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 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 اليوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد

 السرد العربي القديم: النص والثقافة

 26/02/2016الثالثاء 

 

 ي اآلخر لثقافة السرد العربية من خالل ألف ليلة وليلة:تلق  

 لويزة حوفاف.األستاذة:

 ماجستير في األدب واللغويات.المستوى:

 محمد البشير اإلبراهيمي، برج بوعريريج.الجامعة:

 السرد، ألف ليلة وليلة.الثقافة، تلقي، اآلخر، الكلمات المفتاحية:

ذا  مما ال شك   فيه أن للعرب تراث أدبي ضخم، متعدد المصادر والمناهل واالتجاهات والموضوعات، وا 

 يه الشعري والنثري.كي ال نهمل أي جانب منه، أي أن ثراءه في شق  لمة أدب فل  قلنا ك

مازال إلى يومنا هذا يستهوي الباحثين  ودراسة   هذا األدب الثر  الذي شد االنتباه إليه قديما وحديثا، قراءة  

ذا كان الشعر هو ديوان العرب كما هو شائع  العرب وغير العرب لقراءته وسبر أغواره وكشف مكنوناته، وا 

فإن النثر وبالتحديد السرد هو الديوان الثاني للعرب، ذلك أن السرديات القديمة ال تقل أهمية وال تأثيرا في 

في تغيير الذوق الفني لألدباء والمتلقين سواء أكانوا عربا أم  إغفال دورها، دون المجتمعات واآلداب

 أجانب.

وفي هذا إن هذين الطرفين هما ما يشكل أو يعرف بالثنائية الشهيرة: عرب/ غرب، أو شرق/ غرب، 

حديث يقودنا إلى تلك االلتفاتة العظيمة التي حظي بها األدب العربي من طرف الغرب، في إطار حملة 
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اسعة من الترجمة وما عرف أيضا بحركة االستشراق التي امتدت إلى قراءة ودراسة التراث األدبي و 

حيث اطلع المستشرق األجنبي على هذا التراث من أدب ونقد وسياسة وتاريخ واجتماع...  »العربي، 

لتي نظر إليها فلم يجد هناك بدا من هذا النبع الذي ال ينضب، هذا الرصيد الهائل من الكنوز العربية ا

االختالف الموجودة وأوجه محددة الفرق  (1)«نظرة جديدة فتحت له بابا واسعا نحو اآلفاق العلمية واألدبية

ي بيا، فاتحة المجال لحقل معرفلفيه، لتنتقل به بعدها إلى مرحلة أهم وهي نقد هذه اآلثار إيجابيا أو س

ن في حاجة إلى زيارة الشرق زيارة فعلية ليحمل آخر هو: الصورة أو الصورولوجيا؛ أي أن الغرب لم يك

عنه انطباعات معينة، بل كانت تكفيه قراءة نصوصه ليكتشف عوالمه ويتعرف عليها، وهذا ما يراه إدوارد 

سعيدمن أن الكتب والمخطوطات العربية كانت من أهم العوامل المساهمة في تغذية االستشراق ودفعه 

ذلك أن الشرق الذي يدرس كان بصفة عامة عالما  »ر عن الشرقنحو األمام، لتقديم مختلف الصو 

 (2).«نصيا

كما أن الحمالت الصليبية على الدولة اإلسالمية كان لها الدور األهم والبارز في نقل اآلثار األدبية وعلى 

الصليبيين ن أذلك ؛فكانت بمثابة الفتح األدبي التعبيري الجديد ،وجه الخصوص السردية منها إلى أوروبا

استمتعوا بقراءة القصص والروايات العربية وحملوها معهم، فأعجب بها األوروبيون وأقبلوا عليها منبهرين 

بذلك العالم الشرقي المختلف تماما في عاداته وتقاليده وسحره، مما ساعد على تكوين صورة عن الفرد 

عدت حركة الترجمة على توسيع العربي الذي ساهمت مؤلفاته في إظهار خصائصه وطبائعه، وقد سا

مثيال في آدابهم المنغلقة،  اين األوروبيين الذين لم يجدوا لهدائرة االطالع وانتشار هذه األعمال األدبية ب

التي تفتقد الجرأة في التعبير وتعاني عقم الخيال، مما زاد فضولهم إلى البحث عن كل ما هو عربي، 

فكانت األعمال »نه، واستثمارها في إبداعاتهم وتحسين مستوى نتاجهم واستقباله وقراءته واستلهام األفكار م

األدبية تنتشر في العصور الوسطى بسرعة مذهلة، فإذا صدر كتاب في القاهرة أو في مراكش عرفه 
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أدباء باريس أو كولونيا في مدة ال تزيد عن المد ة التي يستغرقها الكتاب الهام في ألمانيا من إحدى 

 (3)«ى الضفة األخرىضفتي الرون إل

وقد ترجم عدد كبير من القصص العربية إلى اللغة األلمانية والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية وغيرها من 

اللغات األوروبية، وهناك قصص أخرى عربية انتقلت إلى أوروبا بفضل الكاتب اإليطالي بوكاشيو 

(Pocachio :وغيره من اإليطاليين، وكان من بين هذه القصص والكتب المترجمة )"ألف "و "كليلة ودمنة

ر، لما انفردت به ث  ( هذه األخيرة التي تعد  من أروع وأهم ما أ  Les Milles et Une Nuit) "ليلة وليلة

ا، فاستلهموا من وتأثر   ودراسة   من جوانب وخصائص فنية جعلتها تستقطب اهتمام األوروبيين بها قراءة  

 Lesيرا تلك التي توجد في قصص الل يالي )ثقصصها مواضيع لرواياتهم موظفين شخوصا وأماكن تشبه ك

Nuits أنطوان "م على يد 1704( ولم يتأت  لهم ذلك إال بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية ألول مرة سنة

لقارئها عادات الشرقيين وأخالقهم إنها تبسط »م لها بقوله: ( الذي قد  Antoine Gallan) "جاالن

وشعائرهم الدينية، فالشرقيون جميعا يظهرون فيها على ما هم عليه ابتداء بالسلطان، وانتهاء بأي 

عهم يتحد ثون، من غير أن يتكب د مشخص عادي، وهكذا فبإمكان القارئ أن يراهم هنا يعملون وأن يس

 (4)«.عناء السفر للبحث عنهم في بلدانهم

ا الحديث عن التأثير الكبير لليالي في األوروبيين بغض النظر عن أصلها، فهي تعد من التراث يأتي هذ

 وهذا حال قصص ألف ليلة وليلة »العربي الذي سحر الغرب وجذبهم إلى قراءته ودراسته واالستمتاع به، 

الساحرة رغم أنها ليست إبداعا عربيا خالصا، إال أن سحر العرب ممزوج بأحداثها والموجود في طياتها 

فقد قيل إن العرب ترجموا الليالي عن أصول هندية وفارسية ويونانية، وهذا ما  (5)«جعلها تتميز بالعروبة

قافات أخرى مختلفة توافرت يدل على أن هذا الكتاب الضخم ليس له أصل واحد بل هو مزيج من آداب وث

نوا منها بقوة فصبغوها بلون عربي بارز وأضفوا عليها طابعهم المتميز، ليصبح أصها وتمك   ،لدى العرب
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غير أننا نجد من يجزم بعروبتها فيقول (6)العربي مسيطرا على قصصها ويعتبر ركنا أساسيا من أركانها.

العربية رغم ما فيه من تأثيرات الحضارات األخرى، إنه كتاب فر من أسفار األمة ألف ليلة وليلة س  »إن  

وبغض النظر عن صحة أو خطإ هذا الحكم (7)«عربي مئة في المئة، وهو ابن حضارتها وثقافتها وأدبها

فإن ما يجعل الغرب ينسبونها إلى النتاج العربي هو أنهم ترجموها عن العربية، فلقيت ترجمتها األولى إلى 

يد غاالن نجاحا باهرا، وانتشرت في كل مكان انتشار النار في الهشيم، واستطاعت في الفرنسية على 

وقت وجيز أن تحظى بجمهور واسع متعطش لهذا النوع من األدب نظرا للظروف السياسية واالجتماعية 

كثيرة في واألدبية التي كانت سائدة آنذاك، فقد سادت النزعة العقالنية ومفاهيم الكالسيكية، وتغيرت أشياء 

فرنسا في النصف األول من القرن الثامن عشر، حيث لم تعد للملكية المطلقة تلك المكانة التي كانت 

تفرضها على الناس، وفقدت الكنيسة كثيرا من نفوذها على العقول...كما أن الفرنسيين سئموا الكالسيكية 

لقد أصبحت  ال تقبل المناقشة، عات األرستقراطيين، وتمحورت حول قواعد ثابتةخدمت دوما تطل  التي 

فطغيان الفلسفة والعقل والكالسيكية والواقعية على الحياة األوروبية جعل (8).الحرية مطلوبة في كل الميادين

ر واالنطالق، ومما زاد من نجاحها واإلقبال عليها: لمسوا في الليالي العربية ذلك التحر   لم ا الناس ينبهرون

مسته لبساطة الحياة الشعبية، فكان عنصر العجائبي هو السائد والقائد لذهن التعطش إلى خفة النص ومال

الرفاهية والثروة والترف، وهو ب ة، عوالم عربية بدت للغربي مفعمة  القارئ إلى عوالم يكتشفها ألول مر 

 متاندحار الكالسيكية في بلد عريق بالكالسيكية كفرنسا وظهور الرومانسية، فقد عل  في كان سببا »ما

قصص ألف ليلة وليلة كت اب الثورة الفرنسية من أمثال فولتير ودريدو وجان جاك روسو ومونتسكيو 

أسلوبا جديدا في التهجم على األوضاع السياسية واالجتماعية في فرنسا، إذ أخذوا يصورون ملك 

 (9).«فرنسا على صورة خليفة، والكنيسة بشكل جامع فيهاجمون الملك والكنيسة أشد هجوم

ن الواضح أن خصوبة الخيال التي طبعت قصص ألف ليلة وليلة وتفر د األسلوب السردي من العوامل وم

لما كان سائدا من األساليب  ةأساليب سردية جديدة مخالفالتي أكسبت األوروبي مبادئ القص، وألهمته 
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ليلة وليلة أربع ن قرأ ألف ألم يزاول فن القصص إال بعد »الجامدة، فهذا الكاتب فولتير يعترف بأنه 

( Girard De Nerval) "جيرارد دي نارفال"كما نجد من جهة أخرىزائر الشرق العربي (10)«.عشرة مرة

يصر ح بأنه منذ قدومه إلى مصر )القاهرة( وهو يتذكر قصص ألف ليلة وليلة التي لم تفارق ذهنه 

ومخيلته، حيث يرى في منامه كل شخوصها وعمالقتها الثائرة، وبهذا يكون قد امتأل وتشب ع بهذه القصص، 

 :"رحلة إلى الشرق"يقول في مؤلفه 

»Depuis mon arrivée au Caire, toute les histoires des Milles et Une Nuit me 

repassent par la tête. Et je vois en rêve tous les dives et les géants déchainés 

me voilà en pleine Milles et Une Nuit».
(11)
 

زيارته دت لديه رغبة في ست األوروبي وول  ومنه فالصور التي قدمتها ألف ليلة وليلة عن العالم العربي حم  

واكتشاف المزيد عنه، ففتحت بهذا الباب واسعا أمام الرحالة األوروبيين الذين قصدوا الشرق العربي تشوقا 

لمعرفة ذلك العالم الذي تتحرك فيه أحداث  وشغفا برؤية ما قرؤوا عنه في صفحات كتاب الليالي،

وعاشروهم واطلعوا على شعرهم فخالطوا العرب وشخوص ألف ليلة وليلة، ومعرفة الشعوب التي أنتجتها، 

وطانهم وقد تكونت لديهم صورة حملوها إلى أأساليب الحياة معهم، فعادوا إلى ونثرهم ومارسوا عن قرب 

وبالتالي كان انتقال الليالي إلى أوروبا فتحا جديدا  العربي في جميع نواحي حياته تقريبا، شعوبهم تخص  

الشرق الذي طالما اعتبره األوروبي شرقا دافئا طافحا بالحياة في مجال العالقات بين الشرق والغرب، هذا 

 والمغامرات والخوارق.

ويشهد العديد من الباحثين أن الحكايات الشهرزادية قد أدهشت القراء األوروبيين بصورها »

ومضامينها، وساعدتهم على اختراق عالم السحر الشرقي، ويبدو أن المترجمين قد حاولوا في كل مكان 

قر بوا هذه الحكايات إلى ذهنيات شعوبهم بأساليبهم الرشيقة، وليس من المبالغة في شيء أن نؤكد أن ي

 (12).«على فضلهم في احتالل ألف ليلة مكانتها في المكتبة العالمية
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نظرا إلى نجاحها نجاحا كبيرا وسريعا كما احتلت مكانة مرموقة لدى جمهور القراء من مختلف الطبقات، 

جدة المشاهد الشرقية وبهاء العاطفة ورقة الفكاهة وغموض الحياة، فصارت باريس تعج  ببسب

 (13)باألقاصيص الجديدة التي كانت شيئا مثيرا وجديدا.

على الرغم من أن القبول الحماسي العام لليالي العربية يشكل تجاوزا على مفاهيم التأليف )الكالسيكية و 

 وهي رغبات ليست  ،يعني بكل تأكيد سيادة رغبات جمهور العامة من القراءالجديدة( السائدة آنذاك إال أنه 

 (14).مماثلة بالضرورة لرغبات األقلية األدبية أي نخبة المجتمع الثقافي

وبهذا نما جمهور آخر يميل إلى قراءة أخرى، يتذوق من خاللها حقيقة األدب من خالل الخيال الجامح 

متعة دون جهد بوالصور المبهجة، فدخل نمط آخر من التأليف السردي أوروبا، تأليف خفيف يستوَعب 

في  اكبير  امثير في السرد والقصص، كما أن للوصف دور التداخل الناهيك عن عنصر التشويق و  ،ذهني

عندها يصبح الوصف  ،نى حكائيابفنية الحكاية خاصة عندما تنتقل من كونها متنا حكائيا إلى كونها م

ن الوصف نوعان: ص، إذ يقف زمن السرد مؤقتا علما أمقطعا مستقال بذاته، وليست له عالقة بزمن الن

 (15)وصف ذاتي ووصف خارجي.

لها القدرة على قلب موازين الفنون النثرية األوروبية؛ نظرا لما تميزت هذه التحفة األدبية النادرة كانت إذن ف

ن أول لقاء مع أبها وعمل على محاكاتاها، والبد  به من خصائص فنية اكتشفها األوروبي ألول مرة وانبهر

فهي لغة تعتمد  ؛النص كان مع اللغة التي شكلت واحدا من أهم عوامل االنجذاب نحوها )القصص(

لدالة على المعاني الحسية في المقام األول، وذلك لتقريب الموضوع المعبر عنه إلى ذهن القارئ، األلفاظ ا

ر وضمان تحقيق عنصر التشويق لديه إلى معرفة المزيد باستعمال لغة غنية بالصور المتحركة التي تعب  

ى استنتاج الرسالة عن أدق الحركات والخلجات، إلى أن يكتمل في ذهن القارئ المعنى المراد ويتوصل إل

 (16)المقصودة.
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وكان لتركيزقصص ألف ليلة وليلة على موضوع المرأة وتصويرها أثر بارز في تكوين صورة عن هذه 

عن  اى لها حق، وال يقام لها وزن بعيدالمرأة الشرقية التي كانت في نظر األوروبي مهانة مظلومة ال يراع

حت العاطفة على األغراض الجنسية، فحب العربي للمرأة حب حسي ال احتكام فيه إلى العقل، بل رج  

 (17)المنطق تمجيدا للمشاعر اإلنسانية التي بإمكانها أن تنحرف بالمرء عن غريزته الوحشية.

اتها واستبطانها وبهذا فحكايات ألف ليلة وليلة بتقنياتها وأسلوبها ومواضيعها وأجوائها العامة وشخصي

كانت تكشف عن  ،أغوار النفس البشرية بغرائزها وطموحاتها وأطماعها وعناصر الخير فيها على حد سواء

 (18)بلدان الشرق والحياة الجميلة المتميزة فيه.

الحديث في هذا الجانب يقودنا تلقائيا إلى دراسة الجوانب الفنية لقصص ألف ليلة وليلة، وهو صرح  إن  

 لورقة البحثية البسيطة.مكن استيفاؤه في هذه ارحب ال ي

بقي لنا في األخير أن نشير إلى الخدمة الجليلة التي قدمتها قصص الليالي العربية لآلداب الشعبية 

وروبي إليها، وتفطن إلى أهميتها الحضارية والفنية، فبدأ الباحثون األوروبية، فقد لفتت أنظار المتلقي األ

يمكن القول إذن إن اعتناء األوروبيين بجمع »ي من أفواه العامة والشعب، وبهذايتلقفون النتاج الشعب

ر، إلدراكهم مدى أهمية هذه اآلداب في حياة  آدابهم الشعبية بعد ترجمة الليالي قد فاق كل  تصو 

 عن بجمع حكاياتها الشعبية من أفواه العجائز والريفيين وتصنيفهاالشعوب، فلم تبق دولة أوروبية لم ت  

 (19).«في مجموعات...

وعليه فكل تلك العالقات األدبية التي جمعت بين العرب واألوروبيين وما تبعها من عوامل ساعدت على 

رسم صورة العربي عند نظيره األوروبي، أسست لظهور انطباعات عديدة ومتنوعة عنه تجل ت أساسا في 

علقة بالعربي والصور المرسومة عنه، وفق ما كتابات ومؤلفات األوروبيين، التي تظهر فيها األحكام المت
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ن كانت هذه األخيرة  تقتضيه جدلية األنا واآلخر من مواقف متخذة في حدود ما تتطلبه الموضوعية، وا 

 أساسا ابتعد عنه الكثير من الباحثين والدارسين فابتعدوا بذلك عن الحقيقة.

 ن من آثار ألف ليلة وليلة:ائج أهمها أوفي نهاية هذه الدراسة نخرج بمجموعة من النت

 دائرة التلقي من الطبقة الخاصة األرستقراطية إلى كل فئات وطبقات الشعب.توسيع 

  .تغيير الذوق الفني لدى المتلقين 

 بوصفها ثورة على الكالسيكية. تحرير الذوق والكتابة، وفتح باب الرومانسية 

  عنهما من آثار وآداب.فتح باب االستشراق وتشجيع الرحلة إلى الشرق وما ينتج 

  نمو مبحث الصورة والبحث في مختلف االنطباعات التي رسمها األوروبي عن الشرقي في إطار

 ما يسمى بجدلية األنا واآلخر.

 .تشجيع الدارسين على االهتمام بآدابهم الشعبية، وااللتفات إلى جمعها والحفاظ عليها 

 :والهوامشاإلحاالت 

ية في األدب الغربي في ضوء األدب المقارن، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب بايةكاهية، التأثيرات العرب (1)

 .250، ص 2012الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .113إدوارد سعيد، االستشراق، ص  (2)

 .127 محمد مفيد الشوباشي، رحلة األدب العربي إلى أوروبا، دار المعارف، مكتبة الدراسات األدبية، مصر، ص (3)

 .146، ص 1992محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، عالم المعرفة، الكويت،  (4)

 .253بايةكاهية، التأثيرات العربية في األدب الغربي في ضوء األدب المقارن، ص  (5)

 .21، ص 1950موسى سليمان، األدب القصصي عند العرب، دار الكتاب، بيروت،  (6)
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، 2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب، "دراسات"يلة وليلة وسحر السردية العربية داود سلمان الشويلي، ألف ل (7)

 .10ص 

 .http:/ www. Startimes.com 11 /09 /2008شريفي عبد الواحد، ألف ليلة وليلة في الغرب،  (8)

الجمهورية  عبد الجبار محمود السامرائي، أثر ألف ليلة وليلة في اآلداب األوروبية، دار الجاحظ للنشر، بغداد، (9)

 .10، 9، ص ص 1982العراقية، 

 .262، ص 1996طه ندا، األدب المقارن، دار المعارف الجامعية،  (10)

(11) Nada Tomiche, La littérature arabe traduite, ou la réception de l'imaginaire Oriental 

par l'Occident anglo-francophone, Colloque international de littérature comparée dans 

les pays Arabes, Annaba, 14-19 Mai 1983, p 53. 

 .http:/ www. Startimes.com11/09/2008شريفيعبدالواحد،ألفليلةوليلةفيالغرب، (12)

، ص 1981محسن جاسم الموسوي، ألف ليلة وليلة في الغرب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، الجمهورية العراقية،  (13)
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 .14المرجع نفسه، ص  (14)

 .73، ص "دراسات"داود سلمان الشويلي، ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية  (15)

 .258 طهندا،األدبالمقارن،ص: ينظر (16)

 .563 ،مكتبةاآلداب،القاهرة،مصر،ص4 أصولهوتطورمناهجه،ط: الطاهرأحمدمكي،األدبالمقارن (17)

 .146، ص 1992 محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، عالم المعرفة، الكويت، (18)

 .http:/ www. Startimes.com 11/ 09/ 2008شريفيعبدالواحد،ألفليلةوليلةفيالغرب، (19)

 


