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 كتاب ألف ليلة وليلة :

من كتب الروايات الشعبية ، ويتألف من روايات شعبية أسطورية ، ُطبعت بطابع المبالغة      

أحياناً إلى حد الخرافة مثل قصص السندباد ، ولربما تقترب من الواقع أحياناً ، وقد أُريد بالعدد 

 )ألف ليلة وليلة( التكثير ، ال التحديد .

أي ألف خرافة ، ولعل المسعودي في كتابه  )هزار إفسانة(ويدعى هذا الكتاب بالفارسية      

مروج الذهب ومعادن الجوهر أول من أشار إليه ، نقل إلى العربية في القرن الثالث الهجري ، 

وهو مجموعة ضخمة من القصص الشائقة ، بعضها فارسي األصل ، وبعضها دخيل من وضع 

ألصيل فمعزو إلى قاصيق فارسية تدعى شهرزاد وكانت قد تزوجت من ملك العرب ، أما ا

ساساني طاغية ، يقتل كل زوجة يقترن بها صباح اليوم التالي ، بعد أن خانته زوجته األولى ، 

 ذلكم هو الملك شهريار .

وإذ خشيت شهرزاد على نفسها ، أخذت تقص عليه كل ليلة طرفاً من قصة مسلسلة ،     

الصباح قبل تمامها ، فيبقي عليها لتكملها في الليلة التالية ، ولما كانت الليلة األولى بعد ليدركها 

األلف استشفعت إليه بأبنائها الثالثة أن يبقيها في عصمته ، وكشفت له عن حيلتها فأكبر عقلها 

 وأبقى عليها .

ور حول الرشيد والبرامكة ، وأما الدخيل عليها فقد جاء ممثالً في حلقتين : األولى بغدادية تد    

والثانية : مصرية تدور حول القاهرة ، ولياليها ، وسمرها وما طبع عليه أهلها من روح الدعابة 

 وعذوبة الحديث .

ترجم هذا الكتاب أيضاً إلى معظم لغات العالم ، ونال عناية المستشرقين في القرن التاسع      

 ه إحدى قصائده .عشر ، وبخاصة ديكنز وتنيسون الذي نظم في

  * أغراض الكتاب : 

تأتي أغراض الكتاب في مناٍح عدة ، منها الغرض التعليمي ، بأسلوبه الجذاب الذي يجمع      

بين الفكاهة والخرافة ، يقرأها عامة الناس فيجدون فيها متعة وأُنساً وتسلية بما فيها من نوادر 

بالطرق التي يتخلص منها المرء من  وعجائب ، كما أن فيها الغرض األخالقي الذي يعرف

الواقع المر ، ويوصله إلى الحقيقة عبر الخيال والعاطفة ، كما إن في الكتاب سمات الغرض 

الترفيهي من خالل حكاياته وقصصه المختلفة ، إذ ُعدت هذه الحكايات والقصص أداة إلهاء 

 الجاد الذي تنهض به .  وتخدير ألمم عاشت في عهود الضعف واالنحطاط ، أبعدتها عن العمل

 :  * أهمية الكتاب

تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه تراثياً عربياً وشعبياً تتوارثه األجيال العربية واألمم      

األخرى ، كما إن الكتاب سفر تاريخي وفلسفي يعكس بصدق وأمانة ، المالمح االجتماعية 



مع الشرقي خالل القرون الوسيطة ، إذ يصور والسياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية للمجت

حياة البالط والطبقات الحاكمة والتجار المترفين وما عليه من ترف وبذخ ، كما يعكس الطبقات 

 الشعبية المحرومة التي ترزخ تحت عباءة الفقر والحرمان والعوز .

فنية تصور  كما تأتي أهمية الكتاب من النصوص الشعرية التي حوته ، وهي ذات قيمة     

األحداث تصويراً دقيقاً وصادقاً ، حتى كأنها جزٌء منها لسبق ال يقبل الفصل ، وقد ضّمنت هذه 

النصوص أغراضاً عدة منها المديح والهجاء والوصف والغزل وغير ذلك ، ومنها أبيات للحكمة 

 وأُخرى لألحاجي واأللفاظ التي وردت مع كل نص .

صصه من عناية الباحثين والدارسين والنقاد والكّتاب بدراسته ، كما تأتي أهمية الكتاب وق     

فقد اهتم به أهل السرد ، وأهل األدب ، وأهل الفلكلور والتراث الشعبي ، وأهل الفن سواٌء من 

الرسامين الذين أبرزوا كثيراً من مشاهدها في لوحاتهم ، أم الموسيقيين الذين عبقت موسيقاهم 

لشعراء الذين استوحوا منها صورهم ورموزهم أو األدباء الذين سكبوه باألجواء الشرقية ، أو ا

 في حكايات عصرية لتكون زاداً للناشئة بما فيه من حكم وعبر .

 * أما المآخذ التي أُخذت على حكايات ألف ليلة وليلة :

عض ُكتبت الحكايات بلغة شعبية عامية أقرب إلى البغدادية ، ففيها من العامية الدارجة وب -1

 العبارات الركيكة .

تصور كثير من حكايات الكتاب أوضاعاً أخالقية خاصة تجمع عالقة المرأة بالرجل ،  -2

وتنظر إلى المرأة نظرة مزرية وإساءة الظن بها ، فضالً عن اتخاذها وسيلة للتمتع فقط ، وكثرة 

 األلفاظ السوقية البذيئة التي كانت ترددها عامة الناس .

ايات الكتاب بالحقائق التاريخية والجغرافية ، فقد شّوهت شخصية هارون الرشيد ال تتقيد حك -3

، وهو الخليفة العباسي األشهر الذي كان يحجُّ عاماً ويغزو عاماً ، فقد صّوره الفرس الهياً ، 

ماجناً ، غافالً عن واجبات السلطة ، ومن التشويه الجغرافي أن األندلس تقع خلف صعيد مصر 

. 

طراد الممل في الكثير من حكايات الكتاب ، بتفريع األحداث وتراكمها ، مما أدى إلى االست -4

 ضعف الحكاية ، وضعف الحبكة فيها ، وتشتت فكر القارئ وهو يتابعها .

 نموذج من كتاب الف ليلة وليلة :

،  ومن نماذج المحاكمات العادلة ، أن شاباً قتل شيخاً ، بسبب قتل الشيخ لفحل جمال الشاب) 

فتعلق أهل القتيل به ، وقدم الى عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( وقد وقف الجميع أمام الخليفة 

العادل ، قال عمر : باعتباره حاكماً ، وما قصتكما معه ؟ قال الشابان : نحن أخوان شقيقان ، 

زه عن وباتباع الحق حقيقان ، كان لنا اب شيخ كبير ، حسن التدبير ، معظم في القبائل ، من



الرذائل معروف بالفضائل ... فخرج يوماً إلى حديقة له ليتنزه في أشجارها ويقطف يانع ثمارها 

، فقتله هذا الشاب ، وعدل عن طريق الرشاد ، ونسألك القصاص بما جناه ، والحكم فيه بما 

 أمرك هللا ( .

 * مصادر ومراجع دراسة ألف ليلة وليلة :

ألف ليلة ليلة وليلة أنموذجاً :  –راسة في نظم االتصال األدبي د –اتساق التداول التعبيري  -1

 د. فائز الشرع 

 ألف ليلة وليلة : د. سهير القلماوي -2

 بغداد في ألف ليلة وليلة : د. أحمد محمد الشحاذ -3

 فنون األدب الشعبي : أحمد رشدي صالح -4

 الحكاية الشعبية : د. عبد الحميد يونس -5

 


