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  بن زیاني: األدب الشعبي العام                                         األستاذ: مقیاس

  01/02/03:أدبیة                                     األفواج. د/ السنة الثانیة لیسانس

                  المالحم:  السردیات الشعبیة              03المحاضرة

  :مفهوم الملحمة -1

: الموقعة العظیمة القتل في الحرب، نقول" لغةال في جمع ملحمة، وتعني المالحم :لغة-أ 

َلَحَم : اإلحكام، الفصل، الفرّي، نقول: تالحم القوم، أي تقاتلوا كّما یّدل مصدرها على معنى

نظمه، فهو ملحم، والقصیدة ملحمة، إذا كانت مترابطة : أحكمُه، وألحم الشِّعر: األمر، أي

  .1"محكمة

جنس أدبي قائم بذاته له مقّوماته وخصائصه الفنیة التي تمّیزها عن  الملحمة :اصطالحا- ب

یتفق و، ...باقي الفنون األدبیة األخرى، كالمسرحیة، القصیدة، القصة، المقامة، األسطورة

الملحمة تعریفا  دقیقا جامعا شامال یرضي  تعریف وضبط معظم الباحثین على صعوبة إیجاد

أّن الرأي السائد هو أّن الكلمة تشیر إلى القصیدة القصصیة الطویلة التي " جمیعهم، غیر 

تسجل األعمال البطولیة الخارقة التي صدرت عن بعض األبطال الحقیقیین أو األسطوریین، 

عجازیة الخفیة كاآللهة والمردة والتي تمتزج فیها أفعال البشر وتصرفات بعض الكائنات اإل

  . 2"والشیاطین والوحوش المخیفة

القصیدة القصصیة الطویلة التي تحكي " ویقصد بالكلمة في معناها األصیل والدقیق    

ما یكون لها مغزى  أعمال البطولة التي تصدر في العادة عن بطل رئیسي واحد، والتي كثیرا

ّل ما هو بطولي، ویفوق قدرات البشر العادیین، ، وتستخدم كلمة ملحمي إلى ك"قومي واضح

  .3وتجمع بین الروعة والعظمة والجالل
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.المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  3  
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بمقّومات یتمّیز العمل الملحمي عن غیره من األعمال اإلبداعیة  :خصائص الملحمة-2

  :وخصائص عاّمة هي

 فهي تصّور البطوالت والمعارك الحربیة، تعتمد الملحمة على سرد حدث ملحمي رئیسي، -

تتعلق بالتجربة اإلنسانیة، كالحب في الموضوعات التي وتشعب تنّوع  نجد بجانبهكما 

فضال عن بعض القصص  والبغض والكراهیة، والصداقة، والحیاة والموت، وما بعد الموت،

   .ذات الطابع الدیني مع اإلشارة إلى بعض العادات والتقالید

مع األسطورة والحكایة  إلى جنب جنبا تسیر األحداث والوقائع الحقیقیة في الملحمة نجد -

لتي ال تخلو من المبالغة والتهویل، وا ،الخرافیة والقصص والروایات المتعلقة بأعمال البطولة

  .فهي تجمع بین الحقیقیة والخیال

والقوى اإللهیة أو الفائقة للطبیعة،  شخصیة البطل في المالحم هو مزیج بین القوى البشریة -

یجمع في تكوینه بین العنصرین البشري الذي ) جلجامش( السومریةبطل الملحمة : مثل

  .، ولهذا كان یتمتع بقدرات خارقة للعادةواإللهي

  .قصائدها طویلة، قد تصل إلى اآلالف من األبیات -

الملحمة هي نوع من الشعر الالشخصي أي أنه شعر غیر ذاتي، فهو موضوعي ال تظهر  -

فهي تعبر عن روح تلك الجماعة أو القبیلة وعن اعتزازها بأبطالها  فیه شخصیة الشاعر،

وأمجادها، ولكن هذا یعني أن الشاعر ال یعبر عن عواطفه وأحاسیسه، إذ نجده كثیرا ما 

  .یتعاطف مع البطل أو حتى مع بعض ضحایاه

  .شفاهیة أو مدّونة كون المالحمتقد  -

وأعمالها الشعریة  هاالمعروفة لها قصائد الشعوب یمكن القول أّن كلّ : أشهر المالحم-3

ذات الحضارات  التي تتغنى فیها بأبطالها وأمجادها، ویستوي في ذلك المجتمعات القدیمة

العریقة أو الشعوب البدائیة، ورّبما تكون بعض المالحم قد تأثرت بمالحم أخرى نشأت في 

، ثقافات مختلفة واستعارت منها بعض العناصر نتیجة الّتصال هذه الثقافات بعضها ببعض

  :ومن أشهرها
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" ردوسيملوك الفرس لصاحبها الف وأمجاد وهي تحكي سیرة وبطوالت: ملحمة الشاهنامة -

ألف بیت أهم األساطیر اإلیرانیة القدیمة وعرضها عبر تخیله  60لقد جمع الفردوسي في 

الخالق بأسلوب رائع وٕاطار مدهش وٕایقاع أخاذ، حتى أصبح هذا العمل األدبي الكبیر 

  .4"مصدر إلهام لعدد كبیر من الشعراء والمفكرین عبر العصور

 إذ ،تعتبران من أروع المالحم التي عرفتها اآلداب العالمیة :الرمایانا والمهابهاراتا ةملحم -

هاتان الملحمتان الجانب األكبر من األدب الملحمي عند الهندوس القدامى، كما أّنهما  تؤلف"

معا تعطیان صورة واضحة ومتكاملة عن الثقافة والحضارة الهندوكیة وعن الحیاة السیاسیة 

من  ، وتعتمدان على عدد كبیر5"واالجتماعیة بل أیضا عن الّدین والفكر في الهند القدیمة

  .ات الخرافیةالقصص والحكای

في  هاأشهر و  أقدم نموذج من أدب المالحم في تاریخ الحضارات تعد :ملحمة جلجامش -

نالت شهرة واسعة لیس في وادي الرافدین فحسب، بل في " إذحضارة بالد وادي الرافدین، 

 ، یقول األستاذ سبایزر فيكون موضوعها إنسانیا محضاً   ،6"أنحاء واسعة من الشرق القدیم

 إّن ملحمة جلجامش تتعامل مع أشیاء من عالمنا الدنیوي مثل اإلنسان والطبیعة" الصّددهذا 

وقد أمكن مزجها جمیعا ببراعة متناهیة لتكون خلفیة  ب والمغامرة، الصداقة والحرب،الح

تعالج مسألة الحیاة ، فهي 7"لموضوع الملحمة الرئیسي أّال وهو حقیقة الموت المطلقة

وقد اكتشفت هذه الملحمة السومریة ألّول مرة "، والبحث عن الخلود ومعنى الوجود ،والموت

لوحة طینیة، عرفت فیما بعد أنها  12، مكتوبة بخط مسماري وعلى 1853وبالصدفة عام 

تعود للمكتبة الخاصة والشخصیة للملك اآلشوري آشور بانیبال في مدینة نینوي في العراق، 

ن مكتوبة باللغة األكادیة ومحفوظة في المتحف البریطاني وتحمل في هذا األلواح الطینیة اآل

                                                           
، 01.جلجامش الشاهنامة، دار الكتاب العربي، دمشق، ط 2مجدي كامل، مالحم وأساطیر خالدة  -  4

 .195، ص 2009
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نهایة هذه األلواح أو الملحمة توقیع شخص اسمه إیفي إونیني الذي یتصور أنه كاتب 

  .8"الملحمة

شخصیة تاریخیة هو الملك السومري "بطل الملحمة ؟ الملحمةهذه بطل من هو  -

م، وال شك في أّنه .ق 2650حكم في حدود جلجامش، سادس ملوك ساللة الوركاء الذي 

كان ملكا عظیما وبطال شجاعا وصاحب خصائل ومنجزات فذة، مّما حمل الشعراء القدامى 

 اه من العنصر اإللهي وثلث اهالتي تصّوره في ثلث ،9"على تخلید ذكراه في هذه الملحمة الفریدة

  .من العنصر البشري

ابراهیم أّن ملحمة جلجامش ترتكز على أصل تاریخي، ترى الباحثة نبیلة : أقسام الملحمة -

  :10هي ویمكننا تقسیمها من حیث تناولها للموضوع إلى أربعة أقسام

  .یحكي قصة صداقة جلجامش وأنجیدو: القسم األّول

  .یحكي األعمال البطولیة لجلجامش ورفیقه أنجیدو: القسم الثاني

، وقصة ول إلى الحیاة الخالدةیحكي مغامرات جلجامش من أجل الوص: القسم الثالث

  .الطوفان

  .من العالم األسفل الموتى یتعلق بمسألة الموت، وتحضیر جلجامش ألرواح: القسم الرابع
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