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  التكرار في النثر الفني وألف ليلة وليلة  5المحاضرة 

هي مجموعة من القصص التي رويت في مناطق متعددة في غرب وجنوب آسيا 

باإلضافة إلى الحكايات الشعبية التي جمعت وترجمت إلى العربية في اإلسالم وكان 

ويورث الطرب( وقد اسمها العربي القديم )أسمار الليالي للعرب مما يتضمن الفكاهة 

تم جمعها على مدى قرون من قبل مؤلفين ومترجمين وكتاب كثيرين من مختلف 

الحضارات القديمة الهندية والفارسية والمصرية والعراقية حتى لم يعد من الممكن 

أن ننسبها إلى قائل أو كاتب معين ولكن طابعها العام النهائي اتخذ السمة العربية 

 كايات العربية.فصارت تعرف بأنها الح

ومعظم الحكايات كانت في األساس قصصا شعبية من عهد الخالفة العباسية ولكن 

القصة التي تشكل المدخل تم استخالصها من العمل البهلوي الفارسي ألف خرافة 

وهي بالفارسية هزار أفسان والتي بدورها اعتمدت على األدب الهندي وهناك من 

 ي.يقول أن أصل هذه الحكايات بابل

وتتفق جميع الروايات على القصة االفتتاحية أو القصة اإلطارية عن الحاكم شهريار 

وزوجته شهرزاد حيث أن القصص تنطلق أساسا من هذه القصة اإلطار وتبدأ حينما 

ثم يكتشف الملك شهريار أن زوجة  أخيه كانت تخون زوجها وقد صدم لذلك األمر 

إعدامها وبدأ يرى أن جميع النساء  اكتشف أن زوجته تخونه أيضا ولذلك قرر

خائنات ومخطئات وصار يتزوج العذارى يوميا ويقتل عروسته ليال قبل أن تأخذ 

الفرصة لتخونه وبعد مدة من الزمن لم يعد هناك المزيد من العذارى ليتزوجهن 



الملك ولم يعد بإمكان الوزير المكلف بتوفير الزوجات قادرا على إيجاد عروس 

تعرض شهرزاد ابنة الوزير المكلف بأن تتزوجه هي وبعد أخذ ورد للملك وهنا 

بينها وبين أبيها وافق الوزير على تزويج ابنته للملك وفي ليلة زواجهما بدأت 

شهرزاد تحكي للملك حكاية ولكنها لم تنهيها مما أثار فضول الملك لسماع نهايتها 

كمل شهرزاد الحكاية وفي الليلة ودفعه ذلك إلى تأجيل قتلها إلى الليلة التالية لكي ت

الثانية يكتشف الملك أيضا أن الحكاية لم تنته وأنه مضطر إلى تأجيل قتلها ليلة 

أخرى لكي يسمع نهاية الحكاية ويستمر الحال على هذا المنوال حتى تبلغ ألف ليلة 

وليلة ويمكننا أن نستنتج من هذه الحكاية أن المراد هنا هو العبير عن فكرة أن 

 حكاية سبب في استمرار الحياة.ال

تشيع الحكايات الخرافية في قصص ألف ليلة وليلة فهناك حكايات عن الجن 

والغيالن والقردة والسحرة والمشعوذين واألماكن األسطورية والتي غالبا ما تتداخل 

 مع الحياة الحقيقية على شكل أناس حقيقيين وأماكن حقيقية.

صيات الموجودة في الحكايات بسرد قصص وفي بعض األحيان تقوم بعض الشخ

أخرى تحتوي على شخصيات أخرى وبعض تلك القصص تحتوي على قصص 

 أخرى بداخلها مما ينتج نسيجا مترابطا من السرد الروائي.

وتختلف الروايات في تحديد نهاية القصص فتذكر بعضها بأن شهرزاد تطلب العفو 

قرر عدم رأى أطفالهما أمام عينيه  والبعض اآلخر يذكر بأن الملك شهريار عندما

إعدامها بينما تذهب بعض الروايات إلى أن الملك بقي في حيرة من أمره إال أنها 

جميعا تنتهي بعفو الملك شهريار عن زوجته شهرزاد ويتراجع عن قراره بقتل 

 النساء وبأنهن جميعا مخطئات وخائنات.

ي نهاية كل ليلة إذ تقوم شهرزاد ويعتمد أسلوب الراوي في الحكايات على التشويق ف

بقطع القصة حينما يكون البطل في خطر أو حينما تصل الحكاية إلى المنتصف لتبين 

بعض المبادئ الفلسفية المجردة أو بعضا من الفلسفة اإلسالمية أو علم التشريح 

البشري وفقا لجالينوس وفي جميع هذه الحاالت تريد الحكايات زيادة الفضول لدى 

من أجل االستمرار في القص والحكاية ومن أجل االستمرار في البقاء على  الملك

 قيد الحياة ألطول مدة ممكنة.

وكان ابن النديم صاحب كتاب الفهرست أول من عرف بالكتاب وأشار إليه ثم تاله 

المسعودي والجهشياري وغيرهم من الباحثين المؤرخين العرب ويبدو أن القصص 

هارون الرشيد بارزة فيها لها روايتان رئيستان أولهما الرواية البغدادية وشخصية 

ثة كانت تتناقلها األجيال باإلضافة إلى وهي تشمل حكايات شعبية عربية قديمة متوار

حكايات ألفها المسلمون في العصر العباسي وحوادث وسير تاريخية، وأشهر 

حكايات هذا القسم حكاية علي بن بكار وشمس النهار وحكاية أنس الوجود والورد 

في األكمام وغيرها من قصص الحب، كما تصور الحكايات حياة النعيم والترف 



إليه الحضارة العربية اإلسالمية في بغداد والبصرة من ترف وتشهد  وتبينما وصلت

على الغنى في األسواق وتمثل الجواري في المقاصير وتجعل من هارون الرشيد 

 مثاال في العدل والصالح.

فبعد أن وصلت القصص إلى مصر في منتصف وهناك أيضا الرواية المصرية 

رواة على مر الزمن قصصا أخرى القرن الخامس الهجري تقريبا زاد فيها ال

فتكونت المجموعة المصرية الجديدة التي تعد من أكبر أقسام ألف ليلة وليلة، وتضم 

هذه المجموعة ما كتب من قصص في مصر وبالد الشام التصال البلدين بصلة 

وثيقة أيام الفاطميين ثم المماليك والعثمانيين وقد تألفت هذه القصص ما بين القرنين 

والعاشر الهجريين من القصص العربية والتقاليد اإلسالمية واألساطير  الخامس

 الشرقية.

تتألف ألف ليلو وليلة من القصة اإلطار ومجموعة من الحكايات الفرعية التي تولدت 

عنها فالقصة اإلطار هي التي تدور حول الملك شهريار كما قلنا وحكايته مع 

حكاية بسيطة تتضمن القليل من شهرزاد ويالحظ أن هذه القصة اإلطار هي 

األحداث والشخصيات وهذا التركيب البسيط هو الذي جعلها تتصف بالقدرة على 

احتواء الكثير من الحكايات الفرعية إذ أن ما تتسم به الحكاية الخرافية عامة هو 

وجود أجزاء رخوة في العمل القصصي تسمح باندراج أفعال قصصية ثانوية في 

مرار أما الحكايات الفرعية فهي التي روتها شهرزاد عن رواة سياقها تنشأ باست

آخرين وهي حكايات عديدة ومتنوعة كانت شهرزاد تتوقف عن رواية الحكاية في 

 كل ليلة لتكملها للملك شهريار في الليلة التالية.

على دفع المتلقي إلى زمن قديم ويعمل أسلوب السرد في حكايات ألف ليلة وليلة 

تعمال صيغة )يُحكى( والتي تعقبها عبارة )والله أعلم بغيبه وأحكم( تعد لذلك كان اس

صيغة للتخلص من تبعات نقل النص وسنده ومتنه بخالف كتب الحديث واألدب 

والتاريخ التي اعتنت بتوثيق الرواية سندا، إذ أن الحكايات تعد أدبا متخيال 

تجاهات، وبوصفه ومصنوعا يحمل في داخله الكثير من المواقف والرؤى واال

متخيال فإن هذه المواقف انعكاس لوجهة نظر قائل النص وصيغة )يُحكى أن( تحيل 

السرد إلى راو آخر  إلى المجهول الذي يتحمل كافة المسؤولية عما سيقال، ثم يتحول

ولكن ضمن اإلطار الداخلي للنص أو القصة التي يعد ساردها الكلي غير معلوم، 

وى السردي دورين دور السارد الداخلي القائم بمهمة فشهرزاد تتخذ على المست

السرد ودور الشخصية المشاركة في الحدث، وبعض القصص مؤطرة داخل 

 حكايات أخرى في حين تبدأ أخرى وتنتهي من تلقاء نفسها.

إن الجزء األكبر من الحكايات مكتوب بأسلوب النثر على الرغم من استعمال الشعر 

ومعظم القصائد هي طفة المتزايدة وأحيانا األغاني واأللغاز أحيانا للتعبير عن العا

 مقاطع مفردة رباعية وبعضها أطول من بعض.



وأغلب القصائد الشعرية المستعملة في الليالي تدور حول حمد الله وتعظيم أصحاب 

النفوذ فضال عن أنها تستعمل في تقديم المشورة والتحذير وطرح الحلول والتوسل 

والمغفرة والتحسر على القرارات الخاطئة وسوء الحظ وتنتقد من أجل الرحمة 

أسلوب المعيشة وتعبر عن مشاعر المتكلم أو اآلخرين وهذه المشاعر تتعلق غالبا 

بالسعادة والحزن ونحوهما كما يستعمل الشعر في طرح األحاجي واأللغاز ونحوها 

لثة بعد المئتين في حكاية من األسئلة والتحديات، ومن ذلك مثال ما ورد في الليلة الثا

األمير قمر الزمان إذ يقف شخص خارج القلعة ويريد إبالغ الملكة بدر البدور 

بوصوله فيلف خاتمه بورقة ويسلمه للخادم الذي يعمل على إيصاله إلى بدر البدور 

 وعندما يصل إليها تفتحه وترى الخاتم فتفرح فرحا شديدا وتنشد هذه األبيات:

 فرق شملنا        دهرا وفاض الدمع من أجفاني ولقد ندمت على ت

 ونذرت إن عاد الزمان يلمنا        ال عدُت أذكر فرقة بلساني

 هجم السرور علي حتى أنه         من فرط ما سرني أبكاني 

 يا عين صار الدمع منك سجية      تبكين من فرح وأحزان 


