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حول األدب المقارن
وقصة ألف ليلة وليلة

سيف الوهيبي

�أحد �أكرب مناذج الأدب العربي ،و�أ�شهر ال ُكتب يف الآداب العاملية ،كتاب «�ألف ليلة وليلة» ،فار�سي الن�ش�أة ،وكان يحمل عنوان «هزار �أف�سانه» ومعناه «�ألف خرافة»،
ترجم للعربية يف القرن الرابع الهجري ،العا�شر ميالدي .وقد �أوىل علماء الأدب املُقارن هذا العمل الأدبي الكبري اهتماما بالغ ًا ،وكتبوا حوله مئات الدرا�سات
وعقدت حوله الكثري من الندوات وحلقات البحث يف كربى اجلامعات العاملية .نناق�ش هنا مقالة لأ�ستاذ النقد الأدبي والأدب املُقارن بجامعة القاهرة،
واملُ�ؤلفاتُ ،
الدكتور �أحمد دروي�ش ،بعنوان «حول الأدب املُقارن» وهي من�شورة مبجلة التفاهم.

ق�صة �ألف ليلة وليلة
�أوىل ع�ل�م��اء الأدب امل �ق��ارن اه�ت�م��ام�اً ب��ال�غ�اً ب�ك�ت��اب «�أل��ف
ليلة وليلة» بو�صفه ُمث ً
ال ب��ارزاً لتفاعل الأدب العربي
مع الآداب ال�سابقة عليه واملوازية له؛ �إذ ُيعد واحداً من
�أ��ش�ه��ر ال�ك�ت��ب يف الآداب ال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،ك��ان ُي�ع��رف
ال �ك �ت��اب ب��ا��س��م «ال �ل �ي��ايل ال �ع��رب �ي��ة» ع�ن��دم��ا ُت��رج ��م للغة
الإجنليزية �سنة 1706م.
تو�صل علماء الأدب �إىل �أن �ألف ليلة وليلة ٌ
عمل جماعي
و�ضعته �أج �ي��ال مُتعاقبة ،و��ش�ع��وب خمتلفة ،وي��ذك��ر �أ َّن
مادته الأوىل حتكي ق�صة امللك �شهريار واكت�شافه خليانة
زوجته مع �أحد عبيده ،فقرر قتلهما معاً ،وفقده الثقة يف
جن�س الن�ساء مع عدم اال�ستغناء عنهن ،وقراره ب�أن يتزوج
كل ليلة من امر�أة ثم ي�أمر بقتلها مع طلوع الفجر حتى
ال تتمكن من خيانته ،وي�ستمر احل��ال فرتة من الزمن
حتى يجيئ ال��دور على «�شهرزاد» ،فتحكي له يف ليلتها
الأوىل ق�صة مُ�شوقة وتتوقف مع طلوع الفجر ،فيتلهف
امللك ال�ستكمال الق�صة ف ُيبقيها �إىل الليلة التالية ،ثم
تتفرع الق�ص�ص وتت�شابك ليلة بعد ليلة ،حتى ت�صل
�شهرزاد �إىل الليلة الأوىل بعد الألف ،فتنتهي احلكايات
ال مي�شي ،وطف ً
وتكون �شهرزاد قد �أجنبت طف ً
ال يحبو،
وطف ً
ال ير�ضع وت�صطحبهم معها ،وتطلب من امللك �أن
ي�أمر بقتلها كالأخريات ،فيجيبها ب�أ َّنه �أحبها وعفا عنها
وعن جن�س الن�ساء.
وحت�م��ل ال�ق���ص��ة م �غ��زىً ع��امل�ي�اً ح ��ول ق ��درة ال�ك�ل�م��ة على
الإق �ن ��اع �أك�ث�ر م��ن ال���س�ي��ف ،وق ��وة امل� ��ر�أة ال�ن��اع�م��ة ال�ت��ي
ال ت�ق��ل ع��ن ق ��وة ال��رج��ل اخل���ش�ن��ة ،وب�ي�ن ال�ل�ي�ل��ة الأوىل
والأخ �ي�رة ت �ت��واىل ع�ل��ى ل���س��ان ��ش�ه��رزاد م�ئ��ات الق�ص�ص
واحلكايات ال�شعبية التي تنطلق يف اخليال ا ُ
حلر ،وتدور
يف مم��ال��ك الأن����س واجل ��ان ،وع ��وامل احلقيقة وال�سحر،
وطبائع النفو�س الإن�سانية خ�يراً و��ش��راً� ،سلماً وحرباً،
مُغامرة وا�ست�سالماً ،وتل َّم بعادات العديد من الطوائف
والطبقات التي ن�سي التاريخ بع�ضاً منها ومل يدونها.

�شعبية �ألف ليلة وليلة وال�سلطان قابو�س (رحِ مه اهلل)
انتهت درا�سات الأدب املُقارن �إىل �أ َّن « أ�ل��ف ليلة وليلة»
ظ�ل��ت ك�ت��اب�اً م�ف�ت��وح�اً ،ت�ضيف �إل �ي��ه الأج �ي ��ال امل ُ�ت�ع��اق�ب��ة
حكاياتها ،منذ �أن َّ
مت��ت ترجمته �إىل العربية يف القرن
ال�ع��ا��ش��ر ح�ت��ى َّ
مت ت��دوي�ن��ه يف م�صر يف ال �ق��رن ال���س��اد���س
ع�شر على يد رواة ومدونني جمهولني ،و�أنه خالل هذه
ال�ف�ترة امل�ف�ت��وح��ة ،تعاقبت عليه �أط �ي��اف م��ن احلكايات
والليايلُ ،يكن �أن تق�سم على النحو التايل:
الليايل الهندية والفار�سية ،وه��ي متثل الق�سم الأول،
حيث ق�صة امللك �شهريار وزواجه ب�شهرزاد.
الليايل العراقية ،وهي متثل �إ�ضافات احلياة االجتماعية
والتجارية والفنية يف ع�صر اخلالفة العبا�سية يف بغداد
والب�صرة ،وامتداداتها يف اخلليج العربي وخليج عُمان
وبحر العرب ،واملُحيط الهندي وما وراءه.
الليايل امل�صرية ،وهي ت�ضيف احلياة املهنية والتجارية
وال�صناعية ،وعالقات ال�شرق بالغرب يف ع�صر احلمالت
ال���ص�ل�ي�ب�ي��ة ،و ُت �ب�ي َّ�ن � �ص��ورة ال�ف��رجن��ة يف ُم�ي�ل��ة �شعوب
ال�شرق.
وقد الحظ علماء الأدب املُقارن �أن احلكايات ظلت ت�سمى
«�أل��ف ليلة» حتى ترجمت �إىل اللغة الرتكية ،ف�أ�صبحت
ت�سمى «�ألف ليلة وليلة» انطالقاً من �أ َّن املبالغة يف العدد
يف اللغة الرتكية يتم التعبري عنها بكلمة «بنْ بر» وهي
ُت�ترج��م ب��أل��ف وواح ��د «ب��ن ب��ر ليلة» ي�ع��ادل��ه «�أل ��ف ليلة
وليلة».
وقد �أخ��ذت �ألف ليلة وليلة �أبعادها العاملية يف ال�شهرة
ال��وا��س�ع��ة ام� �ت ��داداً م��ن ال�ع���ص��ر ال���س��ال��ف ح�ت��ى ع�صرنا
احلديث ،ومن �أبرز هذه الدرا�سات احلديثة التي تنطلق
من حكايات «�أل��ف ليلة وليلة» ،الدرا�سات العلمية التي
ال�سلطان
�ساندتها �سلطنة ُع�م��ان ب��أوام��ر مُبا�شرة م��ن ُّ
ق��اب��و���س (رحِ �م ��ه اهلل) ،ومب���ش��ارك��ة ُن�خ�ب��ة م��ن اخل�ب�راء
العمانيني ،والتي كانت ت��دور ح��ول «رح�لات ال�سندباد»
التي وردت يف كتاب �أل��ف ليلة وليلة ،حيث انطلق فيها

البحارة العربي املغامر «�سندباد» يف �سبع رحالت متتالية
ليكت�شف فيها �آف��اق خليج عُمان وبحر العرب واملُحيط
الهندي وبحر ال�صني ،وما يحيط بها من جزر وبلدان،
وما يجري فيها من عجائب وغرائب ،ومع �أن كل رحلة
كانت تنتهي بتحط ّم �سفينته وتعر�ضها للغرق ،ف�إ ِّنه مل
ي�ست�سلم للي�أ�س ووا�صل الإبحار واال�ستك�شاف والتدوين.
وق��د اه�ت��م امل�ست�شرق الإي��رل�ن��دي «ت�ي��م �سيفرن» بهذه
ال��رح�لات ،وط��رح م��ن خاللها � �س ��ؤا ًال مهماً ح��ول مدى
تعبري هذه الرحالت من طموح البحارة العرب القدماء
يف ا�ستك�شاف �آف ��اق ال���ش��رق الأق �� �ص��ى؛ حتقيقاً لطموح
الإمرباطورية العربية املُ�سيطرة �آنذاك؟
وك��ان��ت �إج��اب��ة ال���س��ؤال العلمية تتطلب �إع ��ادة القيام
ب��رح�لات ال�سندباد بالو�سائل الفنية والتقنية نف�سها
ال �ت��ي ك��ان��ت ُم �ت��اح��ة ل �ه��ا ،ووف� �ق� �اً خل��ري �ط��ة ال���س�ن��دب��اد،
وت�سجيل ال�ن�ت��ائ��ج امل ُ�ع��ا��ص��رة وم�ع��رف��ة م��دى مطابقتها
للنتائج القدمية يف «�ألف ليلة وليلة».
وق��د واف�ق��ت ال�سلطنة على تبني الفكرة العلمية ،و ّ
مت
اختيار مدينة �صحار لبناء �سفينة ُماثلة متاماً كالتي
ا�ستخدمها ال�سندباد يف رحلته ،وانطلقت ال�سفينة يف
رحلتها متتبعة خريطة ال�سندباد ،وم�سجل ًة مالحظاتها،
وال�صعوبات املالحية التي واجهتها ،والكائنات البحرية
والب�شرية يف اجلزر التي عربتها حتى و�صلت �إىل مدينة
«كانتون» يف ال�صني ،بعد  165يوماً من البناء ،وت�سعة
�أ�شهر من الإبحار ،و�سط انبهار العامل بالتجربة العاملية
التي اقرتحها «�سيفرن» و�ساندتها ال�سلطنة.
وال ت��زال ال�سفينة تقف �شاخمة يف م�سقط و�سط �أحد
امليادين الهامة التي تتحكم يف مفرتق ال�ط��رق امل��ؤدي��ة
�إىل مدينة م�سقطُ ،م��ددة الأجم ��اد التليدة ،والآم��ال
يف م�ستقبل �أك�ث�ر �إ� �ش��راق �اً ،وم��ا زال ال�ك�ت��اب ال ��ذي ُطبع
ب��ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل ه ��ذه ال��رح �ل��ة ،وت��رج��م بعدها
�إللى اللغة الإجنليزية والفرن�سية ميلأ مكتبات العامل،
مُ�ؤكداً الأهمية البالغة لهذا العمل الكبري.
saif.alwahaibi15@gmail.com

