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الملخص

اسػػت ات الرواا ػػة العربی ػػة م ػ احكاا ػػات الش ػػعلیة وال ولكلورا ػػة وافرا ػػات واحس ػػاط ت ػی أص ػػلهي ى ػػي إ ػػای
املصػػادر امامػػة وا ػػذور احصػػلیة الػػت ذنل ػ وذتغػػذی الروااػػات املتعػػادة من ػػا .لكتػػاب لألػػل لیلػػة ولیلػػةل دور بػػارز
ومعلػػم بػػه ىػػذه احكااػػات وأل ػػي روااػػات عااػػاة عل ػی صػػعیا الس ػرد العػػرا احػػااخ متمػػذة مادمػػا وم ػ و ا
َ
وأ ػػااا ا م ػ ذل ػك الكتػػاب امػػاـ .من ػػا روااػػة لرمػػة املااػػة ،اجعػػة اللیلػػة السػػابعة بعػػا احلػػلل للكاذػػب والروا ػػي
ذارس روااة لرمة املااةل م منظػار مػن ن ديػاي ػااخ وىػو مػن ن التليػي
ا زا ري واسیين احعرج .الاراسة ىذه ُ
یػخ ذركػز اىت ام ػا علػی مػواط الليػػاا واالفػتالؼ بػػه دػ املصػػار ودػ املتليػی وذلػه ادبلاعػػات وآراا وضػ
الروا ي وراا ىػذه التغػ ات .الػاو مػ النتی ػة أدػو ذليػی مػ ىػذا الكتػاب مػ یػخ اللنػاا وبعػن العناصػر السػرداة
وذُع ػ وا رواات ػػو مواص ػػلة ع ػػا ة ػػا يف أل ػػل لیل ػػة ولیل ػػة لك ػ ذيابلت ػػو يف بع ػػن العناص ػػر احكا ی ػػة احف ػػری ويف بع ػػن
م ػػامین ا واغ ىػػا الروا ػػي و يػػا لنظرذػػو ورؤاتػػو ا ااػػاة واتصػػل ا ب ػالواق املعػػیو ومش ػكالذو وآ اقػػو ت ػی ذيلػػة م ػ
ىی نػػة الػػن ال ااػػي و كرذػػو علػی الػػن الروا ػػي .واسػػیين بػػاؿ م ػ املصػػاحة قػػاـ باملناقشػػة وبػػاؿ أف عػػة ػ رزاد
أسبورة ممتازة يف دصو جعل ا كاذبة وهبا قا داقو ك م املػررفه والسػلبواه الػذا عا ػوا يف لػة السػبلة ػ
مساداا باحراة والن اؿ.

الكلمات الرئيسة :واسیين احعرج؛ رمة املااة؛ ألل لیلة ولیلة؛ املن ن التليي.

الكاذب املسروؿ

farhadrajabi133@yahoo.com
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 .1المقدمة
اليص ػ احس ػػبوراة وال لكلورا ػػة واح ػوادث املاىش ػػة اجرا ػػة ال اجیاا ػػة يف املله ػػات واحكاا ػػات
البراة الت ذُوجا يف الكتب التارخية ماذزاؿ ذُي ح موضوعا لل ناقشة وإطارا سػرداا مناسػلا للػروا یه
لیػافل ا الروا ػي تػی ُخيػرج من ػا كتابػة سػػرداة إبااعیػة درامیػة .والروااػة مػ أك ػر احجنػاس احدبیػػة
الػػت ذليػػي احػوادث ال اجیااػػة واملله یػػة والتارخيیػػة .واملعلػػوـ أف لػػلعن احسػػاط أو الشمصػػیات
ظ ػػا كل ػ ا لتلي ػػي احدب ػػاا من ػػو كشمص ػػیة لاح ػػالجل وأس ػػبورة لزرق ػػاا الی ام ػػةل يف احدب الع ػػرا
احػػااخ أو حسػػبورة لبی ػػالیوفل و لبرومی یػػوسل وإخل يف احدب العػػاملي لكػ كتػػاب لألػػل لیلػػة
ولیلةل حيظی بأمهیة علی صعیاا  :العاملي والعرا .ىناؾ الك م احدبػاا يف العػاق قػا اسػت اوا
منػػو وذعااش ػوا معػػو ك ػػللو یس بػػورفیسل ،ولمارسػػة بروسػػيل ،ولج ػی س جػػواسل وإخل .ةػػا أف
الروا یه الغربیه قا ذليوا منو ودال ظ ااات لألل لیلة ولیلةل ذبري يف كتابامم السرداة .لك
بالنسػلة إلػی احدب العػػرا «ليػا للػػي ألػل لیلػػة ولیلػة مػی علػػا الروااػة العربیػػة وا ػادة منػػو يف
ذبػػوار الروااػػة العربیػػة ،عػػا اسػػتاعا و وتاورذػػو ،وكتابػػة دػ جااػػا اتأسػػس علػػا الػ اث ،وات ػػاوزه
دوف أف اكرره» (وذػار .)34 :2002 ،إذف امل ػم ىػو الت ػاوز بػامللنی وامل ػامه الػت اتسػم هبػا ألػل
لیلة ولیلة وسردىا علی ضوا كرة جاااة متكررة ع ا ذعوددا علی ا ،ك ا ةا عنا العااا م
الػػروا یه ك ػػلةیب ت ػػوظل ولواسػػیين احعػػرجل .واسػػیين ايػػوـ يف ىػػذه الروااػػة بتزواػػا ك ػرة جااػػاة
علی قصة رزاد یخ اول ا وسیلة للیاف املواج ة التيابلیة به التيالیا واحاااة.
لرمة املااةل روااة ة لواسیين احعرج املنشورة يف سنة 3334ـ« ،ربتػو علػی جم وعػة مػ
اليص الىت ذت هور ىف ذبااا الصیغة واسلوب كتاب ألل لیلو ولیلو الىت ربكا ددیازاد لش راار
احكااات باسلوب العصر الذي ذعیو ی ا ددیازاد وىو العصر احػااخ ندػو اعبػا رو ػا إضػا یة
لإلدساف الست تاع بروااة ألل لیلو ولیلو بأسلوب جااػا وممتػ لروااػات العربیػة واعبػا لنػا ال رصػة
يف مواج ػة الواقػ الػذي دعیشػو ا ف .ىػػذه الروااػة إضػا ة دوعیػة وىامػػة للروااػة العربیػة .احمػر الػػذي
حي لنا علی قرا تنا بأك ر م طراية ،وعلی أك ر م مستوی .ح ا ذيوؿ لنػا مادسػیناه أو مػا ػب
أف دعر و أو دتعرؼ علیو» (ديال ع منیل3334 ،ـ .)3 :وامل م أف ىذه الروااة ذُعتا صلة به اليامي
وا ااػػا ح ػػا اسػػت ات م ػ ال ػرات احك ػا ي العػػرا لكن ػػا ول ػي ی ػػا أدسػػاؽ الروااػػة ا ااػػاة
وحجل ػػا ذػػافة ض ػ مشػػروع الروااػػات ا ااػػاة عل ػی صػػعیا السػػرد الروا ػػي احػػااخ ،ػػي م ػ
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یػخ احسػلوب واللنػاا واحدسػاؽ الاافلیػػة ذُعػا جااػاة .ػار بالػػذكر أف ىػذه الروااػة ذُعتػا جػزاا
آفػر مػ جم وعػػة روااػػة لالیلػػة السػػابعةل وروااػػة لاملمبوطػػة الشػػرقیةل .يػػا ػػاوؿ الروا ػػي أف عػػة
ألل لیلة ولیلة ملنی كا یا للسرد.
ا اار املتليیة يف ا داب قا اد تهي دراسات جاااة يف العاق النياي باأت م املارسة ال ردسػیة
املياردیػػة وافتت ػػي بعنااػػة بعػػن امليػػارده احملػػادیه إلػػی ىػػذا النػػوع م ػ العالقػػات والتػػأا والتػػأار بین ػػا
خ د املصار واملتليی م ج ات وجوه الت اعة والتيابة .ال روري يف دراسػتنا ىػو
و ی ا اارس اللا ُ
ذلی ػه م ػواط التليػػي من یػػا بػػه الروااػػة ولألػػل لیلػػة ولیلػػةل وبیػػاف رؤی وأ ك ػار جااػػاة أضػػاؼ علی ػػا
الروا ي وقرباد إبااعیتو علی ذيلیا حبػي الاتبػور بػة اغ ىػا الروا ػي و يػا لنظرذػو ورؤاتػو الشمصػیة .إذف
الاراسػػة ىػػذه ذتمػػذ الركػا ز العامػػة السػػرداة ػػي اللنػػاا وموقػ الػػرواي والشمصػػیة ،لتيػػارف الػػن املصػػار
واملتليی وذارس التغی ات الت أذی هبا الروا ي ا زا ري وبیاف أسلاهبا.
يف ىذه الاراسة دراا أف ةیب ع السواؿ التايل :ما ىي مواط التالقي به روااة لرمة املااةل
و كتاب ألل لیلة ولیلة؟
الاو أف لواسیين احعرجل قا افتار الركا ز السرداة امامة ع لألل لیلة ولیلةل لك ق حيا ظ
علی أطػره وتػاوره بػة عارضػو يف الػاالالت وامل ػامه ،ن ػا أسػلوب الروا ػي افػاص ىػی َ علػی
الراواة باؿ م احسالیب والرؤی املوجودة يف الن املصار.
 .1-1خلفية البحث

ىن ػػاؾ بع ػػن الاراس ػػات ال ػػت ذناول ػػي ذولی ػػل لأل ػػل لیل ػػة ولیل ػػةل يف الرواا ػػة العربی ػػة من ػػا :رس ػػالة
(2014م) لنیة درجة الاكتوراه لذبلیات ألل لیلة ولیلة يف الروااة العربیة املعاصرةل لللا خ بس ات
سػػاق جع ػػري؛ ا امعػػة االرددیػػة .الكلیػػة ,كلیػػة الاراسػػات العلیػػاا .إزبػػذت ىػػذه الاراسػػة بعػػن
الروااػػات العربیػػة وقامػػي باراسػػت ا بین ػػا وبػػه ألػػل لیلػػة ولیلػػة يف ضػػوا إضػػااة امل ػ وف ومنهاىػػا
الغرا يب والع ا يب والتينیات السرداة وا ادة م ألل لیلة ولیلة .مادفلي روااة لرمة املااةل ربي
أطر ىذه الاراسة.
وكتػػاب (2002ـ) لذولیػػل الػ اث يف الروااػػة العربیػػة املعاصػػرةل؛ أل ػػو ت ػػا راػاض وذػػار .جعػػة
مرلل الكتاب بعن الروااات العربیة مادة حب و وروااة لرمة املااةل من ا ورباث ع ذولیل ألػل
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لیلة ولیلة يف الروااة .تاور اللهخ بالنسلة إلی كة الروااات خمتل ة .بالنسلة إلی روااة لرمة املااةل
ىنػػاؾ بعػػن ملا ػػخ :كتهبػػیم احكااػػة ال رعیػػة ،إعػػادة سػػرد كااػػة معػػروؼ ا س ػكايف وذولیػػل اللنیػػة
السرداة حلل لیلة ولیلة ومياردة مصیة بش املوراسكي بشمصیة سناباد يف ألل لیلة ولیلة.
مسعود ،بوطلعة ،)2002( ،صباؿ و ايل حية ألغاز 'رمة املااة' يف قرااة ديااة لروااػة واسػیين
احعرجhttps://www.djazairess.com/alahrar/ ،
ىن ػػاؾ أا ػػا دراس ػػات أفػ ػػری ذناول ػػي رواا ػػة لرمػ ػػة املاا ػػةل م ػ ػ ج ػ ػػات أف ػػری من ػػا كتػ ػػاب
ث يف ى ػػذه
(2002ـ) لواس ػػیين احع ػػرج :ػػعراة الس ػػرد الروا ػػيل؛ أل ػػو صب ػػاؿ و ػػاي .إد ػػو اته ػػا ُ
الاراسة النيااة ع میزة أدبیة لروااات واسیين احعرج وإىت اـ الروا ي بأدبیة السرد و عراتو فاصة
يف ع لػػو املعنػػوف برمػػة املااػػة والػػذي ارذيػػا إل ػی ق ػػة ا بػػااع ػكال وم ػ ودا .ديػػال ع ػ بوطلعػػة
مسعودة «اعود اىت اـ الاارس بالروا ي واسیين احعرج إىل كوف ىذا احف م الػروا یه ا زا ػراه
امللػػاعه اليال ػػة الػػذا ةه ػوا يف اف ػ اؽ ػػاود الػػوط والعػػاق العػػرا م ػ فػػالؿ سبیػػز إبػػااع م
احدا» (مسػػعود .)www.djazairess.com:2002 ،وكت ػػاب (2032ـ) لالتمییػػة يف ع ػػاق واس ػػیين
الروا ػػيل؛ أل تػػو الناقػػاة ا كادمیػػة رزاف ابػراىیم ػػو علػػی قسػ ه :يف اليسػػم احوؿ ميامػػة ربلیلػػة
ذت ػاوز االشبهػو صػػه ة ذتنػاوؿ ق ػیة التمییػػة وعالقت ػا بػالواق والتػػارا يف روااػات واسػیين احعػػرج
وروااة لرمة املااةل من ا .واليسم ال اي م الكتاب حيتوي علی واراة الكاذلة واحعرج وؿ روااة
س ة املنت ی لواسیين .ىذا الك تاب دراسة ديااة ربلیلة مت یزة ع النصوص الروا یة لواسیين.
ىذه الاراسات إف ذش ؾ يف بعن امللا خ واملوضوعات باراستنا لك دراستنا جاااة ،دبا إ ا ذتمذ
من ا ديااا للارس والتهلیة و من ن التليي الذي ا تم دبواط التليي به الن املصار واملتليی ودراسة
احسلاب وذلیه رؤاة الروا ي ا اااة وق ايم علی رصا ىذه ا اكات والت ارا وإعال ا هسػب .إذف
دراستنا ذسوؽ حنو ربلیة التغی ات الت أوجاىا الروا ي يف الن السردي ا بااعي.
 .2منهج التلقي
ُوج ػػات يف عص ػردا ال ػراى دظرا ػػات خمتل ػػة ذرا ػػا أف ذي ػػارب احم ػػم وا دب كنظرا ػػة اليرا ػػة العاملی ػػة
( )Global Villageأو دظراة وار ال يا ػات التػی ذيابػة دظراػة صػراع اح ػارات ل ػ ادتینكتوف الػت
دس عن ا الیوـ بكرات .م دتا ن ىذه النظراات ذياـ احدب امليارف يف العصػر احػااخ ذيػاما
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باىرا حدو انظر إلی احدب فارج اوده ال یية بااا باملارسة ال ردسیة املياردة الت ُعنیي بشكة
فاص بالعالقات به احدب وا اار احدبیة وبیاف التشاهبات واالفتال ات بػه ا اػار « .لعػا أف
كاف ا ذبػاه ال ردسػي يف احدب امليػارف ا ػتم بػاور املصػار املػرار واتلػ ىػذا الػاور ذارخيیػا الػات
ىػػذا اح ػ وال ػػة يف إطػػار كتابػػة ذػػارا ا داب اليومیػػة وبعػػا إمهػػاؿ ا ذبػػاه ا مراك ػي للعوامػػة
التارخيیػػة وذركیػػزه علػػی النصػػوص احدبیػػة وصبالیامػػا املعزولػػة عػ افػػارج وبعػػا ذركیػػز ا ذبػػاه املاركسػػي
عل ػػی دور العوام ػػة والظ ػػروؼ ا جت اعی ػػة يف ذش ػػابو ا داب أو ذأا ام ػػا املتلادل ػػة م ػ أج ػػة إال ػػات
صواب النظرة املاركسیة إلی احدب ،ات و اىت اـ احداػب امليػارف لػای ا ذبػاه احملػاي إلػی احليػة ال ال ػة
م الع ة احدا امل لة ب رداة املتليي یتم ال كیػز علػی دوره يف ػم النصػوص احجنلیػة وكیػل افتلػل
ذليي ىذه النصوص فارج أدهبا اليومي بنفتالؼ ايا ة املتليیه» (م قادري وكیاي3430 ،ش.)4 :
واملتػػأار واملتليػػي ىػػو الػػذي انػػا إلػػی ق ػرااة احدب املػػرار وا ػػو و ػ رؤاػػة فاصػػة انػػتن م ػ
فالم ػػا ع ػػال إب ػػااعیا جاا ػػاا ول ػػیس دس ػػمة مكػ ػررة للع ػػة امل ػػرار وخيتل ػػل ذ ػػأا ع ػػة أدا م ػػا
بافتالؼ ايا ة املتليیه لم ذُعا دراسات التأا والتأار ذصة إلی النتی ة د س ا وق اُعا صا ب
ػػة عل ػػی املت ػػأار أو ا وق ػػو إب ػػااعا ( ػػیالف2002 ،ـ .)334 :إذف ق ػػا ادش ػػعب م ػ بب ػ املارس ػػة
ال ردسیة من ن التليي الذی ا ت وم بيرااة أو بتليي الكاذب أو عاد م الكتاب ،م الع ة احدا
أو اليصػ ػػة أو احسػ ػػبورة أو املسػ ػػر یة .إذف مػ ػػن ن التليػ ػػي اسػ ػػلط ال ػ ػػوا علػ ػػی كی یػ ػػة الي ػ ػرااات
والتليیات م قلة الكتاب ومای ذأا ىم م الن املصار وبیػاف مػواط الت ااػة والتغػاار بین ػا
واافة يف ص یم احدب امليارف.
 .3ألف ليلة وليلة والرواية العربية
ىناؾ عالقة وطیاة به الروااة العربیة وبعن املصادر وال يا ات وم أمه ا كتاب لألل لیلة ولیلةل
الذي لو ذأا كل يف العاق السردي العرا م یػخ احسػلوب وامل ػ وف« .ق اشػت ر كتػاب يف
أرج ػػاا الع ػػاق ،م ل ػػا ا ػػت ر كت ػػاب أل ػػل لیل ػػة ولیل ػػة وق ا ػػرار كت ػػاب ػػكال وم ػ ػ ودا يف احدب
ا دسػػاي م ل ػػا أا ػر بشػػكة واس ػ وع ی ػ ىػػذا الكتػػاب وق اس ػ ر النػػاس اللیػػايل الب ػواؿ لس ػ اع
احكااات م ل ا س روا م ىذا الكتاب» ( والي2000 ،ـ )30 :م فالؿ النظر إلی جم وعة ىذه
الص ػ ات وافص ػػا الت ػػی ا تػػوت الكت ػػاب ،ة ػػا أف كاااذ ػػو «ذل ػوأت مكاد ػػة مرموق ػػة يف س ػػلم
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احدب العػػاملي ،وأاػػرت يف ك ػ م ػ احع ػػاؿ ال نیػػة يف العصػػر احػػااخ ،وذأسسػػي علی ػػا أع ػػاؿ
إبااعیة ك ة يف املسرح والروااة واملوسیيا أا ا» (مومس 3320 ،ـ.)4 :
ىػػذه اج وعػػة بأسػػبورما ػ رزاد قػػا أصػػلهي وسػػیلة إحيا یػػة لعااػػا م ػ ا اػػار ا بااعیػػة يف
احدب العػػرا عامػػة (دػػوا وم زااػػی3430 ،ش .)323 :أمػػا الروااػػة العربیػػة « جػ اذصػػاما حبكااػػات
ألل لیلة ولیلة إىل أوافر اليرف التاس عشر ،یػخ ع ػا الروا یػوف احوا ػة إىل مراعػاة ذوؽ اليػراا
الػػذا كػػادوا مػ أصػناؼ امل ي ػػه ،والػػذا وجػػاوا يف أع ػػاؿ ىػػرالا الكتػاب مػػا ديػتع م واسػلی م،
بوصػ ا بػػااال لل رل ػػات الشػػعلیة الػػت عا ػػي يف وجػػاا م ػ ة طوالػػة مػ الػػزم  .وقػػا بلػػث ذػػأا
كاا ػػات أل ػػل لیل ػػة ولیل ػػة يف الرواا ػػات احوىل ػػا التش ػػابو ،م ػػعي اح ػػااث لل غ ػػامرات،
والغرا ػػب والع ا ػػب ،واملص ػػاد ات ،واالس ػػتبراد ،والتوس ػػة باحی ػػة للل ػػوغ الغاا ػػات ،واالستشػ ػ اد
بالشعر ،وذأارت الشمصیات بشموص ألل لیلة ولیلة ،لات إما ف ة ،وإما رارة ،ال ارار ی ا
الزم وال اللیهة» (السعا ه .)13 :3321 ،وقا ذعادت طرا الروا یه يف ذولیل ألل لیلػة ولیلػة،
« لع م أقاـ بناا روااتو علا بناا ألل لیلة ولیلة ،وول ا بشكة كلي ،ك ا عػة ةیػب ت ػوظ
يف روااتػػو للیػػايل ألػػل لیلػػةل وبع ػ م ضػ روااتػػو كااػػة مػ كااػػات ألػػل لیلػػة ولیلػػة ،كروااػػة
لسػػلباف النػػوـ وزرقػػاا الی امػػةل ملػػردس الػػرزاز ،يف ػػه اكت ػػا بعػػن الػػروا یه با ػػارة إىل بعػػن
الصػػور واملوضػػوعات» (وذػػار2002 ،ـ .)33 :إذف دواجػػو يف الروااػػة العربیػػة روااػػات ك ػ ة ذات صػػلة
بكتػػاب ألػػل لیلػػة ولیلػػة وفصا صػػو والروا ی ػوف قػػا ػػأوا إلیػػو ح ػراض خمتل ػػة؛ وروااػػة لرمػػة املااػػةل
ضػ ا توا ػػا علػػی ا بااعیػػة اسػػتعارت ػكل ا وم ػ و ا منػػو بوضػػوح وإف ىػػي زبتلػػل عنػػو يف
عاة م احملاور الشكلیة وامل ودیة.
 .4تحليل مواطن التلقي في رواية رمل الماية
ىنػػا دسػػلط ال ػػوا علػػی ربلیػػة املػواط الػػت ذتالقػػي ی ػػا الػػن املصػػار واملتليػی .اف دػػا الركػا ز امامػػة الػػت اتك ل ػػا
الن السردي وما ىي إال اللنیة السرداة العامة والراوي وموقعو يف النصه والشمصیة احكا یة وولی ت ػا املرداػة يف
الن  .ىذه الاراسة املعت اة علی من ن التليي ذعين بتليي أوكی یة قرااة واسیين احعرج حلل لیلة ولیلػة مت سػاا
يف ىػػذه الركػا ز وافصػػا آد ػػة الػػذكر والا ارسػػة ىػػذه بصػاد إكتشػػاؼ ذلػك املالمػ لكػ ذركػز علػػی التلػػاالت
النصیة وال كراة الت ل رت يف الن املتليي سب رؤی الروا ي وذسعی أف ذارس ىذه التغی ات والتلاالت.
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أوؿ ما استوقل اليارئ ین ا اتعامة م روااة لرمة املااةل ىو التشابو الواض به الن املصار
واملتليی م یخ اللناا أو ما اس ی بالسیاؽ افارجي للن  .قا ذت یز كااات ألل لیلة ولیلة
بلنااىػػا املت یػػز ع ػػا بيیػػي مػ الػ اث احكػا ي عنػػا العػػرب واحقػواـ ا فػػرا  .ىػػذا الكتػػاب ضبػػة
احكااة ا طاراة الػت ذنل ػ من ػا جم وعػات قصصػیة متنوعػة ومتعػادة .ىػذا اللنػاا السػردي املت ػااز
كاف م دال ة وا احدباا وال ناده إلی ىذا الكتاب وذليی م منو« .صهی أف ذركیػب احكااػة
بسیط لكنو ىو الذي جعل ا ذتصل دبیزة اليارة علی ا تواا كااات ك ة ی ا ،إذ ما ذتسم بػو
احكااة افرا یة عامة ،وجود أجزاا رفوة يف ال عة اليصصي ،اس بنداراج أ عاؿ قصصیة اادواة
يف سیاق ا ذتوالا بنست رار وذغذی ا مكادات السرداة للهكااة ا طار» (ابػراىیم2000 ،ـ.)332 :
إذف إف الػروا یه قػا ػػأوا إلػی التليػي مػ ألػل لیلػة ولیلػػة ملیزمػا ا طاراػة الػػت مسهػت م أف اسػػردوا
كاا ػػات متع ػػادة متش ػػابكة يف رواا ػػة وا ػػاة ،والواض ػ أف بع ػػن التله ػ ات الس ػػرداة ذيت ػػي أف
اسلك الرواي مسلك ألل لیلة ولیلة و احملاكاة م فبتو.
الشيا الذي ا نا ىو كی یة ذليي لواسیين احعرج يف بناا روااتو لرمػة املااػةل مػ كتػاب لألػل لیلػة
ولیلةل .والواض أف لواسیينل ا ظ علی بنیة كتاب لألل لیلة ولیلػةل العامػة املت یػزة هبػا وةػا أف روااتػو
ذش ػ ة علػػی احكااػػة ا طاراػػة ذنل ػ من ػػا احكااػػات ال رعیػػة م ل ػػا ةػػا يف لألػػل لیلػػة ولیلػػةل وإف ىػػي
زبتلل م یخ العنػاوا واح ػااث عػ زمیل ػا وىػذا ارجػ إلػی مسػة إبااعیػة للروااػة يف فلػ العنػاوا
واح ػػااث ا ااػػاة ػ املتشػػاهبة حكااػػات ألػػل لیلػػة .حف الروا ػػي ق اعػػا متلػ عػػادي كػاليراا وامليلػػا
اللاا ي بة ىو احداب الذي انبل دصو م الن ا بااعي إلی د إبااعي آفر.
قا ذَ ُ وم روااة لرمة املااةل قصصا ك ة ،روما ددیازاد ،أفي رزاد ،دبساعاة عاة الرواة منو
بش ػ املوراس ػكي والراعػػي واملاراو ػػا أو د ػػس الروا ػػي وإخل .املعلػػوـ أف ألػػل لیلػػة ولیلػػة ا ػػم علػػی
احكااػػة ا طاراػػة :ػ رزاد ذػػروي لش ػ راار كااػػات ملػػاة ألػػل لیلػػة ولیلػػة ك ػػا ا ػ وم احكااػػات
ال رعیة الت ذتولا م احكااة امل تتهة .ذتألل الروااة م احكااة ا طاراة :ددیػازاد ذػروي لشػ راار
ب امليتار ما جر يف اللیلة السابعة بعا احلل .ذتولا عن ا كااات ك ة من ا :كااػة اللشػ
املوراسػػكي ،كااػػة احػػالج ،كااػػة اب ػ ر ػػا ،كااػػة أا ذر الغ ػػاري ،كااػػة بػػوزاف اليلعػػي،
كااة اف ر ،كااة أىة الك ل .الاو «أف روااة رمة املااةكألل لیلة ولیلة ذتألل م كااة
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إطاراة ذ م كااات اادواة ،ة راو م ارؽ ملرواة ىو ددیازاد الػت ذيػت دور ػ رزاد بوصػ ا راواػة
لكة احكااات ،وشبة أا ػا مػروي لػو ،ىػو ػ راار بػ امليتػار بػا صػنو ػ راار و یػاه وقػا ذولػا عػ
احكااة ا طاراة الت ا ظي علی ا الروااة كااات اادواة ك ة» (وذار2002 ،ـ.)13 :
إذف استماـ الروا ي معبیات ال اليصصي املستماـ يف ألل لیلة ولیلة و ا ظ علی أطرىا
احمل ػ ػػادة ،واس ػ ػػت یا م ػ ػ مرود ػ ػػة اللن ػ ػػاا الروا ػ ػػي واس ػ ػػتباعتو عل ػ ػػی امتص ػ ػػاص افص ػ ػػا املمتص ػ ػػة
للهكااات وسا ر احدػواع السػرداة .والروا ػي ولػل املیػزة التوالااػة حلػل لیلػة يف روااتػو واملعلػوـ أف
بنػػاا الكتػػاب بنػػاا متواصػػة واسػ النبػػاؽ ذسػػتبی أف رب ػػة كااػػات متعػػادة متناىیػػة والروااػػة
اعت ات علی ىذه املیزة لیافة الروا ي علی الن وازودىا حبكااات متعادة لك ا اااة بنسلة
إلی منلت ا كرا وأسلوبا.
الروا ي ق اتوقػل علػی اقت ػاا واقتلػاس ألػل لیلػة ولیلػة اقت ػاا بلغا یػا تػی ارلػل كتابػا مشػاهبا
سباما يف اللناا عػ الػن املصػار بػة روااػة رمػة املااػة زبتلػل يف بعػن احبنیػة عػ املصػار سػب
رؤاػة الكاذػب وىنػاؾ ذغیػ ات واضػهة يف الػن املتليػي .ین ػا ايػ ألػل لیلػة واللیلػة احكااػات
الػػت وقعػػي م ػ اللیلػػة احولػػی تػػی ااػػة لیلػػة احلػػل؛ لك ػ الروااػػة ذي ػ اح ػوادث ا ااػػاة الػػت
وقعي م اللیلة ال ادیة إلی اللیلة السابعة .و بعا سكوت رزاد ع السرد واحااخ باأ بسرد
اح ػػااث واليص ػ احف ػػری معتي ػػاا أف الس ػػبلة م ػػا ادت ػػي سبام ػػا ومااعت ػػاؿ مل ػػوؾ احرض بع ػػا
اللیاليل البوالة الت م ي وإف أصػل ػ راار .ػ رزاد إف ةهػي علػی اديػاذ بنػات بلػاىا لكػ
مػػا ةهػػي علػػی اديػػاذ صبی ػ النػػاس فاصػػة أصػػهاب احراػػة سبامػػا ی ػػب أف ذواصػػة ىػػذه امليابلػػة
والنزاع واصة ا دساف إلی يوقو سباما.
واسػػیين احعػػرج يف سػػلیة اسػػت رار اللنػػاا وعػػاـ ارذكػازه علػػی لػػیاليل ػ رزاد ا لػػي لنػػا إف ك ػاف
راار ساساي قا أصل وعبة ع إسالة الاماا ولك ما افت ی بػذر الظلػم .وبعػا مػوت ىػذا
امللػك الظػػاق أو اصػػال و اولػػا ملػك لػػاق يف زمػ آفػػر والديكػ أف دتصػػور زمنػػا ا یػػا مػػذا النػزاع
واحرب .والتػارا مشػهوف هبػذه النزاعػات الػت روت ػ رزاد جزاىػا هسػب وذركػي ك ىػا .إذف
«الروااة ذر ن ادت اا احكااة وذ ت مل ا م جااا منبلية مػ الشػكة يف كػة مػا روذػو ػ رزاد
يیيي أف رزاد فلأت ع امللػك ػ راار احيیيػة الػت اتك ػة
لل لك راار ووص و بأدو
السػػرد الروا ػػي بنفراج ػػا إلػػی النػػور» (وذػػار2002 ،ـ .)31 :ىكػذا أالػػي الروا ػػي أف دػ ألػػل لیلػػة
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لیس دصا مغليا بة ايار علی ا بااع وافل ا ااا وكػة أداػب وروا ػي اسػتبی أف اتبػرؽ إلی ػا
سػػب رؤاتػػو ػو دي ػػا أرضػػیة مناسػػلة للتليیػػات اململت ػػة «حف ػػم الػػن احدا اتعػػاد بتعػػاد
ايا ػػة قُػرا ػػو والمعنػػی لوجػػود الػػن االدا إذا ق اصػػة إلػػی متلػ وىػػذا ػػيا طلیعػػي يف لػػة دسػ
ايػػايف الاتعػػرؼ بػػالظواىر والنصػػوص إال مػ فػػالؿ الػػذات الواعیػػة .ومػ ىنػػا اصػػل لل تليػػي دور
م ػػم يف ا ب ػػااع احدا» ( ػػیالف2002 ،ـ .)332 :والروا ػػي اعتي ػػا أف ىن ػػاؾ الك ػ ػ مػ ػ احي ػػا
املك تومة ی ب أف اتناوؿ هبا واللیلة السابعة لیلة طوالة ذي ی ا كااات ك ة بنست رار اللناا
اللیلػػة السػػابعة اسػػت رت زمنػػا ق اسػػتب ربااػػاه تػػی العل ػػاا افػػط والرمػػة وال تػػی الػػذا عر ػوا
أسرار الن وـ والااادات (احعرج3334 ،ـ.)1 :
م میزات اللنیة العامة حلل لیلة ولیلة الت ذرسػمي يف الروااػة ذػاافة احكااػات واليصػ .
عاة م احكااات حلػل لیلػة ولیلػة قػا ذ ػم دافل ػا كااػات ك ػ ة «ىػذه احكااػات مػ النػوع
العني ػػودي ،ذات الش ػػكة املعي ػػا ،وال ػػت ذتوال ػػا ی ػػا احكاا ػػات الوا ػػاة م ػ ػ احف ػػر» (الش ػػوالي،
2000ـ .)20 :الروااة قا اعتني هبذا النوع احكا ي عا ذليی ا منو .يف اللاااػة ذأفػذ ددیػازاد زمػاـ
الي وذرواو لك بعا ماة قلیلة اظ ر اللشر املوراسكي لیافة يف العاق السردي ل وي كااتػو
املأساواة ممتزجػة بػا ق؛ ػو ضػ مياردػة كااتػو املشػهودة باملناضػالت ذبػاه احكػاـ السػلبواه
اروي كااات قص ة متعادة كهكااة اب ر ا ،كااة ضبود ا لیلي ،كااة احالج ،كااة
أا ذر الغ ػػاري و كاا ػػة أص ػػهاب الك ػػل ميارد ػػة لشمص ػػیتو ػػم معاد ػػاو احكوم ػػة واع ػػاوف
مناضلی ا .قا ذوجب ىذه البراية كال عنيوداا للروااة ك ا دواج ا يف ألل لیلة ولیلة.
انظر الروا ي دظرة مشولیػة علػی ق ػیة السػلبة والشػعب يف خمتلػل احدوار واحزمنػة بازبػاذ ىػذه
التعاداػػة .جعػػة واسػػیين بشػ ا بػػررة السػػرد لكػ قػػا جعػػة جنل ػػا أفلػػار املناضػػله بشػكة عنيػػودي
لیياـ أف ىناؾ مصیات ك ة قاومي أماـ الظلم والسلبة.
الروااػػة ذنػػاقو اح ػوادث التارخيیػػة وذبػػرح أس ػػهلة متعػػادة ع ػ ماىیػػة اح ػوادث وعلػػة وقوع ػػا،
السػی ا عػ ػوادث ال شػػة التػػارخيي الػػذي واجػػو إلیػو العػػرب بػػاا مػ ىزديػػة احدالسػػه إلػػی ىزديػػة
لسػػبه والػػلالد العربیػػة يف سػػنة 1948ـ و 1967ـ عنػػا مواج ػػة الص ػ اانة .عػػا ىػػذه املناقشػػة
ادتشر الروا ي كرذو احساسیة يف الروااة ك ا الكي علی شة احدالسیه املسل ه بیا اليشتالیه
وىو اشكو إلی ا ملاذا زبلی عن م م مرمنوف باانو .ذنشأ كرة الياراة علی إار ىذه املواج ة
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والروااة ربكي أف احوادث واحیاة تتومة باحقاار ي الت ذسوؽ احوادث إلی احماـ وزبتار أمور
ا دساف ولیس لو إرادة يف ذغی احمور « امزدية ذيػرأ يف وجػو النػاس واملاانػة» (املصػار د سػو.)31 ،
لكػ بعػػا ىػػذا الیػػأس وا دزجػػار ذ ػػوح را هػػة احمػػة والرجػػاا يف الػػن الروا ػػي ،الروااػػة ربتػػوي علػػی
كرة الن اة واد تاح صة جااا لإلدساف يف الزم اليادـ .الروااة ذنت ر ىذه ال كرة يف انااا الروااة
ك ػػا ةػػا يف كااػػة اجػػاوب الػػت ذروا ػػا املاراو ػػا مناداػػة بأدػػو «للػػذي وعػػات الكتػػب واحج ػراـ
واليوا ة اليادية أدو سیأيت م وراا أسرار اللهر والغیم» (املصار د سػو)324 ،؛ أو عػة ف ػر أدػو
«اعودعلی ص وة جواده مساا مزىوا ب علو العادؿ» (املصار د سو .)22 ،بعا ىذا احمة والنور اعتيا الروا ي
أف بعػػا اللیلػػة السػػابعة الػػت رواػي ی ػػا كااػػات مشػػهودة بػػالظلم والكػذب والػػاماا وافػراب سیصػػة زمػ
ا ین بالعاؿ والنور وإ اا الظلم ،ذغ الكل ات يف اليوامیس وذاؿ علی معاف جاااة .الروا ي اشػ إلػی
املن ي الذي اػأيت مػ وراا السػتا ر ل ػ با ػات الظلػم والظل ػة عػ وجػو احرض «سػأ وجػو احرض،
لیلاأ عصر جااا ،سنغ أمساا احلواف و( ....املصار د سو.)413 ،
 .4-2موقع الراوي

م ػ افص ػػا املت ی ػػزة يف كت ػػاب أل ػػل لیل ػػة ولیل ػػة أف راوا ػػو ػ رزاد ،مػ ػا دور أساس ػػي وم ػػرار يف
احكااػػات ػی كا نػة افبػػاب واليػػوة املكودػػة ذػػن ن ب عػػة احكػي والسػػرد .الةػػا ػػورا واسػػعا
للرواة يف احكااات ال اایة املتليیة لنا م ل ػا ةػا يف ىػذا الكتػاب وللػراوی ػور اعػة يف احفػ
تػػی اس ػ ی الكتػػاب بنمسػػو أ یادػػا« .واملعػػروؼ أف يف كػة كااػػة ،م ػػا قصػػرت ،مػػتكلم اػػروي
احكااػة واػاعو املسػت إلػی مساع ػا بالشػكة الػػذي اروا ػا بػو .ىػذا املػتكلم ىػو الػراوي أو السػػارد
(زاتػػوي2002 ،ـ .)32 :ال ػراوي يف كتػػاب ألػػل لیل ػػة ولیلػػة علػػی د ػػوعه :ال ػراوي احصػػلي و ال ػػرواي
املساعا .احوؿ ىو رزاد واملساعا ىو بيیة الرواة الذا ان وف ب عة السرد.
علی عك س ما وجادا يف د املصار الذي ذروي رزاد وق ةا لادیازاد ولی ة سرداة ىامة
ي ذعا مسرود لو« .إف دور ددیػازاد يف ألػل لیلػة تػة للشػك وال داػا ،وكػاف امل صبػوف اع ػزوف
ع ػ ذعر ػػا باقػػة واعتػػاوف مػػا أدوار خمتل ػػة :من ػػا امل رضػػة أو أفػػي ػ رزاد أو ارسػػة اليصػػر،
ارسػػة السػػتا ر ،أو ر یسػػة مغػػامرات املل ػك اللیلیػػة علػػی أاػػة ػػاؿ وجودىػػا يف ع لیػػة الي ػ ك ػاف
ضروراة» (بی ا ي3432 ،ش)12 :؛ لك ةا دورا ر یسا لادیازاد يف روااة لرمة املااةل و ورىا
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يف احف ػ ة ضػػروراة ػػي منت ػػة السػػرد وذعػػا الراواػػة احصػػلیة ،ذيػػوـ بسػػرد احكااػػات الػػت فلػػأت
رزاد ع امللػك« :كادػي ددیػازاد ذعػرؼ الك ػ ممػا فلأذػو ػ رزاد عػ امللػك ػ راار .احسػرار
واحفلار املنسیة ك ادي ذأذی ا م اليلعة واحيوؿ املسی یة والػااري وأسػوار املاانػة واحیبػاف امرمػة
الت ذا أمواج السوا ة الرومادیة» (احعرج3334 ،ـ.)1 :
ىك ػذا جعػػة واسػػیين احع ػػرج لػػادیازاد ولی ػػة فب ػ ة ىام ػػة ابااعیػػة الةػػا يف الكتػػب امل صب ػػة
واملسػػتل ة ع ػ ألػػل لیلػػة ولیلػػة .ذعػػا ػ رزاد راوا ػة ػ ة يف السػػرد العػػرا ،ك ػ م ػ احع ػػاؿ
السػػرداة املتم ػػذة م ػ أل ػػل لیل ػػة جعل ػػا راوا ػػة أص ػػلیة ك ػػا ع ػػة ذو ی ػ احك ػیم وعل ػػی اضب ػػاباك
و ىم .لك الروا ي قا أعبی ىذه الولی ة امل ة إلی ددیازاد ووصل احولی بالاابة الت كي
لتنيػػذ رأس ػ ا .ايػػوؿ ػ راار إلػػی ددیػػازاد «إ ك ػي والذك ػرري ماقالتػػو الاابػػة وىػػي ربػػاوؿ أف ذنيػػذ
رأس ػ ا م ػ السػػیل ال ػػت أدمتػػو أعنػػاؽ بی ػػي احػػرمي ودسػػاا احرمل ػك .ػ رزاد كادػػي دابػػة الغواا ػػة
وسال ي كاف اح

یة السمی ة» (املصار د سو.)3 ،

الروا ػػی اسػػعی أف خيل ػ راواػػا جااػػاا علػػی صػػعیا السػػرد العػػرا ػػي جااػػاة ػػااا و ع ػػال.
ػػالراوی ا ااػػا ،علػػی عك ػس ػ رزاد واملػػررفه ،الاك ػذب بػػة ىػػو ذ ا ػػة الكتػػب امل نوعػػة الػػت
ماقیة عنو تی ا ف .ىو الػذي اراػا أف ارسػ جماىػة التػارا واراػا أف خيػرج من ػا أ ػیاا جااػاة
ػ مس ػ وعة و ػ ممتزجػػة بافیػػاؿ والك ػذب .حجػػة ىػػذا سػػيبي ػ رزاد م ػ مكادت ػا املياسػػة
والروا ػػي ػػأ إلػػی ا دزاػػاح احسػػبوري وافػػروج م ػ معتيااذػػو ووصػػل ػ رزاد دابػػة كاذبػػة يف ػػه
ذوصل باملن یة الػت أديػذت بنػات بلػاىا وىػي مصػار اسػتل م هبػا ك ػ مػ احدبػاا ودىشػوا أمػاـ
مصػیت ا و ك ت ػا املا ودػة وطرايت ػا يف یلولػة عػ النػػزؼ امل ػرط .لكػ واسػیين ا ػت مسػ ا جااػػاا يف
ميابلتػو مػ ىػذه احسػػبورة ،ػو اػػنين هبػػا التػارا واملياسػػات السػی ا ذػػارا ملػ باالكاذاػػب ی ػػب أف
دت نب من ا ودصة إلی ماىیة اح یاا ودكوف صادقه عنا مواج ة الي ااا.
الروا ػي قػا أ ػار هبػذا احسػلوب ا ااػا أي افتیػار ددیػػازاد راواػا بػاؿ مػ ػ رزاد داعیػا إلػی أف احولػػی
كادػػي كاذبػػة ،ػػو خيػػالل التيالیػػا والسػن الػػت وصػػلي إلینػػا بازبػػاذ ىػػذه البرايػػة بػػة املمتػػار عنػػاه ىػػو أف
الدتيلاىا .ا دساف يف ىذا العصر ب أف ان ك د سو أماـ ىذه العلوداة لیصة يو يف احیاة؛ يا ادت ی
عصر الت یو و العلوداة بة قاآف عصر راة اليوؿ واملساواة و رزاد املتليیة ع العصر افوؼ وا صغاا
قا ادت ي دورىا و ب أف الادر باحااخ م ىو سكي ع الكالـ واست هسب وماىي إال ددیازاد.
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واسیين بنفتیار ىذا الراوي ا ااا زبالل احوادث والشمصیات التارخيیة أو اسرد التارا م
رؤاتػو افاصػة يف ذغیػ مسػار اح ػااث أو فلػ مصػیات و ػوادث ذارخيیػة جااػاة كأدػو عػػرض
التػػارا امل ػػاد «الػػاو واسػػیين احعػػرج يف ىػػذه الروااػػة منتيػػاا متامػػا علػػا املػػررفه الػػذا زا ػػي
د وس ػ م ،وزا ػوا الوقػػا واح ػػااث ،يػػاموا ذارخيػػا الوجػػو وال يیيػػة ،أ ػػلو مػػا اكػػوف خبلػػیط م ػ
احطع ة املتزاضبة ا سػا بع ػ ا ذوؽ بعػن ،لػذا ػنف الروااػة ربػاوؿ كتابػة التػارا ببرق ػا افاصػة»
(منیل .)423 :2002 ،ك ا اعرؼ أباذر ومعاواة وع اف وك ا مػ الشمصػیات التارخيیػة سػب
رؤاتػػو افاصػػة .قل ػػا ةػػا الكتػػب التارخيیػػة ذتنػػاوؿ ىػػذه الي ػػااا التارخيیػػة م ل ػػا اتنػػاوؿ واسػػیين وىػػو
الػػذي اعػػرؼ أبػػاذر مناضػػال اوراػػا وقػػل أمػػاـ السػػلبة والظلػػم أو اعػػرؼ معاواػػة رجػػال سػػنا فال ػػا
لش ػ رذو وايػػل ذبػػاه البػػاي واص ػ و وراقػػا كاذبػػا اشػػوه احفل ػػار بالك ػذب والل تػػاف واوجػػو أمام ػػو
وايذ ػػو بالشػػتا م «وكتلػػي وأدػػي ذ ػ الك ػیس النيػػود الذىلیػػة يف جیل ػك» (واسػػیين3334 ،ـ)23 :
وإف ىػػو مػ املػػررفه املعت ػػاا ولػػو مكادػػة مرموقػػة بػػه املػػررفه لكػ واسػػیين ايػػل أمػػاـ الوقػػا الػػت روی
املورفػػوف واتس ػ ا بالك ػذب .وعلػػی جنلػػو اتعػػرؼ واسػػیين املػػررفه بػػالوراقه الػػذا مشػػغولوف إلػػی ذزایػػل
التػػارا وذش ػواتو كسػػلا لل ػػاؿ وفو ػػا م ػ السػػلباف وببشػػو .املوضػػوع احساسػػي الػػذي ا ػػتم هبػػا يف الروااػػة
واراا أف اعلن ا ىو ا تيار إلی احراة واملناضلة ی ب أف اسوؽ ا دساف املعاصر حنوىا.
قا ارؾ عاة م الرواة عالوة علی ددیازاد« .ىذا النوع م الػرواة ايػ بعػن احفلػار علػی
أ ػا ػػاىاىا و ػارؾ يف صػػن أ عامػا وايػ أفلػارا أفػػری أدػو ق اشػػاىاىا وإ ػا وصػػلي إلیػو عػ
طرا رواة أو مصیات أفری رأت اح ااث أو اركي ی ا وقامي باور الراوي املصا ب أو
الوسیط» (الكردي2002 ،ـ .)323 :ك ا ةا يف ألل لیلة رواة وسیبة متعادة وىػذه میػزة أساسػیة
للكتػػب الػػت رب ػػة كااػػات متعػػادة يف ببن ػػا .ىنػػا بعػػن رواة مشػػاركه يف روااػػة رمػػة املااػػة الػػت
ذساعا ددیازاد يف سرد اح ااث وم أمه ا د س الروا ي .ىوالذي اافة دا ا يف السرد وا ي
علیو بعن ادبلاعاذو وآرا و .الروا ي هبذه البراية اعا ع ذاذو املتوى ة ورؤاتو أماـ العاق السػی ا
ذبػػاه التػػارا و واداػػو الػػت ذي ػ ع ػ دظػػاـ السػػبلة والشػػعب .وىػػذا م ػ املوضػػوعات احا ػ ة الػػت
غلي الروا ػي يف إبااعیتػو لرمػة املااػةل .ػو ضػ مياردػة مصػیة ػ راار بػ امليتػار باحكػاـ
السػػلبواه اعػ ض علػی م ووا ػ مػ املناضػػله والشػػعب كأم ػػاؿ أاذر الغ ػػاري واحػػالج واللشػ
املوراس ػكي .إذف ذات الروا ػػي وآرا ػػو م ػػی علػػی ال ػػن الروا ػػي وددی ػػازاد خملوقػػة ص ػػا غة م ػ ا ػػا
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الروا ػػي ذ ػػااعیي د س ػػیاذو وآرا ػػو .الواضػ ػ أف الي ػػااا الراىن ػػة ومش ػػاكل ا  -ال ػػت اعاى ػػا الروا ػػي
با حنبػػاط ال ػػاي  -ذيت ػػي أف الروا ػػي اسػػتعیا العیػػوب وا ػػات الػػت مػػاد اجت ػ و اسػػعی أف
حيلة ىذا املوضوع يف سلیة إعادة احوادث املاضػیة معتيػاا أف الصػراع بػه السػبلة والشػعب دا ػرة
دا ػػا .ك ػػا اشػ يف ال صػػة احفػ مػ الروااػػة إلػػی احيػػا الػػت ذعيػػب ػػب السػػلبواه .ردبػػا
الروا ػػي اع ػیو يف أطػػر ىػػذه ال ك ػرة امل ػػبربة الػػت ذعػػوؽ أمػػاـ امل ك ػرا والك ػاذله الػػذا اكتلػػوف
احيیية هسب «أدػا ذاىػب إلػی تػاكم الت تػیو اػا ماراو ػا .ليػا طػاللو حبػرؽ روااػة اجعػة اللیلػة
السابعة بعا احلل ومصادرما ،ىاىي ذي دسمة موجودة عناي ،وضعت ا دافةكیس بالستیكي وأ ليت ا
بن كاـ ...سلهاف ا أدي ق ذرو إال احيیيػة» (احعػرج3334 ،ـ .)323 :مػ ىنػا اغ ػب الروا ػي واصػرخ
وانادي أدنا دعیو يف ا حنباط «كم كنا رباا يف ىذه املاانة وسیعرؼكنا دعیو يف عصر ا حنباط ال اي
الػػذي بػػاأ از ػػل حنػػو التع ػػیم وذسػػبی املالمػ الرا عػػة» (املصػػار د سػو .)323 :الػراوي ا ااػػا لػػای الروا ػػي
رصة لیعیا قرااة جاااة ع احيیية أو وجو آفػر الةػا لػو أاػرا يف سػا ر الكتػب واليػرااات .اليػرااات الػت
ك ي رزاد ع سردىا وإعال ا علی املماطله.
 .4-3الشخصية و وظيفتها

الشمصیة م احركاف الر یسة للروااػة ولكػة دػ سػردي .امل ػم يف التليػي احكػا ي أف دتوجػو إلػی
إب ػراز الشمصػػیة احكا یػػة املصػػاراة يف الػػن املتلي ػی وكی یػػة إعادمػػا يف احف ػ ة .الروااػػة ا ظػػي
علػػی عػػرض الشمصػػیات ا طاراػػة حلػػل لیلػػة ولیلػػة سػػل ا دال ػػظ یػػو .وإف الةػػا للع ػ ا يف
ال عة الروا ي ورا كوزار و اه زمػاف لكػ م ػا ػور ف ػي ی ػا .احاػر املتليػي اصػور اليػارئ
عاملػا بالشمصػػیات املصػػاراة وأىػػم وادا ػػا وىنػػا ػػرض واسػػیين أف اليػػارئ عار ػػا بكیػػاف ألػػل لیلػػة
ولیلة و مصیاذو و اداة مرواة يف احكااػة ا طاراػة حجل ػا مػا كررىػا بػة اسػتمرج قصػتو ا طاراػة
مػ بب ػ ذل ػك اليصػػة مػػوجزا وملمصػػا مبابيػػا لرؤاتػػو ا ااػػاة حف الروااػػة املتليیػػة ذعػػا ذليیػػا آفػػر
خمتل ا ع ألل لیلة ولیلة ولیسي ذكرارا ما.
الاستماـ الروا ي الشمصیات ا طاراة حلل لیلة سب الولی ة املرداػة احملػادة مػا يف دػ
املصار بة اغ مسار بع ا ك ا ةا لادیازاد دورا مركزاػا يف اليصػة ا طاراػة للروااػة علػی عكػس
ألل لیلة ولیلة و الاؿ دور رزاد بادیازاد يف ادتاج السرد .وأا ا ةا ذغی ا لشمصیة راار يف
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الػن الروا ػي لكػ مػا ت ذاذیتػو احصػلیة ػي يف كػال النصػه ػوذج السػلبة والظلػم .ػ راار،
أفػػو ػػاه زمػػاف ،م ػ الشمصػػیات الر یسػػة يف ألػػل لیلػػة ولیلػػة اعر ػػو الكتػػاب ملك ػا مػ ملػػوؾ آؿ
ساساف ،ولكنو اتهوؿ يف الروااة إلی مصیة راار ب امليتار .ايود الروا ي الروااة إلی الواقعیة
وخيرج الشمصیة م التمییلیة و ايروهبا إلی الواقعیة یػخ ماضػلط التػارا مليتػار افلی ػة العلاسػي
إبنػا مسػ ی بشػ راار .ردبػا الػػالیة مػػذا احمػر ىػػو أف كااػػات ألػل لیلػػة ولیلػػة دبػا ذسػ يف العصػػر
ػاا روا یػا يیيیػا ذت ػة
العلاسي يف الغالب أو ديلي إلی العربیة آدذاؾ ،سعی الروا ي أف خيل
یػػو الشمصػػیات احيیيیػػة لیهػػاور هبػػا الواق ػ و واداػػو ومشػػاكلو منتزعػػا ع ػ الواق ػ اف ػرايف الػػذي
الاػرذلط بنػػا .إذف ةػػا الشمصػػیات ذسػػتل م مػ اللهیػػة العربیػػة المػ افیػػاؿ السػػردي افػرايف الػػذی
ذتسم هبا الل لیلة ولیلة .أو دبا ػري ك ػ مػ اح ػااث يف الروااػة آدػذاؾ عػة الروا ػي مصػیة
بش املوراسكي علاسیا أدالسیا ك ا عة راار علاسیا أا ا.
ةا ذغی ا ملهولا يف الشمصیات ال رعیة للروااة ض مياردت ا إلی مصیات اليسم ال اي
حلل لیلة ولیلة .ىكذا ايوـ واسیين احعرج بتغی أساسي يف عرض مصػیات رعیػة جااػاة يف
ال ػن الروا ػػي لك ػ حي ػا ظ علػػی بعػػن أطرىػػا دبػػا ةػػا ىػػذا النػػوع م ػ الشمصػػیات إلػػی اليس ػ ه
الػواقعي وافیػػايل ك ػػا احػػاؿ يف ألػػل لیلػػة ولیلػػة و یػػو ذيسػػم الشمصػػیات ال رعیػػة إلػػی افیالیػػة م ػػة
عالا الاا وسناباد أو الواقعیة م ة ىاروف ر یا وأا دواس وإخل.
ىكذا ةا يف الروااة دوعه م الشمصػیات ال رعیػة سػب أسػلوب ألػل لیلػة ولیلػة :افیالیػة
والواقعیة .أما احولی الت ات ل ا اللش كأبرزىا والواقعیة كػاحالج وأا ذر ودظا رىػا .ديیػة الروا ػي
الػػی ذعػػاد اسػػتمااـ الشمصػػیات الواقعیػػة ػػه ارذك ػز الػػن املصػػار علػػی افیالیػػة .ايػػوـ واسػػیين
بتولی ػػل مصػ ػػیات واقعیػ ػػة للهص ػػوؿ علػ ػػی دتػ ػػا ن يیيػ ػػة مبلوب ػػة ذ ػ ػرذلط با ذباىػ ػػات الراىنػ ػػة
و مصیة بش ی ا إف كادي فیالیة لك ذتسم دبیزات واقعیة لت به الواق وافیاؿ ك ػا دػری ىػذا
ا ف ػػتالط م ػ املكود ػػات الر س ػػیة للرواا ػػة .اس ػػعی مرل ػػل املص ػػار أف اتم ػػذ أب ػػاع افرا ػػات واليص ػ
لی ػذب ػ راار تػػی انصػر و مػ دػػزؼ الػػاماا ،الروا ػي اراػػا أف اغػػوص يف یاىػب التػػارا لیمػػرج یػػو
مصیات ذارخيیة م وكة مناضلة لیزود اليارئ دبلعومات جاااة وؿ ق یة السبلة والشعب.
الروا ي قا ا ظ علی أطر الروااة احاا ة يف جعل ػا مصػیة وا ػاة كشمصػیة مركزاػة ببلیػة
كادي اضرة يف صبی أ ااث الروااة وما دور بارز يف ذكوا السرد وإدتاجو ،والروااة ذاان ا وإف
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حن ػػذ ا يف ال ػػن الروا ػػي م ػػااليی م ػ الرواا ػػة ػػيا تص ػػل داقص ػػة .ى ػػذه الشمص ػیة أي اللش ػ
املوراسكي ذكوف اللررة املركزاة للروااة« ،الذي ةا صوذو م ی نا عا التااعي واح الـ والذكراات
والت ػػاىي يف مصػػیات ذارخيیػػة كػػاب ر ػػا واحػػالج واللسػػبامي وأىػػة الك ػػل وأا ذر الغ ػػاري
و ػ ىم ،ابتػػااا باحػػاكم الرابػ مػػرورا بعلػػاا ت ػا الصػػغ ووصػػوال اىل ػ راار بػ امليتػػار اح یػػا
والذي ىو يف صراع مع م» ( و ػاي2002 ،ـ .)22 :وىػذه الشمصػیة ذعػااو صبیػ أ ػااث الروااػة
و مصیاما والذعا جزاا مستيال عن ا.
ذوجو واسیين إلی قس ه م الشمصیات ،الشمصیات الت كادي أصػواما بلغػاا عػ صػوت
احاكم ،وعلی جنل ا ىناؾ مصیات ذع ة علی فالؼ آرا و وال ذتوازي صػوما بصػوت احػاكم
والذس علی دربو ،وهبذا البراية قا فرج الروا ي مصیاذو م الن بیة الت ذتسم هبا مصیات
ألل لیلة و ی ا ذتوازی الشمصػیات بشمصػیة ػ راار .الروا ػي قػا جعػة طػاي املػررخ أو الػوراقه
واملررفه عامة م مصیات اليسم ال اي الذي افت ي يا ك ػ ة وا ف قػا آف دور احيیيػة
ی ػػب أف ايػػرر الػػوراؽ أكاذاػػب الػػت دشػػرت «سػػتكوف كل ت ػك ذارخيیػػة ،لن ػػا سػػتذاع ملا ػػرة يف
التلی زاوف ،بعا ا دت اا م احكااة الت ذروا ا اللیلػة ددیػازاد ،ػب أف دلػاأ أدػا وأدػي أا ػا الػوراؽ
لي؟» (واسیين3334 ،ـ.)413 :
اليراب إلی قليب .إقرأ علی مس عي ماذا س َ
ىنػػاؾ أسػػلوب يف ألػػل لیلػػة اتك ػرر یػػو دا ػػا ػػو سػػرد اليصػػة لین ػػي هبػػا السػػارد د س ػ ا م ػ املػػوت
احملتوـ .ىذه الي یة الت دواج ا يف اليصة ا طاراػة قػا اتمػذهبا ك ػ مػ الشمصػیات يف سػا ر اليصػ
م الكتاب كشمصیة التاجر والع راي والوزار ودظا ره .واسیين انين ىػذا البرايػة للن ػاة ػا ىػي طرايػة
سلی ة ويف ادكاره رزاد عتياده هبذا البراية ى م علی املررفه الذي م ل م يف البراية.
النتيجة
روااة لرمة املااةل ذعا م ا اار املستل ة ع ألل لیلة ولیلة يف ذألی ا وسردىا لك قا عرضي
ذغی ػ ا ال ظػػا يف اللنیػػة وامل ػ وف .إذف ىنػػاؾ ذ ػػارا ك ػای بػػه الػػن املصػػار واملتليػػي .قػػا قػػاـ
واسیين بتغی ات أساسیة يف اللنیة يف ذغی ه الراوي وجعة ددیازاد موق رزاد ك ػا ةػا ذغػ ا ال تػا
يف سػػا ر احركػاف اللنا یػػة مشػ ا إلػػی ر ػػن احمػػور ال ابتػػة الػػت ذعوددػػا هبػػا .ػػو اعتيػػا أف اتغػ كػة
يا سب احزمنة البا أف ديوـ بالتغی والتلاؿ ك ا الػراوي احصػلي يف السػرد العػاملي أي
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ػ رزاد علػی أاػای واسػیين يف الروااػػة .سػب اعتيػاد واسػیين ػب أف اتغػ ألػل لیلػة ولیلػة علػػی
ضوا املرارات الراىنة ومن ا فروج م املعاق التيلیااة إلی احااایة.
م یخ ال كرة وامل وف ىناؾ أا ا ذغی ات امسة ،واسیين ايوـ بنيا التارا واملياسػات
وال ی ػػات ال كراػػة املسػػت رة عػػا احدوار التارخيیػػة الخيػػاؼ م ػ ذغی ػ ػػيا ذعػػود هبػػا النػػاس ،ػػو
اػػاق علػػی إ ػػاا مص ػ الت ػػیو والعلوداػػة ك ػػا ايػػاوـ ق ػػیة السػػلبة والشػػعب وخيال ػػا وانيػػاىا
وانكر االت مسیبرة ذعيل ا ىذه الي یة وذسلب ع الناس احراة.
اعتيا واسیين الن اؿ م ذوي احاادي واليػارة بػاؿ مػ املصػاحة مع ػم ك ػا علػي ػ رزاد.
ويف سرده ىذه الروااة است ا م اح ماص الذا كادوا اا را ذباه احكومة واملعتياات التيلیااة
كاحالج وأا ذر الغ اري و مصیة بش املوراسػكي افیػايل ین ػا افتػارت ػ رزاد مصػیات
اا رة ي ذااري امللك بالي والنيود والسكك والكنوز وذس متوازاا علیو.
واسیين احعرج عاًف يف روااتو ق یة الصراع به السلبة والشعب وبه الكػذب والصػاؽ وبػه
البلية احاك ة و امل ي ه وجعة ألل لیلة ولیلو ملنی كا یا لروااتو و حي ة علی كرة السبلة
وافػػوؼ الػت الیػػو الكػذب وا تصػػاب إذف ذعػػا ىػػذه ال كػرة لواسػػیين دب ابػػة كػرة عاملیػػة الذنت ػػي
مس ىا ػي ذسػ دا ػا ك ػا ىػو يف عصػردا الػراى وقػل أمػاـ الظلػم مت ػ ال يف تػاكم الت تػیو
التػػی ذيػػوـ حبػػرؽ روااتػػو .والروااػػة ذرك ػا علػػی ك ػرة ا تصػػاب وإسػػت رارىا الیػػا لك ػ علػػی اػػوب
جااا خمتل ا ع ا رأانا لای تاداة رزاد و راار.
المصادر
کتب
أ) عربي

ابراىیم ،علاا (2222ـ)؛ السردية العربية (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي) ،املرسسة العربیة
للاراسات والنشر ،البلعة ال ادیة ،ب وت.
احعرج ،واسیين (1993ـ)؛ رمل الماية ،فاجعة الليلة السابعة بعد األلف؛ دمش  :داركنعاف.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (2212ـ)؛ البيت األندلسي ،ب وت :منشورات ا ة.
دوف مرلل (2228ـ)؛ ألف ليلة وليلة؛ أربعة جملاات؛ ب وت :دارصادر.
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األعرج
التلقي الحكائي في رواية «رمل الماية» لواسيني ُ

رزاف ابراىیم (2215ـ) ،التخييل في عالم واسيني األعرج ،ع اف :دار موزاایك لل صبات والنشر والتوزا
زاتوي ،لبیل (2222ـ) ،معجم مصطلحات الرواية؛ للناف :مكتلة للناف :دار الن ار للنشر.
السعا ه ،ابراىیم ( ،)1987تطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام؛ دار املناىة للبلاعة والنشر والتوزا .
والي ،داود سلی اف (2222ـ) ،ألف ليلة وسحر السردية العربية؛ دمش  :ارباد الكتاب.
و اي ،صباؿ (2227ـ) ،واسيني األعرج :شعرية السرد الروائي؛ ا زا ر :منشورات وزارة ال يا ة.
قل اوي ،س

(1966ـ) ،ألف ليلة وليلة ،دراسة؛ مصر :داراملعارؼ

كردي ،علاالر یم (2226ـ) ،السرد في الرواية المعاصرة ،البلعة احولی ،مكتلة ا داب ،الياىره.
منیل ،علاالرضباف2225( ،ـ) ،الكاتب والمنفی ،هموم وآفاق الرواية العربية؛ ب وت :املرسسة العربیة للاراسات والنشر والتوزا .
موسوي ،ت ا جاسم (1986ـ) ،ألف ليلة في نظرية األدب اإلنكليزي؛ ط2؛ ب وت :مركز ا اا العرا.
مومس  ،كاذرانا (1982ـ) ،غوته وألف ليلة وليلة؛ ذرصبة :أضبا اح و .دمش  :وزارة التعلیم العايل.
وذار ،ت ا رااض (2222ـ) ،توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة؛ دمش  :ارباد الكتاب.

ب) فارسي
ث٘ضبٖٗ ،ثْرام (2281غ)؛ هسارافسان كجاست؟؛ تْراى 9رٍؼٌگراى.
هحجَة ،ظ٘ذ جعفر (2272غ) ،ادبيات عاميانه در ايران؛ ثِ كَؼػ حعي رٍالفقبرٕ ،تْراى 9چؽوِ.

الدوريات
أ) عربي

ضبیا ،سیا س (2225ـ)؛ ألف ليلة وليلة ،القص واإلستماع؛ جملة جامعة دمش ؛ اجلا 21؛ العا .4-3
یالف ،یار ت ود (2226ـ) ،احدب امليارف ودور احدساؽ ال يا یة يف ذبور م اىی و واذباىاذو؛ مجلة دراسات يمنية؛ العاد .82

ب) فارسي

م قادري،

ةا ؛ سه كیاي (1392ش) «دظراة التليي يف ضوا احدب امليارف» مجلة العلمية اإليرانية للغة العربية

وآدابها ،العاد ،18ص .23-1 :

ًَٗي ،حع٘ي؛ فراهرز ه٘رزاٖٗ (2283غ)؛ «ثيهبٗٔ افعبًٔ اٗراًٖ ؼْرزاد در ًوبٗؽٌبهٔ ؼْرزادِ تَف٘ق
حك٘ن» ،مجلة زبان و ادبيات عربي ،داًؽگبُ هؽْذ ،ؼوبرُ چْبرم 9صص .257-242
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 .2داًؽ٘بر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًؽگبُ گ٘الى
 .1داًػ آهَختِ دكترٕ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًؽگبُ ثَعلٖظٌ٘بّ ،وذاى
 .2داًؽجَٕ دكترٕ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًؽگبُ ظوٌبى

چکيذه
رهبى هعبصر عرثٖ ثع٘برٕ از ظَشُّبٕ خَد را ٍامدار داظتبىّبٕ فَلكلَر ،افعبًِّب ،اظبط٘ر ٍ
رٍٗذادّبٕ تبرٗخٖ اظت .داظتبىّبٕ ّسار ٍ ٗک ؼت ،ثِ عٌَاى ٗك ٖ از اٗ ي عٌبص رً ،ق ػ
ثرجعتِإ در اٗي ه٘بى دارد ٍ رهبىّبٕ زٗبدٕ در اثر اقتجبض ،تقل٘ذ ٍ ٗ ب الْ بم از آىّ ب پذٗ ذ
آهذُاظت كِ رهبى هؽَْر رمـل المايـة از ٍاظٌٖ٘ األعرج از جولٔ آىّبظت .پصٍّػ حبض ر در

تالغ اظت در پرت َ رٍٗك رد «درٗبف ت» ،ث ِ ثررظ ٖ اٗ ي ره بى ثر ردازد ت ب ّوگ ًَّٖ ب ٍ
ًبّوگًَّٖبٕ ث٘ي رهبى ٍ افعبًٔ ّسار ٍ ٗک ؼت را ٍارظٖ كٌ ذ ٍ دٗ ذگبُ ٗ ب خ َاًػّ بٕ
هتفبٍت رهبىًَٗط را در ٍرإ اٗي زهٌِّ٘بٕ ّوگَى ٍ ًبّوگَى ارزٗبثٖ ًوبٗذً .ت٘جٔ پصٍّػ
ًؽبى هٖدّذ ٍاظٌٖ٘ ثب ث ِك برگ٘رٕ ثرخ ٖ عٌبص ر ظ بختبرٕ ّ سار ٍ ٗ ک ؼ ت ،فق

ثر

چْبرچَة ظبختبرٕ ٗب هحتَاٖٗ آى اكتفب ًكردُ ٍ در اثر خَد ،تغ٘٘ رات فراٍاً ٖ را ثرحع ت
اًذٗؽِ ٍ ظجک ؼخصٖ پذٗذ آٍردُاظت؛ ازاٗيرٍ ،ظبختبر ٍ هحت َاٖٗ هتف بٍت از ه تي هج ذ
پذٗذ آٍردُ ٍ رهبى را ثب قضبٗب ٍ جرٗبىّبٕ اهرٍزٕ ّوبٌّگ ًوَدُاظ تٍ .اظ ٌٖ٘ ث ِ ج بٕ
هصبلحِ ثب حكّبم ظبلن ،ثِ هٌبقؽِ ٍ هقبثلِ ثب آًْب ثرخبظتِ ٍ ؼْرزاد را از اٗي ح٘ث ثِ ثبد اًتقبد
هٖگ٘رد .اٍ حتٖ تبرٗخًگبراًٖ را كِ ثِ جرٗبى آزادٕخَاّٖ ٍ هجبرزُطلج ٖ كو ک ًك ردُاً ذ،
هَرد اًكبر قرار هٖدّذ.
كليذواشههاٍ :اظٌٖ٘ األعرج؛ رمة املااة؛ ّسار ٍ ٗک ؼت؛ رٍٗكرد درٗبفت.

ًَٗعٌذٓ هعئَل9

farhadrajabi133@yahoo.com
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