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نستطيع اف نقوؿ الحكايات العجيتة في الف ليلة وليلة تركت مجاال واسعاً اماـ القارئ

إلسػتدداـ مديلتػػو وتترتػػو ومعارفػػو فػػي التعتيػػر ألنهػػاج وذلػػم اف العجػػائتي ةم اةػػة فجػػوات ألقليػػة
يلجأ اليو القارئ في تطاةو ةإتجاه التعتير ألن ىويتو التي تحتاج الى التنظير والعودة الى قػرااات

أترىج وىذا يساألده أللى قلب التوقع وكسره انها أدت الى تشويو ألقلو وتسلل الملل فيو.
فالنقالت النوألية والمغامرات العجيتة والغريتة فيها تجعلنا نسكت أو نقف ونفكػر ألػن

العجيب والغريب فيهاج وذلم اجػل تحػحيم مسػار ااتطػااج وسػير اإلنسػاف أللػى ىػذا المسػار
يؤدي في في نهاية اامر الى ألدـ الححوؿ أللى أي شيا والتقاا ةدفي حنين.

الهوية المعرفية والحكاية:

رةمػػا ال يدلػػو أللػػم مػػا مػػن إشػػكالية معينػػةج سػػواا كػػاف ذلػػم فػػي مو ػػوألو أو منهجػػو أو

ىدفو؛ وىذا أمر طتيعي في حقػوؿ المعرفػة التشػرية؛ اف مسػألة الهويػة المعرفيػة تكتسػب قيمتهػا

من قدرتها أللى إنتاج أنمػوذج معرفػي جديػد ػمن الظػروؼ التػي تػؤدي الػى فػيا توج ف ػالً ألػن

قدرتها أللى طرح أسئلة جديدة ت ري الحقل الذي توجد فيوج وقد كاف مو ػوع الهويػة المعرفيػة
لحيقا ةغيره من المو وألات.
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أف تنميػة أي مجتمػع مػن المجتمعػات التشػرية ال تتػأتى إال مػن تػالؿ الفهػم أللػى حػد

تعتير" ماكس فيتر ) "(Max Weberالذي قحد ةو تحوفا فهم النمػوذج التحػوري المػرتت

ةعقالنية اافعاؿ .ولتو يم ىذا الةد من شرح الفعل االجتماألي إذ مجموع اافعاؿ الفردية ىو

الذي يفسر الظواىر االجتماألية والفعل االجتماألي ىو نتيجة لمدتلف التراةطات العالئقيػة ةػين

اافػراد فػي و ػعية معينػة أو تجػاه ظػاىرة مػا " الفعػل االجتمػاألي ىػو كػل طريقػة فػي التفكيػر

والشػعور وجهتهػا متنيػة حسػب النمػاذج التػي ىػي جمعيػة ةمعنػى أنهػا مشػتركة مػن قتػل أأل ػاا

جماألػة معينػة مػن ااشػداص ويم ػل الفعػل االجتمػاألي مدتلػف النشػاطات والسػلوكات التػي قػد
تتػػدو فيليولوجيػػةج أو نفسػػية فػػي حػػين ىػػي تحمػػل فػػي تلفيتهػػا اةعػػادا اجتماأليػػةج اذ كػػل شػػيا

اجتماألي")ٕ( كلمة نماذج ىي الرسمج والم ل الذي نتتعوج ونستلهم منوج وننسدوج فم ال الدياطة
تفحل ثوةا حسب نموذج من الورؽ (النموذج يوحي ةفكرة الم اؿ)ٖ().

ولذلم فتناا النموذج حسػب "فيتػر" يعتمػد أللػى التجريػد النظػري الػذي ال يتحػ ألػن

التطػاة مػع الواقػع إذ ىػو ال يتحػ ألػن المماثلػة مػع الواقػع (وىػذا ىػو الػدور ال ػمني لسػارد

الحكاية الشعتية( ةل ينطل التاح من متدأ فهم اافعاؿ فإمػا يكػوف واقعيػا امتريقيػاج ومػن ثػم
يكوف ام اج وإما يكوف ير واقعي ومجردج ومن ثم يكوف وا حا.
ومنػوج النمػوذج التحػوري للحكايػة الشػعتية المتنػي أللػى ألقالنيػة اافعػاؿ ومفهػوـ

العقالنية ألند" فيتر" يتنى أللى افتراض أف معنى أفعالنا يتحدد ةالنستة إلى المقافد أو الغاياتج

ولتوقعػات اآلتػرينج وكػل أللػم اجتمػاع يهمػل ىػذه الفر ػيات يحػل إلػى ألػدد المتنػاه مػن
االستدالالت الداطئة.

يمكػن فهػم متػادئ الهويػة المعرفيػة فػي الحكايػة مػن تػالؿ ةنيػة المديػاؿ االجتمػاألي
وألالقة التأثير والتأثر ةينو وةين الحكاية الشعتيةج إذ العالقة ةينهما تشتو ألالقة الدلية ةالجسم.
والمدياؿ ىو " مجموألة التحورات المشتركة لدى جماألة معينػة تجػاه أتػرى ذلػم أف
كل مجتمع منظم ةلغة تافةج ومحيطو الداص ةو ينتج مكانة تافة ةو.
المدياؿ االجتمػاألي يتػرز أحيانػا فػي شػكل إيػديولوجيا وأحيانػا فػي شػكل يوتوةيػا وىمػا

شكالف من الوألي اإلنسانيج يشكالف التنيػة الحػراألية الداتليػة للمديػاؿ :ذلػم أنػو يظهػر فػي
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شػكل يوتوةيػا منقلػب ألػن الواقػع ىارةػا منػو وذلػم لتحقيػ " نػوع مػن الفػردوس المفقػود "الػذي

يسػتعيد فيػو التشػر إنسػانيتهم)ٗ( ج و مػاداـ ةهػذا الشػكل فػاف حيػاة اافػراد االجتماأليػة مليئػة

ةااحداث الواقعية والرمليةج التي ألترت ألنها الحكاية منذ اازمنة الغاةرةج فالحكاية مأتوذة من

االحتيػاط التػاريدي للمجتمعػات فهػي مو لػة فػي القػدـ و ترجػع ةنػا إلػى ألحػور تسػت كػل تػاري
مدوف)٘(.

نفهػم مػن ىػذا أف للحكايػة دوراً فػي تنميػة المجتمػع وىػذا مػن تػالؿ توظيػف الحػاكي

لمدتلػف المرجعيػات المشػ ّكلة للحكايػة فػي إثػراا التنيػة المدياليػة للمجتمػعج ونشػير فػي ىػذا

الحدد الى أَنّو ال تحدث أية تنمية أو تطور أللى مستوى الواقع االجتماألي إال إذا حدثت أللى

مستوى العالم االفترا ي.

)(ٙ

ففػػي رأي ةػػوؿ ريكػػور أف سػػؤاؿ الهويػػة الشدحػػية ىػػو فػػي فػػميمو قػػائم أللػػى تحػػور

يتوس في السرد ةين الحياة والفكرج فلكي يحل المرا الػى معنػى حياتػو الةػد لػو مػن أف يسػتمد
مػػن السػػردج ومػػن الهويػػة الدياليػػة التػػي يحققهػػا السػػرد تحديػػداًج فػػورة معينػػة ىػػي قػػواـ ىويت ػػو

الشدحػػية) (ٚج وإف الهويػػة السػػردية الناتجػػة مػػن الهويػػة الشدحػػية الفرديػػة ىنػػا تع ػ ّد حػػال ةػػديال

للق ػػية المطروحػػػة – الس ػػرد فػ ػػي الحيػ ػػاة والفك ػػر – فػ ػػنحن ن ػ ػػع الحي ػػاة ةمنلل ػػة الحكاي ػػة أو
الحكايات التي نرويها ألنهاج وقد يتدو فعل الحكي مفتاح االرتتاط والحلة التي نلمم اليها حػين

نتحػػدث ألػػن تماسػػم الحيػػاةج ألسػػنا معنيػػين ىنػػا ةوحػػدة سػػردية فػػي الجػوىر؟)(ٛج ىنػػا أف إشػػكالية
التماسم والتقاا في اللماف أو ةعتارة وجيلة إشكالية الهوية توجد ىناؾ وقد ارتفعت الػى مسػتوى

جديد من الو وح ومن االلتتاس أي اًج ىناؾ يرتفع سػؤاؿ الهويػة ويحػل الػى جػوىر السػردج وقػد

يؤلػف السػرد الدػػواص الدائمػة لشدحػػية مػاج ىػػي يمكػن أف يسػػميها المػرا ىويتػػو السػرديةج ةتنػػاا
نوع من الهوية الدينامية المتحركة الموجودة في الحتكة التي تدل ىويتو الشدحية.
فالهوية المعرفية الناتجة ألن الهوية السردية ىنا ال تتقاةل اال مع التواف المتعػاكس فػي

الحكاية نفسها).(ٜ

إف كشػػف ةواأل ػ الطمػػع وشػػدتو فػػي الػػنفس التشػػرية يحتػػاج الػػى ر ي ػة وا ػػحة وفطنػػة

إلكتشاؼ وةياف أستاب التشاةو المعرفي فيما ةين الحكاياتج ولم يكػن كػل الحكمػاا والفالسػفة
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مدرسين ةقدر كونهم استقوا فلسفتهم من واقع حياتهمج فقد ظلت المجتمعات ( قديماً وحدي اً)
مهد التجارب ومنتع الحكم ومحدر الوألي والفكر ولم يكن الم قف تائتاً ألػن الحكمػة أو ةعيػداً
ألن واقعو ةعد أف أفتم لكل أللم فلسفتوج فلألديب فلسفتو المعرفيةج كما للحكػائي أو الروائػي

فلسػفتو المعرفيػػة أو للغػػوي فلسػػفتو م لمػػا للفيلسػػوؼ منهجػػو وفلسػػفتوج وىكػػذا أفػػتحت الهويػػة

للحكاية ىويات معرفيةج وتؤدي في نهاية االمر الى إنشطار الحكاية الى حكايات ك يرة)ٓٔ(.

يمكننا أف نترجم ىػذا الكػالـ الػى لغػة سػردية ةػالقوؿ  :إف الحكايػة حػين تتشػت ةاسػم

العلمج ةديالً ألن الهويةج يتراجع دور اللمافج وةقدر ما تتمسم ةاللماف تتراجع أىمية اسم العلمج

فاسم العلم في النص السردي ىو تعتير ير فحيم ألن ىويتو الذاتيةج أمػا النسػياف فهػو مفعػوؿ
اللماف في ىوية المطاةقةج وحين يحتفظ التطل ةمطاةقة اآلتر لو ةاسم العلم فق ج فهذا لشػعوره

ةأف اآلتر يهدده ةانتلاع ىويتو ألن طري انتلاع اسموج أمػا حػين يظػل التطػل يمػارس لعتػة الػذاكرة
تعرؼ ىويتو ةانفتاحو أللى اآلتر.
والنسيافج مع ةديلو المطاة ج فهذا يعني أف ما يهم التطل ىو ّ

فالهويػػة فػػي اتػػر اامػػر ليسػػت الوجػػود مػػع الػػذات ةػػل الوجػػود مػػع اآلتػػرج إف اإلنسػػاف

المعتلؿ (م ل حي ةن يقظػافج وروةنسػن كػروز) ال يمكػن اف يفكػر ةهويتػوج مػا لػم يتميػل ألػن اتػر

ماج ومن ثم فإف اآلترية وليست المطاةقة ىي العنحر االوؿ في تكوين الهوية)ٔٔ(.

فتكػػوين الهويػػة تػػؤدي الػػى ىيمنػػة ثقافيػػة مفهوم ػاً فػػي سػػيطرة نم ػ مػػن الفكػػر واانظمػػة

اللغوية والمعرفية لطتقة أو جماألة إجتماألية معينة أللى اانماط السائدة في المجتمع فػي مرحلػة

تأريدية معينةج وتفرض ىذه االنماط نفسها أللى معظم الجماألة المتدألة والم قفة الذين يعيشوف

في ظروؼ إقتحادية وإجتماألية متشاةهة)ٕٔ(.

وى ػػذا التش ػػاةو ةم اة ػػة وج ػػود ش ػػتكات ك ي ػػرة م ػػن الت ػػداأليات ف ػػي ةني ػػة ال ػػنص اادة ػػي

وتشكيالت تحويرية ومواقػف دراميػة مرتتطػة ةنحػوص كاتػب معػينج يحػل اليهػا الناقػد ألػن طريػ

سيرة الكاتػب الذاتيػة والقػرااة النحػيةج وىػذا يعنػي إكتشػاؼ التطػاة مػن الناقػد ووجػود ألالقػات

ةين الكلمات وةع ها وحكايات وأترى)ٖٔ(.

قد تدتلف ىػذه الحػدود والتعريفػات فػي مػا ةينهػاج ولكػن إتتالفهػا دليػل أللػى أف نػص

ألف ليلة وليلة حماؿ أوجوج وقاةل لقرااات متعددة ولتحانيف نوألية كذلم)ٗٔ(.
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العجيب في المعاجم العرةية:
وردت لفظة" ألجيب " في القراف الكريم مرتينج مرة فػي قولػو تعػالى " :يػا ويلتػي أألػد

وأنا ألجوز وىذا ةعلي شيدا إف ىذا لشيا ألجيب")٘ٔ( ج ومرة أترى في قولو تعالى :ةل ألجتوا

أف جااىم منذر منهم فقاؿ الكافروف ىذا شيا ألجيب" ) (ٔٙج وقد جعلها القراف في المو عين

ففة ؛ مرة لو ع سارة وىي العجوز وةعلها إةراىيم شي ج ومرة ففة لمجيا الرسوؿ وللتع ؛

أي لما يتجاوز طاقة التشر وألاداتهم ويدتل في قدرة اهلل المعجلة  .وىما  -اآليتاف  -تحمالف
معنػى التغيػر النفسػي أو الحيػرة والدىشػة التػي تنتػاب االنسػاف ألنػد سػماألو كالمػا يدتلػف ألػن

الكالـ الذي األتاد سماألو أو ر ية شيا لم يكن قد األتاد ر يتو من قتلج أو تغيير الواقػع ةواقػع

اتر متاين لو .وقد تسرب ىذا المفهوـ من القراف الكػريم الػى المعجمػات العرةيػة فػاةن منظػور(
ت  711ى ػ ) يعرفػو ةقولػو" :العجػب إنكػار مػا يػرد ألليػم لقلػة األتيػاده والنظػر الػى شػيا يػر

مػألوؼ وال معتػاد .وقولػو تعػالى ":وإف تعجػب فعجػب قػولهم "الدطػاب للنتػي -فػلى اهلل ألليػو

وسلم  -؛ أي ىذا مو ع ألجبج حي أنكروا التع "

)(ٔٚ

وجاا في المعجم الوسي " :العجب روألة تأتذ االنساف ألند اسػتعظاـ الشػيا .يقػاؿ

:ىػذا أمػر ألجػبج وىػذه قحػة ألجػب .وألجػب ألاجػب  :شػديد( للمتالغػة() (ٔٛوةػالرجوع ثانيػة

لالسػتعماؿ القرانػي لمػادة( ألجػب) وجػد أّنهػا وردت ةحػيغة أترى(ألجػاب) وإف كػاف ذلػم
حافالً مرة واحدة في قولو تعالى  :أَجعل ْاآللِهةَ إِلَهاً و ِ
اب). (ٜٔ
احداً إِف َى َذا لَ َ
ش ْياٌ ألُ َج ٌ
ََ َ َ
َ
ّ
شاع ةين جموع المفسرين أف لفظة" ألجاب " ىي من مرادفات لفظة " ألجيب" ج قاؿ
فاحتا تفسير الجاللين " :إف ىذا لشيا ُألجابج أي ألجيب".

)ٕٓ(

وألنػد العػودة الػى معجػم" مجمػل اللغػة "الةػن فػارس(ت  395ىػػ) وجػدنا أف العجيػب

والعجػاب ألنػده شػيا واحػد وىػو اامػر يُتعجػب منػوج وأمػا العجػاب فػأك ر منػو)ٕٔ( ج وقػد سػتقو
الدليػل ةػن أحمػد الفراىيػدي (ت  175ت) فػي التفريػ ةػين الحػيغتين قػائال " :أمػا العجيػب

فالعجػب وأمػا العجػاب فالػذي جػاوز حػد العجػبج م ػل الطويػل والطػواؿ ونقػوؿ ىػذا العجػب
العاجب أي العجيػب واالسػتعجاب شػدة التعجػب)ٕٕ( ج أمػا اةػن سػيدة (ت  458ىػػ) فقػد تجػاوز

ٕٖٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

مجرد الوقوؼ ألند مدتلػف الحػي المنحوتػة مػن المػادة( ألجػب ليحػ ّد حػداً يعػرؼ ةػو العجيػب

العجب أألجاب")ٖٕ(.
والعجب إنكار ما يرد ألليم لقلة األتيادهج وجمع َ
العجب َ
قائال"ُ :

فالعجػب إذف ال يححػل مػن الشػيا المػألوؼج المػأنوسج وإنمػا يححػل مػن الشػيا

الغريػبج الغائتػة أسػتاب حدوثػوج كمػا نػص ألليػو وأكػده الشػريف الجرجػاني (ت  816ىػػ) فػي

ألما تفي ستتو")ٕٗ(.
التعريفات ةقولو ":العجب انفعاؿ النفس ّ

العجائتي في الف ليلة وليلة:

حاولنا في ىذه الدراسة تحليل الهيكل الفني للعجائتي لػتع

الحكايػات التػي احتوتهػا

(الليػػالي) دوف الدػػوض فػػي تاريديػػة الػػنص أو مقوماتػػو أو أسػػس جمعػػوج وكػػذلم لمػػا احتوتػػو مػػن

ألنافػػر ألرةيػػة كانػػت أـ أجنتيػػة .و(ألػػف ليلػػة وليلػػة) كتػػاب جمػػع فيػػو القػػاص الشػػعتي ألش ػرات

الحكايات التي األتمدت أساساً أللى حكاية واحدة افتتم ةها القاص الشعتي ىذا السفر العظيمج

فكػاف ةػذلم قػد أةػدع أسػػلوةاً فنيػاً جديػداً .إف الحكايػة التػي األتمػػدىا القػاص الشػعتي لينشػر مػػن

تاللهػػا مجموألػػة مػػن الحكايػػات ااتػػرىج قػػد ةنيػػت أساس ػاً أللػػى فكػػرة (أف المػػرأة ىػػي أسػػاس

الديانة والمكػر) وةهػذاج فػإف القػاص الشػعتي كػاف معنيػاً ةالدرجػة ااولػى ةتو ػيم ىػذه الفكػرة –

سلتاً أو إيجاةاً -من تالؿ الفن القححي .اف القحة (ااسطورةج ااياـج الدرافات ..الػ ) لهػا
تأثيرىا الكتير في حيػاة العػرب وىػم يتسػامروف ويق ػوف ليػل الديػاـج ثػم ليػل التيػوت ةعػد التعػب

والعمل الشاؽج ةسرد م ل ىذه ا لحكاياتج ىذا الفن الذي اةتدأ ةو كتاب الليالي ليؤكد فحة أو
تطأ تلم الفكرة ..اف القاص الشعتي لم يجد في المقامة أو كتب ااتتار والحوادث والسيرج

وكػػذلم كتػػب التػػاري ج مػػا ىػػو أفػػلم فػػي نقػػل موقفػػو مػػن تلػػم الفكػػرة ..فكانػػت الحكايػػات ىػػي

الوألػػاا الحامػػل لهػػا ..وىكػػذا توالػػدت ةػػين يديػػو ومػػن تػػالؿ الحكايػػة التػػي افتػػتم ةهػػا لياليػػو –

مجموألة مػن الحكايػات ااتػرى التػي قامػت أي ػاً ةتوليػد حكايػة ثانيػة .ةػدأ الفػن القححػي -أو

الفػػن الحكػػائي -في(ألػػف ليلػػة وليلػػة) ةحكايػػة واحػػدة ىػػي حكايػػة (الملػػم شػػهريار) الػػذي حكػػم
أللى نحف المجتمع (النساا) ةالموت ةستب تيانة زوجتو لو مع أحد ألتيدهج كما ىو الحاؿ مع
أتيو الملػم (شػاه زمػاف) الػذي وجػد زوجتػو تدونػو احتالػت مػع أحػد ألتيػده ..وىكػذا كػاف قػراره

ةقتل كل امرأة ةعد الدتوؿ ةها ..حتى جاا الػدور الةنػة وزيػرهج فمػا كػاف منهػا إال أف تحتػاؿ ألليػو
ٖٖٔ

الهوية المعرفية والفعل العجائتي في الحكاية  -الف ليلة وليلة أنموذجاً -
د .إدريس كريم محمد

ةحيلة تجعلو يؤجل تنفيذ حكمو ةها إلى الليلة المقتلػة...فكانت الوسػيلة التػي احتالػت ةهػا ألليػو

ىي " الحكاية" فراحت تقص أللى مسامعو الحكاية تلػو ااتػرى… وكانػت ال تنتهػي مػن قحػها

ةسػػتب أف الحػػتاح كػػاف مػػدركاً لهػػاج فتسػػكت ألػػن الكػػالـ المتػػاح .إف ىػػذه الحكايػػةج يمكػػن أف

نطلػ ألليهػػا اسػػم حكايػػة (المفتػػتم) ذلػػم اف السػػرد القححػػي فػػي ىػػذا الكتػػاب قػػد اةتػػدأ ةهػػاج
فكانت فاتحة لػوج فجاات كعنقود العنب في تحميموج والراة لمجموألة مػن الديػوط السػميكة

التي كانت تحوي مجموألة من الديوط الد راا الرفيعة التي تحمل حتات العنب… وىي ةهذا

التنظيم الفني الرائػع تم ػل فػي ةنائهػا ألنقػوداً واحػداً أساسػو (حكايػة المفتػتم) حيػ تتفػرع منهػاج

حكايات أترى ُألرفت ةاسم (حكايات اإلطار) أي الجامعة لنوع اتر من الحكاياتج ال تدتلف

ألنها ةشياج ولكنها تدتل في ةنائها ومحتواىاج وقد أسمينا ىذا النوع من الحكاياتج ةحكايات
(الت مين)ج أي الحكايات التي جاات من حكايػات (اإلطػار) .وقػد توالػدت حكايػات أتػرى

داتل حكايات (الت مين) أسميناىا حكايات (تارج السياؽ) .اف حكايات (الت ػمين) لهػا مػا
يعلل ستب ورودىا داتل حكايات (اإلطػار)ج إذ تػرتت ةػالمحتوى العػاـ ةوشػيجة أو أتػرىج كػأف
تكػػوف ةسػػتب حكمتهػػاج انهػػا تحمػػل دالالتهػػا الرمليػػة لحػػدي مػػاج أو أف تكػػوف للتسػػليةج أو…

ال ولكن حكايات (تارج السياؽ) ال تفيد المحتوى العاـ لحكايػات (اإلطػار) ةشػيا اللهػم إال
إفادة حكايات (الت مين) منها ..إذف فالحكايات التي يتألف منها كتاب الليالي ىي
أللى أنواع أرةعة:
ٔ -حكاية المفتتم.
ٕ -حكايات اإلطار.
ٖ -حكايات ت مينية.
ٗ -حكايات تارج السياؽ.
وقد جاا النوألاف ااتيراف ليقوما ةدور:
 التسلية ألن أحد شدوص الحكاية.
 للعترة.
ٖٗٔ
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المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

 لدفع مكروه ألن أحد الشدوص.
 أستاب أترى متنوألة.
إف (حكايػػة المفتػػتم) قػػد مهػػدت فعػػل القػػص (الحكػػي) – شػػكالً وم ػػموناً – ليقػػوـ
ةدوره في نقل مجموألة من الحكايات ااترى التػي ال ألالقػة لهػا ةالحكايػة ااولػى إال ةمػا يطيػل

من زمنه اج وليقػدـ الشػواىد للشدحػية الرئيسػية (شػهريار) ةمػا يعطػل تنفيػذه للقػرار الػذي اتدػذه
د جنس (الحريم) مؤكدة –أي الحكايات ىذه -الفكرة نفسها التي ةنى ألليها القاص الشػعتي

لياليػػو .وأي ػاً مػػا يعاكسػػها ويقػػف ةال ػػد منهػػا فػػي ألر ػػو انػػواع النسػػاا-سػػلوكياً -ممػػا يػػدفع

ةػػ(شهريار) –وىػػذا مػػا تهػػدؼ إليػػو الليػػالي – إلػػى الرجػػوع ألػػن قػػرارهج وىكػػذا أفتحت(شػػهرزاد)
محامي الدفاع ألن ةنات جنسها أماـ الرجل (الحاكم = الملم) (شهريار) فكاف نحيتها النجاحج
وانتحرت لتنات جنسها ليس أماـ (شهريار) فحسب ةل أماـ كػل الرجػاؿ الػذين يحملػوف الفكػرة

نفسها التي كاف يحملها (شهريار) ألن المرأة وتيانتها ودىائها)ٕ٘(.

إف العجػػائتيج وفق ػاً إلفػػطالحات الشػػكالنيين الػػروسج ىػػو العنحػػر المهػػيمن)(ٕٙأللػػى

تطػػاب الػػف ليلػػة وليلػػة فػػي تشػػكالتو وفػػي مو ػػوألاتوج فػػنحن نجػػد العجيػػب والغريػػب يتػػداتالف

حتػػى مػػع الحكايػػات التػػي تكػػوف فيهػػا شدحػػيات ذات مرجعيػػة تأريديػػة كهػػاروف الرشػػيد والػػوزير
يحيي الترمكي وموسى اةن نحير وسواىمج وىذه الشدحيات المرجعيػة ال تػدتل ػمن (فواألػل
العجػػائتي)؛ أي الشدحػػية التػػي تقػػوـ ةدلػ الفعػػل العجيػػب .ولكػػن تقػػع م ػػل ىػػذه الشدحػػيات
المرجعية في موقع المتلقي لهذه ااحداثج كمػا ىػي الحػاؿ فػي حكايػة موسػى ةػن نحػير ومدينػة

النحػػاس)(ٕٚج وىػػاروف الرشػػيد فػػي حكايػػة (حمػػاؿ ةغػػداد والتنػػات الػ الث)) (ٕٛو يرىمػػاج كمػػا أف
لػػدينا حكايػػة كاملػػة فػػي الليػػالي تحمػػل إسػػم ( ألجيػػب و ريػػب))(ٕٜج فتػػدف سػػرد الحكايػػات

المدىشة ةعجائتيتو ىو الذي جعل شػهريار أسػيراً للحكػيج ففػي نهايػة الليلػة ال انيػة والسػتين ةعػد

الستمائة تعجب دنيازاد ةسرد أتتها قائلة ":ما أحسن ىذا الحدي وأطيتػو وأحػاله وأألذةػو فتػرد
ألليهػػا أتتهػػا ةػػأف ىنػػاؾ ااحسػػن وااطيػػبج وأيػػن ىػػذا ممػػا أحػػدثكم ةػػو الليلػػة القاةلػػة إف ألشػػتج

وأةقاني الملمج فقاؿ الملم في نفسو :واهلل ال أقتلها حتى أسمع ةقية حدي ها)ٖٓ(.

ٖ٘ٔ

الهوية المعرفية والفعل العجائتي في الحكاية  -الف ليلة وليلة أنموذجاً -
د .إدريس كريم محمد

و إذ أألػرض فػي ىػذا التحػ

لمو ػوع العجائتيػة فػي ألػف ليلػة وليلػة إنمػا أفػتو الػى

الوقػوؼ أللػى أحػد ااسػتاب التػي جعلػت مػن ىػذا اللػوف اادةػي متػداوال ةػين القػراا  .محاولػة
التأكيد أللى أنو ثمة ألجائتية و رائتية في ك ير من النحوص السػردية التراثيػة القديمػة وال سػيما
الجغرافيةج أو ما يتحل منها ةأدب الػرحالتج ىاتػو النحػوص التػي مػا تػلاؿ مو ػع إدىػاش حتػى

يومنػا ىػذا  .كمػا يشػير الػى ذلػم الػدكتور ألتػد اهلل أةوىيػف فػي كتاةػو" :النقػد اادةػي العرةػي

الجديد في القحة والرواية والسرد " فالعجائتيػة مػن حيػ ىػي شػكل مػن أشػكاؿ القػص قديمػةج

استهلكها التراث العرةي منذ زمن في المدوف منػو والشػفوي  .فػال يُنكػر ألاقػل الكػم الهائػل مػن
العجائتي الذي احتوت ألليو حكايات ألف ليلة وليلة التي تلتر ةحكايات أسفار السندةادج وما

تحملػو مػن الحػدي

ألػن المدلوقػات العجيتػة والكائنػات الدرافيػة واامػاكن ااسػطورية التػي

وطئتها أقداـ السندةاد"

)ٖٔ(

.

أما مػن حيػ ىػي محػطلم نقػدي فهػي جديػدةج تلتحػ التحػاقا وثيقػا ةػالدوارؽج ىػذه

ااتيرة التي تعمد العجائتية الى جعلها طوع ااجواا السردية)ٕٖ(.

تتنوع مرجعيات العجائتي في ألف ليلة وليلة لتتشاةم مع المتديل العجائتي في السػرد

العرةػػي القػػديمج فػػالنص العجػػائتي فػػي الليػػالي ينفػػتم أللػػى جغرافيػػا المتديػػل فػػي كتػػب الػػرحالتج

وكتػػب الكونيػػاتج وينفػػتم كػػذلم أللػػى العجػػائتي فػػي المرويػػات السػػيرية والحكائيػػةج والكرامػػاتج
والمناماتج ولكن اليعنػي ىػذا التشػاةم وىػذا اإلنفتػاح أف تكػوف النحػوص العجائتيػة فػي الليػالي

فدى لتلم المرويات إذ يوجد إتتالؼ أساسي متعل ةإةداألية المتديل الحكائي)ٖٖ(.

يتميػل العػالم العجيػب ةأنػو ينتمػي الػى ألػالم ال يشػتو ألػالم الواقػع ةػل يجػاوره مػن دوف
افطداـ و ال فراعج ر م اتتالؼ القوانين التي تحكم العالمينج وتتاين ففاتهما.
فقػارئ الحكايػات العجيتػة فػي ألػف ليلػة و ليلػةج يتعػاي

مػع السػحرة و العمالقػة و

الجاف فيطمئن إلى ةع ها و يدشى ةع ها اآلترج و ىو منذ التداية يترؾ ألالمو الواقعي و ينتقل

ةالفكر إلى ألالم اتر ) (...يتدلى فيػو مؤقتػا ألػن حسػو النقػديج و يقتػل ةػدتوؿ اللعتػة الفنيػةج

ومما يساألده أللى ذلم أف القارئ يستسػي العػودة إلػى تحػورات الطفولػة التػي سػتقت اكتسػاب
التفكير العقالني)ٖٗ(.
ٖٔٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
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أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

فالحكاية العجيتة ىي ترؽ سافر للقواألد السردية المتداوؿ ألليهاج وذلم الستدألائها

كل ىذه اانواع لها
للدوارؽ تارةج واستح ارىا للرمل أترىج ناىيم ألن اشتراؾ اإلنس والجن و ّ

ألرفها المستقلج ور م ذلم يتقتلهػا القػارئ ةحػدر رحػب انػو يػدتل فػي اللعتػة النوأليػةج وي ػع
معتقداتو ةين قوسين)ٖ٘(.

مما ال ريب فيو أف كتاب ألف ليلة وليلة " يعد من أشهر الكتب ذات الطاةع الشعتي

والتنية التعجتية حي يقوـ أللى وفف ألوالم فوؽ طتيعية داتل ألالم طتيعي مألوؼ وشدوص
يتدذوف ىيئات ك يرةج أي يطالهم االمتساخ والتحوؿج مما يػدألو إلػى الحيػرة والتػردد فػي نفػس

المتلقيج وتلػم أىػم تحػائص اادب العجػائتي ألنػد تػودوروؼ ومػن أم لػة ىػذه القحػص أي ػاج

سيرة ألنترة ةن شدادج وسيف ةن دي يلفج ااميرة ذات الهمة ...ال ج ةاإل افة إلى العدد الذي
ال يححى من السير ااترى والشدحيات ااسػطورية التػي أْثػرت الديػاؿ العرةػي وميػلت دروةػوج
ودلت أللى" ألظمة ىذا اادب الذي تنتمي إليو وكذا إنسانيتو"

)(ٖٙ

إف حكايات ألف ليلة وليلػة تيػر نمػوذج للنػوع العجػائتيج ألنػدما نتػدأ ةقػرااة ألػف ليلػة

وليلػػةج نحػػن نلتقػػي مػػن أوؿ الحكايػػة – وىػػي حكايػػة اإلطػػار حكايػػة شػػهريار وشػػهرزاد – ةالمػػارد

والحتية) (ٖٚالتي إتتطفتها ليلة ألرسها ثم و عها في أللتة وجعل العلتة داتل فندوؽ ورمى أللى
الحػػندوؽ سػػتعة أقفػػاؿ وجعلهػػا فػػي قػػاع التحػػر العجػػاجج وةعػػدىا نلتقػػي ةدرافػػة الحمػػار وال ػػور

وفاحب اللرع) (ٖٛج اليطالب القارئ لحكايات ىذه المجموألة ةسلسػلة اإلسػناد المشػهورة التػي
سمع أو يُقرأ
يطالب ةها قارئ/متلقي أو مستمع العحور الوسطى االسالمية في أنواع أترى مما يُ ْ
من حكاياتج والتي ك يراً ما كاف يفتعلها راوي الحكاية لتؤدي دور اإليهاـ ةأف مايرويو قد حدث

فعالًج ةل إنو ال يعتأ حتى ةمعرفة مؤلفها أو راويهاج ويكتفي ةأف تكوف شهرزاد – تلم الراوية مػن
تالؿ را ٍو مجهوؿ – ىي التي تلقى ألليػو حكايػات تلػوى ااتػرىج مسػتمتعاً ةػذلم العػالم الفنػي
الػػذي يعػػي

فيػػوج اليفسػػد حكايتػػو التسػػا ؿ ألمػػا إذا كػػاف قػػد وقػػع أو لػػم يقػػعج اف فيػػو مقومػػات

الفن وما يجعلو يستمتع ةو "كأنما قد وقع" حتى إف حاوؿ الحكائي أف يسند ةع

حكاياتو الى

المترد.....ج مجرد تقليد اليعنػي المتلقػي فػي مسػائل ألػدة تحػي ةػاادب
مالم ةن دينار أو الى ّ
الشعتي أك ر مما يدؿ أللى درس لنص الكتاب نفسو

)(ٖٜ
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ففي حكاية التاجر مػع العفريػت)ٓٗ(ج أف التػاجر يرمػي نػواة تقتػل اةػن العفريػتج وتحػتم

الحكاية العجيتػة ىػي المنقػذ ةحيػاة التػاجر مػن المػوتج ورواة ىػذه الحكايػات العجيتػة ىػم ثالثػة

شػػيوخ يتوافػػدوف أللػػى العفريػػتج وكػػل واحػػد مػػنهم يػلألم أف حكايتػػو ىػػي ااألجػػبج وفػػي كػػل مػػرة
يسػػتمع الجنػػي الحكايػػةج أحػػدىم يهتػػو ثل ػ دـ التػػاجر حتػػى إذا إنتهػػت الحكايػػة ال ال ػػة وىػػي

ااألجبج يكوف التاجر قد أألفى من دـ اةن العفريتج وتحيلنا ىذه الحكاية نحياً أللى حكاية (

حػػدي ترافػػة) الػػذي أنقذتػػو حكايػػات رجػػاؿ ثالثػػة أي ػاً مػػن أسػػر الجػػنج والجػػامع ةػػين ىػػاتين
الحكايتين أف السرد المشوؽ في كلتيهما كاف يعني الحياة والتوقف ألن السرد كاف يعني المػوت

ودواـ ااسر)ٔٗ(.

وقد ألادت العجائتية في كل الدراسات الى ةطن التراث العرةيج وىو المتشتع ةالتراث

الشعتيج المشػتع ةالسػحر والغيتيػات والرمػوز واإليحػااات والمفاجػتت المعروفػة" ةاام ولػة "أي
الحكايػة المملػواة ةػالرموز والعالقػات يػر المنطقيػةج ذات المغػلى ااتالقػي أو الػدينيج التػي

تهدؼ الى اإلفالح والترةية)ٕٗ(.

إف الدلػػي العجيػػب فػػي حكايػػات االلفلليػػة)ٖٗ(ىػػو الػػذي يػػؤدي ةنػػا الػػى أف نفكػػر ألػػن

مفكر ألجيبج وألندما ننتهي من قرااة سفره الكتير ونطل تيالنا مع مفارقاتوج فاننا ندرج ةفكرة
ألامػػة ومتقارةػػةج وىػػي أف الكاتػػب كػػاف يطمػػم الػػى إفػػالح مػػا أفسػػده الػػدىرج وترسػػي فكػػره فػػي
الالوألي الجمعي لجمهورهج وإشػغاؿ فكػرىم ةتنػاا " يوتوةيػا" تفػوؽ ةعظمتهػا يوتوةيػا "جمهوريػة "

أفالطوف و "المدينػة الفا ػلة" التػي كتتهػا الفػاراةي ىػي متنيػة أللػى العػدؿ واحتػراـ القػانوفج وحػ

النػاس الطتيعػػيج وتنظػػيم السياسػػة ةػين الحػػاكم والمحكػػوـج وتوظيػػف مػوارد الدولػػة لرفػػاه رألاياىػػاج

ودفػػع المدػػاطر والكػػوارث ألػػنهم  ..ونتػػذ اانانيػػة والطمػػع والتعحػػبج ودولػػة قويػػة قائمػػة أللػػى
التكافل والتسامم ..متنية أللى نم أشتو ما يكوف ةعالم الحلم والدياؿ!!

)ٗٗ(

فالدطػػاب العجػػائتي فػػي حكايػػات الػػف ليلػػة وليلػػة " ػػرورة مػػن ػػرورات التعامػػل مػػع

سػ َد اام ػل لهػذا
ألالم الشدحيات داتل النص الحكائي ةإألتتاره ألالم أحياا حقيقياًج ولعػل التج د

الشرط يكاد يتجلى في حكايات ألف ليلة وليلةج أللى ذلػم أف مجمػل النحػوص التػي يستشػهد

ةهػػا تػػودوروؼ و يػػره مػػن النقػػاد للعجػػائتي ىػػي نحػػوص أدةيػػة قتػػل كػػل شػػي ؛ أي أف الناقػػد وم لػػو
ٖٔٛ
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المتلقي يعلماف قتل التدا ةقرااتهاج أنهما أماـ أدب تيالي اليتسم ةحقيقػة واقعيػة تتحػل ةػالواقع

ػاا حقيقيػين مػؤداه
تارج النصج ولذلم فػإف شػرط تػودوروؼ فػي ػرورة إألتتػار الشدحػيات أحي ً
أف النص ىو الذي يجب اف يتعامل مع ىؤالا ااشداص ةعدِّىم أشدافاً حقيقيينج فيؤثر ةذلم

)٘ٗ(
ػدود الػػنص
فػػي المتلقػػي" ج ولكػػن ىػػذه الحقيقػػة حقيقػػة مشػػروطة؛ انهػػا نسػػتية وال تُجػ ُ
ػاوز حػ َ

نفسو؛ أي أنها ال تمتد الى الواقع تارج النصج فالحكايات العجيتة تتفػ جميعهػا فػي الػف ليلػة

وليلة في كونها ةقايا معتقدات تحل في تأريدها الى أقدـ العحورج وتتاح لها الفرفة للظهور مػن

تالؿ تلم التأليفات الي تحور مدركات ير حسػيةج وىػذه المعتقػدات ااسػطورية شػتيهة ةقطػع

فغيرة من أحجار متناثرة ةين اللىور تنتػت فػي أرض تحػتة اليكتشػفها إال ذو ةحػر حػاد()....ج

ةل ى ي تكوف ةنية الحكاية الدرافية التي تهتم في الوقت نفسو ةالمتعة الفطرية في تحوير اامور
الدارقة للعادةج تلم التي اليمكننػا أللػى اإلطػالؽ أف نعػدىا تحػويراً ال مغػلى لػو محػدره الديػاؿ

فحسب")(ٗٙج مروراً ةهذا فإف الححيلة أشتو ما تكوت ةالرسم اآلتي-:

ف ػ ػػالجوىر الحقيق ػ ػػي للعجػ ػ ػائتي يكم ػ ػػن ف ػ ػػي قوته ػ ػػا التديليي ػ ػػة الت ػ ػػي تش ػ ػػكل الح ػ ػػور

وتراكمهاجةحي تكوف تنويعػات الحػور أسػاس اإلسػتتداؿ والتدفػي (الجمػالي) فػي تم يػل الدتػرة
وسلوؾ اإلنسانيينج ويحير للدواؿ ( والتراكيب وفػي الوفػفج ومالمػم الشدحػيات )...طاقػة

رملية تجاوز نطاؽ المحدد والتفحيلي ةمنظور الحياة اليومية الى كشف التقاطتػات الكتػرى التػي
تشػػوب الطتػػائع وااىػػواا اإلنسػػانيةج ألتػػر منط ػ حيػػوانيج يجػػلي الموألظػػة والحكمػػة والسػػلوؾ

اام ل.
مػػن ىنػػا لػػم تكػػن الحػػور العجيتػػة الدرافيػػة فػػي ألػػف ليلػػة وليلػػة لتعتنػػي ةتعيػػين مجالهػػا

التم يلي (أي جعلو قريتاً من مدارؾ الحس) وال ةتحديػد مكونػات الفعػل داتلهػاج فهػيج كمػا ىػو
ٖٜٔ
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الشأف في فور الليالي العجيتةج التراىن أللى حسية الف ااات وتشدحاتها الممكنةج واليهمهػا

ك يراً تقنين اامد اللمني الذي تتنامى فيو أفعاؿ الشدحيات .ةل إنها ال تقدـ تلم الشدحيات

(الحيوانيػ ػػة) ةأسػ ػػماا مميػ ػػلةج وإنمػ ػػا تكتفػ ػػي ةالحػ ػػدي ألػ ػػن أفػ ػػناؼ ألامػ ػػة (ثعالػ ػػب  /ثيػ ػػراف /
أسػػودج )....وألتػػر إسػػتدألاا الحػػور الذىنيػػة اللحػػيقة ةكػػل فػػنف مػػن تلػػم اافػػناؼج تنتسػػج

تقاةالت كيانية كترىج تنتهي في السياؽ التدييلي إلى تغليػب طتػع أللػى طتػعج واإلنتحػار لسػلوؾ

أللى سلوؾج وف ما يشػترطو العقػل  /الم ػاؿ اانسػاف .وةػذا يتحقػ التمػاىي ةػين سلسػلة الحػور
وحلقات الرسالة.
ةهذا نستطيع أف نست مر ىذه العنافر في تحليل حكايات ألف ليلػة وليلػةج ونسترشػد

فػػي ممارسػػتنا ةالتحػػنيف الػػذي و ػػعو التاحػ ألتػػدالفتاح كيليطػػو لوفػػف العػػالم العجػػائتي الػػذي

تتحػػرؾ فيػػو الحكايػػات التػػي تحتػػوي أللػػى أةعػػاد ألجائتيػػةج وىػػو ف ػػاا اافعػػاؿ وااحػػداثج ويػػرى
كيليطو أف ألالم الغراةة أو العجائتية يتشكل وف تشكيالت أرةعةج وىي-:
ٔ .مايتعل ةحجم المدلوقات.
ٕ .تجاوز المتناق ات والمتنافرات.
ٖ .نقص العادات و راةة الشعائر.
ٗ .راةة التسمية أو ياةها التاـ).(ٗٚ

فالنحػػوص العجائتيػػة قػػد تحتػػوي كػػل ىػػذه الموافػػفات التػػي تجعػػل منػػو تطاةػاً ألجائتيػاً
وتافة ما تعل منها ةالوففج سواا أكاف ذلم في مجاؿ الحيوانات أـ ااماكن النائية.
يحدـ السػامع ةالعجػائتي – ومػن ةعػده سلسػلة مػن القػراا المتعػاقتين – فػي ألػف ليلػة

وليلة في حكاية تلم السمكة العمالقة التي رست شاطيا جليرة فالتحمت ةها) " (ٗٛفتني ألليها

الرمل فحارت م ل الجليرةج وقد نتتت ألليها ااشجار من قديم اللمافج فلما أوقدتم ألليها النػار

أحس ػػت ةالس ػػدونة فتحرك ػػت") .(ٜٗوى ػػو مايجع ػػل الس ػػامع يتعج ػػب م ػػن حج ػػم ى ػػذه الس ػػمكة
(ةمسػػاحة) جليػػرةج ثػػم ألػػن المػػدة التػػي إسػػتغرقها نومهػػا الػػى درجػػة تػػراكم الرمػػاؿ ألليهػػا ونتتػػت

ااشجارج وتفجرت العيوف حتى فارت " كأنها رو ة مػن ريػاض الجنػة"ج ولكنهػا ألنػدما أحسػت
الحرارة إستفاقت و رقت في التحر.
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يتقوى ويتعاظم من تالؿ الحجم الديالي لهذه السمكةج ثم المدة
إف ألنحر العجائتي ّ

التػػي إسػػتغرقها نومهػػاج والتػػي يمكػػن ألػػدىا ةػػاللمن الطتيعػػي ةػػالماليين مػػن السػػنواتج وكػػاف يكفػػي

لشرارة فغيرة أف توقظها من نومهاج وتعيػدىا الػى التحػرج فالسػمكة فػي سػياؽ الوفػف العجػائتي
تتدػػذ أةعػػاداً مكانيػػة تفػػوؽ كػػل التحػػورات والتوقعػػاتج وأي ػاً ىنػػاؾ ألنحػػر اتػػر ي يػػر اإلألجػػاب

ويقوي ألنحر العجائتي وىػو المػلج ةػين ألنحػرينج فػي الواقػع ال يمكػن أف يتالحمػا ىمػا العنحػر

الحيػػواني والعنحػػر اار ػيج أي ةػػين الحػػي والجامػػدج ويحػػدث التتػػادؿ فػػي الواقػػع ألنػػدما يتدػػذ

الحي أةعاداً ال متناىية)ٓ٘(.

وم ػػن أن ػػواع الس ػػمم ال ػػذي أث ػػار ف ػػوؿ الس ػػندةاد وإألتترى ػػا فلت ػػة م ػػن فلت ػػات الغراة ػػة

والعجائتية ما راه في مملكة (المهرجاف) وتحديػداً فػي كاةػلج يقػوؿ السػندةاد ":ورأيػت فػي ذلػم
التحر سمكة طولها مئتا ذراعج ورأيت أي ا سمكاً وجهو م ل وجو التوـج ورأيت في تلم السػفرة

ك يراً من العجائب والغرائب مما لو حكيتو لكم لطاؿ شرحو")ٔ٘( .

إف السمكة التي راىا ىنا – في كاةل – رةما قػد ال تسػاوي ةعو ػة أمػاـ السػمكة التػي
راىا في الجليرةج ورةما درجة راةتها تقل اف السامع كاف قد تعرؼ أللى ما ىو أكتر منها.
فالق ػػاريا  /المتلق ػػي المعاف ػػر يش ػػعر أف ى ػػذه الس ػػمكة ق ػػد تك ػػوف ى ػػي الح ػػوتج أم ػػا

السمم الذي وجهو يشتو وجو التوـ لم تعد ريتة وألجيتػة ةسػتب ك ػرة اإلكتشػافات العلميػة فػي

أألمػاؽ التحػػور والمحيطػػاتج والت ػػديم فػػي حجػػم ااشػػياا ىػػو الػػذي يجعلهػػا ألجيتػػة م ػػل راةػػة
وألجائتيػػة ةي ػػة طػػائر الػػرخ التػػي راىػػا السػػندةاد فػػي شػػكل " قتػػة كتيػػرة ةي ػػاا شػػاىقة فػػي العلػػوج

كتيرة الدائر.(ٕ٘)"...

فػي الواقػػع ال يمكػن أف يحػػادؼ اإلنسػاف ةي ػػة ةهػػذا الحجػمج حتػػى ةي ػة النعامػػة فػػإف

حجمه ػػا اليتج ػػاوز رأس الطف ػػل وى ػػذا الحج ػػم ى ػػو ال ػػذي ينقله ػػا م ػػن الم ػػألوؼ ال ػػى الالم ػػألوؼ
والعجائتي .ولكن ما ىو حجم الطائر الذي يلد ىذه التي ة؟ إنو طائر ألظيم يقاؿ لو الرخ يغذي

أوالده ةاافياؿ)ٖ٘(ج والعجائتي ىنا ناتج ألن التقاةل ةين حيواف دم معروؼ حتى وقتنػا الحػالي
ويلف ة عة أطناف يحتم لقمة فغيرة في منقار فرخ طائر الرخج فإذا كانت ىذه ىي الحاؿج فما
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ةالم ةحجم الطائر الذي يطير ةو ةين مدالتو ويقدمو لقمة فغيرة لفراتوج فػي أثنػاا تحليػ طػائر
الرخ فوؽ ةي تو تغيب الشمس ويظلم الجو وىو مايدؿ أللى حجمو وألظمتو.
تلداد دىشة وإألجاب السندةاد تعاظماً ألندما يدلص نفسو من قدـ ىذا الطػائر ألنػدما

فػعد ةػػو الػػى الجتػلج ويطيػػر مػػرة أتػػرى ةإتجػاه التحػػر وةػػين مدالتػػو " حيػة ألظيمػػة الدلقػػةج كتيػػرة

الجسم")ٗ٘( وىي من نوع الحيات التي سيحادفها الحقاًج ةعد مدة قحيرة من تجوالو.

إف الحيػة التػػي إلتقطهػػا السػندةاد وطػػار ةهػػا لػم تكػػن النمػػوذج الوحيػدجولكنها قػػد تكػػوف

مجرد دودة في منقار حمامةج مقارنة ةما راه التطل في الوادي الذي أر و مػن حجػر االمػاس "

وأفاعج كل واحدة م ػل الندلػةج ومػن ألظػم تلقتهػا لوجػاا فيػل الةتلعتػوج
وكل ذلم الوادي حيات ٍ
وتلم الحيات تظهر في الليل وتدتفي في النهار توفاً من طير الرخ والنسر أف يدتطفاىا")٘٘(.
إف الدطػػاب العجػػائتي يتػػأتى نتيجػػة وجػػود ألنحػػر التنػػاق

الحػػارخ ةػػين أر ػػية الػػوادي

التي كلها أحجار كريمة ومعادف ثمينةج مما يسيل لعاب التاجر التاح ألن ثروة تفوؽ كل توقػعج

وفػػوؽ ىػػذه اار ػػية تلحػػف أفػػاع فػػي حجػػم الندػػلج ولكػػي ي ػػاألف السػػارد مػػن ألاطفػػة الدىشػػة
واإلحساس ةاإلألجاب أنو إتدذ من الفيل الػذي ىػو حيػواف ػدم ويحػير ىػذا الحيػواف ال ػدم
مجرد لقمة في منقار الرخ أو لقمة يمكن أف تتتلعها الحية في حجم الندلة دفعة واحدة).(٘ٙ

وىػػدؼ السػػارد مػػن تحػػوير ىػػذه الحيوانػػات العجيتػػة ىػػو إحػػداث اإلحسػػاس ةالغراةػػة

والعجائتيػػة اف ةعػ

حيوانػػات الػػف ليلػػة وليلػػة حيوانػػات ترافيػػة كالححػػاف الطػػائر فػػي حكايػػة (

الحماؿ والتنات ال الث) و حكاية ( فيروز شاه والرخ في السندةاد التحري)ج وىذه المدلوقات
الغريتػػة والعجيتػػة لػػم يكػػن لهػػا وجػػود كمػػا أثتتػػت ذلػػم الدراسػػاتج ولكنهػػا وسػػائل سػػردية لتقويػػة

ألنحر اإلألجاب وتوسيع مساحة الدىشة).(٘ٚ

في حكاية ( حاسب كريم الدين) يتحوؿ السرد العجائتي الى إتفاؽ تعاقدي ةين السارد

والمتلقػػيج فهػػذه الحكايػػة مػػن أطػػوؿ حكايػػات ألػػف ليلػػة وليلػػةج إذ تسػػتغرؽ الليػػالي مػػن التاسػػعة

والسػػتعين ةعػػد اارةعمائػػة) (٘ٛالػػى الليلػػة ال امنػػة والعشػػرين ةعػػد الدمسػػمائة)(ٜ٘ج وألنػػدما يلتقػػي
حاسب كريم الػدين ةملكػة الحيػات تتفػ معػو أللػى أف يكػوف ىػو المتلقػي لحكاياتهػا قائلػة لػو ":
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أريد منم يا حاسب كريم أف تقعدألندي مدة مػن اللمػاف حتػى أحكػي لػم حكػايتيج وأتتػرؾ ةمػا

جرى لي من العجائب.

فقاؿ لها :سمعاً وطاألةً فيما تػأمرينني ةػو")ٓ.(ٙفملكػة الحيػات تمػارس اإل ػواا السػردي

أللى حاسب كريم الدين.

فت ػػدتل حكاي ػػة دات ػػل حكاي ػػة ( الحكاي ػػة اإلطاري ػػة والحكاي ػػة المت ػػمنة) ك ػػأف ملك ػػة

الحيات ىي وجو من أوجو شهرزاد)ٔ.(ٙ

وفػػي حكايػػة (حمػػاؿ ةغػػداد والتنػػات الػ الث))ٕ (ٙيكػػوف السػػرد العجػػائتي ىػػو المدلػػص

للحعاليم ال الثة من الموت فهؤالا ال الثة يقولوف للحتية التي أرادت قتلهم " كل واحد منا من

ةلد( )....واف حدي نا ألجيب وأمرنا ريب")ٖ.(ٙ

ةهػذا نػرى أف الحػور العجائتيػة إحتلػت مسػاحات ةػارزة فػي ألػف ليلػة وليلػةج تمتػد ىػذه

يحعب مهمة قياسهاج وفحص تكويناتهاج فما أف
الحور أللى نحو واسع متشاةم في المتنج مما ِّ

نجاوز ترافة ( الحمار وال ور))ٗ (ٙالغريتة والعجيتة في حكاية (شهريار وشاه زماف))٘ (ٙاإلطاريةج

حتى نقف أللى سلسلتين متماسكتين ألجائتيتين-:
ٔ .تمت ػػد أوالىم ػػا م ػػن الليل ػػة الس ػػاةعة واارةع ػػين ةع ػػد المائ ػػة) (ٙٙال ػػى الليل ػػة الراةع ػػة

والدمسين ةعد المائة) (ٙٚ؛ فػي سػياؽ مسػتقل تتػوارد داتػل الدرافػات تػوارد النحػوص المنفحػلة
ألن ةع ها ةع ج ةحي تشذ ألػن مػألوؼ التفريػع الػذي يميػل سػرد الليػاليج وتػرد ىػذه السلسػلة
متاشرة ةعد حكاية ( ألمر ةن النعماف ووليده شركاف و وا المكاف)) (ٙٛةعد تمهيد الػراوي ةقولػو

لشػػهرزاد  ":اشػػتهي أف تحكػػي لػػي شػػيئاً مػػن حكايػػة الطيػػورج فقالػػت شػػهرزاد :حت ػاً وكرامػػة").(ٜٙ

والحكاي ػػات ى ػػي ألل ػػى الت ػػوالي (حكاي ػػة تتعلػ ػ ة ػػالطيور)ٓ(ٚج حكاي ػػة ال عل ػػب م ػػع ال ػػذئب واة ػػن

اوى)ٔ(ٚج وحكاية الغراب والسنور)ٕ(ٚج وحكاية ال علب والغراب)ٖ(ٚج ترافات ألن الحيواف)ٗ(ٚج
وحكايات أللي ةن ةكار مع شمس النهار)٘.)(ٚ

ٕ .أما السلسلة ال انية فتمتد من الليلة المائة التاسعة) (ٚٙالى الليلة الراةعػة والعشػرين

ةعد المائة التاسعة)(ٚٚج وتروى أللى ألسنة ألدة شدحيات في حكاية واحدة (الحكايػة االطاريػة)
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اال وىػػي حكايػػة ( جاليعػػاد)) (ٚٛوذلػػم فػػي سػػياؽ الجػػدؿ الحكػػائي الهػػادؼ الػػى اثتػػات فكػػرة أو
تدطئة سلوؾج أو تدأليم موقف من المواقف.
وتنتنػػي ىػػذه السلسػػلة فػػي الغالػػب أللػػى قاألػػدة القيػػاس التشػػتيهي الممتػػدج فتسػػتوفي

أ را اً ةيانية تتدطى نطاؽ ا لجملة الكالسيكية ال يقة الى المتنى النحػي المفتػوح الػذي يحقػ

مقافد التو يمج والتلوي والتشوي ) (ٜٚوىذا يددـ الة التنويع االسػلوةي فػي السػياؽ الحكػائي

المتفرع)ٓ (ٛج ففي الوقت نفسو تحتفظ فيو النماذج العجائتية ةإكتمالها النحيج وتمايلىا النوأليج
من محي التفريعج مما يسمم ةإت ػاع فػورىا لتحليػل أسػلوةي يراألػي حػدود التنػائي ةينهػا وةػين

ةنية حكاية جاليعاد.
فالعجائتي في السلسػلة ال انيػة ىػي أللػى التػوالي (حكايػة السػنور والفػأر)ٔ (ٛمػع حكايػة

منية وىي حكايػة الناسػم)ٕ(ٛج حكايػة السػمم)ٖ(ٛج حكايػة الغػراب والحيػة)ٗ(ٛج حكايػة حمػار

الوح

وال علب)٘ (ٛمع حكاية منية وىي حكاية اةن الملم والسػائم)(ٛٙج حكايػة الغػراب

)(ٛٚ

مع حكاية منية وىي حكاية الحاوي وأىل ةيتو)(ٛٛج حكاية العنكتوت والػريم) (ٜٛمػع حكايػات

الح ػ ػ ػػياد والسػ ػ ػػمم)ٓ(ٜج اللح ػ ػ ػػوص والفت ػ ػ ػػى)ٔ(ٜج الت ػ ػ ػػاجر واللح ػ ػ ػػوص)ٕ(ٜج وحكاي ػ ػ ػػة ال عل ػ ػ ػػب

والذئب)ٖ(ٜمع حكاية منية وىي الراألي واللص)ٗ(ٜج حكاية الدراج والسالحف)٘.(ٜ

ما ىو ظاىر في ىذه الحكايات ىػو أف التنيػات العجائتيػة ةنوأليهػا مطػردة الح ػور فػي

طتعات الليالي المدتلفةج فقد ترد في ةع ها وتغيب في أترىج إف جلئيا أو كلياً).(ٜٙ

ففي حكاية الحمار وال ور وفاحب اللرع)(ٜٚنجد العجائتية م ل إشارة ألاةرةج فالحكاية

ت تدأ ةتياف تفاوت الحظوظ ةين كل من الحيوانين :ال ور يعمل في الحقل ويشقىج والحمار اليقوـ
اال ةااألم ػػاؿ الهين ػػةج فالحم ػػار (حي ػػواف ف ػػوقي) وال ػػور (حي ػػواف تحت ػػي)ج وينح ػػم الحم ػػار ال ػػور

ةالتمارض تجنتاً للعمػلج ولكػن فػاحتهما – الػذي يعػرؼ لغػة الحيػواف – يأتػذ الحمػار ةػدالً مػن

ال ور للعمل في الحقوؿج وةذلم ينقل الو عج فيحتم ال ور ( فػوؽ ) والحمػار ( تحػت)ج وينػدـ
الحمار أللى نحيحتو ويحاوؿ الدروج من الورطة ةإقناع ال ور أف سػيده سػيذةحو إذا إسػتمر أللػى

تظاىره ةالمرضج ويحدؽ ال ور الحمار فيُظهر ألالمات الححة في الحتاح التالي مما ترتب ألليو
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ألودتو للع مل في الحقوؿج وةػذلم يعػود الو ػع ةػين الحيػوانين الػى سػاة ألهػدهج فللعجػائتي ىنػا
ثالث حركات ةدطوتين-:

ٔ .فوؽ تحت فوؽ
ٕ .تحت فوؽ تحت

)(ٜٛ

ونستطيع اف نجد االثنين في الترسيمة اآلتية-:

ىذه الحكاية اساسها ألتارة ألن إرتفاع الحركة وإندفا ها) .(ٜٜوالحكايات التي تجػري

أللػػى منػػواؿ حكايػػة الحمػػار وال ػػور وفػػاحب الػػلرع أساسػػها أف الشدحػػيات الرئيسػػة شدحػػيات
متنافسةج وما فيو الدير احدىما فيو الشر لآلتػرج وتسػارة الواحػد رةػم لآلتػرج وفػي م ػل ىػذا

الشػػكل اليمكػػن للشدحػػيات أف تطػػورج فم ػػل ى ػػذا النػػوع مػػن العجػػائتي ال يسػػمم اال ةتت ػػادؿ
ااو اع.
ولما كاف الهدؼ من حكي الحكايات في ألف ليلة وليلة ىو تأجيل – ةل التغلب أللى

– الوقت أو اللمنج فإف الحكي أو الروايػة يحػتم وسػيلة للتحػرر مػن الػلمنج والعجائتيػة القحػيرة
القائمة ةػذاتها ليسػت فػالحة لمحػارألة الػلمنج ولهػذا ففػي ألػف ليلػة وليلػة نجػد قِح َػر العجائتيػة
يُػ َع ِّو و تكرارىا)ٓٓٔ(.
فنتيجػػة المحاولػػة فػػي التحػػرر مػػن الػػلمن نػػرى نػػوألين مػػن اللمانيػػة فػػي ألػػف ليلػػة وليلػػةج

ااوؿ زمانية الوجود في العالم مع اآلترينج واآلتر ىي اللمانية العميقة التي يكمن م مونها في

حل لغل الموت وااةديةج وةالمقاةل أي اً ىناؾ نوألػاف مػن المرجعيػةج مرجعيػة اولػى يشػير
محاولة ّ

ةها النص السردي الى واقعػو المتاشػرج ومرجعيػة ثانويػة ىػي ةنيػة اللمانيػة التػي يتػولى فيهػا اإلجاةػة

أللى مع لة معيشة ينقلها المدياؿ اإلجتماأليج ومن ثم فالتأريدية ىػي إسػتدألاا اللمػاف للتفكيػر
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ة ػػالوجودج ولك ػػن الوج ػػود الف ػػرديج ة ػػل الوج ػػود ف ػػي الع ػػالم وم ػػع اآلت ػػرينج ةك ػػل ن ػػاه ال ػػداللي

والتأويلي)ٔٓٔ(.

فالتأريدي ػػة ى ػػي أزمن ػػة تح ػػددىا – ف ػػي رأين ػػا – الظ ػػروؼ التأريدي ػػة المكاني ػػةج وال ػػنص

الس ػػردي يعي ػػد إنتاجه ػػا ألت ػػر التفاأل ػػل المتح ػػرر م ػػن القي ػػود التأريدي ػػةج ة ػػين ألناف ػػره المدتلف ػػة

(الشد ياتج ااحداثج اامكنة) فيقيم زمنا إفترا ياً ىو ما أسميناه ةاللمن الداتلي)ٕٓٔ(.

إف فم ىػذا المفهػوـ ألػن الهويػة المعرفيػة فػي الدطػاب العجػائتي لحكايػات ألػف ليلػة

وليلػػة ج فإنػػو يحتػػاج الػػى اإلثتػػات وذلػػم ألنػػد تنػػاوؿ الحكايػػات اإلجتماأليػػة والدينيػػة والدرافيػػة
الكترى فيهاج ففي الحكايػات العجيتػة ىنػاؾ ىويػة فرديػة تتعلػ مهمػة السػرد فيهػا ةتتيػاف المحػير

الفرديج والفرد ةإألتناقو التراث وتفعيلو وإألادة تأويلوج يكوف قد اتدذ من التراث نفسو اية لػوج

إذ يُفهػم مػػن التػػراث ةأنػو مسػػتغرؽ أجيػػاالًج ويمتػػد الػى مػػا وراا حيػػاة المشػاركين فػػي ذلػػم التػػراث

وم ػ ػػيالدىم وم ػ ػػوتهمج ويع ػ ػػد ى ػ ػػذا اإلمت ػ ػػداد سلس ػ ػػلة م ػ ػػن اإلتح ػ ػػاالت واإلنقطاأل ػ ػػات واله ػ ػػلائم

واإلنتحػػارات واازمػػات واإلنش ػقاقاتج والتقػػدـ والتراجػػعج وةالتػػالي فػػإف قلػػب الت ػراث نفسػػو مػػا
يدألونا للنأي ألنو قليالً وترؾ مسافة تأويلية الشم اجل إكماؿ الدطاب العجائتي)ٖٓٔ(.

ألند تأويل الدطاب العجائتي اجل إةراز القيمة المعرفية لهوية ألف ليلة وليلة الشػرقية

ةحػػورة تافػػة واإلنسػػانية ةحػػورة ألامػػة قػػد تج ػري ألمليػػة تحويػػل جذريػػة ونوأليػػة يمكػػن إألتتارىػػا

إس ػػتكماالً للتح ػػويالت النح ػػية الحكائي ػػة فيه ػػا والداف ػػة ةتغيي ػػر مواق ػػع ااط ػػراؼ ف ػػي المدطػ ػ

العػػوامليج فالػػذات التػػي تتل ػ المعرفػػة والحكمػػة ألػػن طري ػ التأويػػل ليسػػت م ػػل تلػػم الت ػػي ال

تتلغهمػػا .ولكنهػػا أي ػاً ليسػػت ىػػي نفسػػها قتػػل ىػػذا التلػػوغج فحيازتهػػا أللػػى الحكمػػة الكامنػػة فػػي
النص تحولها الى و ع جديد وىو و ع المقدرة أللى إفالح المجتمع والعمل الدير اإلنسانية

واالسهاـ في تح رىا وتقدمهاج كأف اإلدراؾ العقلي القائم أللى جدلية اإلقناع والتأويل ىو إدراؾ

(ةل ػػوغ – ن ػػج) لل ػػذات ويق ػػوـ ألل ػػى جدلي ػػة تح ػػوؿ ف ػػي و ػػعها وتحويله ػػا للو ػػع اإلجتم ػػاألي
واإلنساني الذي تنتمي اليو؛ وفػي ىػذا التحويػل ىنػاؾ انتقػاؿ مػن تطػاب ألجػائتي لػيس فقػ مػن
موقع التسل المغل الذي يسند نقحو ألتر ما يفر و أللى اآلتر (الػذات المدطػ ) الػى موقػع

الػػذات الفاأللػػة التػػي تتػػولى ةنفسػػها سػػد ىػػذا الػػنقص وتنفػػتم ةػػذلم أللػػى الكػػل اإلنسػػاني العػػاـ
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فتستح ةذلم وجودىاج موقعها ودورىاج وإنما أي اً تحويػل مػن النسػتي والمحػدود الػى المطلػ

والالمحػػدودج وذلػػم لػػيس فػػي مػػا تػػص إتػػتالؼ المواقػػع واادوار وإنمػػا فيمػػا يتعل ػ ةػػالموقع

اإلنس ػػاني لش ػػهرزاد ف ػػي نهاي ػػة اام ػػرج ذل ػػم أف التأوي ػػل لمعطي ػػات ال ػػنص (اإلقن ػػاألي) وإف ك ػػاف

متعدداًج ػػرورةج فإنػػو مػػن المسػػتحيل أف يكػػوف ال نهائي ػاً .لكػػن ةلػػوغ الحكمػػة النسػػائية لشػػهرزاد
ةإألتتارىا حكمة ألملية (إنسانية) تفتم المعرفة أللى افاؽ مطلقة التح ّدج نظراً للتفاألل ( الجدؿ)
الذي ال يتوقف ألترىا ةين الذات واآلتر الذي ال يكف ألن أف يكػوف مو ػوألاً ومرسػالً اليػو فػي

الوقت نفسو)ٗٓٔ(.

فحكايػػات الػػف ليلػػة وليلػػة تطػػوح ةنػػا فػػي ف ػػااات ألجيتػػة وةعيػػدة ألػػن منط ػ الحػػسج

والقوة واإلقتدارج فالحور الحكائية العجيتة تم يل ةالوفف والسػرد معػاًج قحػاراه تشػديص قػدرة

أللػػى تنويعاتهػػا

ااةطػػاؿ الهائلػػة أللػػى الفعػػلج يػػر أف للحػػور الحكائيػػة العجيتػػة قطتػاً نحػػياً تػػنه

الفرأليةج وما القطب في ىذه الحاؿ إال فورة التطل (أو التطلة)؛ وىي فورة تستتد ةها الهالمية

والجنوح الى المطل ج فالت تطها ألالمات نسب وا حة)٘ٓٔ(اجل كل ذلم يمكن إألتتار فور
الليػػالي العجيتػػة ةم اةػػة اآللػػة التال يػػة وتطػػاب سػػردي فػػذج يتل ػ فيهػػا التدييػػل أأللػػى درج ػػات

التجريػػدج وينحػػدر فيه ػػا الواقػػع المتع ػػين الػػى أدنػػى مس ػػتويات التم يػػلج ممايجع ػػل ةػػدىياً مجيػ ػ

تشكيالت الحور في السياقات النحية الحكائية المدتلفةج مفعمة ةالدياؿج متعاليػةج نازألػة أشػد

ما يكوف النلوع الى إنطالقات الحلم.
من ىنا تأتي أىمية دراسة الحورة العجائتية ) (Fantastic imageologyالتي تُعنى
ةمعرفة الحورة الذىنية التي يشكلها اإلنساف ألن ذاتو وألن اآلترينج لذلم فإف أية فورة لآلتر

ىي انعكاس لػ(اانا) سواا أكانت تجسد اتتالفاً (اآلتر مقاةل لألنا) أـ لقاا )اآلتر يشتو اانا)
تفافػيل الحيػاة

وةػذلم تعػد ىػذه الحػورة فعػالً ثقافيػاًج يقػدـ تفاألػل اانػا مػع اآلتػرج فنعػاي
االجتماألية والفكرية والروحية ةكل فدقها وألفويتهػاج والسػيما أننػا نتلمسػها ألتػر اادبج الػذي
يطلعنا أللى مفاىيم اآلترج وموروثاتو الشعورية والال شعوريةج كما نعاي

مػن جهػة أتػرى أوىػاـ

الدارس ألن نفسو وألن اآلترج إذ ك يراً ما تكوف دراسة فورة اآلتر العجائتي تعتيراً ألن الذات

ونفيػاً لآلتػر.إذاً ك يػراً مػا تػؤدي الكتاةػة ألػن اآلتػر إلػى تعػرؼ الفػرد ذاتػوج فتتػدو الحػورة التػي
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يقدمها ألن اآلتر تعتيراً ألما يعانيو من إحتاط وإرىاب وىوسج أللى المستوى الفردي والجمعيج

فهي مجاؿ للتنفيس ألن ألقد ومكتوتات يعاني منها الفرد واامةج إذ ال يمكن أف يكػوف الديػاؿ
الػذي يشػكل أةػرز مالمػم الحػورة مجػرد أوىػاـ ال ألالقػة لهػا ةػالواقعج إذ إنػو يد ػع لمػؤثرات

تاريدية وةيئيةج ف الً ألن تجارب وأحالـ شدحية.

لػذلم يمكننػا القػوؿ :إف دراسػة الحػورة العجائتيػة ال تهػتم ةواقعيتهػاج وإنمػا ةكونهػا

مطاةقة لنموذج ثقافي موجود قتلها في ال قافة الدارسةج وليس في ال قافة المدروسةج مما يتيم لنا

فرفة تعرؼ أسسها وألنافرىا ووظيفتها االجتماألية).(ٔٓٙ

إف اآلترالعجائتي في" ألف ليلة وليلة "ىو الذي يدتلف ألن )اانا) العرةية المسػلمة

الحرة (الفارسيج الهنديج اإلفرنجيج العتد) كما يدتلف ألن اانا اار ية (الجني) .وقد ألايشنا

في" ألف ليلة "ىوية اانػا فػي لحظػة مأزومػة أللػى الحػعيد السياسػي واالقتحػاديج لكنهػا كانػت

ملدىرة ثقافياً).!(ٔٓٚ

تحقػ الحكايػػات العجيتػػة فػػي ألػػف ليلػػة وليلػة – ةهػػذا المعنػػى – فػػورتها الحلميػػة مػػن

تالؿ مو وألها المنتقى أوالً؛ سواا كاف ىذا المو وع ألاطفاً تالحػاًج كمػا فػي حكايػات ( زواج

ةدر ةاسم ةن الملم شهرماف وةنت ملم السمندؿ)(ٔٓٛج و سيف الملوؾ وةديعػة الجمػاؿ)(ٜٔٓج

وحسن الحائ التحري)ٓٔٔ()ج أو كػاف مو ػوألاً وجوديػاً كمػا فػي حكايػة (ألتػداهلل التػري وألتػداهلل

التح ػ ػػري)ٔٔٔ()ج أو ك ػ ػػاف يتعلػ ػ ػ ةم ػ ػػامين المي ولوجي ػ ػػة الش ػ ػػعتية كم ػ ػػا ف ػ ػػي حكاي ػ ػػة ( القم ػ ػػاقم
السلمانية)ٕٔٔ() وىي المشهورة ةحكاية مدينة النحاس.

الطتيعػػة الوجدانيػػة أو العقديػػة أو ااتالقيػػة للمو ػػوع تشػػكل فػػي حػػد ذاتهػػا ظاةطػاً مػػن

واة تشكيل الحور العجائتية ذات السمت الحلمي.

وإذا مػػا إستح ػرنا تلػػم الطتيعػػة مشػػفوألة ةالمقومػػات ااسػػلوةية التػػي تشدحػػهاج فػػي

ا انماط المتعددة للحكايات العجيتةج وأللى ىذا النحو نرى العجائتي في حكايات الليػاليج ةيػد
أننا قد نقف أي اً أللى فوور حكائية ترتكل أللى مكونػات الشدحػية العجيتػةج كػالجن والغػيالف

والشياطين والحوريات؛ م لمػا نجػدىا فػي حكايػة (حسػن ال ػائ التحػري)ٖٔٔ(ج ألجيػب و ريػب

وسهيم الليل)ٗٔٔ(ج الملم قمر اللماف اةن الملم شهرماف)٘ٔٔ()ج وقد نحادؼ فػوراً تولػف ةػين
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ىذه المكونات العجائتية مجتمعة كما ىػو الحػاؿ فػي حكػايتي ( السػندةاد التحػري)(ٔٔٙج وسػيف

الملوؾ ةديعة الجماؿ).)(ٔٔٚ

هوامش البحث

_____________________
(ٔ) ينظر :القيمػة المعرفيػة فػي الدطػاب النقػدي – مقارةػة اةسػتمولوجية فػي النقػد الحػدي :-
ٔٔ
(ٕ) مدتل إلى أللم االجتماع العاـج الفعل االجتماأليٖ٘ :
(ٖ) ـ .فٕ٘ :
(ٗ) ينظػػر :الهويػػة فػػي الحكايػػة الشػػعتية – دراسػػة سوسػػيولوجية – مجلػػة العلػػوـ االجتماأليػػةج أ.
شوشاف زىرةج جامعة ةوزريعةج الجلائرٜٙٛ :
(٘) ينظر :الحكاية الدرافية – نشأتهاج مناىج دراستهاج فنيتهاٛ :
( )ٙينظر :الهوية في الحكاية الشعتية :دراسة سوسيولوجيةٜٜٙ :
( )ٚينظر :تلانة الحكاياتٗٓ :
( )ٛينظر :الوجود واللماف والسردٕٙٓ :
( )ٜينظر :ـ .فٕٙٓ :
(ٓٔ) ينظر :الحكاية التراثية – تنوع االفكار ووحدة التأثير –ٕٔٔ - ٔٔٔ :
(ٔٔ) ينظر :تلانة الحكاياتٕٗ – ٗٔ :
(ٕٔ) ينظر :معجم المحطلحات الحدي ةٕٛ٘ :
(ٖٔ) ينظر :ـ.فٕ٘ٚ – ٕ٘ٙ :
(ٗٔ) ينظر :السرد العرةي القديم – اانساؽ ال قافية وإشكاليات التأويلٛٚ :
(٘ٔ) ىودٚ :
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( )ٔٙؽٕ :
( )ٔٚلساف العرب :مادة (ألجب)
( )ٔٛالمعجم الوسي  :مادة (ألجب )
( )ٜٔص٘ :
(ٕٓ) تفسير الجاللينٖٗ٘ /ٚ :
(ٕٔ) مجمل اللغةٕٗٙ – ٗٙٔ :
(ٕٕ) كتاب العينٕٖ٘ /ٔ :
(ٖٕ) المحكم و المحي ااألظم في اللغةٕٓ / ٔ :
ألرؼ الجرجاني العجيب ةأنو " تغير النفس ةما تفي ستتو .ينظر :التعريفاتٕٔٓ : :
(ٕٗ) ّ

(ٕ٘) ينظ ػػر :ال ػػف ليل ػػة وليل ػػة وس ػػحر الس ػػردية العرةي ػػة ٕٔ – ٔٔ :م ػػن االنترني ػػت م ػػن موق ػػع
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( )ٕٙالمهيمنػػة وفقػاً إلفػػطالحات الشػػكالنيين الػػروس :يعػػد مفهػػوـ المهيمنػػة مػػن أك ػػر مفػػاىيم
النظرية الشكالنية جوىرية وفيا ة وإنتاجاًج وىي تعني أف ألنحراً لسانيا نوأليا يهيمن أللػى
ااثر في مجموألو :نظرية المنهج الشكلي ( نحوص الشكالنيين الروس)ٛٔ :

( )ٕٚألف ليلة وليلةٜٔ / ٖ :
( )ٕٛـ .فٖٖ / ٔ :
( )ٕٜـ .فٜٔ / ٔ :
(ٖٓ) ألف ليلة وليلةٕٕٔ /ٖ :
(ٖٔ) النقد اادةي العرةي الجديد في القحة والرواية والسردٚٛ :
(ٕٖ) العجائتية في ادب الرحالت – رحلة اةن ف الف نموذجاً –ٔ :
(ٖٖ) ينظر :السرد العرةي القديم – اانساؽ ال قافية وإشكاليات التأويلٜٛ – ٛٛ :
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(ٖٗ) ينظر :معجم محطاحات نقد الروايةٛٚ :
(ٖ٘) ينظر :اادب والغراةةٖٙ :
( )ٖٙنقالً ألن :العجائتية في أدب الرحالت – رحلة اةن ف الف نموذجاً –ٜ٘ :
( )ٖٚينظر :ألف ليلة وليلةٚ / ٔ :
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(ٓٗ) ينظر :الف ليلة وليلةٔٓ / ٔ :
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(ٕٗ) ينظر :العجائتية في أدب الرحالت – رحلة اةن ف الف نموذجاً –ٙ :
(ٖٗ) ينظر :الف ليلة وليلة – دراسة سيميائية لحكاية حماؿ ةغداد – :في أك ر من مكاف.
(ٗٗ) ينظر :تأري ألف ليلة وليلةٔٔٔ :
(٘ٗ) ألجائتية الن ر الحكائئٖ :
( )ٗٙالحكاية الدرافيةٖٖ – ٖٕ :
( )ٗٚينظر :اادب والغراةةٔٓٓ – ٜٜ :
( )ٗٛينظر :نظاـ الرحلة ودالالتهاٜٗ :
( )ٜٗالف ليلة وليلةٗٗ /ٖ :
(ٓ٘) ينظر :نظاـ الرحلة ودالالتها٘ٓ – ٜٗ :
(ٔ٘) الف ليلة وليلةٗٛ / ٖ :
(ٕ٘) ينظر :ألف ليلة وليلةٗٛ / ٖ :
(ٖ٘) الف ليلة وليلةٗٛ / ٖ :
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(ٗ٘) ينظر :نظاـ الرحلة ودالالتها – السندةاد التحري ألينة –٘ٔ – ٘ٓ :
(٘٘) ينظر :ـ.فٕ٘ :
( )٘ٙينظر :ألف ليلة وليلةٕٕٚ /ٕ :
( )٘ٚينظر :نظاـ الرحلة ودالالتها٘ٔ – ٘ٓ :
( )٘ٛينظر :ألف ليلة وليلةٖٛ / ٖ :
( )ٜ٘السرد العرةي القديم – اانساؽ ال قافية وإشكاليات التأويلٜٔ – ٜٓ :
(ٓ )ٙألف ليلة وليلةٗٓ / ٔ :
(ٔ )ٙينظر :السرد العرةي القديم – االنساؽ ال قافية واشكاليات التأويل –ٜٔ – ٜٓ :
(ٕ )ٙينظر :الف ليلة وليلةٖٖ /ٔ :
(ٖ )ٙينظر :الف ليلة وليلةٗٓ / ٔ :
(ٗ )ٙينظر :الف ليلة وليلةٛ / ٔ :
(٘ )ٙينظر :الف ليلة وليلة٘ / ٔ :
( )ٙٙينظر :ألف ليلة وليلةٖٚٗ / ٕ :
( )ٙٚينظر :ألف ليلة وليلةٜٔٚ /ٔ :
( )ٙٛينظر :ألف ليلة وليلةٖ٘ٔ / ٕ :
( )ٜٙينظر :ألف ليلة وليلةٖٖ٘/ ٕ :
(ٓ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٙٓ /ٕ :
(ٔ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٙٛ/ ٕ :
(ٕ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٙٛ / ٕ :
(ٖ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٚٔ / ٕ :
ٕ٘ٔ
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(ٗ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٚٗ / ٕ :
(٘ )ٚينظر :ألف ليلة وليلةٜ٘ٔ / ٗ :
( )ٚٙينظر :ألف ليلة وليلة٘ٙٔ / ٗ :
( )ٚٙينظر :ألف ليلة وليلة٘ٔٚ / ٗ :
( )ٚٚينظر :ألف ليلة وليلةٗٓ / ٔ :
( )ٚٛينظر :ألف ليلة وليلة٘ٔٚ / ٗ :
( )ٜٚينظر :قحص الحيواف في موروثنا الشعتي وتراثنا الفلسفي :فرياؿ جتوري ػلوؿج فحػوؿج
جٖٔج ع ٖج تريف ٗٔٗٗ :ٜٜٔ
(ٓ )ٛينظر :حكايات الحيواف فػي التػراث العرةػي :محمػد رجػب النجػارج ألػالم الفكػرج عٕٔ/ج
مجلدٕٗج يوليو ٜ٘ٔٓ :ٜٜٔ
(ٔ )ٛينظر :ألف ليلة وليلة٘ٔٛ / ٗ :
(ٕ )ٛينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘ٔ/ ٕ :
(ٖ )ٛينظر :ألف ليلة وليلةٕٖ٘ / ٗ :
(ٗ )ٛينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘ٗ / ٗ :
(٘ )ٛينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘٘ / ٗ :
( )ٛٙينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘ٙ / ٘ :
( )ٛٚينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘ٛ / ٗ :
( )ٛٛينظر :ألف ليلة وليلةٖ٘ٓ / ٗ :
( )ٜٛينظر :ألف ليلة وليلةٖ٘ٔ / ٗ :
(ٓ )ٜينظر :ألف ليلة وليلةٜ٘ٗ / ٗ :
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(ٔ )ٜينظر :ألف ليلة وليلة٘٘ٓ / ٗ :
(ٕ )ٜينظر :ألف ليلة وليلةٕ٘٘ / ٗ :
(ٖ )ٜينظر :ألف ليلة وليلة٘٘ٗ / ٗ :
(ٗ )ٜينظر :ألف ليلة وليلة٘٘٘ / ٗ :
(٘ )ٜينظر :ألف ليلة وليلةٜ٘٘/ ٗ :
( )ٜٙينظر :ةياف شهرزاد – التشكالت النوألية لحور الليالي –ٔٙٔ – ٔٙٓ :
( )ٜٚينظر :ألف ليلة وليلةٛ / ٔ :
( )ٜٛينظر :ألف ليلة وليلة ( سهير قلماوي)ٔٓٙ :ج والحكاية في التراث العرةئٓٙ :
( )ٜٜينظر :ألف ليلة وليلة ( سهير قلماوي)ٙٛ :
(ٓٓٔ) ينظر :الحكاية في التراث العرةئٓٛ – ٔٓٚ :
(ٔٓٔ) ينظر :الوجود واللماف والسرد فلسفة ةوؿ ريكورٖٓ :
(ٕٓٔ) السرد العرةي القديم – اانواع والوظائف والتنيات –ٔٔٛ :
(ٖٓٔ) ينظر :الوجود واللماف والسرد فلسفة ةوؿ ريكورٖ٘ – ٖٖ :
(ٗٓٔ) ينظر :في داللية القص وشعرية السردٖٕٚ – ٖٕٙ :
(٘ٓٔ) ينظر :ةياف شهرزاد – التشكالت النوألية لحور الليالي –ٙٚ – ٙٙ :
( )ٔٓٙينظػر :الػػوجيل فػي اادب المقػػارفٔٗٚ :ج وينظػر :فػػورة اآلتػر فػػي الػف ليلػػة وليلػػة:
ماجدة حمودج مجلة جامعة دمش –المجلد ٕٚج عٔج ٕج ٕٔٔٓٔٓٚ :

( )ٔٓٚوينظر :فورة اآلتر في الف ليلة وليلةٔٓٛ – ٔٓٚ :
( )ٔٓٛينظر :الف ليلة وليلةٖٔٔ / ٖ :
( )ٜٔٓينظر :الف ليلة وليلةٖٖ٘ / ٖ :
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(ٓٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلةٖٜٙ / ٖ :
(ٔٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلة٘ٛٛ / ٗ :
(ٕٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلةٕٛ / ٖ :
(ٖٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلةٖٜٙ / ٖ :
(ٗٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلةٔ٘ٛ / ٖ :
(٘ٔٔ) ينظر :ألف ليلة وليلةٖٜٛ /ٕ :
( )ٔٔٙينظر :ألف ليلة وليلةٕٛ - ٖٜ / ٖ :
( )ٔٔٚينظر :ألف ليلة وليلةٖٖ٘ / ٖ :

املصادر واملراجع
 القراف الكريمٔ .اادب والغراةػػة – دراسػػات ةنيويػػة فػػي اادب العرةػػي – :ألتػػدالفتاح كيليطػػوج دار توةقػػاؿ
للنشرج دار التي ااج المغربج طٖج .ٕٓٓٙ
ٕ .ألف ليلة وليلة :دار الكتب العرةيةج ةيروتج لتناف .د.ت.
ٖ .ألف ليلة وليلة :سهير القلماويج دار المعارؼج القاىرةج .ٜٔٙٙ
ٗ .الف ليلة وليلة – دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حماؿ ةغداد – :د.ألتدالملم مرتاضج
دار الشؤوف القافية العامةج ةغدادج العراؽج طٔج  .ٜٜٔٛألف ليلة وليلة وسحر السردية

العرةيػػة" دراس ػ ػ ػػات " :داود سػػلماف الشػػويليج منشػػورات اتحػػاد الكتّػػاب العػػربج دمش ػ ج

سورياج ٕٓٓٓ.

٘ .ةيػػاف شػػهرزاد – التشػػكالت النوأليػػة لحػػور الليػػالي – :شػػرؼ الػػدين ماجػػدولينج المركػػل
ال قافي العرةيج الدار التي ااج ةيروتج طٔج ٕٔٓٓ.
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 .ٙتفسير الجاللين :جالؿ الدين السيوطي :ج دار اةن ك يرج القاىرةج طٚج ٖ.ٜٜٔ
 .ٚالحكايػػة التراثيػػة – تنػػوع االفكػػار ووحػػدة التػػأثير – :د.قػػيس كػػاظم الجنػػاةيج دار الشػػؤوف
ال قافية العامةج ةغدادج العراؽج طٔج .ٕٓٓٙ

 .ٛالحكايػػة الدرافيػػة ( نشػػأتهاج منػػاىج دراسػػتهاج فنيتهػػا) :فػػردري

فػػوف ديػػرالينج تػػر :د.نتيلػػة

اةراىيمج مراجعة :أللالدين اسماأليلج دارالقلمج ةيروتج مكتتة النه ةج ةغدادج د.ت.
 .ٜالحكايػػة فػػي الت ػراث العرةػػي :يوشػػف الشػػاروني :المجلػػس االأللػػى لل قافػػةج الهيئػػة العامػػة
لشؤوف المطاةع ااميريةج طٔج القاىرةج .ٕٓٓٛ
ٓٔ .تلانة الحكايات – االةداع السردي والمسامرة النقدية – :سعيد الغانميج المركل ال قػافي
العرةيج الدار التي ااج المغربج طٔج ٕٗٓٓ.
ٔٔ .السػ ػػرد العرةػ ػػي القػ ػػديم – اانسػ ػػاؽ ال قافيػ ػػة وإشػ ػػكاليات التأويػ ػػل – :د .ػ ػػياا الكعتػ ػػيج
المؤسسة العرةية للدراسات وللنشرج ةيروت ج لتنافج طٔج ٕ٘ٓٓ.
ٕٔ .السػػرد العرةػػي القػػديم – اانػػواع والوظػػائف والتنيػػات – :اةػػراىيم فػػحراويج دار العرةيػػة
للعلوـ ناشروفج منشورات االتتالؼج الجلائر العافمةج الجلائرج طٔج .ٕٓٓٛ
ٖٔ .ألجائتيػػة الن ػػر الحكػػائي ج أدب المعػػراج والمناقػػب :د.لػػؤي أللػػي تليػػلج التكػػوين للتػػأليف
والترجمة والنشرج دمش ج .ٕٓٓٚ
ٗٔ .ف ػػي داللي ػػة القح ػػص و ش ػػعرية الس ػػرد :د .س ػػامي س ػػويدافج دار اآلدابج ةي ػػروتج طٔج
ٜٜٔٔ
٘ٔ .القيمػػة المعرفيػػة فػػي الدطػػاب النقػػدي – مقارةػػة أةسػػتمولوجية فػػي نقػػد النقػػد الحػػدي –:
د.محمود ألايد ألطيةج ألالم الكتب الحدي ج ارةد ج االردفج ٕٔٔٓ.
 .ٔٙكتػاب العػػين :اةػي ألتػػدالرحمن الدليػل ةػػن أحمػد الفراىيػػدي (ٓٓٔ – ٘ٔٚى ػ) ج طتعػػة
جديػػد فنيػػة و مرتتػػة وفق ػاً للترتيػػب االفتػػائي ج دار احيػػاا التػػراث العرةػػيج ةيػػروتج طٔج

ٕٔٓٓ

ٔ٘ٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٜ

 .ٔٚلساف العرب :اةن منظور :دار فادرج ةيروتج د.ت.
 .ٔٛمػدتل إلػى أللػم االجتمػاع العػاـج الفعػل االجتمػاأليج ػي روشػيةج تػر :محػطفى دندشػليج
المؤسسة العرةية للدراسات والنشرج ةيروتج ٖٜٜٔ
 .ٜٔمجمػل اللغػة :أةػو الحسػن أحمػد ةػن زكريػا اةػن فػارس :راجعػو :محمػد طعمػةج دار احيػاا
التراث العرةيج ةيروت – لتناف
ٕٓ .المحكم و المحي ااألظم في اللغة :اةن سيدةج أللي ةن إسماأليل :تم :محطفى السقا
نحارج معھد المدطوطاتج جامعة الدوؿ العرةية.ج طٔج ٜ٘ٔٛ
وحسن ّ
ٕٔ .معجػم المحػطلحات الحدي ػة فػػي أللػم الػنفس واالجتمػاع ونظريػػة المعرفػة :د.سػمير سػػعيد
حجازيج دار الكتب العلميةج ةيروتج لتنافج طٔج ٕ٘ٓٓ.
ٕٕ .معجم محطلحات نقد الرواية :د.لطيف زيتونيج مكتتة لتناف للناشرينج دار النهار للنشرج
ةيروتج طٔج ٕٕٓٓ.
ٖٕ .المعجم الوسي  :د.إةراىيم أنيس واتروفج مجمع اللغة العرةيةجج د.ت.
ٕٗ .نظاـ الرحلة ودالالتها – السندةاد التحري ألينة – :ألليمة قادريج دمش ج منشورات وزارة
ال قافةج طٔج .ٕٓٓٙ
ٕ٘ .نظري ػة المػػنهج الشػػكلي ( نحػػوص الشػػكالنيين الػػروس) :تػػر :اةػػراىيم الدطيػػبج الشػػركة
المغرةية للناشرين المتحديج المؤسسة االةحاث العرةيج ةيروتج طٔج ٕ.ٜٔٛ
 .ٕٙالنقػد اادةػي العرةػي الجديػد فػي القحػة والروايػة والسػرد :د.ألتػداهلل أةػو ىيػفج منشػورات
اتحاد كتاب العربج دمش ج سورياج ٕٓٓٓ.
 .ٕٚالوجود واللماف والسرد – فلسفة ةوؿ ريكػور – :ترجمػة و تقػديم :سػعيد الغػانميج المركػل
ال قافي العرةيج الدار التي ااجةيروتج طٔج .ٜٜٜٔ
 .ٕٛالوجيل في اادب المقارف :تأليف ألدد من المقارنين الفرنسيين ةاشراؼ ةييػر ةرونيػل :تػر:
د  .ساف السيدج طٔج .ٜٜٜٔ
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الرسائل واالطاريم:

ٔ .العجائتيػػة فػػي ادب الػػرحالت – رحلػػة اةػػن ف ػػالف نموذج ػاً – :ألػػالوي الدامسػػةج جامعػػة
منتوريج قسنطينةج رسالة الماجستيرج ٕ٘ٓٓ.

المقاالت

ٔ .حكايػ ػػات الحيػ ػػواف فػ ػػي الت ػ ػراث العرةػ ػػي :محمػ ػػد رجػ ػػب النجػ ػػارج ألػ ػػالم الفكػ ػػرج عٕٔ/ج
مجلدٕٗج يوليو ٘.ٜٜٔ

ٕ .فورة اآلتر فػي الػف ليلػة وليلػة :ماجػدة حمػودج مجلػة جامعػة دمشػ –المجلػد ٕٚج عٔج
ٕج ٕٔٔٓ.
ٖ .قحص الحيواف في موروثنا الشعتي وتراثنا الفلسفي :فرياؿ جتوري لوؿج فحوؿج جٖٔجع
ٖج تريف ٗ.ٜٜٔ
ٗ .الهوية فػي الحكايػة الشػعتية – دراسػة سوسػيولوجية – مجلػة العلػوـ االجتماأليػةج أ .شوشػاف
زىرةج جامعة ةوزريعةج الجلائػر .ألػدد تػاص الملتقػى الػدولي ااوؿ حػوؿ الهويػة والمجػاالت

اإلجتماألية في ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجلائري .د.ت.

ٔ٘ٛ

)ٕٖٓٔ( أيلوؿ

)ٜ( العدد

)ٕٓ( المجلد
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Summary
We can say that the strange tales in a thousand nights and
one night left ample room in front of the reader to use his
imagination and his experience and knowledge to express them,
because the strange as the gaps mentality turn to the reader in his
analyses towards the expression of identity that need to point of
view and go back to reading again, and this helped him to reverse
expectation and breaking it because it led to spoiling his mind and
entrancing worry to it.
The quantum leap & Strange & exotic adventures in it is
make us keep silent or standing or thinking about the strange and
alien in it. It's Order to correct the error and the conduct of human
on this track in the lead in the end not to get anything and stay
empty hands.

ٜٔ٘

