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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 21-38 صص؛ م 2018

 لواسيني األعُرج «رمل الماية» ائي في روايةكالتلقي الح
 3مقصود بخشش، 2شهرام دلشاد، 1يفرهاد رجب

 جیالف جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف ؾأستاذ مشار . 1
 سینا، مهذاف بوعلي جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب توراهكد . 2
 مسناف جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب توراهكطالب د . 3

 03/05/1396: البحث قبول خيتار   55/07/1394: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
 یأصػػػلهي ىػػػي إ ػػػا یلوراػػػة وافرا ػػػات واحسػػػاط   تػػػكااػػػات الشػػػعلیة وال ولكاسػػػت ات الروااػػػة العربیػػػة مػػػ  اح

تػػاب لألػػل لیلػػة ولیلػػةل دور بػػارز كل. الروااػػات املتعػػادة من ػػا یاملصػػادر امام ػػة وا ػػذور احصػػلیة الػػت ذنل ػػ  وذتغػػذ
العػػرا احػػااخ متمػػذة مادمػػا وم ػػػ و ا  ردصػػعیا السػػػ یااػػات وأل  ػػػي روااػػات عااػػاة علػػكوَمعلػػم بػػه ىػػذه اح
اذػػب والروا ػػي ك اجعػػة اللیلػػة السػػابعة بعػػا احلػػلل لل، من ػػا روااػػة لرمػػة املااػػة. تػػاب امػػاـكال كوأ ػػااا ا مػػ  ذلػػ

الاراسة ىذه ذاُرس روااة لرمة املااةل م  منظػار مػن ن ديػاي  ػااخ وىػو مػن ن التليػي . ا زا ري واسیين احعرج
وضػػ   وذلػه  ادبلاعػػات وآراا یمػواط  الليػػاا واالفػتالؼ بػػه دػ  املصػػار ودػ  املتليػػ یعلػػ ام ػاز اىت كػػ یػخ ذر 
تػاب مػ   یػخ اللنػاا وبعػن العناصػر السػرداة كمػ  ىػذا ال یالػاو مػ  النتی ػة أد ػو ذلي ػ. اا ىػذه التغػ اتالروا ي ور 

ػػػا ةػػػا يف ألػػػل لیلػػػة ولیلػػػة ل ويف بعػػػن  یا یػػػة احفػػػر كاح العناصػػػر  ذيابلتػػػو يف بعػػػن كػػػوذُعػػػاو روااتػػػو مواصػػػلة ع  
ىػػا الروا ػػي و يػػا  لنظرذػػو ورؤاتػػو ا ااػػاة واتصػػل ا بػػ ذيلػػة مػػ   یالذو وآ اقػػو  تػػكالواق  املعػػیو ومشػػم ػػامین ا واغ  

واسػػیين بػػاؿ مػػ  املصػػاحة قػػاـ باملناقشػػة وبػػاؿ أف  عػػة  ػػ رزاد . الػػن  الروا ػػي یرذػػو علػػكىی نػػة الػػن  ال ااػػي و 
عا ػوا يف لػة السػبلة  ػ    ا   م  املػررفه والسػلبواه الػذكاذبة وهبا قا داقو  كجعل ا   صوأسبورة ممتازة يف د

 .مساداا  باحراة والن اؿ
 
 .املن ن التليي ؛ألل لیلة ولیلة ؛رمة املااة ؛واسیين احعرج: الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

املسروؿ الكاذب               farhadrajabi133@yahoo.com 
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 مةالمقد  . 1
ااػػػات كراػػػة ال اجیااػػػة يف املله ػػػات واحلوراػػػة واحػػػوادث املاىشػػػة اجكاليصػػػ  احسػػػبوراة وال ل

ي ح موضوعا  لل ناقشة وإطارا  سػرداا  مناسػلا  للػروا یه زاؿ ذُ ذما التارخيةتب كُذوجا يف الة الت البرا  
 ػر احجنػاس احدبیػػة كوالروااػة مػ  أ. سػػرداة إبااعیػة درامیػة تابػة  كرج من ػا  خُيػ تػی لیػافل ا الروا ػي 
 لػػلعن احسػػاط  أو الشمصػػیات واملعلػػـو أف  . ال اجیااػػة واملله یػػة والتارخيیػػة وادثالػػت ذليػػي احػػ

دب العػػػرا يف اح لزرقػػػاا الی امػػػةلوأسػػػبورة  لاحػػػالجلشمصػػػیة كلػػػ ا  لتليػػػي احدبػػػاا منػػػو  ك ظػػػا   
ألػػل لیلػػة لتػػاب ك   كػػوإخل يف احدب العػػاملي ل لبرومی یػػوسل و لبی  ػػالیوفلاحػػااخ أو حسػػبورة 

احدبػاا يف العػاق قػا اسػت اوا     م كال ؾىنا. العاملي والعرا: علی صعیاا  بأمهی ة حيظیل ولیلة
 ف  ةػػػا أ. وإخل لسا س جػػػو یجػػػول، لمارسػػػة بروسػػػيول، للو یس بػػػورفیسػلكػػػ  معػػػومنػػػو وذعااشػػػوا 

  كل. تابامم السرداةكذبري يف   لألل لیلة ولیلةلدال ظ   ااات و الروا یه الغربیه قا ذلي وا منو 
علػػا الروااػة العربیػػة وا  ػادة منػػو يف  ليػا للػػي ألػل لیلػػة ولیلػة مػی  »العػػرا  دبنسػلة إلػی احالب

وات ػػاوزه ، وكتابػػة دػػ  جااػػا اتأسػػس علػػا الػػ اث، عػػا اسػػتاعا و وتاورذػػو، ذبػػوار الروااػػة العربیػػة
إذف امل ػم ىػو الت ػاوز بػامللنی وامل ػامه الػت اتسػم هبػا ألػل . (34: 2002، وذػار) «دوف أف اكرره

 ا ةا عنا العااا م  ، كعلی ا ررة ع  ا ذعو دداكمترة جاااة    كلیلة ولیلة وسردىا علی ضوا  
رة جااػػاة كػػواسػػیين ايػػـو يف ىػػذه الروااػػة بتزواػػا  . ػلةیب ت ػػوظل ولواسػػیين احعػػرجلكػػالػػروا یه  

 .علی قصة   رزاد  یخ اول   ا وسیلة للیاف املواج ة التيابلیة به التيالیا واحاااة
جم وعػة مػ   علػیربتػو  »، ـ3334ج املنشورة يف سنة عر روااة    ة لواسیين اح لرمة املااةل

تاب ألل لیلو ولیلو الىت ربكا ددیازاد لش راار كاليص  الىت ذت هور ىف ذبااا الصیغة واسلوب  
العصر احػااخ  ندػو اعبػا رو ػا  إضػا یة  ددیازاد وىو ذعیو  ی ا احكااات باسلوب العصر الذي

بأسلوب جااػا وممتػ  لروااػات العربیػة واعبػا لنػا ال رصػة  لإلدساف الست تاع بروااة ألل لیلو ولیلو
احمػر الػػذي . إضػا ة دوعیػة وىامػػة للروااػة العربیػةىػػذه الروااػة . يف مواج ػة الواقػ  الػذي دعیشػو ا ف

ح ا ذيوؿ لنػا مادسػیناه أو مػا  ػب .  ر م  مستویكوعلی أ،  ر م  طرايةكحي لنا علی قرا تنا بأ
عتا صلة به اليامي ذُ وامل م أف ىذه الروااة . (3: ـ3334، ديال  ع  منیل) «ویأف دعر و أو دتعرؼ عل

أدسػػػاؽ الروااػػػة ا ااػػػاة   ی ػػػا يول  ػػػ  ػػػانكا ي العػػػرا لكػػػال ػػػرات اح مػػػ  اسػػػت ا توا ااػػػا ح ػػػا 
مػػػ     ػػي، صػػعیا السػػرد الروا ػػػي احػػااخ یذػػافة ضػػ   مشػػػروع الروااػػات ا ااػػاة علػػػ حجل ػػاو 
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 زاا  عتػا جػػذُ ر أف ىػذه الروااػة ك ػار بالػػذ . جااػاة عػا  ذُ  یػخ احسػلوب واللنػاا واحدسػاؽ الاافلیػػة 
أف  عػػة  الروا ػػي ػػاوؿ   يػػا. وروااػػة لاملمبوطػػة الشػػرقیةل لالیلػػة السػػابعةل روااػػة عػػةمػػ  جم و  رآفػػ

 .ا یا  للسردك  ی  ألل لیلة ولیلة ملن
قا اد تهي دراسات جاااة يف العاق النياي باأت م  املارسة ال ردسػیة  ا اار املتليیة يف ا داب

ر بین  ػػا ا  بعنااػػة بعػػن امليػػارده احملػػادیه إلػػی ىػػذا النػػوع مػػ  العالقػػات والتػػأا  والتػػأ وافتت ػػياملياردیػػة 
ىػو  ال روري يف دراسػتنا. تيابةوال عةا م  ج ات وجوه الت یاملصار واملتلي د    اارس اللا خُ  او ی 
ار جااػػاة أضػػاؼ علی ػػا كػػوبیػػاف رؤی وأ  لألػػل لیلػػة ولیلػػةلمن  یػػا  بػػه الروااػػة ويػػي  مػػواط  التلهذلیػػ

ىػا الروا ػي و يػا  لنظرذػو ورؤاتػو الشمصػیةالروا ي وق إذف . رباد إبااعیتو علی ذيلیا حبػي الاتبػو ر بػة اغ  
لتيػػارف الػػن  املصػػار ، الػػرواي والشمصػػیةا ز العامػػة السػػرداة   ػػي اللنػػاا وموقػػ  كػػالاراسػػة ىػػذه ذت مػػذ الر 

 .واملتليی وذارس التغی ات الت أذی هبا الروا ي ا زا ري وبیاف أسلاهبا
 لاملااة رمةلروااة  به التالقي مواط  ىي ما: السواؿ التايلع  يف ىذه الاراسة دراا أف ةیب 

 تاب ألل لیلة ولیلة؟كو  
ق حيا ظ   كا ز السرداة امامة ع  لألل لیلة ولیلةل لكالاو أف  لواسیين احعرجل قا افتار الر 

 ن ػا أسػلوب الروا ػي افػاص ىػی َ  علػی ، علی أطػره وتػاوره بػة عارضػو يف الػاالالت وامل ػامه
 .الراواة باؿ م  احسالیب والرؤی املوجودة يف الن  املصار

 خلفية البحث. 1-1
 رسػػػالة: الروااػػػة العربیػػػة من ػػػايف  لولیلػػػةألػػػل لیلػػػة لبعػػػن الاراسػػػات الػػػت ذناولػػػي ذولیػػػل  ؾىنػػػا
 بس ات توراه لذبلیات ألل لیلة ولیلة يف الروااة العربیة املعاصرةل لللا خكلنیة درجة الا ( م2014)

ىػػػذه الاراسػػػة بعػػػن  إزبػػػذت. العلیػػػاا الاراسػػػات كلیػػػة, الكلیػػػة. االرددیػػػة ا امعػػػة؛ جع ػػػري سػػػاق
امل ػػ وف ومنهاىػػا  اةالروااػػات العربیػػة وقامػػي باراسػػت ا بین ػػا وبػػه ألػػل لیلػػة ولیلػػة يف ضػػوا إضػػا

ربي  لرمة املااةلمادفلي روااة . الغرا يب والع ا يب والتينیات السرداة وا  ادة م  ألل لیلة ولیلة
 .أطر ىذه الاراسة

جعػػة . اض وذػػاراػػ ػػو ت ػػا ر أل  ؛ للعربیػػة املعاصػػرةذولیػػل الػػ اث يف الروااػػة ال( ـ2002) تػػابكو 
من ا ورباث ع  ذولیل ألػل ل رمة املااةلتاب بعن الروااات العربیة مادة حب و وروااة كال مرلل
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ل رمة املااةلنسلة إلی روااة الب. ةتل خمة الروااات كنسلة إلی  التاور اللهخ ب. لیلة ولیلة يف الروااة
ايف وذولیػػػل اللنیػػػة كااػػػة معػػػروؼ ا سػػػكإعػػػادة سػػػرد  ، ااػػػة ال رعیػػػةكتهبػػػیم اح: كبعػػػن ملا ػػػخ ؾىنػػػا

 .ولیلة ي بشمصیة سناباد يف ألل لیلةكالسرداة حلل لیلة ولیلة ومياردة  مصیة بش  املوراس
 واسػیين لروااػة ديااة قرااة يف' املااة رمة' ألغاز حية  و ايل صباؿ ،(2002، )بوطلعة، مسعود

 /https://www.djazairess.com/alahrar، احعرج
 تػػػػابكمػػػػ  ج ػػػػات أفػػػػری من ػػػػا   لرمػػػػة املااػػػػةلأا ػػػػا  دراسػػػػات أفػػػػری ذناولػػػػي روااػػػػة  ؾىنػػػػا

يف ىػػػذه  إد ػػػو اتهػػػا ثُ .  ػػػو صبػػػاؿ  و ػػػايأل  ؛ ل ػػػعراة السػػػرد الروا ػػػي: واسػػػیين احعػػػرجل( ـ2002)
السرد و عراتو فاصة أدبیة بالاراسة النيااة ع  میزة أدبیة لروااات واسیين احعرج وإىت اـ الروا ي 

 بوطلعػػة عػػ  ديػػال  . ال  وم ػػ ودا  كق ػػة ا بػػااع  ػػ یيف ع لػػو املعنػػوف برمػػة املااػػة والػػذي ارذيػػا إلػػ
 ها زا ػرااعود اىت اـ الاارس بالروا ي واسیين احعرج إىل كوف ىذا احف  م  الػروا یه » مسعودة

والعػػػاق العػػػرا مػػػ  فػػػالؿ سبیػػػز إبػػػااع م امللػػػاعه اليال ػػػة الػػػذا  ةهػػػوا يف افػػػ اؽ  ػػػاود الػػػوط  
لالتمییػػػة يف عػػػاق واسػػػیين ( ـ2032) تػػػابكو . (www.djazairess.com:2002، مسػػػعود) «احدا
يف اليسػػم احوؿ ميامػػة ربلیلػػة : ادمیػػة رز اف ابػػراىیم   ػػو علػػی قسػػ هكأل  تػػو الناقػػاة ا ؛ لالروا ػػي

بػالواق  والتػػارا  يف روااػات واسػیين احعػػرج  ذت ػاوز االشبهػو صػػه ة ذتنػاوؿ ق ػیة التمییػػة وعالقت ػا
اذلة واحعرج  وؿ روااة كتاب حيتوي علی  واراة الكواليسم ال اي م  ال. وروااة لرمة املااةل من ا
 .تاب دراسة ديااة ربلیلة مت یزة ع  النصوص الروا یة لواسیينكىذا ال. س ة املنت ی لواسیين

 ذتمذ إ ادبا ،   دراستنا جاااةكباراستنا ل واملوضوعاتيف بعن امللا خ  ؾإف ذش   الاراساتىذه 
ودراسة  یواط  التليي به الن  املصار واملتليدب ا تم من  ا  ديااا  للارس والتهلیة   و من ن التليي الذي

إذف .  هسػب وإعال ا والت ارا  اتكا   ا  ىذه رصا یعل ايموق  ا اااة الروا ي رؤاة وذلیه احسلاب
 .دراستنا ذسوؽ حنو ربلیة التغی ات الت أوجاىا الروا ي يف الن  السردي ا بااعي

 نهج التلقيم. 2
 نظراػػػة اليراػػػة العاملیػػػةكيف عصػػػردا الػػػراى  دظراػػػات خمتل ػػػة ذراػػػا أف ذيػػػارب احمػػػم وا دب   ُوجػػػات

(Global Village )الػت  توفكالتػی ذيابػة دظراػة صػراع اح ػارات لػػ ادتین أو دظراة  وار ال يا ػات
م  دتا ن ىذه النظراات ذيا ـ احدب امليارف يف العصػر احػااخ ذيػاما  . ر اتكالیـو ب عن ا   دس
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ة كبش يملارسة ال ردسیة املياردة الت ُعنیبا اا  احدب فارج  اوده ال یية با یإل انظر حدوباىرا  
 لعػا أف  ». فتال ات بػه ا اػاروا اار احدبیة وبیاف التشاهبات واال القات به احدببالعفاص 

تلػ  ىػذا الػاور ذارخيیػا   الػات ا ػتم بػاور املصػار املػرار و ااف ا ذبػاه ال ردسػي يف احدب امليػارف ك
ي للعوامػػػة كػػػتابػػػة ذػػػارا  ا داب اليومیػػػة وبعػػػا إمهػػػاؿ ا ذبػػػاه ا مراكىػػػذا احػػػ  وال  ػػػة يف إطػػػار  

سػػي كیػػز ا ذبػػاه املار كعزولػػة عػػ  افػػارج وبعػػا ذر املیػػزه علػػی النصػػوص احدبیػػة وصبالیامػػا كوذر التارخيیػػة 
علػػػی دور العوامػػػة والظػػػروؼ ا جت اعیػػػة يف ذشػػػابو ا داب أو ذأا امػػػا املتلادلػػػة مػػػ  أجػػػة إالػػػات 

احليػة ال ال ػة  ات و اىت اـ احداػب امليػارف لػای ا ذبػاه احملػاي إلػی، سیة إلی احدبكصواب النظرة املار 
یػل افتلػل كیػز علػی دوره يف   ػم النصػوص احجنلیػة و كم  الع ة احدا امل  لة ب رداة املتليي  یتم ال  

 .(4: ش3430، یايكو  قادري  م) «ذليي ىذه النصوص فارج أدهبا اليومي بنفتالؼ ايا ة املتليیه
وا   ػػو و ػػ  رؤاػػة فاص ػػة انػػتن مػػ  واملتػػأار واملتليػػي ىػػو الػػذي انػػا   إلػػی قػػرااة احدب املػػرا ر 

ررة للع ػػػػة املػػػػرار وخيتلػػػػل ذػػػػأا  ع ػػػػة أدا مػػػػا كػػػػفالمػػػػا ع ػػػػال  إبػػػػااعیا  جااػػػػاا  ولػػػػیس دسػػػػمة م
عا صا ب اُ عا دراسات التأا  والتأار ذصة إلی النتی ة د س ا وق ذُ بافتالؼ ايا ة املتليیه  لم 

إذف قػػػا ادشػػػعب مػػػ  ببػػػ  املارسػػػة . (334: ـ2002،  ػػػیالف)   ػػػة علػػػی املتػػػأار أو ا وقػػػو إبػػػااعا  
م  الع ة احدا ، بت اكعاد م  ال اذب أوكالتليي بيرااة أو الذی ا تمو بال ردسیة من ن التليي 
ی یػػػػػة اليػػػػػرااات ك علػػػػػیط ال ػػػػػوا إذف مػػػػػن ن التليػػػػػي اسػػػػػل  . املسػػػػػر یةأو  أو اليصػػػػة أو احسػػػػػبورة
 وبیػاف مػواط  الت ااػة والتغػاار بین  ػات اب ومای ذأا ىم م  الن  املصار كوالتليیات م  قلة ال

 .افة يف ص یم احدب امليارفوا

 العربية والرواية وليلة ليلة ألف. 3
تاب لألل لیلة ولیلةل كعالقة وطیاة به الروااة العربیة وبعن املصادر وال يا ات وم  أمه  ا   ؾىنا

ق اشػت ر كتػاب يف ». وامل ػ وفل  يف العاق السردي العرا م   یػخ احسػلوب كالذي لو ذأا   
يف احدب  اػػػرار كتػػػاب  ػػػكال  وم ػػػ ودا   وق م ل ػػػا ا ػػػت ر كتػػػاب ألػػػل لیلػػػة ولیلػػػة، أرجػػػاا العػػػاق

ر بشػػػكة واسػػػ  وع یػػػ  ىػػػذا الكتػػػاب وق اسػػػ ر النػػػاس اللیػػػايل البػػػواؿ لسػػػ اع ا ػػػا دسػػػاي م ل ػػػا أ
جم وعة ىذه  النظر إلی ؿم  فال (30: ـ2000،  والي) «احكااات م ل ا س روا م  ىذا الكتاب

ذلػػػوأت مكادػػػة مرموقػػػة يف سػػػلم »اااذػػػو كةػػػا أف  ، تػػػابكوافصػػػا   التػػػی ا تػػػوت الالصػػػ ات 
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سػػي علی ػػا أع ػػاؿ وذأس  ، وأاػػرت يف ك ػػ  مػػ  احع ػػاؿ ال نیػػة يف العصػػر احػػااخ، احدب العػػاملي
 .(4: ـ3320، مومس ) «إبااعیة ك  ة يف املسرح والروااة واملوسیيا أا ا  

اج وعػػة بأسػػبورما  ػػ رزاد قػػا أصػػلهي وسػػیلة إحيا یػػة لعااػػا مػػ  ا اػػار ا بااعیػػة يف  ىػػذه
  جػػ  اذصػػاما حبكااػػات »أمػػا الروااػػة العربیػػة  .(323: ش3430، دػػوا  وم زااػػی) احدب العػػرا عامػػة

اليػراا مراعػاة ذوؽ  إىل  یػخ ع ػا الروا یػوف احوا ػة، ألل لیلة ولیلة إىل أوافر اليرف التاس  عشر
، ی مل  واسػػ ع مت  اب مػػا ديػػوالػػذا  وجػػاوا يف أع ػػاؿ ىػػرالا الكت ػػ، اؼ امل ي ػػهنالػػذا  كػػادوا مػػ  أصػػ

وقػػا بلػػث ذػػأا  . بوصػػ  ا بػػااال  لل رل ػػات الشػػعلیة الػػت عا ػػي يف وجػػاا م  ػػ ة طوالػػة مػػ  الػػزم 
، ات م ػػػػعي اح ػػػػااث لل غػػػػامر ،  كااػػػػات ألػػػػل لیلػػػػة ولیلػػػػة يف الروااػػػػات احوىل  ػػػػا التشػػػػابو

واالستشػػػػ اد ، والتوسػػػػة باحیػػػػة لللػػػػوغ الغااػػػػات، واالسػػػػتبراد، واملصػػػػاد ات، والغرا ػػػب والع ا ػػػػب
ال ارار  ی ا ، وإما  رارة،  لات إما ف ة، وذأارت الشمصیات بشموص ألل لیلة ولیلة، بالشعر

، ة ولیلػةوقا ذعادت طرا   الروا یه يف ذولیل ألل لیلػ .(13: 3321، السعا ه) «الزم  وال اللیهة
ك ا  عػة ةیػب ت ػوظ ،  وول  ا بشكة كلي،  لع  م أقاـ بناا روااتو علا بناا ألل لیلة ولیلة»

كروااػػة ،  يف روااتػػو للیػػايل ألػػل لیلػػةل وبع ػػ م ضػػ   روااتػػو  كااػػة مػػ   كااػػات ألػػل لیلػػة ولیلػػة
با  ػػارة إىل بعػػن يف  ػػه اكت ػػا بعػػن الػػروا یه ، لسػػلباف النػػـو وزرقػػاا الی امػػةل ملػػردس الػػرزاز

 ػػ ة ذات صػػلة كإذف دواجػػو يف الروااػػة العربیػػة روااػػات  . (33: ـ2002، وذػػار) «الصػػور واملوضػػوعات
 لرمػػة املااػػةلوروااػػة ؛  ػػأوا إلیػػو ح ػػراض خمتل ػػة ف قػػاو والروا یػػ وفصا صػػو لػػةألػػل لیلػػة ولیتػػاب كب

ىػػي زبتلػػل عنػػو يف  وإف ل ا وم ػػ و ا منػػو بوضػػوحكاسػػتعارت  ػػضػػ   ا توا  ػػا علػػی ا بااعیػػة 
 .لیة وامل  ودیةكعاة م  احملاور الش

 قي في رواية رمل المايةتحليل مواطن التل. 4
ل ػػا    كا ز امامػػة الػػت اتكػػاف دػػا الر . یتالقػػي  ی ػػا الػػن  املصػػار واملتليػػذربلیػػة املػػواط  الػػت  علػػیدسػػلط ال ػػوا  ىنػػا

وولی ت ػا املرداػة يف  ا یةكوموقعو يف النصه والشمصیة احوالراوي  الن  السردي وما ىي إال اللنیة السرداة العامة
ی یة قرااة واسیين احعرج حلل لیلة ولیلػة مت سػاا  كليي أو  بتىذه الاراسة املعت اة علی من ن التليي ذعين . الن 

ز علػػی التلػػاالت كػػ  ذر كػػل املالمػػ  كذلػػ تشػػاؼكإاد بصػػوالاراسػػة ىػػذه  ركالػػذ  آد ػػةا ز وافصػػا   كػػيف ىػػذه الر 
 .راة الت ل رت يف الن  املتليي  سب رؤی الروا ي وذسعی أف ذارس ىذه التغی ات والتلاالتكالنصیة وال 
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 العامة السردية البنية. 1-4
واض  به الن  املصار التشابو م  روااة لرمة املااةل ىو الأوؿ ما استوقل اليارئ  ین ا اتعامة 

ااات ألل لیلة ولیلة كقا ذت یز  . بالسیاؽ افارجي للن    یم   یخ اللناا أو ما اس یواملتلي
ػػا بيیػػي مػػ  الػػ اث اح تػػاب ضبػػة كىػػذا ال. ا فػػر ا ي عنػػا العػػرب واحقػػواـ ا كػػبلنااىػػا املت یػػز ع  

ىػذا اللنػاا السػردي املت ػااز  . ااة ا طاراة الػت ذنل ػ  من ػا جم وعػات قصصػیة متنوعػة ومتعػادةكاح
ااػة كیػب احكصهی  أف ذر ». تاب وذليی م منوكوال ناده إلی ىذا ال اف م  دال ة  وا احدبااك

إذ ما ذتسم بػو ،   ة  ی اكااات  كن و ىو الذي جعل ا ذتصل دبیزة اليارة علی ا تواا  كبسیط ل
اس   بنداراج أ عاؿ قصصیة اادواة ، وجود أجزاا رفوة يف ال عة اليصصي، ااة افرا یة عامةكاح

 .(332: ـ2000، ابػراىیم) «ااة ا طاركادات السرداة للهكا م یست رار وذغذ  يف سیاق ا ذتوالا بن
 م أف اسػػردوا تتليػي مػػ  ألػل لیلػة ولیلػػة ملیزمػا ا طاراػة الػػت مسهػالقػا  ػػأوا إلػی  الػروا یهإذف إف  

والواضػػػ  أف بعػػػن التلهػػػ ات السػػػرداة ذيت ػػػي أف ، ة يف روااػػػة وا ػػػاةكمتشػػػاب ةااػػػات متعػػػادك 
 .م  فبتو اةكلیلة و احملا ألل لیلة و  كالرواي مسل كاسل

ألػل لیلػة لتػاب كمػ    لرمػة املااػةلبناا روااتو ی یة ذلي ي لواسیين احعرج يف كالشيا الذي ا   نا ىو  
العامػة املت یػزة هبػا وةػا أف روااتػو  لألل لیلة ولیلػةلتاب ك ا ظ علی بنیة   لواسیينل والواض  أف  . لولیلة

وإف ىػػي ل ألػػل لیلػػة ولیلػػةلااػػات ال رعیػػة م ل ػػا ةػػا يف كااػػة ا طاراػػة ذنل ػػ  من ػػا احكذشػػ ة علػػی اح
زبتلل م   یخ العنػاوا  واح ػااث عػ  زمیل ػا وىػذا ارجػ  إلػی مسػة إبااعیػة للروااػة يف فلػ  العنػاوا  

امليل ػػا و  اليرااكػػق اعػػا متلػػ  عػػادي   الروا ػػيحف . ااػػات ألػػل لیلػػةكواح ػػااث ا ااػػاة  ػػ  املتشػػاهبة ح
 .ربة ىو احداب الذي انبل  دصو م  الن  ا بااعي إلی د  إبااعي آف اللاا ي

منو  عاة الرواةدبساعاة ، أفي   رزاد، روما ددیازاد، قصصا  ك  ة لرمة املااةلروااة  مو  ُ قا ذَ 
ألػػل لیلػػة ولیلػػة ا ػػم علػػی  املعلػػـو أف  . ي والراعػػي واملاراو ػػا أو د ػػس الروا ػػي وإخلكبشػػ  املوراسػػ

ااػػػات كاح ػػػا ا ػػػمو ك ػػػ رزاد ذػػػروي لشػػػ راار  كااػػػات ملػػػاة ألػػػل لیلػػػة ولیلػػػة  : ااػػػة ا طاراػػػةكاح
ددیػازاد ذػروي لشػ راار : ااة ا طاراةكذتألل الروااة م  اح. ةااة امل تتهكال رعیة الت ذتولا م  اح

 كااػة اللشػ  :   ة من اكااات  كعن ا   ذتولا. ب  امليتار ما جر  يف اللیلة السابعة بعا احلل
،  كااػػة بػػوزاف اليلعػػي،  كااػػة أا ذر الغ ػػاري،  كااػػة ابػػ  ر ػػا،  كااػػة احػػالج، املوراسػػكي

ااة ك ألل لیلة ولیلة ذتألل م  كروااة رمة املااة أف  » الاو.  كااة أىة الك ل،  كااة اف ر
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واػة اىو ددیازاد الػت ذيػت   دور  ػ رزاد بوصػ  ا ر    ة راو م ارؽ ملرواة ، ااات اادواةكإطاراة ذ م  
ىػو  ػ راار بػ  امليتػار بػا  صػنو  ػ راار و  یػاه وقػا ذولػا عػ  ، وشبة أا ػا  مػروي لػو، اااتكة احكل
 .(13: ـ2002، وذار) «  ةكااات اادواة  كااة ا طاراة الت  ا ظي علی ا الروااة  كاح

املستماـ يف ألل لیلة ولیلة و ا ظ علی أطرىا  ستماـ الروا ي معبیات ال   اليصصياإذف 
ا مػػػػػ  مرودػػػػػة اللنػػػػػاا الروا ػػػػػي واسػػػػػتباعتو علػػػػػی امتصػػػػػاص افصػػػػػا   املمتصػػػػػة یسػػػػػت او ، ةاحملػػػػػاد
والروا ػي ول ػل املیػزة التوالااػة حلػل لیلػة يف روااتػو واملعلػـو أف . ااات وسا ر احدػواع السػرداةكلله

ااػػات متعػػادة   متناىیػػة والروااػػة كذسػػتبی  أف رب ػػة  تػػاب بنػػاا متواصػػة  واسػػ  النبػػاؽ كبنػػاا ال
  ا اااة بنسلة كااات متعادة لكاعت ات علی ىذه املیزة لیافة الروا ي علی الن  وازو دىا حب

 .را  وأسلوبا  ك  إلی منلت ا
تابػا  مشػاهبا  كالروا ي ق اتوقػل علػی اقت ػاا واقتلػاس ألػل لیلػة ولیلػة اقت ػاا  بلغا یػا   تػی ارلػل  

اما  يف اللناا عػ  الػن  املصػار بػة روااػة رمػة املااػة زبتلػل يف بعػن احبنیػة عػ  املصػار  سػب سب
ااػات كايػ  ألػل لیلػة واللیلػة اح ین ػا . ذغیػ ات واضػهة يف الػن  املتليػي ؾاذػب وىنػاكرؤاػة ال

 الروااػػة ذيػػ  احػػوادث ا ااػػاة الػػت    كػػل؛ الػػت وقعػػي مػػ  اللیلػػة احولػػی  تػػی  ااػػة لیلػػة احلػػل
وت   رزاد ع  السرد واحااخ باأ بسرد ك  و بعا س. وقعي م  اللیلة ال ادیة إلی اللیلة السابعة

احرض بعػػػا  ؾاح ػػػااث واليصػػػ  احفػػػری معتيػػػاا  أف السػػػبلة مػػػا ادت ػػػي سبامػػػا  ومااعتػػػاؿ ملػػػو 
  كػ ػ رزاد إف ةهػي علػی اديػاذ بنػات بلػاىا ل. اللیاليل البوالة الت م ي وإف أصػل   ػ راار

ةهػػي علػػی اديػػاذ صبیػػ  النػػاس فاصػػة أصػػهاب احراػػة سبامػػا   ی ػػب أف ذواصػػة ىػػذه امليابلػػة  مػػا
 .والنزاع واصة ا دساف إلی  يوقو سباما

اف كػػازه علػػی لػػیاليل  ػػ رزاد ا لػػي لنػػا إف  كػػواسػػیين احعػػرج يف سػػلیة اسػػت رار اللنػػاا وعػػاـ ارذ
وبعػا مػوت ىػذا .  ی بػذر الظلػم  ما افتك  راار ساساي قا أصل  وعب ة ع  إسالة الاماا ول

  أف دتصػػور زمنػػا   ا یػػا  مػػذا النػػزاع كػػلػػاق يف زمػػ  آفػػر والدي كالظػػاق أو اصػػال و اولػػا ملػػ كامللػػ
إذف .   ىػاكي  كػوالتػارا  مشػهوف هبػذه النزاعػات الػت روت  ػ رزاد جزاىػا  هسػب وذر . واحرب

ة مػا روذػو  ػ رزاد كػة يف  كمػ  الشػااة وذ ت  مل  ا م  جااا منبلية كالروااة ذر ن ادت اا اح»
 ػة ك ػ راار احيیيػة الػت ات كو     يیيي أف   رزاد فلأت ع  امللػ  راار ووص و بأد   كلل ل

دػػ  ألػػل لیلػػة  أف  أالػػي الروا ػػي  ذاكػػى .(31: ـ2002، وذػػار) «السػػرد الروا ػػي بنفراج ػػا إلػػی النػػور
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 ػا یأداػب وروا ػي اسػتبی  أف اتبػرؽ إلة كػلیس دصا مغليا  بة ايار علی ا بااع وافل  ا ااا و 
  ػػم الػػن  احدا اتعػػاد بتعػػاد  حف  »للتليیػػات اململت ػػة  أرضػػیة مناسػػلة   ػػادي و سػػب رؤاتػػو   ػػ

وىػػذا  ػػيا طلیعػػي يف لػػة دسػػ   ا ػػو والمعنػػی لوجػػود الػػن  االدا إذا ق اصػػة إلػػی متلػػ   ر  ايا ػػة قػُ 
ومػػ  ىنػػا اصػػل  لل تليػػي دور . الواعیػػةايػػايف الاتعػػرؼ بػػالظواىر والنصػػوص إال مػػ  فػػالؿ الػػذات 

 ػػػػ  مػػػػ  احيػػػػا   كال ؾوالروا ػػػػي اعتيػػػػا أف ىنػػػػا .(332: ـ2002،  ػػػػیالف) «م ػػػػم يف ا بػػػػااع احدا
  ة بنست رار اللناا كااات  كتومة  ی ب أف اتناوؿ هبا واللیلة السابعة لیلة طوالة ذي   ی ا  كامل

 تػػی العل ػػاا افػػط والرمػػة وال تػػی الػػذا  عر ػػوا   اللیلػػة السػػابعة اسػػت رت زمنػػا  ق اسػػتب  ربااػػاه
 .(1: ـ3334، احعرج) أسرار الن ـو والااادات

. ااػات واليصػ كم  میزات اللنیة العامة حلل لیلة ولیلة الت ذرس ػمي يف الروااػة ذػاافة اح
ىػذه احكااػات مػ  النػوع » ػ ة كااػات  كااات حلػل لیلػة ولیلػة قػا ذ ػم دافل ػا  كعاة م  اح

، الشػػػػوالي) «والػػػػت ذتوالػػػػا  ی ػػػػا احكااػػػػات الوا ػػػػاة مػػػػ  احفػػػػر، ذات الشػػػػكة املعيػػػػا، عنيػػػػوديال
يف اللاااػة ذأفػذ ددیػازاد زمػاـ . ا ي عا ذليی ا منوكهبذا النوع اح الروااة قا اعتني. (20: ـ2000

ااتػو كي لیافة يف العاق السردي ل وي  ك  بعا ماة قلیلة اظ ر اللشر املوراسكالي  وذرواو ل
اـ السػلبواه كػااتػو املشػهودة باملناضػالت ذبػاه احك  ػو ضػ   مياردػة  ؛ املأساواة ممتزجػة بػا ق

ااة ك ، ااة احالجك ، ااة ضبود ا  لیليك ، ااة اب  ر اكهكااات قص ة متعادة  كاروي  
ومػػػػة واعػػػػاوف ك ػػػػل مياردػػػػة لشمصػػػػیتو   ػػػػم معادػػػػاو احكااػػػػة أصػػػػهاب الكأا ذر الغ ػػػػاري و 

 . ا دواج  ا يف ألل لیلة ولیلةكال  عنيوداا  للروااة  كقا ذوجب ىذه البراية  . ی امناضل
انظر الروا ي دظرة مشولیػة علػی ق ػیة السػلبة والشػعب يف خمتلػل احدوار واحزمنػة بازبػاذ ىػذه 

ة عنيػػودي ك  قػػا جعػػة جنل ػػا أفلػػار املناضػػله بشػػكػػجعػػة واسػػیين بشػػ ا  بػػررة السػػرد ل. التعاداػػة
 .  ة قاومي أماـ الظلم والسلبةك مصیات   ؾف ىنالیيا ـ أ

، وذبػػػرح أسػػػهلة متعػػػادة عػػػ  ماىیػػػة احػػػوادث وعلػػػة وقوع ػػػا یػػػةالروااػػػة ذنػػػاقو احػػػوادث التارخي
مػػ  ىزديػػة احدالسػػه إلػػی ىزديػػة  ا  و العػػرب بػػایػالسػی ا عػػ   ػػوادث ال شػػة التػػارخيي الػػذي واجػػو إل

عػػا ىػػذه املناقشػػة . عنػػا مواج ػػة الصػػ اانة ـ1967و  ـ1948 لسػػبه والػػلالد العربیػػة يف سػػنة 
 هي علی  شة احدالسیه املسل ه بیا اليشتالیك ا الكرذو احساسیة يف الروااة  كادتشر الروا ي  

ىذه املواج ة  علی إاررة الياراة كذنشأ  . و إلی ا  ملاذا زبلی عن م   م مرمنوف باانوكاش وىو
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 ي الت ذسوؽ احوادث إلی احماـ وزبتار أمور  باحقاار  ةتتوم احوادث واحیاة أف   يكوالروااة رب
 .(31، املصػار د سػو) « امزدية ذيػرأ يف وجػو النػاس واملاانػة»ا دساف ولیس لو إرادة يف ذغی  احمور 

الروااػػة ربتػػوي علػػی ،   بعػػا ىػػذا الیػػأس وا دزجػػار ذ ػػوح را هػػة احمػػة والرجػػاا يف الػػن  الروا ػػيكػػل
رة يف انااا الروااة كالروااة ذنت ر ىذه ال . ح  صة جااا لإلدساف يف الزم  اليادـا  تادو  رة الن اةك 
تػػب واحجػػراـ كللػػذي وعػػات ال»ااػػة اجػػاوب الػػت ذروا ػػا املاراو ػػا مناداػػة بأدػػو ك ػػا ةػػا يف  ك

أو  عػة ف ػر أدػو  ؛(324، املصار د سػو) «واليوا ة اليادية أدو سیأيت م  وراا أسرار اللهر والغیم
بعا ىذا احمة والنور اعتيا الروا ي . (22، املصار د سو) «اعودعلی ص وة جواده مساا مزىو ا  ب علو العادؿ»

ذب والػػاماا وافػػراب سیصػػة زمػػ  كػػااػػات مشػػهودة بػػالظلم والكي  ی ػػا  اػػرو  أف بعػػا اللیلػػة السػػابعة الػػت
الروا ي اشػ  إلػی . اليوامیس وذاؿ علی معاف جاااةل ات يف كالغ  ذ،  ین بالعاؿ والنور وإ اا الظلما
، سػأ   وجػو احرض»ن ي الذي اػأيت مػ  وراا السػتا ر ل  ػ   با ػات الظلػم والظل ػة عػ  وجػو احرض امل

 .(413، د سو املصار) ....سنغ  أمساا احلواف و، لیلاأ عصر جااا

 وياوقع الر م. 2-4
دور أساسػػػي ومػػػرار يف  امػػػ، راواػػػو  ػػػ رزادأف  تػػػاب ألػػػل لیلػػػة ولیلػػػة كمػػػ  افصػػػا   املت یػػػزة يف  

الةػػا   ػػورا  واسػػعا  . ي والسػػردكػػو دػػة ذػػن ن ب عػػة احكبػػاب واليػػو ة املاف ةا نػػك یااػػات   ػػكاح
 اعػة يف احفػ   ر  ػو  لػراویتػاب ولكيیة لنا م ل ػا ةػا يف ىػذا التلااات ال اایة املكللرواة يف اح
لم اػػروي كمػػت، م  ػػا قصػػرت، ااػػةكة  كػػيف   واملعػػروؼ أف  ». بنمسػػو أ یادػػا   تػػابكال ی تػػی اسػػ 

 لم ىػو الػراوي أو السػػاردكىػذا املػت. ة الػػذي اروا ػا بػوكااػة واػاعو املسػت   إلػی مساع ػا بالشػكاح

الػػػرواي  الػػػراوي احصػػػلي و: دػػػوعهعلػػػی ولیلػػػة  تػػػاب ألػػػل لیلػػػةكالػػػراوي يف  . (32: ـ2002، زاتػػػوي)
 .ىو   رزاد واملساعا ىو بيیة الرواة الذا  ان  وف ب عة السرد وؿاح. املساعا

س ما وجادا يف د  املصار الذي ذروي   رزاد وق ةا لادیازاد ولی ة سرداة ىامة كعلی ع
ف اع ػزوف و امل صبػاف كػو ، وال داػا كيف ألػل لیلػة تػة للشػ دیػازادإف دور د».   ي ذعا مسرود لو

، من ػػػا امل رضػػػة أو أفػػػي  ػػػ رزاد أو  ارسػػػة اليصػػػر: أدوار خمتل ػػػةعػػػ  ذعر  ػػػا باقػػػة واعتػػػاوف مػػػا 
اف كػػاللیلیػػة علػػی أاػػة  ػػاؿ وجودىػػا يف ع لیػػة اليػػ    كأو ر یسػػة مغػػامرات امللػػ،  ارسػػة السػػتا ر

   ورىاو يف روااة لرمة املااةل  ادیازادلةا دورا  ر یسا    كل؛ (12: ش3432، بی ا ي) «  ضروراة
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ااػػات الػػت فلػػأت كبسػػرد احذيػػـو ، ذعػػا الراواػػة احصػػلیةو يف احفػػ ة ضػػروراة   ػػي منت ػػة السػػرد 
 احسػرار .  ػ راار ك ػ  ممػا فلأذػو  ػ رزاد عػ  امللػكادػي ددیػازاد ذعػرؼ الك»ك:   رزاد ع  امللػ
بػاف امرمػة ادي ذأذی ا م  اليلعة واحيوؿ املسی یة والػااري وأسػوار املاانػة واحیكواحفلار املنسیة  

 .(1: ـ3334، احعرج) «الت ذا   أمواج السوا ة الرومادیة
تػػػب امل صبػػػة كالةػػػا يف ال ابااعیػػػةواسػػػیين احعػػػرج لػػػادیازاد ولی ػػػة فبػػػ ة ىامػػػة  جعػػػة اذكػػػى

 ػػػ  مػػػ  احع ػػػاؿ ك،  يف السػػػرد العػػػرا ة   ػػػ    ة   ػػػ رزاد راواػػػ ذعػػػا. واملسػػػتل  ة عػػػ  ألػػػل لیلػػػة ولیلػػػة
   كبا علػػػی اضبػػػایم و كػػػاح ذو یػػػ   ػػػا  عػػػةكالسػػػرداة املتمػػػذة مػػػ  ألػػػل لیلػػػة جعل ػػػا راواػػػة أصػػػلیة  

ي ك  الروا ي قا أعبی ىذه الولی ة امل  ة إلی ددیازاد ووصل احولی بالاابة الت  كل. و  ىم
ربػػاوؿ أف ذنيػػذ  رري ماقالتػػو الاابػػة وىػػيكػػوالذ يكػػإ »ايػػوؿ  ػػ راار إلػػی ددیػػازاد . لتنيػػذ رأسػػ ا

ادػػػي دابػػػة الغوااػػػة ك ػػػ رزاد  ك. رأسػػػ ا مػػػ  السػػػیل الػػػت أدمتػػػو أعنػػػاؽ بیػػػي احػػػرمي ودسػػػاا احرملػػػ
 .(3، املصار د سو) «اف اح  یة السمی ةكوسال ي  

. سػػػعی أف خيلػػػ  راواػػػا  جااػػػاا  علػػػی صػػػعیا السػػػرد العػػػرا   ػػػي جااػػػاة  ػػػااا  و عػػػال  االروا ػػػی 
تػػب امل نوعػػة الػػت كذب بػػة ىػػو ذ ا ػػة الكػػالا، واملػػررفهس  ػػ رزاد كػػعلػػی ع،  ػػالراوی ا ااػػا

ارسػ  جماىػة التػارا  واراػا أف خيػرج من ػا أ ػیاا جااػاة  ىو الػذي اراػا أف. ماقیة عنو  تی ا ف
املياسػػة  اادت ػػك ػػ رزاد مػػ  م يحجػػة ىػػذا سػػيب. ذبكػػ ػػ  مسػػ وعة و ػػ  ممتزجػػة بافیػػاؿ وال

اذبػػة يف  ػػه كج مػػ  معتيااذػػو ووصػػل  ػػ رزاد دابػػة  والروا ػػي  ػػأ إلػػی ا دزاػػاح احسػػبوري وافػػرو 
 ػ  مػ  احدبػاا ودىشػوا أمػاـ كذوصل باملن یة الػت أديػذت بنػات بلػاىا وىػي مصػار اسػتل م هبػا  

  واسػیين ا ػت  مسػ ا  جااػػاا  يف كػل. عػ  النػػزؼ امل ػرط  ت ػا املا ودػة وطرايت ػا يف  یلولػةك مصػیت ا و 
اذاػػب  ی ػػب أف كهبػػا التػارا  واملياسػػات السػی  ا ذػػارا  ملػ  باال   ػو اػػنين ، ميابلتػو مػػ  ىػذه احسػػبورة

 .وف صادقه عنا مواج ة الي اااكدت نب من ا ودصة إلی ماىیة اح یاا ود
الروا ػي قػا أ ػار هبػذا احسػلوب ا ااػا أي افتیػار ددیػػازاد راواػا  بػاؿ مػ   ػ رزاد داعیػا  إلػی أف احولػػی  

ن  الػػت وصػػلي إلینػػا بازبػػاذ ىػػذه البرايػػة بػػة املمتػػار عنػػاه ىػػو أف   ػػو خيػػالل التيالیػػا والسػػ، اذبػػةكادػػي  ك
ـ ىذه العلوداة لیصة  يو يف احیاة كا دساف يف ىذا العصر  ب أف ان . الدتيلاىا  يا ادت ی ؛ د سو أما

عصر الت  یو و العلوداة بة قاآف عصر  راة اليوؿ واملساواة و  رزاد املتليیة ع  العصر افوؼ وا صغاا 
 .الـ واست    هسب وماىي إال ددیازادكي ع  الكادت ي دورىا و ب أف الادر باحااخ م  ىو س قا
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سرد التارا  م  ااحوادث والشمصیات التارخيیة أو  واسیين بنفتیار ىذا الراوي ا ااا زبالل
أدػو عػػرض كرؤاتػو افاصػة يف ذغیػ  مسػار اح ػااث أو فلػ   مصػیات و ػوادث ذارخيیػة جااػاة  

الػػػاو واسػػػیين احعػػػرج يف ىػػػذه الروااػػػة منتيػػػاا  متامػػػا  علػػػا املػػػررفه الػػػذا  زا ػػػي » ا  امل ػػػاد  التػػػار 
أ ػػلو مػػا اكػػوف خبلػػیط مػػ  ،  يػػاموا ذارخيػػا  الوجػػو وال يیيػػة، وزا  ػػوا الوقػػا   واح ػػااث، د وسػػ م

 «اصػةلػذا  ػنف الروااػة ربػاوؿ كتابػة التػارا  ببرق ػا اف، احطع ة املتزاضبة ا سػا بع ػ ا ذوؽ بعػن
  ا  مػ  الشمصػیات التارخيیػة  سػب ك ا اعر ؼ أباذر ومعاواة وع  اف و ك. (423: 2002، منیل)

تنػػاوؿ واسػػیين وىػػو اتػػب التارخيیػػة ذتنػػاوؿ ىػػذه الي ػػااا التارخيیػػة م ل ػػا ك ػػا ةػػا القل  . رؤاتػػو افاصػػة
عػػر ؼ معاواػػة رجػػال   سػػنا  فال ػػا  اأبػػاذر مناضػػال  اوراػػا  وقػػل أمػػاـ السػػلبة والظلػػم أو  عػػر ؼاالػػذي 

ػػػو أمامػػػو كػػػاذبػػػا  اشػػػو ه احفلػػػار بالكلشػػػ رذو وايػػػل ذبػػػاه البػػػاي واصػػػ و وراقػػػا    ذب والل تػػػاف واوج 
 (23: ـ3334، واسػػیين) «كیس النيػػود الذىلیػػة يف جیلػػكػػتلػػي وأدػػي ذ ػػ  الكو »وايذ ػػو بالشػػتا م 

 الػػت روی   واسػػیين ايػػل أمػػاـ الوقػػا  كػػاملػػررفه لادػػة مرموقػػة بػػه كوإف ىػػو مػػ  املػػررفه املعت ػػاا  ولػػو م
واسػػیين املػػررفه بػػالوراقه الػػذا  مشػػغولوف إلػػی ذزایػػل  وعلػػی جنلػػو اتعػػرؼ. ذبكػػواتسػػ  ا بال املورفػػوف

املوضػػوع احساسػػي الػػذي ا ػػتم هبػػا يف الروااػػة . سػػلا  لل ػػاؿ وفو ػػا  مػػ  السػػلباف وببشػػوكالتػػارا  وذشػػواتو  
 .ار إلی احراة واملناضلة  ی ب أف اسوؽ ا دساف املعاصر حنوىاواراا أف اعلن ا ىو ا  تي

يػ  بعػن احفلػار علػی اىذا النوع م  الػرواة ». ددیازادوة علی رواة عالم  العاة  ؾقا  ار 
و عػػ  یػشػػاىاىا وإ ػا وصػػلي إلايػػ  أفلػارا  أفػػری أدػو ق ايف صػػن  أ عامػا و  ؾأ ػا  ػػاىاىا و ػار 
 ا وقامي باور الراوي املصا ب أو یي  كاح ااث أو  ار ات أفری رأت یطرا  رواة أو  مص

متعادة وىػذه میػزة أساسػیة  ا ةا يف ألل لیلة رواة وسیبة ك. (323: ـ2002، رديكال) «الوسیط
يف روااػػة رمػػة املااػػة الػػت  هكرواة مشػػار  ىنػػا بعػػن. ااػػات متعػػادة يف ببن ػػاكتػػب الػػت رب ػػة  كلل

ىوالذي اافة دا  ا  يف السرد وا  ي . مه ا د س الروا يذساعا ددیازاد يف سرد اح ااث وم  أ
 الروا ي هبذه البراية اعا  ع  ذاذو املتوى ة ورؤاتو أماـ العاق السػی ا. علیو بعن ادبلاعاذو وآرا و

وىػػذا مػػ  املوضػػوعات احاػػ ة الػػت . التػػارا  و واداػػو الػػت ذيػػ  عػػ  دظػػاـ السػػبلة والشػػعب ذبػػاه
اـ كػ  ػو ضػ   مياردػة  مصػیة  ػ راار بػ  امليتػار باح. لرمػة املااػةل غلي الروا ػي يف إبااعیتػو 

ذر الغ ػػاري واحػػالج واللشػػ   أم ػػاؿ أاك م ووا ػػ  مػػ  املناضػػله والشػػعب  یالسػػلبواه اعػػ ض علػػ
ا ػػػي وددیػػػازاد خملوقػػػة صػػػا غة مػػػ  اػػػا إذف ذات الروا ػػػي وآرا ػػػو مػػػی   علػػػی الػػػن  الرو . يكاملوراسػػػ
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ىػػػا الروا ػػػػي  -ل ا كالواضػػػ  أف الي ػػػااا الراىنػػػة ومشػػػػا . الروا ػػػي ذػػػااعیي د سػػػیاذو وآرا ػػػػو الػػػت اعا 
سػػعی أف ا ذيت ػػي أف الروا ػػي اسػػتعیا العیػػوب وا  ػػات الػػت مػػاد اجت ػػ  و -با حنبػػاط ال ػػاي 

تيػاا  أف الصػراع بػه السػبلة والشػعب دا ػرة حيلة ىذا املوضوع يف سلیة إعادة احوادث املاضػیة مع
ردبػػا . احيػػا   الػػت ذعيػػب   ػػب السػػلبواهلروااػػة إلػػی مػػ  ا ػػا اشػػ  يف ال صػػة احفػػ  . كدا  ػػا  

تلػػػوف كاذله الػػػذا  اكػػػرا  والكػػػرة امل ػػػبربة الػػػت ذعػػػوؽ أمػػػاـ امل كػػػىػػػذه ال  يف أطػػػر ویالروا ػػي اعػػػ
ليػا طػاللو حبػرؽ روااػة  اجعػة اللیلػة . ماراو ػا م الت تػیو اػاكأدػا ذاىػب إلػی تػا »احيیية  هسب 

ي وأ ليت ا كیس بالستیكوضعت ا دافة  ، ىاىي ذي دسمة موجودة عناي، السابعة بعا احلل ومصادرما
مػ  ىنػا اغ ػب الروا ػي واصػرخ . (323: ـ3334، احعػرج) «سلهاف ا  أدي ق ذرو إال احيیيػة ...اـكبن 

نا دعیو يف عصر ا حنباط ال اي كنا  رباا يف ىذه املاانة وسیعرؼ  كم  ك»وانادي أدنا دعیو يف ا حنباط 
الػػراوي ا ااػػا لػػای الروا ػػي  .(323: د سػو املصػػار) «الػػذي بػػاأ از ػػل حنػػو التع ػػیم وذسػػبی  املالمػػ  الرا عػػة

اليػرااات الػت  . تػب واليػراااتك رصة لیعیا قرااة جاااة ع  احيیية أو وجو آفػر الةػا لػو أاػرا  يف سػا ر ال
 .  ي   رزاد ع  سردىا وإعال ا علی املماطلهك

 و وظيفتها الشخصية. 3-4
ا ي أف دتوجػو إلػی كػامل ػم يف التليػي اح. ة دػ  سػرديكػة للروااػة ولر یساف الكالشمصیة م  احر 

 الروااػػة  ا ظػػي. ی یػػة إعادمػػا يف احفػػ ةكو  یا یػػة املصػػاراة يف الػػن  املتليػػكإبػػراز الشمصػػیة اح
وإف الةػػا للع ػػ ا يف . علػػی عػػرض الشمصػػیات ا طاراػػة حلػػل لیلػػة ولیلػػة  سػػل ا دال ػػظ  یػػو

اليػارئ  اصػو ر ياحاػر املتليػ. ف ػي  ی ػا   ػور    ػا  مكػو اه زمػاف ل وزاركال عة الروا ي   ورا   
یػػاف ألػػل لیلػػة كعاملػا  بالشمصػػیات املصػػاراة وأىػػم  وادا ػػا وىنػػا  ػػرض واسػػیين أف اليػػارئ عار ػػا  ب

رر ىػا بػة اسػتمرج قصػتو ا طاراػة كااػة ا طاراػة حجل ػا مػا  كولیلة و مصیاذو و اداة مرواة يف اح
مبابيػػا  لرؤاتػػو ا ااػػاة حف الروااػػة املتليیػػة ذعػػا ذليیػػا  آفػػر  صػػا  ملماليصػػة مػػوجزا  و  كمػػ  ببػػ  ذلػػ

 .رارا  ماكخمتل ا  ع  ألل لیلة ولیلة ولیسي ذ
راة حلل لیلة  سب الولی ة املرداػة احملػادة مػا يف دػ  ستماـ الروا ي الشمصیات ا طاالا

س كػزاػا  يف اليصػة ا طاراػة للروااػة علػی عك ا ةا لادیازاد دورا  مر كاملصار بة اغ  مسار بع  ا  
ةا ذغی ا  لشمصیة   راار يف  وأا ا  . لا ؿ دور   رزاد بادیازاد يف ادتاج السردا ألل لیلة ولیلة و
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ت ذاذیتػو احصػلیة   ػي يف    مػكػل الػن  الروا ػي ،  ػػ راار. ال النصػه  ػوذج السػلبة والظلػمكػا   
آؿ  ؾا  مػػ  ملػػو كػػتػػاب ملكمػػ  الشمصػػیات الر یسػػة يف ألػػل لیلػػة ولیلػػة اعر  ػػو ال، أفػػو  ػػاه زمػػاف

الروا ي الروااة إلی الواقعیة ايود .   راار ب  امليتار مصیة تهوؿ يف الروااة إلی ا ونكلو ، ساساف
ا رج الشمصیة م  التمییلیة خيو   یػخ ماضػلط التػارا  مليتػار افلی ػة العلاسػي  إلی الواقعیةو ايرهبو

ااػػات ألػل لیلػػة ولیلػػة دبػا ذسػػ  يف العصػػر كردبػا الػػالیة مػػذا احمػر ىػػو أف  . إبنػا  مسػػ ی بشػػ راار
 يیيیػا  ذت  ػة  سعی الروا ي أف خيل    ػاا  روا یػا  ؾ، العلاسي يف الغالب أو ديلي إلی العربیة آدذا

لو منتزعػػػا  عػػػ  الواقػػػ  افػػػرايف الػػػذي كلیهػػػاور هبػػػا الواقػػػ  و واداػػػو ومشػػػا   یػػػو الشمصػػػیات احيیيیػػػة
مػػ  اللهیػػة العربیػػة المػػ  افیػػاؿ السػػردي افػػرايف الػػذی  ذسػػتل مالشمصػػیات إذف ةػػا . الاػػرذلط بنػػا

عػة الروا ػي  مصػیة   ؾذا ػ  مػ  اح ػااث يف الروااػة آدػكأو دبا  ػري  . تسم هبا الل لیلة ولیلةذ
 .عة   راار علاسیا  أا ا   ا  كي علاسیا  أدالسیا   كبش  املوراس

ةا ذغی ا  ملهولا  يف الشمصیات ال رعیة للروااة ض   مياردت ا إلی  مصیات اليسم ال اي 
ـ واسیين احعرج بتغی  أساسي يف عرض  مصػیات  رعیػة جااػاة يف و ياذا كى. حلل لیلة ولیلة

ا ظ علػػی بعػػن أطرىػػا دبػػا ةػػا ىػػذا النػػوع مػػ  الشمصػػیات إلػػی اليسػػ ه حيػػ  كػػن  الروا ػػي لالػػ
و یػػو ذيسػػم الشمصػػیات ال رعیػػة إلػػی افیالیػػة م ػػة  ولیلػػة  ػػا احػػاؿ يف ألػػل لیلػػةكالػػواقعي وافیػػايل  

 .عالا الاا  وسناباد أو الواقعیة م ة ىاروف ر یا وأا دواس وإخل
 افیالیػة:  سػب أسػلوب ألػل لیلػة ولیلػة الشمصػیات ال رعیػة ذا ةا يف الروااة دوعه م كى

 الروا ػيديیػة . دظا رىػااحالج وأا ذر و كػأبرزىا والواقعیة  كالت ات  ل ا اللش   أما احولی . والواقعیة
ايػػـو واسػػیين . ز الػػن  املصػػار علػػی افیالیػػةكػػاسػػتمااـ الشمصػػیات الواقعیػػة  ػػه ارذ الػػی ذعػػاد

بتولیػػػػل  مصػػػػیات واقعیػػػػة للهصػػػػوؿ علػػػػی دتػػػػا ن  يیيػػػػة مبلوبػػػػة ذػػػػرذلط با ذباىػػػػات الراىنػػػػة 
 ػا دػری ىػذا ك  ذتسم دبیزات واقعیة لت    به الواق  وافیاؿ  كادي فیالیة لكو مصیة بش   ی ا إف  

ت واليصػػػ  أبػػػاع افرا ػػػا اسػػػعی مرلػػػل املصػػػار أف اتمػػػذ. و دػػػات الر سػػػیة للروااػػػةكا فػػػتالط مػػػ  امل
الروا ػي اراػػا أف اغػػوص يف  یاىػب التػػارا  لیمػػرج  یػػو ،  ػذب  ػػ راار  تػػی انصػر و مػػ  دػػزؼ الػػاماایل

 .لیزو د اليارئ دبلعومات جاااة  وؿ ق یة السبلة والشعب مناضلة ةك مصیات ذارخيیة م و 
زاػة ببلیػة  كشمصػیة مر كالروا ي قا  ا ظ علی أطر الروااة احاا ة يف جعل ػا  مصػیة وا ػاة  

والروااة ذاان ا وإف ، وا  السرد وإدتاجوكادي  اضرة يف صبی  أ ااث الروااة وما دور بارز يف ذك
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ة أي اللشػػػ  یىػػػذه الشمصػػػ.  تصػػػل  داقصػػػة ا  مػػػ  الروااػػػة  ػػػي یحنػػػذ  ا يف الػػػن  الروا ػػػي مػػػاالي
واح الـ والذكراات الذي ةا صوذو م ی نا عا التااعي »، وف اللررة املركزاة للروااةكاملوراسكي ذ

والت ػػاىي يف  مصػػیات ذارخيیػػة كػػاب  ر ػػا واحػػالج واللسػػبامي وأىػػة الك ػػل وأا ذر الغ ػػاري 
ابتػػااا باحػػاكم الرابػ  مػػرورا بعلػػاا  ت ػا الصػػغ  ووصػػوال اىل  ػ راار بػػ  امليتػػار اح یػػا ، و ػ ىم

 صبیػ  أ ػااث الروااػةوىػذه الشمصػیة ذعػااو . (22: ـ2002،  و ػاي) «والذي ىو يف صراع مع م
 .والذعا جزاا  مستيال  عن  ا و مصیاما

ادي أصػواما بلغػاا  عػ  صػوت كالشمصیات الت  ، ذوج و واسیين إلی قس ه م  الشمصیات
م ك مصیات ذع ة علی فالؼ آرا و وال ذتوازي صػوما بصػوت احػا  ؾوعلی جنل ا ىنا، مكاحا 

الروا ي  مصیاذو م  الن بیة الت ذتسم هبا  مصیات وهبذا البراية قا فرج ، والذس  علی دربو
الروا ػي قػا جعػة طػاي املػررخ أو الػوراقه . ألل لیلة و ی ا ذتوازی الشمصػیات بشمصػیة  ػ راار

 ػ ة وا ف قػا آف دور احيیيػة كواملررفه عامة م   مصیات اليسم ال اي الذي افت ي  يا    
لن ػػػا سػػتذاع ملا ػػػرة يف ، ذارخيیػػة كل تػػػكوف  كسػػت»اذاػػب الػػػت دشػػرت ك ی ػػب أف ايػػرر  الػػػوراؽ أ

 ػب أف دلػاأ أدػا وأدػي أا ػا الػوراؽ ، ااة الت ذروا ا اللیلػة ددیػازادكبعا ا دت اا م  اح، التلی زاوف
 .(413: ـ3334، واسیين) «إقرأ علی مس عي ماذا س لَي؟. اليراب إلی قليب

اليصػػة لین ػػي هبػػا السػػارد د سػػ ا مػػ  املػػػوت رر  یػػو دا  ػػا    ػػػو سػػرد كػػأسػػلوب يف ألػػل لیلػػة ات ؾىنػػا
 ػ  مػ  الشمصػیات يف سػا ر اليصػ  كىذه الي یة الت دواج  ا يف اليصة ا طاراػة قػا اتمػذهبا  . احملتـو
واسیين انين ىػذا البرايػة للن ػاة   ػا ىػي طرايػة . شمصیة التاجر والع راي والوزار ودظا رهكتاب  كم  ال

 .ه هبذا البراية ى م علی املررفه الذي م ل م يف البرايةاره   رزاد  عتيادكسلی ة ويف اد

 النتيجة
  قا عرضي كروااة لرمة املااةل ذعا م  ا اار املستل  ة ع  ألل لیلة ولیلة يف ذألی  ا وسردىا ل

قػػػا قػػػاـ . ای بػػػه الػػن  املصػػػار واملتليػػيكػػذ ػػػارا    ؾإذف ىنػػا. ذغیػػ ا  ال ظػػػا  يف اللنیػػة وامل ػػػ وف
 ػا ةػا ذغػ ا  ال تػا  كات أساسیة يف اللنیة يف ذغی ه الراوي وجعة ددیازاد موق    رزاد  واسیين بتغی  
ة كػػ  ػػو اعتيػػا أف اتغػػ    . اف اللنا یػػة مشػػ ا  إلػػی ر ػػن احمػػور ال ابتػػة الػػت ذعو ددػػا هبػػاكػػيف سػػا ر احر 

سػرد العػاملي أي  ا     الػراوي احصػلي يف الك يا  سب احزمنة  البا  أف ديـو بالتغی  والتلاؿ  
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 سػب اعتيػاد واسػیين  ػب أف اتغػػ  ألػل لیلػة ولیلػة علػػی .  ػ رزاد علػی أاػای واسػیين يف الروااػػة
 .ضوا املرارات الراىنة ومن ا فروج م  املعاق التيلیااة إلی احااایة

واسیين ايـو بنيا التارا  واملياسػات ، أا ا  ذغی ات  امسة ؾرة وامل  وف ىناكم   یخ ال 
  ػػو ، راػػة املسػػت رة عػػا احدوار التارخيیػػة  الخيػػاؼ مػػ  ذغیػػ   ػػيا ذعػػو د هبػػا النػػاسك ػػات ال وال ی

 ػػا ايػػاـو ق ػػیة السػػلبة والشػػعب وخيال  ػػا وانيػػاىا كاػػاق   علػػی إ ػػاا مصػػ  الت  ػػیو والعلوداػػة  
 .ذعيل ا ىذه الي یة وذسلب ع  الناس احراة ر  االت مسیبرةكوان

.  ػا  علػي  ػ رزادكاعتيا واسیين الن اؿ م  ذوي احاادي واليػارة بػاؿ مػ  املصػاحة مع ػم  
ومة واملعتياات التيلیااة  كادوا اا را  ذباه احكويف سرده ىذه الروااة است ا م  اح ماص الذا   

ي افیػايل  ین ػا افتػارت  ػ رزاد  مصػیات كاحالج وأا ذر الغ اري و مصیة بش  املوراسػك
 .نوز وذس  متوازاا  علیوكوال ككبالي  والنيود والس كاا رة   ي ذااري املل   

ذب والصػاؽ وبػه كػواسیين احعرج عاًف يف روااتو ق یة الصراع به السلبة والشعب وبه ال
رة السبلة كا یا  لروااتو   و حي ة علی  ك ة و امل ي ه وجعة ألل لیلة ولیلو ملنی  كالبلية احا 
رة عاملیػػة الذنت ػػي كػػرة لواسػػیين دب ابػػة  كػػذب وا  تصػػاب إذف ذعػػا ىػػذه ال كػػت الیػػو الوافػػوؼ الػػ

م الت تػیو ك ػا ىػو يف عصػردا الػراى  وقػل أمػاـ الظلػم مت ػ ال  يف تػا كمس ىا   ػي ذسػ   دا  ػا   
  علػػی اػػوب كػػرة ا  تصػػاب وإسػػت رارىا  الیػػا  لكػػا علػػی  كػػوالروااػػة ذر . التػػی ذيػػـو حبػػرؽ روااتػػو

 .تل ا  ع  ا رأانا لای تاداة   رزاد و   راارجااا خم

 المصادر

 کتب
 أ( عربي
املرسسة العربیة  ،(ائي العربيكبحث في البنية السردية للموروث الح) السردية العربية ؛(ـ2222) علاا ، ابراىیم

 .ب وت، البلعة ال ادیة، للاراسات والنشر

 .نعافكدار : دمش ؛ الليلة السابعة بعد األلففاجعة ، رمل الماية ؛(ـ1993) واسیين، احعرج

 .منشورات ا  ة: ب وت، البيت األندلسي ؛(ـ2212) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ردارصاد: ب وت؛ أربعة جملاات؛ ألف ليلة وليلة ؛(ـ2228) دوف مرلل
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 ار موزاایك لل صبات والنشر والتوزا د: ع  اف، في عالم واسيني األعرج التخييل ،(ـ2215) رزاف ابراىیم

 .للنشر الن ار دار: للناف تلةكم: للناف؛ صطلحات الروايةم معجم ،(ـ2222) لیلب، توياز 

 .املناىة للبلاعة والنشر والتوزا  دار؛ تطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام ،(1987) ابراىیم، السعا ه

 .تابكارباد ال: دمش ؛ ألف ليلة وسحر السردية العربية ،(ـ2222) داود سلی اف،  والي

 .منشورات وزارة ال يا ة: ا زا ر؛ شعرية السرد الروائي: واسيني األعرج ،(ـ2227) صباؿ،  و اي

 داراملعارؼ: مصر؛ دراسة، ألف ليلة وليلة ،(ـ1966) س  ، قل اوي

 .الياىره، تلة ا دابكم، البلعة احولی، الرواية المعاصرة في السرد ،(ـ2226) علاالر یم، رديك

 .املرسسة العربیة للاراسات والنشر والتوزا : ب وت؛ هموم وآفاق الرواية العربية، اتب والمنفیكال ،ـ(2225، )علاالرضباف، منیل

 .ز ا  اا العراكمر : ب وت؛ 2ط؛ ليزيكألف ليلة في نظرية األدب اإلن ،(ـ1986) ت ا جاسم، موسوي

 .وزارة التعلیم العايل: دمش . أضبا اح و: صبةذر ؛ غوته وألف ليلة وليلة ،(ـ1982) اذرانا، كمومس 

 .تابكارباد ال: دمش ؛ توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ،(ـ2222) اضات ا ر ، وذار

 ب( فارسي
 تْراى9 رٍؼٌگراى.هسارافسان كجاست؟؛ (؛ غ2281ٖ، ثْرام )ٗضب٘ث

 .تْراى9 چؽوِ ،ثِ كَؼػ حعي رٍالفقبرٕران؛ يانه در ايات عاميادب (،غ2272هحجَة، ظ٘ذ جعفر )

 الدوريات
 أ( عربي

 .4-3؛ العا 21؛ جملة جامعة دمش ؛ اجلا ألف ليلة وليلة، القص واإلستماع(؛ ـ2225ضبیا، سیا  س  )

 .82؛ العاد مجلة دراسات يمنيةاحدب امليارف ودور احدساؽ ال يا یة يف ذبور م اىی و واذباىاذو؛  (،ـ2226 یالف،  یار ت ود )

 ب( فارسي
مجلة العلمية اإليرانية للغة العربية « دظراة التليي يف ضوا احدب امليارف»ش( 1392ا ؛  سه كیاي )   ةم قادري، 

 .23-1، ص : 18، العادوآدابها

تَف٘ق  ؼْرزادِ ٗؽٌبهٔاٗراًٖ ؼْرزاد در ًوب هبٗٔ افعبًٔ ثي»غ(؛ 2283ًَٗي، حع٘ي؛ فراهرز ه٘رزاٖٗ )

   .257-242، داًؽگبُ هؽْذ، ؼوبرُ چْبرم9 صص ادبيات عربي زبان و مجلة، «حك٘ن



 1397 ، ربيع46 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

27 

 
 افتيدر کردياألعرج بنابر رو ياز واسين «رمل الماية»رمان  ليتحل

3مقصود بخشش، 2شهرام دلشاد، 1يفرهاد رجب
 

ؽ2  الى٘داًؽگبُ گ ٖعرث بت٘گرٍُ زثبى ٍ ادث بر٘. دًا

ػ آهَختِ دكتر1 ؽگبُ عرث بت٘زثبى ٍ ادث ٕ. دًا  ظٌ٘ب، ّوذاى ثَعلٖٖ دًا

ؽج2َ ؽگبُ ظوٌبى ٖعرث بت٘زثبى ٍ ادث ٕدكتر ٕ. دًا  دًا

 ذهيکچ
ٍ  راظبط٘ ّب،ِ فَلكلَر، افعبً ّبٕ ىدار داظتب خَد را ٍام ّبُٕ از ظَش ٕبر٘ثع ٖرهبى هعبصر عرث

عٌبص ر، ًق ػ    يٗ  از ا ٖك  ٗؼت، ثِ عٌَاى  کٗ ٍ ّسار ّٕب اظت. داظتبى ٖخٗتبر ٕذادّبٗرٍ

 ذٗ  پذ ّ ب  الْ بم از آى  بٗ  ٍ  ذ٘در اثر اقتجبض، تقل ٕبدٗز ّٕب دارد ٍ رهبى بى٘ه يٗدر ا إِ ثرجعت

 در حبض ر  پصٍّػ. ّبظت ىآ ٔاز ٍاظٌٖ٘ األعرج از جول رمـل المايـةاظت كِ رهبى هؽَْر ُ آهذ

َ  در اظت تالغ ًَ     يٗ  ا ٖث ِ ثررظ    ،«بف ت ٗدر» ك رد رٍٗ پرت  ٍ  ّ ب ٖ ره بى ثر ردازد ت ب ّوگ 

ٕ  ػخ َاً  بٗ   ُدٗ ذگب  ٍ ٌ ذ ك ٖؼت را ٍارظ کّٗسار ٍ  ٔرهبى ٍ افعبً ي٘ث ّبٕٖ ًبّوگًَ  ّ ب

پصٍّػ  ٔج٘. ًتوبٗذً ٖبثٗارزّوگَى ٍ ًبّوگَى  ّبِٕ ٌ٘زه يٗا ٕرا در ٍرا طًَٗ هتفبٍت رهبى

ث ر  فق    ؼ ت،   کٗ  ّ سار ٍ   ٕعٌبص ر ظ بختبر   ٖثرخ   ٕر٘ك برگ ِ ثب ث   ٌٍٖاظ٘ دّذٖ ًؽبى ه

را ثرحع ت   ٖتغ٘٘ رات فراٍاً   در اثر خَد، ٍ  كردُآى اكتفب ً ٖٗهحتَا ٗب ٕبرچَة ظبختبرْچ

هتف بٍت از ه تي هج ذ      ٖٗهحت َا  ٍظبختبر  ،رٍ يٗااز ؛اظت آٍردُ ذٗپذ ؼخصٍٖ ظجک  ؽِٗاًذ

 ٕث ِ ج ب   ٌٖ٘اظ ت. ٍاظ    ّوبٌّگ ًوَدُ ٕاهرٍز ّبٕ ىبٗپذٗذ آٍردُ ٍ رهبى را ثب قضبٗب ٍ جر

ثِ ثبد اًتقبد  ث٘ح يٗثِ هٌبقؽِ ٍ هقبثلِ ثب آًْب ثرخبظتِ ٍ ؼْرزاد را از ا ،بم ظبلنهصبلحِ ثب حكّ

 ،اً ذ ُ دك ر كو ک ً  ٖطلج   رزٍُ هجب خَاّٖٕ آزاد بىٗرا كِ ثِ جر ًگبراًٖ خٗتبر ٖ. اٍ حترد٘گٖ ه

 .دّذ هٖ قرار اًكبر هَرد

 
 .بفتٗدر ٍٗكردرؼت؛  کٗ؛ ّسار ٍ رمة املااةٍاظٌٖ٘ األعرج؛ : ها ليذواشهك
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