج نهج ًا جديد ًا يف
«الرو�ض املعطار» ،فهي تبتعد عن العبادة الوثنية التي
كانت تتمثل يف املجتمعات العربية القدمية ،وتقرتب
من تف�سري لبع�ض الظواهر الكونية اخلارقة من �أحوال
ال�شهيد ،وو�صف الكنائ�س ال�سابقة ب�صورة خارقة
للعادة ،وتدلك على و�صول ال�صاحلني والأولياء �إلى
�أر�ض الأندل�س� ،أمثال اخل�ضر عليه ال�سالم ،مع وجود
�إ�شارات ملعجزات بع�ض الأنبياء تتحقق يف الأندل�س؛
ويربهن هذا على افتتان �أهل الأندل�س ببيئتهم وما
حتتويه من عمق تاريخي ومظهر جمايل.
ال�شهيد:
ففي �إحدى احل�صون الأندل�سية ( ح�صن ابطري)
« ح�صن يف ن�شز من الأر�ض قد نحت يف حجر وقد
ن�ضد عليه �صفائح احلجارة ،ويعرف بقرب ال�شهيد ال
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رجل مهني  ..كما و�صف نف�سه ،فرد عليه� ،أن انظر
�إلى ع�صاك ف�إن قدرك من قدرها ،فلما ر�آها ف�إذا
هي قد �أورقت( .)48وهذا يلتقي وق�صة مو�سى عليه
ال�سالم مع ربه -عز وجل – ومع قومه يف بيان �صدق
نبوته كما ُذكر �سابق ًا.
�أما مائدة �سليمان بكني�سة طليطلة ،فتظهر
التقاليد الدينية عند الأعاجم ،كما تظهر الرتف
الذي كان لديهم ،ف�أ�صلها « �أن العجم يف �أيام ملكهم
كان �أ�صل احل�سبة يف دينهم ،ف�إذا مات �أحدهم �أو�صى
مباله لكنائ�س ،ف�إذا اجتمع عندهم ذلك املال �صاغوا
منه �آالت من املوائد والكرا�سي وغريها من الذهب
والف�ضة ،يحمل ال�شمام�سة والق�سو�س فوقها م�صاحف
الأناجيل �إذا �أبرزت يف �أيام املنا�سك ،وي�ضعونها على
املذابح يف الأعياد للمباهاة بزينتها ،فكانت تلك
املائدة بطليطلة ،مما �صنع يف هذا ال�سبيل ،وبالغت
الأمالك يف حت�سيبها ،يزيد الآخر منهم فيها على
الأول ،وحتى برزت على جميع ما اتخذ من تلك
الآالت ،وطار الذكر بها كل مطار ،وكانت م�صوغة
من خال�ص الذهب ،مر�صعة بفاخر الدر والياقوت
والزبرجد ،مل تر العني مثلها ،بلغ يف حت�سينها من
�أجل دار احلكمة و�أنه ال ينبغي �أن يكون مبو�ضع �آله
جمال �إال ما يكون فيها ،وكانت تو�ضع على مذبح
كني�سة طليطلة ..ف�أ�صابها امل�سلمون هناك .وق�صة
�إي�صالها �إلى �سليمان بن عبد امللك ،ومنازعة مو�سى
بن ن�صري وطارق مواله من �أجلها م�شهورة( .)49وقد
ذكرتُ �سابق ًا �أن �أ�صل املائدة يعود �إلى بيت املقد�س..
ونقلها �إلى الأندل�س بختن�صر بعد ا�ستيالئه عليه ،ثم
ن�سبها الأعاجم لأهل احل�سبة.
ومل تكن هذه الزخارف الأ�سطورية يف الكنائ�س
فقط ،بل ظهرت يف اجلوامع فهذا جامع مدينة

�أقلي�س فيه بالط « فيه جوائز من�شورة مربعة م�ستوية
الأطراف ،طول اجلائزة منها مائة �شرب و�أحد ع�شر
�شرب ًا»( .)50وقد يكون هذا اجلامع كني�سة قبل الفتح
الإ�سالمي للأندل�س ،ثم �أ�صبح جامع ًا ،لأن الأعاجم
كانوا يهتمون بهذه الزخارف واجلوائز؛ ذلك لأنهم
يرون فيها تعظيم ًا وت�شريف ًا ملواقعهم املقد�سة.
ومن هنا ف�إن الأ�سطورة قد تكون و�ضعت لتف�سري
�أ�صل طق�س من الطقو�س �أو �شعرية من ال�شعائر ،و�إن
املعتقد من املعتقدات الأ�سطورية قد ميحى ويتال�شى
ب�صفته تلك� ،إال �أنه يظل حي ًا يف بع�ض العادات
والتقاليد الطقو�سية ،ومن خالل بع�ض اال�ستعماالت
اللغوية وخمتلف �أوجه املجاز يف الأدب(.)51
قد�سية املدن واملواقع:
لقد اكت�سبت بع�ض املدن الأندل�سية قد�سية،
ج�سدت من خاللها مكانتها عند �أهلها و�أهل الأندل�س
عامة ،حيث �أظهرت هذه الأ�ساطري واخلرافات
والأوهام مظاهر جميلة ،وخ�صو�صيات تنفرد فيها
بع�ض املدن واملواقع عن غريها .وقد ارتبطت هذه
املظاهر باحليوان والنبات واجلماد ،فقد ذكر بجوار
طليطلة ح�صن نب�شت املاء التي فيه ،فظهر علق كثري
مل يخفه �إلى علقة نحا�سية(� .)52إذا قذفت بني العلق
اختفى العلق جميعه ..وقد تكررت هذه الأ�سطورة مع
ح�شرة �أخرى ،وهي اجلراد ،فقد ظهر اجلراد ب�شكل
كبري ومل يخفه �إال جرادة من ذهب( .)53ولي�س هذا
فقط ،ففي �سرق�سطة ال يدخلها ثعبان وال عقرب..
ف�إن دخل �أر�ضها ال يتحرك وال ي�ؤذي ،وثمة حجر يف
�ساحل �أل�ش �إذا و�ضع على ذئب يرتك طبعه( .)54وهذا
تقدي�س وا�ضح للمدن الأندل�سية بل افتتان بها .ينبئ
أندل�سي يف حياته.
عن حل مل�شكلة تواجه ال
ّ
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ب�صورة قد�سية وك�أن هال ًة �أل�صقت بها ..ولعل الذي
قاد الأندل�سيني لذلك هو حبهم لبالدهم وانتما�ؤهم
لها ،وطبيعة البيئة الأندل�سية اخلالبة ،والن�شاط
العلمي الذي كانت تقوم به هذه املدن من خالل
مفكريها.

�أما ما جاء منها بخ�صو�ص النبات ،ومظاهر
الطبيعة الأخرى ،فثمة زيتونة يف مدينة لورقة «�إذا
كان وقت �صالة الع�صر من اليوم الذي ي�ستقبل �أول
ليلة من �شهر مايه نورت الزيتونة ،فال يجن عليها
الليل �إال وقد عقدت ،وال ي�صبح �إال وقد ا�سود زيتونها
وطاب( .)55وقد فاقت ق�ص�ص الأطعمة الت�صور؛
فطعام مدينة لورقة يبقى مطمر ًا حتت الأر�ض
ع�شرين عاما ال يتغري( . )56ويف بلط�ش �أحد الأقاليم
يف �سرق�سطة نهر يظهر مرة واحدة يف العام من �شهر
�أغ�شت ،و�إذا غابت ال�شم�س لذلك اليوم يزول(،)57
وكذلك يف �شنتمرة �إحدى مدن الأندل�س عني ماء «
تنفجر مباء كثري يب�صر النا�س ذلك عيان ًا ،ف�إذا قربوا
منها وقفوا عليها انقطع جريانها ،فال تب�ض بقطرة،
ف�إذا تباعد النا�س عنها عادت �إلى حالها( .)58وقد
تعدى ذلك �إلى وجود نباتات يف جزيرة قاد�س ي�سكر
لبنها(.)59
ومن مظاهر الطبيعة التي خرجت عن م�ؤلوفها
املغارة التي ال يدرك لها قرارا ،فقد ّمت �إغالقها
بتنب وح�شي�ش ..ولكنها عادت �إلى ما كانت عليه بعد
و�صف املكان وانهيار الروم ..وقيل �إن الروم ظهروا
يف عيون املياه ،ويعتقد �أنها باب من �أبواب الرياح(.)60
ومنها – �أي�ض ًا -ال�شق الذي يف ال�صخرة « وفيه ف�أ�س
حديد متعلق من ال�شق الذي يف ال�صخرة ،تراه العيون
وتلم�سه الأيدي ،ومن رام �إخراجه مل يطق ذلك ،و�إذا
رفعته اليد ارتفع وغاب يف �شق ال�صخرة ثم يعود
�إلى حالته( .)61وقد ورد �أن هناك �شجرة فيها حائك
ن�سيج الثياب ..وكان هذا وا�ضح ًا يف �شجرتني من
�شجر الق�سطل يف جوف كل واحد منهما حائك ين�سج
الثياب(.)62
وهذه الأ�ساطري وغريها تظهر املدينة الأندل�سية

الأ�ساطري االقت�صادية:
يع ّد املجتمع الأندل�سي من املجتمعات الزراع ّية،
لذلك �أظهرت �أ�ساطريهم اهتمام ًا وا�ضح ًا بالزراعة
حيث تعر�ضت �إلى غنى الرتبة الأندل�سية ،و�أنواع
املزروعات التي تزرع يف مناطقهم ،وطريقة تخزينهم
للحبوب ،وكيفية طحنها .والأ�ساطري الزراعية –
عادة »-تقوم على حركات ثالث ،الوالدة واملوت
والبعث ،م�صورة بذلك حركة الطبيعة املتغذية من
ذاتها ،املتجددة من خالل موتها(.)63
ومن مظاهر الإنتاج لديهم كور �أ�شكوين « تنبت
الأر�ض هناك بطبعها �شجر التفاح والكمرثى والتني
والرمان و�ضروب الفواكه حا�شا �شجر التوت ،من
غري غرا�سة وال اعتمال( .)64وثمار الأ�شجار تفوق
العقل الب�شري ،فثمرة التفاح والكمرثى �أربعة
�أ�شبار( .)65وبجوار �سرق�سطة بلغت زنة الثمرة ثالثة
�أ�شبار( ،)66وجعلوا لبع�ض املدن خوا�ص ًا تنفرد بها
فطليطلة« .حنطتها ال ت�سو�س على مر ال�سنني(. )67
ومدينة �شنرتة يزرع فيها القمح وال�شعري ويح�صدان
عن م�ضي �أربعني يوم ًا من زراعته( .)68ويرى الباحث
�أن ثمة تقرير ًا على غنى الرتبة الأندل�سية ،وعظيم
عطائها.
وقد كان عندهم طرق لتخزين احلبوب ففي
طركونة زعم قوم �أنهم وجدوا هناك بيوت ًا مملوءة
قمح ًا و�شعري ًا من الأزمان ال�سالفة ،وقد ا�سود حبه
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وتغري لونه( .)69ولعل هذا يظهر – �أي�ض ًا -تاريخ ًا
جميد ًا ما�ضي ًا للأر�ض الأندل�سية .وقد وجد يف
الأندل�س بع�ض البيئات الرعوية لكنها ال ت�شكل م�ساحة
كبري ًة ،فكان لديهم جزيرة ت�سمى جزيرة الغنم كلها
راع �أو ناظر( .)70ولعل وا�ضع الأ�سطورة هنا
غنم بال ٍ
يريد �أن يظهر لنا الأمان الذي تعي�شه الأندل�س.
�أما من حيث اهتمامهم باملاء كونه عام ًال مهم ًا
يف احلياة ويف الزراعة على اخل�صو�ص – هنا،-
فقد كرثت الأ�ساطري حوله ،فقد ا�ستخدمت املياه
يف �إدارة الرحى ،ففي قلعة طلبرية املبنية على جبل
عظيم عني ماء تدير ع�شرين رحى( )71ويف لورقة نقر
يف�ضي �إلى جبل ظليم ممتلئ ماء ،كله معتمد على
�أرجل( .)72ولن تبقى احليوانات عندهم بال ماء وهي
ت�شكل �ضرورة مهمة لديهم يف احلمل واحلراثة ،فثمة
عني ماء يف �شقورة « يف حجر قدر ما تدخل الدابة
ر�أ�سها فيه فت�شرب ،ويتتابع على ذلك العدد الكثري
من الدواب فت�صور رواء ،ف�إذا ا�ستقى يف �إناء مل
يكد يروي الرجل( .)73وقد عر�ضت بع�ض الأ�ساطري
لل�صعاب التي تواجه الأندل�سيني يف مائهم ،ومن
ذلك العلق مما دعاهم لي�ضعوا لها ح ًال .فثمة عني
ماء عذبة بجوار مر�سيه �إذا �شرب الإن�سان منها
�سقط ما علق يف حلقة من علق»( .)74وبذلك فهم
ي�صنعون ح ًال مل�شاكل معي�شتهم ،و تدبري حياتهم.
ولعل غالبية الأ�ساطري املهمة تتحدث عن �أ�صل العامل
لتعك�س ال�شكل احل�ضاري الغالب للتقاليد كما هو يف
جمتمعات ال�صيد حيث توجد �أ�ساطري حتكي عن
الو�سيلة املتبعة يف �صيد احليوانات وعادات ال�صيد
يف حني املجتمعات الزراعية تعطي الأ�سطورة �أهمية
للأدوات والأ�ساليب الزراعية ،وكذلك املجتمعات
الرعوية( ،)75وهذا وا�ضح لدينا من خالل الأ�ساطري

الأندل�سية حيث ركزت على الزراعة �أكرث من غريها،
لأنها الطريقة الأجنع يف الو�صول �إلى معي�شة فا�ضلة
لديهم.
الأ�سطورة ال�سيا�سية:
قامت الأ�سطورة ال�سيا�سية على معاجلة �أمور
عدة .منها فتح الأندل�س ،وطريقة الفتح ،و�صفات
القائد الفاحت ،ثم عاجلت احتالل بيت املقد�س ،ونقل
مائدة �سليمان وذخائره �إلى الأندل�س .ومن الأ�ساطري
التي عاجلت فتح الأندل�س من حيث توقع فتحها من
قبل العرب؛ البيت الذي كان مغلق ًا فكلما جاء ملك زاد
على بابه قف ًال ،فعندما تويف لذريق ،ق ّرر احلاكم فتحه
ظان ًا �أنه بيت مال ،فعندما فتحه ف�إذا هو فارغ ال �شيء
فيه �إال �شقة مدرجة قد �صورت فيها �صور العرب على
اخليول ،وعليهم العمائم متقلدي ال�سيوف ،متنكبي
الق�سي ،رافعي الرايات على الرماح ،ويف �أعالها
كتابة بالأعجمية فقرئت ،ف�إذا هي� ،إذا ك�سرت هذه
الأقفال عن هذا البيت ،و فتح هذا التابوت فظهر ما
فيه من هذه ال�صور ف�إن الأمة امل�صورة فيه تتغلب
على الأندل�س ومتلكها ،فوجم لذريق ،وعظم غ ّمه
وغم العجم و�أمر برد الأقفال ،و�إقرار احلرا�س على
ّ
(.)76
حالهم» ويرى الباحث �أن هذه الأ�سطورة �أ�شارت
من بعيد لواقع �سي�أتي حدثه ،على العجم ت�أخريه
لكنه واقع .ومن هنا ف�إنّ االنرثبولوجني « يق�صدون
من خالل الواقع والأ�سطورة معرفة اخل�صائ�ص
واملميزات العامة ملختلف املكونات التي تدخل يف بناء
العمل الأدبي ال�شعبي»( .)77وقد ظهرت يف الأ�ساطري
�صورة القائد امل�سلم الذي �سيفتح الأندل�س ،فهذه
عجوز قالت لطارق بن زياد� :إنه كان لها زوج عامل
باحلدثان ،وكان يتحدث عن �أمري يدخل بلدنا وي�صفه
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الي�سرى كاملا�شي ،وارتفاع ال�صنم من الأر�ض �إلى
ر�أ�س ال�صورة مائة و�أربعة وع�شرون ذراع ًا ،لطول
ال�صورة من ذلك ثمانية �أذرع ،وقيل �ستة ،وقيل �إن
هذا الذراع بالذراع الكبري الذي هو ثالثة �أ�شبار
ون�صف ،وقد خرج من بني رجليه عمود نحا�س،
وذهب �صاعد ًا قد عال فوق ر�أ�سه نحو ذراعني يف
ر�أي العني ،وكان يقول �أهل العلم باحلدثان يف �سالف
الأزمان يو�شك �أن يقع من يد هذه ال�صورة �أحد
املفتاحني فيكون بذلك بدء حترك الفنت بالأندل�س،
ثم يقع الآخر بعده فيكون حينئذ خراب الأندل�س(.)81
ويرى الباحث �أنه كان لدى �سكان الأندل�س حد�س
ب�ضياع الأندل�س من بني �أيديهم ،ولعل الذي قادهم
�إلى ذلك بيئة الأندل�س اجلميلة ،وموقعها احل�صني،
وتتابع احل�ضارات يف ال�سيطرة عليها.
وقد كان لديهم والء للأندل�س وتربها ،فهذه �إحدى
املدن حتتوي تراب ًا ي�صنع منه الربام ،وي�ستعمل يف
النار ع�شرين �سنة دون �أن ينك�سر �أو يتغري ما بداخله
من طعام يف الربد واحلر( . )82ويرى الباحث �أن هذا
ي�شكل انتما ًء �صادق ًا ،وحب ًا خمل�ص ًا للبيئة الأندل�سية
من قبل �ساكينها ب�إظهارهم ملحا�سنها ..ومن
هنا ينبع دورها ( الأ�سطورة) يف ات�صال الإن�سان
بالطبيعة وحركة الف�صول ،كما تعني الأ�سطورة على
ت�صور وا�ضح حلركة التطور يف احلياة الإن�سانية(،)83
وت�سعف الإن�سان بالربط بني املا�ضي واحلا�ضر،
()84
وتوحد بني التجربة الذاتية واجلماعية

�ضخم الهامة ،بكتفه الأي�سر �شامة ..فر�أتها و�أق ّرت له
بذلك(. )78
وقد و�ضحت بع�ض الأ�ساطري اخلراب والدمار
الذي �أحلقه بختن�صر عند احتالله لبيت املقد�س،
ونقله ذخائره �إلى الأندل�س ،وقد متثل ذلك �أ�سطورة
اللوح الرخام الذي كان يف �سور ماردة ،وقد اقتلعه
ها�شم بن عبد العزيز عند واليته لها ،فقد كان �شديد
ال�صفاء ،كثري ًا ما يخيل للناظر �أنه جوهر مهم،
ف�أمر باقتالعه ،فقلع بعد معاناة ،فلما �أنزل فيه كتاب
عجمي فجمعت عليه من كان مباردة من الن�صارى،
فزعموا �أنه ال يقدر على ترجمته �إال عجمي ذكروه
يعظمونه ،ف�أنفذت فيه ر�سو ًال ،ف�أتيت ب�شيخ هرم
كبري ،فلما و�ضع اللوح بني يديه �أجه�ش بالبكاء،
وا�ست�صرب ملي ًا ،ثم قال لرتجمته ،براءة لأهل �إيليا
ً ()79
ممن عمل يف �سورها خم�سة ع�شر ذراعا»
وقد �أ�شارت الأ�ساطري �إلى تغلب الرببر على
مدينة �إلبرية ،فهذا الفر�س املنحوت من حجر �صلد
قدمي ال يعلم وا�صفه ،كان الغلمان يركبونه ويتالعبون
حوله �إلى �أن انك�سر منه ع�ضو ،فزعم �أهل �إلبرية� ،أن
يف تلك ال�سنة التي حدث فيها ك�سره تغلب الرببر على
مدينة �إلبرية(.)80
ومن نذر اخلراب �صنم قاد�س الذي كان موجود ًا
بجزيرة قاد�س ،وال�صنم مربع ،ذرع �أ�سفله من كل
جانب �أربعون ذراع ًا ،وارتفع على قدر هذا الذرع
الذي �ضاق ،وارتفع على قدر ذلك الذرع الثاين ثم
�ضاق ،وارتفع على قدر ذلك الذرع الثالث ،ثم خرط
البنيان من ابتداء الطبقة الرابعة �إلى �أن �صارت
قدم ًا ال�صورة على �صخرة واحدة قدر تربيعها يف ر�أي
العني �أربعة �أذرع ،قد تقدمت رجله اليمنى ،وت�أخرت

النتائج:
تو�صلت الدرا�سة �إلى جمموعة من النتائج
�أبرزها:
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عت الأ�سطورة من حيث املعاجلات
 .4تو ّز ْ
يف خم�سة مالمح هي :الأ�ساطري االجتماعية،
والدينية وقد�سية املدن واملواقع ،واالقت�صادية،
وال�سيا�سية .ويزعم الباحث �أن الأ�ساطري
االجتماعية كان لها ح�ضور �أكرث من غريها،
ولعل هذا يعود �إلى ارتباطها باملجتمع وحركة
احلياة فيه.
 .5مل تعبرّ �صورة ال�شهيد يف الأ�ساطري عن
حالة الإيجاب التي نعلمها ،بل انحرفت لتربهن
عن حالة ال�ش�ؤم يف املجتمع.
 .6عبرّ ت الأ�ساطري عن افتتان �أهل الأندل�س
مبدنهم وما تل ّفه من جمال ومت ّيز ،وما يعتمل
ذاكرتهم من خوف على امل�ستقبل وتعليل الظواهر
الغيبية ،ثم حماولة تف�سري هذا الغيب �أو الواقع
-على حدٍّ �سواء -ب�أ�سطرة عوامل الطبيعة.

 .1يع ّد كتاب «الرو�ض املعطار يف خرب الأقطار»
من امل�صادر الأندل�سية التي تكتنز معرفة وا�سعة
ومتنوعة وقفت الدرا�سة عند الأ�سطورة لكنها
تركت ظواهر �أخرى حتتاج البحث والتق�صي؛
كدرا�سة لغة الكتاب والك�شف عن ال�صورة مثال.
 .2املق�صود بالأ�ساطري يف القر�آن الكرمي
ال يختلف عن معناها ا�صطالح ًا ولكن القر�آن
ّ
يو�ضح من خالل احلوار العقلي ق�صور �إدراك
امل�شركني عن معرفة الفرق بني القر�آن
والأ�ساطري فيتوالد عقلي ًا نفي ال�شبه بينهما.
 .3يزعم الباحث �أن الأ�ساطري الأندل�سية –يف
معظمها -هي �أ�ساطري حملية ،تعالج مو�ضوعات
�أندل�سية ،ولكن هذا ال مينع من وجود بع�ض
الأ�ساطري الأندل�سية املت�أثرة بالأ�ساطري امل�شرقية
يف الفكرة واملعاجلة.
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