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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 كلية اآلداب والفنون

 قسم اللغة العربية

 المقياس: نص أدبي قديم)النثر(، السنة األولى ليسانس )األفواج ب،ج، د(        

 السرد )ألف ليلة وليلة(.: الثامنةالمحاضرة       

 (  10األستاذة: بّنابي )جامعة وهران                                                       

 تمهيد:

يعّد كتاب ألف ليلة وليلة من الكتب التي القت رواجا وانتشارا ال مثيل له، إال أن الغموض 
اآلراء حوله وهذا ما سنحاول أن نخوض ظل يكتنف هذا الكتاب إذ تعّددت روافده واختلفت 

فيه قليال من أجل أن تتضح الرؤية لدى الطالب قبل أن نتكلم عن السرد وبنيته في " ألف ليلة 
 وليلة".

 أشهر روافد المتن:/0

شتمل إلى ثالثة أجنحة، فالجناح األول ي " ألف ليلة وليلة" اتفق جل المتخصصين على تقسيم 
على نصوص من أصل فارسي وهندي، والجناح الثاني على روايات ترجع إلى عهد العباسيين، 

 أـما الجناح الثالث واألخير فهو يصور تاريخ مصر أبان العهد الفاطمي.
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خصية معنوية شعون بفين يتمتّ عت المشاركات، فقد اشترك مجموعة من المؤلّ ع روافده تنوّ ولتنوّ 
في تأليفه، ألن ذلك ال يقتصر على مجموعة من األفراد بقدر ما يعتمد على شعوب بأكملها 

 تنطوي على عّدة حضارات.

بتوالي السنين، وبتوالي األجيال توالت الروايات وتوالى معها هذا الكم الهائل من الحكي ومن 
 ا سويا،، واالنفراط لكنه اكتمل نصاالنفالت الطبيعي أن تكون سمته األساسية في البداية هي

 .منسجما..مكتمال، 

بمحطة  فما توقّ بمدينة، وكلّ  ما مرّ وكأني بهذا العمل ال يعرف معنى الشبع، واالكتمال، فكلّ 
 أو ميناء، إال وطلب المزيد.

 خيال أحد ،ل محطة لهالم تتعب " ألف ليلة وليلة " وهي تجوب األصقاع بعدما كانت أوّ 
يين عاش على ضفاف نهر القانج، ثم وصلت هذه القصة إلى رجل من بالد جال الهندالرّ 

الفرس كان شغفه بالرواية محطة أخرى اجتازتها " ألف ليلة وليلة "، لم ينهكها تعب، وال وصب 
عّدة  لها سبيال في حتى وصلت إلى عربي من بالد البصرة قام بتدوينها، ثم راحت تشقّ 

 محّطات أخرى.

الدارسين على تعّدد روافد " ألف ليلة وليلة " ال يعني أن هذه الّروافد بّينة واضحة، فاق إن اتّ 
فقد مسح الفروق بينها ذلك الشعر، وذاك الرواء، وتلك الديباجة رغم أن النصوص ذات 

تي تعتمد صورة لوفة المأالال الخارقة ، وبصّورها سم بجنوح خيالهاالمصادر الفارسية والهندية تتّ 
والجن، في حين أن النصوص ذات المصادر العباسية تعتمد في تصويرها على معالم  األشباح

ومآثر بغداد في القرن التاسع الميالدي. كما تعّرفنا على الشخصيات التاريخية كهارون الرشيد، 
 والشاعر أبو نواس، والوزير جعفر البرمكي...

 الوة.ية في أسلوب به طالوة وحأما النصوص المصرية فهي تعتمد على سرد الوقائع االجتماع

لقد تعّددت مخطوطات المتن، كل منها يحتوي على الكثير من الحكايات، فيها اعتماد كّلي أو 
 جزئي على العامية، وهذا أثر من آثار الشفوية في نقل حكايات ألف ليلة وليلة.
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بالهند والطبعة بكالكوتا  8181للنص العربي أللف ليلة وليلة عام  وقد أنجزت الطبعة األولى
 م بحي بوالق بالقاهرة...8181الثانية سنة 

والطريف في أمر ألف ليلة وليلة أنها ال تحتوي على إحدى وألف قصة، فالعدد ال يعدو أن 
يكون رمزيا يشير إلى التعّدد والثراء والتراكم، بل إن األكثر طرافة هو أن ألف ليلة وليلة ورغم 

ات التي إال أّننا ال نجد الكثير من الدراس ،ول الذي لم تسبق إليهشهرتها وانتشارها الواسع والمه
ما لما رسخ بالذاكرة من أن ألف ليلة وليلة هو عمل مشبوه يثير مشاعر تناولتها وذلك يعود ربّ 
الكثير من المبدعين يتبّرمون خجال من ذكر ألف ليلة وليلة كمصدر  جنسية مرضية، ولعلّ 
 من مصادر ابداعاتهم.

اطت ورغم تلك الهالة التحريمية التخويفية التي أح " ألف ليلة وليلة" ر بالذكر هنا هو أن والجدي
نها حظ أّ إذ يالية كما يباع أي كتاب ديني مقّدس، بها إال أّنها كانت تباع في األسواق المصر 

تباع جنبا إلى جنب مع كتب أخرى ككتاب تفسير األحالم البن سيرين وقصة االسراء 
.وغيرهما من الكتب الدينية. ولو حاولنا استدراج بعض األقوال ألدباء كبار الكتشفنا والمعراج..

 التي أثرت مشوار هؤالء األدبي.أّن " ألف ليلة وليلة " كان من أهم الكتب 

ولعل ، (1)المرء بطراز األرابيسك العربي" رتذكّ  وليلةن ألف ليلة إفنجيب محفوظ مثال يقول: " " 
ي ه األساسية هراجع باألساس إلى ذلك البناء الفني المدهش الذي سمت  سرد هذه المقولة 

والتناسق ويظهر ذلك بوضوح من خالل عملية الجمع التي واءمت بين االنضباط واإلحكام، 
 عشرات، بل مئات الحكايات ذات الّروافد المختلفة، والمواضيع المتباينة.

خيط بارز هو الوحدة العضوية، فاالنطباع هذا الشتات من الحكايات، والمواضيع كان يربطها 
 الكلي واحد، والتأثير ال يخالجه أي ارتجاج.

وقد قال في هذا الشأن إبراهيم أنيس: " إن هذا النظام الصارم الذي يربط أجزاء هذا العمل في 
 كل واحد...ولوال هذا النظام ألصبح من المستحيل جمع كل هذا الشتات في واحد متماسك.

                                                           

.11ص ،8818، 8، دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط(: منصور ابراهيم. االزدواج الثقافي وأزمة المعارضة في مصر 1(  
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ى الكثيرين تحديد روافد المتن تحديدا دقيقا، وهذا ناتج بالضرورة عن ذاك الكم وقد صعب عل
قد اعتراه هذا النوع من العسر  " أمل دنقل "الهائل من الحكايات الذي يضمنها المتن. ولعّل 

كتشاف ا –في اكتشاف تراكمات " ألف ليلة وليلة" إذ يقول: " كنت أحاول، وأنا أعيد قراءتها 
طبقاتها التاريخية فهناك جزء مصري، وجزء آخر بغدادي، كما أن هناك جزء أعتقد أنه يرجع 

هم وبدر الّزمان وبندر شاه و  إلى مملكة تيمورلنك، وهو ذلك الذي يحتوي قصص قمر الّزمان،
 (1)ملوك كان الواحد منهم يخرج على رأس جيشه كي يغزو مملكة أخيه..."

الحجم، وهذا التراكم الحكائي جعل روافده الجزئية كثيرة...فالرافد العربي يتجزأ إلى ن متنا بهذا إ
 مصري، بغدادي وشامي و...إلخ

وفي هذه النقطة بالذات هناك من اعتبر أن تلك التجزئات ال أساس لها من الصّحة فالمؤكد 
ة وليلة ألف ليلكئون على أن ظهور لديهم أن ألف ليلة وليلة رافدها األساس هو مصري ويتّ 

كان في أواخر حكم األسرة األيوبية، وأوائل حكم السالطين والمماليك، ونظرا لقوة الدولة أنذاك 
 ر الناس في حيلة لينالوا فيها من ملوكهم دون أن يتفطنوا إلى ذلك.فكّ 

ومن جملة هذه الحيل هو وضع أسماء غير مصرية يعالجون من ورائها حياة ملوكهم 
األسماء غير المصرية هي التي ذهبت بفكر الناس بعيدا ليجعلوا لهذا المتن  وسالطينهم وهذه

 روافد أخرى.

إن مثل هذا القول ينقصه الكثير من المصداقية والموضوعية، ذلك أن معظم أبطال ألف ليلة 
ين توقف وانطالق وعبور بوفي هذا الرحيل جار، والتجار من طبيعتهم الّرحيل، وليلة هم ت

ومحطات مختلفة، وكل ميناء هو مشروع لحكاية جديدة، وكل محطة هي رسم للخطط موانئ 
األولى لقصة ما، ويعودون إلى ديارهم محملين بزادين...وأهم زاد يعنينا هو تلك الحكايات 
والطرائف والنوادر، وهذا ما يجعل التخمين يقول بإمكانية أن الكثير من هؤالء التجار قد يكونون 

 ر قصص ألف ليلة وليلة.مصدرا من مصاد

                                                           

.11(: المرجع السابق، ص8)   
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األساس هو مصري هي مقولة مردودة، فمن المفيد هنا  " ألف ليلة وليلة" لهذا مقولة أن رافد 
التأكيد على اختالف روافد المتن نظرا الختالف أحداثها، ولتركيبة أبطالها، بالرغم أن الحقيقة 

 عن اماتنفصاال المؤكدة أيضا أن شخصيات ألف ليلة وليلة هي شخصيات تكاد تنفصل ا
العام لرسم هذه  فالملمح-نواسالشخصيات الحقيقية، كشخصية هارون الرشيد، وأبي 

الشخصيات هو المخيال الشعبي الذي أعطى أبعادا جديدة مخالفة ألبعاد الشخصيات الحقيقية 
 ؟لكن هل فعال أن ألف ليلة وليلة هي مزيج من جنسيات مختلفة

اله الذي يقف موقفا مشككا فيما ق عبد الملك مرتاضينهم هذا ما يدحظه بعض المفكرين من ب
اآلخرون ويرى أنه من العبث محاولة التضليل، وذلك عن طريق جعل العرب مجّرد عنصر 

 (1) العظيم.من العناصر الهندية، والفارسية واإلغريقية في إفراز هذا األثر 

 "لة وليلةألف لي" قوله في الموسوعة العالمية بأن  ابن الشيخعلى عبد المالك مرتاض ويعيب 
 ،كل األمم القديمة، وأنه ثمرة من ثمرات التعاون اإلنساني ما هو إال أثر اشتركت في صنعه

لمالك ا حسب عبدهو قول مردود  ،كما أن القول بأن مصر هي المصدر األول أللف ليلة وليلة
بدأت من بغداد ثم البصرة، ثم دمشق ثم مصر مرتاض فهو يعتقد جازما بأن ألف ليلة وليلة 

ندها نتهي عويستند عبد المالك مرتاض على أن معظم حكايات هذا األثر تبدأ من بغداد، وت
 مما يقّوي االحتمال األول على أن بغداد هي أّول مصدر لهذا األثر.

م ث كيف يتعّدد المؤلفون وتتوّحد اللغة الفنية للسرد؟ في إنكار: عبد المالك مرتاضويتساءل 
كيف يتعدد هؤالء المؤلفون وتتوحد الرؤية الفنية، كما تتوحد المواقف والشخصيات وتتشابه 

 على تباعد الّليالي؟

، بن النديمالعن ألف ليلة وليلة جاءت في الفهرست  فمن المعلوم أن أقدم إشارة تاريخية قيلت
جمع مجموعة من أسماء األّولين حيث بلغت أربعمائة  عبدوس الجهشياريابن إذ يروي أن 
 وثمانين ليلة.

                                                           

ال بغداد، ديوان المطبوعات الجامعية، تفكيكي لحكاية حمّ  سيميائيالمالك نرتاض، ألف ليلة وليلة: تحليل  (: عبد8)
.88، ص8888   
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ألف ليلة وليلة عربية خالصة، أو هندية خالصة، أو فارسية خالصة فيه  فالقول بأنأخيرا 
الكثير من التجاوز والقفز العشوائي على إشارات دالة واضحة تارة، وخفية تارة أخرى على أن 

ّدد المصادر ومختلف المشارب، فهو مزيج من الحكايات الشعبية المختلفة التي هذا المتن متع
مّدتنا بها عبقرية اإلنسان في أزمنة وأمكنة متفّرقة، وكل حكاية تنتمي إلى مجتمع ما تتمّيز 

 بخصوصية معّينة.

 د فارس تدور أحداثها حول األرواح، واستحضارها وعلىفالحكايات المنسوبة إلى الهند، وبال
حكايات الجن وتأثيرها والحكايات التي تنسب إلى بغداد تدور حول ما يتناقل عن أخبار التجار، 

في الدور والقصور وما يخالط والجواري، وقصص الحب، وحكايات الغرام ومغامرات الملوك 
 ذلك من حياة الترف، والبذخ واللهو، والمجون...

 أيام حكمهم لمصر تسهب في السرد والوصفكما نجد أن القصص التي تنسب إلى الفاطميين 
 واألفاكين والكتاب، والموظفين، والنساء، والجواري، والغلمان. ألخبار اللصوص،

 العصر الذي وجد فيه الكتاب:/2

رابع ضع خالل القرنين الثالث عشر والالكتاب قد و   إن هذالفئة من النقاد تقول  هناك رأي سائد
على كون ألف ليلة وليلة رغم كثرة المغامرات والسهرات،  عشر...وقد استدلت مجموعة منهم

لقرن الخامس عرفا إال في اهما ببساطة لم ي  ها تخلو من ذكر القهوة والتبغ ألنّ وسفر التجار إال أنّ 
عشر، لكن هناك من يرّجح احتمال اإلضافات من قرن إلى قرن لهذا يصعب تحديد ذلك 

 العصر بدقة.

رة الكتاب ل كليلة ودمنة باعتبار العذوبة، والسالسة في التعبير، هناك فريق آخر يقول بمعاص
 أو البعد عن التعقيد.

 أصل التسمية:/3

( وهزار وأفسانة هزار)فارسي عليه اسم  إنه أطلقمعروفا في بداية األمر، لكن يقال  لم يكن
 وأفسانة تعني خرافة، أي ألف خرافة. تعني بالفارسية ألفا،
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التسمية مع مرور الزمن لتصل إلينا تحت هذه التسمية ولماذا تغّير من ألف لكن كيف تغّيرت 
 خرافة، أو من ألف سمر إلى ألف ليلة وليلة؟

 إن في اإلجابة على كذا سؤال يؤكد من جهة أخرى فرضية الّروافد المتعّددة شئنا هذا أم أبينا.

أن ظاهرة  ، ويرى(Gildmeister)هناك من يرى في التسمية داللة بالغية فمثال جليد ميستر 
ة إلى الوزن الموسيقي جعلهم يضيفون الليل يتشاؤم العرب من األعداد الزوجية وميلهم الفطر 

 (1) األلف.الواحدة بعد 

بتأثر التسمية باسمي كتابين كانا معروفين في القرن السابع  فيقول (Elittman) أما ليتمان
 (2) ".عبد وعبد للهجرة هما "ألف جارية وجارية"، وكتاب "ألف

أن زيادة الليلة على األلف من عمل القرن السادس، وهي تفيد  أحمد حسن الزيات ويرى
ذا زيد عليه الواحد أفاد الكمال، وهي درجة فوق   (3) التمام.اإلكمال فاأللف عدد تام، وا 

 السرد في ألف ليلة وليلة:بنية /4

ها، قد تعادل، أو تفوق الحكاية نفس إن فعل الحكي في ألف ليلة وليلة يكتسي أهمية بالغة
فثنائية الحكي/ الحكاية هي سمة إنصاف للدور الذي يفعله الحكي في التأثير، والّربط، وتكثيف 

 المعنى، وتصوير الحدث.

فشهر زاد حينما تضع نهاية الليلة، فهي توحي للملك ببداية الليلة األخرى عن طريق التلميح 
دأ في مقام استفسار أختها دنيا زاد عن مضمون الحكاية التي بأن هناك حكاية غير منتهية تب

 لمحت إليها شهر زاد في نهاية الليلة.

" وسكتت شهر زاد قليال ثم قالت: وليس هذا بأعجب من قصة الوزيرين، وأنيس الجليس، 
 فقالت لها أختها: وكيف ذلك؟"
                                                           

. 2/121وليلة، دائرة المعارف اإلسالمية، مادة ألف ليلة  :( 1(  
 (2) :ELISSEF THOMES et MOTIFS DES MILLES ET UNE NUITS, DAMAS INSTITUT FRANÇAIS, 
1946, P26. 

.18، ص8881، 8لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط: أحمد حسن الزيات، في أصول األدب، (8)   
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ها في ص ذروتهيم تتلخّ هذا التساؤل تتشكل نواة جديدة لقصة جديدة تحمل جملة من المفاب
لشحنة اعاملي التشويق واإلثارة الموجهة أساسا إلى الملك شهريار حينما يبقى استفسار دنيا زاد 

التي تنطلق شرارتها في الليلة الموالية حينما تبدأ هذه الليلة بقول شهريار:" وما حكاية 
 وهو تساؤل آخر يفضي إلى مدخل أخر في الليالي. الوزيرين؟".

ردافه بشحنة شهريار في الليلة الموالية هما مؤشران على الدخول في ؤل دنيا زاد، وا  إن تسا
مسرد جديد، ألن هناك من الليالي ذات الحدث التواصلي، والمفارقة بين الليلة واألخرى هي 

 مفارقة وهمية، الغرض منها هو إبعاد الملل على القارئ المفترض.

الحدث عبر التحّوالت السردية، ففي ألف ليلة وليلة هناك دوما وعلى طول الليالي تجدد في 
هناك أشجار كثيرة كل شجرة تتفرع إلى أغصان، فهناك قصص رئيسية، وكل قصة رئيسة 

 تتفّرع منها قصص ثانوية.

وأكل  ،يبدأ حدث القصة الرئيسية من سفر التاجر، واستراحته بعد عناء السفر تحت ظل شجرة
م ، فأصابت صدر ولد عفريت فقتلته، ورغبة العفريت في االنتقاكسرة وتمرة، ورمى نواة التمرة

 لولده.

وتتفرع عن هذه الحكاية الرئيسية حكايات ثانوية حكاية الشيخ المسن، والغزالة والشيخ الثاني، 
القيتان، وتنتهي الحكاية بأكملها عند إدراك الصباح لشهرزاد، وعند إمعان أختها والكلبتان الس  

مما  لت: وأين هذاه، وأعذبه. فقاا تقول: " ياما أحلى حديثك وأطيبه، وألذّ في اإلثارة حينم
سأحّدثكم به الليلة المقبلة، إن عشت وأبقاني الملك. فقال الملك: واهلل ال أقتلها حتى أسمع 

 حديثها، ألنه عجيب"

ألف ليلة وليلة " في تداخل عجيب، فالتداخل السردي في وعلى هذا المنوال تتوالد قصص" 
ألف ليلة وليلة هو عامل إثارة جديد ألّنه ينفي التراتبية على األحداث، والعناصر الفنية األخرى، 

 فهو بمثابة االنتقال التدريجي/ االستدراجي.
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فاالستدراج هو نتيجة هذا التداخل الذي بموجبه تستدرج األحداث أحداثا أخرى مغايرة، 
ربعة أ يف تقع في مجملها لي()حكايات الليا ، وعلى هذا نجد أنّ وبإيحاءات ودالالت جديدة

 هي: ـأنواع 

وهي حكاية الملك شهريار وما جرى له من أحداث منذ اكتشافه لخيانة : افتتاحية اتـ حكاي أ
 زوجته األولى وحتى نهاية الليالي.

 وهي الحكايات التي أخذت شهرزاد تقصها أمام زوجها الملك شهريار. :رحكايات اإلطاـ  ب

وهي الحكايات التي تدخل ضمن حكايات اإلطار ولها دالالتها الفنية  ـ حكايات تضمينية: ج
 والمضمونية.

وهي الحكايات التي ترد داخل الحكايات التضمينية دون أن تفيد  :طارـ حكايات خارج اإل د
 شيئًا في مجمل أحداث حكايات اإلطار أو الحكايات التضمينية.

 (172لليلة )ا التي تبدأ من م الدين()حاسب كريهذا التقسيم يمكن اختيار حكاية  واعتمادًا على
كمثال من أمثلة حكايات اإلطار )التي ترويها شهرزاد مباشرة أمام  (165وتنتهي بالليلة )

ودراسة تقنيات السرد فيها، إن قراءة متأنية لهذه الحكاية أو أية حكاية أخرى في الليالي،  زوجها.
ويأتي  ،ا جانب مهم من جوانب العملية اإلبداعية الشعبية أال وهو جانب السرد فيهايستوقفن

 متداخلة وهذا ما ستبينه السطور القادمة. هذه الحكاية كمثال تطبيقي بصورةالسرد في 

 تداخل السرد:/5

لسردي اإن من أهم ما تمتاز به حكايات الليالي من تقنية فنية في مجال السرد هو هذا التداخل 
لألحداث، ومن دراسة هذا الجانب الفني المهم والذي تعتمد عليه تقنية بناء المشهد السردي 

 :ستخالص نوعين من تداخل السرد همافي الحكايات، يمكن ا

فتتاحية اوالذي نقصد به تضمين حكاية أو أكثر في صلب حكاية  ـ تداخل السرد التضميني: أ
 التضمين.أو حكايات اإلطار وكذلك حكايات 
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والذي نقصد به تركيب حكاية واحدة من عدة طبقات أو من تراكم : ـ تداخل السرد التراكمي ب
األحداث اعتمادًا على بعض، أو كل عناصر الحكاية، مثل دخول /خروج شخصية أو أكثر 
في/ من المشهد الحدثي للحكاية أو تقدم/تراجع الزمن في الحكاية، أو تغير/ تطور الحادث 

 فيها.

 ،ها، وال يمكن التداخل فيطارإن التداخل السردي التضميني، يقف عند حدود حكايات خارج اإل
فيما تعتمد كل أنواع الحكايات األخرى في الليالي التداخل السردي التراكمي ابتداء من حكاية 

 مرورًا بحكايات اإلطار والحكايات التضمينية. طارالمفتتح وانتهاء بحكايات خارج اإل

يتنا هذه يمكن تتبع النوع األول من تداخل السرد ابتداء من حكاية اإلطار )حكاية في حكا
( حيث تبدأ شهرزاد 165في الليلة )  وتنتهي  (172)حاسب كريم الدين( التي تبدأ في الليلة 

.الخ( …بقصها لهذه الحكاية أمام زوجها شهريار عندما تقول: )بلغني أنه كان في قديم الزمان
هي بقولها: )وهذا آخر ما انتهى إلينا من حديث حاسب بن دانيال رحمه اهلل ، وتنت781ص 

. بعدها تبدأ بقص حكاية أخرى من حكايات اإلطار وهي حكاية 171تعالى واهلل أعلم(، ص 
السندباد ومن خالل رواية أحداث هذه الحكاية نتعرف على )حاسب( ابن الحكيم دانيال وما 

مه حتى نهاية الحكاية وكيف أنه تعرف على بعض الحطابين جرى له من أحداث منذ ولدته أ
الذين عمل معهم في التحطيب وكيف وصل إلى مملكة الحيات ومحاوالته العديدة في العودة 
إلى أهله وكيف أن ملكة الحيات كانت تقص عليه الحكايات العديدة كي تعيق عودته إلى أهله 

بعد أن تعهد أمامها بأن ال يستحم في حمام ألن في عودته موتها، لكنها تقبل في األخير 
حمام عمومي، مما يؤدي ذلك إلى له لكنه يجبر على االستحمام في عمومي...فيعود إلى أه

فقدان ملكة الحيات لحياتها ألن في لحمها دواًء شافيًا لعلة الملك. هذا ملخص للحكاية يظهرها 
اعية تعطي دالالتها النفسية واالجتمعلى أنها حكاية عادية لكن تضمينها لحكايتين أخريين 

والدينية واألخالقية كذلك. إن حكاية )حاسب كريم الدين(، تتضمن حكاية أخرى هي حكاية 
)بلوقا(، التي هي في الوقت نفسه تتضمن حكاية ثالثة من نوع حكايات )خارج السياق( هي 

 حكاية )جانشاه(.
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ول عند وصول )حاسب( إلى مملكة إن الحكاية األولى تنقسم إلى قسمين حيث ينتهي األ
حكاية حيث تبدأ ال… الحيات ومحاوالته العديدة العودة إلى أهله )الخروج من العالم السفلي( 

التضمينية )بلوقا( التي هي األخرى تقف عند التقاء )بلوقا( بالشاب )جانشاه( حيث تبدأ هذه 
)حاسب(  ملة حكاية )بلوقا( أمامالحكاية وتنتهي لتعود ملكة الحيات وبصوت )شهرزاد( بسرد تك
م الملك )شهريار(، تكملة حكاية وعندما تنتهي حكاية )بلوقا( تعود ))شهرزاد(( لتقص أما

 حتى النهاية. ب(حاس)

من المفيد أن نذكر أن شهرزاد كانت بين الحين واآلخر عندما كانت تحكي للملك حكايتي 
حكاية )حاسب( من خالل قولها إن )بلوقا( و)جانشاه( بصوت ملكة الحيات كانت تتذكر 

)حاسبا( كان يطلب من ملكة الحيات بين حين وآخر أن تخرجه من مملكتها إلى أهله كما 
 (.166-161-126-125-181-151جاء في الصفحات )

حكاية )بلوقا(: كاية التضمينيةالح. 

 تطلبعندما كان حاسب يطلب من ملكة الحيات إخراجه من مملكتها إلى األرض كانت هي 
عند ذلك تقص … 781جرى لها من حوادث ص  عليه ما منه أن يبقى في مملكتها لتقّص 

ق في وفّ ي   الذي يخرج في سبيل االلتقاء بالنبي محمد )ص( لكنه العليه حكاية الشاب )بلوقا( 
ذلك ألن وقت خروجه قد جاء قبل والدة النبي محمد )ص( بمئات السنين. في هذه الحكاية 

لمعراج(، ا برواية )اإلسراء وارهالمفاهيم الفلسفية والدينية واألخالقية وكذلك تأثّ الكثير من 
 ،)أن تضمين هذه الحكاية داخل حكاية )حاسب(وبعض القصص الدينية  (امشوبملحمة )جلج

 ريد منه الوصول إلى هدفين هما:أ  

 له ألننسى أهكي يفي مملكة الحيات لفترة طويلة  حاسب(وهو إبقاء ) ـ الهدف الرئيسي: 0
 .في خروجه موتًا لملكة الحيات. )هدف إبطاء(

ة الحيات من حوادث مؤلمة على يد حدث لملك والذي من خالله بيان ما الثانوي: ـ الهدف 2
 .)بلوقا(. )هدف أخالقي(
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حكاية )الشاب جانشاه(.منها  :طارحكايات خارج اإل 

أثناء رحلته  بلوقا((، حيث يلتقي )111) ( وتنتهي في الليلة156تبدأ هذه الحكاية في الليلة )
الذي يجده جالسًا بين قبرين وهو يبكي حيث يبدأ كل واحد منهما  الطويلة بالشاب )جانشاه(

 جرى له إلى اآلخر. بقص حكايته وما

 ر له، ذلك ألن هدفه منال مبرّ  لشعبي بهذه الحكاية داخل حكاية )بلوقا(إن مجيء الراوي ا
وكان …عن الطريق الذي يريد أن يسلكهؤال )جانشاه( بس أساساً وهو قيام )بلوقا(ر برّ ذلك غير م  

لى إاًل مسنًا أو حيوانًا ما، ليهدي )بلوقا( رجى الراوي الشعبي أن يضع في طريق )بلوقا( عل
 الطريق ويمكن االستغناء عن هذه الحكاية التي أخذت أكثر من ربع مساحة الحكاية األصلية.

داخل السردي التضميني في حكايات الليالي ليخدم غرضًا مهمًا من أغراض وهكذا يجيء الت
اخل واألخالقية، ليصبح هذا التدكذلك ليعطي دالالته االجتماعية و  للحكايات،البناء الفني 

إضافة لما فيه من تجويد فني في الشكل وأسلوب مبتكر لربط الحكايات حاماًل للدالالت 
يراد  ،التشبيهية والتماثل لدى  نيةة واألخالقية والنفسية والديالمثل لخدمة األغراض االجتماعيوا 

 السامع.

قد جاءت لتؤكد ليس الداللة االجتماعية  نة داخل حكاية )حاسب(ضمّ م   إن ورود حكاية )بلوقا(
نما لت    ح ماضّ و واألخالقية والدينية التي جاءت من أجلها حسب ما عناه العنوان الكبير لها، وا 

يات حيث أن ملكة الحوادث بسبب التصرف الخاطئ للشاب )بلوقا(، لحيات من حجرى لملكة ا
 ره في الوقت نفسه من الوقوع فيكانت تحذّ  ا روت هذه الحكاية على مسمع من )حاسب(عندم

 نفس الخطأ عند خروجه من مملكة الحيات.

 تداخل السرد التراكمي: 

م األول من حكاية اإلطار، قراءة القسيمكن تتبع هذا النوع من التداخل السردي من خالل 
كمثال على ذلك ابتعادًا عن اإلطالة وهذا ال يعني أن مثل هذا  حكاية )حاسب كريم الدين(
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التداخل قد اختصر على هذا القسم فقط بل إن هذا النوع من التداخل قد اشتملت عليه كل 
  أقسام الحكاية دون استثناء. 

فيما يعنيه تقسيم الحكاية الواحدة إلى مجموعة من األحداث  إن مثل هذا التداخل السردي يعني
لم ها ال يمكن أن تعطي المعنى العام للحكاية األم مالكنّ  ،الصغيرة المكتفية بذاتها معنى وداللة
مر التداخل الث وهكذا يستل والثّ اني باألوّ اني والثّ ل بالثّ تتداخل مع بعضها حيث يتداخل األوّ 

الحدث الذي قبله ويدخل في الحدث الذي  أي أن الحدث يركب علىحّتى تكتمل الحكاية، 
 يليه.

إلى القيام بعملية فحص إجرائي )تجريبي(، للوصول إلى  إن فرز مثل هذا التركيب يدعونا
 (، الذي يتم من خالله هذا الفرز.المقياس )المعيار

 ى:استخراج ذلك المعيار الذي يعتمد عل ومن خالل قراءة متأنية للنص يمكن

 ـ اختالف الحدث األول عن الذي يليه وبنفس الوقت االعتماد عليه. 8

 ـ دخول عنصر آخر في الحدث الذي يليه مثل دخول شخصية جديدة. 2

 ـ تغييرات المكان والزمان. 8

 ومن خالل الفحص اإلجرائي هذا يمكن االقتراب كثيرًا من مثالنا لنرى صحة ما أوردناه.

بلغني أنه كان في : )عندما تقول شهرزاد (172الدين( في الليلة )بدأ حكاية )حاسب كريم ت
 ، ثم تبدأ بقص األحداث:الخ(…ن وسالف العصر واألوان حكيمقديم الزما

:الحدث األول 

ه كان غير ذي خلف حيث لم يرزقه اهلل بمولود حة أنّ موضّ  تبدأ الحكاية عن الحكيم )دانيال(
ك لى إلى دعواه وقبل الوالدة يموت الحكيم مخلفًا لذلفيدعوه إلى ذلك ويستجيب سبحانه وتعا

جه وّ ، وعندما يولد الطفل ويكبر تز ، تحتوي على )العلم والحكمة()خمسة أوراق(تظر المولود المن
 أمه.
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:الحدث الثاني 

ئر إلى بوفي أحد األيام يصلون  ،ابين ويعمل معهمعلى مجموعة من الحطّ  يتعرف )حاسب( 
 إلى داخل البئر إلخراج العسل فيتركه أصحابه داخل البئر.فيه عسل ينزل )حاسب( 

:الحدث الثالث 

فتقيم له  ،روها بأن الذئب قد افترس ابنها )تأثيرات قصة يوسف(ه، ويخبابون إلى أمّ يعود الحطّ 
 مأتمًا.

:الحدث الرابع 

ير غ يخرج من البئر إلى مكان حيث نراه… عود القص أو الخطاب الحكائي إلى )حاسب(ي
 ، ويصل إلى مملكةي(مدخل إلى العالم اآلخر = العالم السفلاألرض، من خالل ثقب جانبي )

 الحيات.

:الحدث الخامس 

وطلبه المساعدة منها في الخروج إلى األرض … الدخول إلى مملكة الحيات وااللتقاء بملكتهن
ساعدتها جرى لها بسبب م البقاء وسماع حكايتها وماها كانت تطلب منه لكنّ  ،والعودة إلى أهله

ويمكن االستمرار في تتبع هذا النوع من السرد في  حكاية )بلوقا( لإلنسان حيث تبدأ بقّص 
 .ه الحكاية والذي يأتي بعد حكاية )بلوقا( و)جانشاه(القسم الثاني من هذ

ثالث ما يرتبط الحدث الفي ،حاسب()بط بالحدث الثاني من خالل شخصية إن الحدث األول يرت
ول سوية ويرتبط الحدث الرابع بالحدث الثاني واأل، باألول دون الثاني من خالل شخصية األم

 من خالل شخصية )حاسب(.

ية، هذا ( كشخصية رئيسط بالحدث الرابع الستمرار وجود )حاسبأما الحدث الخامس فإنه يرتب
ة الحكاية إلى أحداث رغم ترابطها فإن ذلك من ناحية الترابط بين األحداث أما من ناحية تشظي

 يتم من خالل:
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من  (، وانتقالهمثل ذهاب )حاسب( مع الحطابين إلى البئر )الحدث الثاني ـ تغير المكان: 0
 .عالم األرضي إلى العالم المجهول )السفلي(، مملكة الحيات )الحدث الرابع(ال

دث الثاني عند الحدث األول إلى الحمثل انتقال  دخول شخصية جديدة أو فقدان أخرى: ـ 2
 ودخول الحطابين إلى الحدث.غياب شخصية األب )موته( 

أي وقوع حدثين في وقت واحد مما يدفع الراوي الشعبي إلى سرد كل حدث على  ـ التزامن: 3
ن كان م حده من خالل استخدام الزمة لغوية محددة يلقيها على سامعيه، مثل قوله )وأما ما

أن هذه الحكاية وكأغلب حكايات الليالي، تعمد على حدث مركزي ترتبط به نرى الخ(. …أمر
األحداث األخرى، إن كان ذلك االرتباط على شكل تسلسلي، أو على شكل عنقودي أو شبه 

 عنقودي.

بق من س راد دون العودة إلى مامام باطّ األهو تحرك السرد الحكائي إلى واالرتباط التسلسلي 
كز مجاميع ترتبط كلها في مر  فنعني به توزيع األحداث علىاالرتباط العنقودي أما ، أحداث
ريم يمثله االرتباط الوارد في حكاية )حاسب كوالذي )شبه العنقودي( فيما يعني االرتباط واحد، 
تشظى إلى شظيتين أو ثالث فقط دون أن يكون أكثر وجود حدث مركزي ي ، فهو يعنيالدين(

 رتباط عنقودي.من ذلك ليتحول إلى ا

مة في سرد حكايته هذه تعتبر من التقنيات المهت التي استخدمها الراوي الشعبي إن التقنيا
عادة اكتشافها مرة ثانية في أدبنا السردي الحديث ع لكم أن ، فهو بحر شاسوالجديرة بالدرس وا 

قبلون عليها م تختاروا الغوص فيه والبحث عن كنوزه في القادم من دراساتكم العلمية التي أنتم
   بعون اهلل.

 تحياتي القلبية الخالصة أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وعلى المحبة نلتقي.مع 

 بّنابي. ستاذةاأل


