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 إهداء 

 
 إلى أمي هبع الحىان ومصدز سعادحي دواء كل سقم

 من أجل حعليمي أبي الري أهاز دزوب حياحي وكافح  إلى 

  أهدي ثمسة جهدي هرا

  كل ألاخىاثو  إلى كل إلاخىة

 وإلى كل عائلتي الكبيرة وكل ألاهل وألاحباب والجيران وألاصدقاء 

 " عالم حسينكل من ًحبهم قلبي ولم ًخطهم قلمي إلى ألاسخاذ " وإلى

مع كل جقدًسي واحترامي له وجمىياحي له بالصحت والعافيت إلى كل من ساعدوي من بعيد أو 

 قسيب ولى بكلمت طيبت

  



 

 كلمت شكس

 

 

 إذا كان وال بد من الشكس

جزيل  وشكس هللا عز وجل الري مىحىا القدزة على البحث والاجتهاد وشكس 

 " الري أضاء لىا الطسيق كلها   عبد اهلل معمر وامخىان إلى ألاسخاذ املشسف "

 .وإلى كل الرًن كاهت قلىبهم معىا في كل خطىة
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 يدخل نوعي أديب كأثر  وجوده مقومات ديتلك شعيب موروث ىي وليلة ليلة ألف حكايات
 أوسع من بأنو موصوف مدّون ثقايف فكري حضاري إرث إهنا والًتاثية، الًتاث موضوعة يف بقوة

 واخليال. التخيل بطريقة ماكتب
 يقول الصدد ىذا ويف واألساطَت. اخلرافة حيث من غرابة واعظمها قراءة ادلوروثات اكثر إنو

 «.الربد من ديوت لو اساطَت ال الذي الشعب» دوالتوردوبان باتريس الفرنسي الشاعر
 األدباء باىتمام حظيت عربية رلموعة أشهر» بأهنا االسالمية ادلعارف دائرة وصفتها لقد

 ولتهاتنا وتعقيبات دراسات حوذلا وضعت وقد «امجع العامل يف والسينمائيُت والروائيُت والشعراء
 واالبداع. التخصص رلال يف عليا شهادات أثرىا على نيلت والتحقيق بالبحث

 كتبتها  بل واحد أديب كتابة  من ليست أهنا ىذا يعٍت فيها األدبية ادلعاجلات لتنوع ونظرا
 الفهرست( ) كتابو  يف ادلسعودي ذكرىا حيث العباسي العصر أوائل منذ متعاقبة اجيال وأنشأهتا

 .ىـ463 سنة ادلتويف
 حدثت مصرية قصص تلتها مث العباسية الدولة مقر حيث اوالً  نشوؤىا كان  بغداد يف

 عشر السابع القرن حىت ونوعاً  كما  احلكايات ىذه وازدات ادلماليك عصر يف القاىرة يف وقائعها
 ادليالدي.

 اديب تفاعل عملية ىو ادلقارن األدب كون  من متأتية فهي ادلقارن باألدب عالقتها أما
 ديتلكها اليت العادلية الصفات امتلكت فقد إنساين، كأدب  واخرجتو الثقافية اجلهود فيو تضافرت

 يالذ االمر (( آفاقها ويوسع ويغنيها يعمقها بل االصالة الديحو التأثر أن )) حيث ادلقارن األدب
 اشعاره بروائع الفرنسي األدب زّود كونو  ادلقارن األدب مساء يف ساطع مثل المارتُت فيو يعد

 اىل مضافاً  جبزأيو الشرق( اىل )رحلة كتابو  امهية يعرفون عموماً  وادلثقفون التارخيية، ودراساتو
 بن هعنًت  عن مستفيضة دراسة قدم اذ الشرق حلضارة كمصدر  بالعرب واىتمامو الفنية دراساتو

 اذ «العادلي التفاىم اداة ادلقارن األدب» تيكن ڤان يقول الصدد ىذا األدبية.ويف وسَتتو شداد
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 اليت الثقافية احلرية مقدمات امتالك اي البشرية بُت اخوانياً  وتفامهاً  ودياً  موقفاً  األدب ىذا يوفر
 الشعوب. بُت عمل اي اقامة بدوهنا الديكن

 األدب خروج ىنا هبا يراد األدب عادلية» ىالل غنيمي زلمد الدكتور يقول ادلعٌت ىذا ويف
  . «أخرى لغات آداب او لغة أدب اىل فيها كتب  اليت اللغة نطاق من

 العذبة. األدبية ادلناىل توريد يف مسامهاً  ادلقارن األدب جعل يف يسهم وىذا
 األديب لالتفاع بدافع القومية حدودىا من اآلداب خروج تعٍت األدب عادلية أن أي 
 العريب األدب استطاع حيث البعض بعضو مع والفٍت الفكري التعاون مساندة اىل الراجعة والتغذية

 العلوم بذخائر اوروبا يف احلضارة رفد حُت الوسطى القرون منذ العادلية اآلداب نشر يف يسهم أن
 .العربية واآلداب والنشاطات
 القرن خالل مرة ثالثُت من اكثر وحدىا فرنسا يف وليلة ليلة ألف حكايات طبعت وقد

 اربع وليلة ليلة الف قرأ ان بعد اال القصص فن يزاول مل انو» فولتَت: عنها وقال وحده عشر الثامن
 ليلة الف ذاكرتو من اهلل ديحو ان متٌت » انو ادلشهورين الفرنسيُت القصاصُت احد وقال «مرة عشرة
 البيزنطي األدب يف واضحاً  وليلة ليلة ألف اثر وكان «اهب لذتو فيستعيد قراءهتا يعيد حىت وليلة

 من العامة ألسنة على تردد أغان   شكل على الشعر يف البيزنطية الشعبية االمناط انتشرت حيث
 يف قتلوا الذي البيزنطينُت العسكريُت العمال ختليداً  ادليالدي والعاشر التاسع القرنُت يف الناس

: )Digenis "اكرتياس ديجنيس" ملحمة ذلك ومثال بيزنطة على العرب شنها اليت احلروب
)Akritas الشعبية. األغاين مقدمة يف كانت  ليتا   

 اكتشف من اول كان  7958-7887 برند براند جون ادلستشرق جند القصة رلال ويف
 فكرة كانت  حيث الفروسية عن كتاب  وىو سيفر( الفارس بسَتة وليلة ليلة ألف ) تربط اليت الصلة
 وليلة. ليلة الف قصص من مأخوذة القصة
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 كان  عشر السادس القرن حىت عشر الرابع القرن منذ االسباين األدب ان جند ادلسرح ويف
 من وكان وليلة ليلة الف من ادلستمدة العريقة القصص مبجموعات العميق التأثر مظاىر حامالً 
 احملتالة. ودليلة النصابة زينب شخصياهتا بعض

 حُت ادليالدي الثامن القرن أوائل يف مرة ألول بأوربا العرب اتصال بداية االندلس وكانت
 دوراً  االندلس لعبت حيث )لوذريق( على وانتصر م777 عام طارق جبل مضيق زياد بن طارق عرب

 االسالمي الدين مبادئ نشر يف التبشَت اىل مضافاً  اوربا اىل العرب تراث نقل يف فعاالً 
 استوىل حُت وليلة ليلة الف حكايات يف العرب تراث نقل يف الثانية احملطة وصقلية احلنيف.
 يف الفاطميون حكمها مث م902 عام فيها حكمهم ورسخوا م827 عام صقلية جزيرة على األغالبة

 الف حكايات عمقتها اليت الفكرية احلركة خالل من ازدىرت قد العربية احلضارة تكون بذاو  مصر
 واذلند كالصُت  وأفريقيا آسيا مثل وبلدان امصار يف احلكايات ىذه أثار انتشار اىل مضافاً  وليلة ليلة

 جاء حيث وادلغرب والسودان واحلبشة واليمن بكر وديار والقسطنطينية وجنوه والنمسا وكشمَت
  وتقاليده. وعاداتو واتراحو ألفراحو وصفاً  وقدمت ىناك اجملتمع لطبقات وصف فيها

 ىي اليت القلماوي سهَت الدكتورة "وليلة ليلة الف" عن كتبوا  الذين العرب األدباء ومن
 اىل نقلت ان بعد وليلة ليلة الف أثارت» نصو ما قالت حيث احلكايات ىذه عن كتب  من خَت

 بدأوا قد يكونوا مل حنو على ودراستو الشعيب األدب جبمع الغربيُت نفوس يف اً شغف الغرب لغات
 االمر ادلتميز االديب االثر ىذا تنتج اليت الشعوب معرفة اىل للتطلع يثَت فهو «اليو احلاجة حيسون

 الشرقية. البالد لزيارة مباشراً  دافعاً  كان  الذي
 وجرجي الزيات حسن امحد العرب لباحثُتا اكثر كان  القلماوي سهَت الدكتورة جانب واىل

 زلسن الدكتور مها "وليلة ليلة الف" حبكايات اىتموا الذين العراقيُت والكتاب األدباء ومن زيدان.
 ادلوسوعة يف ادلوسوي الدكتور وصفها حيث السامرائي زلمود عبداجلبار والدكتور ادلوسوي جاسم

 واخلارق والعقالين الطبيعي بُت واخليال الواقع بُت الدقيق ادلزيج ذلك» بأهنا 92 تسلسل الصغَتة
 «.والغريب
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 778 تسلسل الصغَتة ادلوسوعة من 5ص يف وصفها فقد السامرائي عبداجلبار الدكتور اما
 من اجملتمع اصل عليو كان  وما الوسطى القرون يف الشرقي اجملتمع حلياة صادقة تأرخيية صورة بأهنا
 وعادات. ائعطب

 وجدان يف يعيش ظل مثيناً  أدبياً  وكنزاً  حضارياً  موروثاً  وليلة ليلة الف حكايات وتظل
 فهو مرت اليت التارخيية احلقب يف والشعراء األدباء باىتمام حظي وقد الوسطى القرون يف اجملتمع

 االطالع يف ورغبة بشغف األورويب األدب تلقفو حُت العريب األدب علم يف نظَته قل شعيب ارث
 .ادلفعول سارية قراءتو متعة تزال وال عليو

 واألدب العربي األدب في الليالي تأثير كان  كيف  المطروحة: فاالشكالية ومنه
 األدبين؟ بهذين  وليلة ليلة ألف في المرأة صورة كانت  وكيف األوروبي؟

 وىذا وليلة، ليلة ألف حكايات قراءة يف أدبية متعة جند ألننا ادلوضوع ذلذا اختيارنا مت وقد
 جعلهم مما األوروبية الدول ومفكري كتاب  معظم وسحر وتشويق انبهار مصدر كان  الكتاب
 لو. مثيلة حكايات وسرد لغتهم اىل بًتمجتهم يقومون

 األدب بعنوان األول الفصل فصلُت: إىل الدراسة ىذه قسمنا ادلعطيات ىذه من وانطالقا
 وادلبحث ادلقارن، األدب ماىية األول ادلبحث يتضمن  مبحثُت، تناول "وليلة ليلة ألف"و ادلقارن
 يتناول "وليلة ليلة ألف "يف ادلرأة صورة عنوانو الثاين الفصل أما وليل، ليلة ألف ماىية الثاين

وادلبحث  على صورة ادلرأة يف األدب العريب "ألف ليلة وليلة"تأثَت  بعنوان األول ادلبحث مبحثُت،
 .على صورة ادلرأة يف األدب الفرنسي "ألف ليلة وليلة"تأثَت الثاين 

ولقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة إىل ادلنهج ادلوضوعايت الذي يتناول أثر بعض ادلوضوعات يف 
 الكتابات العربية والغربية.

 "عبد الواحد شريفي"مثل  على رلموعة من ادلصادر وادلراجعوتزودنا يف دراسة حبثنا 
 "وأثرىا يف الرواية الفرنسية حىت القرن الثامن عشر" وكذلك الدكتورة "ليلة وليلة ألفوكتابو"

 "اشكالية الًتمجة يف األدب ادلقارن"إىل جانب مراجع أخرى. ياسمين فيدوح
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ختلو أي دراسة من وجود صعوبات حيث تعرضنا اىل رلموعة من الصعوبات كعدم  وال
عن التعريف أو وجودىا لكن قوة التكرار يف ادلعطيات يغٌت  وجود مراجع رغم أن ىذا ادلوضوع ال

 مصدر واحد.أن موضوعنا مأخوذ من  جود اجلديد بُت معظم الكتب جيعلوعدم و 



 
 الفصل األول

 
ألف ليلة وليلةاألدب المقارن و 
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 تمهيد:
شهدت أوروبّا يف القرف السادس عشر حركة جتديد واسعة يف الفنوف، واآلداب، 
والعلـو األوروبّية، وقد امتّدت ىذه احلركة وكاف نتيجتها، تعّدد الدراسات األدبية يف العصر 
احلديث، وكاف من بني ىذه الدراسات األدبية دراسات األدب ادلقارف، اليت ولدت يف فرنسا 

سع عشر؛ بتأثري عوامل سياسية وفلسفية واستعمارية، ومنو النزعة القومية بداية القرف التا
ىو أوؿ من استخدـ ىذا ادلصطلح،  "فان تيجيم"ادلفتخرة باآلداب الغربية، وكاف الفرنسي 

ويف ىذه ادلقالة عرض دلفهـو األدب ادلقارف، باإلضافة إىل موضوعات األدب ادلقارف وأبرز 
 .ادلصطلحات اليت تناولتها دراسات األدب ادلقارف
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 األدب المقارنماهية  المبحث األول:
 المطلب األول: مفهوم األدب المقارن

قبل االنطالؽ إىل تعريف األدب ادلقارف، ال بّد من التنبيو إىل أّف ىذا ادلصطلح قد 
القى إشكالّيات عّدة؛ لكونو قاصرًا عن التعبري عن أبعاد الدراسات ادلقارنة ومدلوالهتا، فهو 
فيما ىو مسكوت عنو ينطلق من عّدة مرجعّيات ىي: علم، وتاريخ، ونقد، ونظريّة، فهو 

قارف حس  ادلدرسة األدلانية، تاريخ األدب ادلقارف عند ادلدرسة الفرنسية، علم األدب ادل
والنقد األديب ادلقارف يف ادلدرسة األمريكية، أو نظرية األدب ادلقارف، اليت تقف ضّد العلم 
الذي قوانني صارمة لألدب كما يف ادلدرسة الفرنسية. ويُعرؼ األدب ادلقارف حس  تعريف 

، وكما فّصلو وشرحو الناقد زلمد غنيمي -أوؿ مدارس األدب ادلقارف- ادلدرسة الفرنسّية،
ىالؿ، بأنّو األدب الذي يدرس مواطن االلتقاء بني رتيع اآلداب بلغاهِتا ادلختلفة، وما بني 
ىذه اآلداب من عالقات تارخيية معقدة، يف ادلاضي واحلاضر، ومظاىر التأثر والتأثري يف ىذه 

أثر والتأثري متعلق بالروابط الفنية العامة لألجناس األدبية ومذاىبها، العالقات، سواء كاف الت
أو التيارات الفكرية، أـ طبيعة القضايا اليت تعاجلها تلك اآلداب، أو مسائل السمات 
األسلوبية واألفكار العامة واجلزئية يف العمل األديب، أـ كاف خيص صور البالد على اختالفها  

 ب األمم ادلختلفة مبا يربط ىذه األمم بروابط سلتلفة. كما انعكس، وظهر يف آدا
وتشرتُط دراسات األدب ادلقارف، وموضوعات األدب ادلقارف يف دارستها، اللغة، حّدا 
فاصال بني اآلداب ادلختلفة، فلغات اآلداب ىي ادلقصد األوؿ لدارس األدب ادلقارف، يف 

 . 1دراسة التأثري والتأثر ادلتبادؿ بينهما
دراستو للتأثر والتأثري ال يدرس إال التأثريات األكيدة يف موضوعات األدب  وىو يف

ادلقارف، ويبتعد عن ادلتشاهبات يف موضوعات األدب ادلقارف، اليت ال ديكن نسبتها إىل أّي 
 .تأثري من التأثريات

                                                             

 .48، ص 2005اجليزة، د ط  –األدب ادلقارف نشأتو وقضاياه واجتاىاتو، احلكاية اخلرافية أمنوذجا، ىبة النيل العربيةأزتد زلط، 1 
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 موضوعات األدب المقارنالمطلب الثاني: 
ّية وموضوعات تطبيقّية، أما تتنوّع موضوعات األدب ادلقارف بني موضوعات حبث

تأثري أدب أمة ما يف أدب أمة أخرى، أو أدي   موضوعات األدب ادلقارف البحثية فهي:
أجنيب، وتأثري أدي  ما يف أدب آخر أو أدي  أجنيب، وتأثري صورة بلد يف أدب أمة ما، أو 

ريّب ادلكتوب يف أدب أدي  أجنيب، ظهور أديب أجنيب نشأتو وتطوره أو الرترتة، واألدب الع
بلغة أجنبية. أما موضوعات األدب ادلقارف التطبيقية، فهي: عوامل التأثري األديب، وادلذاى  
األدبية يف األدب العريب، وصورة البخيل يف اآلداب العربية والغربية، وتأثري شكسبري يف 

سي/ادلوشحات اآلداب العادلية، وصورة احليواف يف األدب العريب والفرنسي، وأثر الشعر األندل
يف شعر الرتوبادور، وأثر الصالونات األدبية، وأثر ادلقامات يف األدب اإلسباين، وتأثري القصة 

يف الشعر اإلسباين، والصوفية عند ادلسلمني  1العربية يف األدب الفرنسي، صورة العريب
واألوربيني، تأثر دانيت يف الكوميديا اإلذلّية برسالة الغفراف أليب العالء ادلعري، وأثر االستعمار 
الغريّب واالستشراؽ يف األدب العريب، والرترتة واألدب، وتوفيق احلكيم ومصادره األجنبية، 

العربية واألدب األورويب، والعرب والرتاث اليوناين، وألف الغزؿ يف األدب العادلي، واحلكايات 
 .ليلة وليلة واآلداب األوروبية

 ألف ليلة وليلة واآلداب األوروبيةالمطلب الثالث: 
، كتاب حيمل صورة عن اجملتمع الشرقي يف القروف الوسطى، "ألف ليلة وليلة"كتاب 

من عادات وتقاليد وأفكار وخياالت، وح  وشجاعة ومغامرة وأسفار، وموقف من ادلرأة 
وأفعاذلا، وموضوعاتو ىذه ىي السب  الرئيس يف دخولو األدب الكويّن من أوسع أبوابو، وقد  

فرنسية ظّنا منو أنو الصورة احلقيقية للشرؽ كاف الفرنسي أنطواف جاالف أوؿ من تررتو إىل ال
 بكل ما حيملو من معىن، فكانت تررتتو إغناء للفرنسيني عن الرحلة إىل ادلشرؽ. 

                                                             

 .109 ص رامي فواز أزتد، الّنقد احلديث واألدب ادلقارف، دار احلامد، األردف،1 
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وبعد تررتتو ىذه ترجم يف كل أوروبا ولقي انتشاًرا واسًعا، فكانت تررتتو أىم وسيط 
ؿ: األثر الشفوي: فقد لتأثر اآلداب األوروبية بألف ليلة وليلة، ويظهر ىذا التأثر من خال

تسرب أثرىا إىل الشعر والقصة وادلسرح يف أوروبا من أربعة معابر: األندلس، وصقلية، 
واحلروب الصليبية، والتبادؿ الثقايف. فمثال ظهر أثرىا يف الشعر يف األغاين البيزنطية، اليت 

 والعاشر ادليالدي. تتغىّن ببطوالت البيزنطيني الذين ماتوا يف احلروب، يف القرنني التاسع 
: كتأثريىا يف الفكر األوريب من حيث تغيري نظرة األوروبيني إىل الشرؽ اآلثار العامة-1

واىتمامهم باألدب الشعيب، كما دفعت باألوروبيني إىل الرغبة يف اكتساب الشعوب اليت 
أنتجت ىذا الكتاب ومعرفتها، ودفعت بالكثري من الكتاب إىل تقليده يف كتبهم تقليدا 

وقصص األطفاؿ وادلوسيقى والرقص والرسم، حّّت أف مباشرا، واالستفادة منو يف القصة 
الشاعر األدلاين غوتو استلهم شخصية شهرزاد عندما كت  عن الليلة الثانية بعد األلف، 

 وختيلها تزوره وتطل  منو أف يزودىا بقصة جديدة بعد أف رفض ادللك العفو عنها. 
ب نفسو يف آداب أوروبا، : وذلك بتأثري الكتاب ادلكتو أثر الكتاب في األدب الرسمي-2

فمثال صرح الشاعر األدلاين كريستوؼ فلند بأنو استمد قصيدتو حكاية الشتاء من حكاية 
الصياد والعفريت يف ألف ليلة وليلة، ويف القصة فقد تأثر األخوين َجرِـ األدلانيني يف قصتهما 

مسرحية  حكايات األطفاؿ والبيت بثماين قصص من قصص ألف ليلة وليلة. كما تعترب
 .شهرزاد أىم عمل أديب معاصر تأثر بألف ليلة وليلة وكتبها الفرنسي جوؿ سويل فيل

 أسباب التأثير ضمن موضوعات األدب المقارنالمطلب الرابع: 
آداب أجنبية أخرى، كأف  1أما التأثري فتكوف دراستو من خالؿ انعكاساتو وآثاره يف

يؤثِّر كات  يف كات  ما أو أدب أجنيب يف أدب كات  ما أو آداب أخرى. أّما أسباب التأثري 
فهي: أصالة أفكار األدي  ومعانيو، وما تضمو من طرافة وابتكار، وقوة إبداعو من خالؿ 

من واقعو.  قدرتو على التحّكم مبادتو األدبية، والرتكيز على موضوعات زاخرة يستوحيها
                                                             

 .17، ص 2002-للطباعة، القاىرة، د ط أزتد درويش، نظرية األدب ادلقارف وجتلياهتا يف األدب العريب، دار غري  1 



 ألف ليلة وليلةاألدب المقارن و                                             الفصل األول 
 

11 

انتشار أدب ما أواسط أدب يعاين شعبو من تدىور األوضاع السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية، شلا يدفع ىذا الشع  إىل األخذ من األدب ادلنتشر. 

 االبتكار والتفنن يف النصوص واألشكاؿ األدبية عند كات  ما أو أداب من اآلداب. 
على ثقافة ادلستعمر. وللتأثري يف موضوعات األدب  ىيمنة ثقافة معينة، كثقافة ادلستعِمر

ادلقارف عدد من الصور، كأف يصدر عن كتاب معني كتأثري كتاب ألف ليلة وليلة ومقدمة ابن 
خلدوف يف آداب األمم األخرى أو كتأثري جنس أديب يف اآلداب األخرى، كتأثري ادلوشحات 

جيايب، أما التأثري السليب فيكوف بتغيري يف شعر الرتوبادور، وىذا ما يدخل ضمن التأثري اإل
ادلتأثّر باألعماؿ اليت تأثّر هبا بقصد أو بغري قصد، وأىم أسباب ذلك الرترتة اخلاطئة، أو من 
خالؿ تأثّر رلموعة من األدباء بأدب ما أو أدي  ما، ويسعوف جاىدين للوصوؿ إىل ما 

وىونو مبحاوالهتم القاصرة أو غري وصل إليو يف معانيو وأساليبو وال يتمكنوف من ذلك، فيش
 .ادلكتملة
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 ألف ليلة وليلةالمبحث الثاني: ماهية 
 1 ألف ليلة وليلةالمطلب األول: تعريف كتاب 

 عددىا حوايل مائيت قصة الشعبية القصص ىي رلموعة متنوعة من "ألف ليلة وليلة"
مصنوع، أكثره ضعيف الرتكي  يف ضلو  شعر تتداخل لغتها بني الفصحى والعامية، ويتخللها

مقطوعة، وكلها حديثة، شلا جعل البحث يف أصلها عسري جدا. وقد قيل أهنا مرترتة  1420
ولكن ىذا األصل مل يعثر عليو ، خرافة األلف امسو اذلزار أفساف أي يفارس هبلوي عن أصل
 قط. 

انطوان  الفرنسي ادلستشرؽ الفرنسية إىل وعموما، فإف تارخيها احلديث يبدأ عندما تررتها
كتاب بتصرؼ كبري، وصار معظم الكتاب يرتجم عنو ـ، والذي صاغ ال1704 عاـ جاالن
 وما تاله.  عشر الثامن القرف طواؿ

كما ،  األطفاؿ وخاصة القصص يف تأليف واستعملتوقد قُػّلدت الليايل بصوره كبرية 
  .دلوسيقينيوا الرسامني كانت مصدرا إلذلاـ الكثري من

شخصيات أدبية خيالية مشهورة كعالء الدين،  وحتتوي قصص ألف ليلة وليلة على
 شهرزاد وشهريار، الشاطر حسن. وتسمى يف البالد الغربية بدور، وعلي بابا والسندباد،

Arabian  Nights  أي الليايل العربية. 
 أهنا مل خترج بصورهتا احلالية، وإمنا أُّلفت على يأما احلقائق الثابتة حوؿ أصلها، فه

قددية  ىندية أصوؿ مراحل وأضيفت إليها على مر الزمن رلموعات من القصص بعضها لو
وقصصهم احلديثة نسبيا. أما موطن ىذه القصص،  أخبار العرب معروفة، وبعضها مأخوذ من

وأكثر البيئات بروزا ىي  فقد ثبت أهنا دتثل بيئات شّت خيالية وواقعية،
والقصص بشكلها احلايل يرجح كتابتها يف القرف الرابع عشر  .ومصر وسوريا العراؽ يف

 .ـ1500 ادليالدي
                                                             

 32، ص 1985سامي عبد احلميد ، ألف ليلة وليلة عراقية صميمة، مكتبة العاين ، بغداد ، 1 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1704
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1500
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 ومؤلفه وليلة ليلة ألف كتاب  عن نبذة الثاني: المطلب
 امرأة ترويها القصرية القصص من رلموعة عن عبارة  :وليلة ليلة ألف كتاب  عن نبذة -1

 1اإلعداـ. من نفسها لتنقذ للسلطاف شهرزاد وىي
 القصة يف الشخصية تروي ما وأحيانًا أخرى حكايات ضمن احلكايات بعض دمج يتم-
  أخرى. شخصية قصة
 ادلغامرة ذلك يف مبا ادلختلفة، األنواع من متنوعة رلموعة إىل نفسها القصص تنتمي-

 ادلأساة. واخلياؿ والكوميديا
 وزيارتو نواس أبو وشاعره الرشيد ىاروف اخلليفة مثل تارخيية شخصيات الشخصيات تشمل-

 الربماكي. جعفر
 وشبو النهرين بني ما وبالد فارس وبالد اذلند يف الفولكلور من مأخوذة القصص ىذه-

 العربية. اجلزيرة
 :وليلة ليلة ألف كتاب  مؤلف-2

 :الرأي األول
يعتقد بعض النُّقاد أف مؤلف كتاب ألف ليلة وليلة يعود لشخص واحد، ففي عاـ 

ترجم األستاذ إدوارد وليم لني جزًءا ال بأس بو من كتاب ألف ليلة وليلة، وكت  يف  ـ1839
 مقدمة تررتتو حوؿ أصل الكتاب يُثبُت فيها أنّو عائد لشخص واحد فقط. 

 :الرأي الثّاني
رّجح النُّقاد والعلماء أّف مؤلف كتاب ألف ليلة وليلة مل يكن شخًصا واحًدا، إمّنا 
ساىم يف كتابتو العديد من ادلؤلفني على مّر الّزماف، وذلك الحتواء الكتاب على تنوّع كبري 
على الّصعيد اجلغرايّف، كُورود أحداث القصص يف اليوناف، وتركّيا، ومصر، والعراؽ، بل عزوا 

فردات العاّمية لن أّف ا
ُ
الرجتاؿ يف الكالـ وبساطتو واحتوائو على األخطاء الُّلغوية الكثرية وادل

                                                             
 26، ص1966األدبية، دار ادلعارؼ مبصر  سهري القلماوي، ألف ليلة وليلة، مكتبة الدراسات 1
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تكوف لكات  عريّب، فمالوا إىل أف يكوف الكتاب قد نُقل مشافهة بداية، وأشاروا إىل 
رترتني الذين ُعُنوا برترتة بعض القصص إىل لغات أخرى. مّث تغرّيت الّسلسلُة القصصّية 

ُ
ادل

تعاق  العديد من القروف من إضافات للقصص من أماكن سللتفة بشكل عشوائي يف بعد 
 فرتات متفاوتة، حّّت وصل إىل سّتة مناذج يف منتصف القرف العشرين، وىي كالّتايل: 
 النسخة األوىل والثّانية ُكتبت يف القرف الثّامن ادليالدّي، من عمل الفارسّي ىزار أفساف.

ألف ليلة "يف القرف الّتاسع ادليالدّي، والقصص فيها كما ىي يف النسخة الثّالثة ُكتبت 
 مع قصص أخرى.  "وليلة

 الّنسخة الرّابعة ُكتبت يف القرف العاشر ادليالدّي، من عمل اجلهشريّي. 
 الّنسخة اخلامسة ُكتبت يف القرف الثّاين عشر ادليالدّي، وىي سلسلة من احلكايات ادلصريّة.

الّنسخة الّسادسة امتدت كتابتها حّت القرف الّسادس عشر، والقصص فيها بقيت كما  
القصص الّسابقة باإلضافة إىل قصص يف احلمالت الّصليبّية، وقصص أخرى أتى هبا ادلغوؿ 

 .إىل الّشرؽ األوسط
 تاريخ اإلصدارات والترجمات: الثالثالمطلب 

إىل عّدة لغات، وقد طبع بالعربية ألوؿ مرة يف أدلانيا  "ألف ليلة وليلة"تُرِجم كتاب 
، األدلانية فأصلز منو ذتانية أجزاء، مع تررتتو إىل« ادلستشرؽ ىاخيت»بإشراؼ  ـ1825 سنة

مث طبع  ـ1888 ادلتويف سنة ىاينريخ فاليشر وتويف قبل إدتاـ الكتاب، فأصلز الباقي تلميذه
  .ـ1960 سنة مبصر طبعة مصطفى البايب احلليب مرات عّدة، أمهها
على توثيق النسخ العربية يف عمل صدر لو  ديزلسن مه وقد عِمل

 1 .ـ1984 سنة ليدف يف

                                                             

 ص ص، 28، اجمللد 4+3اب أؼ ليلة و ليلة"، رللة جامعة دمشق، العدد (، "حكاية "اجلارية تودد" من كت2012رائد وليد جرادات )1 
4-5  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1825
https://ar.wikipedia.org/wiki/1825
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1888
https://ar.wikipedia.org/wiki/1888
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
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الغربية أللف ليلة وليلة يف كتاب ىناؾ رلموعة من الرسومات صاحبت الرترتات 
و)ديواف ألف ليلة  ،باللغة اإلصلليزية الصادر : مقاالت نقدية وببلوغرافية(ألف ليلة وليلة)

صفحة  577ويقع الكتاب يف  حتقيق عبد الصاح  العقايب: كتاب الرتاث الشعيب، وليلة(
ألف ليلة أما مؤلف الكتاب فال يعرؼ حّت اآلف من ىو واضع كتاب " .مزودة بلوحات فنية

األصل،  شامي يف مقدمة الطبعة اإليرانية إىل أف واضع الكتاب«الشرواين»"، وقد ذى وليلة
إىل الراغبني فيها أكثر ما توخى االقرتاب من  اللغة العربية جعلو يف لغة مبسطة متوخيًا تعليم

 إفهاـ الناس. 
قد زاد على  الذي ال يستبعد أف يكوف دي ساسي وقد حلقو الرأي

 .وحكايات من عندىم ، يف كل زماف ومكاف أخباراً واحلكاؤوف النقلة السوري األصل
 تأثيرها على األدب األوروبي المبّكر: الرابعالمطلب 

يف لغة أوروبية  "ألف ليلة وليلة" 1على الرغم من أف الرترتة األوىل ادلعروفة لكتاب
قبل ذلك  الثقافة الغربية الكتاب على، إال أنو من ادلمكن قد بدأ تأثري 1704ظهرت سنة

تررتوا العديد  إسبانيا يف العصور الوسطى يف ادلسيحيني بكثري، ويعود السب  إىل أف الكتاب
، ولكن  رياضياتوال الفلسفة األعماؿ من اللغة العربية واليت تركزت معظمها يف رلاالت من

كاف ىناؾ أيضًا من بني األعماؿ عدد من الروايات العربية، كما يتضح ذلك من رلموعة 
 ".يف "كتاب الوحوش راموف لوؿ وكذلك الكونت لوكانور"،" ويلدوف خواف مان قصص

كما مت التعرؼ على العمل سواء كاف ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر، ويبدو أنو  
 سبانيا. بدأ ينتشر خارج إ

اليت تشبو  جليفري تشوسر "حكايات كانرتبري" ىناؾ بعض ادلواضيع واألشكاؿ يف
  .جيوفاين بوكاتشيو بقلم "ديكامريوف"، و"ألف ليلة وليلة"إىل حد كبري تلك ادلوجودة يف 

                                                             

 .59-66أزتد حسن الزيات، يف أصوؿ األدب مقاالت وزلاضرات يف األدب العريب، ص ص 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1704
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%88
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أورالندو "ىنالك إشارات يف أعماؿ مثل "نوفيل" جليوفاين سريكاميب، وكما أف 
  .، بأف قصة شهريار وشاه زماف كانت معروفة أيضاً ألريوستو "فوريوسو

ألف ليلة "وكانت تررتة  البلقاف انتشرت يف 1كما أف ىناؾ دالئل أيضا بأف القصص
، ادلبنية يف األساس على النسخة اليونانية القرف السابع عشر موجودة يف الرومانية إىل "وليلة

 .من اجملموعة
  

                                                             

1 Anchi Hoh, A Thousand And One Nights: Arabian Story-Telling In World 

Literature , Blogs.Loc.Gov, Retrieved 1-5-2019, Edited ,P122 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_17
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 خالصة الفصل:
دراسات األدب ادلقارف، وموضوعات األدب ادلقارف يف دارستها، اللغة، حّدا  تشرتطُ 

فاصال بني اآلداب ادلختلفة، فلغات اآلداب ىي ادلقصد األوؿ لدارس األدب ادلقارف، يف 
دراسة التأثري والتأثر ادلتبادؿ بينهما. وىو يف دراستو للتأثر والتأثري ال يدرس إال التأثريات 

عات األدب ادلقارف، ويبتعد عن ادلتشاهبات يف موضوعات األدب ادلقارف، األكيدة يف موضو 
تتنوّع موضوعات األدب ادلقارف بني ، و اليت ال ديكن نسبتها إىل أّي تأثري من التأثريات

" منوذجا ذلذه الدراسة حيث ألف ليلة وليلة"كتاب   وضوعات حبثّية وموضوعات تطبيقّيةم
 "أنطوان جاالن" القروف الوسطى،  وقد كاف الفرنسي صورة عن اجملتمع الشرقي يفحيمل 

أوؿ من تررتو إىل الفرنسية ظّنا منو أنو الصورة احلقيقية للشرؽ بكل ما حيملو من معىن، 
 فكانت تررتتو إغناء للفرنسيني عن الرحلة إىل ادلشرؽ. 

وسيط  وبعد تررتتو ىذه ترجم يف كل أوروبا ولقي انتشاًرا واسًعا، فكانت تررتتو أىم
 .لتأثر اآلداب األوروبية بألف ليلة وليلة

 
 
 

 



 
                                                 الثاني الفصل 

صورة المرأة في ألف ليلة وليلة



 صورة المرأة في ألف ليلة وليلة                                                 الفصل الثاني 
 

19 

 تمهيد:
: "إّف أسوأ ما سّجلو ألف ليلة وليلةيف دراستو عن  "أحمد حسن الّزيات"يقوؿ األديب 

ألف ليلة وليلة من ظلم اإلنساف، وجور الّنظم ىو القسوة اعبائرة على اؼبرأة، فإّف حظها فيو 
 منكود، وصورهتا فيو بشعة" 

وأنا أقوؿ ليس مهما أف يظلم كتاب ما اؼبرأة، ولكن ىذا الكتاب بالذات كاف لو تأثَت 
العريب منو، ومن سوء حظها أّف الكتاب شائق عجيب على اؼبرأة يف اجملتمع الشرقي، ال سيما 

جدا، جيذب العامة ببساطتو وصراحتو، وؼبا فيو من عجائب وغرائب، ووصف فاجر، وكبلـ بذيء 
فاحش يتمّلق شهواهتم، ويدغدغ غرائزىم، وجيذب اػباصة دبا فيو من خياؿ ؾبّنح جامع، وفن 

قع اغبياة، وقد شاع يف عصور كاف قصصي أصيل، ودبا يف طّياتو من رموز وحكم مستقاة من وا
 .فيها السمر وقّص اغبكايات أكثر وسائل الًتفيو عن النفس شيوعا
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 في األدب العربي تأثير ألف ليلة وليلة على صورة المرأةالمبحث األول: 
 المطلب األول: صورة المرأة في الف ليلة وليلة في االدب العربي

 كاآلٌب:" ليلة وليلةألف "ومن أبرز ىذه الصور النسائية يف 
 السياسّية السلطة وذات الحاكمة المرأة صورة-1

، مثل السّيدة زبيدة زوجة "ألف ليلة وليلة"تظهر صورة اؼبرأة اؼبلكة يف مواطن الكثَتة يف 
الرشيد، بل إّف نفس شخصية شهرزاد بطلة الليارل ديكن اعتبارىا ملكة حبكم زواجها من اؼبلك، 

ذباه ىذا اغباكم الذي فقد ثقتو بالنساء بعد ثبوت خيانة زوجتو، فبا دفعو وكيف فعلت ما فعلت 
إذل أف يتزوج كل ليلة بفتاة بكر، ال يصبح الصباح حىت تكوف قد وارهتا األرض، ليتزوج يف مساء 

 1اليـو الذي يليو بكرا أخرى.
األمَتة أو اؼبلكة، دل تكن سوى معاعبة لنفسية اؼبلوؾ اؼبتحكمُت يف األمم، وقد  فشهرزاد

خلقت من زوجها الطاغية إنسانا اّتعظ باغبوادث اؼبرورية، وأفاد من أحكاـ اغبكايات اليت روهتا 
، فقد جعلتو يدرؾ الواقع الذي يعيش فيو اغباكم، وينعكس "ألف ليلة وليلة"على مسامعو طيلة 

 2يتو.على رع
عن منزلتها، وتصّرفت كجارية، وكاف ىدؼ ىذه اؼبواجهة درء " شهرزاد "وقد تنازلت

 اؼبوت عن جنس اؼبرأة، واغبفاظ على بقاء النوع. 
 لذا فإّّنا تقّدـ تنازال أساسيا يف سبيل ربقيق اؽبدؼ األصل. 

أف تتخّلى عن حريتها، وتصبح جارية لكي ربافظ على بقائها، وبقاء جنسها.  فرضيت
وتظهر صورة السيدة زبيدة زوج الّرشيد، وقد أضفت عليها الليارل من الصفات اغبميدة الشيء 
الكثَت، مع االحًتاـ الشديد ألكثر من سبب، فهي زوج الرشيد وىي ذات نسب طاىر شريف 

ظهر أحيانا غيورة، لدرجة ذبعلها تدّس البنج إلحدى ؿبظيات ىو نسب النبوة، وإف كانت ت
                                                             

، دار الطليعة، بَتوت، ص 1981، نيساف 6الًتاث الشعيب واغبقبة الكسولة يف ألف ليلة وليلة، ؾبلة دراسات عربية، عدد ،مهدي النّجار1 
124. 

 .311، ص 1966، دار اؼبعارؼ، القاىرة، 1ألف ليلة وليلة، ط ، القلعاويسهَت  2
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الرشيد، بل وتدفنها حية، وتتظاىر باغبزف عليها، بل نراىا تستعُت بالعجائز لتدبَت غطاء 
 .للفضيحة

ولكّن صورة اؼبرأة ذات السلطة ليست دائما إجيابية كما يف صورة شهرزاد والسيدة زبيدة، 
طاف وجربوت وقسوة، متعّطشة للقتل واالنتقاـ، ويف فبلكة أخرى من فكثَتا ما ترد اؼبرأة ذات سل

فبالك النساء يف )حكاية حسن البصري( قبد اغبكم حكما عسكريّا ال رضبة فيو، ففكرة اعبنس 
مسيطرة على تفكَت القاّص، فاغباكمة أو أخوهتا من البنات جيب أاّل خيرجن عن آداب القصر، 

 .َتىا العذاب اؼبريروالويل ؼبن تقع يف اػبطأ، فمص
وكثَتا ما نرى امرأة جشعة شبقة تسّخر سلطتها للحصوؿ على اعبنس واإلغراء الذكري ال 
أكثر، وتنفق كّل وقتها على الّسحر األسود والشعوذة، وسبسخ عّشاقها إذل بغاؿ وضبَت وفيلو أو 

 1.طيور بعد أف تشبع رغبتها اعبنسّية منهم
بزي الرجاؿ، جعلتها اؼبصادفات العجيبة يف موضوع وىناؾ صورة أخرى ؼبلكة متنكرة 

اؼبسؤولية، فاعبارية هترب من ـبدومها حبثا عن عاشقها، وشاءت الظروؼ أف سبّر ببلدة مات 
ملكها، ومن عادة ىذه البلدة أف تنّصب عليها ملكا أّوؿ من يدخل اؼبدينة، فكانت زمرد جارية 

ة عرفت سرا سياسيا ىاما، أال وىو اػبوؼ من علي شار. ومنذ وضعت قدمها على زبت اؼبسؤولي
العسكر، وؽبذا فهي تأمر بفتح اػبزائن وإنفاقها على العسكر، كما عرفت أف دواـ اغبكم رىن 
دبحبة الرعّية، اليت أخذت تتقرب منها، وزبلص يف خدمتها وإصبلح معاشها ونرى ذات الصورة 

 .نها، وأخذت مكانو يف اغبكماػبَّتة للملكة عند )جلنار البحريّة( عندما غاب اب
وقد تصاب اؼبلكة أو اغباكمة اؼبغرورة بغطرسة اغبكم، وتظل صورة مشوىة يف ذىن الناس 
ليحاربوىا، ففي حكاية قمر الزماف قبد زوجة التاجر الذي ثقب لؤلؤة الوارل الذي يطلق لو، 

ية، وىي أف يأمر الوارل فاختارت زوجة اعبميلة أمنية غريبة تظهر غطرسة وغرور اؼبرأة غَت الواع

                                                             
، دمشق، ص 1974، منشورات ارباد الكّتاب العريب، 1نظرة يف أدبنا الشعيب ألف ليلة وليلة وسَتة اؼبلك سيف بن ذي يزف، ط ،ألفة األدليب 1
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أىارل مدينة البصرة أف حيتجوا يف بيوهتم ؼبدة ساعتُت كل صبعة، وكبل من رآىا تسَت وجواريها وىّن 
 .مكشوفات الوجوه فمصَته القتل

أما الوزيرات والقاضيات فهّن من النساء اػبَتات كبَتات السن، فكبَتة الوزراء ىي عجوز 
ر، وكذلك القاضيات "فكّلهن عجائز ناشرات الّشعر على مشطاء وىي ؿبتشمة ذات ىيبة ووقا

 .أكتافهن، وعليهن ىيبة ووقار
 الملكة شهرزاد شخصية من المغزى-1-1

ىي شخصية رئيسية يف الكتاب تواكبو منذ اؼبقدمة حىت آخر كلمة "شهرزاد"شخصية 
العرب: حُت تكوف اؼبرأة فيو، ويبدو أّّنا أرادت أف تقوؿ يف خبلصة ألف ليلة وليلة قضيتها يف رواية 

ذليلة، جاىلة، مغلوبة على أمرىا يكوف واقعها كما تصّوره ىذه اغبكايات من خبث وحكايات 
 .وخداع، ومكر ودىاء وخيانة، وذكاء منصرؼ كبو الشر

أما حُت تكوف عزيزة اعبانب، حرّة يف تصّرفها واسعة الثقافة والعلم، فتستطيع حينئذ أف 
انة الرائعة اليت قرأت ألف كتاب من كتب التاريخ، واؼبلوؾ اػبالية تكوف شهرزاد تلك اإلنس

والشعراء كما ورد يف قصتها إذ استطاعت حببها الكبَت، وذكائها الفطري أف تعيد شهريار إذل 
 .جادة الطريق

سّطرت من بعيد أو قريب  "ألف ليلة وليلة "ويرى بعض النّقاد أّف اؼبلكة شهريار يف
 .أّلفت هبا ىذه الليارل يف ضوء الظروؼ واألوضاع العربية اؼبًتّدية لتاريخ اغبقبة اليت

يف: "أّف )التأليف اغبادل( و)التأليف التارخيي( ال يستبعد كثَتا الوقائع الفعلية  1ويرى مهدي النّجار
 .بل يؤّلفها

استطاعت شهرزاد ربقيق ىدفها من خبلؿ "ما ظباه بعض النّقاد بسبلح اإلثارة  وقد
: "ويزعم أّف شسًتتن وضع يده على اػبصوص يقوؿ ؿبسن جاسم اؼبوسوي والًتّقب. ويف ىذا

 .E. M) اؼبغزى النهائي لفن شهرزاد، إاّل أنّو دل يكن أّوؿ من نّبو إذل ىذا األمر، إذ سبق فورسًت

                                                             
 .44-42ص، ص 1981، يناير 266ولكن شرفاء، العريب،  ؿبتالوف ، علي الراعي 1
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Forster) لكّنو يرى "ّدث عن قدرهتا يف )شهر سبلح اإلثارة والًتّقب( لكي تتجنب حتفهاأف رب .
أيضا أّف شهرزاد سبكّنت من البقاء واػبلود؛ ألّّنا جعلت اؼبلك يتعجب باستمرار مشدودا حوؿ ما 

 .ديكن أف حيصل الحقا
 والحيل المكائد صاحبة أو الذكّية المرأة صورة-2

وليلة عن صورة اؼبرأة الذكية؛ وىذه اؼبرأة قد تكوف ذكية خَتة؛ وقد نقرأ كثَتا يف ألف ليلة 
تكوف شريرة صاحبة مكائد، وقد تكوف عجوزا مشطاء، وقد تكوف فتاة بالغة اعبماؿ، وىي أحيانا 

 .ملكة جليلة
عن ملكات ذكيات عادالت، كما ال يكوف إال  "ألف ليلة وليلة"نقرأ عددا من اؼبرات يف 

يف األساطَت. من ذلك مثبل ابنة اؼبلك بدور، اليت خيتفي زوجها قمر الزماف يف ظروؼ غامضة 
أثناء قيامو ببعض األسفار  وحىت ال تضطرب اغباشية أو يستبد هبا القلق، ترتدي )بدور( ثياب 

 .اؼبلك وسبثل شخصية وربسن بدور قيادة وحكم شعبها
وكيد النساء وتفننهن فيو قد غذي الكتاب جبزء ال بأس بو من صورة. وكأمنا قد ذبمعت 
لدى اعبامع قصص كثَتة من ىذا النوع، فأفرد ؽبا إطارا وحسبها كلو، وىي تزيد على العشر، يف 
مكاف واحد من الليارل يف قصة الوزراء السبعة، حيث تزعم جارية اؼبلك أف ابن اؼبلك راودىا عن 

ها، وحيث يضطر ابن اؼبلك إذل السكوت سبعة أياـ كما أمره اغبكيم السندباد حرصا على نفس
حياتو. ويقـو وزراء اؼبلك السبعة بالدفاع عن االبن، فيقص كّل وزير قصة أو قصتُت ردا على ما 

 1تقّصو اعبارية على اؼبلك كل يـو تأييدا لدعواىا.
ياؿ اػبصب ػبداع من أمامها مثل دليلة يف واؼبرأة احملتالة قد تلجأ إذل التمثيل واػب

مغامراهتا. وكثَتا ما تكوف احملتالة شابة وصبيلة، وؽبذا يأخذ التمثيل عندىا طابع استعراض صباؽبا، 
، كما ال تًتّدد يف الكذب، وتشارؾ أّمها يف أكاذيبها وخياؽبا  وازباذه وسيلة لئليقاع باػبصـو

 يلة. اػبصب اػببلؽ، مثل قصة زينب وأمها دل
                                                             

 .222، ص 1977، منشورات وزارة اإلعبلـ، بغداد 1اؼببلمح السياسية يف حكايات ألف ليلة وليلة، ط ، أضبد ؿبمد الشّحاذ1 
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وصورة أخرى من كيد اؼبرأة يف سبيل الوصوؿ إذل اغببيب كيدا ظاىرا ما قبده من حب غَت 
اؼبسلمة للمسلم، ووصوؽبا بالكيد حينا وبالقتاؿ حينا آخر إذل من أحبت. فنجد يف قصة مرًن 

ف ال الزنارية ونور الدين امرأة نصرانية ربتاؿ بعد أف تسلم لتصل إذل حبيبو، حىت أّف ملك الروما
 يستطيع استخبلص ابنتو وال من الّرشيد نفسو الذي يضطر إذل ضباية من أسلمت.

 الشريرة والزوجة الخائنة المرأة صورة-3
لعل أغلب الّشر اؼبوجو إذل الرجل من زوجة يتمثل يف خيانتها لو، فما أصعب أف زبوف 

ذىا الغَتة فتسحر لو زوجها ويرى ذلك مرأى العياف! وقد يكوف الشّر شيئا غَت ذلك، كأف تأخ
زوجتو الثانية أو ابنو، أو أف تصّر على معرفة شيء تافو حىت لو أدى ذلك إلتبلؼ حياة زوجو، 
وقد تلحق ضررا جسمانيا، فتضربو مثبل أو تقطع جزءا من جسمو، وقد ينساؽ الرجل وراءىن، 

فقَت، وتشكوه للقاضي ويًتؾ ملكو، وينشغل هبن عن فبلكتو ورعيتو أو تتمّرد الزوجة على زوجها ال
 . كّل ذلك يبدو يف حكايات الليارل

تطبع بصماهتا طبعا على الليارل، وتكاد تكوف سببا فيها، بل أّوؿ أزمة يف  فاػبيانة
اغبكايات كلها كانت أزمة اػبيانة. وإذا عدنا نستعيد حادثة اػبيانة، قبد أنو يف اؼبرة األوذل، قد 
حدثت بُت شخصُت، بُت شاه زماف وعبده، ويف اؼبرة الثانية حدثت بُت عبدين، بُت جواري 

وعبده ومسعود، وتتكّرر للمرة الثالثة عندما يعود شهريار ليتأكد من خيانة  شهريار وزوجتو
. ٍب تتكّرر للمرة الرابعة عندما زبوف الصبية اإلنسية اعبٍّت الذي خطفو، بل وذبرب األمَت 1الزوجة

 . شهريار وأخاه شاه زماف على فبارسة اغبّب معها
يف اغبكايات أخرى ـبتلفة عن تلك اليت واؼبرأة اليت تدافع عن خيانتها بسحر زوجها تبدو 

تسحر زوجها، فينتقم منها من جنس فعلو، حيث يسحرىا بغلة، وال يقتصر األمر على البشر يف 
عقاب اػبيانة، فالعفريت الذي يكتشف خيانة زوجة اآلدمية اليت كاف جييئها كل عشرة أياـ ليلة 

                                                             
 .44-43، ص 1962بَتوت،  ، ، اؼبكتبة األىلية1، ج1من وحي ألف ليلة وليلة، ط ، فاروؽ سعد 1
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لبها بُت أربعة أوتاد ويقطعها إربا إربا واحدة، حُت يكتشف أمر خيانتها لو مع أدمي يعريها ويص
 .ٍب يسحر اآلدمي قردا قبيحا

وقبد إحدى زوجات األكابر تصر على خيانة زوجها مع أحقر الناس، ألّّنا رأتو خيوّنا مع 
جارية من جواري اؼبطبخ، وىي بعد أف تفعل ذلك الفعل اؼبشُت ربس أّنا أبرت بيمينها، وتصمم 

إذا رأتو يعود ؼبثل ذلك. وال يقتصر أمر خيانة اؼبرأة لزوجو، فهي ال  على أف تفعل ذلك مرة أخرى
تكتفي بالعشق على زوجها بل أّنا ترتكب اؼبنكر مع الرسوؿ الذي يبعثو عشيقها إليها. وقد 
تفوؽ حيلة الزوجة كّل حيلة إذل درجة ذبعلها تفتح سردابا بُت بيتها وبُت عشيقها، وزبدع زوجها 

 .اؼبخلص
اكن اػبيانة واللقاء احملـر يف الليارل، فقد تستغّل الزوجة فراش زوجها، وترتكب وتتعّدد أم

 .1فيو جرديتها مع العبد األسود كما تفعل زوجة اؼبلك شاه زماف
وقد تأٌب اؼبرأة إذل بيت الرجل أو تدعوه لبيتها إذا كاف غريبا، وقد تطلب منو أف 

ستطيع ذلك؛ ألنّو يقيم يف خاف مع غرباء مثلو يصطحبها إذل البيت الذي يقيم فيو، ولكّنو ال ي
فيضطر إذل أخذىا إذل البيت ال يعرؼ صاحبها، وىي قد ترحل مع معشوقها إذل صحراء مصر 

 .الشاسعة
وال يقتصر أمر الشّر الذي تلحقو اؼبرأة بزوجها على خيانتها لو وحيلتها ؽببلؾ مالو فحسب بل قد 

اليت أقببت لو ولدا، فتستغّل فرصة غياب زوجها، وتسحر تأخذ اؼبرأة العاقر من زوجتو األخرى 
ابنتو بقرة وابنو عجبل، وحينما يكتشف أمرىا يسخطها غزالة. وغالبا ما تناؿ الزوجة أو الشريرة 

 .عقاهبا الرادع يف ألف ليلة وليلة إذل درجة تصل غالبا حد اؼبوت
ة(: ترى دِلَ دْل تغَّت شهرزاد من تتساءؿ سهَت القلماوي يف كتاهبا )اؼبرأة يف ألف ليلة وليل

صور العقاب اليت يلحقها الزوج بزوجة اػبائنة؟ أدل يكن من األفضل تغَّت يف صورة العقاب حىت ال 

                                                             

، مركز اإلمناء القومي، بَتوت، 1986، آذار 38اغبارؽ يف ألف ليلة وليلة، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، العدد  ، اؼبوسوعيؿبسن جاسم 1 
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تّقر اؼبلك على فعلو؟ وتعتقد سهَت قلماوي أّّنا أرادت أف تظهر لو تأييدىا لذلك النوع من 
 .ويكف عن سفكو لدماء األبرياء العقاب حىت يكتفي دبا فعل بزوجتو وال يتعرض لغَتىا

 الماكرة العجوز صورة -4
تكثر صور العجوز اؼباكرة يف الليارل كثرة يصعب معها حصرىّن والوقوؼ معهّن صبيعهن، 
وىي منوذج متكرر، وأف تنّوعت اغبيلة، وتنوّع الغرض، فهي إّما أف تدخل يف اؼبواقف الغرامية 

اغبراـ وال يهمها شيء إالّ أف تقبض الثمن، وىذه ىي العجوز لتجمع بُت اثنُت سواء يف اغببلؿ أـ 
اؼبرأة السمسارة؛ أو أف تظهر يف اؼبسائل السياسّية  1اؼبأجورة اليت تسّميها قمر كيبلين يف مقالتها

 .للكيد، وإيقاع األذى باؼبسلمُت، وىذه عجوز غَت مأجورة، وإمّنا تعمل غبساهبا اػباص
السمسارة عادة عجوز ؿبتالة تأٌب بالنساء إذل الرجاؿ الذين أحبوىّن والعجوز اؼبأجورة أو 

لقاء مبلغ من اؼباؿ تأخذه خفية، وردبا كاف ؽبا أجر من وساطة أو نفوذ ىذا إذا كانت اؼبرأة حرّة، 
أّما إذا كانت جارية فبلوكة، فهي تأخذ أجرىا عبلنية، واؼبرأة السمسارة ىي غالبا امرأة من نوع 

أّّنا ذات ماض يف عادل اغبّب واؽبوى، وإّما أّف ؽبا باعا طويبل يف ىذا األسلوب من خاص: إّما 
البيع والشراء. وقد تكوف قد حرمت اعبماؿ واغبّب فعّوضت عنهما بتيسَت اللقاء للمحبُت مقابل 

 .اؼباؿ 
جع ذلك واؼبرأة السمسارة تعّد داىية، واسعة اغبيلة، ال سيما إذا قامت بدور اػباطبة، ولعّل مر 

(. وؽبذه العجوز دائما صفات 25أيضا إذل سبتعهن حبريّة اغبركة إذل حّد بعيد نظرا إذل سنهّن )
 :وشروط كثَتة منها

 .ذات حيلة وذكاء وفكر -1
اظبها كثَتا يؤّذف بالشر واألذى مثل )شواىي ذات الدواىي( مضافا إذل ذلك أمر يكاد يكوف  -2

 .اويننذير سوء، وىو أّّنا ذات عينُت زرق
 .تغري الفتاة بكّل شيء إالّ الزواج؛ ألّّنا غالبا ظبسارة حب وليست خاطبة أو ظبسارة زواج -3

                                                             

 .88، ص1977، منشورات وزارة اإلعبلـ، بغداد، 1أضبد ؿبمد الشّحاذ، اؼببلمح السياسية يف ألف ليلة وليلة، ط1 
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متقّلبة بُت ألواف من الشخصيات النسائية تستطيع أف تدخل البيوت. فهي زاىدة ربمل  -4
قاتلة مسبحة لذكر اهلل وإبريقا للوضوء، وىي ساحرة تركب الزير، وتطَت بو، وىي فارسة شجاعة وم

وىي عربّية  1بارعة، وىي إنسّية خبيثة كعجوز )جزيرة الواؽ واؽ( يف حكاية )اغبسن البصري( 
وىي فرقبّية كعجوز أديرة ببلد الفرقبة يف حكاية عبلء الدين ومرًن الزناريّة.  كعجوز )حزين بغداد(

إذل حيلة  وحيل العجوز متعددة فمرّة تستعطف قلب الفتاة، وتلح يف استعطافها، وأخرى تلجأ
زبدع هبا الّشاب، وثالثة تلجأ إذل حيلة مدبّرة زبدع هبا الفتاة الشريفة اليت ترفض اػبيانة، وتطرد 

 .العجوز، وتضرهبا ضربا موجعا ورابعة ربتاؿ حبيلة أخرى فيها كثَت من التنوّع
وغالبا بل دائما ما تنجح حيلة العجوز، وتستسلم الفتاة، وتقع يف احملظور أو يستسلم 
الفىت، ويقع يف اؼبشاكل ال خيرج منها إاّل إذا ساعدتو ىي أيضا، ويف كّل مرة تقبض الثمن الذي 

 .تسميو بشارة
وقد يقتصر دور العجوز على أف تقود الرجل إذل منزؿ بعد أف تغريو، وال يكوف قصدىا 

 .ىي ومن يدفعها إذل ذلك إالّ الضحك من الرجل واالستهزاء بو وبأمثالو من الفقراء
أّما النوع الثاين من العجائز فهّن البلئي يعملن غبساهبّن اػباص ببل أجر سواء بغرض 
سياسي مثل شخصية شواىي ذات الدواىي يف حكاية اؼبلك عمر نعماف، أـ إثبات ؼبكاف بُت 
الّشطار واحملتالُت مثل شخصّية دليلة احملتالة ، فنرى العجوز شواىي تلجأ لكّل ما ديكن حىت 

ا حىت لو أضّر ذلك هبا وأتعبها جسمانّيا، فهي تفقو علـو الدين اإلسبلمي، وربفظ تنجح خّطته
 .القرآف على الرغم من أّّنا مسحّية

وىي أيضا ذبيد استغبلؿ نقاط الضعف عند العرب فتعرؼ أّّنم مولعوف حبب اعبواري 
يكوف اغبساف اؼبثقفات البلئي جيدف العلـو واغبكمة والفنوف فتستغّل ذلك كأحسن ما 

االستغبلؿ. كما أّّنا تعرؼ ولع العرب بالزىد والّزىاد وكرامات الصاغبُت، فتستغل ذلك وتنطلي 
 .عليهم ىذه اػبدعة

                                                             

 62، ص1982، دار الطليعة للطباعة والنشر، بَتوت، 2خليل أضبد خليل، مضموف األسطورة يف الفكر العريب، ط1 
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أّما دليلة احملتالة، فقد كانت زوجة مقّدـ بغداد ومات، وأحّست أّف مركزىا قد ضاع دبوت 
حوؽبا، ؽبدؼ أف يعًتؼ من  زوجها، فتعمل ىي وابنتها زينب النّصابة حيل وأالعيب تثَت الضحّية

حوؽبا خبطورهتا وتعطى راتب زوجها، وفعبل ىذا ما يكوف يف النهاية، وكأّف الوصوؿ لتلك اؼبراكز 
 .اؼبهّمة ال يأٌب إالّ بالقّوة واغبيلة وحسن التدبَت

ولعّل تأثّر القاّص بأمثاؿ دليلة تلك ىو ما ساد يف اجملتمع العريب من أصحاب الدسائس 
الذين كانوا حيوموف حوؿ اػبلفاء وخاّصتهم اؼبقربُت منهم يف ؿباالت الفكر والسياسة والوشايات 

يف ؿباولة منهم لتقطيع أواصر الصبلت وإثبات تفّوقهم يف اإلخبلص على غَتىم طامعُت يف 
 .الظفر ببعض اؼبناصب العليا يف اجملتمع

تبلور نظاـ الرقيق يف العصر  ، أفّ 1ويرى عبد الغٍت اؼببّلح يف كتابو رحلة ألف ليلة وليلة 
العباسي أّدى إذل انزواء اغبرائر يف بيوهتن بضغط من الرجل، غَت أّف االنفعاالت العضوية والتنفسية 
دل زبب جذوهتا، فاحتاجت إذل العجوز اليت تكتم أسرارىا، وتصل بواسطتها إذل متطلبات اغبياة 

تلك اجملتمعات وما تلعبو من دور خطَت ومهم اؼباديّة واغبسّي، فجاءت الليارل تصّور العجوز يف 
 .يف حياة النساء اغبرائر اؼبغّيبات وراء األبواب اؼبوصدة إالّ ما ندر

 العاشقة المرأة صورة -5
أكثر دور قامت بو اؼبرأة يف الليارل وأمّهو ىو دور اؼبرأة العاشقة، وىي يف ىذا الّدور زبتلف  

عامة ؽبذا الدور ىو لقاء وحّب ألّوؿ وىلة أو نظرة )نظر كثَتا يف القصص اؼبتعّددة؛ فالصورة ال
إليها نظرة أعقبتو ألف حسرة( ٍب فراؽ قد يتعّدد، وقد يتعّدد مفتعبل جملرد إطالة القصة إذا ما دعا  

 .كّل شيء فيها إذل ّناية
واغببيب يلقى دائما حبيبو يف النهاية باستثناء يف قّصة عزيز، وقّصة علي بن بّكار مع 

النهار، إذ ديوت أحد احملبُت قبل أف يهنأ بلقاء من أحّب، واغببيب دائما ربّبو اغببيبة، مشس 
وكذلك اغببيبة اليت تكوف صبيلة، بل غاية يف اعبماؿ. وعادة ما تكوف العاشقة جارية، سواء 

                                                             

 87، صشفيق معلوؼ، حّبات زمرد األدب العريب اغبديث حكايات ألف ليلة وليلة، ال وجود للطبعة أو للسنة والنشر، القاىرة1 
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 أكانت ملكة أـ جارية مشًتاة من السوؽ. أّما أنواع اغبّب بُت نساء اغبرائر، فأبرزه حّب أبناء
 .العمّ 

 :والليارل تعرض لنموذجُت من مناذج العاشقة، ومها
: اليت ربرص على عاشقها، وىي تستعمل كّل الطرؽ إلرضائو واحملافظة نموذج العاشقة الخّيرة - أ

على عبلقتها بو سواء كانت زوجة أـ عذراء، فما أف تقع يف حّب إنساف حىت تسعى للوصوؿ إليو 
 .تتزوج بو شرعّيا. وتظّل على العهد قائمة، وللحّب صائنةيف بيتو أو تدعوه لبيتها وقد 

فالفتاة تقع يف حّب الفىت حُت تراه ألّوؿ مرة بعد أف تعاشره فًتة معينة كأف يكوف ابن 
عمها مثبل أو أف تكوف جارية ترّبت معو وقد تراه مصادفة يف سوؽ أو مكاف آخر، وال يهم أف 

 .1ك، وقد يكوف ذلك اؼبلك معاديا لوالد الفىتتكوف جارية أو ابنة عّمو أو ابنة اؼبل
وقد تقّدـ الزوجة الشريرة كما ذكرت يف الصفحات السابقة على إيذاء زوجها يف سبيل 

 .عشيقها ويف سبيل وصالو
: تقع اؼبرأة يف اغبّب، وتسعى للزواج فبن أحّبت، ولكّنها يف سبيل نموذج العاشقة الشريرة - ب

 .طاء وشرور تدفعو للسرقة أو القتل أو تسحرهذلك توقع الرجل معها يف أخ
وال يقتصر األمر على ذلك فاؼبرأة حُت ربّب ترغب يف االستئثار بعشيقها ولو بالقوة كما تفعل 
عاشقة عزيز، وحينما تعشقو أخرى، وترغب يف الكيد ؽبا، فإّّنا تدبّر اغبيلة لقتلو. فاؼبرأة حُت ال 

شد ما تكوف خبثا ومكرا، فتلك ؿبظية من احملظيات تراود ربّقق غرضها تنقلب شرّا على الرجل أ
ابن اؼبلك عن نفسو فَتفض االبن ارتكاب اؼبنكر، فإذا هبا تشكو للملك ابنو، وتساعد اؼبلك على 

، فحىت العاشقة اليت هتوى وربّب ال تبارل بالشر البلحق بعشيقها لكي تثبت وجودىا، 2قتل ابنو
 .تلك اؼبواقف ال حوؿ لو وال قّوة والغريب أّف الرجل يبدو يف مثل

 

                                                             

 44، ص وجود للطبعة أو سنتها، مكتبة دار ّنضة الشرؽ، جامعة القاىرةىياـ علي ضبّاد، اؼبرأة يف أالؼ ليلة وليلة، ال1 
 .66، ص198، 11يلة، ؾبلة الكويت، العدد عبده جرب، النواحي اعبمالية يف أالؼ ليلة ول2 
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 الخّيرة الزوجة صورة-6
بقّصة اؼبلك الذي ساءتو خيانة زوجتو ٍب تعّزى حينما رأى " ألف ليلة وليلة"تبدأ ليارل 

زوجة أخيو زبوف زوجها أكرب من خيانة زوجتو لو، ويف حكاية العفريت الذي ضبل على رأسو امرأة 
مرة. ولكّنها سرعاف ما  1عقلها داخل صندوؽ مغلق، تلك اؼبرأة اليت خانتو طبسمائة وسبعُت 

ثبلث سنوات قّصة الزوجة اػبَّتة شهرزاد اليت تبذؿ كّل  تنقل لنا طواؿ ألف ليلة على مدار
جهدىا، وهتّذب نار الثّأر يف داخلو، وتعيده إذل جاّدة الطريق، مع أّّنا كانت تستطيع أف تقتلو 

 .ليلة زفافها مثبل وىو نائم، فهي نعم الزوجة اؼبخلصة الصابرة
ه اؼبلكة )بدور(( اليت زبفي أمر وتظهر صورة الزوجة اػبَّتة يف قصص كثَتة يف الليارل، فهذ

 .اختفاء زوجها اؼبلك قمر الزماف، وتلبس ثيابو أماـ حاشيتو وتسوس الرعّية
والصورة اؼبثلى لئلخبلص تضرهبا نعم وياظبُت وتودد وزمرد ومرًن الزنارية وزوجة التاجر اؼبصرية 

صل جواري يبعن يف وزوجة معروؼ الثانية. ويضرب اؼبثل بإخبلص الزوجات البلئي كّن يف األ
 .األواؽ، وتشهد قصص على مواقفهن اليت ال تشاهبها مواقف

ونبلحظ أّف اؼبرأة الذكية الفطنة ربتاؿ على أقوى الرجاؿ الذين يراودوّنا عن نفسها منتصرة 
لشرفها وعّفتها مثلما تفعل زوجة أحد الوزراء مع اؼبلك الذي جاءىا يف غياب زوجها، فًتحب بو 

وتغطّيو وال يكوف ىذا الكتاب إاّل كتاب مواعظ وأدب، وىي تعّد لو أطعمو يف  ترحيبا شديدا،
تسعُت صحنا أنواعها ـبتلفة وطعمها واحد، وحينما يسأؽبا اؼبلك عن ذلك تقوؿ: "أصلح اهلل 
حاؿ موالنا اؼبلك فإّف يف قصرؾ تسعُت ؿبظية ـبتلفات األلواف وطعمهّن واحد، فلما ظبع اؼبلك 

 ."منها، وقاـ من وقتو، وخرج من اؼبنزؿ، ودل يتعرض ؽبا بسوء ىذا الكبلـ خجل
 األخت صورة -7

 "ألف ليلة وليلة"تعرض الليارل لصورتُت بارزتُت لؤلخت يف 
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: تظهر األخت الشريرة يف الليارل إّما بصورة اغباسدة الغيورة أو قد صورة األخت الشريرة -أ
إذل اؼبنكر، وتدفعها إذل ارتكاب اػبطيئة،  يكوف الّشر من األخت الكربى اليت تسوؽ الصغرى

 .فاألختاف الشريرتاف تدفعاف بأختهما الصغَتة الطّيبة إذل اؼبهالك
فبل تتواىن األخت الكربى السيئة اػبلق عن قتل أختها الصغرى الطاىرة عندما تبلحظ 

ترتكب أبشع إعجاب خليلها هبا؛ فالغَتة ذبري يف عروؽ اؼبرأة، وتأكل قلبها، وتدفعها إذل أف 
اعبرائم، وىو قتل شقيقتها بالسكُت، ويبدو أّّنا ما أحضرت أختها إال لتخترب الرجل، وتعرؼ 

 .مدى إخبلصو ؽبا
: األخت الطّيبة قد تكوف أختا شقيقة وغَت شقيقة وىي إّما إنسّية أو صورة األخت الطّيبة -ب

من عطفها عليهم وبّرىا هبم إالّ أّّنم  جّنية، واألخت الطّيبة تواجو أخوة أشرارا من أبيها على الرغم
 .يوقعوف هبا الضرر، ويضمروف ؽبا الّشر

واألخت الطّيبة تطيع أخاىا، وتوافق على اػبروج معو لزيارة بيت اهلل اغبراـ وكذلك بيت 
اؼبقدس، وزبدمو عندما ديرض يف الطريق، وتبذؿ الكثَت يف البحث عنو عندما تضيع عنو يف الطريق 

 .1زماف اليت ضاعت عن أخيها شركاف ابن اؼبلك عمر النعمافمثل نزىة ال
واألخت حُت يرحل أخوىا تاركا الببلد للتجارة، وال يعود على اػبروج مع أّمها للبحث عنو، 

 .تتعرضاف للذؿ واؽبواف وأخَتا تعثراف عليو، ويسعداف معو على غرار معظم ّنايات الليارل
 األم صورة-8

إّف صورة اؼبرأة األـ قليبل ما ترد يف ألف ليلة وليلة كأّف النساء فيو : "قمر الكيالني"تقوؿ 
 ذلك أّف أكثرىّن من اعبواري أّما أـ الرجل )أو اغبماة( يفوعات عن أّمهاهتن، ولعّل الّسبب مقط

. ويربز منوذج األـ 2فهي إف برزت فمن أجل تنكيد العيش على زوجة ابنها أو جاريتو أو من حيبها
 :على صورتُت

                                                             

 99، ص1983، كانوف الثاين، 51فبيكو فالثر، صورة اؼبرأة يف أالؼ ليلة وليلة، ؾبلة تاريخ العرب والعادل، العدد 1 
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غالبا ما تكوف األـ ذات قلب رحيم، وال يهمها إاّل الصاحل العاـ  صورة األم الشريرة: -أ
ألبنائها، وتسعى إذل راحتهم والليارل تصّور األـ يف كثَت من حكايتها ىذه الصورة، لكن ىناؾ 
حكاية واحدة تصّور األـ، وقد انقلبت شرّا على ابنها، وربّكمت فيها الغريزة اعبنسّية ربّكما 

ة، وسبّثل ذلك يف أـ األؾبد وأـ األسعد. فاؼبلكة بدور تتزوج من قمر الزماف أنساىا غريزة األموم
بعد قصة حب طويلة وتسمح لو بأف يتزّوج باؼبلكة )حياة النفوس(. ولكن تنحرؼ اؼبلكتاف عندما 
ربب كّل واحدة ابن ضّرهتا، وتسعى إذل وصالو على الرغم من رفض الولدين. وزبرب كّل واحدة 

ضّرهتا راودىا عن نفسها، فيشتّد غيظ االبن، ويأمر بقتل ولديو العزيزين، وىكذا  زوجها بأّف ابن
 .تتسّبب األـ يف قتل ابنها بعد أف ضبلت وتعبت ورّبت

وىنالك مناذج من األـ تغار واحدهتّن من ابنتها، فتلغي شخصّيتها أو تتآمر لينفك نفيها من عادل 
 .األـ سبيل مشسها إذل الغياب اغبّب ال سيما إذا أصبحت شابة صبيلة بينما

األـ دائما مصدر الدؼء، وىي ربرص على أبنائها، وتقف جبوارىم يف  صورة األم الطّيبة:-ب
األزمات، وتنصح ؽبم وقت الّشدة، تتخَّت ؽبم الطريق القوًن، وتبدو ىذه الّصور يف حكايات 

غاب أبوه وفقد وقطع األمل يف عديدة. فاؼبرأة شديدة اغبرص على تربية ابنها تربية حسنة حىت لو 
عودتو. وقد يتمثل خَت األـ ألبنائها يف حرصها عليهم وإرشادىم لطريق اػبَت وربذيرىم من الشر  

، اليت كثَتا ما حذرتو من اجملوس، وكذلك أـ جودر تلك اليت ربب 1كما فعلت أـ حسن البصري
 .لقلوب بل تساعدىم ورببهمجودر اؼبطيع الويف وىي يف اآلف ذاتو ال تكره أخويو القساة ا

واألـ الفقَتة اغباؿ تضحي دبا لديها من ماؿ قليل يف سبيل ولده، وىي تستمر يف ربذيرىا 
لو من السفر، وحينما يصر االبن على الرحيل ال يكوف منها إال أف تدعو لو، وتبارؾ خطواتو، 

البنة فتقرئها القرآف الكرًن، وطواؿ غيابو تبقى حزينة القلب باكية العُت. واألـ تعمل على تعليم ا
وتعلمها العادات اغبسنة واؼبثل العليا. كما تقـو بفّض أي خبلؼ قد يقع بُت األب وأبنائو، فهي 

 .مصدر اغبب والدؼء يف الليارل
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 العالمة المرأة صورة-9
منذ اللحظة األوذل امرأة عاؼبة مثقفة، فهي عارفة بالشعر واألدب  "شهرزاد"تبدو لنا 

والتاريخ والدين والقصص واأللغاز، وقد تكوف ىذه اؼبعارؼ ىي الرافد ؽبا يف صمودىا أماـ 
شهريار ألف ليلة. وكذلك اعبواري يف ألف ليلة وليلة دل يقتصر تعلمهن على الغناء والضرب على 

، بل ُوجد منهن عاؼبات مثقفات بأنواع "ألف ليلة وليلة"عن فيها يف اآلالت اؼبوسيقية اليت بر 
، وتشاهبها نزىة الزماف وكذلك اعبواري البلئي تستعُت هبن 1ـبتلفة من الثقافة وعلى رأسهن توّدد

 .شواىي ذات الدواىي يف خطتها
ال بقي فتوّدد جارية تركها األب البنو يف صبلة ما ترؾ من ماؿ، واالبن يتلف جّل مالو و 

لديو إال تلك اعبارية وىي غاية يف الذكاء والعلم واعبماؿ واألدب. وحينما يسوء حاؿ صاحبها 
وال يبقى معو إال ىي تطلب منو أف حيملها إذل أمَت اؼبؤمنُت ىاروف الرشيد، ويطلب شبنها عشرة 

ويعرضها  آالؼ دينار وتقوؿ لو: إف استغبلين فقل لو: وصيفيت تساوي أكثر من ذلك فاختربىا،
على ىاروف وخيتربىا مع أعظم علماء قصره، فتتفّوؽ عليهم صبيعا، فيعجب الرشيد هبا، ويطلب 
من الفتاة أف تتمٌّت عليو بشيء ينفذه ؽبا يف اغباؿ، فتتمٌت أف يردىا إذل سيدىا، فَتّدىا بعد أف 

 .يعطيها طبسة آالؼ دينار
دىا الذي ال يعرؼ قدرىا وال علمها، وىكذا ربملت اعبارية العاؼبة يف نفسها الوفاء لسي

 .ولعل أباه كاف يعلم بقيمة اعبارية، ولذلك أوصاه عليها عند موتو
 المحاربة المرأة صورة -11

يقوؿ بعض النقاد إّف صورة اؼبرأة احملاربة مقحمة على أجواء الليارل، وأّف صورهتا ؿباطة 
التفاصيل أقل، إّف حاوؿ القاص أف يدخلها بقليل من جوىا األجنيب، فكاف خضوعها للواقع يف 

قسرا يف دائرة اغبياة االجتماعية اإلسبلمية. لذلك قبد ىؤالء احملاربات إف كّن آدميات، فهن 
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نصارى يسلمن أو يلدف مسلم، وإف كن أجنبيات، فهن إّما من اعبن اؼبؤمنة وإما بعيدات عن 
رضا وال يؤثرف يف حوادثو، كما قبد من ذكر اغبياة الدنيا بل عن حياة القصة نفسو، إذ يُذكرف ع

جزيرة واؽ الواؽ يف قصة حسن البصري  فتكوف اعبزيرة وجندىا ؾبرد عقبة من سلسة عقبات سبّر 
 .حبسن البصري يف سبيل الوصوؿ إذل زوجة

وأما الّنساء احملاربات من اعبّن، فهّن لسن البطبلت مطلق، بل أّّنن ال حياربن أصل، فكّل 
لباس من الريش يستطعن الطَتاف بو حيث شئن، بل إف ىؤالء احملاربات ال يقمن  سبلحهن ىو

 .بأي حرب، وال يستعملن آالهتن يف القصة
 .اليت تقاتل وذبندؿ األبطاؿ أمامها 1مثل ما نراه عند مرًن الزنارية 

إذ  واؼبرأة احملاربة يف الليارل صبيلة جدا دائم، وقد يكوف صباؽبا من أسلحتها يف اغبرب،
تكشف يف آخر غبظة حرجة، فإذا صباؽبا يكسبها اؼبعركة األخَتة كما تفعل )الدمناء( يف قصة 
اعبارية الثانية يف اليـو السابع من ؾبموعة قصص الوزراء السبعة، وىي ربارب إظهارا ؼبهارهتا 

 .وتفوقها على الرجل؛ ألّّنا أقسمت على أاّل تتزوج إال من يقهرىا يف اؼبيداف
يارل أحيانا قبد أّف الراوي يف وصفو ؿباسن اؼبرأة قد يعدد من ؿباسنها أّنا تعلمت اغبرب ويف الل

 .والنزاؿ دوف أف يكوف لتعلمها ىذا أّي شأف أو أّي دليل على القصة، وىو ؾبرد سرد ألوصافها
 الجنية المرأة صورة-11

تصّور الليارل أيضا صورا للمرأة، ولكّنها اؼبرأة اليت ليست من ىذا العادل، بل اعبنية اليت 
يف قصة اؼبلك بدر باسم اليت يتحكم  2حيّبها اآلدمي، فيشقى يف الوصوؿ إليها، مثل صورة جلنار 

 .ارعلى طائفة من اعبن قوية، أو اعبنية اليت ربكم مدينة خيالية، يعبد أىلها الشمس أو النّ 
وىؤالء اعبنيات ديثلن آدميات أىل األرض، فشمسو ؽبا أخوهتا البلٌب حيسدوّنا أو ينتقمن 
منها غببها آدميا، وجلنار ربادث أخاىا صاغبا يف أمر زواج ابنها، وتستعرض ملكات البحر يف 

                                                             

 88، ص1982، منشورات جامعة بغداد، 1وري، األساطَت وعلم األجناس، طقيس النّ 1  
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سبيل اختيار عروس، وكذلك اؼبلكة ألب اليت تشمخ اآلدميُت، وتستطيع أف تصبح طائرا مىت 
 .دتأرا

وأّما جلنار فهي تنزؿ البحر، وتسَت يف قاعة كما تسَت على األرض، وتكّلم أىلو 
وتغضب، وتنتصر كما تفعل على األرض سباما. أكثر من ىذا أف أسلوب الكبلـ واحد وطريقة 

 .التفكَت واحدة فاحملبوبة جارية واألـ عاقلة والشريرة متجربة مفحشة
 الغولة الجنية صورة -13

اية واحدة من حكايات الليارل، فهي تظهر لئلنساف يف صورة جارية تبكي تظهر يف حك
على رأس الطريق، فتتعّرض البن اؼبلك الذي يًتّفق هبا، وحيملها معو، وىي تّدعي أّنا ابنة ملك 
اؽبند، وقد ضلت الطريق، فَتؽ ؽبا قلبو، وحيملها معو ويف الطريق تطلب منو النزوؿ لقضاء حاجة، 

ب غولة، والقاّص ال يذكر إال مواصفات عامو ؼبنظر الغولة، وىي تقوؿ ألوالدىا: وقد وإذا هبا تنقل
أتيتكم بغبلـ ظبُت، ولكن ابن اؼبلك حيتاؿ عليها جبميلو الذي أسداه إليها، ويدعو اهلل أف ينجيو 
منها، وما أف تسمع دعاءه حىت تنصرؼ يف اغباؿ وال تلحق بو أّي ضرر. وىذه اغبكاية، كما 

ىي الوحيدة من نوعها يف الليارل، وإف كاف ىناؾ حديث عن الغيبلف آكلة غبـو البشر وببلد  قلنا،
 1.الغيبلف

ولقد كثر حديث العرب عن الغوؿ، واتفقوا على أّّنا أنثى يف األغلب، وبعضهم يزعم أّف 
فإّّنا تتحّوؿ يف اهلل تعاذل قد ملك اعبن والشياطُت والغيبلف الّتحوؿ يف أّي صورة شاءوا إال الغوؿ، 

 .صبيع صور اؼبرأة ولباسها إال رجليها فبل بد أف تكونا رجلي ضبار
 االبنة صورة -14

يف صورتُت: )أ( صورة االبنة الشريرة: يظهر شر االبنة يف  "ألف ليلة وليلة"تظهر االبنة يف 
حكايتُت ال ثالث ؽبما األوذل من االبنة اليت تقع يف حّب أخيو، والثانية اليت تعشق القرد. فاالبنة 
تقع يف حب أخيها، ويشتد حّب أخيها ؽبا، ويطَت هبا ىياما، ويقع بينهما القبيح على الّرغم من 
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اىا عن تلك األعماؿ وحجبها عن أخيو، إال أّّنا توافق على ارتكاب اؼبنكر أّف أباىا حذرىا وّن
معو، وهترب معو إذل مقربة ربت األرض. ولكّن القوة اإلؽبية ال تًتكهما، فيحرقهما اهلل فحما 

 .أسود
أما ابنة أحد السبلطُت، فهي هتوى عبدا، وتعشق بعد ذلك قردا، وحُت يصمم والدىا 

رد، وترحل بو، وىي يف رحيلها ال ربتار إال صحراء مصر اؼبشهورة على قتلها تصطحب الق
باالتساع. )ب( صورة االبنة الطيبة: تبدو االبنة يف أغلب األحياف مثاال للحياء والطاعة معتّدة 
بنفسها قويّة الشخصّية، ولعّل كل زوجة مطيعة كانت يف األصل ابنة فيها تلك الصفات، ويبدو 

 1.ذلك يف حكايات عديدة
واالبنة العذراء اؼبطيعة ربمل كثَتا من اغبياء، وىي مستعّدة ألف تساعد أّي إنساف حيتاج 
مساعدهتا، فهي تقف دائما يف جانب اغبّق، وال تفعل إاّل لآلخرين، وقد يتمّثل ىذا اػبَت يف 
االنتقاـ من الظادل وعقابو من جنس عملو كأف تسحره مثبل كما سحر ىو غَته من اؼبظلومُت. 

قاّص يقّدس العذراء ويرسم صورة رائعة. كما تبدو ابنة اؼبلك معتّدة بنفسها، وؽبا رأيها اػباص فال
يف الزواج، ذلك الرأي الذي حيًتمو أبوىا، ويقّدره ويف أحياف كثَتة يكوف ىذا الرأي ىو رفضها 

قي للزواج رفضا باتا لسبب أو آلخر. ولكن سرعاف ما تقع االبنة يف اغبّب وتستسلم لو وتل
سبلحها ناسية كّل شروطها متحّللة من عقدىا، بل قد تساعد الفتاة الشاب يف الوصوؿ إليها، 

 .وسبّكنو من نفسها
وقد يتمّثل خَت الفتاة الذي يعّده األب شرّا عليو، وعلى اؼبملكة يف تديّنها ومعرفتها للدين 

 .لزنارية وزمرد وغَتىنالقوًن كما حيدث مع ابنة أحد اؼبلوؾ من بٍت إسرائيل، وأيضا مرًن ا
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 الساحرة المرأة صورة -15
القدرة العجيبة اػبارقة اليت تسّخر للّشر. ففي ىذه  1تتجّلى يف قّصة )التاجر والعفريت(

القّصة ربّوؿ اعبارية زوجها وابنو إذل حيوانات مرعى سبسخها انتقاما. لكن تظّل ؽبما خصائصهما 
واالحتجاج. ودبا أّف الّسحر ال يفّكو إاّل سحر أقوى، فالعجوز البشرية من البكاء والعويل والكبلـ 

تسّلط عليهما من السحر ما يعيد االبن إذل حالتو العاديّة ويقع االنتقاـ بالتارل على اعبارية، 
 .فتمسخ غزالة

وكذلك الرجل الطّيب الذي يأكل أخواه حّقو، فتأٌب اؼبرأة الساحرة لتعوضو أضعاؼ ما 
ويو كلبُت ؿبكوما عليهما هبذا السجن اػبارج عن حدود عادل البشر مدى خسر، وسبسخ لو أخ

عشر سنوات. أّما الزوجة اػبائنة، فإّّنا سبسخ بغلو جزاء خيانتها واستهتارىا بقيم اغبياة الزوجّية، 
 .وىي قيم خالدة يف عادل اعبن أو عادل اإلنس

زبرج من فراشو كّل ليلة وال تعود إالّ وقد سبتزج اػبيانة باغّبر، فتصنع اؼبرأة للزوج منّوما، و 
عند الفجر، وعندما يكتشف الزوج حقيقتها، ربّولو إذل كائن نصفو حجر ونصفو بشر، وتصّب 

 .عليو العذاب، وىي قادرة على ذلك؛ ألّّنا ساحرة شريرة
 المترفة المرأة صورة -16

نس والطرب، ففي اػبالية من كّل ىّم ومسؤولّية، وال شغل ؽبا سوى الغناء وؾبالس اإل
إحدى القصص ثبلث نساء ومعهن )الّداللة( اليت تأٌب بالزبائن، ديرحن وينطلقن ويتحّرشن 
بالرجاؿ، فيمازحن صاحب الظرؼ والّشعر، ويسمعن منو، وينشدف لو ويغنُت. وعندما تنتهي 

دنا ساعة الصفاء )يقلن لو أرنا عرض كتفيك(. وال تلبث أف تشفع لو واحدة منهن )اتركاه عن
نضحك عليو فإنّو ظريف(، وال يلبث االنشراح أف يعود أشد فبا كاف، وال سيما بعد أف تفعل 
اػبمر فعلها، وكأّف زماـ األمور جيب أف تكوف يف أيديهّن، فبل يقع شيء إاّل بإرادهتن، فإذا ىي 

ياب. وعن األقوى واؼبسيطر والذي بيده القيادة! وإذا بالرجل يسمع ويطيع وليس لو ـبالب وال أن
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اؼبرأة اؼبًتفة تتبع أمور كثَتة: الضجر والضيق وقتل الوقت باغبّب وفبارستو الصحيحة أو اػباطئة 
وتدبَت اؼبكائد واغبيل. ومنها اللطيفة اػبفيفة، أو ؼبد يد اؼبساعدة لسبب أو بدوف سبب ال شيء 

ّلد( لكّل طاقات اغبّب. إاّل لتزجيو الفراغ الذي أحدثو الًتؼ، ىذا الفراغ الذي ىو األصل )اؼبو 
ومثاؿ على ذلك اغبّب اغبراـ الذي نشأ يف إحدى القصص بُت األخ وأختو. والذي ىو عبث 

 .وما كانت نتيجتو سوى الّسخط واللعنة واؼبوت حرقا
 المنتقمة المرأة صورة-17

ما أكثر االنتقاـ يف األقاصيص، وما أسهل سبلو حينا وأصعبها أحيانا! والّسحر يساعد 
رأة على تنفيذ خططها االنتقامّية. ىذه اؼبرأة ال يغلبها إاّل الذكاء؛ ألّف العشق إذ يطغى عليها اؼب

تعود تتبُّت اغبقائق، واالنتقاـ مقًتف بالغَتة إذل جانب الّسحر، ففي قّصة )التاجر والعفريت( 
يس ؽبا غاية يف تبدو اؼبرأة قد ذحبت ضّرهتا انتقاما. والفتاة الساحرة يف ىذه القّصة بالذات ل1

 .اؼباؿ، وإمّنا يف االنتقاـ
وقد يبدو االنتقاـ لسبب تافو، فاؼبرأة اليت لقيت األىواؿ يف اؽبروب من قصر اػبليفة حىت 
عثرت على من حيبو فؤادىا، وعّرضت نفسها لؤلخطار تضّيع كّل ىذا، فتنتقم من حبيبها ال 

ل أكل )الرزباجة( وىو نوع من الطعاـ لشيء إاّل من أجل عادة سيئة، وىي عدـ غسل األيدي قب
 .يستوجب تناولو على ما يبدو نظافة كاملة

ويف قّصة )مزّين بغداد( تبدو اؼبرأة ذات كيد وحيلة، فتعّذب الرجل بعد أف تغريو جبماؽبا، فتعرضو 
للمهانة والّذؿ، وينخدع هبا مرة بعد مرّة، فإذا ىي تستدرجو إذل بيتها، ٍّب يأٌب زوجها، ويقبض 
عليو، ويأخذه إذل صاحب الشرطة يطوؼ بو يف الشوارع، ويضرب بالسياط ويشّهر بو. ويف قّصة 
)اعبوىري( أيضا ربتاؿ اؼبرأة بأحذؽ أسلوب حىت تأخذ منو جواىر وأمواال ٍّب تتزوجو وال تلبث أف 

                                                             

، مركز اإلمناء القومي، بَتوت، ص 1986، آذار 38اغبارؽ يف ألف ليلة وليلة، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، العدد  ، ؿبسن جاسم اؼبوسوعي1 
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قابل تًتؾ. ؼباذا؟ لسبب بسيط، ىو أنّو خالف أوامرىا وذىب إذل القصر، بينما ىي يف اغبّماـ، و 
 .اؼبلكة ويف غياهبا وأنشدىا الشعر، فإذا ىي تأمر بو، فينقطع عنقو

 المتصّوفة المرأة صورة-18
وذكرىا قليل جّدا، وىذا غريب يف عصور كانت فيو سَت النساء اؼبتصوفات سبؤل الكتب دبا 

األسطورة يشبو األساطَت، حىت حياة )رابعة العدويّة( انتقلت من حّيز الواقع الزىدي إذل حّيز 
 1.والقداسة

أّما إذا اعتربنا الفناء يف اغبّب حىت اؼبوت واغبّب بعد اؼبوت أو االستشهاد يف سبيل العشق 
من اؼبفاىيم الصوفّية. ففي ألف ليلة وليلة مناذج رائعة من اؼبرأة اليت ربّب بشفافّية صوفّية، وال تريد 

ىت اؼبوت، مقبوال يف سبيل من ربّب. من حبيبها سوى ؾبرد اغبّب، وىي تلقى العذاب حلوا، وح
وتبدو اؼبرأة من أجل إدياّنا )وىنا اإلدياف باإلسبلـ عوضا عن اجملوسّية( هتجر الثروة واجملّد، وتكوف 

 .جارية عند الرجل اؼبؤمن بعد أف كانت سّيدة يف قومها
ابنة وقد يكوف دعاء اؼبتصّوفة الصادؽ اغبار ىو الذي حيّل اؼبشكلة: ففي قّصة )بدور 

اعبوىري( مع أمَت بٍت شيباف تقوؿ )بدور(: "إؽبي وسيدي وموالي، كما ابتليتٍت دبحبتو أف تبتليو 
دبحبيت، وأف تنقل احملّبة". إّّنا معجزة اإلدياف تنتقل إذل عادل اغبّب يف ألف ليلة وليلة. فسبحاف 

 .اهلل
 الكبرياء ذات المرأة صورة -19

ف يف اغبّب، وىي أنّو حىت ديكن من قلب العاشق، فأمر تطرح ألف ليلة وليلة مقولة لؤلديا
الكربياء ليس لو مكاف نزعة اؼبرأة إذل أف تكوف ؿبتفظة بكربياء األنوثة تطل بُت حُت وآخر، وىي 
عاشقة فًتى أّّنا ربتمل أدل اغبّب وعذاباتو، لكن ال ربتمل اإلىانة، وقد يدفعها ىذا إذل االنتقاـ، 

 .اغببّ وىي ال تزاؿ ضمن دائرة 
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وىذه بنت النعماف منوذج طريف للمرأة اليت تطعن بكرامتها جملرد الزواج دبن ال ربب؛ ألنّو أجربىا 
بنفوذه على الزواج منها )وىو اغبجاج(، فقد ابتعث طريقة أخرى وىي أف أوصلت خربىا 

إذل للخليفة، فجاء خيطبها فاشًتطت أف يقود اغبجاج ىودجها بعد أف طّلقها ٍّب رمت بدينار 
 . األرض وقالت ال درىم قالت: عبارهتا اؼبشهورة )سبحاف من بّدؿ الدرىم بدينار

 الالىية العابثة المرأة صورة-21
ومناذج كثَتة يف الكتاب وأساليبها أكثر، تبدأ من اؼبمازحة والظرؼ واإلنس حىت اؼبخاطرة 

نرى أّف زوجة اػبّياط تتسّلى 1اعبريئة اليت ال ربمد عواقبها، ففي قّصة )اػبّياط واألحدب(
باألحدب. تؤاكلو وسبازحو وتزيل عنو اؽبّم واألحزاف إذل أف ألقمتو مرّة قطعة ظبك كبَتة وسّدت 
فمو بكّفها تريد أف يأكل القطعة دفعة واحدة دوف مضغ. وؼبا كاف فيها شوكة ودل يقو على 

طبيعة اؼبرأة دبا فيها من رّقة وحناف، لكن ابتبلعها اختنق، فهل ىذا، ولو خّيالّيا، مزاح؟ إنّو إفساد ل
األقاصيص تريد أف تثبت فكرة عبث اؼبرأة وؽبوىا بشكل متطّرؼ يبدو معو أحيانا فّجا وغَت 
مسؤوال. وقد زبرج اؼبرأة البلىية إذل السوؽ بأهبى حّلة وزينة تشًتي، وتشتهي وتنّقي رجبل يعجبها 

طرب، وىي كما تعًتؼ )ماؽبا بالقماش حاجة( وإمّنا وتدعوه إذل بيتها، ويكوف اػبمر واإلنس وال
 .من أجل أف تتلّهى وتتسّلى

 الفاّلحة المرأة صورة -21
ىذه الصورة من الصور النادرة يف الليارل، وذكرىا أيضا قليل نظرا النغبلؽ اجملتمع وبنية 

إف دل تكن جارية فهي األنظمة على توارل العصور، وتبعّية اؼبرأة للرجل وبروز عنصر اؼبرأة اعبارية و 
اؼبرأة الظل أو اؼبرأة اؽبامش، ومع ذلك فإنّو ورد ذكرىا )كما يف قّصة كسرى وبنت صاحب 
الضيعة( فهي اؼبرأة الذكّية اليت سبلك خربة عملية يف اغبياة. )عصرت قصب السكر بكوب، وذّرت 

أنّو شديد الظمأ،  عليو بعض الًتاب ٍب قّدمتو لكسرى الذي ديّر بضيعتهم عطشا ألّّنا أدركت
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وزبشى أف يشرب ما يف الكوب مرة واحدة فيلحق بو الضرر يف الوقت الذي ال تريد لو إالّ اػبَت(. 
وؼبّا عاد مّرة بعد عاـ بعد أف ضاعف اػبراج على الضيعة وأصبحت ثبلثة أعواد من القصب ال 

 ."ة لذلك عندناتكفي لعصر كوب واحد، وقالت: "نية السلطاف تغَّتت كبونا، فقّلت الربك
 الليالي في بالمرأة الخاّصة الشكلّية أو الخارجّية الجوانب الثاني: المطلب

وقاص الليارل يهتم، ببل أدىن شك، باعبوانب اػبارجّية لبطلو وبطلتو، فيدّؿ القارئ أو 
اؼبستمع على أشياء بعينها قصد إليها وعمد يف اإلبانة عنها، والقاص يف الليارل أيضا دل يغفل 
ذلك فما يبدأ ذكر شخصّية من شخصّياتو حىت يعطينا صورة عن مظهرىا اػبارجي، ويعرض 
صفحات كثَتا ما تكوف حّسية ملموسة يقّدـ لنا هبا بطلو فهو يغفل أنّو بالشكل واؼبوضوع تكتمل 
الصورة وهبا، ترتسم صورة يف ذىن القارئ أو اؼبستمع عن أبطاؿ اغبكاية اليت يقرؤىا أو يسمعها. 

 :ن أمثلة ىذه اعبوانب الشكلّية اػبارجّية يف اؼبرأةوم
 1المرأة وصف أوال:

: أغلب حبيبات الليارل صبيبلت حسناوات فما أف يتعرض القاص لذكر إحداىن حىت الصبّية
يسارع بقولو: أّّنا صبّية رشيقة القد قاعدة الّنهد ذات حسن وصباؿ وقد اعتداؿ وجبُت مغرة 

اجب كهبلؿ رمضاف وحدود مثل شقائق النعماف وفم كخاًب سليماف اؽببلؿ وعيوف الغزالف وحو 
 .ووجو كالبدر يف اإلحراؽ وّندين كرمانتُت باتفاؽ وبطن مطوي ربت الثياب

وإذا كاف القاص يف الليارل يعمد إذل تصميم شكبل معّينا لوصف اؼبرأة، فهو نفسو يأٌب 
سن واعبماؿ لدرجة أنّو يصعب التمييز بقّصة ىؤالء اعبواري اؼبختلفات األلواف، ويصفهّن باغب

بينهن أو تفضيل إحداىن على األخرى، ويقيم بينهن مشاّدة فيها رباوؿ كّل واحدة أف تثٍت على 
نفسها وتذـ صاحبتها، ويبدو أّف كّل واحدة تثق جبماؽبا، فًتوح تدافع عنو، أمثاؿ تلك اؼبشاّدات  

و األمَت، حيث يدور اعبدؿ العنيف بُت اعبنس كانت تكثر بُت البيض والّسمر يف حضرة اػبليفة أ
 .اللطيف، ويكوف للمستمع أف يرى إحداىن تكشف عن عيوب األخرى، وتعرض ميزاهتا
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وكما يبدو فكّل صبّية يف الليارل صبيلة، وليس فيهن من ىي متوسطة اعبماؿ أو القبيحة اؼبنظر إاّل 
 .إذا كانت عجوزا
منوذجاف ال ثالث ؽبم يف وصفو للمرأة فهي إّما صبّية يصفها : القاص لديو أيضا وصف العجوز

جبمايل الصفات، وىذه الصفات ال زبرج عن القالب السابق أو عجوز فيصفها بصفات ـبيفة: 
فم أخبر، وجفن أضبر، وخد أصفر بوجو أعبش وطرؼ أعمش، وجسم أجرب، وشعرا أشهب، 

ر ىذا الوصف بل ال يذكرىا إاّل يف وظهر أحدب، ولوف مائل. وىو بعد ذلك ال يكثر من ذك
ىذين اؼبوضوعُت، ويكتفي بعد ذلك بأف يقوؿ عجوز أو عجوز النحس، وكأّف صورة تلك 
العجوز ارتسمت يف ذىن القارئ، فمجرد أف تقع عينو على كلمة )عجوز( أو يسمع ذكرىا 

 .ليتخّيل ذىنو صورهتا البشعة
 1الملبس ثانيا:

دليل يف الليارل على مكانتها، وبو يقاس مستوى من ترتديو وىو من مكمبلت زينة اؼبرأة، و 
بل إنّو من ملبسها يقّدر شبنها إذا كانت جارية تباع وتشًتى، ومبلبس اؼبلكة زبتلف عن اؼبرأة 
العادية، وإف كاف القاّص يعلي من شأف الصبية العاديّة، فيصف ملبسها بأّنو مثل غَتىا من 

كشة باللؤلؤ الّرطب وعلى رأسها تاج مكّلل بأنواع اعبواىر ويف اؼبلكات، فاؼبلكة تلبس حّلة مزر 
عنقها قبلئد وعقود. ويبدو أّف الّزنار من األشياء اليت كانت سبّيز غَت اؼبسلمات والروميات، منهن 
بالذات ويبدو بأّّنن قد شهرف بو فما أف يذكر القاّص رومية حىت يصفها بأّّنا تضع الزنار حوؿ 

سمي واحدة من بطبلتو )مرًن الزناريّة(، ويقوؿ إّّنا ذبيد صناعة الزنانَت، وقد خصرىا حىت أّف لي
 .انتشر ذلك الزنار يف العصر العباسيّ 

والتاجر الذي يرغب يف اغبصوؿ على شبن باىظ يف جاّدتو اعبميلة فهو يلبس أفخم 
ة نفسها تكثر مكن اؼببلبس إلظهار مفاتنها بتلك اغبلي واعبواىر الثمينة، بل إّف اؼبرأة العربي

التحّلي هبذه اعبواىر. والصبية تلتف بإزار موصلي من حرير مزركش بالذىب وحاشيتو من قصب 
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فرفعت قناعها فباف من ربتو عيوف سوداء. فهو ال يزاؿ يذكر القناع الذي زبفي بو الصبية صباؽبا، 
ها لَتاىا الرجل، ويقّدر فقد كانت اؼبرأة مقّنعة ؿبجبة لفًتة قريبة، وىي ال تتورّع عن كشف وجه

 .صباؽبا، ويقع يف ىواىا وقد تكوف ىذه النظرة أوؿ الطريق يف عبلقة مشينة
إّف اغبلل مزركشة أو أّّنا زرقاء أو خضراء، وال يذكر  "والقاّص يكتفي يف كثَت من األحياف بقولو:

بة واعبوىر والدّر، ألوانا أخرى غَت أف يقوؿ ـبططو، ويكثر من ذكر الذىب والفضة والثياب اؼبقصّ 
 ."وكأّف زينة اؼبرأة ال تكتمل إالّ هبذه اعبواىر الثمينة وال يظهر مستواىا إالّ ىذه الّدرر

فالصورة حسّية يف وصفو عبماؿ اؼبرأة بل إّّنا تتكرر بنفس األلفاظ، وكذلك بالنسبة 
اؼباديّة ؽبذه احملبوبة، واحدة يف ؼببلبسها وألواّنا اليت ترتديها لكن شيئا واحدا يظل ثابتا ىو الصورة 

اعبسم واؼبلبس بل ألوانا بعينها ترتديها، وىي األخضر كثَتا واألزرؽ قليبل، وىي إذا افتقرت تلبس 
 .ثوبا من الّشعر حيث ال ذبد ما يسًت جسدىا

 1والمشروبات األطعمة ثالثا:
مة ذبيد عملها ونراىا إذا اؼبرأة يف الليارل تقّدـ يف بيتها أو قصرىا ألوانا كثَتة من األطع

خرجت للشراء تشًتي الزيتوف والفواكو والسفرجل واللحم، وىي كثَتا ما زبرج لشراء القماش سواء 
ؽبا أـ لسيدهتا فتطلب أجود األنواع، وتسميها تفصيلة، وىي تشًتي بأشباف باىظة وقد ال تدفع 

 .الثمن وتطلب من التاجر أف يرسل معها من يقبض الثمن
 طعمةاأل - أ

اؼبرأة تقّدـ أنواعا طّيبة من األطعمة لضيفها، فتعّد سفرة ؽبذا الضيف الذي غالبا ما يكوف 
عشيقها، وىذه السفرة مكونة من أفخم األلواف من ؿبّمر ومرؽ ودجاج ؿبشوة وكذلك اغبلويات 

 .والفاكهة والرياحُت
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ب فيو تكتفي بقوؽبا واؼبرأة الفقَتة اغباؿ حينما يعرض عليها أف تطلب الطعاـ الذي ترغ
)عيشا وجبنا(، فاؼبرأة احملرومة تكتفي بالعيش واعبنب كأّي فبلح مصري فقَت حيمل ىذا الطعاـ إذل 

 .حقلو، ويأكلو يف بيتو يف أغلب األحياف
 المشروبات - ب

غالبا ما يكوف اػبمر اؼبشروب اؼبفّضل واألساس الذي يكتمل بو االجتماع وتعّم الفرحة، 
 .ة يذكر القاّص منافع اػبمر وقيمتهاويف مواضع كثَت 

فالقاّص الذي يغلب أف يكوف مسلما يذكره اؼبنافع للخمر، ولعّل العرب قد ذكروا منافعها وأكثروا 
 .من مدحها، ومن ذلك أواين اػبمر مثل القاّص والقدح والكأس

ت وؾبالس الشراب يف الليارل ىي ؾبالس الغناء فبل خيلو ؾبلس غناء من شراب طبر صو 
وضرب على اآلالت، والقاّص يروؽ لو وصف ىذه اجملالس وما يدور فيها من شرب اػبمر. ومن 

 1اؼبشروبات اليت ذكرىا القاّص يف الليارل القهوة والبوظة.
 وليلة ليلة ألف في المرأة تخصّ  التي االجتماعية العادات :الثالث المطلب

 الخطبة أواّل:
اػبطبة تتم بُت اآلباء ال سيما األخوة منهم فيما خيّص األبناء، فنور الدين مثبّل يتحدث 
مع أخيو مشس الدين خبصوص زواج أبنائهم حىت قبل أف ينجب ودبعٌت أدؽ قبل أف يتزوج، وإف دل 

ين، يكونوا أبناء عم كأف خيطب ملك مثبل فتاة فهو يسمع عنها، وعن صباؽبا وأّّنا ابنة اؼبلك الفبل
ويبعث بوزيره أو يذىب ػبطبتها وإف مات أحد الطرفُت، فالزواج بُت األبناء قد يتّم وقد ال يتّم، 
وقليبل بل النادر ما تستشار الفتاة يف األمر، وقد ترفض الزواج؛ ألّّنا ال ترغب وقد توافق ويتم 

جها . وال يفوتنا أف زواجو، ولو دل تر ىذا الذي خطبها وترؾ ديار أبيها راحلة إذل حيث يعيش زو 
شهرزاد كاف ؽبا رأي يف الزواج، وطلبت من والدىا أف يزوجها اؼبلك شهريار بالذات، وإذا كانت 
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اليت ستتزوج جارية، فالبطل يشًتيها، وقد يصرح بإطبلؽ سراحها، وقد ال يبوح بذلك، ٍب يعقد 
 .قرانو عليها وكأّف العقد نفسو عتق ؽبا

 المهر ثانيا:
يف الليارل أف يذكر اؼبهور واالختبلؼ عليو، الذي قد يؤدي كثَتا إذل  ال يفوت القاصّ 

تعطيل الزجيات. واؼبهور يف الليارل قد تكوف نعما وىذا قليل وقد تكوف مبلغا من اؼباؿ وىذا ىو 
الغالب واؼباؿ يدفعو العامة من الناس، لكّن اؼبلوؾ حيملوف اؽبدايا الثمينة والتحف الغالية القدر 

ي والعبيد، وبالنسبة لزواج الرجل من جارية فمهرىا شبنها الذي يدفعو عند الشراء. ولعّل واعبوار 
ذلك من بقايا زواج الشراء الذي كاف أكثر الطرؽ انتشارا بُت األمم والشعوب القددية غبصوؿ 

 .الرجل على زوجة لو
 الزواج ثالثا:

أف تتم اػبطبة ال يكوف على والد العروس إاّل أف يتم الزواج، فيقيم يف داره أو قصره  بعد
حفل الزواج، وىو الذي جيهز العروس، ويكوف جهازىا من أفخر موجودات عصره. والقاّص يطلق 
العناف ػبيالو يف وصف ىذا اعبهاز واؼبركب، وال يقتصر على ذلك فبل بد أف تقاـ األفراح، وسبّد 

عمة اؼبختلفة األلواف وتقاـ اؼببلعب اؼبختلفة، ويستمر ذلك أربعُت يوما يكوف فيها ؿبط األط
 1.األنظار

والّشعب مأمور أف خيرج كّلو ؼببلقاة عروس اؼبلك، ومأمور أيضا أف يكوف يف أحسن 
البهجات، وكأّف الشعب ليس لو إاّل أف ينّفذ مثل ىذه األوامر، وال يرفض للملك أمرا حىت لو دل 

 .يكن يرغب يف ذلك
 األبناء رابعا:

أف تزؼ العروس إذل زوجها، ويلتقي هبا ألوؿ مّرة ال بّد أف تعلق منو يف الليلة األوذل  بعد
إذا كانت ولودا، وعادة ما حيلم اؼبلك بولد يرثو ويرث عرشو. واؼبرأة بعد أف يتّم ضبلها تنجب 
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ألبناء  دبساعدة موّلدة ؽبا وىم ينتظروف قدـو الطفل يف ؽبفة وال سيما األب الذي يتمّناه ولدا، وا
كثَتا ما يسموف بأظباء ذات معاف حسب مولدىم وظروؼ والدهتم، فست اغبسن اليت تنجب 
ابنها بطريقة عجيبة تسميو )عجيب( وابنو شركاف الغَت شرعية من أختو، يسموّنا )قضى فكاف( 
 وىكذا تعّدد األظباء رامزة لظروؼ إقباب الطفل. ولعّل امرأة الليارل كانت تعرؼ حدودا للخلفة،

فهي ال تنجب إاّل واحدا أو بنتا ولذا وإف زاد فثبلثة، وال زيادة على ذلك. فهل كانت اؼبرأة على 
ىذا اؼبستوى أـ أّف ىذا ىو ما يتطّلع إليو القاّص الذي كثَتا ما يطرح علينا بطريق غَت مباشرة 

 .اقًتاحات طريفة تنّم عن فطنتو
 الضراير خامسا:

ذلك من أمثاؿ بدور وحياة النفوس وزبيدة العدوية، وكثَتا ما اؼبرأة تعيش مع ضّرهتا، ويكثر 
ال يدب اػببلؼ بينهما بل أّف اؼبرأة تشَت على زوجها أف يتزوج من تلك اليت حفظت سرّه وصانتو 
يف أزمتو، وإف كانت الصورة الغالبة يف اغبياة ىي اختبلؼ الضراير وقياـ اؼبشاجرات بينهن، 

ياة أفضل، ويوّد أف يوّفق النقيضُت ولو حىت يف الليارل والقصص وليس والقاّص قد يتطّلع دائما غب
 1يف الواقع.

تتعدد صور اؼبرأة يف ألف ليلة وليلة بتعدد اغبكايات، واليت يصل عددىا إذل حوارل مائيت 
حكاية، كاف اغبضور الكبَت للمرأة يف أغلبها، فبجرد سريع ؽبده اغبكايات ربضر أمامنا ؾبموعة 

اء لعنب دور البطولة يف أغلب القصص، حىت اليت جاءت ربمل أظباء الرجاؿ، مثل أظباء لنس
حكاية " عبد اهلل الربي وعبد اهلل البحري " من ىؤالء النسوة نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: 
اؼبلكة إبريزة، الست بدور بنت اؼبلك الغيور، الست دنيا بنت اؼبلك زىرشاه، قضى فكاف بنت 

الزماف، بدور بنت اعبوىري، حياة النفوس، تودد اعبارية، قوت القلوب، زمردة، زين  شركاف، نزىة
اؼبواصف، أنيس اعبليس، مرًن الزنارية وجلنار...اخل، وليس صدفة أف ىده اغبكايات تسردىا امرأة 

 .ىي شهرزاد
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 ذبدر اإلشارة يف البداية إذل أف ألف ليلة وليلة ىي ؾبموعة متنوعة من القصص الشعيب،
اليت ألفت على مراحل، وأضيفت إليها ؾبموعات من القصص، بعضها لو أصوؿ ىندية وفارسية 
قددية، وبعضها مأخوذ من أخبار العرب وقصصهم، أما موطنها فقد تبث أّنا سبثل بيئات شىت 
خيالية وواقعية، وأكثر البيئات بروزا ىي يف العراؽ وسوريا ومصر، كما أف اؼبتمعن ؽبده اغبكايات 

 .حيث األسلوب والًتاكيب واللغة 1د شبة اختبلفا يف بنيتها منجي
فنحن إذف أماـ صور متعددة ومتناقضة تبعا لتنوع القصص وبيئاهتا وبنياهتا. تقوؿ سهَت 
القلماوي " إف ىدا الكتاب ال ذبمعو وحدة اؼبؤلف وال العصر، فهو لدلك جيمع أشتاتا من صور 

 ".ومن ـبتلف البيئات اليت شاع فيهااؼبرأة على مر العصور اليت عاشها، 
ا تأملنا صورة اؼبرأة يف اغبكايات قبد أف ؽبا صورا عديدة متقابلة تعكس كل صورة ذإ

مبلؿبها اؼبختلفة عن الصور األخرى، فهناؾ حكايات تقدـ صورة إجيابية عن اؼبرأة، إال أّنا تبقى 
سلبية ؽبا، وىدا راجع باػبصوص ؿبدودة العدد مقارنة مع غالبية اغبكايات اليت ترسم صورة 

ه الصورة ذ، ىللوجداف الشعيب بأبعاده التارخيية و مورثاتو اليت تتخذ فيها صورة اؼبرأة تفسَتا سالبا
اليت نسجها أكثر من طرؼ و سامهت اؼبرأة نفسها يف غزؿ خيوطها . تقوؿ دليلة احملتالة لعزيز يف 

ك صغَت السن و قلبك خالع عن اػبداع ، فأنت حكاية " عزيز و عزيزة ": " أنت مولع يب، ولكن
ال تعرؼ مكرنا وال خداعنا... واآلف أوصيك أف ال تتكلم مع واحدة و ال زباطب واحدة من 
أمثالنا... ألنك غَت عارؼ خبداع النساء و مكرىن." فكما يبلحظ من ىدا الكبلـ، أف اػبداع 

ىت اآلف يف أوساط العامة ، كما يعرب عن واؼبكر من طبيعة اؼبرأة، و ىدا الفهم ما زاؿ سائدا ح
 .دلك أحد األمثاؿ الشعبية:}كيد الرجاؿ ىَد اعبباؿ، كيد النساء ىَد الرجاؿ

"إف أسوأ ما سجلو ألف ليلة وليلة  : ألف ليلة وليلةيف دراستو عن  حسن الزياتيقوؿ 
د وصورهتا فيو من ظلم لئلنساف وجور النظم ىو القسوة اعبائرة على اؼبرأة ، فإف حظها فيو منكو 

 لك؟ذبشعة". فما مرد 
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بالعودة للحكايات قبدىا تبدأ باغبديث عن صدمة رجل يعاين من عذابات مكر األنثى، 
و اػبيانة بكل صورىا ،و تتخذ ىده الصور طابعا  بل إف اغبكايات كلها بنيت على أساس اؼبكر

سلبيا مند الصفحات األوذل، حينما يكتشف اؼبلك شهريار أف زوجتو زبونو مع أحد عبيده، 
فيقتلها ومن معها، ويقرر اإلنتقاـ من النساء صبيعا و دلك بأف يتزوج كل ليلة امرأة ٍب يقتلها مع 

 .بزوغ الفجر
ه النظرة السلبية للمرأة، واليت ترى فيها أداة ترفيهية قبدىا معممة على صبيع بنات ذى

 .1اعبنس البشري يف باقي اغبكايات
ففي " اغبكاية اإلطار" تلخص إحداىن يف حكاية" شهريار اؼبلك مع شهرزاد بنت الوزير" 

 ىده الصورة السلبية اليت تؤلف طبيعة اؼبرأة، فتقوؿ
     نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ روجِ فُ ق بِ ل  عَ مُ  نَ هُ طَ خْ سُ وَ  نَ ىُ ضاؤَ رِ فَ      نى  هودِ عُ بِ  قُ ثِ  تَ واَل  ساءِ  الن  ذَل إِ  نَ ن  أمَ تَ أَ     
 ندىِ يْ كَ ن ْ را مِ حدِ تَ رب مُ تَ اعْ ف فَ وسَ يث يُ دِ حِب     نهُ يابػَ و ثِ شُ حَ  رُ دْ الغَ ا وَ ا كاذبً ذو  ينَ دِ بْ يػُ     

 نهِ لِ جَ ن أَ ـ مِ آدَ  جَ رَ خْ ليس أَ بْ رى إِ ا تَ مَ  وْ أَ 
ه األبيات تلخص ؾبموعة صور عن اؼبرأة ديكن إصباؽبا يف عبارة " كيد النساء " وىي ذى

عبارة تتطابق ونظرة اجملتمع العريب للمرأة، اليت ال ترى فيها سوى " ضلع أعوج" وأّنا أصل كل 
يقوؿ اؼبلك وردخاف لنسائو  ببلء، حُت أغواىا الشيطاف فأغوت بدورىا آدـ و أخرجتو من اعبنة .

" وأنا اآلف ال ألومكن ، أيتها النساء، بل ألـو نفسي وأؤدهبا، حيث دل أتذكر أنكن سبب اؽبفوة 
 ."اليت حصلت من أبينا آدـ وألجلها خرج من اعبنة، ونسيت أنكن أصل كل شر

دا، لقد زرعت ألف ليلة وليلة الشك يف قلوب الرجاؿ، فجعلتهم ال يأسبنوف النساء أب
حيث ظلت وما زالت ربتفظ بأكرب مناذج اؼبرأة اػبائنة. فصورة اؼبرأة اعبميلة تبدو دائما شهوانية 

وقد تلجأ على اإلجراـ من أجل  ،تسلك أقدر الطرؽ يف سبيل الوصوؿ إذل عشيق ؽبا غَت زوجها
رعاف ما لك، ىده اؼبرأة سبثلها بوضوح السيدة بدور اليت أحبت قمر الزماف و تزوجتو ، لكن سذ
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خيتفي، فتخاطر وتضحي يف سبيل لقياه ... وبعد سنوات من اغبياة الزوجية، تعشق ابن زوجها 
}من امرأة أخرى{، وعندما ال ذبد استجابة من الشاب، تتآمر على حياتو. ىكذا تتحوؿ نفس 
الشخصية، من امرأة صاغبة، ؿببة، متفانية يف إخبلصها للزوج، إذل امرأة خائنة غادرة لذات 

 .الزوج
من خصائص اؼبرأة أيضا أّنا " ناقصة عقل ودين " ففي حكاية " اغبماؿ مع البنات " 
يقوؿ ابن اؼبلك للعفريت: " أيها العفريت الشديد والبطل الصنديد، إدا كانت امرأة ناقصة عقل 
 ودين، دل تستحل ضرب عنقي ". ويقوؿ اؼبلك قمر الزماف: " لعن اهلل النساء اػبائنات الناقصات

 ."عقبل ودينا
ه الصورة ذبسدىا باػبصوص ؿبضيات القصر ونساء السلطة اؼبتخمات ثراء، أما ذى

اعبواري فألصق صورة هبن ىي صورة اؼبرأة اؼبثَتة للرغبة، اليت ال ترى فيها غَت أنوتثها، وىي نفس 
العجوز فقد  الصورة اليت شاعت يف اؼبخياؿ العريب الذي ال يرى اعبماؿ إال يف اؼبرأة الشابة، أما

" صبيحة الوجو " أما عدا دلك فقد وصفت بالقبح وجبميع  1وصفت مرة واحدة فقط بأّنا
السلبيات اليت ذكرناىا سابقا، كاؼبكر واػبداع واعبمع بُت الرجاؿ والنساء على اغبراـ، فحكايات 

عصرىن الليارل تشَت إذل أف ىؤالء العجائز اكتسنب يف حياهتن، ومن خبلؿ تعاملهن مع رجاؿ 
ونسائو، خربة كبَتة يف اصطياد اعبواري اعبميبلت، وتقدديهن للرجاؿ العشاؽ، وكاف الرواة جريئُت 
عليهن، فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد أحد الرواة يصف العجوز شواىي ذات الدواىي يف حكاية "عمر 

الكهاف يف النعماف وولديو شركاف وضوء اؼبكاف " ب"العاىرة" وبػ "سيدة العجائز اؼباكرة ومرجع 
اؼبصري ودليلة احملتالة " يصف الراوي العجوز دليلة  2الفثن الثائرة " ويف حكاية " علي الزئبق

احملتالة بأّنا أخبت من إبليس الذي كاف قد تعلم اؼبكر منها فقد كانت "صاحبة حيل وخداع " 
ها مآلف باؼبكر والعجوز يف حكاية" نعم ونعمة " "متقنعة بثياب الزىد ويف تسبيح وابتهاؿ وقلب
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 ."واإلحتياؿ
ه بعض من صور كثَتة وردت يف ثنايا ألف ليلة وليلة،دل يسعنا اؼبقاـ لذكرىا كلها، يعكس ذى

يف طبيعتهن  ثود باألساس إذل كوف النساء واحداأغلبها ىدا التناقض يف صورة اؼبرأة، والذي يع
  .وتبعا للسلوؾ تكوف اؼبرأة صاغبة أو شريرة ـبتلفات يف سلوكهن،

 :للمرأة في ألف ليلة وليلة الصورة النمطية أو القالب النمطيالمطلب الرابع: 
تعٍت اغبكم الصادر لوجود فكرة مسبقة عن فئة معينة، فيقـو اؼبدعي بإلباسها صفة 
 العمومية، أو فكرة مسبقة تلقي صفات معينة على كل أفراد طبقة أو ؾبموعة. واشتق منهما فعل

 .فقيل التنميط والقولبة
جملتمعات ألف ليلة  ، يف دراستو القّيمة "بو علي ياسين "يؤكد اؼبفكر السوري الراحل،

وليلة، وجود صورة منطية للمرأة قوامها اػبصائص التالية: الشهوانية، ناقصة عقل ودين، انفعالية 
 .وتغضب ألتفو األسباب، ثرثارة، ال تؤسبن على سر، اػبداع والكيد

يتحدد ذلك من خبلؿ اؼبقارنة مع  :ىي الشهوانية "ألف ليلة وليلة"لخاصية األولى للمرأة في ا
نقرأ يف حكاية قمر الزماف ابن اؼبلك شهرماف: ألف شهوة النساء أقوى من شهوة الرجل، "الرجل. 

 ."لذلك فإف اؼبرأة فتنة الرجل اؼبؤمن. وقبد مصداؽ ذلك أيضا يف حكاية مدينة النحاس
وىنا يتوصل بو علي ، الدين والعقل يبتعد عن اؼبرأة، ألف اهلل ديتحن الرجاؿ هبا فصاحب

اؼبرأة ىي موضوع اعبنس، ليست ذاتا يف فبارستو. وىذا ال يتأتى "ياسُت إذل استنتاج ىاـ، بأف 
” ألف ليلة وليلة"بالضرورة عن الشهوانية، ألف الشهوانية قد تكوف نظرياً فاعلة أو منفعلة. غَت أف 

ترى يف اؼبرأة خاصية السلبية، ال سيما السلبية اعبنسية، مثلها يف ذلك مثل النظرة السلفية أو 
 ."الشعبية السائدة لآلف، اليت تتمثلها عموما اؼبرأة اغبالية وسبارسها فعبل
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وىذه النظرة ما زالت سائدة يف األوساط العامة، ومن  :أنها ناقصة عقل ودينالخاصية الثانية: 
اؼبلك قمر الزماف: لعن اهلل النساء اػبائنات الناقصات عقبل "ذلك قوؽبم )اؼبرأة بربع عقل(. يقوؿ 

 1."ودينا
معاشر الناس، إف النساء "وللمقارنة نذكر قوؿ اإلماـ علي بن أيب طالب يف إحدى خطبو: 

 ."ظ نواقص العقوؿنواقص اإلدياف نواقص اغبظو 
أما "على ىذا القوؿ:  – "دنيا اؼبرأة"يف كتابو  "السيد محمد حسين فضل اهلل"يعلق 

اغبديث بأف النساء نواقص العقوؿ واغبظوظ والدين، لو فرضنا ثبوتو، فبل بد من أف يكوف اؼبراد بو 
الوقت سبثل حالة غَت ظاىره، منطلقًا من خبلؿ طبيعة اعبانب التعبَتي، فبعض األشياء يف ذلك 

 ." …نقصاف مثبل، أو يعرب عنها على ىذا النحو بشكل عاـ
، ويف ؾبتمعاتنا العربية "ألف ليلة وليلة"كما ىو يف ؾبتمعات   –يًتتب على )نقص عقل اؼبرأة( 

 .عدـ مشورهتا أو العمل برأيها -واإلسبلمية اؼبعاصرة
تغضب ألتفو األسباب،  :انفعاليةنستشفها من حكايات شهرزاد، أنها : الخاصية الثالثة

وتُعاِقب إف تسلطت على اؽبفوات عقاباً صارماً. لذلك جيب أال تسود، وأف تبقى السيادة للرجل. 
، تأمر البنات بضرب أعناؽ اغبماؿ والصعاليك الثبلثة "اغبماؿ مع البنات"مثبل يف حكاية 

 ."يما ال يعنيهم فيسمعوا ما ال يرضيهمواػبليفة ومرافقيو، ألّنم دل يتقيدوا بشرط أف ال يتكلموا ف
ومن خصائص اؼبرأة أّنا فضولية، ثرثارة، ال تؤسبن على سر. ىذه اػباصية مرتبطة بنقص عقلها 

، يضحك صاحب الزرع عند "ففي حكاية اغبمار والثور مع صاحب الزرع"وشهوانيتها وغدرىا. 
وتصر على معرفة سبب ضحكو، ظباعو حديث اغبمار والثور، فتظن الزوجة أنو يضحك عليها، 

 .”وإف كاف شبن ىذه اؼبعرفة موت زوجها
ليس للمرأة يف حكايات شهرزاد عبلقة مع غَتىا من النساء، “، أنو "بو علي ياسين"يستنتج 

أف اغبكايات ال تتعدى هبذا  وعبلقتها بالرجاؿ جنسية دائماً، ما دل تكن أماً أو أختاً أو ابنة. على
                                                             

 .22، ص 1،1985شهرزاد يف الفكر العريب اغبديث، دار الشروؽ للنشر، بَتوت، لبناف،ط ، مصطفى عبد الغٍت1 
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التصوير على اؼبرأة، بل تعرض الواقع الذي ما نزاؿ نلمسو إذل اآلف. وكل منا لو راقب النساء من 
حولو، لوجد شبو انعداـ لعبلقات الصداقة بُت النساء. ولو وجدت مثل ىذه العبلقات أياـ 

ة مع زوجات أصدقاء ومعارؼ العزوبية، فهي سرعاف ما تنقطع بعد الزواج، لتنشأ صداقات جديد
 .”1الزوج

التناقض يف "إذل خبلصة ىامة فبا سبق كلو، حيث ديكن القوؿ، إف  "بو علي ياسين"يتوصل 
صورة اؼبرأة يف حكايات شهرزاد يعود بصورة عامة إذل كوف النساء واحدات يف طبيعتهن ـبتلفات 

حاالت قليلة قد يكوف التناقض يف سلوكهن، وتبعا للسلوؾ تكوف اؼبرأة صاغبة أو شريرة. ويف 
لوجود تأثَتات مًتيركية، أو لوجود استثناءات نادرة ضمن الطبقة العليا أو بُت اعبواري واؼبتعبدات. 
ويزداد صبلح اؼبرأة مع تديَنها )وىذا اؼبعيار الديٍت(، ومع خضوعها للرجل )وىذا ىو اؼبعيار 

)وىذا ىو اؼبعيار الرجورل احملدود يف  البطريركي(، وضمن حدود مع اقًتاهبا من صفات الرجل
 2"صبلحيتو

على أّنا: شهوانية، العقبلنية، سلبية، استبدادية عند  حكايات شهرزادإذف تبدو اؼبرأة يف 
طية اؼبقدرة، فضولية انفبلشية، خاضعة للرجل تابعة لو، ال تعرؼ الصداقة. أليس ىذه الصورة النم

، متقاربة، وأحيانا متطابقة، مع صورة اؼبرآة يف "وليلة ألف ليلة"اؼبتخلفة للمرأة يف ؾبتمعات 
 !اجملتمعات العربية اغبديثة واؼبعاصرة؟

  

                                                             
 44، ص2223الطبعة الثانية-، دار حوراف77شهرزاد صبوعلي ياسُت، خَت الزاد من حكايات 1

 56، اؼبرجع نفسو، صبوعلي ياسُت 2
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 تأثير ألف ليلة وليلة على صورة المرأة في األدب الفرنسيالمبحث الثاني: 
 Dederotألف ليلة في الروايات الفرنسية "لديدرو" المطلب األول: 

ع عن طريق سيُت الذين استهدفوا اصبلح اجملتمأديب ومفكر ورائد من الرواد الفرن دنيس ديدرو
التنوير، وزرع عبقريتو على عدة نشاطات فكرية وأدبية، ودل يًتؾ موضوعا إال ولو آراء سديدة، 

 1اىتم بالفلسفة واالجتماع والسياسة وكتب اؼبسرحية واؼبقالة واغبكاية.
ونذكر من رواياتو اليت ترصبت إذل عدة لغات وأحدثت أثرىا يف األوساط األدبية والفكرية: اعبواىر 

 1778، جاؾ القدرس 1762، الراىبة 1762، ابن العم رامو 1748اؼبفشية 
على كتابو  بأجوائها الساخرة، األمر الذي ساعده" ترجمة غاالن لليالي العربية"قد قرأ ديدرو ل

أبطاؽبا شرقيوف ووقائعها  "ألف ليلة وليلة" ذبري بطريقة السرد فيها على منطت قصص وروايا
تدور يف منذقة شرقية مفتوحة تضم مناطق عديدة، وسبتد من الصُت اذل أدغاؿ افريقيا، ويبدو أف 

بشكل واضح ىي أف تكوف نسخة عن ألف ليلة وليلة وىذه  "الليالي"الرواية فيها تأثره ب
الرواية يسودىا عنصر السحر والعجائب تعكس بصدؽ فلسفة صاحبها  "الجواىر المفشية"

ومعربة عن "شهرزاد" ونظرتو اذل اغبياة أف ىدفو ىو كتابة رواية شرقية تكوف متممة غبكايات 
الواقع الفرنسي يف عصر التنوير، رواية حيلل فيها االخبلؽ اؼبتدىورة والتقاليد البالية ويستعرض   

 ة يف عصره عن الشرؽ يف شىت اجملاالت السياسية واالجتماعية والفكرية.اىم اؼبعلومات الشائع
بالثقافة العربية االسبلمية، واعًتؼ أكثر من مرة باعتمامو باغبضارة العربية ،  "ديدرو"كما اىتم 

: "أنو معجبا دبعارؼ اؼبسلمُت، وأنو  Sophie Volland"سوفي فوالند"فلقد وجو رسالة اذل 
 2النيب العظيم" -ص–اطلع على القرآف الكرًن واستوعب مغزاه وأبعاده، وأنو معجب دبحمد 

                                                             
، ص 2221عبد الواحد شريفي، ألف ليلة وليلة وأثرىا يف الرواية الفرنسية يف القرف الثامن عشر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف، اعبزائر،   1
 152، 151ص
 225، ص2229ياظبُت فيدوح، اشكالية الًتصبة يف األدب اؼبقارف، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية، دمشق،   2
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" ؼبا فيها من رسم للطبيعة وألف عاؼبها السحري يفوؽ ديدرولقد أؽبمت ألف ليلة وليلة " 
ها عزلتهم وابعادىم عن القلق العادل الطبيعي، وكل ما فيها عجيب وغريب وخارؽ ولذلك وجد في

" وغَته ديدروالذي ينتاب عاؼبهم وما يعج بو من احداث دل يقتنعوا هبا ومن أجل ذلك اىتدى "
الف ليلة اذل نشداف السعادة يف عادل الشرؽ اؼبضيء باالشراقات اؼبعرفية والثقافية، وسيظل تأثَت "

سمى "باألدب الفنتازي، الغرائيب، الذي " مستمرا خاصة بعد اف انتعش مؤخرا يف الغرب ما يوليلة
 يعتمد على اػبياؿ.

 روايات ديدروفي  "شهرزاد" صورة المرأة -1
منجوجيل  يف الكوقبو الشرقية وبطلها بدعى"الجواىر المفشية" أحداث تدور
Mangogul امرباطورية اؽبند واؼبغوؿ بيد من " شاه باىام" ولد يف الفًتة اليت كاف حيكم فيها اؼبلك

حديد وىي الفًتة نفسها اليت بدأت فيها الشعوب تتهيأ للقياـ بالثورات بعد اف سئمت سياسة 
السلطان أرجبزاد ىو ابن امرباطور الكوقبو، السيد االوؿ يف اؼبملكة " منجوجيل" ياءاؼبلوؾ واالغن

 1.وخليفة اهلل يف ارضو
شديدا، وقد اعتٌت بًتبيتو علمو الفصاحة والرسم والفلسفة " حيب ابنو حبا أرجبزادكاف"

والشعر والتاريخ، كما علمو الفروسية وركوب اػبيل، وبعد أف شعر بتعب السياسة ومل من 
 االضطرابات السياسية تنازؿ عن العرش البنو األمَت وترؾ لو اجملاؿ واسعا لتسيَت أمور الببلد.

فبلكتو يف السنوات العشر األوذل بقوة عجيبة قهر سلطانا جبارا، حكم  "منجوجيل"أصبح 
السبلطُت يف اغبروب، ونفذ حكمو يف سائر القرى واالمصار، اصلح االقتصاد واعتٌت بالعلـو 
واآلداب وكاف قصره مكتظا بالنساء واعبواري اغبساف وكاف اؼبلك الشاب ؿببوبا من طرؼ كل 

ليهن وحرر السود، وكانت للملك ؿبظية تدعى نسائو اعبميبلت، ال سيكا بعد أف ألغى اغبراسة ع

                                                             
 78، اؼبرجع السابق، صعبد الواحد شريفي  1
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جواريو عبماؽبا ورقتها وعذوبة حديثها كانت قاصة ماىرة حكت ، فضلها عن باقي "مرزوزا"
 حيبها ألّنا كانت تسليو وتزيل مهومو وأحزانو. "منجوجيلللملك حكايات كثَتة، وكاف "

مضطربا قلقا، يرد التمتع حبكايات "، وكاف اؼبلك مرزوزاوجاء ذلك اليـو الذي جفت فيو قرحية "
" النو الكائن العفريت كوكوفا"ما ربكيو اقًتحت عليو أف يستدعي"  مرزوزاجديدة، وؼبا دل ذبد "

بقي اؼبلك حائرا يف أمره ولكنو سرعاف ما أحضر البخار  الوحيد الذي يستطيع أف جيد لو حبل،
جٍت ذو منظر بشع بلحية طويلة ويف رمشة عُت ظهر  "العفريت كوكوفاونادى بصوت مرتفع" 

ماذا تريد  ياموالي؟ اؼبلك وقاؿ لو:  "كوكوفاوذيل قصَت وقد وقف على كتفو بـو نائم، حي" 
فأجابو السلطاف: "أريد أف أعرؼ أسرار صبيع نساء القصر، أدخل العفريت يده يف جيبو وأخرج 

اصبعك، وإذا أردت أتن تلم  خاسبا ذىبيا وقاؿ للملك إين أحبك يابٍت خذ ىذا اػباًب  وضعو يف
أية امرأة فما عليك إال أف توجهو قبو جسدىا، فإف جواىرىا اليت تتقلدىا تفشي لك  بأسرار

أسرارىا وبصوت واضخ ومرتفع، إف ىذا اػباًب يتحكم يف اغبلي واعبواىر وجيعلها تبوح باغبقائق، 
فرح اؼبلك خباسبو السحري الذي ديكنو من اكتشاؼ أسرار النساء اعبواري، وعاد على الفور اذل 

ودل يكن ىذا اػبرب ليفرح احملظية وال سيما حينما اقًتح وأخربىا بالنبأ،  فأيقظها" مرزوزا"غرفة 
عليها ألف يبدأ التجربة معها، اضطربت واصفر لوهتا ورجتو أف يبحث عن أنثى أخرى، فأعفى 

لى اؼبلك احملظية من التجربة حىت ال حيرج عواطفها وتوجو كبو مقصورة النساء وىناؾ وقع اختياره ع
 1".الحسناء ألسين"

" واليت توخينا يف ترصبتها الدقة الناطقة الجواىر" ديدرومن ىذه النصوص اليت يستهل هبا "
، لقد تعبت اغبسناء أللف ليلة وليلةواالقباز، يتنب أف مقدمة الرواية شبيهة باغبكاية االطارية 

 ودل تعد ذبد ماربكيو للسلطاف العظيم."من اغبكي  مرزوزا"

                                                             
1
 122، اؼبرجع السابق، صعبد الواحد شريفي 
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، ولقد حضر العفريت وقدـ كوكوفاقنت أف فرحيتها قد جفت فعبل، نصحتو اف يلتجئ اذل وؼبا تي
للسلكاف اػباًب السحري الذي ديكنو من اكتشاؼ أسرار النساء اسرار تشكل يف جوىرىا، 

 ؾبموعة من اغبكايات الشقية.
" متممة غبكايات شهرزاد وعلى الطريقة الكريبيونية، جواىرهأف تكوف " "ديدرو"لقد أراد 

فأختار لوقائعها الغربية منطقة ظباىا "الكوقبو" وىي ال زبتلف عن مصر أو بغداد، فيها مساجد 
والقصور العالية وخاف التجارػ واالسواؽ اؼبختلفة ويسكنها "النببلء" والتجار واغبرفيوف والعبيد 

، منجوجبل، أمينة، مرزوزا، أرزيد، زبيدة، فهم قريبوف من أبطاؿ الليارل أرجبزادواعبواري، أما ابطاؽبا 
 يف سلوكهم وتفكَتىم وثقافتهم، زبتلف عليهم االحداث ويتعرضوف للكثَت من اؼبغامرات واحملن.

" عددا من النماذج واالساليب ألف ليلة وليلةقد استوحى من " "ديدرو"غٍت عن القوؿ، اذف أف 
يضفي على روايتو عنصر التشويق ويتمكن من قوؿ ما دل يكن أحد جيسر على  الفنية والصور حىت

قولو يف السياسة واألخبلؽ والدين، لقد استطاع أف جيمع بُت اػبيارل والواقعي وأف يقرب عملو اذل 
  Le Fantastiqueالقارئ الفرنسي الذي كاف يف تلك الفًتة موؽبا بقصص العجائب

 1روايات" ديدرو"صورة المرأة الفرنسية في -2
" فقد برع يف ربليل بطبلتو الجنس والمرأةيف رواياتو كثَتا دبوضوع " "ديدرو" اىتم

الشرقيات وذبسيد العيوب واآلفات: وجل اذل عاؼبهن العجيب اؼبضطرب وجسم سلوكهن 
ثَت من الدقة يدؿ على فهم عميق للنفس البشرية،  ن وىو دل يًتدد يف ربليل اعبنس بكهتوانفعاال

كما أنو دل يًتدد يف وصف اللقطات اعبنسية اعبريئة واؼبكشوفة والنفاذ إذل األعماؽ اؼبرأة 
 .االرستقراطية وتعرية ميوؽبا ورغباهتا

خاسبو السحري مع ثبلثُت امراة من مستويات ـبتلفة "امَتات،  منجوجيللقد جرب البطل 
جزاري، مثقفات.... ونطقت اعبواىر اػباضعة لسحر اػباًب باسرار وحقائق عجيبة غريبة حيتار ؽبا 

وقد كشفت كل ىذه اغبكايات عن نفسية اؼبرأة ومكرىا ورغباهتا اؼبكبوتة فمع كل ذبربة  العقل،
                                                             

 .8ألف ليلة وليلة يف الغرب )اؼبوسوعة الصغَتة(، ص  ،حسن جاسم اؼبوسوي 1 
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ويف قصة  -ألسُت، ألفاف، مرزوزا–ف بطلتها صاحبة اعبواىر الناطقة يعيش القارئ قصة معينة بكو 
استطاع أف   "ديدرو"يعيش القارئ خيانة ىذه اؼبرأة ومكرىا وميلها اذل اللهو واؼبلذات، ويبدو أف 

جيسد انفعاالت اؼبرأة اليت زبوف زوجها وال تفكر سوى يف اعبنس، كما استطاع اف يعلل سلوكها 
ا، وىو يتجلى يف روايتو فنانا قديرا يدرس شذوذ اؼبرأة من صبيع الدوافع وتصرفاهتا واضطراهب

السيكولوجية، جاعبل القارئ يتساءؿ دائما: "ماذا سيحدث اآلف وما مصَت النساء األخريات 
 1البلئي يتسًتف وراء اؼبظاىر".

  Voltaireفولتيرالمطلب الثاني: الف ليلة وليلة في أدب وات 
  التعريف باألديب: -1

عرفػو العػادل كػكل الذي   )Francois Marie Arouet ،1774)-1694 فرانسـوا مـاري أوري
ىو أستاذ القرف الثامن عشر ورمزه فيلسوؼ وصحفػي فرنسي  ، Voltaire باظبػو الشهَت فولتَت

جانب  دل يدع حقبًل من حقوؿ النشاط األديب والفكري إاّل وتوغل فيو. وكاف ػ إذل بدوف منازع
ذلك ػ جوالة يكثر من رحبلتو وأسفاره. اتصل بكبار أىل العلم واألدب وأقاـ يف قصور العظماء 

 ...والعباقرة
 تشّكل مكتبة كاملة. فهي تبلغ عدداً يربو على مائتُت وستُت مؤلفاً.  فولتيرومن مؤلفات 

الكتاب  من سحر الشرؽ الذي أذاعتو ترصبة الليارل إال عدد قليل منفولتَت دل ينج 
اؼبتشبثُت بالكبلسيكية اؼبنهارة. ويعّد فولتَت من طليعة األدباء الذين علقوا على الشرؽ أمهية كربى، 
إذ أف قصصو يكاد يكوف جبملتو قصصاً شرقياً، ذبري أحداثو يف بيئة شرقية. وأقل ما يقاؿ عن أثر 

ه التقدمية، ويدعو عن الشرؽ يف أدب فولتَت القصصي واؼبسرحي أنو كاف قالبًا يصب فيو آراء
 .2طريقو إذل اإلصبلح اؼبنشود

  ونذكر من أىم قصص فولتَت الشرقية:

                                                             
 78، ص1،1981شارؿ، ديدرو، ترصبة ؿبمود سيد رصاص، اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، لبناف، ط غيوؿ 1
 32،31، ص ص2قبيب العقيقي، اؼبستشرقوف، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ط 2
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 زاديج أو القدر ػ 
  .1748والعادل كما تسَت 

 ػ  1752بابك والفقهاء 
  1759كانديد والتفاؤؿ 
 ػ  1764األبيض واألسود 

  1766الساذج 
 الرجل صاحب األربعُت درمهاً ػ

  1768أمَتة بابل  
 اغبماؿ األعور ػ 

  1774 والثور األبيض
فإف يف كل قصة من قصصو موضوعًا فلسفيًا معيناً، أو ؾبموعة قضايا فلسفية، يربط بينها 

 ربطاً ؿبكماً. 
أما أبطالو فهم من فئات اجتماعية ـبتلفة، فيهم اؼبلوؾ واألمراء، والقواد والفبلحوف، وىم 

اغبياة فيتعسوف، ألّنم عاجزوف عن أف يفلسفوا  يتأملوف فينعموف بقدرىا، زبيب آماؽبم يف
موقفهم، يساعدوف الناس فيجزوف شرًا دبا قدموا من خَت، ويرتكبوف شرًا فيكافؤوف شرفًا ومااًل. 

  وىم يرقصوف يف الوجود اإلنساين، وكأّنم دمى مشدودة إذل أصابع فولتَت حيركها كيفما يشاء.
 فولتير والف ليلة وليلة-2

" وتأثر هبا. ولقد اعًتؼ ىو نفسو، يف ألف ليلة وليلةأف  فولتَت اطلع على "من اؼبعروؼ 
عدة مناسبات، أنو دل يصبح قاّصاً، إاّل بعد أف قرأ ترصبة جاالف أربع عشرة مرة، قراءات متأنية 
واعية، لكونو وجد فيها مادة للسرد القصصي ال تنضب، ومضامُت إنسانية غزيرة، وأساليب فنية 

 .جديدة
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مّر بفولتَت طور من أطوار حياتو ":زديج أو القدريف مقدمة ترصبتو لقصة " :"حسين طو"وؿ قي
"، فشاقتو وراقتو ووجهتو إذل دراسة أمور الشرؽ، فغرؽ يف ألف ليلة وليلةاألدبية، قرأ فيها ترصبة "

 1 ىذه الدراسة إذل أذنيو، وأخرج للناس قصصاً شرقية بارعة.
اح وتأثَتىا، إذ ر  شهرزاداء الذين انساقوا وراء سحر بفولتَت من األد اغبقيقة، لقد كاف يف

نسانية، "فلقد اطلع ىذا اؼبفكر على ترصبات إلياهتا الصور الرائعة واؼبضامُت ايستوحي من حكا
اؼبستشرقُت، واتصل بالعادل العريب أيب زيد، صاحب الشارع اؼبعروؼ باظبو يف جنيف، فتأثر 

سود، وأمَتة بابل، وأكثر قصصو و األدبية، مثل زايَت، واألبيض واألمصنفاتبالشرؽ يف أكثر 
 -"فولتير ""، بذوؽ خاص عرؼ بوألف ليلة وليلةمستوحاة من "

" وأجوائها الشرقية من أجل بّث أفكاره ودروسو، يف عصر أحّب الناس الليالياستعاف بػ"
هبذه اجملموعة دل ينصّب على عادل  فولتيرديّت إليو بصلة. فػ "اىتماـ  فيو العادل الشرقي وكل ما

األحبلـ مثلما انصب اىتماـ جوتو، بل تركز على اعبانب األسطوري، بوصفو رداء، شاع استعمالو 
آنذاؾ يف اغبكايات الًتبوية. لقد كاف الرجل يعمل من أجل برناؾبو الفلسفي. وكاف غرضو من 

ه النظرة كاف رائداً يف فّن غبكايات. وهبذىو ذبسيد تعاليمو األخبلقية بواسطة ا بشهرزاداالستعانة 
 .القص

كما يعًتؼ ىو بذلك مكانة    ، إذ احتلتفولتير" قد حسنت يف عُت اللياليإف "
الصدارة يف مكتبتو؛ أعجب هبا إعجابًا فائقًا وتأثر بأجوائها ومضامينها يف أكثر مصنفاتو الفنية. 

ية والعلمية: وردت يف أكثر من موضع ومن اؼببلحظ أنو استعاف هبا حىت يف مؤلفاتو التارخي
واستعاف هبا ، ووظفها يف "القاموس الفلسفي" يف شرح مصطلح "اػبياؿ" ،"مقاالت يف العادات"

 2يف العديد من اؼبقاالت، السيما أثناء ربّدثو عن السحر واؼبسخ والتناسخ يف الببلد الشرقية
 

                                                             
 28، ص1962فولتَت، زيدج والقدر، قصة شرقية، ترصبة طو حسُت، دار اؼببليُت، بَتوت، لبناف،  1
 412، 411، ص ص 1982، 1مومسن، غوتو، ألف لية وليلة، ترصبة أضبد ضبو، مطبوعات وزارة التعليم العارل ، دمشق، سورية، طكاترينا  2
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 "فولتير": صورة المرأة في روايات الثالثالمطلب 
 "زاديج أو القدر" وألف ليلة وليلةقصة "-1

، الذي كاف غارقاً يف مطالعة اؼبصادر الشرقية قصتو "فولتير"يف قصَت سَتي اعبميل، أّنى 
"، بعد أف أجرى عليها تنقيحات وإضافات، وذلك إرضاء للدوقة دومُت زاديج أو القدر"

قصص شبيهة بقصص الليارل والسيدة شاتلي وغَتمها من النبيبلت البلئي كن شغوفات بقراءة 
 "مليئة باؼبغامرات واألىواؿ

إف ىناؾ  قد ازبذ قصتو ىذه كّلها وسيلة إذل نقد اغبياة الفرنسية خاصة "فولتير "وواضح جداً أف 
" ديكن أف ترشد الباحث عن كيفية استفادة فولتَت من زاديج أو القدرصبلة عناصر يف قصة "

 1 :شهرزادحكايات 
  ىػ 48، يف الثامن عشر من شهر شواؿ سنة من سعدى إىداء قصة زاديج إلى السلطانة شهرا 

يا فتنة العيون، وعذاب القلوب، ونور العقل، ال ألثم غبار قدميك ألنك ال تكادين تمشين، 
وإن مشيت فعلى بسط وزرابيها إيران أو على الورود. إليك أىدي ىذه الترجمة لكتاب 

أسعده الحظ، بأن لم يكن لو عمل يقوم بو، فسلى نفسو بإنشاء قصة وضعو حكيم قديم، 
 زاديج.

وىي قصة تعبر أكثر مما يظهر أنها تعبر. فأتوسل إليك أن تقرئيها وأن تبدي رأيك فيها. 
فمع أنك في ربيع حياتك مع أنك قبلة جميع اللذات والمسرات ومع أنك حسناء ىيفاء، 

ومع أن الثناء عليك متصل منذ يقبل الليل إلى أن وأن ذكاءك يضيف إلى جمالك جمااًل 
يسفر الصبح، وأن من شأن ىذا كلو أن يباعد بينك وبين القصد، فأنت على الرغم من ىذا  
كلو راجحة العقل... وقد سمعتك تجادلين بأصالة تفوق أصالة الدراويش الشيوخ وذوي 

                                                             

 .362، ص2225، 1ألف ليلة وليلة واآلداب العاؼبية، مكتبة اآلداب للنشر، القاىرة، ط ، ماىر البطوطي 1 
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ى االعتقاد بأنك تتذوقين أكثر اللحى الطوال.. ثم أن لك حظاً يسيرًا من الفلسفة حملني عل
  من سواك ىذا الكتاب الذي وضعو أحد الحكماء.

: الشخصية األدبية "شهرزاد"ىذا ىو نص اإلىداء، الذي يرى فيو الباحثوف أنو موجو إذل 
اغبكيمة القادرة على العطاء والفنانة الفيلسوفة اؼبوىوبة اليت أؽبمت اؼبفكرين واألدباء يف العادل ؼبا 

 ساء الشرؽ والغرب، وعبثاً بو من حكمة وذبربة وفطنة، إّنا زبتلف كل االختبلؼ عن نسبتاز 
  حاوؿ بعض النقاد الفرنسيُت أف جيدوا فيها صورة مداـ دوشاتلي أو السيدة بنبادور.

إف كل ما يف اإلىداء يثبت أصوؿ القصة الشرقية حىت خاسبة اإلىداء انتهت ّناية شرقية 
األسلوب واؼبعاين واإلطراء على غرار ما تعارؼ عليو الشرقيوف. وىذا اإلىداء ما ىو إال صورة 

واػبضوع ؽبا خضوع اغبب إذل حد  بشهرزاد "فولتير"أدبية شرقية وبرىاف على مدى تعلق 
  اػبضوع والتذلل.

  اختار فولتير لقصتو إطاراً شرقياً حيث  زاديج أو القدروتكمن قصة 
  البطل الشرقي-

" من الصدؽ، وأما فبيزاتو وخصائصو فهي شرقية، ال ديكن زاديجاشتق اسم البطل "
نكراّنا، عاش يف بابل، وربلى باألخبلؽ الكردية والسجايا اغبميدة وأصالة الرأي واغبكمة. كاف 
مهو أف يعيش سعيدًا يف وطنو، غَت أف األقدار اليت كتبت لو منذ األبد قد جرتو إذل مغامرات 

لفت عليو األحداث، وتعرض لكثَت من احملن يف وطنو، ويف وـباطرات دل تكن يف حسبانو. اخت
األوطاف اليت تغرب فيها بعد ذلك. وكانت ىذه األحداث كلها ـبالفة ؼبنطق األشياء وطبيعة 

 1 اغبياة.
إف مصَت صادؽ يتفق مع مصَت اؼبلك شهريار الذي تغَت ؾبرى حياتو على أثر اػبيانة 

لنساء ومن اغبياة. كما يتفق مع مصَت كثَت من أبطاؿ الليارل الزوجية، إذ يتخذ موقفًا جديداً من ا
  إذ جير إذل مغامرات وـباطرات دل تكن يف حسبانو، أي دبشيئة األقدار...

                                                             

 .55، ص1993، 2أساطَت أوروبا عن الشرؽ، ترصبة صباح قباين ،دار طبلس للدراسات و الًتصبة و النشر، دمشق، ط ، رنا قباين1 
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  البطل والمرأة:-
وتوشك أف تكوف بداية صادؽ مع النساء صورة طبق األصل ؼبا جاء يف كثَت من 

، فتجربتو يف عادل النساء تنتهي خبيبة أمل ويأس من حب األنثى. "ألف ليلة وليلة "حكايات
ويبدو أف القاص دل جيد بابًا يدخل منو إذل عادل الشرؽ إال باب اؼبرأة واغبرًن. ولعلو كاف يريد أف 
يشعر القراء بأّنم يف عادل شرقي، فلم جيد إال ىذه البداية اؼبعروفة يف الليارل، وذلك قد أعطى 

  اً لقصتو.طبعاً غرائبي
: إّنا احملرؾ األساسي لؤلحداث المرأة في قصة صادق تشبو المرأة في حكايات الليالي

  القصصية، فعلى أثر حبها أو مكرىا أو خيانتها تنجر األحداث، وتتكوف العقدة...
من اغبياة ىو "أف النساء لسن سواء" فهن ـبتلفات يف " زاديج "ولعل الدرس الذي تعلمو

ن إذل اغبياة، فيهن اػبائنة، واؼباكرة، والغادرة، والشهوانية اليت تنقاد لغريزهتا سلوكهن ونظرهت
  اعبنسية، وفيهن اؼبخلصة، الشريفة اؼبتفانية يف إخبلصها وحبها للرجل.

، وىي خَت عروس يف بابل ؼبا ربلت بو من اعبماؿ سميرةأف يتزوج، فخطب  صادقىم  
ابن أخي الوزير حيبها،  أورخانبو شغفًا شديداً: وكاف  وسعة الثراء. أولع هبا على عفة وشغفت

  فضلت صادقاً عليو. سميرةوكانت ىي تكرىو وقد أيأسو أف 
" فكل أفكارىا منصرفة إليو: ودل ير الناس مطلقًا قلبًا حب سميرة وقبلة عبادتها" صادقكاف 

إحدى عينيو يف  شغفو اغبب مثل قلب ظبَتة... وقد شاءت األقدار أف أصابو سهم قريبًا من
  معركة ضد أتباع أورخاف، الذي أراد خطفها، غَت أف صادقاً دافع عنها بكل قوة حىت استنقذىا.

تطلب من اإللو إال شفاء خطيبها. وكانت عيناىا غارقتُت يف الدموع ليبلً  سميرةودل تكن 
ف صادقًا سيفقد وّناراً، ولكن دمبًل ظهر يف العُت اعبرحية، فأنذر خبطر عظيم وأعلن الطبيب أ

برءًا تاماً.. وهتيأ لزيارة تلك اليت كانت  زادجعينو.. ودل ديض يوماف حىت انفجر الدمل، وبرئ 
معقد أملو يف السعادة، وقد عرؼ صادؽ يف طريقو إليها أف ىذه اغبسناء، دل تكد تعلم أف حبيبها 
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مغشيًا عليو وانتهى بو من ليلتها. فلما ظبع اػبرب خر  أورخانقد يفقد إحدى عينو حىت تزوجت 
 1 األدل إذل حافة القرب.

، اليت فتنت بو أشد الفتنة، فلم تًتدد يف قطع أنفو، إرضاء أزوراأما زوجتو وحبيبتو الثانية 
  .كادورلطلب عشيقها اعبديد 

اختَت وزيراً، فكانت النساء صبيعًا تنظر إليو، وقدمن إليو  ،أة إال شراً من اؼبر  زادجدل جين 
  من كل وجو يلححن عليو باإلغراء، ودل يًتددف يف عرض أنفسهن عليو.

دل ير ؽبما مثيبًل، لقي األوذل عند اغبدود اؼبصرية، تصيح  ،ويف حياتو التقى امرأتُت
اً، وىي تقبل ركبتيو وتستغفره، وتستغيث بالسماء واألرض، ألف رفيقها كاف يشبعها ضربًا قاسي

فدخل يف روع صادؽ، ؼبا رأى من عنف اؼبصري ومن إغباح االستغفار: إنو رجل غيور، وأّنا امرأة 
خائنة، فأسرع صادؽ ؼبعونتها، وكاف الشر بينو وبُت اؼبصري، فقتلو صادؽ دفاعًا عن نفسو، وإذا 

أريدك أن تموت أيها الفاجر تقوؿ لو: "اؼبرأة اليت كانت تستعينو قد أصبحت لو عدوًا تلعنو، و 
  ".األثيم، فإنك قتلت عشيقي، آه لو استطعت لمزقت قلبك..

ليحبها. وقد شاءت األقدار أف حيكم الكهاف  زاديجأما اؼبرأة الثانية فلقد أحبتو، ودل يكن 
عليو باؼبوت ألنو خالف األعراؼ والعادات غَت أف ىذه اؼبرأة قد عزمت على إنقاذه فما زالت 
سبكر بالكهاف واحدًا واحدًا وتغريهم وتطمعهم يف نفسها، وال تتقاضاىم على ذلك سوى براءة 

ربت ؽبم صبيعًا موعدًا واحداً، فذىبوا إليها، حبيبها، فلما ظفرت هبذه الرباءة منهم منفردين، ض
وكلهم مستيقن أّنا ستخلص لو، وتقضي معو ليلة عزيزة، ولكنهم التقوا صبيعًا عندىا، فعادوا 

  باػبزي.
المرأة الشرقية، في قصة "زاديج" "ماكرة، خائنة، وشهوانية قادرة على الكيد، إذا  صورة إن

  أرادت شيئاً فعلتو دون خوف أو تردد، ومثل "استرتي" المرأة المخلصة الوفية قليالت.
  وصورة المرأة في "زاديج" ال تختلف عنها في "الليالي".

                                                             

 .125، ص2228سيميائية الصورة )مغامرة يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العادل(، الورّاؽ ،عماف،  ، قدور عبد اهلل ثاين1 
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يف فراشو، مع عبد أسود من عبيده،  ( أف زوجتو زبونو، فور غيابوشاه زمانلقد اكتشف )
( لَتى أف زوجة أخيو، تقيم احتفاالت جنسية صباعية، ىي وجواريها شهرياروذىب يزور أخاه )

 1 مع عبيد القصر اؼبلكي.
بابنة عمو، اليت كانت رببو ؿببة عظيمة، حبيث إذا غاب عنها، ال  ج اؼبلك الشابوتزو 

تأكل وال تشرب حىت تراه، وبعد مضي وقت كلو سعادة وىناء، علم باؼبصادفة، أف زوجتو اغببيبة 
  قد كرىتو وكرىت صورتو من أجل عبد أسود عشقتو.

ت ترتكبها اؼبرأة إف أكثر حكايات الليارل مشحونة بأمثاؿ ىذه اعبرائم البشعة اليت كان
الشرقية، من أجل ربقيق أىدافها، فهي عبوجة أنانية، حاقدة، ال تًتدد يف قطع أصابع حبيبها 

  وكائدة، منتقمة، قاسية تراود الرجاؿ عن أنفسهم للوصوؿ إذل مآرهبا. وسيلة لذة وغرض شهوة.
أة، واليت ركزت على قد تأثر بتلك الصورة اليت عرضتها الليارل عن اؼبر  فولتيرالشك، إذف، أف 

مكرىا وخبثها، وىو الذي قرأ الليارل أربع عشرة مرة، وحاوؿ ػ باعًتافو ػ أف يستغلها يف كتابة 
  قصصو اؼبنسوجة على منواؿ القصص الشرقي.

  القضاء والقدر:
ببعض اؼبشكبلت الفلسفية العليا، اليت شغلت الفرنسيُت  زاديجيف قصة  فولتيرلقد عٍت 

بنوع خاص أثناء القرف الثامن عشر، وىي مسألة القضاء والقدر، ومكاف اإلنساف وإرادتو منهما، 
أف جيد حبًل ؽبذه اؼبشكلة على كبو ما تصوره الفبلسفة منذ أقدـ العصور، وىو  فولتيروقد حاوؿ 

الذي يلخص يف أف اإلنساف أقصر عقبًل، وأكل ذىناً من أف يفهم ىذا اغبل الذي ال حيل شيئاً، و 
حكمة اػبالق الذي أبدع العادل ووضع لو ما يدبره من القوانُت فما عليو إال أف تسره األياـ أو 

 " تسوءه وأف تسخطو األحداث أو ترضيو
حبًا عظيمًا، لكنها زبلت عنو، وتزوجت بعدوه، واختار عزورة زوجًا لو،  سميرةأحب 

وىي أحكم بنات اؼبدينة، لكنها دل تًتدد يف قطع أنفو. كانت حكمة إؽبية توجهو كبو مصَته 
                                                             

 .55، ص1993، 2ة صباح قباين ،دار طبلس للدراسات و الًتصبة و النشر، دمشق، طأساطَت أوروبا عن الشرؽ، ترصب ، رنا قباين1 
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. وما كاف عليو إال اإلذعاف للقدر الرباين. سجن  ، وهتيأ الستقباؿ اؼبوت بابتسامة، زاديجاحملتـو
ك تطَت من إحدى شرفات القصر فتظفر على شهادة براءتو. وما ىي إال أف يأمر وإذا ببغاء اؼبل

ػ الذي فقد األمل يف اغبياة ػ ليمثل بُت يديو، فلما مثل بُت يدي اؼبلك  زاديجاؼبلك بإحضار 
واؼبلكة، قبل األرض بُت أيديهما، وتوسل إليهما أف يغفرا لو فرغب اؼبلك واؼبلكة يف أف يرياه. وقد 

 1 زداد إعجاهبما بو.عاد فا
وزيرًا يف اؼبملكة، فأحب اؼبلكة حبًا كاف أصل ببلئو، فاضطر  زاديجودبشيئة األقدار عُت 

إذل اؽبرب والقتل، وبيع رقيقًا فعاىن العبودية، ٍب ظهر فضلو يف حل بعض القضايا، فرفع إذل أعلى 
 اإلنساف بأوىى اؼبراتب. ومازاؿ يتقلب من حاؿ إذل حاؿ وىو يتساءؿ: "ىل يتعلق مصَت

  األسباب؟!
األحداث ػ دبشيئة القضاء والقدر ػ وتعرض لكثَت من احملن، يف مصر وببلد  زاديجواختلفت على 

العرب وسرنديب وسوريا. وكاف يستقبل ذلك حبَتة وإذعاف واحتماؿ، ويفكر يف حياة اإلنساف 
 2 ومستقبلو.

والغريب يف األمر أنو حىت لقائو حببيبتو قد ًب باؼبصادفة أو دبشيئة القضاء والقدر: "انتهى 
إذل مرج صبيل، فرأى صباعة من النساء يبحثن عن شيء وديعن يف البحث، فلما سأؽبن عن  زاديج

أمرىن، علم أّنن إماء لصاحب ىذا القصر العظيم وأف سيدىن مريض، وقد وصف لو الطبيب 
خرافياً، على أف ذبده امرأة، ليطبخ لو يف ماء الورد.. وقد وعد أيتهن ظفرت بو أف تكوف لو  حيواناً 

زوجاً.. فهن مغرقات يف البحث، إال واحدة، كاف قدىا يظهر فخماً، وقد ألقي على وجهها 
نقاب، وكانت منحنية كبو اعبدوؿ ترسل من فمها زفرات عميقة، وقد أخذت بيدىا عودًا صغَتاً 

اغباجة إذل أف يتعرؼ ما كانت ىذه  زاديجط بو حروفًا على الرمل الدقيق. وقد أحس جعلت زب
السيدة زبط من حروؼ، فدنا وتبُت حرؼ الزاي، ٍب ظهر حرؼ الداؿ. فأخذتو رعدة، ودل يبلغ 

                                                             

 .145، ص 2224، 3دوائر اػبوؼ، قراءة يف خطاب اؼبرأة، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، بَتوت، ط ، صر حامد أبو زيد 1 
 .23، ص 1987، بَتوت، لبناف، 2اإلقبليزي، مركز اإلمناء القومي للنشر، طألف ليلة وليلة يف نظرية األدب ، ؿبسن جاسم اؼبوسوي 2 
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الدىش من أحد قط ما بلغو منو حُت رأى اغبرفُت األخَتين من اظبو.. فلبث ساكناً، ٍب قطع 
دج قائبًل: "أيتها السيدة عفوؾ عن غريب، إذا اجًتأ فسألك بأية مصادفة الصمت بصوت مته

" فلما ظبعت السيدة ىذا الصوت، وىذه األلفاظ، صاحت صيحة زاديجمدىشة جيد ىنا اسم 
فيها اغبناف والدىش والفرح، ٍب صرعتها العواطف اؼبختلفة، فخرت مغشيًا عليها بُت ذراعيو. 

: "أيتها القوة زاديجيعبدىا.. ىنالك صاح  زاديجحبيبتو اليت كاف وكانت ىذه السيدة ىي اسًتٌب 
اػبالدة اليت تدبر مصَت الناس، أديكن أف تردي إرل اسًتٌب اغببيبة؟ يف أي زماف، ويف أي مكاف

 "" وألف ليلة وليلة"قصة كانديد والتفاؤل -2
قصتو وقد نالت ىذه القصة قباحا باىرا وانتشرت ىائلة، ودل يقًت صيتها على  فولتيرنشر 

 فرنسا، بل عمت ارجاء أوروبا وترصبت اذل ارقى لغات العادل.
 :واحداث ىذه القصة كاآلتي

اي الربيء ىو شاب بسيط ومستقيم، منحتو الطبيعة أرقى الطبائع، نشأ يف قصر  كانديدالبطل 
 أعظم اقطاعي وىو من أنصار التفاؤؿ العتقاده أنكل شر ينجز عنو خَت، " أحدتوندرتنالباروف "

وقد أحبها والتقيا ذات يـو يف حديقة  كونيجونديف القصر نفسو الذي تربت فيو  كانديدترىب 
فرده اليها، ٍب التقت الشفاه، واصطكت  كانديدالقصر، فأسقطت  كونيجوند منديلها، والتقطو 

 كونيجوندالباروف يف أثناء ذلك، فطرد كانديد من القصر، وخرجت  الركب، وضلت األيدي، ومر
الستحياء البلغار حُت يستولوف على مدينتها، ٍب تباع  كونيجوندمغمى عليها، بعدىا تعرضت 

 فيشًتيها يهودي حيملها اذل لشبونة، ويغتصبها اغباكم االسباين ويستعبدىا.
ومستغلة جنسيا ومعنويا، خلقت ليتمتع  عيفة" ضكانديد أو التفاؤلاؼبرأة يف قصة "حيث 
حيث اؼبرأة  كونيجوندمغلوبة على أمرىا، مثل قيمة ؽبا تذكر سجينة يف قصرىا  هبا الرجل، ال

 وغرض شهوة، وأداة خدمة. اعبميلة تدنت منزلتها بشكل مثَت للدىشة فهي وسيلة لذة،
شاذة جنسيا سبارس اعبنس مع اغبيواف بكل راحة واطمئناف، بل ال  "كانديد والتفاؤل"واؼبرأة يف 

 تًتدد يف االخبلص لو وقد تقتل نفسها من أجلو.
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التي تتصل جنسيا بالحيوانات دون أن تخشى رقابة  للمرأةونقدم النص التالي نموذجا 
 : المجتمع

أصوات خافتة يلوح صدورىا عن نساء، ّنضنا  وكاكندو كانديدكانت الشمس تغرب، وظبع "
بسرعة مع جزع وىلع وكانت الصيحات زبرج من فتاتُت صبيلتُت عاريتُت، على حُت يتعقبهما 

الذي يطلق النار على القردين غَت أف لسانو انعقد حينما رأى الفتاتُت  كانديدقرداف وتأخذ الرضبة 
لئتُت اعبو عويبل ؿبزنا فيقوؿ ككندو" لقد قتلت تقببلف القردين حبناف، باكيتُت فوؽ جسمهما ما

 "عاشقيهاتُت اآلنستُت يا موالي"حينها استوعب كانديد ؼبوقف يف اغبقيقة.
اعبنس مع اغبيوانات اليت اشتهرت هبا الليارل دل تكن معروفة يف األدب إف ظاىرة تعاطي 

اغبكايات الشهرزادية  بأىمقد تأثر  فولتيرالفرنسي قبل ظهور ترصبة غاالف وال نستبعد أف يكوف 
 اليت صورت بصدؽ وعفوية اللقطات اعبنسية الشاذة بُت النساء واغبيواف: 

نلتقي بأمَتة وقد علمت أنو ال كائن ينكح أكثر  "-داء غلبة الشهوة في النساء–ففي حكاية 
القرد، فتمؤل من قرد، فأخذت قردا وأقامت معو عبلقة جنسية وؼبا يكتشف البطل حقيقتها يقتل 

 "األمَتة اعبو عويبل طالبة لنفسها اؼبوت بعد ىبلؾ حبيبها.
فبل زبتلف كثَتا عن عجائز الليارل فهي ـبادعة لئيمة،  والتفاؤل كانديديف  المرأة العجوزأما 

خبيثة، داىية تسعى اليصاؿ العاشق اذل اؼبعشوقة تارة وللتفريق بينهما تارة أخرة:"دنت امراة مسنة 
العجوز اذل خربة، فتًتؾ لو ما يأكل  كانديدوقاؿ لو: تشجع ياولدي واتبعٍت، تبع  يدكاندمن 

 ويشرب وتقوؿ لو:سأعود غدا."
مساء غد وتقوؿ لو:" تعاؿ معي، وال تنطق بكلمة وتأخذه من ذراعو  العجوزوتعود 

من سلم سري اذل  بكانديدوتسَت معو يف اغبقوؿ اجملاورة ويصبلف اذل منزؿ فيفتح الباب وتأٌب 
انو حيلم وتظهر العجوز من  كانديدغرفة وتًتكو متكأ من ديتاج وتغلق الباب وتنصرؼ ويظن 

 .كونيجوندفورىا وكانت تستند دبشقة امرأة ذات قامة رائعة وجواىر ساطعة، إّنا حبيبتو 
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يبتو، وكما تستطيع العجوز أف ذبمع بُت احملبُت فإّنا قادرة أيضا أف تفرؽ بُت الرجل وحب
 1بل وأف ذبعلها زبونو ٍب تعيدىا اليو.

: أيتها اآلنسة، أنت نبيلة وال سبلكُت فلسا فعليك يتوقف أف تكوين لكونيجوند"قالت العجوز 
وىل عليك أف تفاخري بالوفاء يف كل ابتبلء  كانديدزوجا ألكرب سيد يف ىذه اؼبنطقة زبلي عن 

، كانديدالزواج بالسيد، ٍب ذىبت العجوز عند "واعًتؼ بانٍت لو كنت يف مكانك ؼبا ترددت يف 
 ر، وإف دل تفعل حرقت بعد ساعة"وقالت لو:"ف

يا، ؿبتقرة جنسيا ومعنو " فولتير"يف أدب"ألف ليلة وليلة" وىنا نستنتج أف صورة اؼبرأة 
تتصف  "ألف ليلة وليلةسلعة يف األسواؽ تشًتى وتباع ؼبن يدفع أكثر، واؼبرأة الشابة اعبميلة يف" 

بالشذوذ اعبنسي، فهي دل تتدرب على الغواية والتهتك فحسب، وإمنا تعودت أيضا على فبارسة 
شريرة ماكرة تقـو بأدوار  ألف ليلة وليلة"اعبنس مع اعباف واغبيواف أيضا، وكذلك  اؼبرأة يف "

 خطَتة يف تغيَت ؾبرى األحداث القصصية.
" يف أىم قصصو الفلسفية، ف ليلة وليلةألقد تأثر بػ" "فولتير"ديكن القوؿ، إذف إف  

بشرية حيث رسم لالفنية اؼبتنوعة ومناذجها ااستلهم منها مضامينها االنسانية الغزيرة وأساليبها 
أبطالو يف ضوء شخوصها، واعتمد عليها أكثر من مرة الستناد نقده السياسي واالجتماعي أو 

شيء من اػبياؿ الرقيق إذل كتاباتو الفنية اعبادة أو لتصوير بعض اآلراء واألذواؽ والعادات  إلضافة
-تصويرا حيا، لقد شغفو كل شيء يف ىذه اجملموعة القصصية الشعبية، شغفو البلمألوؼ 

الذي يبعث البهجة يف قلوب القراء وقصور السبلطُت اؼبزدانة باعبواري والعبيد -بالفانتستيك
 الفاتنات البلئي يقدسن اغبب والتجار الذين يغامروف من أجل اؼباؿ واكتشاؼ اغبقيقة. والنساء

  "ألف ليلة وليلة "رمزية المرأة الشرقية والمرأة الغربية فيالمطلب الرابع: 
تعد اؼبرأة الرّكيزة األساسية للمجتمعات اإلنسانية، حيث شغلت منذ القدًن حّيزاً معترباً من 

، نظرًا ؼبا حققتو يف ميادين ـبتلفة: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وفكرية، الًّتاث اإلنساين
                                                             

 .8، ص 1981، منشورات اعباحظ، دار اغبرية للطباعة، بغداد، 92ؿبسن جاسم اؼبوسوي : ألف ليلة وليلة )اؼبوسوعة الصغَتة(، ع1 
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واستطاعت التفوؽ والسمو. إاّل أّف االضطهاد اؼبمارس عليها حاؿ دوف االعًتاؼ بصورهتا وتثمُت 
 .إقبازاهتا
ؽبا  مغربية ةنسوي وكاتبة وعاؼبة اجتماع كاتبة2015  نوفمرب30 ،فاس ،1940 واليدم اؼبرنيسي فاطمة
هتتم كتاباهتا باإلسبلـ واؼبرأة وربليل تطور الفكر ، ترصبت إذل العديد من اللغات العاؼبيةكتب 

حيث جعلت بطلة   حاولت استثمار الًّتاث بطريقة جديدة، فقد اإلسبلمي والتطورات اغبديث
فقد كانت نظرهتا للمرأة تعود إذل التاريخ  ذات رمزية وداللة فبيزة، "ألف ليلة وليلة"كتاب 

حيث تقـو بتشريح للعادل اؼبغلق الذي تعيش فيو اؼبرأة، وتفضح  وتغوص يف أغوار اجملتمع الغريب،
  .والثقايف متعة، ويلغي دورىا اغبضارياجملتمع الذي ينظر إليها كجسد و 

أمنوذجَا فاعبًل الندماجها يف الوسط الثقايف، بوصف  "شهرزاد"جعلت شخصية 
للتخّلص من  عنوانًا للمرأة اؼبثالية اؼبشعة أنوثة، تنبثق منها اغبكمة والثقافة والدىاء، "شهرزاد"

متجاوزة إذل األنا النسوية العربية  "شهرزاد"االستبداد اؼبمارس عليها. وىكذا تصبح شخصية 
 1اؼبعاصرة عامة، واألنا الكاتبة خاصة

حادة الذكاء والبديهية والشجاعة وكماؿ العقل والدراية والصرب  امرأة شهرزادواعتربت 
ة يف والًتوي، متوجة دبسحة أخاذة ومثَتة من اغبسن واعبماؿ وأظهرىا كاتب اغبكاية بأّنا موسوع

ال يف الليلة التالية، فاصبح إكل ليلة قصة وال تكملها ، بدأت تروي  والشعوب علـو وأخبار األمم
اؼبلك يتشوؽ ؼبعرفة ّناية اغبكاية، وؼبدة ألف ليلة وليلو شفي اؼبلك من عقدة اػبيانة والكراىية 

  .شهرزادللنساء، وأحب 
ترى اؼبفكرة أف ىناؾ اختبلفا بُت الذكاء واعبماؿ يف الشرؽ والغرب، ذلك أف اؼبرأة الغربية 
تكمن جاذبيتها يف صباؽبا، ومظهرىا اػبارجي فحسب، عكس اؼبرأة الشرقية اليت كلما اكتسبت 
أكرب قدر من اؼبعارؼ كانت ذات جاذبية أكرب. ومن خبلؿ تطّرؽ اؼبؤلفة آلراء )كانط( حوؿ 

                                                             

، 31شهرزاد ترحل إذل الغرب، ترصبة فاطمة الزىراء أزرويل، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، الفنك، الدار البيضاء، اؼبغرب،  ،فاطمة اؼبرنيسي1 
 .79، ص2223، 2، ط2223

https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


 صورة المرأة في ألف ليلة وليلة                                                 الفصل الثاني 
 

70 

س اعبماؿ، حيث تعترب اعبهل وسيلة لئلغراء، لكننا قبدىا رافضة ؽبذا األمر، حيث نلمس مقايي
 .دعوهتا إذل ضرورة تعليم اؼبرأة وتثقيفها

ولياليها إذل تسّلحها بقوة الكلمات " شهرزاد" ويعود سبب إعجاب الغربيوف بشخصية
يف ربقيق ما فشلت فيو قبحت شهرزاد خبلؿ فًتة وجيزة جدًا "  وسحرىا، حيث تقوؿ اؼبؤلفة:

لقد غزت العادل اؼبسيحي معتمدة يف ذلك على القوة الوحيدة  اعبيوش خبلؿ اغبروب الصليبية،
 أي قوة الكلمات اليت سبلكها،

عند اررباؽبا إذل الغرب، إاّل أّف ىذا دل حيل  "شهرزاد"ولكن بالرغم من الشهرة اليت القتها 
يف ربوع الغرب دل تكن لتضيع  شهرزادإّف تلك الفًتة الزمنية الطويلة اليت عاشتها  دوف تغريبها،

أف تدخل يف طور التغريب رويداً رويداً يف وقت كانت فيو الرومانسية  شهرزادىباء، إذ كاف على 
ولياليها ىو افتقادىم للعاطفة  "بشهرزاد"جاب الغربيُت كاف سّر إع،تعصف بأوروبا بعنف شديد

 الليالي"الرومانسي كاف ىناؾ انسجاـ مع   وسيادة العقبلنية واؼبادية، ويف ظّل ظهور التّيار
ما يتبلءـ وميوؽبم ورغباهتم، وذلك من خبلؿ  الشهرزادي النصإّف الغربيُت أخذوا من  ،"العربية

ا اؼبظاىر واألزياء الشرقية بصفة عامة، لذلك كاف لكتاب إعجاهبم باؼبشاىد اعبنسية، وكذ
يف  "شهرزاد"وتوالت الًتصبات واستلهامات صورة البطلة   تأثَتًا على النفوس يف الغرب" الليالي"

إذل الغرب أّدى إذل ذبريدىا  "شهرزاد"( أّف اررباؿ المرنيسيترى ) ـبتلف األعماؿ األدبية والفنية.
من ىويتها وذكائها وحكمتها، اليت طاؼبا امتازت هبا يف الشرؽ وذلك بدءًا من ترصبة )أنطواف 

 1.جاالف(، فهي دبثابة اؼبسافر الذي انتزع منو جواز سفره
العابرة عندما عرفها الغرب بػ: )"شهرزاد" وال قبد أدؽ وأحسن من تعبَت اؼبؤلفة عن وضعية

شهرزاد ترحل إلى "(، وقد جعلت ىذا الوصف كعنواف فرعي للكتاب ورة الجناحالمكس
قد طرأت عليها تشويهات على حّد تعبَت )مصطفى عبد  "شهرزاد"، فبّا يوحي بأّف "الغرب
شهرزاد أخرى غربية أو غريبة ال سبت إلينا بالكثَت، الّلهم إاّل اظبها أمّا حكاياهتا اليت تبدأ "الغٍت(:
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الثانية بعد األلف، وحركاهتا اليت تزخر بضروب اإلثارة اعبنسية، وربميلها لقضايا دل تكن من الليلة 
 .لتحملها يف الشرؽ

منصبًا حوؿ اعبنس  "شهرزاد"كاف اىتماـ اجملتمعات الغربية اليت نُقل إليها نص 
والعجائب واؼبغامرات، أي أّّنم أخذوا عن الشرؽ قشور اغبضارة ال الّلب الذي سبثّلو سيمات 

وقدراهتا اػبارقة، اليت استطاعت من خبلؽبا ربقيق غاية شبو مستحيلة من خبلؿ  "شهرزاد"البطلة 
اتيجيتها دبثابة عبلج نفسي وإسًت " شهرزاد"تسّلحها بالعلم واؼبعرفة والفطنة والذكاء، وكاف سبلح 

للملك وانتصارىا قباح رائع. لكن ىذا ال يعٍت لئلنساف الغريب شيئًا بقدر اىتمامو باعبنس 
النهمة جنسياً، ارتدت   ارتدت ىذه اؼبرأة غَت العادية، القوية، العنيفة…" والشهوانية حيث ،

 1".أثواب الغرب أو أجربت على ارتدائها
إذل الغرب جّردهتا من ىويتها وشخصيتها، اليت جعلتها  "هرزادش"وبالتارل، فإّف رحلة 

تثبت كينونتها من خبلؿ الذكاء واتسامها بربودة األعصاب، والتغلب على اػبوؼ أثناء اغبكي 
حىت بلوغ غايتها وبالّرغم فبّا بذلتو إاّل أّنا تبقى كامرأة شرقية ارتبطت عند الغرب بالشهوانية 

ونقطة أخرى تستحق التوضيح تتعلق دبا شاع عن بذاءة " : واعبنس على حد تعبَت )اؼبوسوي(
وفجور بعض اغبكايات، فبتأثَت األفكار التقليدية اؼببالغة والسائدة حوؿ تعدد الزوجات يف الشرؽ 

 "غلب االنطباع بأف الشرؽ ىو ببلد اعبنس والتحلل األخبلقي
غرب، ذلك أف اؼبرأة الغربية ترى اؼبفكرة أف ىناؾ اختبلفا بُت الذكاء واعبماؿ يف الشرؽ وال

تكمن جاذبيتها يف صباؽبا، ومظهرىا اػبارجي فحسب، عكس اؼبرأة الشرقية اليت كلما اكتسبت 
أكرب قدر من اؼبعارؼ كانت ذات جاذبية أكرب. ومن خبلؿ تطّرؽ اؼبؤلفة آلراء )كانط( حوؿ 

ؽبذا األمر، حيث نلمس مقاييس اعبماؿ، حيث تعترب اعبهل وسيلة لئلغراء، لكننا قبدىا رافضة 
 .دعوهتا إذل ضرورة تعليم اؼبرأة وتثقيفها

                                                             

 
 52، اؼبرجع نفسو، صفاطمة اؼبرنيسي1



 صورة المرأة في ألف ليلة وليلة                                                 الفصل الثاني 
 

72 

( من خبلؿ حبثها يف أغوار تلك الشخصية الًتاثية يف اجملتمع الغريب، أف فاطمة المرنيسيترى ) 
يف  "شهرزاد"التباس اؽبوية دل يقتصر على اجملاؿ األديب فحسب، فبالرغم من رواج وشهرة البطلة 
أّف ىاتو و  ، سائر الفنوف الغربية، فإّف ىذا دل حيل دوف تشويو وتغريب لكياّنا النسوي الشرقي

ف وقلب األدوار، مع عدـ إبراز األنوثة اليت مّيزت "شهرزاد"التشويهات الطارئة على شخصية 
ن أجل ربدي ، وسعيها م"الليالي"ىاتو الشخصية البطلة ، تلغي الرسالة اغبقيقية اليت ضبلتها بطلة 

 .حواجز العبودية واالستبداد اؼبمارس على اؼبرأة
واعتباره اعبانب األىم،  "ألف ليلة وليلة"تنتقد الباحثة إعجاب الغربيُت جبانب اعبنس يف 

األوذل ألّنا جعلت الثورة ؿبدودة يف جسدىا حُت انقادت  "شهريار"حيث فشلت زوجة 
اؼبرأة أف تثور بفاعلية شرط أف تفكر، فإننا نأٌب إذل  ويعلمنا منوذج شهرزاد أنو بإمكاف" لعبدىا.

العادل ؾبّهزين لكي ندافع على أنفسنا عقلنا سبلح ال يقهر، واحًتاـ الذات ىو سّر النجاح، 
سابقًا  "شهرزاد"أي أف اؼبرأة بإمكاّنا ربقيق ما حققتو  "،وخبلصة القوؿ ىو أف السحر كامن فينا

ؿ ىذا النموذج يظهر صراع بُت األنا العربية اليت سبثلها الكاتبة شرط أف تتسّلح بعقلها. و من خبل
 1.واآلخر الغريب

( حاملة لواء القضية النسوية من خبلؿ سبجيدىا لصفات فاطمة المرنيسيتبدو ) 
، من خبلؿ تثقيف بالنموذج الشهرزاديالشرقية، ويعد ىذا دبثابة دعوة إذل االقتداء  "شهرزاد"

يمها من أجل ضماف استمراريتها، فاؼبؤلفة تسعى إذل مزج ما بُت اؽبوية الشرقية اؼبرأة اؼبعاصرة وتعل
لشهرزاد وىوية اؼبرأة )الشرقية( اؼبعاصرة، األمر الذي أدخل اؼبؤلفة يف نطاقو كوّنا جزءاً من الشرؽ، 

 .لتكوف يف النهاية شهرزاداً أخرى
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 خالصة الفصل:
لعرض مدى  درسناه نموذجوىذا ال فهو أدب مقارف كل أدب ينتج عن اتصاؿ بُت أدبُت أو شعبُت

  .يف األدب الفرنسي وعند فولتَت ربديداً  "ألف ليلة وليلة"التأثر والتأثَت الذي أحدثو 
دور الًتصبة يف نقل الًتاث العريب إذل أوربا ومدى استفادة األديب األوريب من ىذا الًتاث الذي يستحق -

 .الفخر
نقل أسلوب األديب الفرنسي إذل السهولة وأعطاه مزيدًا من اؼبعاين والصور وفتح اجملاؿ  "ألف ليلة وليلة"- 

ة اػبياؿ   ػبيالو فقد رفع من حد 
أحدث ىذا التأثَت تغَتًا بالشكل واؼبضموف والنظرة العامة حىت توجهت مرحلة من العطاء الفكري واػبياؿ -

 اػبصب واألحداث اؼبًتابطة
حىت ظن بعض النقاد أف كتاباتو ما  "فولتير"بدـ األديب الفرنسي  "ف ليلة وليلةأل"لقد اختلطت فصوؿ -

 . ىي إال إعادة للصياغة فقط
 . استطاع أف جيتذب فولتَت الكثَت من األحداث والشخصيات والعقد من الليارل وصاغها بطريقتو اػباصة-
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ليلة وليلة، ىذا العمل األديب الذي متتزج فيو اخلرافة باألسطورة، بالسحر، باألحالم،  أللف
 بالواقع، أثر كبري يف سلتلف األجناس األدبية، سواء أكانت شعرا أم قصة أم رواية أم مسرحا.

ومل يقتصر تأثري ىذا العمل الكبري على األدب العريب فحسب، بل كان تأثريا شديدا يف  
 .اب الشعوب واحلضارات ادلعاصرةسلتلف آد

واضحا يف األدب والرسم والنحت  "ألف ليلة وليلة"يبدو اىتمام الغرب األورويب بـ
 .إىل الفرنسية أوال "لف ليلة وليلةأ"وادلوسيقى، وقد ترمجت 
اىتمامًا من مفكري األدب العادلي وأعالمو، مل ينلو أي   "ألف ليلة وليلة"لقد نال كتاب 

كتاب آخر، ىذا إذا استثنينا القرآن الكرمي، فظهرت فيو دراسات كثرية تناولت حكاياتو، بالتحليل 
والدراسة وادلقارنة، وادلؤثرات الداخلة فيها، ويصعب على أّي دارس أديب، مهما كان واسع 

 .ع دارسي ىذه احلكاياتاإلطالع وادلعرفة، أن حييط جبمي
يف نسيج الًتكيب ادلعريّف للثقافة األجنبية، على  "ألف ليلة وليلة"لقد دخلت حكايات 

اتساعها الزماين وادلكاين، وأثّرت فيها تأثريًا شديداً، وال تزال تؤثّر حىت اآلن، ويصعب على أّي 
ذا التأثري، يف مجيع باحث، مهما كان واسع اإلطالع وادلعرفة، أن يكشف عن مجيع جوانب ى

 .األجناس األدبّية، سواء أكانت أوروبية أم أمريكية، أم آسيوية، أم غري ذلك
يف كوهنا تعّّب عن رؤية مشولية حلياة اجملتمعات  "وليلةليلة ألف "وتكمن حكايات 

اإلنسانية، يف حضارات متعددة ـ متعاقبة ومتزامنة ـ بأحالمها وأفراحها وأحزاهنا ومصائبها وخيباهتا، 
وتناقضاهتا، وألهّنا تتوغل بعيدا إىل أغوار النفس اإلنسانية، لتكشف عن استبطاناهتا وكوامنها 

النفس من شرور وآثام من جهة، وصفاء ونقاء وحّب للخري والفضيلة  اخلفّية، وما يعتمل يف ىذه
من جهة أخرى. ومن ىنا فإّن ىذه احلكايات جتّسد كثريا من الرؤى وادلفاىيم والقيم اليت تؤمن هبا 

 .اجلماعات البشرية، واليت تتعامل هبا مع مجاعات أخرى، ويف رلتمعات أخرى
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ناولت ألف ليلة وليلة بالنقد والتحليل، فإّن ىذا وعلى الرغم من كثرة الدراسات اليت ت 
العمل األديب ادلتميز يبقى غنيا مبوضوعاتو الكثرية اليت مل تتطّرق إليها الدراسات األكادديية والنقدية 

 بعد. 
ومن ىذه ادلوضوعات اليت ىي على قدر كبري من األمهية، واليت تشكل زلاور مهمة ديكن 

 :ادلسكوت عنها "وليلة ألف ليلة"أن تضيء كثريا من جوانب 
التناّص بني حكايات ألف ليلة و ليلة وبني ادلصادر األدبّية والتارخيّية اليت ذكرت كثريًا من  -1

 لة و ليلة، وبتحويرات جّد طفيفة.حكايات ألف لي
 .مالمح إيديولوجيا الرواة اإلسالمّيني، ومعاداهتم للمسيحّيني واليهود واجملوس-2
 .اللهو واجملون يف فضاءات قصور ألف ليلة وليلةظاىرة -3
 .ادلقاييس اجلمالّية ادلرغوبة يف نساء ألف ليلة و ليلة كما حيّددىا أذواق الرجال الرواة -4
احلركة التجارية يف ألف ليلة وليلة، و عالقة التجار بطبقة السلطة، ومالمح إيديولوجيا  نشاط-5

 .الرواة ادلعادية للتجار والتجارة من جهة، وادلساندة ذلم من جهة أخرى
تأثري ألف ليلة وليلة يف الرواية العربية ادلعاصرة، و خباّصة يف روايات جنيب زلفوظ ومجال  -6

 .قعيدالغيطاين ويوسف ال
تأثري ألف ليلة وليلة يف ادلسرح العريب احلديث و ادلعاصر، وخباّصة يف مسرحّيات توفيق احلكيم -7

 .وعلي أمحد باكثري وألفريد فرج وسعد اهلل ونوس وزلمد الشريف ونعمان عاشور
 .دور ادلال يف مدن الليايل وعالقات سّكاهنا، وتقديس بعض الشخوص لو-8
 .ف ليلة وليلة، وخباصة جردية بًت األطرافاجلردية والقتل يف أل-9

 ظاىرة الشذوذ اجلنسّي يف ألف ليلة وليلة: مظاىرىا، ودوافعها-11
التكرار يف ألف ليلة و ليلة، وذلك يف وصف أشكال النساء، وطرائق احتياذلّن، ووصف -11

 القصور، والتكرار يف حركة األبطال و يف أحداث بعض احلكايات
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بني السياسّي السلطوّي وادلعريّف: الزىدّي والفقهّي والدييّن، وانضواء ادلعريّف حتت طبيعة العالقة -12
 ...جناح السلطوي من جهة، ورفض ادلعريّف للسياسّي و إدانتو، واالبتعاد عنو من جهة أخرى



 

 

 
 

قائمة المراجع 
 والمصادر



 قائمة الببيوغرافيا
 

79 

 

 قائمة المراجع والمصادر
 أوال: المراجع باللغة العربية

 الكتب:-1
 أمحد حسن الزيات، يف أصول األدب مقاالت وحماضرات يف األدب العريب .1
أمحد درويش، نظرية األدب ادلقارن وجتلياهتا يف األدب العريب، دار غريب للطباعة،  .2

 2002-القاىرة، د ط 
أمحد زلط، األدب ادلقارن نشأتو وقضاياه واجتاىاتو، احلكاية اخلرافية أمنوذجا، ىبة النيل  .3

 2005اجليزة، د ط  –العربية
، منشورات وزارة 1ف ليلة وليلة، طأمحد حممد الشّحاذ،  ادلالمح السياسية يف حكايات أل .4

 1977اإلعالم، بغداد 
، منشورات وزارة اإلعالم، 1أمحد حممد الشّحاذ، ادلالمح السياسية يف ألف ليلة وليلة، ط .5

 1977بغداد، 
 .1987، دار مكتبة الرتبية، بريوت، 5ألف ليلة وليلة، ط .6
، 1ألفة األدليب، نظرة يف أدبنا الشعيب ألف ليلة وليلة وسرية ادللك سيف بن ذي يزن، ط .7

 ، دمشق1974منشورات احتاد الكّتاب العريب، 
 2003الطبعة الثانية-، دار حوران77صبوعلي ياسني، خري الزاد من حكايات شهرزاد  .8
 .حسن جاسم ادلوسوي ،ألف ليلة وليلة يف الغرب )ادلوسوعة الصغرية( .9

حسن حبشي، أ.د. عبد الرمحن عبد اهلل الشيخ، أ.د. حممد عناين وآخرون، كتاب موجز  .10
 4دائرة ادلعارف اإلسالمية، جزء 

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 2خليل أمحد خليل، مضمون األسطورة يف الفكر العريب، ط .11
 1980بريوت، 

، دار الطليعة للطباعة والنشر، 2خليل أمحد خليل، مضمون األسطورة يف الفكر العريب، ط .12
 .1980بريوت، 



 قائمة الببيوغرافيا
 

80 

 رامي فواز أمحد، الّنقد احلديث واألدب ادلقارن، دار احلامد، األردن .13
رنا قباين،  أساطري أوروبا عن الشرق، ترمجة صباح قباين ،دار طالس للدراسات و الرتمجة  .14

 1993، 2والنشر، دمشق، ط
باح قباين ،دار طالس للدراسات و الرتمجة رنا قباين،  أساطري أوروبا عن الشرق، ترمجة ص .15

 .1993، 2و النشر، دمشق، ط
 1985سامي عبد احلميد ، ألف ليلة وليلة عراقية صميمة، مكتبة العاين ، بغداد ،  .16
 1966، دار ادلعارف، القاىرة، 1سهري القلعاوي،  ألف ليلة وليلة، ط .17
 .1966، دار ادلعارف، القاىرة، 1سهري القلعاوي،  ألف ليلة وليلة، ط .18
 ، 1966سهري القلماوي، ألف ليلة وليلة، مكتبة الدراسات األدبية، دار ادلعارف مبصر  .19
شفيق معلوف، حّبات زمرد األدب العريب احلديث حكايات ألف ليلة وليلة، ال وجود  .20

 .للطبعة أو للسنة والنشر، القاىرة
خطاب ادلرأة، ادلركز الثقايف العريب، الدار صر حامد أبو زيد، دوائر اخلوف، قراءة يف  .21

 . 2004، 3البيضاء، ادلغرب، بريوت، ط
، ادلؤسسة العربية للدراسات، بريوت، 1عبد الغين ادلاّلح، رحلة يف ألف ليلة وليلة، ط .22
9891.  

 .م2008عبد اهلل ابراىيم، موسوعة السرد العريب، دار الفارس، عمان،  .23
عبد الواحد شريفي، ألف ليلة وليلة وأثرىا يف الرواية الفرنسية يف القرن الثامن عشر، دار  .24

 2001الغرب للنشر والتوزيع، وىران، اجلزائر، 
 1981، يناير 266علي الراعي،  حمتالون ولكن شرفاء، العريب،  .25
والنشر، غيول شارل، ديدرو، ترمجة حممود سيد رصاص، ادلؤسسة العربية للدراسات  .26

 1998، 1بريوت، لبنان، ط
 1962، ادلكتبة األىلية،  بريوت، 1، ج1فاروق سعد،  من وحي ألف ليلة وليلة، ط .27
 ، ادلكتبة األىلية، بريوت1، ج1فاروق سعد، من وحي ألف ليلة وليلة، ط .28
، ادلركز الثقايف فاطمة ادلرنيسي، شهرزاد ترحل إىل الغرب، ترمجة فاطمة الزىراء أزرويل .29

 .2، ط2003، 31العريب، بريوت، الفنك، الدار البيضاء، ادلغرب، 



 قائمة الببيوغرافيا
 

81 

، دار العلم، بريوت، 1فريد ويش فون دير الين، احلكاية اخلرافية، ترمجة نبيلة إبراىيم، ط .30
1973  
، دار العلم، بريوت، 1فريد ويش فون دير الين، احلكاية اخلرافية، ترمجة نبيلة إبراىيم، ط .31
1973.  
 1960فولتري، زيدج والقدر، قصة شرقية، ترمجة طو حسني، دار ادلاليني، بريوت، لبنان،  .32
قدور عبد اهلل ثاين،  سيميائية الصورة )مغامرة يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل(،  .33
 .2008عمان،  الورّاق،
 1980، منشورات جامعة بغداد، 1قيس الّنوري، األساطري وعلم األجناس، ط .34
، كاترينا مومسن، غوتو، ألف لية وليلة، ترمجة أمحد محو، مطبوعات وزارة التعليم العايل .35

 1980، 1دمشق، سورية، ط
، 1ماىر البطوطي، ألف ليلة وليلة واآلداب العادلية، مكتبة اآلداب للنشر، القاىرة، ط .36
2005  
، 38حمسن جاسم ادلوسوعي، اخلارق يف ألف ليلة وليلة، جملة الفكر العريب ادلعاصر، العدد  .37
 .، بريوت مركز اإلمناء القومي1986آذار 

، منشورات اجلاحظ، 92ألف ليلة وليلة )ادلوسوعة الصغرية(، ع ،حمسن جاسم ادلوسوي .38
 .1981دار احلرية للطباعة، بغداد، 

وليلة يف نظرية األدب اإلجنليزي، مركز اإلمناء القومي  حمسن جاسم ادلوسوي، ألف ليلة .39
 1987، بريوت، لبنان، 2للنشر، ط

حمسن جاسم ادلوسوي، الوقوع يف دائرة السحر الف ليلة وليلة يف نظرية األدب االنكليزي  .40
 م1986، 2، دار الشؤون، بغداد،ط1910 ،1704
 الشروق للنشر، بريوت، لبنان،شهرزاد يف الفكر العريب احلديث، دار  مصطفى عبد الغين، .41

  .1985ط
 2جنيب العقيقي، ادلستشرقون، دار ادلعارف، القاىرة، ط .42
ىيام علي محّاد،  ادلرأة يف ألف ليلة وليلة، ال وجود للطبعة أو سنتها، مكتبة هنضة الشرق،  .43
 .القاىرة



 قائمة الببيوغرافيا
 

82 

دار هنضة ىيام علي محّاد، ادلرأة يف أالف ليلة وليلة، ال وجود للطبعة أو سنتها، مكتبة  .44
 الشرق، جامعة القاىرة

يامسني فيدوح، اشكالية الرتمجة يف األدب ادلقارن، دار صفحات للدراسات والنشر،  .45
 2009سورية، دمشق، 

 المجالت:-2
رائد وليد جرادات، "حكاية "اجلارية تودد" من كتاب أف ليلة و ليلة"، جملة جامعة  .46

 2012 ،28، اجمللد 4+3دمشق، العدد 
النّجار، الرتاث الشعيب واحلقبة الكسولة يف ألف ليلة وليلة، جملة دراسات عربية،  مهدي .47
 ، دار الطليعة، بريوت1981، نيسان 6عدد
حمسن جاسم ادلوسوعي،  احلارق يف ألف ليلة وليلة، جملة الفكر العريب ادلعاصر، العدد  .48

 ، مركز اإلمناء القومي، بريوت1986، آذار 38
 198، 11، النواحي اجلمالية يف أالف ليلة وليلة، جملة الكويت، العدد عبده جرب .49
، كانون 51فبيكو فالثر، صورة ادلرأة يف أالف ليلة وليلة، جملة تاريخ العرب والعامل، العدد  .50

 .1983الثاين، 
مهدي النّجار، الرتاث الشعيب واحلقبة الكسولة يف ألف ليلة وليلة، جملة دراسات عربية،  .51

 .، بريوت، دار الطليعة1981، نيسان 6العدد 
حمسن جاسم ادلوسوعي،  احلارق يف ألف ليلة وليلة، جملة الفكر العريب ادلعاصر، العدد  .52

 .، مركز اإلمناء القومي، بريوت1986، آذار 38
، كانون 51فيكو فالثر، صورة ادلرأة يف ألف ليلة وليلة، جملة تاريخ العرب والعامل، العدد  .53

 .1983الثاين، 
 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:



 قائمة الببيوغرافيا
 

83 

54. Anchi Hoh, A Thousand And One Nights: Arabian Story-Telling In 

World Literature , Blogs.Loc.Gov, Retrieved 1-5-2019, Edited  

 



 قائمة المحتويات
 

 
 الصفحة العنوان 
  إهداء 

  كلمة شكر
 02 مقدمة

  ألف ليلة وليلةاألدب المقارن و  الفصل األول:

 07 متهيد

 07 األدب املقارنماهية المبحث األول: 

 07 املطلب األول: مفهوم األدب املقارن

 08 موضوعات األدب املقارناملطلب الثاين: 

 09 واآلداب األوروبيةألف ليلة وليلة املطلب الثالث: 

 10 أسباب التأثري ضمن موضوعات األدب املقارناملطلب الرابع: 

 12 ألف ليلة وليلةالمبحث الثاني: ماهية 

 12 ألف ليلة وليلةاملطلب األول: تعريف كتاب 

 13 وليلة ليلة ألف كتاب  عن نبذة الثاين: املطلب

 14 تاريخ اإلصدارات والرتمجاتاملطلب الثالث: 

 15 تأثريها على األدب األورويب املبّكراملطلب الرابع: 

 17 خالصة الفصل

  صورة المرأة في ألف ليلة وليلة الثاني الفصل 

 19 متهيد

 20 المبحث األول: تأثير ألف ليلة وليلة على صورة المرأة في األدب العربي

 20 العريباملطلب األول: صورة املرأة يف الف ليلة وليلة يف االدب 

 41 الليايل يف باملرأة اخلاّصة الشكلّية أو اخلارجّية اجلوانب الثاين: املطلب

 44 وليلة ليلة ألف يف املرأة ختصّ  اليت االجتماعية العادات الثالث: املطلب

 50 وليلة ليلة ألفلصورة املرأة يف  الصورة النمطية أو القالب النمطياملطلب الرابع: 



 قائمة المحتويات
 

 53 تأثير ألف ليلة وليلة على صورة المرأة في األدب الفرنسيالثاني:  المبحث

 DEDEROT 53املطلب األول: ألف ليلة يف الروايات الفرنسية "لديدرو" 

 Voltaire  57املطلب الثاين: الف ليلة وليلة يف أدب وات فولتري

 60  املطلب الثالث: صورة املرأة يف روايات فولتري"

 68 املطلب الرابع: رمزية املرأة الشرقية واملرأة الغربية يف" ألف ليلة وليلة" 

 73 خالصة الفصل

 74 خامتة

 78 قائمة املراجع واملصادر

  ملخص
 
 
 
 
 



 

 

 ملخص:
املوضوعات اليت هي على قدر كبري من األمهية، واليت تشكل حماور مهمة ديكن أن تضيء كثريا من إن 

 :املسكوت عنها "وليلة ألف ليلة"جوانب 
بني حكايات ألف ليلة وليلة وبني املصادر األدبي ة والتارخيي ة اليت ذكرت كثريًا من حكايات ألف  التناص   -1

 ليلة و ليلة، وبتحويرات جد  طفيفة.
 .مالمح إيديولوجيا الرواة اإلسالمي ني، ومعاداهتم للمسيحي ني واليهود واجملوس-2
 .ظاهرة اللهو واجملون يف فضاءات قصور ألف ليلة وليلة-3
 .املقاييس اجلمالي ة املرغوبة يف نساء ألف ليلة و ليلة كما حيد دها أذواق الرجال الرواة -4
نشاط احلركة التجارية يف ألف ليلة وليلة، و عالقة التجار بطبقة السلطة، ومالمح إيديولوجيا الرواة املعادية -5

 .للتجار والتجارة من جهة، واملساندة هلم من جهة أخرى
تأثري ألف ليلة وليلة يف الرواية العربية املعاصرة، و خباص ة يف روايات جنيب حمفوظ ومجال الغيطاين ويوسف  -6

 .القعيد
 األدب المقارن، ألف ليلة وليلة، األدب العربي، األدب األوروبي، شهرزاد: الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 
The topics that are of great importance and which constitute important axes 

can illuminate many aspects of the silent "A Thousand and One Nights": 

1- The intertwining between the stories of One Thousand and One Nights and 

between the literary and historical sources that mentioned many of the stories 

of One Thousand and One Nights, with very slight modifications. 

2- The features of the ideology of the Islamic narrators, and their hostility 

towards Christians, Jews and Magi. 

3- The phenomenon of amusement and indecency in the spaces of the palaces 

of A Thousand and One Nights. 

4- The aesthetic standards desired in the women of One Thousand and One 

Nights, as determined by the tastes of the narrators. 

5- The activity of the commercial movement in One Thousand and One 

Nights, the relationship of merchants to the power class, and the features of 

the ideology of the narrators hostile to merchants and trade on the one hand, 

and the support for them on the other. 

6- The influence of A Thousand and One Nights in the contemporary Arabic 

novel, especially in Rua 

Key words: Comparative Literature, One Thousand and One Nights, Arabic 

literature, European literature, Scheherazade 
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