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دّية امل غايِرة يف العنوان:   دراسٌة يف الن سق الثقايفّ  -)مائة ليلة وليلة( الَّس 

 د.لؤي عيل خليلملرشف عىل الرسالة: ا

ة، ة منذ بداياِِتا األوىل تقريب ا نوعني من األدب: أدب اخلاص  ة اإلسالمي  عرفت احلضارة  العربي   

املة، وحيظى باالهتامم خبة الععن ثقافة الني األول  يعرب  ؛ (أو األدب اهلامشي ) ةوأدب العام  

من  رغمعىل ال من الثقافة املركزية قبوال  وال يلقى ، وام  الثاين عن ثقافِة العَ  يعرب  و .واالعرتاف

 تداوله بني فئاِت املجتمع. ةكثرو يوعهش

قد ختالف )يف كثري  ،هبم ةمن قيم ومعايري خاص   ةعام  الحياة  ام يفاألدب اهلامش بتعبريه ع سميت  و   

أو جامعيه مل يكن يف نياِتم  ه، غري أنه يغلب عىل الظن أن مؤلفيأو قليل( معايرَي الثقافة املركزية

 أو اخلروج عىل الثقافة املهيمنة. ،خمالفة النموذج األديب املركزي السائد
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، ، ونوادرَ عجائبية   صص  ، وقِ ، ومرويات  شعبية، وحكايات   األدب مع ما فيه من سري  ذلك  ظل     

أدرك الباحثون القيمة ف املوقف منه، ثم تغري   ،زمن ا طويال  عىل تلك احلال من اإلمهال  ،هاونحوِ 

 عكفوا عليه يدرسونه مستخدمني أدوات نقدية حديثة.والتارخيية واألدبية له، 

شة  ت ظل   ،ألدباذاك  عينة من ه الرسالةتناول هذت    ا من الدهردَ رَ مهم   ئةاحكايات )م يوه ،ح 

أسباب ِتميشها؛ إذ  عن الكشف بغرضد الثقايف، وفق معايري النق هامدونتَ عالج تل، ليلة وليلة(

فيدفعها ، كاياتتلك احليطغى عىل كثري من  قوم الرسالة عىل فرضية وجود نسق ثقايف مهيمنت

 غالبةال وظيفة الَّسديةالرة فيها هي ، حتى تصبح الَّسدية املغايِ ثقافة املركزيةال نحو اخلروج عىل

كان سبب ا يف دفع نصوص  ذيال ذاك النسق إىل الكشف عن وجوهالرسالة وتسعى . عليها

ِة عنه احلكايات  .خارج إطار األدب الرسمي والنصوِص املعرب 

كَّس : الرسالة الحظت منها ، لكن  من التداخل والتعدد حالعىل وجوه تلك ال أن بدووي   

د األنثوي   األعراف والتقاليد،  .لرجلعىل سلطة ا وتنقيص السلطة، والتمري
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 مقدمة

حكايات )مائة ليلة وليلة(، من جديدة  نسخةيف سامء األدب  ظهرتقبل قرابة مخس سنوات    

ا  ما حيمله من مع تلك احلكايات القديمة التي طار صيتها يف اآلفاق، وامتد شعاعها رشق ا وغرب 

 الصورة، وسعة اخليال، ومجال األسلوب، وبراعة الَّسد.طرافة 

ا لرتمجات ودراسات وبحوث جامعية "أن تكون  ةنسخكان املأمول من هذه الو    ا جديد  منطلق 

أخرى، وأن يكون لكتاب )مائة ليلة وليلة( نفس  ما حظي به كتاب )ألف ليلة وليلة( من رواج 

احلكايات تلك  تناولتالدراسات النقدية التي  تقّص   لكن .1"ومحاس وتوظيف يف خمتلف الفنون

ا للدرس املشاهبة  املدونات األدبية األخرىمقاربات قيست بما إذا  ،خالف ذلك ي ظهر موضوع 

 .، وال سيام حكايات )ألف ليلة وليلة(اهل

مقاربة حتليلية( عنوان: )مائة ليلة وليلة: التي قدمها الطائع اهلداوي بامعية اجلرسالة ال قد تكونو   

، التي تناولت هذه احلكايات وىل الدراساتأ   م1988يف جامعة الرباط باملغرب، ونوقشت عام 

ا( ملحمد تنفو عام  م، ثم كتاب: 2010ثم تالها كتاب: )النص العجائبي: مائة ليلة وليلة أنموذج 

                                         
 .10، مقدمة املحقق، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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ا( )العجائبي يف الَّسد العريب القديم: مائة ليلة وليلة واحلكايات العجيبة و األخبار الغريبة نموذج 

ا: )املرأة املتحررة عجائب مائة ليلة 2011لنبيل محدي الشاهد عام  م، ثم كتاب ملحمد تنفو أيض 

 م.    2012وليلة( عام 

 ،يات الَّسدية فيهان  دراسة البِ احلكايات عىل معاجلتها يف  زترك   الدراساتهذه  غري أن     

الطبعة اجلديدة، بام  تزالما و، 2013قبل عام  كلها صدرت؛ إذ االطبعات القديمة هلاعتمدت و

ا مل خيض فيها أحد ا بكر  املدونة تلك  قراءةإعادة  ولذا بدا من املهم .فيها من تعديالت، أرض 

ا آخر من خمبوئها؛ مثل  قراءة   الرتاثية بحلتها اجلديدة ختوض هبا جماالت جديدة تكشف جزء 

ا ثقافيةال القراءة  .التي مل تتناوهلا الدراسات املذكورة آنف 

يف جمال  فجوة معرفية للدرس وجود   اموضوع   (ئة ليلة وليلةام)حكايات والدافع إىل اختيار    

بسبب اإلعراض عن دراسة األدب غري  اهلامش، وذلك املتعلقة باألدبالدراسات النقدية 

 .ضخامة مدونتهمن رغم عىل ال ،ونحوهالعجائبي  القّص  ال سيامالرسمي، و

 البحَث  هدفها األساس   الرسالة   علِت ويف سبيل إنجاز قراءة جديدة لنص )مائة ليلة وليلة( َج    

يف األسباب التي دفعت الثقافة املركزية إىل إقصاء نص )مائة ليلة وليلة( خارج حدود متن 
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وذلك  ؛يف قراءة املدونة ثقايف  ال املنهَج  ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الرسالة   .النصوص املركزية

يسري السبل التي  سِ تلمي عىل ، واملسترتة يف احلكايات األنساق عىل الكشف عن ة هذا املنهجلقدر

ا   .وبنسق مركزي تارة  أخرى ،بنسق خمالف تارة  فيها الَّسد مدفوع 

يف حكايات )مائة ليلة  يسيطر عىل مسار القص   فرضية وجود نسق ثقايفي  عىلهذه الرسالة  وتقوم   

 الَّسدية   لتصبحالذي تنتمي إليه مدونتها،  املركزي   يدفعه نحو خمالفة النسق الثقايف  فوليلة(، 

يف هذه الَّسدية املغايرة سبب ا  وترى الرسالة   رة هي الوظيفة الَّسدية املهيمنة عىل نصوصها.املغايِ 

 يف إقصاء املدونة خارج إطار النصوص املركزية.

من  هالكشف عنيغدو فيتفاوت يف درجة خفائه،  قد الحظت الرسالة أن ذلك النسق املخالفو   

يوغل أحيان ا يف التخفي وراء مجاليات الَّسد، فيصعب الوصول  إذ ؛هات  أبرز الصعوبات التي واجه

 التي حيملها. رةوجوه املغايَ ، واستخراج إليه

ص .وخاتة ،وثالثة فصول ،من تهيد رسالةال ألفتت    ص  مصطلحات وضيح تلالتمهيد  خ 

 منهج ثم تعريف، املوقف منها قديام  وحديث اح رش  حمتويات مدونة احلكايات، وض عر  و، العنوان

 بيان مفهوم الثقافة املركزية.و، الثقايفالنقد 
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 ؛(كَّس األعراف والتقاليد) ، وهوأحد أبرز وجوه النسق املخالف أول الفصول الثالثة يعالج   

معايري أساسية قد تبدو من املسل امت عند كثري من  قلَب املخالف  النسق   كيف استطاعإذ يظهر فيه 

واستعان يف  .الوالدين الناس؛ كرضورة العمل لكسب الرزق، ومقابلة اإلحسان باإلحسان، وبر  

تدعم كَّس تلك األعراف، وتشجع عىل التفلت منها، وتسعى إىل انتشار  لك بأمثلة متنوعةحتقيق ذ

 .نقيضها

ا الثاين  الفصل   ضويعرِ     يكشف عن كثري من إذ  ؛السلطةَ  هص  ، وهو تنقي لنسق املخالفل آخروجه 

ع هيبَتهم. وكانت العيوب التي ضي  يمن قدرهم، و طي وحياخلالئق السيئة لدى القائمني عليها، 

، تسي أحلقها   شؤون هَ ل  ، بَ شؤوهنم اخلاصةأساس سلطتهم، وال يمكن معها تسيري  هبم جوهرية 

 الرعية.

املخالف فيه هدَم  وحياول النسق  ، عىل سلطة الرجل األنثوي   الفصل الثالث التمردَ  ويتناول   

 العالقات االجتامعية. يف اهنيار يتسببفبني الرجل واملرأة،  األساس الذي تقوم عليه العالقة  

نيت  مدىبيان و ،التي وصلت إليها الرسالة اخلاتة النتائج تتضمنو    صحة الفرضية التي ب 

 عليها.  
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فكرِتا ف رسالة؛ال هفالشكر اجلزيل للدكتور لؤي خليل الذي تفضل باإلرشاف عىل هذوبعد،    

ا يف تسديد ب هامن بنات أفكاره، وهو الذي أمد خطوايت أثناء املصادر واملراجع، ومل يأل جهد 

ا يف  زت ، وعز  منها مِت امل عَوج  مالحظات قو   عن أنه أسدى إل   فضال  ، افصوهلكتابة سريي وئيد 

ه يف بنائها. زهاطريق إنجا عىلدليل  فكان خريَ ، فيها املعتِدل م املوج   ، ونِع 
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  متهيد

 رة:املغايِ ة دي  الّسَّ    

: الَّس  د، وة مصطلٌح اشت ق  من الَّس  دي  الَّس      ا بعضه يف "د لغة  تقدمة يشء إىل يشء تأيت به متسق 

ا حدث  أو أحداث، أو خرب أو أخبار،  قصي "يف االصطالح املعارص: هو و. 1"إثر بعض متتابع 

الطريقة التي تروى "الَّسدية فهي أما . 2"سواء أكان ذلك من صميم احلقيقة أم من ابتكار اخليال

 .3"متميز خطايبي  نمطٌ  :والَّسدية ...هبا القصة واخلرافة فعليًّا

مصطلح " وهو (،Narratology)مصطلح  قابلم النقدية دراساتاليف )الَّسدية(  ستعَملت  و   

دراسة و ،صة بتحليل الَّسدليدل عىل فرع من فروع الدراسات األدبية املتخص   1969 امَ ع عَ ِض و  

الَّسدية احلديثة  مؤسَس ( pVladimir Propفالديمري بروب ) عدي وي   .4"ع رواتهوتنوي  ،أنواعه

. وال تقترص الَّسدية عىل دراسة أجناس أدبية دون 5مورفولوجيا اخلرافةيف كتابه:  هاوظائف هوضعب

                                         
 ، )رسد(.3/211، لسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  1

 (.narrative -، )الَّسد198، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبوهبة، جمدي واملهندس، كامل،  2

 (.288، )الَّسدية، رقم املصطلح: 111، معجم املصطلحات األدبية املعارصةعلوش، سعيد،  3

4 , 146 , Concise Dictionary Of Literary TermsBaldic, Chris 
 .146ينظر: نفسه،  5
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فضال   واملَّسحيات،شمل احلكايات الشعبية واألساطري واألحالم واألفالم لت تتوسعغريها، بل 

 .1الرواية والقصة القصرية عن

، فإن إىل حدي ما اوهعاجل ذينالوعند الباحثني يف املعاجم  ة  مضبوط (ةالَّسدي  ) توإذا كان   

منها  ؛يف مقاصد خمتلفة تفظ  و   2هلا صطالحيي ا تعريف عن غياب ففضال   كذلك؛ تليس (رةاملغايَ )

رة عند نجيب حمفوظ كانت املغايَ "رأى أن إذ ما ذكره حاتم الصكر يف مقالته عن نجيب حمفوظ؛ 

والثاين يف توسيع مدلول التحوالت من ارتباطها  ويني، األول يف بناء الشخصيات...يف مست

أعني بعنارص الَّسد فنيًّا... ليشمل رصد التحوالت السياقية املتصلة باإلطار الَّسدي ألعامله؛ 

سواء جرت بإطار املجتمع أو مؤسسات الدولة أو  ،ما حيصل يف اخلارج من أحداث ووقائع

                                         
ب  )الَّسدية(؛  (Narratology. وقد أشار املؤلف إىل إيثاره ترمجة مصطلح )251، الَّسدية العربيةينظر: إبراهيم، عبد اهلل،  1

املصدر الصناعي يف العربية يدل عىل حقيقة الشء وما حييط به من اهليئات واألحوال، كام أنه ينطوي عىل خاصية الوصف "ألن 

ا  .259. ينظر: "والتسمية مع 

مل أقف عىل تعريف اصطالحي للمغاَيرة فيام عدت  إليه من معاجم املصطلحات األدبية، بل اقترص ورودها يف سياقات الداللة  2

استعامل الكالم يف معنى "من تعريف املغايرة بأهنا  معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبيف  اللغوية هلا؛ فمن ذلك ما جاء

 -، )املغايرة376"و التهكم أو التفاؤل، وذلك كإطالق لفظ مفازة عىل الصحراءعكس معناه األصيل؛ للخوف أ

antiphrasis.) 
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يف توظيف الَّسد ضمن سياقات ذات إحاالت  اإلبداع   عندهرة باملغايَ  ، فكأن املقصودَ 1"العامل

 عميقة.

للداللة عىل املفارقة بني دالالت أسامء الشخصيات وأفعاهلا، فيكون  (رةاملغايَ )ت ستخدم قد و   

  2.وفعلهسم االمدلول بني  اتناقض  أي  ؛(رة  مغايَ ) عدم االنسجام بينهام

 احلال عند سعاد مسكني؛ فهي ترى أن   يكام ه ،ة يف اللغةالنوعي   النقلة   (رةاملغايَ   )وقد ي راد ب   

ة مَ ِس ها بِ ت  مَ إىل كثري من الروايات املعارصة نتيجة التأثر بالتقانات، وَس التي دخلت ثة حدَ امل   األلفاظ

تشتغل عىل بديل مغاير، "فاطمة بوزيان، فمجموعة )هذه ليلتي( ل؛ ا هو مألوف وتقليديي ملَ  رة  مغايِ 

 ، يتضح ذلك من خالل العناوين التي حتملها بعض القصص: الربيد اإللكرتوين،"الرقمنة"لغة 

فإهنا يف  ،كاشفة ل عتبات  الصعود إىل الريزو، رنات الديكة... وقصص أخرى، وإن كانت ال حتمِ 

  .3"املتجسد يف لغة اهلاتف املحمول "التقني"ى عىل الدال بنَالعمق ت  

                                         
 .hatemalsager.comالصكر، حاتم، نجيب حمفوظ روائي املغايرة والتحوالت،  1

وقد استخدم الباحث هذا املفهوم للمغايرة يف ،  alrai.comينظر: الرواجفة، ليث، األنثولوجيا املخاتلة يف الرواية األردنية، 2

)أنثى افرتاضية(، فوجد أن دالالت بعض أسامء الشخصيات فيها توحي بطيبها وميلها إىل فعل اخلري، لكن أفعاهلا دراسته رواية: 

 ختالف ذلك. 

  .arabicstory.netمسكني، سعاد، املغايرة الَّسدية يف تقنيات الَّسد القصّص الغريب احلديث،  3
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ا، الِتامعاستوجوه  ع يفتنوي إىل الى أد  غياب التعريف االصطالحي للمغاَيرة  ي الَحظ مما سبق أن     

ِرجها تنوي لكنه  ليس ذلك ببعيد عن معناها و .1املخالفة يوه ،هلا عن الداللة اللغويةغالب ا ٌع مل خي 

، بعَ  التي خالفت  واضع املإىل الرسالة تشري  إذ ؛الرسالةهذه يف  ا حيمل أنامط ا فيها الَّسدية  ها رسد  د 

، خطابي   ا ترى أن ثم   فهي ؛الثقافة املركزية مواضعاِت ة  يف  ثقافيًّا يسيطر عىل مسار القص  ة نسق 

 ،تهامدوننتمي إليه تيدفعه نحو خمالفة النسق الثقايف املركزي الذي و ،ليلة()مائة ليلة وحكايات 

 .وصهاإىل احلد  الذي تبدو معه هذه املغايرة هي الوظيفة الَّسدية املهيمنة عىل نص

ولذلك ي غي ب اسم اخلطاب القصّص،  منتِجرفض  رة( سبب ا يف)املغايَ سمة غالب ا ما تكون و   

ر الذات املتلقية للخطاب املغايِ "ف   احلال يف )مائة ليلة وليلة( و)ألف ليلة وليلة(، يكام ه ه،فمؤل  

ج إبداعي ينبني عىل تنبني عىل منظومة معيارية تتأسس عىل ضوابط وأعراف َقب لية، وأي منتَ 

ض منتِجه للمحاكمة واإلقصاء والنفيرة واخللخلة والتصادم من شأنه أن املغايَ  ، وإن كانت 2"يعر 

 .املغايِر إىل املنَتج األديب   ملتلقيامل جذب واعمن  يف ذاِتارة املغايَ 

                                         
لوكه: خالفه. مغاير لآلداب: خمالف للحشمة مناف  لألخالق" 1 معجم اللغة العربية ينظر: عمر، أمحد خمتار،  "غاَيَر أَباه  يف س 

 ، )غري(.2/1654، املعارصة

 .nizwa.com، العناز، حممد، املغايرة والذهنية السائدة 2
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 :كاياتاحل التي بثها النسق املخالف يف رةاملغايِ الَّسدية ألوان مجلة ومن    

 تفضيل األعاجم. -1

 اإلساءة إىل العجائز.   -2

 العقوق املفيد. -3

 .املبذولالغنى  -4

 مقابلة اإلحسان باإلساءة. -5

 ابن األمة. سويدت -6

 التمثيل بالقتىل. -7

 الرقاعة والسفه. -8

كرال -9  .فاحشةوال سي

 .ونقض العهودالكذب  -10

 .سلطة املتأن ثةال -11

 القتل.استباحة  -12
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 اخليانة الزوجية.أصالة  -13

 .الزي احلريب   ستخداما -14

 .الرجل إذالل -15

  الرسالة. يف فصول يأيت تفصيلهاسو

 :واملوقف منها كاياتاحل   

ها أكثرَ  القصي  وقد يكون وتتفاوت يف مستوى تلقيها، القديمة، امشيةاهلاألدبية  األجناس  ع تتنو     

ا ا ورواج  ا تختذا ، مع ذلك،الثقافة املركزية ، لكن  لسهولة تداوله بني الناس انتشار   منه موقف 

ا اص وَقصص ومتلقني باالستهجان، كام الشفاهي من ق ص   صي القَ  عملية   حيطت  أ  " ، ف رافض 

سمت  بالتدين  .    1"و 

يف األصل  موضوعٌ فمع أنه  ؛الوظيفة التي يؤدهيا القصالرافضة تتعلق بيبدو أن تلك الرؤية و   

 .املتعة والتسليةليحقق  افة املركزيةبمواضعات الثق ستخف  ن به أن يَ ال حيس  لرتويح عن النفس، ل

ال سيام تلك املتعلقة و ومن هنا سعت الثقافة املركزية إىل إقصائه ألنه هيدد أركاهنا ويكَّس أعرافها،

                                         
 .175، املوقف من القص يف تراثنا النقديالرويب، ألفت،  1



  

   

12 

 

العقائدي اإلسالمي يكون مآله املوت، وقد كانت  النسَق  عندما هيدد القاصي "بالبنية العقدية، ف  

، لك أ  يف نمط مضاد للنسق الثقايف اإلسالمي، ولذ مرويات النرض األسطورية موظفة   قصيت 

ت وظيفة القص  1"وأ قّص القاص الذي رواها  ،ةاملركزي ثقافةلاعزز ي ل إىل مافتحو   ،. أما إذا تغري 

 .تفى بهفإنه حي  

، ا يوافق قوانينهام حتت ينضوي سعت السلطة إىل أن بسبب أمهية الدور الذي يؤديه القصي و   

ا ال يفارقها وهبذا  أساسها،ضبط عملية القص من ألهنا ِتدف إىل  ؛فوضعت له معايري وأسس 

 .2األدجلة والتوجيهغلب عىل القص  

ن عاملخالف  القصي  توقفمل ي ،يف ضبط تلك العملية عىل الرغم من سطوة السلطة املركزيةو   

طرق ب تال للتعبري عن أنساق مضادة للنسق املركزي، بل كان يراوغ وحينتشاراالتمرد ومواصلة ال

ذلك ت حتمطمئنة  نساق املخالفةاأل تمرف ته النسق املركزي،لعل من أمهها اإلهيام بموافق ،متعددة

 .حكايات )مائة ليلة وليلة( ، كام يفءغطاال

                                         
 .203، الَّسد العريب القديم األنساق الثقافية وإشكاليات التأويلالكعبي، ضياء،  1

 . 77، املوقف من القص يف تراثنا النقديينظر: الرويب، ألفت،  2
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ت مواقف حتى العرص احلديث؛ إذ تغري   مل يستمر  املخالف  غري أن هذا املوقف من القص     

الثقافة املركزية والثقافة اهلامشية، وأدرك  تلقياملغايِرة، وتغري كذلك  هالباحثني من نصوص

الستنباط  النقدية املناهَج  فيه أعملواف، قصي ال ذلك ملهاحيالقيمة التارخيية واألدبية التي  الباحثون

مناهج علم "قت عليها ب  ط   ؛ إذذلكمن  نصيٌب  ئة ليلة وليلة(ا)م حكاياتملدونة  كانو، حمموالته

ها بشكل واع  فالديمري بروب يف كتابه وهي املناهج التي َبَذرَ  (،narratology)الَّسديات 

 .1"املهم: مورفولوجيا احلكاية اخلرافية

وعرشين حديث ا: امللك دارم وشهرزاد،  مدونة حكايات )مائة ليلة وليلة( ثالثة   تتضمنوقد    

ر امل لك، وجزيرة الكافور، وظافر بن الحق، والوزير وولده،  دب  والفتى التاجر، ونجم الضياء بن م 

وسليامن بن عبد امللك، ومسلمة بن عبد امللك بن مروان، وغريبة احلسن مع الفتى املرصي، 

ثالثة، والفتى صاحب السلوك، واألربعة ه، وامللك وأوالده الوالفتى املرصي مع ابنة عم  

أصحاب، وابن امللك والوزراء السبعة، وامللك والثعبان، والفرس األبنوس، وامللك والغزالة، 

والوزير ابن أيب القمر مع عبد امللك بن مروان، وعيل اجلزار مع هارون الرشيد، وابن التاجر مع 

                                         
 .12، املقدمة، العجائبي يف الَّسد العريب القديمالشاهد، نبيل محدي،  1
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اح اليمن، القصور ووض   لدهر مع ابنته عز  ك مع هبرام امللك، ومكابد االغريب، وحلس املضح  

 واألربعة رجال مع هارون الرشيد.

ويف كل حديث من تلك األحاديث حكاية، ما عدا حديث )ابن امللك والوزراء السبعة(، ففيه    

، وحديث )حلس املضح   ك( فيه أربع حكايات، وحديث )األربعة رجال( فيه عرشون حكاية 

ا، وهبذ عت عىل مئة ليلة ا يبلغ عدد احلكايات إحدى ومخسني حكاية  توز  أربع حكايات أيض 

 وليلة.

 :ةالثقافي قراءةال   

غري أن  ،(Culture Criticism) البتي يف البداية احلقيقية للنقد الثقايفر قد يبدو من املتعذ     

ا من الدارسني يعود به إىل منتصف القرن العرشين عىل يد املفكر األملاين تيودور أدورنو يف  كثري 

 .1مقالته الشهرية )النقد الثقايف واملجتمع(

معنيي بنقد األنساق املضمرة التي ينطوي عليها اخلطاب " أن النقد الثقايف إىل اميالغذ   وقد أشار   

وأنامطه وصيغه، ما هو غري رسمي وغري مؤسسايت، وما هو كذلك، سواء  الثقايف بكل جتلياته

                                         
 .306، األديبدليل الناقد ينظر: الروييل، ميجان، والبازعي، سعد،  1
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 يعدي ما  ايدخل فيهل ؛دائرة النقد توسعوبذلك ت .1"وهو لذا معنيي بكشف ال اجلامل ...بسواء

اتقتن، وعن األدب الرسمي املؤسسايت اخارج   البعد اجلامل للنص إىل الوقوف عىل  من ل أيض 

 األنساق الثقافية املضمرة فيه.

املعلن إىل املضمر، ل بؤرة االهتامم من نق  سعى إىل ت ايف أهن امن غريه ةالنقدي ه الرؤيةهذ تازت   

النصوص األدبية الرسمية إىل النصوص ومن البنية الفنية اجلاملية إىل النسق الثقايف، ومن 

معاجلة الظواهر إىل اهلامشية  وصالنصمعاجلة ، بل إن النقاد الثقافيني جتاوزوا يةاهلامش

 وبذلك، 2فجعلوها بمنزلة نصوص قابلة للقراءة ؛االجتامعية؛ كاللباس، واألطعمة، واألعراف

 .النص حدودما هو خارٌج عن  شملف، أكثر س النقدير  ع جمال الد  توس  

األدوات  جتاوزكان ال بد من  ،املضمرة نساقف عن األالكشعىل يرتكز  الثقايف النقد  وملا كان    

من قدرِتا  تنظر إىل النصوص بوصفها منظومة من الدوال، وهذا حيدي " ألهنا ؛النقدية التقليدية

 ادور   اهل ؛ إذ يرى أن  ات النصمضمر أمهيةالغذامي  ؤكدوي. 3"وجيعىل رؤية املضمر األيديول

                                         
 .83، النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد اهلل،  1

، اجلزائر، العدد السابع، ديسمرب جملة جامعة املسيلةينظر: منصور، آمال، رصاع األنساق الثقافية يف النقد العريب املعارص،  2

 .30، ص2016

 .14، يف األنساق الثقافية العربية النقد الثقايف قراءةالغذامي، عبد اهلل،  3
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ا حيظى " ف  ؛من قدرها النصوص أو احلط  إعالء شأن يف  اجوهريًّ  ا ثقافيًّا أو نصًّ كلام رأينا منتوج 

بقبول مجاهريي عريض ورسيع، فنحن يف حلظة من حلظات الفعل النسقي املضمر الذي ال بد من 

 قبل أي يشء. ثقافية مضمراتتقوم عىل ما فيه من  عنده فقيمة النص  ، 1"كشفه

ة  بني األدب اهلامش والنقد الثقايف؛ ثمة عالقة  قوي   املعارصة أن  وت ظِهر الدراسات  النقدية    

األدَب اهلامش تتأسس عىل اكتشاف األنساق الثقافية املضمَرة  عالجفالدراسات النقدية التي ت

 .2تتحرك يف حبكات متقنة، وهلا القدرة عىل التخفيطبيعة رسدية، و تذا وهي أنساق فيه،

 نصوص حكايات )مائة ليلة وليلة(. قراءة ذلك أثناء تبنيوسي

 النََّسق:   

اكتسب مصطلح )النسق( يف الدراسات النقدية املعارصة دالالت  أبعدته عن املعنى اللغوي له؛    

 عامي يف األشياء"فاألصل يف النسق أن يدل عىل 
ل 3"ما كان عىل طريقة نظام  واحد  ، أو هو جع 

ِدل عن تلك الداللة اللغوية إىل الرتكيز عىل 4" نفسهانظام واحد باملعايري"الشء عىل  ، يف حني ع 

                                         
 .80-79، النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد اهلل،  1

 .79، نفسهينظر:  2

 ، )نسق(.10/352، لسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  3

 ، )نسق(.3/2203، معجم اللغة العربية املعارصةعمر، أمحد خمتار،  4
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وظيفته، فأصبح النسق يف الدراسات النقدية داالًّ عىل الوظيفة التي يؤدهيا؛ وهي العمل عىل 

، دون 1"بلورة منطق التفكري األديب يف النص، وحتديد األبعاد واخللفيات التي تعتمدها الرؤية"

 ته اللغوية.اخلوض يف ماهية دالل

، قد تكون لشدة ثباِتا ورسوخها     ا مضمرة   وأفكار 
ومن أبرز سامت )النسق( احتواؤه دالالت 

منكتبة ومنغرسة يف اخلطاب، ومؤلفتها "أقوى من العقل يف سلطتها عىل توجيه النص، فهي 

كبري، والنساء اء، يتساوى يف ذلك الصغري مع الالثقافة، ومستهلكوها مجاهري اللغة من كت اب وقر  

د  .2"مع الرجال، واملهمش مع املسو 

ن من يتطل      ب الكشف  عن )النسق( يف أي  نصي من النصوص قراءته قراءة ثقافية، فبها ي تمك 

 الوصول إليه، والوقوف عىل مدى موافقته أو خمالفته الثقافة املركزية السائدة.  

 

 

    

                                         
 (.632، )النسق، رقم املصطلح: 211، معجم املصطلحات األدبية املعارصةعلوش، سعيد،  1

 .79، النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد اهلل،  2
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 :الثقافة املركزية   

ا،  اضبطهيلثقافة ل عامي  صعب حتديد مفهوم  ال إذا كان من    م هلاضبط ا دقيق   اجامع   اتعريف   وي قد 

امفهوم الثقافة نفسه غري قاري " ألن؛ امانع   الثقافة حني توصف بالعربية  فإن ،1"، وغري واضح أيض 

 فإهناوإذ تكون كذلك  ؛ديني طابعذات  هي هنافأقرب إىل التحديد؛ مفهومها  يصبحاإلسالمية 

ني هاخصائصتستمد  والتعال  الثبات صفةَ  ااهني كسب مما، 2القرآن والسنة مها: َسنيمقد   من نص 

 .والديمومة

بأنه نظام معياري؛ فبالقرآن  (اإلسالميةاملركزية )العربية ويمتاز النظام الذي حيكم الثقافة    

قي م كلي فعل  أو قول  أو نية  بحسب القرب أو البعد من " ، ومها املعياران األساسي ان فيها،والسنة ي 

أي نص من يف  املوجودة نساق الثقافيةاأل احلكم عىلولذلك يمكن ، 3"تثيل هذين النصني

ا عليهامهذه الثقافة  نصوص ما ب ني عليهام من تفسريات ورشوح واجتهادات فقهية "وعىل  ،قياس 

يضاف إىل ذلك معايري أخرى ال تقل أمهية عن املعيارين و ،4"ال تتعارض مع أهداف النظام نفسه

                                         
 .100، ص2017 ، قطر، العدد التاسع عرش، شتاءجملة تبنيي خليل، لؤي، اهلوية العربية اإلسالمية التباس اهلوية والثقافة،  1

 .102ينظر: نفسه،  2

 .105نفسه،  3

 .105نفسه،  4
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ِخذ أ   هاما جاء في فإن وافقت تلك األنساق   األخالق واألعراف واللغة، مثل معايري ،األساسيني

ش وِت اإهنهبا، وإال ف  .رفضت  م 

ثنائيات " ب أو خروجها عنها الثقافة املركزية،  ويمكن تصنيف النصوص من جهة موافقتها   

الفصيح  -احلسن والقبيح -سخيفوال زلاجل -مرتاكمة ومتواترة... هي: اجلد واهلزل

التام  -احلق والباطل -النافع والضار -الصدق والكذب -الصواب واخلطأ -وامللحون

م النص من هذه الثنائيات يقي  بف. 1"البليغ والعيي -املهم والفضول -املقبول واملرذول -والناقص

ا عنها، و جهة كونه ا عن الثقافة املركزية أو خارج    .التقييم لسلطة دور أساس يف ذلكلمعرب  
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ُ : ولالفصل األ  دوالتقالي األعراِف  كّسر

بيئة  اجتامعية  أعراف ها وتقاليدها، يتوارثها األجيال وتشيع فيهم، حتى تغدو نمَط حياِتم،  لكل     

عىل صون أعرافها وتقاليدها  الشعوِب  ص  كان ِحر   اولذ بينهم؛لتعامالت اليومية ا أساَس نظامِ و

 .هملسلوك ك  العامي املحر  هي ، وهي الضابط لعالقات الناسف من ألوان املحافظة عىل احلياة؛ لون ا

ا مرجعيًّابمكانة عالية، فهي تعد ثقافة مركزية  يف أي   األعراف والتقاليد ظىحتو    ا ، إطار  ونظام 

وما جيب تركه واإلقالع  ،دد له ما جيوز عمله والقيام بهحي"و ،وأقواله الفرد أفعاَل  قي مي معياريًّا

 .1"عنه

التطبع االجتامعي، لكن ذاك االكتساب يتفاوت بني األفراد، ف  ب ت كَتسب األعراف والتقاليدو   

ا، ومنا نحن نختلف يف تسكنا أو عدم تسكنا باملعايري االجتامعية، فمنا من يلتزم هبا " ا مطلق  التزام 

يف حال اإلعراض عنها تعم ، و2"من يتخفف يف هذا االلتزام، ومنا من يدير ظهره هلذه املعايري

؛ ولذلك حترص الفوىض االجتامعية، وتتفاقم أزمتها لتشمل جماالت أخرى سياسية واقتصادية

                                         
 .83، علم النفس االجتامعي املعارصالكندري، أمحد،  1

 .84نفسه،  2
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ل بنيان النظام االجتامعي السلطة املركزية يف أي جمتمع عىل التمسك باألعراف والتقاليد؛ لئال خيت

     فيه. 

د الذي يقوم عليه جيذب الَّس   ، فإن  حياة الناس اليوميةر يف ق األعراف والتقاليد يؤث  خر   ومع أن     

ا؛ ألنه يعرب   ا كبري   مجاعي  إليه مجهور 
، يف الواقع ة الناس بتحقيقهاة ال ِقَبل لعام   عن أحالم  وطموحات 

 أمرها، ويغدو تكفتمل   اا حيزت هللوجودها، حتى كأهن   ال  لفقدها، وتثي  د بديال  يف ذلك الَّس   جدتف

ا حللم. اد املغاير عندهالَّس   ا عن مكبوت، أو حتقيق   تنفيس 

 ى يف كثري  د نحو اخلروج عىل األعراف والتقاليد يتفش  ه الَّس  النسق املخالف الذي يوج   ويبدو أن     

خمتلفة، لكنها تتآلف بعضها مع بعض لتصل إىل  ، ويلبس أقنعة  (وليلةئة ليلة ام)من حكايات 

 هدف واحد هو التمرد عىل الثقافة املركزية؛ بكَّس أعرافها وتقاليدها. 

يمكن وها يف احلكايات، يبثي  ض معايري خمالفة  حياول فر   ،غرَضهاملخالف  وحتى حيقق النسق     

  :يف املباحث اآلتية منهاالوقوف عىل بعض 
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  : تفضيل األعاجماملبحث األول  

عندما  هفع شأن  تراحظي العنرص العريب يف الثقافة املركزية بمنزلة تفوق غريه من األعراق، فقد    

ا للعرب نزول قو له تعاىل: ب ِعث خاتم النبّيني عربيًّا، وأ نِزل القرآن  بلسان عريب مبني، وكان ترشيف 

رشف لَك ولقومك، "الوحي  ؛ إذ فيه إشارة إىل أن  1﴾ت سألونه لذكٌر لَك ولقومَك وسوف وإن  ﴿

ه، وعن تعظيمكم له، وشكركم عىل أن  ولسوف ت سألون عنه يوم القيامة، وعن قيامكم بحق 

صصتم به من بني العاملنير    ، فهو ترشيف يقابله تكليف.2"زقتموه، وخ 

رضة  الترشيف، جعله أن بلوغ العنرص العريب تلك املنزلة، وحيازته ذلك  ويبدو    لضغينة  ع 

حركة الشعوبية  قد تكوناألعاجم وَحَسدهم، فظهرت تياراٌت تعادي العروبة وتسخر منها، و

وكانت أهم مطاعنهم التي "دعت إىل إعالء شأن األعاجم واالنتقاص من العرب،  إذأبرَزها؛ 

ا رعاَة أغنام وإبل، ومل يكن هلم م   ٌة لٌك وال حضارٌة وال َمَدني  وجهوها إىل العرب أهنم كانوا بدو 

                                         
 .44الزخرف،  1

 .4/254، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمرشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو،  2
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وال معرفة بالعلوم، فأين هم قديام  من م لك األكارسة والقيارصة؟ وأين هم من احلضارة الفارسية 

 ، فكانت األعاجم تفاخر العرب بذلك.1"والرومية؟

وبرز شعراء يمث لون تلك التيارات، فطعنوا يف العنرص العريب بعد االنقالب العباس عىل    

هم، وكان بشار بن علياألمويني، وقطعوا صلتهم بالعرب ورفضوا واليتهم، بل شنوا حرب ا عنيفة 

ا هلم؛ إذ تربأ من العرب ووالئهم  :فقال، تعاىل والءه إىل اهلل ، ونسببرد أنموذج 

ذ  بفضلك فافخرِ  أصبحت  " ريب فخ   2"موىل ذي اجلالل وبعضهم                   موىل الع 

ا يف الثقافة املركزية، ومل يرضه حقد خصومه من األعاجم،  معو    ذلك ظل العنرص العريب سائد 

و  "فبقيت الروح العربية  اد، شاخمة  مسيطرة، يسندها اخللفاء وزعامء العرب من الوالة، والق 

 ربام كان، و3"ثون، وعلامء اللغة، ورواة الشعري الدولة. كام يسندها الفقهاء، واملحد  ومستشار

ا قطي ": فيهم لاقف ،هذه الفئةعىل عوا اجلاحظ من أبرز الذين َشن   أشقى من ثم اعلم  أنك مل تَر قوم 

،  ادى عىل دينه، وال أشد  استهالك  هؤالء الشعوبية، وال أع نام  لِعرضه، وال أطول نَصب ا، وال أقل غ 

                                         
 .76، تاريخ األدب العريب العرص العباس األولضيف، شوقي،  1

 .4/62، ديوان بشار بن بردابن برد، بشار،  2

 .79 -78، تاريخ األدب العريب العرص العباس األولضيف، شوقي،  3
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لة، وقد شفى الصدورَ  منهم طول  جثوم احلََسد عىل أكبادهم، وتوقيد نار الشنآن  من أهل هذه الن ح 

 .1"يف قلوهبم

ا، ولعل يف مدونة )مائة ليلة وليلة( و    مل يقترص األمر عىل الشعر فحسب، بل جتاوزه إىل النثر أيض 

ه الَّسَد ؛ إذ ما يدل عىل ذلك يوظ ف النسق  املخالف احلكاياِت ليثبت أفضلية األعاجم، فيوج 

نحو إسباغ صفات القوة، والذكاء، واجلامل، والوفاء بالعهود عىل العنرص األعجمي، كأنه خياتل 

 العنرص العريب ويمكر به.

ة لوك وعند عام  وال تقترص تلك األفضلية عىل طبقة يف املجتمع دون غريها، بل تكون عند امل   

الناس؛ ففي حديث جزيرة الكافور يصل أحد الفرسان إىل قرص ملك الفرس كَّسى أنورشوان، 

السالم عىل أهل دار اململكة والرياسة، ومعدن اجلود والفراسة، "فينادي أمام بابه بأرفع صوته: 

ا امللك ه عند ملك اليمن اب عليه، فريوي له ما جرى مع. في دخله احل ج  2"أنا قد أتيت  ناصح 

                                         
 .3/21، البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر،  1

 .130، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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أما ملوك الدنيا ")محدان(، وكان الفارس قد سئل وهو يف حرضة امللك عن ملوك الدنيا فأجاب: 

ا الذي ييل العراق لك  فأوسعهم م 
 . 2"؛ ألنه يف وسط الدنيا وامللوك حمدقة به1

 وزاده بأن  يم، ووافقه فيام ذهب إليه، يك اليمن إال أن أقر له بذلك التقوما كان من حاجب مل   

فهؤالء "َملِكه يأيت بعده يف الرتبة، ثم َملِك الرتك، ثم ملك اهلند، ثم ملك احلبشة، ثم ملك الروم، 

ملوك األرض؛ ليجعل َملِك  ي م. فالفارس ق3"هم األعيان من امللوك والباقون كلهم دوهنم

 َدهم.الفرِس سي  

األعطيات، جاءت أحداث احلكاية تنفي عنه  الفارَس أراد من وراء ذلك كسَب  أن   ولئال ي ظن     

يعرف مواضع كنوز عظيمة، بل إنه وحده الذي يستطيع استخراجها، وما جميئه  فهوحاجته إليها؛ 

دفع الشيخ  "ه ملا استخرجها، وعاد هبا إليه إىل ملك الف رس إال لِطلب العون عىل نقلها، ثم إن  

، فلم يكن 4"ب منها واستغنى هباالنفيسة، فتعج  )الفارس( للملك مجيع ما أتى به من الذخائر 

 لقناعته به. التقييمي للملوكالفارس إذن طالب أعطيات، وكان يتعمد ذلك الرتتيب 

                                         
رس.يقصد  1  َملِك الف 

 .133، مائة ليلة وليلةجمهول،  2

 .133نفسه،  3

 .138نفسه،  4
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؛ إذ كلام طال عمر الراوي رينالرواة املعم   عله أحدَ جيالشيخ الفارس حني  تقييمَ د  ويعزز الَّس     

ا  وهبذا تكتسبفتغدو مروياته مأخوذة  من األصل دون وسطاء،  عدد الذين يروي عنهم، قل   مزيد 

ال يكاد يرفع  ،دخل نظر إليه امللك، فإذا هو بشيخ كبري السنفلام "، دنَرشوعية وصحة الس  امل من

 ودخلت   ،البالدَ  لت  إين ج   الشيخ:له فقال صحك أهيا الشيخ؟ ما ن   رأسه من اهلرم، فقال له امللك:

واسمي سعادة ابن عامر بن عمالق  ،وأرض الصني ،وبالد اهلند والسند واليمن ،القفار والعمران

  .1"ل من العمر ثالثامئة سنة ،األصغر

ضخامة جيشهم،  إبراز  إظهار  قوِتم العسكرية، وومن مظاهر تفضيل األعاجم عىل العرب    

هم و عبد امللك أرسل  األعراق؛ ففي حديث سليامن بنهم يف التعامل مع سائر تعاليوتصوير  كرِب 

حوها من له اجلواهر والياقوت والزمرد ونإىل ملك األزارقة )نامرق(، ومح   عبد امللك رسوال  

لغه رغبة ابنه بمصاهرته، فام كان من امللك إال أن أنِف من ه أن يب  إليالنفائس الثمينة، وطلب 

اتزويج ابنته لعريبي  رس  إىل  تكون  ِمن جنِس ابنِه؟! ..."، وأجاب الرسول: ، وغضب غضب ا شديد 

موالك، وقل له: إين قادم عليه يف العام املقبل بعرشة آالف بطل عىل عرشة آالف أبلق، وعرشة 

                                         
 .131، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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 آالف بطل عىل عرشة آالف أخرض، وعرشة آالف بطل عىل عرشة آالف كميت، وألجعلن  

ا أوله بأرضه وآخره بأريض، وألقتلن    عليه دمشق، وآلخذن   ه عبد امللك، وألهدمن  أبا عسكر 

 . 1"ام واهلندأرض الش  

، وإرادة  التباهي بجيشه، وورب      ه دون ما جيِش  حال   ربامام ي توهم يف جواب ملك األزارقة املبالغة 

يقول، فيأيت الَّسد بوصف  للجيش من طرف آخر، في ثبِت به صحة ما زعمه امللك؛ فحني سار 

ا، رأى بعينيه ذلك اجليش، فوصفه: سليامن بن  كأنه البحر "عبد امللك إىل أرض األزارقة متنكر 

الزاخر، فام ترى إال الدروع تلمع، والبيضات تشعشع، واجليش يموج بعضه يف بعض كأنه البحر 

ا من 2"إذا تالطمت أمواجه، وليس يف اجليش من يقول إن اهلل واحد يف ملكه . فكان ذلك اعرتاف 

 عريب بالقوة املرهبة لألعاجم.العنرص ال

ا ويسعى النسق املخالف     ؛ ففي سائر األجناسإىل إبراز اجلامل األعجمي وتفضيله عىل أيض 

حديث مسلمة بن عبد امللك خيرج مسلمة يف رحلة صيد خارج دمشق، فتقع منه التفاتة، فريى 

                                         
 .169، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .176نفسه،  2
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يدهيا طبق من اخليزران، وهي هي أحسن خلق اهلل تعاىل، عليها أقبية الديباج، ويف "جارية رومية 

 .1"تقطف األزهار من أغصان األشجار

ِن اجلارية وتفاصيل الطبيعة اخلالبة، واللباس الفاخر، باجلامل اخل ل قي هلا،     س  وتكتمل  صورة  ح 

مل يلمسها وخىل  ويظهر ذلك حني وعَدت  مسلمَة، إن   فهي امرأة عفيفة َحصان، ذات فطنة ووفاء.

ه عىل أمجل جارية يف بالد النصارى )مارية بنت عبد املسيح(، فلام َقبِل مسلمة تدل  ، أن  سبيلها

ا.  رشطها أنجزت وعدها حقًّ

دق ، فريكز عىل مزي  اخل لقي عند العجم يف إظهار صفات اجلاملاملغاير د ويستمر الَّس      َتي الص 

ا أن ترد  إىل مسلمة ا، "معروفه، وذلك أنه وهبها  والكرم، ف  )مارية( أخذت  عىل نفسها عهد  جواد 

امها بعد أن كساهم، ودفع هلم مجلة مال، وبعث معهم من يوصلهم إىل هلا جوارهيا وخد   ورد  

 .2"بلدهم

ا، فردي     ا، فإنه دون األعجمي مقدار  ؛  مارية ملعروف مسلمة كان مذهال  وإذا بدا عطاء العريب وافر 

هذه خادمك أهيا امللك وهي ابنتي، "إذ وهبت ه ابنَتها، وأهدته نفائس وخريات كثرية، وقالت له: 

                                         
 .189، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .191نفسه،  2
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ا كان لَك،  : إن ولدت  غالم  وقد كنت  آليت  عىل نفيس من يوم فعلَت معي اخلري ما فعلت وقلت 

يك... ودفعت  له اهلل عيل  هبذه اجلارية فخذها هدية  مني إل وإن ولدت  جارية  كذلك، وأنا قد من  

... ا رفيعة  ا وأثواب   عاجتاميتبني وبذلك ، 1"معها مئتي جارية من بنات النرصانية وهدايا وحتف 

دق يف العنرص األعجمي.  خالئق الوفاء بالعهد والكرم والص 

الفتيات األعجميات أمجل نساء  يؤكد أن  فإن النسَق املخالف ، أن مقياس اجلامل نسبيي  معو   

نَصح امللوك  العظامء باختاذهن زوجات  هلم أو ألبنائهم، ففي حديث امللك  ااألرض، ولذ ي 

وأوالده الثالثة يستنصح امللك وزراَءه وأرباب دولته أهل اخلربة واحلكمة يف أمر تزويج أبنائه، 

ا له ثالث بنات،  أهيا امللك، إن  "فيقوم إليه رجل منهم كبري السن، وينصحه:  بأرض الف رس َملِك 

ا بأسبقيتهن يف حسن اخِللقة.   ، 2"أمجل نساء الدنيا هن    فجاء الَّسد قاطع 

ز األعاجم هبا، كالعبقرية يف التفكري، وثمة مزايا أخرى حرص النسق املخالف عىل إثبات تيي    

 األزمات، ونحوها من صفات الكفاءة. نعة، واملهارة يف التخطيط، والرباعة يف حل  والدقة يف الص  

                                         
 .193، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .210، نفسه 2
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مت إىل امللك من ابتكار أعاجم: هنديي رَ ففي حديث الفَ      س األبنوس كانت املخرتعات التي ق د 

س األبنوس( الطائر الذي صنعه احلكيم الفارس، ومزية رَ ، وكان أبرَزها )الفَ وفارسي  وروميي 

 .1"د أرادهاإذا ركبه إنسان يوصله إىل أي بال"هذا الفرس أنه 

ا، ولو     ا من العرب عرض اخرتاع  ويف املقابل مل يأِت يف أحداث احلكاية ما يشري إىل أن أحد 

د الَّس   بسيط ا، يف ذلك املهرجان العظيم الذي يقيمه امللك كل عام لعرض املخرتعات، بل إن  

يستطيعون إدراكها؛ ألهنا ر العرب محقى، جيهلون تقنيات الفرس واخرتاعاِتم، وال املغاير صو  

 فوق مستوى فهمهم.

ث احلكيم  الفارس السجناَء عن فرسه الطائر، فسخروا منه، واِتموه حد   عندمايظهر ذلك    

يا فتى، لقد سمعنا بحديث الناس وأخبارهم، فام سمعنا أكذب من هذا "بالكذب واجلنون: 

 هلم قارصة عن أن يفهموا ما يقول.، فكانت عقو2"الكَّساوي الذي عندنا، وال أوحش منه خلقة

، غري أنه ابتيل بزجه يف سجن وسط رعاع  أما احلكيم الفارس فبدا    ا عظيام  ا، وخمرتع  ا مبدع  عبقريًّ

وكان هلذه الَفَرس لولب يف اليسار للنزول، ولولب يف "من العرب، ال يعرفون قيمة خمرَتعه، 
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، ودخل الريح  يف جوفه حتى صعد يف ك اللولَب حتر  اليمني للصعود. قال: فلام حر   ك الفرس 

ا يف اهلواء، ثم إنه حر   ك لولب النزول، اهلواء، وكان هذا الفرس كلام امتأل جوفه رحي ا زاد علوًّ

 .1"فنزل

ر العقول األعجمية، وجَعلها قادرة  عىل ابتكار آالت ال     استطاع النسق املخالف إذن رفع قد 

إنتاج ما ب ت  فكراستيعاهبا واإلحاطة بخصائصها، فكيف لو تقوى الثقافات األخرى عىل 

 يضاهيها؟

ويالَحظ يف احلكايات التي ورد فيها تفضيل األعاجم عىل العرب غياب  النسق املركزي عن    

الَّسد، فليس ثمة ما يعيد إىل العنرص العريب مكانته بعد أن ضعضعها النسق  املخالف بإثبات 

 ه. ق العنرص األعجمي عليتفوي 

  : اإلساءة إىل العجائزاملبحث الثاين   

ا، وَتعدي     ا اإلساءَة إليه  ت ول الثقافة  املركزية كبرَي السن مكانة  ووقار  من اخلروج عىل األعراف رضب 

ن   متعددةوالتقاليد، وتدل نصوص  ين،  عىل أن توقري كبري الس  لب الد  يف احلديث كام من ص 
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يبة  إن  "، و1"ر كبرينا ويرحم صغرينايوق  ليس منا من مل "الرشيف:  من إجالل اهلل إكراَم ذي الش 

، فال يليق أن 3"نذير  اآلخرة وخطام املنية"ي ب بحسب الثقافة املركزية الش   ، وذلك أن  2"املسلم

 ي ساء إىل صاحبه بتشويه صورته.

يستقبل  مع الغريب  وتشري بعض نصوص احلكايات إىل يشء من ذلك؛ ففي حديث ابن التاجر    

ا ال يعرفها بقوله:  ة...ولكن تكونني أنِت معنا ِعوض وصلِت يا أمي احلاج  "الفتى امرأة  عجوز 

 . 4"والدتنا

ن،  هاينتقص النسق املخالف فيغري أن الغالب عىل احلكايات بخالف ذلك؛ إذ     َر كبار الس  قد 

ه الَّسَد نحو تصويرهم حير   مات بالكذب  ونئرت، أو جيلفاحشةضون عىل ارتكاب افيوج  عىل املحر 

 واخلطف ونحوها من الصفات التي ال تليق بمن بلغ به الكرب عتيًّا.

نعة املتقنة بمظهر الكاذب  س األبنوس َيظهر الرجل  رَ ففي حديث الفَ     العجوز ذو احلكمة والص 

بعثني إليِك ألوصلِك إىل بستان له "عى أنه رسول ابن امللك إىل جاريته، فقال هلا: السارق؛ إذ اد  
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بَح منظره ليحتال عليها: 1"قرب البلد يا سيديت، واهللِ لوال قبح منظري ما أرسلني ". واستغل ق 

فقامت "يف خداعها خطفها عىل فرسه اخلرايف الطائر، العجوز . وبعد أن نجح 2"إليك من الغرية

دا عن وركب احلكيم، وأردفها خلفه، وحر   معه، ك لولب الصعود، فطارت هبام الفرس حتى بع 

ا فقال الشيخ: هي زوجتي. "عى أمامه أهنا زوجه، ، وملا نزال يف مملكة أحد امللوك، اد  3"املدينة كثري 

سن ذمة  وال . فلم يرَع كبري  ال4"اهلل، إنك خطفتني ظلام  وعدوان ا فقالت اجلارية: كذبَت يا عدو  

اع    ، وبالغ يف االفرتاء والكذب.رف 

الذي تبدو عليه سمة  ويف حديث األربعة رجال مع هارون الرشيد ي ساء إىل كبري السن     

ر وهو يتجسس عىل رجل  يعدي مالَ فالصاحلني،   در الرجل  ق  ثم يسلبه إياه. ومل يَ ه يف املسجد، ي صو 

لع عىل ما كنت  يف موضع عال  يط  )العجوز( وقد كان ": يقول يف ذلك .عىل دفع مكيدة العجوز
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: يا معرش أصنع يف الدنانري ومل أشعر به، فحص   ل عدَدها عنده، فجرى خلفي وصاح صيحة  عظيمة 

 .1"الناس، أعينوين عىل هذا الظامل، فقد أخذ مال وأفقرين

ويستفيد العجوز يف نسج مكيدته من جمموعة عوامل ساعدته عىل النجاح يف السطو عىل مال    

س )املسجد(، أوهلا: ظهوره بِِسَمة ا ،الرجل وثانيها: ادعاؤه بأنه فقري ال لصاحلني يف مكان مقد 

لب تن يس: كرب ِسنه. فنجح باجتامع تلك العوامل يف أآخرهاوغري ذلك الذي أ ِخذ منه،  لك ماال  يم

 .الرجل حق  

ومما أ ِسء فيه إىل شخصية املرأة العجوز، تصوير إتقاهنا احليل واملكائد إليقاع الفواحش، فيناط    

هبا هذا الدور يف أكثر من حكاية، فمنها حديث ابن امللك والوزراء السبعة؛ إذ تنجح يف إيقاع 

ا ، وقد كل  2"عهي امرأة فالن، وليس ألحد فيها مطم"املرأة العفيفة التي  فها إغواؤها دهاء  ومكر 

س يف أبواب الرش    .ينمي عن تري

ففي البداية طلبت  من الرجل الذي أراد تلك املرأة لنفسه أن يشرتي من زوجها ثوَبه، ثم    

ودخلت  فسلمت  عىل اجلارية، وقالت هلا: يا "أحدثت فيه ثالث حرقات، ومحلت ه إىل دار التاجر، 
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وقت الصالة قد حان، وأريد أن أتوضأ عندك، فائتيني باملاء. فقامت اجلارية لتأتيها باملاء  بنتي إن  

للوضوء، فأخذت الرداء من فورها، وألقته حتت مسند املرأة يف فراش التاجر، واملرأة ال تعلم 

وق وأوى إىل فراشه، فتجسس شيئ ا حتت بذلك. ثم توضأت وانرصفت. فأتى التاجر  من السي 

أنه خليل زوجته، وأنه  ادة، فرفعها لينظر ما حتتها، فإذا هو رداؤه الذي اشرتاه الرجل، فظن  الوس

ا، وهي ال تدري موجب ذلك الرضب ا شديد   .1"نسيه عندها، فرضهبا رضب 

عندي رجٌل "ثم عرضت العجوز  عىل اجلارية أن ت صلح ما وقع بينها وبني زوجها، فقالت هلا:     

ه، فهل لك أن تسريي معي إليه، ونسأله لعله ينفعِك بشء من ِعلمه، ويكتب ما رأيت  أعلَم من

 .2"لِك ما ي صلِح بينكام؟

ة، واستطاع الرجل أن خيلو هبا، ثم عادت العجوز لت كمل مكَرها     فوقعت املرأة يف فخ تلك احل ج 

هذا الرجل دفع ": أن   جريف إعادة الزوجة إىل بعلها التاجر، وإصالح ما أفسدت ه، فاد عت أمام التا

ا ألعطَيه إىل الر   إل   أ ووضعت  الثوب ، وقد مررت  عىل دار  كنت  أعرفها، فدخلت  ألتوض  فاي  ثوب 
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. فتبني للتاجر خطؤه يف سوء الظن بزوجه، 1"حتت املسند، فلام توضأت  نسيت  الثوب وخرجت  

 فصاحلها وأرضاها، ونجحت العجوز يف مسعاها.

ن، فإن   احلكاية إساءات  متداخلة، ففضال   ا اجلزء منوحيمل هذ    فيه  عن أنه ييسء إىل كبار الس 

ين؛  ا بالد  عةفاستخفاف  د  ِعل الوضوء  والتهيؤ للصالة وسيلة  للخ  ويف احلكاية إشارة إىل سهولة  .ج 

ع عن الزوجة العفيفة املعروفة بالتمني الوصول إىل أعراض الناس، فقد أظهر الَّسد املغاير أن  

عىل أن  فوق ذلكدوهنا؟ وحرص  خمالطة الرجال يوَصل إليها بخدعة ساذجة، فكيف َمن هن  

َقه، ثم إهنا تسري إىل رجل غريب،  ق ما يقال هلا دون أن تتبني ِصد  تبدو املرأة  العاقلة  بلهاَء، تصد 

 وترىض بأن خيلو هبا.

ار مع هارون الرشيد( ترصفات  خمل ة  ال تليق بسنها، اجلز   حديث )عيل  وتترصف العجوز يف    

ا إىل الصباح. " فنظرت  إىل مجال الولد احللواين فب هتت، وقالت: ال خاب َمن بات معَك معانق 

 .2"ووقفت  شاخصة  إىل اجلامل الذي أعطاه اهلل تبارك وتعاىل، وبقيت  واقفة  إىل وقت الغروب
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العجوز يف وقفتها التأملية، انتبهت إىل أهنا تأخرت عن تلبية طلب سيدِتا )ابنة  وملا أطالت   

د  املغاير ما عند العجائز من وهنا يبدي الَّس   .كانت أرسلتها لقضاء إحدى حوائجهاالوزير( التي 

 .دهاء، يوظفونه يف أبواب الرش   

إذا كان "واملكيدة، فبدأت بقول احِلَكم: جلأت إىل املكر فها، حتى تنجو العجوز من عقوبة ختلي ف   

يَض به سيدِتا، 1"الكذب ينجي، يكون الصدق أنجى وأنجى ، ثم انتقلت إىل الكالم املعسول لرت 

ثتها عن مجال الفتى احللواين، وروعة اجللوس معه، ثم دعتها إىل رضورة الوصول إليه فحد  

ا ستي، نرفع له نصيب ا من الذهب، لعله ي"واالستحواذ عليه، ثم عرضت هلا وسائَل استدراِجه: 

عىل براعة  ب اخلطوات عىل تلك احلال دليال  . فكان ترتي2"يطيش عقله، فإنه فقري، ثم نأيت به إليِك 

 العجائز يف رسم اخلطط عىل نحو منهجي لتحقيق التأثري املطلوب.

رِصي العجوز  عىل إنفاذ خطتها وإن     ت يف إغواء الفتى بتلك أول مرة، فعندما أخفق مل تنجحوت 

الطريقة، ومل تستطع جذبه هبا إىل ابنة الوزير، اقرتحت فكرَة بناء ممشى يربط قرص ابنة الوزير 

ا يا ستي، عليِك بأمني البنائني يبني لِك ممشى من بيتِك إىل حانوته، فإم  "بحانوت الفتى، فقالت: 
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ِضع. 1"أن  تش إليه، وإما أن  يأيت إليِك هو الفتى يف موقف ال يستطيع معه التهرب من  وبذلك و 

 نجحت يف ترتيب لقائه بابنة الوزير.ومكيدة العجوز، 

 كثرةِ و ،قل  سن اخل  بح   ، بل وصفه الَّسد  االنقياد سهَل  العجوز   هت  وقعأمل يكن الفتى الذي و   

واستفتح  ،املغربوا فأكال بحسب الكفاية، وصل   ،م هلام الطعاموقد  "، ، وإكرام الضيفعبدالت  

 .2"وقعدوا يقرؤون الفاحتة ،فصلوا العشاء ،ن لصالة العشاءذ  الولد يقرأ القرآن العظيم إىل أن أ  

ثم "، يهاتَ ، فلم يغِره املال الذي أرسلت ه إليه مع جاريَ إغواء ابنة الوزيربل إنه رفض االنسياق وراء 

 واهللِ ما عصيت  "، فقال: ِتايلب  دعوومل  .3"تعبدكلَك هذا حق   وقالتا له: ،دينار ذهب ا ناولتاه ألَف 

عليه برضورة  ر بزي الدراويش ألح  امللك املتنك   . ولوال أن  4"اهلل منذ خلقني، وال يكون هذا

ال  فالذهاب إليها ملا فعل،  ، وال سيام عند لدور العجوز يف إشاعة الفاحشة كان دور السلطة مكم 

   .  من يأباها
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لتحقيق الغرض نفسه،  وحني تكررت فكرة بناء املمشى يف حديث ابن التاجر مع الغريب     

بطِل عمَل النسق املخالف يف الَّس   ا، حاول النسق املركزي عبث ا أن ي  د، وبرتتيب  من عجوز أيض 

 وأن يمنعه من التامدي يف تشويه صورة العجائز، وقيامهن بدور وسيط املجون.

 مع العجوز التي أرسلت ها  "اهيا أم  "حاولة يف استخدام ابِن التاجر ِخطاب: تظهر تلك امل   
مرات 

يا أّماه، ال حول وال قوة إال باهلل  مي ل عليها...يا أّماه، سل   يا أّماه، اطلبي حاجتك..."ابنة  امللك: 

جيب أن تكون ر العجوز بمكانتها التي . فكان الفتى يذك  1"العيل العظيم، وكيف نغدر بامللك؟

عليها، وبأن ما تسعى إليه خمالٌف للثقافة املركزية، وله عواقب مهلكة، ولكن أ سِقط يف يده، 

ة  عىل امليض يف إنفاذ خطتها، وحتقيِق رغبة ابنة امللك دون أن  يردعها أيي نوع  وبقيِت  العجوز مرص 

امها إىل أن قد   وأوقدت شمعة   رت،نت )ابنة  امللك( وتعط  فلام كان الليل، تزي  "من اخلطابات، 

 .2"وصلت إىل قرص حممد الكاتب، فبينام هو جالس، إذ بالعجوزة وبنت امللك تقبالن عليه

وقريب من هذا ما وقع يف حديث مكابد الدهر مع ابنته عز القصور ووضاح اليمن، فتقوم    

 صندوق بعد أن  لبس وجعلت ه يف"العجوز بتسهيل وصول الفتى إىل اجلارية بإخفائه يف صندوق، 
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عىل كاهله، وأدخلوه القرص، فبقي مع  ب. ومحله فتى  ، وتطي  ا بأحسن زيي أحسن ثيابه، وتزي  

التي ال يأيت والدها فيها لزيارِتا، ثم خيرج يف صندوق مثلام  اجلارية يف منادمة  وأكل  ورشب املدةَ 

 .1"واحد باآلخر فطالت متعة كل   ،دخل

، وليس هلا منفعة من ذلك سوى م العجوز عىل تسهيل هتك أعراض الناسقدِ ومن عجب  أن ت     

 الدينار والدينارين؛ ففي حديث ابن امللك والوزراء السبعة يأيت رجل إىل امرأة عجوز فيقول هلا:

ا؟ وأعطيِك  ،فالنة، فهل لك أن جتمعي بيني وبينها جارتِك  إين قد عشقت  " فقالت العجوز:  دينار 

  .بعيد املنالأن ذلك كان يبدو  مع ،يف اجلمع بينهام نجحت  ثم إهنا  ،2"حبًّا وكرامة

هن      بالوشاية ونقل األخبار إىل امللوك،  ومن مظاهر اإلساءة إىل العجائز وتشويه صورِتن وصف 

سيقلن "ت  بأن العجائز فحني أ هدي إىل الوزير ثوٌب ثمني رفضت زوجه االحتفاظ به، واحتج  

ولوال أن النسق  .3"عنده رداٌء ال تلكه أنَت، وأنَت ملك وهو خادم أحسن منكللملك: الوزير  
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ا  من طباع العجائز، ملا خافت زوجة الوزير من االحتفاظ متعاَرف ا املخالف جعل الوشاية طبع 

 بالثوب.  

د املغاير بإتقان صنعة السحر للوصول إىل أغراض دنيئة يف منظور وت وصف العجائز  يف الَّس     

عت الثقافة املركزية؛ ففي حديث ابن التاجر مع الغريب استطاعت عجوز أن تكر بابن التاجر، فاد  

هاج " :أهنا كانت يف احلج، وبعد أن انتهت من مناسكه قصدت  بلَدها راجعة  يف مركب، ولكن

الفتى  ، فاستقبلها1"ت بنا املراكب، فرمانا البحر عىل لوحة يف هذه اجلزيرةعلينا البحر فتكَّس  

 وأحسن ضيافتها.

وصارت العجوز تغرغر هلا السحر إىل "وملا نزلت  يف قرصه بادرت إىل السحر لتتحكم بامرأته،    

، وعندئذ  أوقعتها يف رشك رجل كان قد 2"أن أعمتها باألسحار وعرفت العجوز أهنا أخذت  قلَبها

اشتهاها، فجَمَعت ه  هبا؛ لتكون إساءِتا بذلك مركبة  من: استخدام السحر، وإنكار املعروف، 

 وإيقاع الفاحشة.  
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باعهم فيه مظنة وي شجع النسق املخالف عىل عدم الثقة بكالم العجائز مهام بلغ شأهنم، فات     

ور خرج الشيخ )سعادة( مع مجاعة من الرجال يطلبون الذخائر اهلالك؛ ففي حديث جزيرة الكاف

ا "واألموال من جزيرة الكافور، فنزلوا يف جزيرة يستقون املاء،  فبينام هم كذلك إذ سمعوا دويًّ

، فرفعوا رؤوسهم، فإذا هم بطري عظيم قد انقض  عليهم، وأخذ  يف خمالبه، وطار  منهم رجال  عظيام 

 .1"ناس  لذلك، وقالوا للشيخ: إنام أردت إهالكناال به يف اهلواء، فضج  

 ومل يكن للشيخ يف الواقع أي صلة بام حدث، بل جاء اِتامه رضب ا من التجني عىل كبار السن     

ِد حماولة  النسق املركزي الدفاَع عن الشيخ؛ فقد ذك   رهم بقوانني الثقافة وعدم الوثوق هبم، ومل جت  

. واستمد مقولته من أحد أصوهلا؛ 2"من مات مات بأجله"باب، فقال: املركزية وسننها يف هذا ال

وعي أن   إن  "ففي احلديث الرشيف:  ا لن توت حتى تستكمل أجلها،  روح القدس نفث يف ر  نفس 

هم، ، ومع ذلك مل تتغري رؤية صحبته، فحني مري 3"وتستوعب رزقها تِل فيها أحد  وا بحادثة أخرى ق 
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. فكان شأهنم أنه كلام 1"إنام أردَت إهالكنا، والسالم"مثل ما قالوا أول مرة:  ، وقالواأعادوا اِتامه

 ألهنم يف حقيقة أمرهم ينتقصون قدره.       ؛هوزرَ الشيَخ لوا مح  عرض هلم خطر 

ه الَّس      نحو اإلساءة إىل العجائز،  يف كثري من احلكايات دَ استطاع النسق املخالف إذن أن يوج 

خرباِتم  ت  فظ  و   وقد ظهر ذلك حني، ال تليق هبم وفق معايري الثقافة املركزية إنزاهلم منازلو

 وكَِّس أعرافه وتقاليده. احلياتية يف إرضار املجتمعوجتارهبم 

ا أن كبار السن يف احلكايات ال يرعونو    يستوي يف ذلك رجاهلم  ،نهمِس  حق   يتبني مما سبق أيض 

والكذب وانتهاك أعراض الناس وهتك سرتها، بل إهنم  عن الَّسقة فهم ال يرتفعونونساؤهم، 

 بالسحر واملكيدة للوصول إىل تلك األغراض. ينونستعي

 : العقوق املفيداملبحث الثالث   

بري الوالدين واإلحسان  إليهام ركٌن من أركان الثقافة العربية اإلسالمية املركزية، تعززه نصوص    

الوالدين  بر    تربطالقرآنيةَ  اآلياِت إن  ، بل اإلساءة إليهامالقرآن والسنة، فتأمر بطاعتهام وحتذر من 
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ا: ﴿1﴾إحسان ا اه وبالوالدينِ ك أال تعبدوا إال إي  وقىض ربي بعبادة اهلل تعاىل: ﴿  أنِ ، وبشكره أيض 

 .2﴾يَك ل ولوالدَ  اشكر  

ن      شأن بر  الوالدين، فتجعله أفضل األعامل بعد الصالة، يتبني   ِعظمَ كذلك ة  النبوية وتؤكد السي

أيي العمل  سألت  النبي  صىل اهلل عليه وسلم:"ذلك من الرتتيب الذي ورد يف احلديث الرشيف: 

: ثم   ؟ قال: ثم  أيي  أحبي إىل اهلل؟ قال: الصالة  عىل وقتها. قال: قلت  ثم    بري الوالدين. قال: قلت 

 . 3"يف سبيل اهلل اجلهاد   قال: ثم  ؟ أيي 

خمالفتهام يف أغراضهام اجلائزة "ويف املقابل حتذر الثقافة املركزية من عقوق الوالدين، وال سيام    

مها ولَدمها بأمر  وجبت  طاعت هام فيه  . 4"إذا مل يكن ذلك معصية   ،هلام...، وعىل هذا إذا أَمَرا أو أحد 

م ابإهي ، فيعزز العقوَق ينطلق النسق املخالف األبوين يف أوامرمهاخمالفة  ومن التحريض عىل   

ه معصيتهام جتلب امل ن  وأطاعَة الوالدين رضٌب من التكليف والعبء،  أن  املتلقي  نافع، ويوج 

ج قصصَّسدَ ال وا آباءهم أبناء  نحو نس   فغنموا وفازوا. ،عقي
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 يتوارى أن   كزي إلثبات منافع العقوق؛ فمنهاخالف بالنسق املرالنسق امل مكرِ  د صور  تعد  وت   

املتلقي  حتى إذا اطمأن   ،هاعىل قوانينيف بدايته د  الَّس   رييِس ف ،الثقافة املركزية ن املخالف مالنسق  

، بغتة    إليهدَ الَّس   جذب النسق  املخالف ،إىل سريورة األحداث وفق األعراف والتقاليد السائدة

ا عىل عقب معايري بر  الوالدين،عىل وجه هيدم   مسارهري  غف   .ويقلبها رأس 

ين يف جتارته:  األب  ولَده بأال  إذ وَص   يظهر ذلك يف حديث الفتى التاجر؛    ني  " يتعامل بالد   يا ب 

أراد أن ي فيد ابنَه  ن جتربةوكان األب التاجر يصدر يف وصيته ع .1"وال عليَك  جر بَدين ال لَك ال تت  

 واأحلي  بعدمارغبة التجار  آثره بامتثال أمره، فومل يرب  الفتى مل يكن عند حسن ظن  أبيه فيه،  هبا، لكن  

ينيف أن ي ت عليه عقوبة العصيان، وبات يعاين األزمات حل  ومن أجل ذلك ، تعامل معهم بالد 

 مايب ومل أقبل وصيته وإين قد عصيت  أ ،سيدييا ": لشيخ املالية واخلسائر املادية، ويشكو حاله

 .2"عملت  هبا، فخَّست  ألفي دينار يف يوم واحد

 مساَر وهنا يتدخل النسق  املخالف لي لجم النسَق املركزي عن السيطرة عىل الَّسد، فيغري     

ا داو، ما يرفع عن الفتى عقوبة العقوقاألحداث نحو  فقال "هية  خيرجه من أزمته، هيي ئ له شيخ 
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له الشيخ: ادخل  داَرك وتارض  فيها، وال َيدخل وال خيرج عليك أحد، ومن سأل عنك قل له: 

ا فوقها.ازبل اسرتداد أمواله كل ها،  ساعده يف، ثم إنه 1"مريض  ده أرباح 

التزم و أنه فل ،حني جنى الفتى الربحكَّس قوة النسق املركزي،  النسق املخالف يف براعة   بدووت   

تي يملكها الفتى ألفا ؛ فالثروة الربح ما كسب أي   ،الثقافة املركزية قوانني أبيه، وسار وفق وصيةَ 

ا كامال   دينار، وبقي العام اشت هر الفتى عند  فلام تم  "ه أبوه، جر هبا عىل النحو الذي أوصايت   عام 

اللني قد فبينام هو ذات يوم  جالٌس يف حانوته، وإذا بالد   نه ال يبيع وال يشرتي بَدين.مجيع التجار أ

 أتوا إليه، وقالوا له: 

ا ببقاء .2"ا الفتى، أنَت عندك ألفا دينارأهيي  ا كامال   رأس املال فجاء الَّسد  رصحي  ال يثمر أو  عام 

زال كلي واحد من ما " ار إىل الشيخ، وج  وق، فقد جاء الت  العق إال بعد الربح ، ومل جيِن الفتىيزيد

ألف  التجار أصحاِب األمتعة يعطي دينارين ويأخذ متاعه، حتى ضم  الشيخ للفتى متاعه، وزيادة  

 .3"دينار، وجعل ذلك كل ه يف حانوت الفتى

                                         
 ."ومن سأل عنك فقل له"، وصواب العبارة: 96، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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، قوانني الثقافة املركزية َض ة النسق املركزي فر  اولوهبذا نجح النسق املخالف يف إحباط حم   

 .منه ع مقود الَّسدزَ ونَ  ،مواجهته قدر عىل حنيعليه  وكانت له الغلبة

كِم الن    ه خالف سيطرَتهسق  املويف موضع آخر حي  ا مكاسب كيف يشاء عىل الَّسد، في سري  ، مظِهر 

ر امللك يمنع األب  ولَده من اخلروج لطلب ابنة ة  جلي   العقوق ؛ ففي حديث نجم الضياء بن مدب 

ا من األيام بشغل، ما "عمه، لكنه خيالف أمَره، ف   زال يطلب الفرصة يف والده حتى غفل عنه يوم 

ا من عتاق اخليل، وآلةَ  اد ما يكفيه أليام، وخرج من املدينة يقطع من الز   ذَ ، وأَخ هِ رضبِ  فأخذ جواد 

ول والعرض، ومل َيعلم أحٌد من رجاله حتى صبيحة اليوم الثاين، فبعث أبوه فرسان ا بالطي  األرَض 

 .1"، فحزن أبوه عليهر  وا بال فائدة، ومل يقفوا له عىل أثَ فه، فرجعخل  

مغانم كثرية، منها: اإلقامة  حتقيقكانت  ،عىل قلب أبيه وعصياِن أمره احلزنَ  هإدخال نتيجةَ  لكن     

من طعام ورشاب، ومشاهدة أرض اهلل الواسعة وطاب  مع اجلواري يف القصور، والتمتع بام لذ  

كل من أرشف عىل واد مليح كثري الثامر واألزهار واألطيار، قد كمل فيه "وما فيها من مجال، فقد 
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وال  ،وكان هذا الوادي من بعض أودية اجلنة ،يشء زوجان، ومن الطري مثل البلبل والكروان....

 .1"تثيل بأوديتها

، فيبلغ الفتى ال    تِح لهإذ الذي من أجله خرج؛  غرَض وتستمر املكاسب بعد   أنقذ ابنة عمه، وف 

الناس بقتل العفريت الذي والَّسور عىل قلوب  ل الفرَح دَخ أَ وأثناء ذلك باٌب من اخلري واسع، 

 أرض امللعون من الفساد يفالعفريت ما صنع هذا "ه، وذلك لكثرة من رش   خطفها، وأراح الَبرَش 

 ة ،وق  مستمر  ا العقالتي أفاده ش وأهنئه؛ لتكون املكاسب  ، ثم إّنه أتّم حياته يف أرغد عي2"اهلل تعاىل

ها زمان ر صفوها تدخي ال حيدي   ل النسق املركزي.، وال يعك 

ام يف حديث ابن ، كةد  امل   فيها مكاسب العقوق قصريةَ  ثمة حكايات َتظهر ،وعىل خالف ما سبق   

وسافر مع  ،إذ رجا األبوان من ابنهام أن يبقى معهام وأال يرتكهام، لكنه عاندمها التاجر مع الغريب؛

ا والديه الغريب    .3"ال حول وال قوة إال باهلل العظيم، إنا هلل وإنا إليه راجعون"كسرَيين يرددان:  تارك 

ل منازل امللوك يف القصور، وبات مع اجلواري، ودخل بابنة نزِ صبًّا، وأ    عليهفانصب ت املكاسب  
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أوقف تلك املكاسب  املركزي النسَق   بديع. ولوال أن  ش يف قرصامللك عىل وجه غري مرشوع، وعا

ابن التاجر وضع  َحَدث موِت  لكن  ، واستمرت عىل تلك احلال تلظلة من وراء العقوق نيّ ج  املَ 

ا  .لتلك املتع حدًّ

ن من املركزي   النسَق  ذلك أن  ال يعني و     فهو، يف الواقع،؛ عن تاديه النسق املخالف إجلام تك 

ا عىل وجه  ما، والحياول أن فالنسق املخالف  كليًّا، إقصاء   يف إقصائه أخفق  جيعل العقوق مفيد 

ل عليه وجود ها ال ديمومتها، وهذا ماضري يف كون الفائدة منقوصة  ؛تلك احلكاية كان يف ، فاملعو 

، وإن كانت مؤقتة، وال كاسبكثرٌي منهم يسعى إىل املة الناس، فعام   يوافق رغبة فقد جاءت بام

 .      ما يمكن أن تؤول إليه مستقبال   يعنيه

يف حديث امللك والثعبان،  دَ الَّس  املخالف  النسق   يسري  املكاسب املحدودة للعقوق مبدأ ووفق    

عقله،  عظمه، وقل   أبوكام قد كرب سنه، ودق  "قال هلام:  ضيفني عند أحد امللوك  نزل ابنا امللكفحني

،  ألبيهإساءة  من  مع ما فيه هقول استحسنبن  الكبري  طَلَب امللك، وفأجاب اال .1"ولكن ابقيا عندي
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ا، وكان ذلك هو املكسَب وبقي عنده منع   الذي جناه من العقوق، ثم إنه ق تل يف هناية  ام  زمن ا قصري 

.احلكاية  ، فكان َثم  مكسب من العقوق، لكنه مل يستمر طويال 

، لعقوقمتفاوتة ت كَتسب باد املغاير وجوَد منافع الَّّس  إذن أثَبَت النسق  املخالف بوساطة   

 .الوالدين رب  ب املتعلقةَ  الثقافة املركزية ب معايريويناكده، ليقل املركزي   يقارع النسَق  أن   واستطاع

وي الحظ أن املكاسب التي حتققت من وراء العقوق كانت مما يطمح إليه الناس يف فئاِتم    

 :ولذلك جاءت املكاسب عىل نوعنياالجتامعية املختلفة، بل إن بعضهم حيلم بجزء يسري منها، 

 ح واسعة من الناس.ائلرتيض رش ؛دائمة، ومؤقتة

ا؛     ا للعقوق، فإن املؤقتة )أو املحدودة( ليست دوهنا كثري  ا قويًّ وإذا كانت املكاسب الدائمة دافع 

 الناس  َمقيضي عىلحتمٌ  و، وهها إال املوت  مل يكن قاطعَ  ،ون الذين جنوا مكاسب حمدودةفالعاقي 

ا بار   كون يفربام سائر املادية، كالتعذيب أو اخل هذاغري  ة العاقنيهناي، ولو كانت همهم وعاق  مجيع 

ا ذلك    .العقوق هلم عنحاجز 
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  املبحث الرابع: الغنى املبذول

طرائق  بفضل والتقاليد، ولكن أن يكون الغنىكٌَّس لألعراف  ل الفقري إىل غنيي ليس يف حتوي    

، ليس فيها جدي وعمٌل وصرٌب عىل كسب الرزق؛ كالَّسقة مطروحة  يف الطريقملتوية  سهلة  

مني والغش  والتجسس   .املخالف لألعرافهو ، فذاك وتصديق املنج 

ومع أن النفس البرشية تيل إىل اكتساب املال واقتناص الكنوز والثروات دون بذل جهد، فإن    

نّة احلياتية املتعارف أسبابه،  يفأّن من أراد كسب الرزق فعليه أن جيّد وجيتهد يف طلبه، ويسعى  ةالسي

 من جد  وجد، وأنشدوا يف املعنى:"ولذلك قالت العرب: يستغني به،  زم عمال  فيل

 إين رأيت  ويف األياِم جتربٌة                 للص     رِب ع   اق    ب   ٌة حم     م     ودة  األث    رِ 

 1"جد  يف أمر  حياوله                 واس      تص ح ب الص  ب َر إال ف  از بال  ظ ف رِ  وقل  َمن

ر يف بعض احلكايات سبال  لكّن النسق املخالف ينقض ذلك املبد    أخرى توصل إىل  أ؛ فيصو 

والصرب عىل العمل، فيساير بذلك رغبة عامة الناس يف بلوغ الغنى  الغنى، ال حاجة فيها إىل اجلد  

 دون عناء.
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از( من كبار األغنياء ففي حديث الفتى صاحب السلوك يصبح الفتى )عيل بن عبد الرمحن البز     

دون َكبد، وال حتى ممارسة عمل، بل إنه اكتفى بمطاوعة السامرسة، ثم دخول البيوت خلسة  دون 

 ا به أحد األثرياء. استئذان، فإذ

من "فكانت يف تصديق الفتى كالَم السمسار الذي ينادي يف الناس ليبيع سكين ا:  ،أما املطاوعة   

ا فسحَة أمل   د الفتى الفقري  جِ . فيَ 1"يشرتي ما يغنيه من ليلته؟ ا واحد  الذي مل يكن يملك إال دينار 

ه من فيف هذا النداء، فلب اه ظنًّا منه أن السكني ستخرجه  من أن  قرمها، وتغري  من حاهلام، وبدال  وأم 

ّكنَي من السمسار، فكانت تلك السذاجة  خطوَته األوىل  يشرتي بالدينار ما يطعمه، اشرتى الس 

 نحو الثراء.

خلسة  من غري استئذان؛ إذ دخل للتسلية  فكانت يف دخوله قرص املأمون ليال  وأما الثانية     

وبقي يسري من فصل إىل " وتزجية الفراغ، والرتويح عن النفس، والتمتع بمشاهدة مجال املكان،

رست فيه  فصل، حتى انفتح له الضياء عن جمالَس  مرتفعات، وبني املجالس بستان مليح، قد غ 

نع حة ت من العود الرطب، وهي مصف  مجيع األثامر، ويف وسط البستان ناعورة فلكية، قد ص 
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اج، ترفع املاء إىل أعالها، وتصبه يف أسفلها، والبستان قد دارت به قباب الصندل، بالذهب الوه  

وعىل أعىل البستان شبابيك من حديد، والطري يرصخ من كل جانب ومكان بني الثامر 

ا، فالتفت إلي .1"واألزهار ه، فإذا بعبد أسود هيدد زوج امللك وأثناء تقليبه يف ذلك النعيم سمع صوت 

، فكانت شرتاها من السمسار، فأرداه قتيال  بسيف يف يده، فباغته من ورائه، ورضبه بالسكني التي ا

 تلكام اخلطوتان سبب ا يف غناه.

أها النسق املخالف إلغناء الفتى، مها: الالواقعية، ويمكن مالحظة سمتني لألحداث التي هي     

من الرجم  رضٌب  ذا؛ فه2"غنيه من ليلته؟ن يشرتي ما ي  مَ ": نداء السمسار األوىل ؛والتكثيف

ا ملنظور الثقافة املركزية.  رشاءبالغيب؛ إذ ليس ثمة عالقة منطقية بني   السكني وحتقيق الغنى، وفق 

 ؛خطوات إغناء الفتى مسارد املغاير عىل قِرَص املدة الزمنية يف فحرص الَّس   خرىوأما األ   

ا فيه، ولو طالت لفَ  ا للمتلقي، وأشدي تأثري  فاعليته يف  د  الَّّس  قدَ فاختصار الزمن فيها أكثر  جذب 

األحداث التي أدت إىل االنقالب يف حياة الفتى مل تتجاوز مدِتا الليلة فتصوير الغنى املبذول؛ 

لرشاء الطعام، ثم مصادفة السمسار ورشاء السكني  بدأت باخلروج إىل السوق ليال   ؛كثافتها عىل
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منه، ثم الدخول إىل قرص املأمون، ثم االستمتاع بمشاهدة حدائقه الغنّاء، ثم قت ل العبد األسود، 

 بته ألف دينار كافأته هبا زوج امللك.ع  يف َج  ى يف الليلة ذاِتا إىل أمه حامال  ثم عودة الفت

يا فتى، هذا ": فقالت لف دينار، بل إن زوج امللك وعَدت هومل تتوقف مكاسب الفتى عند األ   

وبذلك  .1"بام أقدر عليه من اهلدايا والتحف واملال يوم أتفقدكَ  ، وأنا كل  بعض البعض من جزائَك 

 ، دون أن يعاين مشاق  دخٌل يوميي ي ساق إليه ا؛ وأصبح لهت حال الفتى، وغدا بعد فقره غنيًّ تغري  

ا مما سعى إليه النسق املخالفالعمل ومهوَمه، وهذا ال حيقق إال ج ه الَّسَد نحو ما  .زء  ولذلك وج 

مل تِض إال أيام قليلة حتى أرسلت  زوج  امللك إذ  ؛أكثر فأكثر؛ ليغدو أحد األثرياء يزيد غنى الفتى

الت هلا: رِس  إىل منزل عيل وق ،ه إىل اخلادمودفعت  "إىل الفتى ِقطع حيل، كلي منها يساوي بيت مال، 

 . 2"بن عبد الرمحن البّزاز
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َتم احلكاية ببلوغ     هبم السلطة، وحيرضونالفتى منزلة الوجهاء وخت  امللك،  جمالَس  الذين تقر 

فكانت تلك ثمرة االستجابة للسامرسة  .1" جملس امللك حتى أتاه اليقنيرض  وبقي ممن حَي "

 املنجمني، ودخول بيوت الناس خلسة.

مها عىل املهن واحِلَرف، ويزي      ا يوصل إىل الغنى، بل يقد  ن النسق  املخالف الَّسقَة، فيجعلها باب 

وجيعل الكسَب احلرام منها أفضَل الكسب؛ ففي حديث األربعة أصحاب يتنازع أربعة رجال عىل 

،  جارية، أحدهم سارق، والثاين يقصي  : أنا وقال ك"األثر، والثالث نجار، والرابع رام  لي واحد 

، ثم اتفقوا عىل أن تكون اجلارية ملَن حيكم له 2"آخذها. وتنازعوا عليها فيام فعلوا من صناعتهم

 اخلليفة  هبا، فكانت من نصيب السارق.

ن عة املرفوضة يف الثقافة املركزية أ     ت الَّسقة  حَ يف َجل ب املكاسب، ولذا رَج  نجحإذن كانت الص 

ا الناس يف املجتمع ليكسبوا منها قوِتم، بل إن الَّسد املغاير برع يف إظهار ما عىل املهن التي يزاوهل

فيها من اخلفة واجلرأة والذكاء؛ فحني جلس ذلك السارق  يف حرضة هارون الرشيد ووزيره سهل 

ه إىل موضعه، ونزع القلنسوة من عىل رأسه، وجعل ورد   أخذ السارق  سهال  "أن يشعرا به،  دون
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، فنال إعجاَب امللك 1"قلنسوة َسَعف، ونزع اخلاتَم من يد امللك وجعل مكانه خاتم كلخمكاهنا 

أعطاه "بعمله العطاَء اجلزيل، ف   دون أن ينتبه إليه أحٌد، واستحق   تلك احلركاتبقدرته عىل القيام ب

( املاَل، وكتبه يف زمام املحد   غد عيش حتى ثني، وأعطاه اجلارية، وبقي يأكل ويرشب يف أر)امللك 

 .2"أتاه اليقني

وقد يكون الغش أحد أبواب الغنى وفق معايري النسق املخالف؛ ففي حديث األربعة رجال مع    

إين كنت  يف بدايتي "فيقول: هارون الرشيد تنقلب حال رجل من الفقر إىل الثراء بوساطة الغش، 

ا رجال   ا وال قطري  ا، ال أملك نقري  فقري 
ا يكون ، وكنت  أصنع القفاف3 ا، ويوم  ، وكان رأس مال درمه 

ا، فنقوت به أنا وأوالدي، وكنت  كثري العيال ا ونصف  ا درمه   .4"درمهني، ويوم 

د  يف وصف فقر الرجل ومعاناة أطفاله وزوجه، إىل أن     ل الَّس  ل و  حيمه كيف عل   رجال   قابلويفص 

: باهلل عليك "ئي، مسحوق كيميا عاملاملعادن الرخيصة إىل ذهب باستاحلديد و فلام خرجنا قلت 

يا سيدي، أرين ما يف هذا الصندوق. ففتحه فإذا فيه تراٌب أصفر. فقلت له: عىل هذا خاطرت 
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فتك بموضع  تنقله فيه بالدواب. فضحك وقال: هذه فتني به يف بالدك لعر  بنفسك؟! ولو عر  

 الرتاب صار يصنع الذهب ويبيعه.، وملّا تعل م الرجل الفقري كيفية استعامل ذلك 1"الكيمياء

سهلة ، فهو حيقق الغنى بطريقة وأعرافها وال شك أن هذا العمل خيالف قوانني الثقافة املركزية   

ا وعمال   فوصل "، ولذلك أمر أمري املؤمنني بسجن الرجل حني علم بخربه، بسيطة ال حتتاج كدًّ

لكّن النسَق  .2"وسجنني وطوفني يف البالد خربي إىل أمري املؤمنني أخي اهلادي رمحه اهلل، فرضبني

د صنعة  الغش   س  ه فاعلي  املخالف يَّس  للرجل سبَل اخلروج من السجن، لئال َتف  تها يف ، أو تتشو 

 حتقيق الغنى.

بطرائق غري مرشوعة، الغنى وصول عامة الناس إىل  أن السلطة املركزية ترفضيتبني مما سبق    

تعطل حركة احلياة ت ومن دون ذلكوالعمل الدؤوب،  تيض اجلد  وترى أن اكتساب الغنى يق

ل الناَس ب الَّسد   أّما .ومصالح الناس اليومية الرتاخي  يفيض إىل ، فإنهسهولة الغنىالذي يؤم 

    يف طلب الرزق، وهذا مما ترفضه الثقافة املركزية.    تقاعسوال
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  جزاُء اإلحساِن اإلساءةُ : امساملبحث اخل   

يف مقام  ، وتكثر1﴾إال اإلحسان   اإلحسانِ  جزاء   هل  الكريمة: ﴿ عىل ألسنة الناس اآلية   يشيع   

 املبادئ األساسية يف ، منأفضل منهبأو  ،شكر اجلميل. وإذا كانت مقابلة  اإلحسان بإحسان مثله

الثقافة املركزية، فإن فيها ما يدعو إىل ما هو فوق ذلك؛ أي مقابلة اإلساءة باإلحسان، ولعل قوله 

 غيب عن األذهان يف هذا السياق. ال ي 2"اذهبوا فأنتم الطلقاء"صىل اهلل عليه وسلم: 

ق جلعفر "أنه فيها إذ ي ذكر  ؛ءة باإلحساننامذج ملقابلة اإلساإىل  شري مدونة الرتاث األديبتو    رس 

ا فخفي عليه،  بن سليامن اهلاشمي جوهٌر فاخر بالبرصة وهو أمريها، فجهد أن يعرف له خرب 

َتم اخلرب  بأنه ملا ق  ، و3"فأقلقه ذلك وغاظه ا ملبدأ خىل   ،ض عىل السارقبِ خي  العفو  جعفر سبيله حتقيق 

 .ند املقدرة، والصفح عمن أساءع

أن تكون ه الَّسَد يف بعض احلكايات نحو قل به؛ أي املبدأ، فيوج   ذاهب املكرَ ويريد النسق املخالف    

ض احلائط.اإلساءة  جزاء  لإلحسان ر  ا بقوانني الثقافة املركزية وأعرافها ع   ، ضارب 
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م أحد الرعاة النصَح البن امللك التائه يف األرض،     ر املل ك يقد  ففي حديث نجم الضياء بن مدب 

وأنا قد "ويقول له: ده بالطعام، حدود أرض العفريت أو مواجهتِه، ويزو   ره من الدخول إىلوحيذ  

ر يف عواقب األمور، وأنا قد نصحتَك، فخذ من الطعام ما أوصيتَك وحذ   َك بكل حذر، ودب  رت 

ه عىل يدلي و،  1"يك، ورس  بسالم  قبل أن جييء العفريت وجيدك، في نِزل بك الويل واالنتقاميقو  

فقال هلا العفريت: ال بأس عليِك، وال " الذي ي قَتل به العفريت خاطف  زوجه،موضع القصب 

حتزين، فإين ال أموت إال بسكني  من قصب، وليس يف األرض قصب إال يف أريض هذه، وال يقدر 

ل له طريَق الوصول إليهاو .2"أحٌد عىل الدخول إىل أريض هذه  .يسه 

القتل. أما االزدراء فظهر يف األبيات التي ثم  ،االزدراء إال جزاؤه بعد ذلك اإلحسانِ  فام كان   

 :حيتقر فيها الراعَي  امللك قاهلا ابن  

ن  " ها لو أ مك                              وكان مرادي قطع 
 قب لت ها ِمن رضورة 

 3"وكم من يد 
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ا أل ،وأما القتل فكان إرضاء  لرغبة امرأته    بيدَك، واخرج  إىل خذ  هذا السيف "مرها: وإنفاذ 

الراعي واسأله عن موضع القصب الفالين، فإّن هذا العفريت ال يموت إال بسكني من ذلك 

الَقصب، والقصب  ال يعرفه أحٌد إال هو والراعي، فإنه ي علِمك بذلك املوضع، فإذا أخربك به 

 إذن جزاَء داللته عىل اخلري. فكان ذلك .1"فاقتله

ب ق مبدأ )مقابلة ا    ااءة( يف حديث الوزير إلحسان باإلسويط   العجوزِ إحسان  كان جزاء  ف ؛أيض 

كرَِبَ الذين رموه فيها ومل يرحم الرجال   ،جزيرة مهجورةط وس ه يف َغياَبة بئر  إىل امللك إلقاءَ  احلكيم

مغلول اليدين والرجلني باحلديد، وألقوه عىل لوح، ومحلوه "قوته، بل أخرجوه  َف وال ضع   ،سنه

 .2"عىل رؤوسهم، وأتوا به إىل بئر يف اجلزيرة، ورموه فيها، ثم إهنم رجعوا إىل زورقهم وسافروا

وكنت  أنا إذا أراد "ينه عىل جتهيز جيشه، عِ ي  ملكهم، وم املعروف إىل ع أّن الشيَخ كان يقد  وم   

ز له اجليَش بام حيتاج إليه بحكمتي ه توىل  "تويف امللك  إذ ملا ؛فإن ذلك مل ينفعه، 3"السفَر أجه   ولد 
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، وجعل 1"من بعده، فخالف سريته ومل يتبع طريقه، واشتغل بالفجور والفساد والبغي والعناد

 سن إليه وإىل أبيه.من كان حي  جزاَء االحتقار واإلساءة 

رهاير )مقابلة اإلحسان باإلسايف تصو غايروال يقترص الَّسد امل     ءة( عىل طبقة امللوك، بل يصو 

اعند العامّ  األصدقاء  إكراَم صديقهم هلم من  ففي حديث الفتى صاحب السلوك جيازي ؛ة أيض 

ا  ملّااإلطعام وحسن الضيافة واإليثار، بالوشاية به إىل امللك، وذلك أهنم قِدموا إىل بيته  رأوا خادم 

ا، وقالوا:  يا ابن عبد الرمحان إن الذي أتت به اخلادم طعام زكي، نريد أن نأكل "حيمل إليه طعام 

، وبعد أن 2"الطبق بني أيدهيم، ودخل إىل الدار لي خِرج هلم املاء منه... فأدخلهم السقيفة، وحط  

ه، وج"انرصفوا  هأخذ الطبق وأدخله إىل الدار، وجعله بني يدي أم  فآثر ، 3"عل يأكل وي طعم أم 

أهيا ": فام كان منهم إال أن قابلوا ذلك بقوهلم للملكه عىل نفسه وأمه، وأكرمهم أيام إكرام، ضيوفَ 

امللك، إن عيل بن عبد الرمحن البزاز دخلنا عليه لنأكل من طعامه، فوجدنا عنده هذه السلوك يف 
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؛  ذليال  ال  عني، وساقوه من بيته مكب  فأتاه اجلنود مَّس .1"جوف خروف أهدي إليه من قرصك

 .ليحققوا يف أمر اهلدية

، احلكايات ني من تلكتاثن د يفالَّّس عن توجيه  كان مغي ب ا النسق املركزي أن   مما سبق يبدوو   

ا يف الثالث  هكانت هنايت   ة، ويف الثانيصانع املعروف القتَل  كانت هناية   منها، ففي األوىل ةوحارض 

 كثرية ، افنال فيه ةالثالث املوَت، أما
وكانت ، آخر احلكاية يف إّياها امللك  منحه  الفتى املحسن خريات 

ا خ  ه الوشاةِ أصدقائِ  عاقبة    .تعزيز مقابلة اإلحسان باإلساءةد  املغاير يف َّّس لا رَجَح ، وهبذا َّس 

  ةابِن األمَ  سويدت: سادساملبحث ال   

ا ع تقليد عدي ي      الثقافة املركزية دون أبناء  ىل األعراف والتقاليد، فهم يفأبناء اإلماء احلكَم خروج 

، يشري إىل ذلك قول احلَج   ون أحيان ا بكون أمهاِتم إماء  ، بل يعري  يا أهل العراق، "اج: احلرائر منزلة 

وتذكر  .2"اإلماء كيعة وعبيد العصا وأوالديا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ األخالق، وبني الل  

 " أن   ات كتب األدبم  أ  بعض 
ِ
، بل إهنم 3"أوالدهم أمهاِت  أهل املدينة يكرهون اختاذ اإلماء

                                         
 .221، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

  ، )لكع(.8/323، لسان العرب. واللكيع: اللئيم الدينء، 2/94، البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر،  2

 .1/335، املحاسن واألضدادأبو عثامن عمرو بن بحر، اجلاحظ،  3
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وقال بعضهم: ال خري يف بنات الكفر وقد نودي عليهن يف "ا، ينفرون من األَمة ويرون فيها رشًّ 

ت عليهن    األَمة ومشاورِتا نذير رفَع شأن يرى بعضهم أن  و .1"اقأيدي الفس   األسواق ومر 

ر أّن عليًّا ريض اهلل عنه قال: فقد ذ   ؛الرتدي واهلالك
ب فيه إال "كِ يأيت عىل الناس زماٌن ال يقر 

ف فيه إال الفاجر، وال يضع ف فيه إال فعند ذلك يكون سلطان  ... ، املنصفاملاحل، وال يظر 

 .2"، ومشاورة اإلماءالنساء

ا عظيام  أن يكيد املخالف  كان عىل النسق ،املنال صعَب  هذا املجاليف الع رف  ا كان كَّس   ملّ و     كيد 

ه،  مَ ك   ابِن األَمة احل  تول   جيعليف حديث ظافر بن الحق عىل نحو  األحداث  تبت  ر  ولذلك  لي غري 

د   فيضت دقيقة عىل خطوات جاء الَّّسد  متسلسال  و، ج فيهال َحرَ  امستساغ    .ة احلكمإىل بلوغه س 

خطوة  أوىل نحو حتقيق  من حدود األرض التي حتكمها السلطة السياسيةففي البدء كان اخلروج    

رجع إىل منزله وركب جواده ولبس المة حربه، وسار من املدينة يف ظالم "ف  )ظافر(  ؛اهلدف

 .3"املدينة، فلم يصبح إال وهو عىل ب عد من يمين ا وشامال  الليل، ثم جعل هييم يف الربية مثل النعام 

                                         
 .1/335، املحاسن واألضداداجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر،  1

، 11/617، لسان العرب. واملاحل: الذي ال ينتفع به. 1/241، الكامل يف اللغة واألدباملربد، أبو العباس حممد بن يزيد،  2

 )حمل(.

 .139، مائة ليلة وليلةجمهول،  3
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شغلت هذه  سلطته الذكورية وشدة بأسه يف القتال، وقد يف إظهارفكانت  أما اخلطوة الثانية   

ا ا واسع  ا رسديًّ ااخلطوة حّيز  اتدر  ، ، فتكررت يف احلكاية أربع  ا هلَ أو  ، وكان جت  يف شدِتا صعود 

وتضاربا بالسيوف حتى  ،صاحبهل كلي منهام عىل محَ " ف ؛ عى )فاّلق اجلامجم(د  ي   افارس   هقتال  

ا  ت احلرب  ت، واشتد  لت، وبالرماح حتى تكَّس  تفل   ا، وطارت قلق  بينهام حتى أزبدت اخليل عرق 

 .1"هارمن الن  ساعة  

ا،  أكثر ، ولكن  ، عاد مشهد القتال مرة  ثانية  األمة عىل ذلك الفارس املغوار وبعد انتصار ابنِ     بطش 

ثم إنه تدرع والتثم وخرج واستوى عىل ظهر جواده وصاح بالفارس صيحة  اهتزت هلا األرض  "

 . 2"واجلبال، ثم حتامال وتضاربا وحتاربا...

ا الثالثة والرابعةاملرة وحيتدم القتال يف     ا ب كان ابن  األَمة يف ذلك ينتزع، وأيض  عد انتصار انتصار 

 مثبت ا كفاءته احلربية.

ا من االستعانة بفكانت يف  خريةوأما اخلطوة األ    قوة زواجه من ابنة أحد امللوك، فكان ذلك رضب 

ِد احلكم بالقوة العسكرية ،العودة إىل موطنهنده يف اخارجية تس امللك  ابنةَ  ج اجلاريةَ ثم تزو  "، وتقلي

                                         
 .142، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .146نفسه،  2
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ا مل يَر  عام ورشاب مدة شهر كامل...وبقي معها يف ط ،الدماء خّضاِب  ا عظيام  جرار  وصنع جيش 

ه دخول الفاحتني دخل  ، فيَ إىل موطنه األولاألمة  ابن  وبذلك اجليش العظيم يعود  .1"هالراؤون مثلَ 

ا يف أنه أحقي املنترصين  ،دره الَّّس بحسب ما صو   ،فهولطة، ن يتوىل السي  مَ ، ويصبح األمر حمسوم 

 املك   تنصيبهفكان  صاحب مروءة ونجدة،هو و ،رمرمعَ  جيش   قائدهو و ،جريءٌ  مقدامٌ  فارٌس 

 .ملقاما يناسب  خاتة احلكاية مقبوال  يف

بتولية ابن  كَّس األعراف والتقاليدد نحو يف توجيه الَّّس  ا آخرح  انج املخالف ق النسق  حق  وهبذا    

وييسء إىل  رف العام من جهة أوىل،ألنه خيالف الع   ؛التحقق ، وقد يكون هذا صعَب ة احلكمَ األمَ 

  .أمثلة أخرى يف احلكايات له السلطة من جهة أخرى، ولذلك مل ترد

  التمثيل بالقتىل: بعاملبحث السا   

هو فوقه يف فثيل بالقتىل؛ التم منه، وكذلك فِعل القتل وتنفر   تأنف النفس  البرشية الطبيعية   

الرشيعة اإلسالمية عىل  تاملركزية، فقد نص  ، وهو من األفعال املرفوضة يف الثقافة الشناعة والكره

                                         
 .153، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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امليت  مِ ظ  كَّس  عَ "جسد امليت بسوء، ففي احلديث الرشيف:  من مس   ترحذ   عندماحتريمه 

 .1"ككَّسه حيًّا

واصرب  وما ل نزول آية: ﴿ب  عىل عدم املجازاة عىل التمثيل بمثله؛ فقَ ة اإلسالمي  ت الرشيعة وحث     

َك إال باهلل ه وتعيد ،تؤجج هذا الفعل كادت حادثة التمثيل بحمزة ريض اهلل عنه يوم أحد 2﴾صرب 

منهم  سبعنييمّثل ب أن  كفاَر قريش الرسول صىل اهلل عليه وسلم  فلقد توّعد ؛إىل املشهد احلريب

ه جزاء ما فعلوا بعم 
العزيمة عىل رسول اهلل "إذ فيها  نزلت اآلية؛ وقتكنه تراجع عن ذلك ، ل3

رسول اهلل صىل اهلل  عليه وسلم يف الصرب عن املجازاة يف التمثيل بالقتىل... ويروى أنّ صىل اهلل 

، فامذا تصنعون؟ قالوا: نصرب يا رسول اهلل كام  عليه وسلم قال ألصحابه: أما أنا فأصرب كام أ مرت 

 املثل، فكيف إذا وقع التمثيل يف مقام  ال 4"ن دبنا
ِ
قتال فيه وال ، وكان هذا يف مقام احلروب وجزاء

 صاص؟ قِ 

                                         
 (.1616، )احلديث: 1/516 سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد،  1

 .127النحل،  2

 .2/644، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو، ، ينظر: الزخمرشي 3

 .3/433، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية، أبو حممد عبد احلق،  4



  

   

67 

 

ر منطقي ابن التاجر مع الغريب؛ إذ وق وهذا الذي كان يف حديث    ع التمثيل بالقتىل دون مرب 

ه؛ فليس يف احلكاية ما يدل عىل وجود قتال أو قصاص، أو ما يدفع إىل ذلك الفعل املسَتكَره،  ي فَّس 

ا  ائني مث ل بالقتىل النصارى الذينومع ذلك فإن أمني البن   بنوا املمشى البنة امللك، فقطعهم عضو 

ا، ثم رماهم حتت األرض،  اه يف أقل وقت من ى، وبنَنصارى، فحفروا ممش   فنادى أربعةَ "عضو 

ا، ورماهم حتت األرضبيتها إىل قرص الكاتب، وملّ  ا إرب   .1"ا استوىف قَتل النصارى، وقّطعهم إرب 

ا من أمني البنائني عىل عند املتلقي دو األمر يبذا علة ذلك الترصف، لوال َيذكر الَّسد  بعد ه حرص 

 بخرب املمشى، في فتَضح أمر  ابنة امللك.  عدم معرفة أحد  

النسق املخالف أراد أن  ذلك الغرض، لكن   تحقيقل يكفيكان القتل دون تثيل  أن    شك  وال   

ا م فهية؛ العام   يَل عىل ما يوافق مَ  يسري الَّسد   ة لآلخر، ينتج عنها أفعال شيطاني  رسم صورة ت اكثري 

ا وكراهة   ،انتقامية جتاهه ذلك الشعور، وكان التمثيل  فجاء املحكي ممث ال  ، وسخرية   تفيض حقد 

 .2نصارى األبرياء فرصة للتعبري عنهبأولئك ال

                                         
 .371، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

يف سياق توظيف السخرية يبدأ املتخيل الشعبي بإخراج الصليبيني من "أشارت ضياء الكعبي إىل ما يشبه ذلك حني رأت أنه  2

الَّسد العريب . الكعبي، ضياء، "احليوانية... وصورة اآلخر يف السري الشعبية تأيت مقرتنة بالرش  دائرة اإلنسانية إىل صفات البهيمية 

 .269- 268، القديم األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل
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من  ما سينتج عنه تصويره الَّسَد نحو من وطأة فعل التمثيل، وج  املخالف  النسق   وحتى خيّفف   

مهام كان  مرفوضةوبوذٌة صورة التمثيل منفمل يفلح فيام اجتهد للوصول إليه؛ ، لكنه مكاسب

قة من ورائها، ومن َثم  ضع ف الَّسد  املغاير، وعاد النسق حق  ع إليها، ومهام كانت املنافع املالداف

باملركزي ليمسك م البنة خرج املنفعة التي جلبها التمثيل، ف طِلقود الَّّسد، ويسرَي به نحو ما ي 

ل... وبقيت  ال تعرف ما تصنع، فمشت إىل قرص "امللك ما كانت حتذر منه، و ظهر عليها احلم 

  .1"حممد وقالت له: دّبر علينا وإال راحت رقبتي ورقبتك

  إىل غري اهلروب حالًّ  املتسببة  بالتمثيل دجَتِ مل و   
 
كانت تلك وه يف األرض، يتت تفخرج ؛مكان ناء

ليكون ذلك  ؛القتَل  تهاد، فجعل هنايه عىل الَّّس املركزي قبضتَ  ثم أحكم النسق  األوىل،  تهانكس

 ممن سب ب التمثيل. بمنزلة انتقام   احلدث  

وتأجيج احلقد حني  ،نجح يف إشعال الفتنة بقيت للنسق املخالف صولته، فقد ذلك معو   

 ليست كصورة القتل اجلامعية ، فصورة التمثيلبمشهد التمثيل بالنصارى ةَ العامّ  اسرتىض

                                         
 .371، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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ا دفين ا ينزع إىل الثأر، وال يمكن أن تزول رواسبها بموت مسب بها، بل تالفردية ولذا فإن  .بقى حقد 

  إذا ما قيس بفعلة النسق املخالف.  ،عبٌث بنة امللك ال العقاب الفردي  ما أنجزه النسق املركزي من 

 

ات )مائة ليلة خروج الَّسد عىل أعراف الثقافة املركزية وتقاليدها يف حكاي قد كانلوبعد، ف   

ا قويًّ   ا إلخراجها عن إطار األدب الرسمي، فالنسق املخالف الذي كان يدفع الَّسدَ وليلة( دافع 

ري حتى تص ،وتتنوع احلكايات الثقافية يفرة حرص عىل أن تتعدد وجوه املرفوضات نحو املغايَ 

ا  ا عامًّ  .نهايطغى عىل كثري متيار 

ا وحيدة يف جمال كَّس األعراف والتقاليد، بل ثمة جتاوزات أخرى     ومل تكن الوجوه املذكورة آنف 

هتك منها إهيام املتلقي بسهولة الوصول إىل  ن ظاهرة؛ال تكو  ، لكنها جاءت قليلة يف ذاك املجال
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 ،2نقض العهودعىل من ي بةعقوال وقوع عدم، و1فاتالنساء املتعف  النيِل من أعراض الناس، و

 .خالفة لألعرافن اخلالئق املونحو ذلك م ،3بعدم املسارعة إىل إجارة امللهوف وانعدام النخوة

اخلارجني عن األعراف والتقاليد بعض  وصفاملخالف بالثقافة املركزية حني  مكر النسق  قد و   

 معس ب  قع الل  وو ،األمور تختلطاوالصدقات، وبذلك  والرب  أعامل اخلري املسارعِة إىل و بالتدين

 .بني املظهر واملخربالتناقضات 

تيار الَّسد املغاير يف كثري من املواضع، وإن أفلح يف  مواجهةويبدو أن النسق املركزي مل يستطع    

وجودها؛ ففي جمال ز ويعز   ،نحو ما يعيد املكانة لألعراف والتقاليد هوتوجيهِ  ،ضبط الَّسد أحيان ا

 عقوق الوالدين مل تكن اخلسائر التي أوقعها بالعاقني ترقى إىل منزلة املكاسب املادية واملعنوية التي

جاء الَّسد املغاير  هموتقدير مإجالهلحتفظ هلم ، وملا أراد أن جيعل كبار السن يف منزلة وهاحقق

 ل هبم إىل ما دون السفهاء.نزِ وتَ  ،ه صورِتمبصفات تشو  

                                         
 .263-262، وليلة جمهول، مائة ليلةينظر حكاية كيد العجوز يف حديث ابن امللك والوزراء السبعة. ينظر:  1

 .148، ينظر: جمهول، مائة ليلة وليلةكام يف حديث ظافر بن الحق.  2

جاء يف حديث )الفتى التاجر( أن فتى صادف أثناء سفره جارية تتوارى خلف حجر عىل حاشية الطريق، ألنه مل يكن عليها  3

ثياب تسرتها، فلوال أهنا استجارت بالفتى، وأخربته بأهنا ابنة تاجر، وأن اللصوص اعتدوا عىل قافلة أبيها فرتكوها عىل تلك 

ا تسرت به نف  .101- 100، جمهول، مائة ليلة وليلةَسها. ينظر: احلال، ملا أعطاها ثوب 
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امت عند كثري من الناس؛ يف قلب معايري أساسية قد تبدو من املسل   َّسد املغايرلقد نجح ال   

ومل يبال بقوة انتشارها وصعوبة كرضورة العمل لكسب الرزق، ومقابلة اإلحسان باإلحسان، 

 اف،األعرتلك كَّس  التي تدعماحلكائية تقبيلها يف املجتمع، واستعان يف حتقيق ذلك بتنوع األمثلة 

يف فئات خمتلفة من الناس، فال غرو بعد هذا  نقيضها انتشارالتفلت منها، وتسعى إىل وتشجع عىل 

؛ خلوفها عىل األدب اهلامش ضمنوتصنفه  ،أن ترفض الثقافة املركزية ذلك النمط الَّسدي

 معايريها وأعرافها، فبغري تلك املعايري تضيع اخلصوصية وتضيع معها اهلوية املمي زة.
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     تنقُّص السلطة: ينالثاالفصل 

القمة يف تراتبية النظام السياس واالجتامعي يف الثقافة املركزية بمنزلة احلاكم أو السلطان  ظىحي   

، قال بطاعته واالنقياد لسلطته االلتزام وجبخليفة اهلل يف األرض، ولذلك  وواالقتصادي، فه

أول األمر ، واملراد ب1﴾أطيعوا الرسول وأول األمر منكمو يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللتعاىل: ﴿

ويف خرب عجيب أورده الزخمرشي  .رسوله ته وطاعةبطاع م، فربط تعاىل طاعته2"أمراء احلق"

ط يف طاعته ألنه رَشَ  ؛طاعتنا أوجب من طاعة اهلل": اج أنه قال يف طاعة أول األمرجّ بشأن احلَ 

 .3"(وأول األمر منكم)وأطلق طاعتنا فقال:  (.فاتقوا اهلل ما استطعتم)فقال: 

لطان من الّرعية كالروح "ظى بتلك األمهية يف الثقافة املركزية قيل: إن حي وّل األمروملا كان     السي

ه، وإِن  َفسدت  فسد مزاج  ها استقام مزاج مجيع أعضائِِه وحواس  من اجلََسد، فإِن  استقام مزاج 

ام سطوة  ، وبذلك 4"أحوال اجلسد األعضاء بفسادها، وتعطلت وجب  وهيبة   اكتسبت سلطة احل ك 

أصحاهبا، إىل و يهامما ييسء إل زرتَ أن حي   ذلكواقتىض ، ما يدور حوهلااحرتام و ،هامعهام احرتام  

                                         
 .59النساء،  1

 .1/524، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو،  الزخمرشي، 2

 .4/95نفسه،  3

 .52، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالمابن مجاعة، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم،  4
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ا، فجاءت الكتب التي تعالج موضوعات   قوال   ، ترصحي ا أو تلميح  ذات صلة هبا عىل وجه  أو فعال 

 األحكامه (، و255للجاحظ )ت خالق امللوكالتاج يف أ :كام يف تهامكان حسابفيه  سبحَت 

فإنه يلجأ إىل الرمز  ،ر الكاتب إىل توجيه نقد إليهاوإذا اضط  ، ه (450)ت للاموردي السلطانية

ِضع "فقد استعار  (؛كليلة ودمنة) ه ( يف142كام فعل ابن املقفع )ت ،واخلطاب غري املبارش ما و 

السيوطي ، وكذلك 1"مضاد للسلطة ق منظومة رمزية لنصي ل  البهائم والطري يف َخ عىل ألسنة 

، واملقامة الياقوتية. واختذت قامة املسكيةاملمقامة الرياحني و" ته، ك بعض مقاما ه ( يف911)ت

هذه املقامات الثالث شكل املناظرة، وتوسل السيوطي أن يفضح هبا آليات السلطة القمعية يف 

أما األجناس  .2"وملن يكون ،لذا كان املوضوع اجلامع بني هذه املناظرات قضية احلكمجمتمعه... و

وأ خرجت من دائرة األدب فحوربت  احرتام السلطة وتقديرها،الَّسدية التي خرجت  عىل 

 ، كام وقع حلكايات )مائة ليلة وليلة(.الرسمي املعرَتف به

ا ِتدفو، متنوعةٌ  احلكايات مدونةيف  صور اإلساءة إىل السلطة وي الَحظ أنّ     إىل زعزعة  مجيع 

ام   ،من شأن القائمني عليها ، واحلطّ ة السلطةمكان ك   ذلك ويبدو أن صور. أو وزراء اا كانوح 

                                         
 .237الَّسد العريب القديم األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل،  ضياء،الكعبي،  1

 .238، نفسه 2
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والعرشين، وبرزت أثناء رسد أخبار امللوك  ةمن الثالث ديث اتفّشت، فتوزعت يف قرابة عرشين ح

 والوزراء وذوهيم عىل نحو  ييسء إليهم.

، يف أحسن أحواله، أنهتنبذ هذا النوع من الَّسد من األسباب التي جعلت الثقافَة املركزية لعل و   

عىل السلطة؛ ألهنا  رتئجيعل أصحاب السلطة يف طبقة عامة الناس، تلك الطبقة التي صارت جت

ب واحلواجز التي صار ملوك العرب يفرضوهنا عىل أنفسهم وعىل رعاياه"تريد  م حتطيم احل ج 

بعد عهد اخللفاء الراشدين، فصارت هذه الرعايا ال تكتفي بترشيك امللوك يف كل كبرية وصغرية، 

وال شك أن ذلك ي ضِعف هيبة  .1"بل صارت تستخف هبم وتسعى إىل افتكاك النفوذ منهم

 السلطة التي ت ضَبط هبا أنظمة املجتمع، فتشيع الفوىض ويعم البالء: 

اة هلم                    ال َيصلح  الناس  فوىض ال " ّهاهلم سادوا     رس   وال رساة إذا ج 

           2"ت لفى األمور  بأهِل الّرشد ما صَلحت                           فإن توّلوا فباألرشاِر تنقاد   

طها الثقافة رتوحتى ينجح النسق املخالف يف إفقاد الّسلطة مكانتها، يمكر باملواضعات التي تش   

قل د احلكَم، ومن أمهها:  والرأي  املفيض إىل  العدالة  عىل رشوطها اجلامعة..."املركزية فيمن ي 

                                         
 .67، مقدمة املحقق، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .66، ديوان األفوه األودياألودي، األفوه،  2



  

   

75 

 

ر  .1"سياسة الرعية وتدبري املصالح السلطة هبذين الرشطني األساسيني  إخالَل ر املغايِ  الَّسد  فيصو 

شخصية عىل حساب يف كثري من احلكايات؛ وذلك ألََثرة يف نفسها، تدفعها إىل حتقيق املصالح ال

 التدبري.أو ألهنا يف سفاهة وضعف ال تستطيع معهام أن حتسن  الرعية،

ملخالف الذي يقف ، والكشف  عن النسق ااملسيئة للسلطة ويمكن الوقوف عىل بعض الصور   

 :يف املباحث اآلتية افات خملة هبلصاق صوراءها إل

َفه : املبحث األول قاعة والسَّ  الرَّ

رضوب تنقيص الّسلطة تصويرها محقاء سفيهة؛ فعيوب الناس، عىل اختالفها، من أشّد  لعل   

هاي رجى إصال  ألهناآخر يف الثقافة املركزية؛  هلا شأنٌ  ، لكن احلامقةحها، أو يؤم ل من صاحبها ترك 

ء  ، ولذلك اشتهر يف الثقافة املركزية العربية قول الشاعر:مما يستعّص عىل الرب 

 دواءٌ "   
 
 2"إال احلامقة أعيت  من يداوهيا                          ي ستطب به         لكل داء

                                         
 .20- 19، األحكام السلطانيةاملاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد،  1

 ، ومل أقف عىل قائله.2/226، العقد الفريدابن عبد ربه، شهاب الدين أمحد بن حممد،  2
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، فال ن أمحق خرج إىل بلد فاستفاد عقال  إن  قيل لك إ"وحتى السفر لالستشفاء منها ال جيدي، 

ق ل، فالت1"تصد   منها إذن بعيد املنال. نصي

قل د احلكَم رجاحةَ  وتفرض الثقافة      دمت   املركزية عىل من ي   نظام   اختل   ةالصف ذهه العقل، وإذا ع 

ا عىل السفه؛ املجتمع،  ولذلك حرص النسق املخالف عىل نزع صفة العقل عن السلطة ليفتح هلا باب 

تقل ب فيه من األمور الفاسدة واألحوال الردّية يرجع إىل أصول أربعة، و"ذلك أّن  هي: مجيع ما ي 

ا عىل وسم السلطة بشء  كان الَّسد املغاير من َثم  و .2"احلامقة والّرقاعة والرعونة واجلنون حريص 

علت عليه، رها عىل حال ليصوّ  ؛من تلك األصول فصّور أرباهبا محقى ال ختالف األصل الذي ج 

 حيسنون الترصف، وال ينظرون يف عواقب األمور.

فمن ذلك ما جاء يف حديث امللك وأوالده الثالثة؛ إذ تظهر سفاهة أحد امللوك الذين ملكوا    

أن  ألبنائه، معيف خروجه ليخطب  3"األرض بالطول والعرض، وكانت له جيوش وقبائل"

ا من غري رفقة  اخلروج هلذا الغرض مما تقوم به النساء، ثم إنه كان يسري وحده يف الفالة، مسافر 

                                         
 .1/24، أخبار احلمقى واملغفلنيابن اجلوزي، مجال الدين عبد الرمحن بن عيل،  1

 .1/291، أخالق الوزيرينالتوحيدي، أبو حيان عيل بن حممد،  2

 .210، مائة ليلة وليلةجمهول،  3



  

   

77 

 

فمام أ ثِر عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل  ؛يف الثقافة املركزيةعدم استحسان ذلك  معراسة، وال ح

عىل ربوة امللك  يف الطريق أرشفو .1"هوحدَ  ه، وال ينامّن يف بيت  ال يسافرّن رجٌل وحدَ "عنه: 

ترّجل عن جواده، وبسط جحفته ونام عليها، فلم يستيقظ إال وأسد قد "رأى مغارة، ف  فعالية 

الظن فقد أوى إىل مغارة نائية يغلب عىل وال عجب يف ذلك؛ ، 2"ركب عليه، فافرتسه وأكل جواده

أي عاقل من عامة الناس عند ومن أبسط البدهيات  املبيت عندها؟خطورة االقرتاب منها، فكيف 

  ، لكن امللك فّرط يف ذلك. السفر يف حالفيه، وال سيام  بيتامل نويالذي ي هجعامل تفّحصأن ي

 من مكونة  لسلطة صاحب الاملغاير صورة   رّكب الَّسد   اهليئة املزرية للملك املفرَتس وهبذه   

ا للنوم نائيةالغارة اختار املحني  املسل امتب هجهل أوهلانقائص متعددة:   هعدم إعاملثانيها ، ومكان 

 ؛ألمر ال يقوم به امللوك هخروجثالثها ، وذاك املكان من األخطار يطحمخلو  تربعندما مل خي العقل

بعدم اصطحابه رفقة  يف طريقة اخلروج هِتورآخرها ، ويبحث عن زوجات ألبنائهلخرج  فقد

 .   سفر

                                         
 .10/431، اجلامعاألزدي، معمر بن أيب عمرو،  1

 .210، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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ظّل يصيح ويبكي  ملّاس األبنوس؛ إذ ظهرت  قلة  عقله رَ وكذلك كان شأن امللك يف حديث الفَ    

فلام يئس امللك منهام جعل يبكي ويدعو بالويل "حتى هلك، وذلك من أجل جارية هربت  منه، 

وجعلوا هيونون عليه األمر  والثبور حتى غش عليه، فاجتمع الناس ونضحوه باملاء حتى أفاق...

ا باكي ا حمزون ا، فلم يلبث إال أيام   ا قالئل حتى هلك حتى زال ما به، ثم رجع إىل قرصه مهموم 

د  سخرية، وكانال منزلةَ  ،وهو عىل تلك احلال ،ة  امللكصور أ نزلت  ف .1"ومات ا عىل فق  هالكه كمد 

ا ملستواه العقيلّ اكجارية انع  عليهاوالبكاء  ،يف شدة تعلقه باألشياء كطفل صغري ؛ إذ بدا امللكس 

نَزع حني  منه.  ت 

وإذا أ صيب امللك بذلك من شدة الوجد بجارية حقيقية، فإن ابن امللك يف حديث ابن التاجر    

ة؛  عشقها حني رأى فردة حذائها  فقدمع الغريب أوشك عىل اهلالك من شدة الوجد بجارية متومه 

فلام نظر الفردة بشمق يف أيدهين أخذها منهن، وراح هبا إىل قرصه، " ؛مصادفة  يف يد بعض النسوة

وقال يف نفسه: إذا كانت هذه فردة بشمقها، فصاحبة البشمق كيف هي؟ فعشقها من غري رؤية 

                                         
 .320، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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األطباء واملعاجلني، فسقوه "شديد كاد هيلكه، فجاءه أبوه ب   مرٌض  ابن امللكثم أملّ ب .1"وال سمع

ا، فعييت األطباء، وأسلموا أمره إىل اهلل تعاىل الدواء وعاجلوه، فلم  .2"يزدد إال مرض 

، وإن ةمقيذي  ولو كان التعلق بشء !!تعلقه بحذاء امرأة تظهر سفاهة صاحب السلطة يفو   

، لكنه جعل نحطاطه ذلك االقدر   النساء كاجلواهر واألسورة ونحوها، ملا انحطّ  كان مما خيّص 

 ، كفردة احلذاء.وضيععل قة  بشء هيبة سلطته م

طرائق العالج  َل افشإسق املخالف النّ ، حماولة  هذا املوضعيف  لسلطةهة اي ضاف إىل ظهور سفاو   

مل يصح   ا، ولذئيةاالستشفا هقورنت بوسائلما املستخدمة يف الثقافة املركزية، فال جدوى منها إذا 

فحل  عينه، وقال هلا: يا أماه، اقرتيب مني فإنِك "امللك من سكرته إال عىل يد عجوز مشعوذة،  ابن  

ن. 3"أنِت الدواء ختفف عنه، بعد أن أخفقت وسائل الثقافة املركزية أن  من ت تلك العجوزوتك 

 يف ذلك.

                                         
 .374، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .375نفسه،  2

 .376، نفسه 3
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كان امللك "وكذلك كانت طريقة عالج العقم يف حديث ابن امللك والوزراء السبعة، فقد    

ا، فحزن لذلك ، فجاء إليه املنجمون وطمأنوه بأنه 1")سيف األعالم( ال يزداد عنده ولد ذكر أبد 

ا سيكون له مولود ذكر،  وأخذ بأسباب العالج  ،استجاب لرمجهم بالغيبوملا كان امللك سفيه 

مل يكن يف  ،حتى ازداد له ذكر ،امللك يتغذى بأحسن الغذاءفبقي "يف الثقافة املركزية،  ةاملتعارف

 ، فلوال أن املنجمني برّشوه ملا أخذ العالج، ولوال املنجمون ما نجع الدواء. 2"زمانه أمجل منه

ر السلطةومن     ففي  ؛تشغيل  القائمني عليها بمهن وضيعة ال تليق بمناصبهم صور احلط  من قد 

، وكان يتساوم مع الصيادين يف األجرة ال  عن أن يعمل داّل امللك  عحديث امللك والثعبان ال يرتفّ 

وأنا أدلكم عىل  ،فقال هلم امللك: كم تعطونني"التي سيأخذها مقابل ِداللته عىل موضع ثعبان، 

وال أعظم منه؟ قالوا: نعطيك ألف دينار. قال: لست أرىض هبا. فام زالوا  ،ه قطّ ثعبان ما رأيت  مثلَ 

 .3"يزيدونه حتى وصلوه مخسة آالف دينار، فقبضها منهم

                                         
 .232، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .232نفسه،  2

 .282نفسه،  3
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لرباعة يف اخلروج من ي ظن بامللك احلنكة واعىل أال يف هذا املوقف  حيرص النسق املخالفو   

ا يف الربية فقد كان ؛األزمات ىل نفسه خش ع وربام ،ئك الصيادينام تفاوض مع أولحين وحيد 

زيادة األجرة، كأنه حمتاج إىل املال، وهبذا يضمن أال يطمعوا فتمث ل هلم إنسان ا بسيط ا يطالب ب، منهم

 .به

قام من غشيته وقد اسوّد "، فحني ذلك التصّور لكّن الترصف الذي سلكه امللك بعد ذلك بّدد   

وجعله عىل اإلبل، ومجع مواشيه، ثم ركب رمكته وسار يف وجهه، مجع ما كان من أثاث القوم، 

ومل يكن أثاث القوم الذي استوىل عليه غرَي بعض صناديق فارغة وسالسل  .1"حال سبيله

 خذ ما ليس له، وما ال حاجة له به، لتتأكد بذلك سفاهته.حديدية، فأ

ا، ال يستطيع أ س األبنوس بدارَ ويف حديث الفَ     ا ضعيف  ن يذود عن عرضه، وال أن امللك سفيه 

، فوجد فت   حياج   ا معها، وملا سل  سيفه ليقتله، غريب ا ى من حياوره، فقد دخل عىل ابنته بغتة  جالس 

فدهش امللك، وأقبل يالطفه، وقال له: أنت إنيس أم جنّي؟ فقال "صاح الفتى به صيحة عظيمة، 

تنسبني إىل اجلن والشياطني، وأنا ابن  له الفتى: واهلل لوال حرمة ابنتك ألحلقتك باملاضني، كيف

                                         
 .284، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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مسار  يغري  أن استطاع و من موقف امل َدان إىل امل ِدين، نفَسهالفتى  نقلف .1"َمن له الِعزي واملل ك؟

مع امللك  إىل االختالف ،وجه  غري مرشوعمعها عىل  واجللوسِ  املشكلة من الدخول عىل ابنة امللك

 ؛فتىال صوتيف رّدة فعله من  وظهرت سذاجة امللك ؟من اجلن ممن اإلنس أ ، أهوالفتى ماهية يف

ينسى ما فعل الفتى بل جعله يف كون الصارخ إنسيًّا أو جنيًّا، يف وجهه جعله يرتاب  هفصياح

     بابنته.

بأن الفتى خيادعه، وأنه خياتل أحّس  إذ إنه ملّا؛ إىل امللك وحياول النسق املركزي أن يعيد اهليبةَ    

ا خطاب التهديد:  ي وقع فيها، عاد إىل مساءلتهمن األزمة التللخروج  كيف دخلَت "مستخدم 

وبذلك أوشك النسق  .2"عبيدي بقتلك قرصي بغري إذين وتكّشفَت عىل حريمي؟ واآلن آمر  

د إىل ما يعز   الرّد من  سقط يف يده حني جاءأ   هلكنو، ز سلطة امللك وهيبتهاملركزي عىل إعادة الَّس 

فقال له امللك: مم  ضحكَت؟ فقال "واالستخفاف به، منه،  بالضحك الفتى عىل ذلك اخلطاب

الفتى ترف ع عن اإلجابة، واكتفى ف امللك؛ هيبةِ ف َضالة وهبذا الرّد اهنارت  .3"له: من قلة عقلك؟

                                         
 .306، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .306نفسه،  2

 .307- 306، نفسه 3



  

   

83 

 

ه بقّلة يَ م  رَ  وزاد عىل ذلكربيه يف القرص، بالضحك من امللك واالستهزاء به أمام جواريه ومق

 . العقل

ا عىل نحو مزاجّي مرجتل،      وأحكام 
ها قرارات  ومن مظاهر سفاهة السلطة يف احلكايات إصدار 

فمن ذلك ما جاء يف ؛ عجلةد، كالقرارات املؤسسة عىل الرؤيا أو اخلرافة أو الَش ال تبرصي فيه وال رَ 

سل م امللك  أحَد الفتيان مقاليد احلكم، وزّوجه من ابنته من أجل ما رآه  إذ ؛حديث الفتى التاجر

ثم دعا  .1"ومهمت  بك، وال يكون تام ملكي إال بك ،يا فتى أنَت الذي رأيت  يف النوم" ،يف منامه

ساء القوم وأرباب الدولة والوزراء ليعلن أمامهم قراره بالتنازل عن الّسلطة لفتى من رؤامللك 

أمورها، لكّن سلطة  ه التجارة، وليس له معرفٌة بشؤون سياسة الرعية وتسيريِ عت  لناس، صن عامة ا

 الرؤيا كانت أقوى من سلطة العقل، فوّجهت امللك نحو ما فعل. 

ِذت استجابة  حلال نفسية عابرة، ما وقع يف حديث عيل اجلزّ     ار، فقد تنازل ومن القرارات التي اختي

لي قَتل أمام الناس يف ذنب  وذلك أنه جيء باالبن مكّبال   ؛فرحه بنجاة ابنهامللك عن احلكم لشدة 

كشف عن ذراع اجلاين أنه أحد أبناء امللك، فساقوه إليه، ال أثناءاقرتفه، لكن تبني ألحد اجلنود 

                                         
 .108، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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ا  وعزةِ "فقال:  اهلل لو مات ألفنيت  عليه َمن يف املدينة، ولدي وقّرة  عيني... فوقف امللك  شاكر 

... وخلع امللك  نفَسه ووىّل ابنَه، وأحبه العساكر وأهل البلد، وبقي يف أكل هني ورشب روي هلل

أن صاحب السلطة كان يتبني من هذا املشهد و. 1"إىل أن أتاهم اليقني، واحلمد هلل رب العاملني

ا عىل  حني  الرعيةبرضر إحلاق الكان فيها  بل، عىل مصالح الناس تقديم مصاحله الشخصيةحريص 

ينطوي عىل السفاهة  ومل يباِل بأن ابنه، ما دام أنه ابنه أن يتقّلد احلكَم من ال يصلح لهمل يعبأ ب

ة احل كم ،ةالذميم خالقواأل د  هي وانفعاالته ه نزوات وبذلك كانت .وال يصلح أن يعتيل س 

    ترصفاته.يف املتحكم احلقيقي 

ا بإعدام ولده الصغري، ومل يكن ويف حديث امللك والثعبان، ينتفض امللك غضب      ا، في صدر قرار 

ر له مكيدة، ي   ا، بل كان أخوه قد مكر به، ودب  م منها أنه االبن قد اقرتف ذنب ا، أو خالف أمر  توه 

فلاّم سمع أخوه ذلك منه، قال يف نفسه: إن  وصلت  أنا بال يشء ما يكون ل عند "عىص أمر أبيه، 

 .2"ن احلرمة ألخي، فدّبر احليلة يف نفسه، واملكر عىل أخيهوالدي منزلة وال حرمة، وتكو

                                         
 .357- 356، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .291، نفسه 2
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، 1"وحلف أنه متى وصل ابنه األصغر يصلبه"وملا نجح االبن يف التلبيس عىل أبيه ثار وغضب،    

فكان حكمه مبنيًّا عىل دعوى ابنه الكبري دون تثبيت  من صحتها، وزاد عىل ذلك أن منع ابنَه الصغري 

ا من "احلقيقة، من الكالم وتبينِي  فلام دخل عىل أبيه مل يمهله أن يتكلم، بل أمر بصلبه، وأمر عبد 

، وكاد االبن الصغري هيلك بسبب 2"ابن امللك وا َصلَب رض  عبيده أن ينادي يف أحياء العرب أن حَي 

تريثه عليها، ويف ذلك خمالفة رصحية لقوانني الثقافة ، وعدم رعونة أبيه امللك يف إصدار قراراته

قال "القضاء،  مورعن الظن يف أ فيه، والبعدِ  ت من األمر قبل البّت ركزية التي تأمر بالتثبي امل

  :الشافعي رمحه اهلل

ميض ن ي  مَ  ر اهلل اآلية، فأمَ  ﴾آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أهيا الذين﴿: قال اهلل عّز وجّل 

ا عىل أحد من عباده   .3"أن يكون مستبين ا قبل أن يمضيه ،أمر 

                                         
 .292، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .293نفسه،  2
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ل أصحاب  السلطة فيها،     ما جاء يف حديث الفتى بنوها عىل الظنون، فومن القرارات التي تعج 

ا ودفع له تفاحة "املرصي مع ابنة عمه، فقد كان فتى من بني األعيان له  صاحب رشيف، فأتاه يوم 

 .1"اقش  لتفاحة إال الع  فأبى أن يأخذها وقال له: ما يأخذ هذه ا ،عراقية

ا بني الناس    ا سائد  رف  ودالالت ، فتلك التفاحة هلا شأن خاص 2ويبدو أن ما قاله الفتى يمث ل ع 

اهلدية الفتى يف رفضه إياها، بل تركه وانرصف، لكن ابن الفتى  معينة، ولذلك مل جيادل صاحب  

فأخذِتا  ،ثم دفعها إىل أمه ،ساعة فلعب الصبي بالتفاحة" ،حني غفلة من أبيه عىلأخذ التفاحة 

ا . فاألم تدرك قيمة تلك التفاحة3"وألقتها حتت الوسادة أهنا ستجلب إليها  علم، لكنها مل تأيض 

ا، فرفع " ،عاد الفتى إىل بيته ليال   عندمااملصائب، ف دخل فراشه لينام، فأحس حتت رأسه ارتفاع 

دفعها إل  الشاب ومل آخذها.  الوسادة فوجد التفاحة، فأخذها وقال يف نفسه: هذه التفاحة التي

                                         
 .203، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

لفت نظري وأنا أقرأ )كتاب األغاين( "إىل ذلك، فيقول يف فصل )التفاح يف األدب العريب(:  فيض اخلاطريشري أمحد أمني يف  2

الدور اهلام الذي لعبه التفاح يف املدنية العربية، وخاصة يف العراق، فتفننوا فيه كل تفنن، وأعجبوا به أيام إعجاب، وتغزلوا فيه 

، وأشار املؤلف 6/40 "التفاح كان معبود الغزليني مل نبعد ر، حتى لو قلنا إن  غزهلم يف املعشوق؛ ومل جياره يف ذلك أيي ثمر وأي زه

ا إىل أّن كثرة الولع بالتفاح دفعت بعض األدباء إىل وضع مؤلفات له؛ ككتاب التفاح للجاحظ، وكتابان آخران لغالم ثعلب  أيض 

  .44-6/40،فيض اخلاطروالوّشاء، لكنها مل تصل إلينا. ينظر: أمني، أمحد، 

 .203، مائة ليلة وليلةجمهول،  3
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ا ر دبّ ف، وء هباالس   ، وقرر أن يقتل زوجه بناء  عىل ظن1"أواه! إنه مع امرأيت، فاغتاظ غيظ ا شديد 

 جزئيًّا. اذها، ونجح يف إنفذلكل املكيدة

بل  ،اءِتالرب يسل من املوت؛املرأة أن تنجو  قصدفقد ؛ املخالف النسق   هوالذي منع تام نجاح   

ا علم خطأه وندم عىل ما الزوج ملّ فشأن املرأة أمامهم؛  إعالءو ظهار سذاجة أصحاب السلطة،إل

ووصف هلا كيف  ،عليهاترامى "فعل، سعى وراء زوجه يبحث عنها، حتى إذا التقيا يف بيت صياد 

. واعتذر هلا. فقالت له: يا ابن العم عفا اهلل عام اتفق له، وقال هلا: إنام فعلت ذلك من الغرية

 . هتأديب ا ل الالمتناهي ل شيئ ا، فبدا عفوهاثم رجعت معه، كأنه ما فع. 2"سلف

وتتصف بعض أحكام السلطة بالرتدد والتخبط بني العقل والعاطفة، ففي حديث ابن امللك    

ق  وي ظِهر النس والوزراء السبعة أصدر امللك حكام  سبع مرات بأن ي قتَل ولده، ثم َعَدل عن قراره.

بأن  كن آراء، فاجلارية كانت حتتال عىل امللم اأمام ما يعِرض هل املخالف يف ذلك ضعَف السلطة

وملا سمع امللك "تؤجج النخوة فيه، فيخضع خلطاهبا العاطفي، وي صِدر احلكَم وفق هواها، 

يا جارية؟ قالت: هذا الذي زعمتم أنه  الصياَح قام عىل قدميه، ودخل عليها وقال هلا: ما شأنِك 

                                         
 .204، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .205، نفسه 2
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ني. فلام ال يتكلم قد راودين عىل نفيس، فامتنعت  منه، فخبش وجهي، ومّزق ثيايب، وأراد أن يقتل

ا أنساه حمبة ابنه، فأمر بابنه أن يقتل   .1"سمع امللك ذلك اغتاظ غيظ ا شديد 

كان الوزراء يستخدمون اخلطاب اإلقناعّي املستند إىل األدلة واحلجج العقلّية،  املقابليف و   

وقد كان له سبعة وزراء، كلهم من أهل العلم واألدب والرأي والسياسة "فيمنعونه قت ل ابنه، 

وجتربة األمور، فعطف بعضهم عىل بعض وقالوا: إن  تركنا امللك يقتل ابنه، فإنه يندم عليه بعد 

نه، ومل يكن تضوكانوا ينجحون كاجلارية يف جعله ي صدر احلكَم عىل الوجه الذي ير، و2"ذلك

ذ رغبات الطرفني، دون أن يكون له قرار حاسم يبّت به اخلالف  ؛امللك يف هذه املعمعة سوى منف 

ودخل عىل امللك، وقّبل األرض بني يديه، وقال: أهيا امللك، إّن امللوك ال ينبغي  ،فانطلق الوزير"

 ، وأنشأ يقول:وال يكون عجوال   ،ك يكون حليام  لِ ن يفعلوا شيئ ا حتى يستشريوا فيه، فإّن املَ أ

 كن  حليام  وال تكن عجوال               وال  زِم الع فو بكرة  وأصيال

 3"ال شاهٌد ودليال ح ي بال أت ي         تل ابنك حتى      ل  بق ج   ع ال ت  

                                         
 .239، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .239نفسه،  2

 . مل أقف عىل قائلها، ويبدو أهنا من صنع السارد.  240، نفسه 3
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، وما زال يرتدد بني القتل 1"أمر بابنه أال يقتل"استجاب له امللك، ووبعد أن أتم الوزير مقالته 

 وعدمه سبع مرات.

ا بمنح أعطية مالية لرجل  ديثوقريب من هذا ما وقع يف احل    نفسه مللك آخر؛ إذ أصدر قرار 

ما فعلَت شيئ ا، أمرَت لصياد "قراره ألن زوجه قالت له:  عنالرجوع  فّكر يفأهداه سمكة، ثم 

عة آالف درهم يف سمكة واحدة، فام تأمر لصاحب دّرة؟ فقال هلا: ما أصنع وأنا َأمرت  بذلك، بأرب

رضب ا من نزوع الَّسد للملك  األخرية ةملاجلفكانت  .2"وال يستقيم ملثيل أن يرجع فيام أمر به؟

 ، فجعل الزوجة تشري عىلف أبى أن ينفلت منه الَّسد، لكن النسق املخالنحو الثقافة املركزية

ا فقل له: السمكة  التي "زوجها امللِك بام خيل صه من دفع اهلدية للصياد، فقالت له:  إذا جاء غد 

َكر، وإن  أتيتني هبا ذكر أم أنثى؟ فإن قال: أنثى، فقل له: ال يقع برصي عليك حتى تأتيني بالذ 

 .3"قال: ذكر، فقل له ائتني باألنثى

                                         
 .243، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .267نفسه،  2
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هذا حيقق ، ويف األعطيةه خَّس أضعاف ما كان سيدفعه ، لكنت  بغوأجاب امللك  زوَجه إىل ما    

ا ل  ، ومع ذلك فإنّ هنقِض الرجوع عنه ومن  أفضَل العهد ب ؛ إذ بدا االلتزام  يلنسق املركزانتصار 

األن النسق املخالف ناكده ف ؛أبرتالنسق املركزي  قهالنجاح الذي حقّ  ، لزوجه صّور امللَك تابع 

ا التي أهداها إليه  أّن السمكةَ بأخرب امللَك  ؛ وذلك أّن الصّياد ملّاَحكة  ، وض  يف رصف أمواله وسفيه 

أن امللك أنه كلام ضحك ، فكان من ش1"، وأمر له بأربعة آالف درهم أخرىضحك امللك  "خنثى، 

 املركزية الثقافةَ  . ومن املعلوم أن  كثرة الضحكفجمع بذلك نقيصتني: هدر املال، وبّدد ماله، 

َحكة؛ : كثرة الضحك قال األحنف بن قيس" ؛الرجل ف هيبةَ ضعِ ت  ألن كثرة الضحك  تعيب الضي

 .2"تذهب اهليبة، وكثرة املزاح تذهب املروءة

وثمة أحكام غريبة يصدرها القائمون عىل السلطة، فال ت عَرف أسباهبا، وال تستبني احلكمة منها؛    

واحدة  ففي حديث األربعة رجال مع هارون الرشيد أمر امللك باإلفراج عن مخسمئة سجني د فعة  

ا؛ ف   من غري حماكمة، وقّدم إليهم املكافآِت  زاف  باب السجن، أمر ذات يوم فن صب له كرس يف "ج 

                                         
 .268، وليلة مائة ليلةجمهول،  1
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ر بَّساحهم بعدما أنعم عليهم وقعد عليه، وأمر بإخراج املساجني، فوجدهم مخسمئة رجل، فأم

 .1" جزيال  ماال  

ي ل إىل املتلقي    ر أن هذا الَّسد مما خيدم الثقافة املركزية وخي  سلطة امللك،  قوةَ يف ظاهره ، فهو ي صو 

خالف ذلك،  إمعان النظر يف ذلك القرار ي ظِهره عىل الترصف يف األمور دون حماسبة، لكن وقدرتَ 

يصيب أولئك اجلناة وباٌل س املجتمع؛ فإطالق قد ِتدمبام حيمله من عواقب  إىل السلطة ييسء فهو

ا أخرى ليس فيها  ابتغىامللك  كثري، ولو أنالناس يف قليل أو  ا، لسلك إليه طرق  إثبات نفوذه حقًّ

 .إحلاق أذى باملجتمع

ما جاء يف حديث امللك والثعبان، فامللك  ومن القرارات العبثية التي ظهرت يف الَّسد املغاير   

من يأتيني بخرب الفصيل أعطِه ألف وقية من الذهب األمحر، وألف "ينادي يف قبائل العرب: 

طائه فبدا امللك غري مبال  هبدر األموال للوصول إىل خرب  للفصيل، ويمكن ختمني مقدار ع، 2"ناقة

 !!لو كانت طِلبته الفصيل نفَسه
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وربام ي َظن أن قرار امللك جاء عىل سجية العرب يف الولع بأنعامها، واملداومة عىل تعهدها،    

من أمواهلا،  اتكن العرب يف اجلاهلية تصون شيئ  مل "ولو كلفها ذلك باهظ ا، ف   ،واإلنفاق عليها

وال تكرمه، صيانتها اخليل، وإكرامها هلا؛ ملا كان هلم فيها من العّز واجلامل واملتعة والقوة عىل 

ثِره عىل نفسه وأهله اان الرجل من العرب َليبيت  طاوي  عدوهم، حتى أن ك ؤ  ، وي شبِع فرسه، وي 

هم بعض  وولده، فيسقيه املحض، ويرشبون امل بإذالة اخليل وهزاهلا وسوء  ااء القراح، ويعري  بعض 

الغنم  بركٌة، واإلبل عزي ألهلها، واخليل  معقوٌد "ورد يف احلديث النبوي الرشيف: قد و .1"صيانتها

  .2"يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

 يملكون من املال اجلّم الغفري، فال ضري يف أن يبذل امللك  تلك الثروات يف غالب ا ماامللوك  ثم إن     

، وال خروٌج سبيل فصيله، وهبذا ال يكون يف  لكنّ  عن الثقافة املركزية السائدة.  قراره تبديد  مال 

ِدر ذلك القرارَ بني  ة فرٌق ، فثمّ ذلك ظهر غريمتابعَة أحداِث احلكاية ت   أن  أو ،عاقل إنسانٌ  أن ي ص 

ا عن وألن  سفيه؛ ي صدره إنسان د حرص الَّّس  ركزية،املثقافة الصدوره من سفيه ال ي عدي تعبري 

 .ال غري لون ا من ألوان قلة العقلما قّدمه  ليجعل، امللك سفاهة تصويراملغاير عىل 

                                         
 .2، اخليلابن املثنى، أبو عبيدة معمر،  1

 (.2942، )احلديث: 7/345، مسند البزار )البحر الزخار(البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو،  2
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ل املال يف ذ  فصيل، فإذا كان بَ اليف التهلكة الستعادة  وتتجىل تلك السفاهة يف إلقاء امللك نفَسه   

ا، فإن تعريض النفس البرشية للموت من أجل فصيل غ  بل فيه  غري مقبول، تلك احلال مسو 

التي مل ختل  من "عىل رضورة حفظ املقاصد اخلمسة  الثقافة املركزية التي تنصي  أصول خروج عىل

رعايتها مل ٌة من امللل، وال رشيعٌة من الرشائع، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 

ت بت هذه املقاصد وفق أولويتها، ، وقد 1"فظ هذه املقاصد اخلمسة من الرضورياتحِ  واملال. فإنّ  ر 

 ه يف سبيل األنعام.حني بذل نفَس  أخّل هبا لكن امللك، هاوال خالف يف ترتيب

عندما جاءه رجالن بخرب وجود الفصيل يف جبل ف ؛لخطرلنفسه  هتعريضِتوره و ويدل عىل ذلك   

نسري معك عىل رشط. فقال هلام: وما هو الرشط؟ قاال له: إذا قربنا من اجلبل "قاال له:  ،الثعبان

أريناَك فصيلَك، وفررنا بأنفسنا. فقال هلام: نعم. ثم إّن امللك دفع هلام ما رشط عىل نفسه، وركب 

إىل  فخروج امللك عىل تلك احلال، 2"رمكته، وأخذ قناته، وسار معهام حتى وصلوا اجلبل املذكور

ن فيه اهلالك ال يفَّس  إال عىل أنه لون من ألوان الرعونة تيق    .والسفه ما ي 

                                         
 .3/274، اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي، أبو احلسن سيد الدين عيل،  1

 .280، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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؛ فقد عرض نصف مملكته ما يشبه ذلك امللك يف حديث امللك وأوالده الثالثة من أمروكان    

بام اتفق له يف قرصه  خيرب امللَك  فنادى: أهيا الناس، من  "وابنَته ملن يأتيه بخرب ما وقع يف قرصه، 

َيصلح ألن  ل ماله وِعرضه مبذولني، ومل ينظر فيمن فجعَ  .1"ه مملكته، ويتزوج ابنتهالبارحة يقاسم  

 .ينال ذاك العطاء

فإن السفاهة تغلب  لغ أصحاب السلطة يف طلب العلمامهام بسق املخالف عىل أنه ويؤكد الن   

ا مع معلمه  يظهر ذلك يف حديث ابن امللك والوزراء .عليهم السبعة؛ فابن امللك قىض شهور 

ا  ،بذلك امللَك  كل  ما عل مه سندباد، فأعلمَ  تعّلم الغالم   فلام تّم األمد  "به، مه ويؤدّ يعل   فَّس   رسور 

ا و تعلم،ثم تأيت ثمرة ال .2"عظيام   َص فتكون سفه  ل جلاريته اإذ ق ؛يف كالم ابن امللك ظهراني قل  ع نق 

، فكيف وقد وال أطعتِك  ،هواهللِ لو عرضِت عيل  هذا وأنا جاهل ما فعلت  ": قتل أبيهدعته إىل التي 

أيام، فإذا  حتى تنقيض سبعة  م رزقني اهلل من العلم ما مل أكن أعلمه؟ ولكن ال ينبغي أن أتكلّ 

                                         
 .214، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .237نفسه،  2
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 وما يف قلبِك  ،للملك عىل خديعتِك  وآمر بحرقِك  ،جواب كالمِك  فتِك وعرّ  ،تكلمت   انقضت  

 .1"من العداوة

ا يف العلم واألدب     ويتضّمن كالم  ابن امللك تناقضات ال تنّم عن أن قائل هذا الكالم بلغ شأو 

األصل يف العامل أن يتواضع فيكتم عى أمام اجلارية أنه عامل، وقد ادّ ، فره الَّسد  بحسب ما صوّ 

ا  ،وتتحىل حلية املروءة ،أن تلبس ثوب اجلامل إذا أردَت "علمه،  فكن عامل ا كجاهل، وناطق 

سبعة  أال يتكلم، ثم إنه نقض وصية أستاذه ب3"احلسد عاء العلم ينفي عنَك ادّ  ترك  "، و2"كعيي

نزهلا هبا، فكان كمن يدعوها إىل سيالتي  نوع العقوبةاجلارية ب وأضاف إىل ذلك إخبارَ  ،أيام

    الكالم. نوحيسنيكن ممن  وملوأفشى أرساره،  ،ففضح نفسه ،االحرتاز منها

وسمهم بالسفاهة حني  تشويه صورة أرباب السلطة َّسد املغايرال استطاعكيف مما سبق تبني ي   

يف إصدار  هموبدا ضعف   ة،ة والعامّ مور اخلاّص أل همسوء تدبرينتج عن ذلك  وقد ،وقلة العقل

                                         
 .239، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .1/388، التذكرة باحلمدونيةابن محدون، أبو املعال حممد بن احلسن،  2

 .1/150، جممع األمثالامليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد،  3
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عىل حسم املواقف  ِتموعدم قدر ،بني العقل والعاطفة همعن ختبط القرارات وإنفاذها، فضال  

 ق فيها.وجه احل وتبنّيِ 

 أنّ هو  السلطةأصحاب وقدرته عىل اإلساءة إىل  َّسد املغايرولعل العامل األساس يف نجاح ال   

األمور وقضاء املصالح، وهذا من أشد ما ييسء تسيري  يف الضعفيؤدي إىل رجاحة العقل  انعدامَ 

 .إىل السلطة، وهيدم أركاهنا

رال: املبحث الثاين   كر   فاحشةوال سُّ

عىل الرشاب، وغالب ا ما  جتالٌس  من مشهد فيه (ئة ليلة وليلةام) أحاديثمن  ديثلو حخيقلام    

كر وإتيان  صفتا تظهروقد  ألوان خمتلفة،عىل  فاحشةاليفيض ذلك املجلس إىل وقوع  السي

وليس عند ذوي اللتان ترفضهام الثقافة املركزية شائعتني يف فئات املجتمع املتنوعة،  الفاحشة

ا، ففي احلديث الرشيف:  النهَي  مع أنّ السلطة فحسب،  إّن اهلل لعن اخلمر، "عنهام جاء شديد 

ولعن غارسها، ولعن عارصها، ولعن مؤوهيا، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن 

ا يف حد  الزاين وال سيام املحَصنو ،1"ا، ولعن بائعهاآكل ثمنه في احلديث ف ،جاء التشديد أيض 

                                         
 (.2069، )احلديث: 3/462، مسند أيب داودأبو داود، سليامن بن األشعث،  1
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ب ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثي  "النبوي: 

م الزاين1"الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجامعة د    .يهاحلد  علإقامة أولوية يف  ، فق 

 يشري الَّسد  ني النقيصتني عند أصحاب السلطة، فهاتوجود  املخالف عىل إثبات وحيرص النسق     

َتك سرت احلياء،  ؛املغاير إىل وقوعهام علن ا أمام الناس فحني ت قام املهرجانات أو االحتفاالت، هي 

باح رشب اخلمور، والرقص، والعربدة، والرضب عىل املعازف، واللهو يف ساحات القصور  ،وي 

 ويظهر يف تلك املشاهد بعض رموز السلطة الدينية احلاكمة عىل أهنا مشاركة فيها أو راضية هبا.

وسط مهرجان عظيم، أظهره الَّسد املغاير إذ ن بن عبد امللك؛ فمن ذلك ما جاء يف حديث سليام   

كبت  فيه اخلمور، ورضبت فيه الطنابر والعيدان واملعازف " ذ بحت  فيه البقر والغنم، وس 

قد سكر مع إحدى املهرجان ، وكان قبل ذلك 2"والشريان، وقام اللهو من كل جانب ومكان

ا غزلية  أظهرا فيها ما جييش يف نفسيهام من هوى وعشق،  اجلواري يف جلسة منادمة، وتبادال أبيات 

سألت َك بالذي حيول بني املرء ني، يا أمري املؤمن"وبلغت اجلرأة باجلارية أن خاطبته يف ذلك املقام ب : 

ا... ثم إن اجلارية أَمرت ه باالنرصاف إىل صبيحة الغد،  ا وأسمعتني صوت  وقلبه إال ما أنشدتني شعر 

                                         
 (.  3621، )احلديث: 6/120، مسند اإلمام أمحدابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد،  1

 .188، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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، "أمري املؤمنني"، فاجلارية تعي أهنا ختاطب 1" قبة الشيخ وهو رّيان من اخلمرفسار سليامن إىل

أجاهبا إىل ذلك فسار امللك وفق هواها، وهلا،  الغناءأن تطلب منه تسفيهه بمل تتورع عن لكنها 

ا فأنشد  :أبيات 

ا ودموعا  بحبك ما يذوق هجوعا              يبكي لش دنيٌف "  وقك دم 

 2"أضحى أذل العاشقني مجيعا        واألنني بأنه         س    ف ن ت د ال هِ   َش 

املزرية كانت تلك الصورة وخادم هلا، طوع بناهنا كأمرته بأن ينرصف عن جملسها، فبدا كأنه إهنا ثم 

كرل ثمرة  له   .ولعه بالسي

ملواضعات  اي  عىل هذا النحو العلني، حتمل يف طياِتا حتدّ  شخصية القدوة يبدو أن ترصفاتو   

ا ألعرافها.ال ض عىل استباحة اخلمر حير  امللك   هلَ فعَ  ي ضاف إىل ذلك أن ما ثقافة املركزية، وكَّس 

 يف احلكايات مع رمهاصو كرارتحرص النسق املخالف عىل  ولذلك، فاحشةالارتكاب و

 بني غريض اإلساءة إىل السلطة، ونرش الرذيلة يف املجتمع. ؛ ليجمعأخرىشخصيات سلطوية 

                                         
 .186 -185، وليلةمائة ليلة جمهول،  1

 . مل أقف عىل قائل األبيات.185نفسه،  2
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في حديث غريبة احلسن مع الفتى املرصي يقع يف قرص أخت املعتصم باهلل جمون غريب عن ف   

الثقافة املركزية، فقد جلس الفتى املرصي وزوجه غريبة احلسن وأخت املعتصم يف إحدى الليال 

ر، "جلسة منادمة، و ك  أقبل عىل الرشاب مع اجلارية إىل أن جّن عليهم الليل وغلب عليهم السي

صعد الفتى عىل الَّسير مع غريبة احلسن وريِم القصور أخت املعتصم، وهم رّيانون من ف

 .1"اخلمر

بني املرء  نفَسها هاإقحامِ  منادمتهام، ثميف  هاملعتصم الفتى وزوَج  أخِت وتظهر الغرابة يف مشاركة    

 فحشجديد من ال ق احلياء، وابتداع رضب  ل  خ   م   الزوجية، وهد  سرت   يف ذلك هتك  ، ووزوجه

 .مجاعيي 

وال تقربوا الفواحش ما بله الوقوع فيها؛ ﴿الفاحشة من  القرتابا عن الثقافة املركزية نهىتو   

إذ ، والتقريع واإلنكار عىل من يقرتفه آكد؛ ها أشدّ من، والنهي عن اجلامعي 2﴾ظهر منها وما بطن

 .3"كل أمتي معاىف إال املجاهرين": نبوييف احلديث القد جاء ، ووجرأة عليها جماهرة باملعصية فيه

                                         
 .200، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .151األنعام،  2

 (.6069، )احلديث: 8/20، اجلامع املسند الصحيححممد بن إسامعيل، أبو عبد اهلل  البخاري، 3
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، 1"إذا أتى أحدكم أهله فليسترت"احلديث الرشيف:  وفق ،املأمور بسرتها وفيه كشف للعورات

عليهم رداء واحد، والعرق ينحدر " بل، عن بعضبعضهم  غري مسترتينكان أولئك الثالثة  وقد

 .2"نارلّ عىل اجل   ههم كأنه الدرّ وعىل وج

النسق املخالف مل يعبأ بتلك القوانني، وبادر إىل تعزيز الفحش اجلامعي، فوّجه  مع ذلك فإنو   

ر منهالَّسَد نحو عدم ذكر ما ين غريبة )الزوجة دى ممانعة ل إىل أي   يشري ما احلكاية مل يرد يفإذ  ؛ف 

، فتمنع وجوَد أن  ذلك السياقاملتوقع يف و ،املعتصم أخت   ا فعلت همم (احلسن من تنتفض غرية 

 ص الرئييس لذلك املجون قوي الَّسد املغاير يف تعزيزه.فلام مل يظهر املنغ  زوجها، يف ها يشارك

ال  اخللوة الزوجيةفكَّس   ؛فاحشةلك الت َقبولعىل  للمساعدةثمة وسيلة أخرى است خدمت و   

كان ال بد  اولذ ،السليمة الفطرة اإلنسانية تهخالف؛ مليف حالة طبيعية كان الزوجانل إليه إذا وَص ي  

ا، ليكون "وهم ريانون من اخلمر" رك  بالسي  حجب عقليهاممن   .ما يقع بعده ممكن ا مهام كان منبوذ 

 أخرى املخالف إساءة   مل تقترص اإلساءة إىل أخت املعتصم عىل ذلك اجلانب، بل أضاف النسق  و   

عىل ضوابط  من أن تكون رقيبة ، فبدال  عادية ليس هلا صفات ذوات السلطة ، فجعلها امرأة  إليها

                                         
 (.1921، )احلديث: 1/618سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد، ابن ماجه،  1

 .201، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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ولذلك مل جتد اجلارية )غريبة  وتنع التعدي عليها، كانت هي املبادرة إىل هتكها؛الثقافة املركزية، 

ا يف  ، عدم االعتداد بوجود أخت املعتصم عىل مكانتها االجتامعية يف جلسة املنادمةاحلسن( حرج 

 فأنشدت:

 أشجاره طاب الزمان وأورقت              واره    ذه أن ع وه       ي رب ذا ال ه"

  .1"اره ذه آث  وه ب   ي رق اب ال  غ           نا    ن  عىل ذكر احلبيب وغ فارشب  

دخل عىل  فقدجتاوزها إىل أخيها؛ ، بل باإلساءة إىل أخت املعتصم مل يكتِف النسق املخالفو   

، ف   وجد اجلواري نائامت، والشموع مركوزة، وكان املعتصم قد أصابه "أخته يف تلك الليلة بغتة 

... فلام رآهم املعتصم ايشء من الرشاب، فعمد إىل الَّسير ورفع السرت، فرأى ثالثة أشخاص نيام  

، فكشف الرداء عنهم، فوجد الفتى املرصّي بينهام  .2"ظن أهنم جوار 

ا وملا ك    ا من صدمة ، بدا موقفه من أخته عجيب ا، ففي اللحظة األوىل هعقلان األخ فاقد  خر  صعق 

اهندام  لكن النسق املخالف منع وقوع ذلك خشيةَ ، من معها عىل الَّسيرو ما رآه، وهم  بقتل أخته

                                         
 أبيات تشبهها مل ت نَسب. ينظر: املستطرف يف كل فن مستظرف. مل أقف عىل قائلها، ويف 200، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .1/435، املستطرف يف كل فني مستظرفاألبشيهي، شهاب الدين حممد، 

 .201، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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جه من انعدام مَ  وذلك " ،مرتكبيهنحو ما يَّسي  دَ وّجه الَّّس اجلامعي، بل إنه  فحشال يساوما رو 

رجهم عن آخرهم، فساروا هلم بام يقوم هبم، ودفع لكلي منهم مطية، وبعث من خي   أمرَ  املعتصمَ  أنّ 

ا أخت املعتصم، وصنع  املدينةَ )الفتى( حتى انتهوا إىل مرص، فلام دخل  سّلم عىل أبيه، وتزوج أيض 

، وبقي مع اجلاريتني يف ألذ عيش وأرغده موقف املعتصم  الَّسد  املغاير َب قلَ ف، 1"وليمة  عظيمة 

ا عىل عقب  يف جتميله ثمرة املجون اجلديد.النسق املخالف  لتسري األمور بام خيدم، رأس 

ا الَّسد  املغاير صّور ييف مشهد آخر ميسء إىل السلطة و    ابَن امللك يف حديث امللك والثعبان جماهر 

ثم طلع إىل الَّسير، ودخل مع "قرصها،  دخل عىل جارية يف ملّابالفاحشة، ومتباهي ا هبا، وذلك 

فأكل منها ورشب وهي ال تدري، ثم نزل من  ...ها إليه، وهي ال تشعر لثقل نومهااجلارية وضمّ 

ل فالن بن فالن صاحب األرض الَّسير، ولبس أثوابه، وكتب عىل حائط املجلس: هذا ما عمِ 

 ،اعن سرته بديال   املجلس ارعىل جد الفاحشة فكان توثيق  ، 2"الفالنية. ثم خرج وتركها يف نومها

   .اكان متاح   تطبيق قوانني الثقافة املركزية يف سرت املعصية أن إمكان مع

                                         
 .202، ليلة وليلةمائة جمهول،  1

 .290، نفسه 2



  

   

103 

 

الظفَر بمكاسب هيأها له النسق ابن امللك  ما صنعه كانت نتيجة  ام وقع يف احلكاية السابقة، وك   

ا بام فعل، ومدحت ه يف هناية احلكايةبتلك اجلارية امللك  تقى ابن  املخالف، فحني ال ، أثنت عليه خري 

 : ته وتزوجته، وولّ  ... ثم إهنا سلطنته...شجاع حني فعلَت يب ما فعلَت  علمت  أنَك بطٌل "قائلة 

 .1"أرضها، وبقي معها يف ألذ عيش وأطيبه وأرغده، حتى أتاهم اليقني

إذ كانت  ؛بأن ي فتضح أمرها أمام املأل مبالية غريَ  السلطة، ، وهي من ذواتوتبدو اجلارية     

ة الفخم قوهلا السابقيف ، ثم إن خرب دخوله هباتستطيع أن تتزوج الفتى دون أن تعلن أمام الناس 

 إذا أذنبت  "فمام أ ثر عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها:  ؛الثقافة املركزيةمبادئ حد أل رصحية

ون، واهلل  إليه، فإنّ  ولتتب   اهللَ ولتستغفرِ  ،به الناَس  فال ختربن   ،ذنب ا إحداكنّ  ون وال يغري  العباد يعري 

لرفع  عليها وزٌر؛ مل يكن باجلارية التي، فكيف الذنب ارتكابوهذا يف مقام ، 2"يغري  وال يعري  

    لقلم عن النائم؟ا

مة  عندهم عىل املتع  مروي َِّسف أرباب السلطة أحيان ا يف حّب اخل    وامليل إليها، فتكون مقد 

يأكل "ر امللك يقيض ابن  امللك ليلة زفافه مع زوجه املباحة؛ ففي حديث نجم الضياء بن مدب  

                                         
 .294، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .153، املنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقهااخلرائطي، أبو بكر حممد بن جعفر،  2
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كر، ونام ومل ينل من اجلارية غرضه ، مع أن زوجه كانت ابنة أحد 1"ويرشب حتى غلب عليه السي

، لكنه آثر لذة اخلمر عىل 2". وما يف زماهنا أمجل منهاأحسن خلق اهلل صورة.."امللوك، وقيل إهنا 

والولع  ملحظوراتحّب ا ، وظهر بذلك ما آلت إليه السلطة من االنغامس يفهما أ ِحل  له من زوج

 .اهب

؛ ففي حديث عيل اجلزار مع لعقبات التي تعرقل طريقها إىل ارتكاب الفاحشةط م السلطة اوحت     

كثرية ليبني هلا ممشى يوصلها إىل الفتى  لوزير إىل أمني البنّائني أمواال  ابنة  اهارون الرشيد، دفعت 

إىل  ودخلت  البنت  ورأت املمشى واصال  فأعطته ما يغنيه... "الذي كان يعمل عند احللواين، 

فنهض وأراد السري، "، ثم بذلت املال مرة أخرى لتغري الفتى بإتياهنا كّل ليلة، 3"حانوت احللواين

دون ، فذللت العقبات التي كانت حتول 4"عطته شيئ ا من املال الكثري، وقالت له: هكذا كل ليلةفأ

 .     ما تشتهيه من الفاحشة بلوغها

                                         
 .111، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .109نفسه،  2

 .354نفسه،  3

 .356، نفسه 4
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ا ويف موضع آخر من احلكاية نفسها يبدو    شهوته، غري متق  ربًّا،  اءقضطلب  وغل يفي ،امللك شبِق 

ا؛ فحني دخلت ابنة عيل اجلزار لتقّدم الضيافة إىل امللك ووزيره،  وال مراع   ِ "عرف  من  ت امللك  هب 

سن اجلارية، ومل يقدر أن يأكل الطعام من شدة ما أصابه من العشق، فقال للوزير: أريد أن ح  

 ، فنصحه الوزير1"أجرب إكرام هذا الرجل، فأطلب منه ابنته ألتزوجها، وأدخل هبا يف هذه الليلة

عن  فة أن يطلب من األب ابنَته، فضال  بعدم فعل ذلك، وبنّي له أن من غري الالئق يف مقام الضيا

من أن يكون  كَّس أعراف الثقافة املركزية بدال  أن يدخل هبا يف الليلة نفسها، لكن امللك أرّص عىل 

عىل ابنته حتى حصل عىل  وظل يفاوض األَب  .2"ال بد من ذلك"حافظ ا هلا، فأجاب الوزيَر: 

 .رغباتهليذلل العقبات يف طريق قضاء فبذل ثمين ا ، 3"ثالث ياقوتات" بدفع اجلواهر الثمينة مطلبه

ف امللك جاءعن مواضعات الثقافة املركزية، يف حني  اعرب   م كان الوزيرِ  خطاَب  وي الحظ أن     ترصي

ا كانوا أول عىل الّسلطة  نيالقائم املعتصم من أنوهذا يؤكد ما ذ كر يف خرب أخت عليها،  تّرد 

 تلك املواضعات.اهلادمني ل

                                         
 .346، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .346، نفسه 2

 .347نفسه،  3
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ا يف حديث امللك والغزالة ار عىل قضاء الشهوة العابرةويظهر اإلرص    ، فبعد أن أقبل امللك أيض 

ه الغزالة التي عنده أو يبيعها له، فقال له هيديَ  عىل الرشاب حتى ذهب عقله، طلب من الفتى أن  

، ثم طلب الفتى من الغزالة أن تعود 1"أصلح اهلل امللك، ما هي بغزالة، وإنام هي زوجتي"الفتى: 

بحق  الذي وهب لِك االستطاعة، إال ما رجعِت إىل صورتِك التي خلقِك "إىل صورِتا احلقيقية: 

مللك اهلل عليها. فام أتّم كالَمه حتى انتفضت الغزالة ورجعت جارية من أمجل خلق اهلل. فلام رأى ا

ذلك هبَت من حسنها ومجاهلا. فقال امللك للفتى: هل لَك يف بيعها وحتكم عيل  بثمنها ما شئَت؟ 

كزية، بقوانني الثقافة املرفلم يعبأ امللك ، 2"فقال له الفتى: كيف أبيع زوجتي ول منها ولدان؟

 عىل أعراض الناس، لرييض شبقه ونزواته. االعتداء معن يفوأ

ففي بل يدفعه جمونه إىل التعدي عليها؛  ،السلطة حرمة املرأة التي تستجري بهوال يرعى صاحب    

حديث ابن امللك والوزراء السبعة خرج ابن امللك إىل الصيد، فصادف يف الطريق جارية عىل 

 من أنِت يا جارية؟ وما يبكيك؟ وما الذي أوصلك إىل هنا؟" قارعة الطريق تبكي، فقال هلا:

وقد خرجنا نريد موضع  ،وإين كنت مع أهيل راكبة عىل بغلة ،ملك أرض كذافقالت له: إين ابنة 

                                         
 .323، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .324نفسه،  2
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 ؟أين أجته ومل أدرِ  ،مضوا عيلّ  القومَ  وجدت   فلام انتبهت   ،ومل يشعر يب أحد ،من الدابة كذا، فوقعت  

وهيتبل ابن  امللك الفرصَة  .1"؟أين أنا من أرض اهلل ومل أدرِ  ،رجالي حتى تقطعت   فمشيت  

وجعل "ه، فلام رضيت  أردفها خلفَ  ط عليها أن تتزوجه ليساعدها،رتتلك اجلارية، فيش درجليست

نِزهلا لتقيَض حاجتها، فام كان منه إال أن تبعها، ، ثم إهنا 2"يلتفت إليها أحيان ا فنظر "طلبت  منه أن ي 

 مع من استجار به. ، فلم يتعفف عن الفعل القبيح3"إليها ابن  امللك من كوة

، مصور جموهن املغاير الَّسد  أرباب السلطة عىل انتهاك املحظور، وأظهر  جرأة تبنيت وهبذا   

، ألوان ا من الفواحش تنبذها الثقافة املركزية اعهمابتدكذلك ور والفعل القبيح، ك  وولعهم بالسي 

 من صوهنا ومحايتها. بدال   نها وأعرافهاكَّس قواني إىل قهمسبو

،  القائمني عىل السلطةاإلساءة إىل أوهلام :غرضني أن حيققبذلك  النسق املخالفاستطاع و   

ن إفال غرابة  الئق،بني الناس؛ فإذا كان ذوو السلطة عىل تلك اخل خالئق السوءنرش ثانيهام و

 .أفراد املجتمعهبم  ىقتدا

                                         
 .249 -248، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .249نفسه،  2

 .249نفسه،  3
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 الكذب ونقض العهود: املبحث الثالث

يف سبيلهام  وينقضونعىل املال والنساء، )مائة ليلة وليلة( يتهافت أصحاب السلطة يف حكايات    

ا إىل نصوص ذلك عن تنهىمع أن الثقافة املركزية األيامن املغلظة،  قوله  متعددة، منها، استناد 

واحلديث النبوي: ، 1﴾يدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفيال  وال تنقضوا األيامن بعد توك﴿تعاىل: 

إشارة  ويف هذا، 2"َغدَرَة أعظم  من َغدرة إماِم عاّمة  ي نَصب لكل  غادر لواٌء يوم القيامة، وال "

 عند أرباب السلطة. ال سيام، والغدر ونكث العهود مصيبةواضحة إىل عظم 

 ،القول والصدق يف أخبار كثرية عن الوفاء بالعهد ات األدب املركزيمدون وقد جاء يف بعض   

اد، وكان من وفائه من احلارث بن عبّ  أوىف" قوهلم:فمنها وإن كان يف ذلك إرشاف عىل التهلكة؛ 

 األمان، فقال: أنا آمن   ني عىل عدي بن ربيعة ولَك ل  ومل يعرفه، فقال له: د   ،ربيعة بنَ  دي   عَ رَس أنه أَ 

  .3"فخاله .عليه، قال: نعم. قال: فأنا عدي بن ربيعة دللتَك  ن  إ

                                         
 .91النحل،  1

 (.5378، )احلديث: 9/277، مسند اإلمام أمحدابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد،  2

، وقد أشار اجلاحظ إىل قصص أخرى عن الوفاء بالعهد عند 1/84، املحاسن واألضدادأبو عثامن عمرو بن بحر، اجلاحظ،  3

 . 82فئات خمتلفة من املجتمع يف باب حماسن الوفاء من الكتاب نفسه. ينظر: 



  

   

109 

 

ونقض  أيامهنم بنكث السلطةإىل وسم القائمني عىل يف احلكايات ويسعى النسق املخالف    

ع حقوق يضيت من جهة ما فيها من ي ساء إىل السلطة لباهبذه املث. وأقواهلم عهودهم والكذب يف

من أهل احلل والعقد ال  سلطةال ذوو إذا كانف الناس، ومسامهة يف نرش الفوىض االجتامعية؛

 حرٌج  ونقض العهود، فليس عىل الرعية عن الكذب واالحتيال حيفظون مواثيقهم، وال يتورعون

 يشء من ذلك. إن وقعت يف

ما جاء يف حديث ظافر بن الحق؛  العهدَ السلطِة نقض التي يسوقها الَّّسد املغاير لومن األمثلة    

ا عىل نفسه باالنتقام والثأر ممن قتل أصحابه الستة، وأقسم عىل ذلك أمام  إذ أخذ ابن امللك عهد 

نا أقسم بفالق اإلصباح، وجمري الرياح، آلخذّن لكم بالثأر، وألكشفّن عنكم فأ"أخيهم السابع: 

ا إىل بالد أبيك ابن  لكن .1"العار، وألجعلن َك تسري هبذا البطل الذي قتل إخوانك، وحتمله أسري 

ظة، املغل  ه تّكن من القاتل وتبني له أنه جارية، نقض أمام مجاهلا وإغراءاِتا له باملال أيامنَ  ملّا امللك

وإذا هبا جارية من أمجل خلق اهلل صورة ، كأهنا البدر املنري...، "ما قطعه من العهود واملواثيق؛  ونبذ

ن غلبني إال أنت. ثم ثم أخذت  بيده وقالت له: لقد علمت  أّنَك بطٌل شجاع، وليس يف األرض مَ 

                                         
 .146، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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بتلك واحتجب ابن امللك أخذت  بيده وأدخلته القرص، فرأى من األموال والذخائر وغري ذلك، 

 أوقعتها، متناسي ا جرائمها الوحشية التي 1"فبقي معها زمان ا يف قرصها ...اجلارية، وتزوجها

 بإخوانه.

ابن  أنّ  احلكاية   تفيد، عن املغايرة التي رسمها النسق  املخالفالَّّسَد  املركزّي  النسق   ِرفولئال حي   

البن امللك يف ي لتمس  ، فليس ثمة عذرٌ 2"وقصور النوار ،صاحب مدائن األزهار"امللك كان 

 همليلإال  استنكافه عن عهدهكن يفهو ذو مال وسلطان، ومل  ؛السابعما كان عاهد عليه األَخ  هنقض

 .يثارمها عىل الوفاءوالنساء، وإإىل املال 

ر وجود  أن ي  منع  ألنهملخالف قد أحكم سيطرته عىل الَّسد؛ وبذلك يكون النسق ا    ة احلاج تصو 

 هفعلَ ما ، وقَطَع الطريق عىل النسق املركزي يف أن يربر يمينهعن ابن امللك التي تؤدي إىل عدول 

، أو بتأويله عىل ما جاء يف 3"الرضورات تبيح املحظورات"بإدراجه حتت القاعدة الفقهية: 

                                         
 .148 -147، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .148نفسه،  2

 .1/45، األشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  3
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ا منها، فليكفر عن "احلديث النبوي الرشيف:  يمينه، وليفعل الذي هو من حلف بيمني فرأى خري 

 . 1"خري

ل إىل ما حتظره الثقافة واختاذه وسيلة للوصو ،الكذب :نقيصتي أصحاب  السلطة بنيجيمع و   

شخصية رجل من عامة الناس، ويتسمى  ففي حديث سليامن بن عبد امللك ينتحل امللك   املركزية؛

قال: أسد بن عامر. قال: يا هذا،  قال: ما اسمَك؟" ؛بغري اسمه؛ ليصل إىل اجلارية )قمر األزرار(

قل ما عندَك من أخبار سليامن بن عبد امللك؟ قال: تركت ه بوادي الزرع، يريد اهلجوم عىل بالدك. 

قال: فأمر نامرق بنزول الشيخ والفتى، وأمر هلام بطعام ورشاب، فلام خرج الشيخ وسليامن من 

بالكذب؟ ألسَت أنَت سليامن بن عبد  عند امللك، إذا ببطل أمسكه وقال له: هل ترىض امللوك

 .2"فلام سمع سليامن ذلك دهش امللك بن مروان؟

بمنزلة حماولة  للنسق املركزي يف إعادة الَّسد إىل  لبطل يف تنبيه امللك إىل خطئهموقف ا إذا كانو   

ا عىل فإن حماولته باءت بالفشل؛ ألّن امللك بقيما يعيد االعتبار إىل شخصية امللك،  كذبه يف  مرصًّ

                                         
 (.11، )احلديث: 2/478، املوطأابن أنس، مالك،  1

 .178 -177، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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بكالم البطل،  ولو أنه اتعظومل يصن نفسه عن متابعة اخلداع، ، صية أسد بن عامرانتحال شخ

 . سقط يف يد النسق املخالففكف  عن التلبيس عىل اآلخرين أل  

د أصحاب يف استثامر تدخل النسق املركزي، فجعل منه برهان ا عىل تعمّ  الَّسد املغاير وهبذا نجح   

ِجد من ينّبههم إىل إرصارِ قوانني الثقافة املركزية، و السلطة خمالفةَ  هم عىل اخلروج عنها، وإن و 

 . جتاوزهم إياها

قد ، والتظاهر بالعجز والضعفمللك إىل ويف حديث ابن امللك والوزراء السبعة، يلجأ ابن ا   

قال دخل احلاّمم مرة   ملّاهيام الناس بأنه ال يقوى عىل معارشة النساء، واستفاد من شدة سمنه إل

واهللِ إن أيب يريد أن يزوجني، وال أدري هل أقدر أم ال؟ ولكن خذ  هذا الدينار، وائتني "للحاممي: 

بامرأة مجيلة أجرب فيها نفيس. فأخذ صاحب احلاّمم الدينار، وكانت له زوجة حسنة مجيلة 

لكن  .1" يستطيع أن يفعل معها شيئ االصورة، فقال يف نفسه: أنا آخذ الدينار، وآتيه بامرأيت، فإنه ال

 .أرادامللك من امرأة احلاممي ما  احلاممي أخطأ يف ظنه، فنال ابن  

                                         
 .255، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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، فهو (مجيلة)أن يأتيه بامرأة  والذي يدل عىل كذب ابن امللك وسوء مكره اشرتاطه عىل احلاممّي    

ا الكتفى بيريد االستمتاع ال التجريب،  د( امرأة )ولو أراد التجريب حقًّ  فيها صفات   دون أن حيد 

 معينة.

َي الشك عنده يف أنّ  ،نجاح مكيدتهابن امللك وحتى يضمن     ا ليقو  ا واحد   :أعطى احلاممي  دينار 

إنفاق فاكتفى به فيام هو آيس منه، مالِ  رَ مل ي ِرد هد   امللك ال طاقة له بإتيان النساء. ومن أجل ذلك ابن

ا يف جواب القسم  مّي مع احلاّم  ابن امللك جعل كالمَ  دَ الَّس   ثم إنّ  .دينار واحد ، ومل "واهللِ"واقع 

ا.  أحد، فالوالتوكيد يكن يف ذلك املقام ما يدعو إىل احللف  ينكر عىل اآلخر أمر 

ه، فجعل احلاممي  يقتل نفَس  سم انتصاره عىل النسق املركزي،وأراد النسق املخالف بعد هذا أن حي   

ه حتى ماتمنزله، وأخذ حبال  سار إىل "وذلك أنه  ه ، وكان 1"، وألقاه يف عنقه، وشد  هذا سلوك 

ا ع  ظهر يفكام هو متعارف يف الثقافة املركزية، وام  عىل مغتصب زوجه فيقتله، كّض ن أن ينقَ عوض 

 عىل زوجاِتم يف احلكايات األخرى. من يعتدي مع أفعال الرجال
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َض  إن  خاف عىل نفسه قد بعد أن يكون احلاممّي يَ و    أى يف االنتحار رف، بأذى امللك بنال تعر 

ا من مصيبته، عىل إنتاج مشهد وفاة  احلاّممي األحداث يساعداحليز املكاين الذي وقعت فيه ف خمرج 

معه طبيعية،  وتبدو الوفاة   ت قى فيه العقوبة،ت  مما  انحومه الغرق أو وأ البن امللك؛ كاالختناق

لم احلاممّي من مواجهة السلطة، ويثأر  رج الَّسد عن لزوجه، وبذلك َيس  إال أن وقوع ذلك خي 

 خال الَّسد من أن حيل بابن امللك أيي ، ولذلك عاقبة املعتدي املحتال فيه إظهار سوء ألنرة؛ املغاي

 . مكروه

أن أباها هو الذي أذن ن أبيها، وابن امللك أنه خطب فتاة  م س األبنوس يزعمرَ ويف حديث الفَ    

فقالت له: أخربين بخربَك. هل أنَت الذي خطبني من أيب؟ وهل أوصاَك "له بالدخول عليها، 

والدي بالدخول إىل هنا؟ قال هلا: نعم... فقالت )للجواري(: هل رأيتَن أحسن من هذا الفتى 

ا؟   الذي اختاره ل أيب زوج 

ا فقالت هلا اجلواري: وكيف وصل إليِك  ، فوجدت ه جالس  ؟ قالت: واهللِ ما أدري، غري أين انتبهت 

ووصل  جاوز ابن امللك املدى يف االفرتاء،، ف1"عند رأس، فسألت ه عن حاله وأمره، فقال: أنا بعلك
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وهذا يؤكد أن أرباب السلطة كانوا هم املبادرين إىل هدم قوانني  .به إىل انتهاك أعراض الناس

 ون عليها بدال  ونقض  للعهود، وهم املجرتئواحتيال الثقافة املركزية باستباحة حمظوراِتا من كذب  

 ا.من أن يكونوا محاة  هل

؛ فمع أن الثقافة ة  وال ذمّ  لطة يف أهل الكتاب إالًّ الّس  اب  حصأ َب  يرق  اّل من أمثلة نقض العهود أو   

ال يبال بقوانينها، فيهاجم املركزية حتفظ ألولئك حقوقهم، وتنع االعتداء عليهم، فإن ذا السلطة 

، وال كأن دماءهم وأمواهلم مستباحةقتلهم، ي قِدم عىل ، بل إنه للعبادةفيه الدير املعتكفني  أهل

 ،سلم: )ال تقتلوا أصحاب الصوامع(قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و"عهد بينهم وبني املسلمني، 

َحَبسوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل ترك قت ل أصحاب الصوامع الذين  سنة   ت  فلام جرَ 

ا عىل أّن َمن أِمن  أنفسهم عن الناس، وانقطعوا عنهم، وأمن املسلمون من ناحيتهم، دّل ذلك أيض 

 أو صبيي 
قَتلون، فهذا وجه هذا الباب، املسلمون من ناحيته من امرأة  أو شيخ فان  ا ال ي  ، كذلك أيض 

، 1"وهذا قول حممد بن احلسن، وهو قياس قول أيب حنيفة وأيب يوسف رمحة اهلل عليهم أمجعني

حتى "مع جنوده  نطلقا ؛ إذيف حديث مسلمة بن عبد امللكخالف ما فعله مسلمة عىل وهذا 
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واجلارية مارية بينهن  ،فوجدوا فيه عرشين جارية   ،قربوا من الدير، فهجموا عليه ودخلوه عنوة

ومجيع ما يف الدير، وانرصفوا إىل منزهلم وأخذوا اجلارية  ،فقتلوا الرهبان ،كأهنا قمر يزهو

 .1"بالغنيمة

ارية كان من أجل ج همالتعدي عىل أهل الكتاب وقتلِ من  الغرَض  أنّ  ظِهر الَّسد املغايروي     

يف فقد سفك الدماء ، اهب يسارع مسلمة إىل الدخولكان ي توق ع بعد تلك املعركة أن ونرصانية، 

أخذ مسلمة اجلارية وانرصف هبا " حني املتلقي أفق انتظار تكَّس أحداث احلكاية لكنّ ، سبيلها

القتل ما فعله صاحب السلطة من  ، فكان2"فبقيت عندها ثالثة أشهر ،إىل قرصه، فدفعها إىل أمه

ومل ، اإلقدام عليهال يستحق  وراء ذلك العنف الكتاب عبث ا، وما جناه مسلمة من ل بأهلوالتنكي

 عدم اعتداد السلطة بمواضعات الثقافة املركزية.  سوى إثبات نسق املخالفال يكن هدف

، وجلوءهم إىل الكذب استخفاف أرباب السلطة بالعهود واملواثيقويبدو مما سبق أن    

ذر تحقيق رغباِتملكان بدافع مجوحهم  واالحتيال، د ما يشري إىل ما ي لتمس فيه الع  ، وليس يف الَّس 

تاح معه الصدق هلم، بل كانوا يف   .بالعهدوالوفاء يف القول، مقام ي 
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ا عىل  عند أصحاب السلطةومل يكن الغدر الذي وقع     جتاوزه ، بل معينني أفراداإليقاع بمقصور 

  .هل الديانات السامويةاملركزية أل الثقافة   نتهامِ َض نقض عهود إىل 

ثةا: املبحث الرابع   لسلطة املتأن 

، فمن شأن املرأة أن تغار عىل عند الرجال والنساء يف الثقافة املركزية معروفةطبيعية  ةٌ طرفِ رية الغَ    

عىل  زوجها من النساء، وأن يغار هو عليها من الرجال، بل إن غرية الرجل عىل أهله قد تزيد

ية فنظر إىل الناس يوم الرتو"ر أن األشجعي حّج بامرأته، ذكَ ي   .غريِتا عليه، فتبلغ حد  املبالغة

ي دخل امرأَته وسط هؤالء ملجنون، ورضب وجه راحلته وعاد ومل  فهاله كثرِتم، فقال: إّن رجال  

 حيج، وقال:

دِ              ط زوجة             ن يوس   ري مَ ولي    س بح    ل     ه بي ن أه  ل املوس     م املتقص 

 1"ثري  وأمردِ  رف ك ن ذي ظ   ي ن ب م ف      م            ه وه  دور وج ب ال ال ك يهم رج  وف

 ،شجاعة :ام يكون التنافس فيه عند الرجال منفي رجل إذا فاقه أحدٌ ويمكن أن تقع الغرية عند ال   

أما ما يشيع عند النساء من التباهي باجلامل، والتنافس  ونحوها من صفات املروءة. ،ونجدة ،وكرم
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عليه، والغرية من األمجل، فهذا مما يعاب عىل الرجل أن يتعاطاه بحسب الثقافة املركزية، ولذلك 

 حرص النسق املخالف عىل استثامر هذا املعيب يف اإلساءة إىل أرباب السلطة.

رية يربز امللك متباهي ا بجامله أمام الناس يف مهرجان عظيم، فيأمر أصحابه ففي احلكاية اإلطا   

، فإذا "ورجال دولته  أن يلبسوا الثياب احلسان، ويأتيهم بالطعام، فيأكل الناس حارضة  وبادية 

، ثم خيرج إليهم يف أحسن زينة، فيجلس عىل  أكلوا يدخل امللك إىل قرصه، ويغيب عنهم ساعة 

ضِعت  عىل عجلة من حديد، فينظر فيها وجهه، ثم رسير ملكه، فيأ مر بمرآة عظيمة من اهلند و 

ا يف الدنيا أحسَن مني صورة ؟ فيقولون: ال أهيا امللك. فيتبارش  يقول ألصحابه: هل تعلمون أحد 

 .1"لذلك

ال  يأحد املسلامت الت ف باجلامل املطلق، بل كان يعدي مجاَلهأن يوَص يف  إذن تكمنامللك  فسعادة   

د فتى يف بلدة انتفض غضب ا حني أعلمه أحد مقربيه بوجو ا، ولذاأو املجادلة فيه اجيوز املساس هب

ا: بعيدة يفوقه مجاال   فإذا كان كام ذكرَت فألمدن ك باملال، "، واشتعلت نفسه غرية ، وقال له مستنكر 

 .2"وإن كان غري ذلك فواهلل ألنتقمّن منك أشّد االنتقام
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َل امللك الشاغَل، مع أن الفتى يبعد عنه سري شهور، ويعيش خارج     غ  وتصبح قضية ذلك الفتى ش 

ا له، ولن يكون لتفوقه يف اجلامل  ،لملكالفتى غريام  حقيقيًّا ل عدي ال ي  وبذلك حي ز سلطته،  وال منافس 

 .أيي أثر سلبّي عىل سلطة امللك

مإلحضار غريمه  رسوال   امللك دفعته إىل أن يبعث غريةَ  لكنّ      ، بعد أن خّصص أمواال  املتوه 

، وركب الشيخ  "وهدايا نفيسة يستدرجه هبا،  ومن معه فيها، وأقلعوا بريح  وصنع سفينة  عظيمة 

بوصول الفتى خرج الستقباله يف  خرِب امللك  وملا عاد الرسول وأ  ، 1"طيبة مدة شهرين كاملني

وخرج الناس  يف أحسن زينة وخرج امللك عىل فيل عظيم وعن يمينه عرش "موكب عظيم، 

عالمات من أنواع احلرير ويف أطراف األسنة أحجار من الياقوت هلا ملعان يكاد خيطف 

 ، فكان يناكد مجاَل خصمه هبيبة موكبه وهباء طلعته.2"األبصار

أنفق تلك الثروات النتزاع لقب )األمجل(، فإنه مل يظفر به؛ ألن الرعية حسمت ومع أن امللك    

فقالوا أهيا امللك: واهللِ ما رأينا أمجل منه يف زماننا "الرصاع بينهام، فحكمت للفتى عىل امللك، 
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وأمر صدقتم وباحلق نطقتم. ثم أمر برّد املرآة إىل موضعها، "وعندئذ  ما كان منه إال أن قال:  1"هذا

 .2"بإطعام الناس بادية  وحارضة

فيه إهيام برضاه ف ؛ةاملركزيواضعات الثقافة ويبدو أّن ترّصف امللك عىل ذلك النحو جاء مناسب ا مل   

ىل ولو عىل نفسه، لكن النسق املخالف تسلل إ ه احلق  تأييدِ وواعتداِده برأهيم، ، مجهوره مك  ح  عن 

قام عىل قدميه، ورضب "نرصف الناس وخال امللك بالفتى، ا الَّسد ليبّدد ذلك التصور، فبعد أن

. فقال له الفتى: وملَ هذا أهيا يده عىل قائم سيفه وسل ه من غمده، وأومأ عىل الفتى ليقسمه نصفني

امللك، وما أذنبت  لَك ذنب ا؟ فقال له: ال بد من قتلَك، إن مل ختربين ما الذي غرّي صورتَك ولونك 

إشارة واضحة إىل إرصار امللك عىل معرفة املصدر الذي ويف هذا  .3"حني وصولك إىل بلدي؟

 ،  .بلقب األمجلالفتى لفوز  عن الغرية التي استحوذت عىل امللك فضال  ي كتَسب منه اجلامل 

ح مسار الغرية عند امللك، فوحي    ير مشهد  آخر ه الَّسَد نحو تصووج  اول النسق املركزي أن يصح 

ا عن ذلك جاء خطاب امللكفعىل وجهها املألوف يف الثقافة املركزية،  تقع فيه الغرية أين ": معرب 
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ما ذكرَت ل؟ وإنام أردَت الكشف عن حريمي، وتعلم أن امللوك ال يصربون عىل ثالثة أشياء: 

فكأن النسق املركزي أراد أن يمسح من  .1"القدح يف امللوك، والتعّرض للحريم، وإفشاء الَّس

 مفهوم الغرية يف ذلك؛ ألن أخفق، لكنه ملرفوضة التي رسمها الَّسد املغايرالغرية ا األذهان صورة

ا ه  تناقٌض واضح بني ما بدا  ،؛ ففي املشهد الذي ييل ادعاءه الغرية عىل حريمهعند امللك ظّل مشو 

 لو كان ال يصرب عىل التعرض هلّن لقام من ساعته فقتل العبد األسود الذيفزعمه وما وقع منه؛ 

، فمثل 2"قىض حاجته منها، وامللك ينظر إليه"كان يعتدي عىل امرأته أمام عينيه، وملََا تركه حتى 

جدت الغرية   ل فيه االنتقام لو و  ا. ذلك املوقف ال يؤج   حقًّ

أن  نسق املخالفارها الصحيح استطاع الوهبذا التالعب يف مفهوم الغرية وإخراجها عن مس   

مع النساء يف بعض حتى إذا استحوذت عليهم استووا ، أنثوية   نزعات   لِصق بأصحاب السلطةي  

  .وترصفاِتن ميوهلن

مع أنه حاول  السلطةأرباب ومل يتمكن النسق املركزي من نزع وصمة الغرية املرفوضة عن    

 .وجه حقيقتها عندهممتناقضة إىل حدي يصعب معه تبنيي  هم منهاكانت مواقففقد  ذلك؛
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القائمني عىل السلطة، فحّط  السيئة لدى الئقاخلوبعد، فقد كشف الَّسد املغاير عن كثري من    

ال و تهم،، تس أساس سلطهبم جوهرية   أحلقهاالعيوب التي  كانتو .من قدرهم، وضّيع هيبَتهم

  الشخصية، بله أمور الرعية. هميمكن معها تسيري أمور

من أشد ما ييسء إىل القائمني عىل السلطة بعد  وقد تكون خليقة الكذب ونقض العهود   

وهو حفظ مصالح الناس  ،السلطة بقاءا تفيض إىل هدم ركن أساس من أركان السفاهة؛ وذلك أهن

العالقات مع اآلخر عىل املستوى اخلارجي، وقد أخّل أصحاب رعاية وعىل املستوى الداخيل، 

 السلطة بكال املستويني.

ا مما ال يرجى برؤه مهام الرقاعة والسفه عىل الكذب ونقض العهود أهنة مثلبوالسبب يف تقديم    

أما وبذلك ي فَقد األمل يف أن تتغري حال صاحب السلطة السفيه. حاول املبتىل التخلص منها، 

 الكذب ونقض العهود فيمكن لإلنسان أن يرجع عنهام إن جّد يف ذلك.

الفواحش،  رتكاباواجلرأة عىل  ،واالستهتار بأعراض الناس ،الرشاب املشاركة يف جمالسأما    

، وال يصلح أن يوىّل شيئ ا أن يكون يف موقع القدوة لعامة الناس تلك األمورفال يمكن ملن جياهر ب
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ا  ثالب، لكّن النسَق املخالف مل يباِل يف أن تكون تلك املامن أموره  ؛يف أصحاب السلطةطبع 

 رشوط الثقافة املركزية فيمن ي قّلد احلكم.سقط رشط ا أساسيًّا من لي  

اختاذ قرارات تبدو دفعهم إىل وتسلوكهم،  يف رتؤث   كانتأما سمة النزوع األنثوي عند امللوك فو   

بتبديد  تتسم كانتتلك  وال سيام أن قراراِتمأمام رعيتهم؛  انحط شأهنموبذلك معها رعونتهم، 

 وفق منظور الثقافة املركزية.الثروات وإضاعة اجلهود يف أمور تافهة 

القائمني عىل السلطة أهنم ال يبالون  رسد أحوالأثناء ولعل أبرز ما حاول النسق املخالف إثباته    

 عليها بدال  من أن يكونوا محاة  هلا. أول اخلارجنيبمواضعات الثقافة املركزية، ولذلك كانوا 

 خارج إطار األدب الرسمي، وترفَض  الَّسدَ ذاك املركزية  ثقافة  دفع المل يبعد أن ت اوهلذ   

تفى به ا بأن ي درس أو حي  ا جدير         .االعرتاف به أدب 
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 رجلد األنثوي عىل سلطة الالتمرر : ثالثالفصل ال

يقوم منها مقام الوّل ف، تعلو منزلَة املرأةهبا منزلة  أيتبوّ تنح الثقافة  املركزية الرجَل سلطة  وقوامة،    

 همرواتمتثل أفسلطته،  تحتأن تنضوي يسعى إىل واملسؤول عنها، و ،والراعي حلقوقها ،عليها

 هَيه.وانجتتنب و

لنصوص الرشعية، ففي ابويعززها  ته من موقعه االجتامعي املتعارف،سلطة قوّ  يستمّد الرجلو   

أنفقوا من الرجال قوامون عىل النساء بام فضل اهلل بعضهم عىل بعض وبام قوله تعاىل: ﴿

 مسيطرين عليهن بسبب تفضيل اهلل إنام كانوا"، يذهب بعض املفَّسين إىل أن الرجال 1﴾أمواهلم

وهم النساء، وفيه دليل عىل أّن الوالية إنام ت سَتحق بالفضل،  ،وهم الرجال، عىل بعض ،بعضهم

ال بالتغلب واالستطالة والقهر. وقد ذكروا يف فضل الرجال: العقل، واحلزم، والعزم، والقّوة، 

والكتابة يف الغالب، والفروسية، والرمي، وأّن منهم األنبياء والعلامء، وفيهم اإلمامة الكربى 

حنيفة،  ألذان، واخلطبة، واالعتكاف، وتكبريات الترشيق عند أيبوالصغرى، واجلهاد، وا

                                         
 .34النساء،  1
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والشهادة يف احلدود، والقصاص، وزيادة السهم، والتعصيب يف املرياث، واحلاملة، والقسامة، 

 .1"والوالية يف النكاح والطالق والرجعة، وعدد األزواج، وإليهم االنتساب

والتذكري  ،الوجود اإلنساين قائم عىل التذكري"مة، ف  والسيادة الذكورية يف الثقافة املركزية قدي   

وال يشء  ،ومنه تشتق صور أخرى لإلضافة وتنويع واجهات الوجود ،واحد وأصل لكل يشء

وهو يف احلكايات واألمثال  ،يشذ عن هذا... ومثوى ذلك فيام قالته الكتب القديمة واحلديثة

 ،تقوله ممارسات األمس واليوم، فاملرأة يشء وهو فوق هذا وذاك موجود فيام ،واألحكام املسبقة

ا ،فالتذكري أول ،رذك  والشء ي    ،فرع إىل أصل ألنه ردّ  ؛وهلذا السبب فإن تذكري املؤنث واسع جدًّ

ا  .ذلك أذهب يف التنافر واإلغرابألن  ؛فال جيوز باملطلق تأنيث املذكر ،والعكس ليس صحيح 

ا إىل هذا التفوق النوعي اجلنيس جيب أن  ،ويف لغات عديدة ،فإن الكالم يف لغة العرب ،استناد 

مل عىل التذكري  .2"إذا اجتمع مذكر ومؤنث ،حي 

                                         
 .1/506، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمرشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو،  1

لسيبويه،  الكتاب. ويف النص اقتباس من 60، دراسة يف بعض أنساق الثقافة العربيةمسالك املعنى بنكراد، سعيد،  2

 البن جني. واخلصائص
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َ معايري الثقافة املركزية وكَ  َب ل  النسق املخالف قَ  ن  ا كان ديدوملّ     يف  قوانينها، سري  الَّسدَ  َّس 

تنف س عن الكبت ، فسمح للمرأة يف احلكايات أن مركزية الذكورة سأس احلكايات نحو رضب

نجهّية الرجل واستبداده  تمرد، فجاءت صور االنتقام منه والواملركزية بالسلطة الذي تعانيه من ع 

 املباحث اآلتية: سلطته يف ىلع

  القتلاستباحة : املبحث األول

لن يزال "ب فيه؛ ففي احلديث الرشيف: تشدد الثقافة املركزية يف التحذير من القتل أو التسبّ    

اِص املؤمن يف فسحة من دينه ما مل ي   ا حرام  تنفر أن فعل القتل تأنفه النفس البرشية و مع، و1"ب دم 

ا، منه، عي فإن الَّسد املغاير وإن كان قصاص   ، وإن كان من غري قصاص.ه يف احلكاياتوقوعَ  طو 

 إىل غايات ا وصوال  إمّ ؛ رجلد املرأة عىل سلطة الترّ التعبري عن  لون ا من ألوان القتل   فويوظ     

 من اآلخر. اي  وتشف   اانتقام   وإّماجني املال، و التملك،ك معينة

ا يف أن تقتل أباها،  جتد املرأة الف؛ قيف حديث ظافر بن الح ما جاء ومن أمثلة ذلك    ثم "حرج 

ب منه، ، يصعب ختييلهيبعد وقوعه، وكهذا  اأن حدث   وال شك، 2"دخلت عىل أبيها فقتلته تعج  وي 

                                         
 (.6862، )احلديث: 9/2، اجلامع املسند الصحيحالبخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل،  1

 .153، مائة ليلة وليلةجمهول،  2
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 جميء الَّسد هبذا احلدث بغتة   بل إنّ أبيها؟  القاتل قاميف ماألنثى االبنة  أن تكون فكيف يمكن

د له، دون مقدمات   َعجب ا. هديزيته 

من  طمحتكانت  االبنة؛ فف هول املشهدخياالجتامعية والسياسية األب  كانةم يف عند النظرو   

وثانيها نزع السلطة ، رجلسلطة المن التبعية ل حررالتحتقيق مجلة من األمور: أوهلا  إىلوراء القتل 

ا ،ت ها أصال  أن تكون سلط :آخرهاو، ة من األبامللكيّ  عن  ينحطّ  والفرع   ؛وسلطة  الرجل فرع 

ا.  األصل أبد 

ما إليهام من دونه، أال سبيل فإىل األمرين األول والثاين جلأت إىل فعل القتل؛  بنةاال حتى تصلو   

لِك  بإيتاءإليه  ت  تطلعف خرياألمر األ كلام  علمت  بأنه ملّاون يروق هلا من الرجال، مَ  أبيها القتيلِ  م 

 أحدَ  ، خترّيت  ضاع الرجلبتحقيق رغباِتا يف إخ عال شأن التابع هلا ازدادت سلطتها قوة ، وظفرت  

ق األموال عىل الرجال ابنَ  ت  ولّ "أبناء امللوك، ف    .1"امللك عىل البالد، فأطاعته القبائل، وفر 

ا حمكام  النسق املخالف استطاع أن يوج   ويبدو أنّ     ظهر فيه ما أ؛ فه الَّسد يف ذلك املوقف توجيه 

شاملرأة، وهي يعزز سلطةَ  ط امللك اجلديد سلطانه الرجل، فَحَدث   سلطةَ  م  قوة نفوذ  نتيجة بدا ،بس 

                                         
 .153، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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امتثلت إىل ، ل أبيهاعن جرم االبنة يف قت   عن تعامي القبائل ملرأة، وضعف سلطة القبائل؛ ففضال  ا

لِمه أمواهلا وثرواِتا  ت  ، ورضيعليها اك  لِ مَ  رجل  غريبقرارها يف تنصيب  يترصف فيها لبأن ت س 

 كيف يشاء.

قد مراحل التاريخ، وما زالت تتطور عرب قديمة، ووالتمرد عىل سلطة األب نزعة أنثوية    

ا مهامًّ يف اعتبار الثقافة "أدت تظهرت يف املرحلة املعارصة بربوز مدارس الفكر النسوي التي  دور 

)أي ما يسميه الكان بالنظم الرمزية( من األمور  ؛والعقل املسيطر ،واللغة املسيطرة ،املسيطرة

 ،مرحلة ما قبل نظام سلطة األبالستعادة  اخلاضعة بطبيعتها لنظام األب، لذلك فإهنن يسعنيَ 

حن عن أنفسهن فِص ي   أن   حيث تستطيع النساء   ،عن ذلك بنوع من الكتابة النسويةن ويعرب  

ا عام حتمله اللغة الذكورية من حتريفات وتشويه ،ألنفسهن فيبدو أن املسألة ليست  .1"بعيد 

ب ا جديدة، ولن تنتهي، بل هي باقية يف عالقة جدلية ما بقي الذكر  واألنثى، وما دام أحدمها متغل 

 عىل اآلخر.

                                         
 .665، موسوعة النظرية الثقافيةإدجار، أندرو وبيرت سيد جويك،  1
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يف حديث مكابد الدهر مع ابنته عز  من صور التمرد عىل سلطة األب وتني موته ما جاءو   

ا تتمنى فيها موت  نظمت   فقداح اليمن؛ القصور ووّض  اأبيات   :أبيها وأمها مع 

 فامَت  هر  خانه الدّ                      ٌح  لي م لي  ي ِخ  ان ل  ك"

 أسأَت  هر  دّ  ا الأهّي                      رت   خ ي رِ  ده ل ل ت   ل ق  

 1"بدأَت  ل  ن اخلِ  وم                     واألب   األم   قد تركَت   

 حرر  الت فيهاميف أبيات االبنة ما جاء يف احلكاية السابقة، فمطلب األنثى  نسق  املخالفال يؤكدو   

)عز تعبأ  ولذلك مل، ولية نفسهاهي أن تكون إىل  والسعي   من التبعية ملن له الوالية عليها،

ا. بتمني موت أبيها وأمهاالقصور(    أيض 

ا    رغبة  االبنة ووقع القتل، أما يف الثانية فظل  حتققت   ، ففي أ والمهابني احلكايتني غري أن هناك فرق 

 تناك إذاف من القتل؛ يها األنثىهو حجم املكاسب التي ستجن، ويبدو أن الضابط يف ذلك أمنية  

ها نضمَ ي  و ،شأن هلاو ،كثرية   ، ويوقع القتَل  لّبيهاي نسق املخالففإن الكام يف احلكاية األوىل، ، حتقق 

                                         
 ، ومل أقف عىل قائل األبيات.404 -403، مائة ليلة وليلةجمهول،  1
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 إن   الثانية؛ إذ لن تكسب املرأة، وهذا ما كان يف احلكاية .فال يقعغري مضمونة، أما إن كانت قليلة 

  مكاسب واضحة كالتي يف األوىل. مات أبوها،

إن  ": فقالت البنه فيها امللك،تقتل  مكيدة  األنثى  دّبرت لك والوزراء السبعة،يف حديث ابن املو   

أباك قد كرب سنّه، ودّق عظمه، فهل لك أن تقتله بحيلة  أحتّيل لَك هبا عليه، فتكوَن أنَت امللك 

منفعتني تتحققان البن القتل سيفيض إىل  من كالم اجلارية أنّ ويظهر  .1"وأكوَن أنا زوجتك؟

 امللك منفعة   هبام ابنَ  اجلارية   ل ك والنساء. غري أن وراء هاتني املنفعتني اللتني أومهت  امللك: امل  

ا هلا هوسلطت   ابن امللك سيكونإذ  ؛اهلكربى   .تبع 

نى مكاسب  وال القتل  ذات ه هدف ا، وقد يكون    ر ففي حديث نجم الضياء بن مدبّ  ؛هئورامن جت 

الشاب الذي  فقالت له: أنا صاحبة القرص، وأنا التي قتلت  ": نجَم الضياء مرأةٌ ا اطبلك ختامل  

اقد اقرتف الشاب ومل يكن ، 2"كان معك رم  تشبع  ،كان ضحية أنثى غريبة، بل حتى ي قتص  منه ج 

 غرائزها بقتل الرجال.

                                         
 .238، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .115نفسه،  2



  

   

131 

 

؛ ففي حديث سليامن والرغبة يف قتله جلاملرأة يف كره الرّ  ها مبالغةأحداث   ظهرثمة حكايات ت  و   

وصول رسول سليامن بن عبد امللك، وملا  بن عبد امللك يصل إىل اجلارية )قمر األزرار( خرب  ا

فبعثت ألف فارس خلف عبد "أنفت منه وامتألت غيظ ا، خطبتها، كان لغرض جميئه  أن   علمت  

ا أو برأسه قتيال  ليأتوا به اهلل   اريةار اجلرصإل اذلك العدد تصوير   ال شك أن يف إرسالو، 1"أسري 

 أمسكوا به.   إنفظاعة احلال التي سيؤول إليها  عىل قت ل ذلك الرسول، ويمكن ختييل

 خمالفةٌ ملركزية أمام مجوح املرأة وعدواهنا؛ فقتل  الرسل الثقافة ا انعداَم قيم نسق  املخالفد الويؤك     

، فقد روي عن رسول اهلل ايًّ وفعل نصيًّا عنه متعارف رصحية ملواضعات الثقافة املركزية، والنهيي 

، بل إن أبا 2"رضبت  عنقَك ل رسوٌل  لوال أنَك "صىل اهلل عليه وسلم أنه قال ألحد رسل مسيلمة: 

: ، فقالغضبه منهشدة  معسليامن  والتزم بعدم قتل رسول ،مل يتجاوز هذا العرف (امللك) اجلارية

 ، لكن رشه املرأة3"فأقسم بام تقسم به األرشاف لوال أن امللوك ال ترىض بقتل األرسال لقتلتك"

 والقوانني. واضعاتتتجاوز حدود امل جعلها إىل القتل

                                         
 .170، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 (.8622)احلديث: ، 8/52، السنن الكربىالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب،  2

 .169، مائة ليلة وليلةجمهول،  3



  

   

132 

 

ثبت النسق املخالف وجوده عىل طبقة نساء وإنفاذه القتل حبي وال يقترص     عند  السلطة، بل ي 

احتالت عىل  ها، ثمزوَج  قتلت امرأةٌ  ففي حديث األربعة رجال مع هارون الرشيد ؛عامةالنساء 

 لم تنفعه حماولة تربئة نفسه وتبينيِ ف ،ونجحت يف مسعاها، ألبسته جريمتهارجل عابر سبيل ف

وهو يسيل منه  ،وإذا برجل قتيل معي يف وسط البيت" تلطخ بدم القتيل، هألن ؛حقيقة ما وقع له

 .1"عليه حوائجي وبدين مما وقعت   وقد أصاب الدم   ،الدم

 صاحل ا، حسنَ  ري إىل أن الزوج القتيل كان رجال  بعد ذلك بام يش يأيت الَّسد  من عجب  أن و   

، 2"تأسفوا عىل الرجل املقتول وقالوا: ما أجوده!"أقبل اجلريان عىل بيت املرأة  بعد أن، فمعةالسي 

أعميا املرأَة عن حقيقة زوجها القتيل، وشهادة جريانه تؤكد فاالنتقام والتشفي من سلطة الرجل 

 عدم استحقاقه القتل.

ا من رضوب ترد املرأة عىل الرجل، فهي تأبى أن يكون     إذن كان القتل مع ما فيه من كره رضب 

ا عليها، وتنفر من التبعية له، فوجدت   ا للتخلص من سي د  وسبيال   ،سلطته يف ذاك الفعل حالًّ جذريًّ

 لتحقيق حريتها.

                                         
 .411، مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 .411نفسه،  2
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وّجه الَّسد حتقق املنافع، فقانون ب ضبطهوطأة القتل حني املخالف من أن خيفف  وتّكن النسق     

نى من ورائه، أما إذانحو  ه م  مكاسب فإنمل يكن ثَ  إيقاع القتل إذا تأكد للمرأة وجود مكاسب جت 

 .هاقيحقلتبل يبقى رغبة  عارمة  يف نفس األنثى تنتظر الفرصة املناسبة ال يقع، 

 الزوجية اخليانةأصالة : املبحث الثاين

مها فوق  ،تَهامد عقوبفتشد  شديدة،  محلة   ائنني واخلائناتملركزية عىل اخلا ل الثقافة  حتمِ     وجتعل حد 

املائة بكامله، بخالف القذف ورشب اخلمر، ولذلك وىّف اهلل فيه عقد " حد  القذف ورشب اخلمر،

ة، وهي الرجم، وهنى املؤمنني عن الرأفة عىل املجلود فيه، وأمر بشهادة لَ و  ورشع فيه القتلة اهل  

ل  نّسق  املخالفال أما .1"الطائفة للتشهري ويرفع احلََرَج اخليانة الزوجية،  فعَل  يف احلكاياتفي سه 

ه الَّسَد نحو تصويرو ،عن املرأة الواقعة فيه  .ه عند فئات خمتلفة من النساءيوج 

امللك  وامرأة)زهر البساتني(،  امرأة ؛ إذ جاء فيها حدَثا خيانةاحلكاية اإلطارية يفيبدأ ذلك    

ا من  ؛تستمر بعدمها اخليانات األنثوية عىل رضوب متنوعةثم )دارم(،  ا واضح  ا مظهر  لتشكل مع 

 ، وتردها عىل تفّرده دوهنا يف التعدد.رجلة العىل سلطاملرأة مظاهر خروج 

                                         
 .3/211، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمرشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو،  1
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ا من مظاهر التمرد و    إذا كان فعل القتل مما يصعب عىل النسق املخالف تطويعه ليغدو مظهر 

تلبية  للرغبات ألن فيه  يف التعبري عن ذلك؛ة  وأسهل طريقكلفة   أقلي  اخليانةِ  َل ع  فِ  األنثوي، فإنّ 

 . الثقافة املركزية التي تكبح مجوح النفس وطيشها ضوابطمن  ت اتفل، وظورةاملح

عىل وجه تتورع فيه املرأة عن أن يعلم زوجها هبا،  بعض احلكاياتالزوجية يف  ةاخليان قعتو   

 امرأة ؛ ففي احلكاية اإلطارية أّجلِت لتنفذ خططها عنهاغياب الرقابة أوان و ،فتتخري أوقات سفره

 يفرشع أن بعد إىل بيته  خيانتها حتى يسافر زوجها، لكن األقدار أعادته )زهر البساتني( الفتى

فإذا بابنة عمه  ،فدخل الدار وصاح بابنة عمه فلم جتبه، فأتى إىل رسيره ورفع السرت ونظر" ته،رحل

 .1"نائمة وإىل جانبها أسود

ا إىل أن الفتى )زهر البساتني( كان  وتشري احلكاية      ، وقد بابنة عّمه هزواجحديث عهد يف شابًّ

ِرف بجامله وكامل ِخلقته  فوصفه السارد بقوله:، ع 

ه   مِ  اممة  بعَ   ق  ه منها رَشَ أو خدي          ن خد 

 فق   بالش   يغيب   درٌ بَ    ه          أن أهنا وك ك  ف

                                         
 .84، مائة ليلة وليلةجمهول،  1



  

   

135 

 

 م أو نطق   بس   وإذا ت          فإذا دنا وإذا رنا 

 1"ق  دَ واجلوانح واحلَ             اجلوارَح  َل  غ ش

 .2"إال قام لينظر إىل مجاله وكامله مل يبَق يف املجلس أحدٌ "دخل إىل جملس امللك وملا أ  

ا وحياء  وكامل اخِللقة جيمع إىل مجال الصورة  وكان الفتى    حني كّلمه أبوه أجابه: وذلك أنه  ؛أدب 

ومل يتَّسع بالدخول حتى  ،وقف عند بابهملا سار إىل بيته و، 3"ثم لك ،يا أبِت السمع والطاعة هلل"

تساعد التي صحية ال ئتهاببي هدار وتتاز ،4"الدار قرع الفتى البابفلام وصل إىل باب " ،استأذن

ا  جملس قد فض  فيه " يهافو، 5"واسعة الفناء حسنة  "عىل تنشيط اجلسم وتقوية حيويته، فكانت دار 

الدارج  غذاءالنوعية ، ويضاف إىل ذلك 6"ريباج املدث  بالد  ش رِ ه، قد ف  ختامه، ونرش أعالمَ  اهلواء  

                                         
 البن رشيق القريواين:. وثمة أبيات تشبهها 81،مائة ليلة وليلةجمهول،  1

 بعاممة من خده               أو خده منها اسرتق"

 فكأنه وكأهنا                  قمر تعمم بالشفق  

 فإذا بدا وإذا انثنى           وإذا شدا وإذا نطق  

 .129، ان ابن رشيق القريواينديوينظر: القريواين، أبو عيل احلسن ابن رشيق،  "شغل اخلواطر واجلوا      نج واملسامع واحلدق  

 .88، مائة ليلة وليلةجمهول،  2

 .84نفسه،  3
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مت  اجلفان  بأنواع لذيذ الطعام"، ف  عنده مثل طعام اخلبز وغريه، واللحم من البهائم  ،ق د 

 .1"والطيور

ا ح ي كَرهوال خل ٌق مستقبَ منظر ينف ر منه،  قبح   وال ،ذكورة   نق ص  إذن يف الفتى فليس     ، وكان حريص 

ا معها تمّ السفر رفض أن يرتكها حتى ي   ض له أمر  رَ إعطاء زوجه حقها؛ إذ ملا ععىل  فهو  ،عام 

 .2"إال بعد تام العام مكن السفر  قريب عهد بالزواج، وال ي  "

ا من ارتكبته )زهر البساتني( زوجها، وما امرأةليس ثمة ما يربر خيانة وعىل هذا ف     كان رضب 

تلبية  للرغبة عىل غري مسارها و، الثقافة املركزية واخلروج عىل قوانني ،رجلعىل سلطة الالتمرد 

تشرتك املرأة اخلائنة مع العبد األسود يف كوهنام جسدين مستلبني يمثالن اآلخر يف "إذ  احلالل؛

الدافع  وحدها تاملرأة ليس رغبة نّ إ، أي 3"املجتمع الذكوري الذي يتحكم فيه السيد األبيض

ألن الذكورة البيضاء كانت "؛ التمرد عىل سلطة )السيد األبيض( حبي  اللخيانة، بل يعضده

ا للقوميات لت  شديدة السيطرة بحيث شك   ا عابر   .4"معيار 
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ه حتى انفلتت ،ةإال سويععىل ترك الفتى بيته  يدل عىل ذلك أنه مل تضِ     ، من سلطته امرأت 

كشأن سائر الناس يف تعامالِتم اليومية،  يعافه ،املجتمع منبوذ يفبأن يأتيها عبد أسود  ورضيت  

عن سعيد بن املسي ب أنه قال ألسود: ال حتزن، "  فالعبيد الذين ال يعتد هبم يف الثقافة املركزية، 

، ويبني جيرب كَّسه هنأ، فك1"فإنه كان من خيار الناس ثالثة من السودان: بالل، ومهجع، ولقامن

ا بعض العلامء عن السواد فقال: ال " له أن العربة باملخرب ال باملظهر. وسأل )هارون الرشيد( يوم 

ِرم، وال ي   ويف هذا إشارة إىل نبذ السواد يف الثقافة . 2"ت، وال جتىل فيه عروسن فيه ميّ كف  يلب ي فيه حم 

    .3عنه تدافع   رسائل   ت  فَ ملا أ ل   إليهلوال تلك النظرة الدونية و املركزية،

 ؛عليها همظنة اطالع معباقرتافها ت جازف ف، زوجهارقابة ب غري مبالية املرأة تقوم هباوثمة خيانات    

فلم معها يف القرص،  مقامهمن رغم عىل الزوجها، امللك )دارم(  امرأة احلكاية اإلطارية ختونفي ف

ذلك  ما كانبني يديه كأنه ول نعمتها، و توتذلل ،لعبد  أسود ت بالقولخضعو ،وجوَده ختَش 

يف و، 4"عيناه قت  وترب   ،لت شفتاهقد ِتدّ  ،الفرع اللحوق أمّ  ،مثل النخلة السحوق" إالالعبد 

                                         
 .320، روض األخيار املنتخب من ربيع األبراراخلطيب قاسم، حمي الدين حممد بن قاسم،  1
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 ،شمس ضاحية حيسدها النور، أو تكون يف صفاء البلور، للورد منها اخلدود"كانت هي  املقابل

 ،وعىل رأسها تاج مكلل بأنواع اجلواهر ،عليها حلة نسجها ذهب ،وللغزالن منها اجلبهة واحلدق

 .1"وقد تزينت بأحسن الزينة ،وعىل جبينها إكليل ،منجم بأحجار الياقوت

فقال " ؛هيينها وحيتقرها ،الكالم لعبد أسود قبيح الصورة فظّ  مبذوال  امللك  امرأةإذن كان مجال    

ورشابك؟ وجعل  واشتغلِت بطعامِك  ،أقاس حياض املوتهلا: يا ابنة الزانية! تركتني ها هنا 

 .2"وهي تعتذر إليه ،هيددها

 يانة وقعتاخلأن أوالمها مع عبد أسود فيه إمعان إلهانة الزوج من جهتني:  زوجها رأةوخيانة امل   

لتو .ر  احلمع  ت متاحة  وكان ،مع عبد بيض. ويف هذا انتقاص عىل األ سوداأل ثانيهام أهنا فض 

مزدوج للسيد األبيض؛ فالعبد خري منه وأجدر باملتعة واإلمتاع، واألسود أفضل من األبيض يف 

 .سهولة الوصول إليهقدرته عىل تلبية الرغبات و

لوجود الزوج الكفء أيي دور يف ردع املرأة عن خيانة ال ليس لتوافر سبل احلياة الكريمة، وو   

في حديث ابن التاجر مع الغريب كانت الزوجة كان ذلك أدعى إىل اقرتافها؛ فزوجها، بل ربام 
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مل ير الراؤون مثله، وفيه من "يف قرص  وكانت إقامتهام هانئة ،مع زوجهاحياة طيبة تعيش 

املفروشات ما يشاكله، وفيه األطعمة واألرشبة، وفيه كل ما تشتهي األنفس... وكان هلام يف 

ا د  غَ الر  . فلم يكن ذلك 1"ل النهرالقرص عني ماء تنبع مث  زوجها. عن خيانة املرأةَ حاجز 

ستحوذ عىل الَّسد، وأن يلجم النسق غري أن النسق املركزي حاول يف بعض احلكايات أن ي   

ط الضوء عىل عاقبة اخليانة وفظاعتها، املخالف عن تاديه يف إشاعة اخليانة بني األزواج، فسل  

 يسري نحو إنزال عقوبة القتل بالزوجة اخلائنة، فنجح يف ذلك بعض النجاح. وجعل الَّسدَ 

كايات، بعض احليف النسق املركزي  بطل عملأن ي   ويف الوقت نفسه استطاع النسق املخالف   

كان رجٌل غيور "ها، ففي حديث ابن امللك والوزراء السبعة يعاقبٌة تسوء مرتكبَ فلم يكن للخيانة 

ا فاشرتى  ،فطال عليه احلال ،فامتنع من السفر غرية  عليها ،سن ومجالذات ح   امرأةٌ  وكانت له ،جدًّ

ا يسمى الببغاء وأوصاه أال يصري يشء يف داره  ،وجعله يف قفص من حديد ،مه الكالمَ فعلّ  ،طائر 

وكان الطائر ينظر  ،ه خليال  امرأت   واختذت   ،ذلك الرجل سافر ...ثم إنّ ،إال أعلمه به عند عودته

 .2"وسأله عن اخلرب، فأعلمه بام رأى ،من سفره دعا الطريَ  م الرجل  ، فلام قدِ إىل ما يصنعان
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 ن  َس وذلك ب ؛اقرتفتهبام  ويضمن النسق املخالف يف ذلك املوقف أال يصيب الزوجَة مكروهٌ    

 هامفإن أحسنت .اللجوء إىل املكر واحليلة :هو، ورد يف احلكايات ينجي من عقوبة اخليانةقانون مطّ 

 .عقوبة   املوتالنجاة من بله  ،بمكاسبظفرت  املرأة

 مرأةام وقع الك ؛قتل املرأةاخليانات التي ال مكر فيها ت  في ف ؛احلكايات ذلك القانون يف ميضوي   

يف حديث ابن التاجر  ابن التاجر امرأة، ويف احلكاية اإلطارية امللك )دارم( امرأة)زهر البساتني(، و

كرتا يف حديث ابن امللك والوزراء أما يف حكايتي الببغاء وغالم اخلليل اللتني ذ   .مع الغريب

 .ذلك القانون عىلالسبعة، فتنجو املرأة اخلائنة 

يف الليل إىل  عمدت  "أهنا  ويف حكاية الببغاء، فهمن عقوبة اخليانة  املرأةَ  نقذأ ذيال كراملأما    

حتى  ،ىواخلادم تطحن بالرح ،وتلوح بمرآة اهلند ،تنضح عليه املاء بغربال وجعلت   ،الببغاء

وقال له: أخربين بام رأيَت البارحة. فقال له  ،أصبح اهلل بخري الصباح، ثم أتى الرجل إىل الطري

الربق والرعد واملطر؟ فلام سمع ذلك من أفتح عيني البارحة من شدة  أن   الطري: وهل قدرت  

! فكل ما ؟مطر كان البارحة كذب فيام ما قاله عن زوجتي، وأيي  قال يف نفسه: هذا الطري   ،الطري
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ن اوبذلك ك، 1"وريض عنها ،وصالح امرأته ،وكَّس القفص ،ثني به باطل. ثم أطلق الطريحد  

ا من مظاهر قوِتا وتفوقها، سبب ا يف نجاِتااملرأة  مكر    أعلم منها بداإن فهو والرجل،  عىل وَمظهر 

معرفته علمه و استخدامملا حاول  فإنه، ومل تعرف هي ذلك ،عرف قدرة الببغاء عىل الكالم عندما

 .  ذلك يف أخفق األنثىعىل  تفوقلي

: مرة مع غالم خليلها، ها مرتني متتاليتنيزوَج  املرأة خانتقد ف ،ة غالم اخلليليف حكاي وأما   

م أعقبتها بأخرى مع ث ،2"نفسها، فأجاهبا إىل ذلكفلام دخل عليها الغالم  أعجبها، فدعته إىل "

أنه قد أتى أخفِت الغالَم يف خمدع،  املرأة   فاستبطأه مواله، فمشى يف أثره، فلام علمِت "خليلها، 

وأدخلت  خليَلها، فسأهلا عن الغالم، فقالت له: جاء وسألني عن زوجي هل هو حارض أم ال؟ 

ا. فمكث خليلها حتى قىض ح  .3"اجته منهاثم خرج مَّسع 

ر الَّسد      تبال ال  فهي ؛رأة عىل املحظورما عند املرأة من اجليف هذا اجلزء من احلكاية  ويصو 

 ه.د  سيّ  صل إليهاومل تصرب حتى يإليها، عّجلت باستدراج الغالم  ا؛ ولذمرات بارتكاب الفاحشة
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 ن  واملكر، وحتِس  تتقن احليلةَ  ألهناحضور زوجها، واّطالعه عىل خيانتها،  بإمكان ثم إهنا مل تعبأ

 مهام أرسفت وهبذا فإن النسق املخالف يضمن هلا السالمةَ  .إن  نزلت  هبا التخليَص من األزمات

 ،الرجالن عندهاوكان  بعلها، بقدومالزوجة فحني أحست ويؤكد الَّسد ذلك؛  ،عىل نفسها

 ،عىل باب املجلس ف  وقِ  ،يف يدكَ  سيفَك  فخذ   فقالت خلليلها: قم  "، ساعتهايف  املكيدةَ  رِت دبّ 

 املرأةِ  فسأله زوج   ،وخرج وسيفه يف يده ،زوجي. ففعل ذلك وال تكلم   ثم انطلق   ،دينني وهد  ب  وس  

عىل املرأة وقال هلا: ما شأن هذا الرجل؟ فقالت له: هرب  فدخل الرجل   ،ه حتى خرجب  فلم جي  

ه من الدخول عليه فمنعت   ،فأتى مواله عىل إثره ليرضبه بالسيف ،ر يب ودخل الداراه فاستجغالم  

هو يف املخدع. فخرج زوج املرأة ينظر هل ذهب  :وأين الغالم؟ فقالت :يف بيتي. فقال هلا زوجها

افلم جيد  ؟مواله فقد ذهب  اخرج   :وقال للغالم ،وأتى إىل املخدع ،فرجع إىل منزله ،أحد 

دةمن عقوبة م خّلصت املرأة نفسهاف، 1"موالك     .هامكرأتقنت  ا، ونجت ملّ ؤك 

ا،     ا لتشرتي "وكذلك كان شأن املرأة التي بعثها زوجها إىل السوق لتشرتي طعام  وأعطاها درمه 

ا، فأتت به صاحب الروز، وأعطته الدرهم، فاكتال هلا الروز، وقال هلا: ال يصلح الروز إال  به روز 
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، فعرض عليها النيل منها مقابل 1"ال واهلل ما عندي سكربالسكر، فهل عندك سكر؟ قالت له: 

، فلم حيّل هبا أيي 2رتكبته من اخليانةاالسكر فوافقت، ثم إهنا احتالت عىل زوجها لت خفي عنه ما 

صحة القانون الذي رسمه النسق املخالف، فال رضر عىل املرأة إذا أحسنت  تتأكدذا هبمكروه، و

 احليلة واملكر.

ا، فهو خيل ص الزوجة من الوقوع يف تبعاته؛ فمن احليلة  مبدأ تطبيقيصلح و    يف باب االعتداء أيض 

إحدى النساء  إذ صنعت   ؛ابن امللك والوزراء السبعة ديثمن ح حكاية تثال الفيلما جاء يف ذلك 

ا لزوجها خرج عليها اللصوص،  ،فلام كانت يف بعض الطريق"، يف سلة ومحلت ه إليه ،طعام 

من دون أن أرادت أن تعود إىل زوجها، وانرصفوا وبعد أن اعتدوا عليها  ،3"وها إىل موضعفأخذ

وصنعوا من احلمص املوجود فيها  ،غري أهنا مل تدِر أن اللصوص أخذوا السلةت شعره بام جرى هلا، 

أنه صنع  علمت   ،فلام رأته وحيك ما هذا؟"تثال فيل، فلام وضعت السلة أمام زوجها قال هلا: 

 رأيت يف املنام أن فيال  " :كيدهافقالت من  لئال يصيبها مكروه، ؛فسارعت إىل احليلة ،4"اللصوص
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وأطعمه لك. فشكرها  ،من احلمص فأوصاين أن أصنع لك فيال   ،ينبعض املعرب   يطؤك، فسألت  

 .1"وأقبل يأكل ،وظن أهنا صادقة يف قوهلا ،زوجها عىل ذلك

 مما سبق أن اخليانة الزوجية عند املرأة كانت إحدى وسائلها للتعبري عن تردها عىل سلطة نّي يتب   

إىل  املغاير أن املرأة تسعى تلبية الرغبات فقط، بل أظهر الَّسد    ارتكاهباوليس الدافع إىلالرجل، 

ا.  حتقيق الغرضني مع 

 نحو تصوير انتفاء وّجه الَّسدَ رات، فأن وقوع اخليانة ال حيتاج إىل مرباملخالف  النسق   أّكدوقد    

ن  أزواجهّن؛ اخليانة دوافع أو  زواجمن نقص يف األ مل يكن  يشتكنيَ إذ  عند معظم النساء اللوايت خ 

وحيسنون معاملتهن، ، كفاءة وذو أزواجهنّ  عن أن ل أو أسباب احلياة الكريمة، فضال  األموا

 يستوون معهن يف اجلامل اخلَلقي.و

وّجهها إىل كيفية اتقائها باحليلة حني  النسق املخالف أن يدفع عن املرأة اخلائنة العقوبةَ  واستطاع   

 .مل يكن للخيانة أو حتى االعتداء اجلنيس تبعات تدفع إىل جتنبهام أو اخلوف منهام، وبذلك واملكر
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  احلربر الزير استخدام : املبحث الثالث   

أّن "فعن ابن عباس ريض اهلل هو هبا،  ههَ تشبي كذلك و ،الرجلباملرأة  شبيهاملركزية ت الثقافة   تنبذ   

ا، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:  ت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم متقل دة  قوس  امرأة مر 

 .1"لعَن اهلل  املتشبهاِت من النساء بالرجال، واملتشبهني من الرجال بالنساء

تسعى فهي من التمرد عىل سلطة الرجل،  ارضب   ي الفرسان يف احلكاياتَّسبل املرأة بزت يأيتو   

قد حقق هلا التنكر بزي ها، وسلطتإىل الفتك به، أو إظهار هيبتها أمامه، أو إخضاعه ل ئهمن ورا

 .يف ذلك النجاحبعض الرجال 

ا لتلك املرأة يف حديث سليامن بن عبد امللك؛و    ارية  اجلخرجت  "إذ  تصف احلكايات أنموذج 

ا، وإن   م كل  شاكية يف السالح، وهي راكبٌة رمكة  بلقاء عنقاء، ِتش   ما تلقى، إن  أرسلَتها مشت  رفق 

طارت ترقى، َتسبِق وال ت سَبق، وعىل اجلارية درٌع داودّية، وعىل رأسها بيضٌة عادية، مكوكبٌة هبّية، 

ا هندي   ا، وبيدها قناٌة عشارية، ثم برزت  بالذهب حملية، وتعممت  بثالث عامئم، وتقل دت  سيف 

 .2"وسط امليدان ونادت: يا معرش الفرسان، أين الزعيم نفسه؟
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ا إىلال ي احلريبّ  زّي الب املرأةِ  ر  تنكي و    رغبات ل ، بل يأيت أحيان ا إرضاء  نِزالوقوع معركة أو  فيض أبد 

وع يف نفس الرج بّث ة حماول املرأة يف من النسوة  التاجر خترج جمموعةٌ حديث الفتى  فيف ل؛الر 

ا يف م راكبة   قائدِتنّ  بزي الفرسان، تتقدمهنّ  متنكرات   إذ هو  ،فلام قرب املساء"، مهيب وكبأسد 

عظيم، وآخر عىل أسد...  عىل فيل   راكٌب  يتقدمهم فارٌس  ،بعرشة فوارس قد خرجوا من القرص

 كِره الفتى التاجرأن ت   ،هبيبة زهيا املجموعة،قائدة استطاعت ، و1"األبطال جوار  يف زّي  وإذا هبنّ 

َلصومل يستطع الفتى أن  يَ ها يف املأكل واملرشب، تشارك، ومعىل اجللوس معها من سلطتها إال  م 

وسارت مع جوارهيا  ،منه عت  ثم أرجع... وتود   ،وأنا أغيب عنك سبعة أيام"، عنه ابتغ حني

فلام كان يف اليوم السادس  ،وبقي الفتى يأكل ويرشب حتى تّت له مخسة أيام ،ري  يف الس   دي جتِ 

 .2"احلياة يف هذه الدنيا بغضت   واهللِ ،ما بعد هذا إال املوت   واهللِ ثم قال: ،شديدة   استوحش وحشة  

 ، وهي تبعي تهفيها هوالفتى ما كانت تنطوي عليه نفسه من كراهة احلال التي  قول من فَهموي     

 تسيرياملرأة عىل  قدرةَ  أثبتد املغاير الَّّس  لكن .هادفعه ذلك إىل اهلروب منف ،وإمالءاِتا للمرأة

  .  لبهيف ق تهايف إتقان استخدام الزي احلريب لزرع مهاب هليست دون االرجل، وأهن
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حديث نجم يف ام كتنتقم من سلطته الذكورية، ل تحارب الرجَل ف ان،فرسالبزي  ر املرأة  قد تتنك  و   

ا جاريةٌ  ت  ضا؛ إذ خالضياء بن مدبر امللك فسار "(، ءنجم الضياابن امللك )ضد  حرب ا رضوس 

كانت  ورماه بحربة   ،عليه وانقض   ،عظيمة   وصاح به صيحة   ،ب من ابن امللكحتى قر   الفارس  

ا عىل الفارس صيحة   ،امللك عن طريقها فخرج ابن   ،بيده وحتاربا ساعة   ،منكرة   وصاح أيض 

 .1"طويلة  

يف جمال  نيمتكافئوالفارس  هاجيعلإىل الكفاءة القتالية العالية  اريةوال شك أن وصول تلك اجل   

فق اوعىل ما ي د  الَّّس  ري  فيِس ، ز املتلقي إىل معرفة من ستكون له الغلبة  حيف  ، وهو ةاحلربي ةزلانامل

يف انتصار الرجل عىل  توقعات  الحقق تتو، اجلاريةَ امللك  بن  ا ب  غلِ يو ،السائد يف الثقافة املركزية

 ،واختطفه من رسجه ،وهجم عليه هجمة األسد ،وإذا بابن امللك قد صاح بالفارس"املرأة، 

له ثامين عرشة ذؤابة من  وظهرت   ،وجبذه إليه حتى طارت العاممة عن رأس الفارس ،قهوعلّ 

 . 2"وإذا هبا جارية ،الشعر األسود
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 َعِقب ذلك احلدث الَّسد   جاءليناكده، ف الرجل انتصار حدثلكن النسق املخالف تسلل إىل    

وأنا  ،هعم   ابنةَ  ، واختطفت  الذي كان معَك  الشاب   أنا التي قتلت  " :ختاطب الفارس اريةاجل قولب

كان ابن امللك قد فاز يف جولة رصاع  فإن  ، 1"غلبني إال أنَت  بطال   وما رأيت   ،دة هذا القرصسيّ 

 ه إىل انتصارات ال ِقَبل له بانتزاعها منها.سبقت   معها، فإهنا

يف  ت  قَ صدَ  ة عندمايف صورة مثاليّ  تبد ، وهي أهنااريةاجل كالم من ت سَتنبط وثمة إساءة أخرى   

ة  صور الفارس املنترِص  ة  ت صوركان حني يف .أمامه واعرتفت  هبزيمتها ،حديثها مع الفارس

ا أنهفقد ادّ  ؛منتقصة   ليقلل من شأن قدرِتا عىل ، 2"صعلوك من صعاليك العرب رجٌل " عى كذب 

ويربر صعوبَة انتصاره عليها. لكنها فضحت كذبه وأذلته حني قالت مواجهته يف بداية املعركة، 

رأة أقوى وهبذا كان حدس  امل، 3"واهللِ ما أنَت إال أمري من األمراء، وما تفعل الصعاليك مثلك"له: 

  معركتهاأنّ  نت  بي  حني القتالية  كفاءِتااستطاعت اجلارية أن تؤكد من مكر الرجل واحتياله، و

 .أمري فارس معكانت 
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تعدها الثقافة املركزية مما خيص الرجال دون  املرأة ثالثة أمور ِت مجعيف حديث ظافر بن الحق و   

 كان أيب بطال  "قالت: إذ  ؛غريهم: لبس زي الفرسان، والقتال يف املعارك، والتسمي بأسامء الرجال

 ،فسامين السويد بن عامر عىل اسم رجل، وعلمني ركوب اخليل ،ومل يكن له ولد ذكر ،من األبطال

 .1"كام ترى فرصت   ،ومبارزة األقران والفرسان ،وخوضان الليل باحلسام، والطعن بالسنان

من أجل و احليلة لتنجو من القتل،سالح تلجأ إىل  ،الرجل قتاليف جولة  َّس األنثى خت عندماو   

أنا التي "اب الدماء عىل الفارس الذي غلبها، فقالت له: الضياء بنت خّض  احتالت شمس   ذلك

ابنة عامر، وهي اآلن عندي ويف قرصي،  السويد اجلاريةَ أنا التي أخذت لك و ،دخلت عليَك القبة

فكانت اجلارية تتظاهر  .2" جزيال  فقد أعطاك اهلل ماال   ،عني فخل   ،بسيف األعالم ت  وأنا تسميّ 

قه القوَل وت، فارسأمام ال بالضعف د  وذلك مدعاة للعفو والصفح عنها، بام اقرتفته يف حقه،  ص 

م يقاتل ليستعيدها، ثالفارس سالمة اجلارية التي كان بياَن بخطئها إىل االعرتاف ثم أضافت 
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كان قد أراد " ل، فوصلت باجتامع تلك الوسائل إىل غرضها، ونجت من القتل بعد أنأغوته باملا

 .1"قتلها

وملا كانت األنثى  مكاسب لألنثى يف تردها عىل سلطة الرجل، حتقيَق   إذناحلريبّ  استطاع الزيي    

، مجعت إىل الزي احلريب توظيَف املكر واحليلة إلتام نجاحها يف قهر  أضعف من الرجل ِخلقة 

 الرجل وكَّس شوكته.

مجلة  من األمور؛ منها: إبراز الكفاءة  حيققتَّسبل املرأة بزي الفرسان  الَّسد املغاير أن   أظهرو   

ل هبا، والتأكيد عىل أن املرأة املقاتلة أحرص من الرجل احلربية عند املرأة، وبيان عدم تفّرد الرج

  بيضاء نقية ال يشوهبا كذب أو غدر باخلصم. بقاء صورِتا إعىل 

 إذالل الرجل: املبحث الرابع

تقوم بأدوار خمتلفة جتعل فن املرأة يف إذالل الرجل؛ تفنيحياول الَّسد املغاير يف احلكايات إظهار     

ا هلا، فتارة   وتارة  تستفزه  ،ل فيه العقوبةنزِ ت  تارة  و ،ه صورتهتشو  تارة  تتحكم بشهواته، ومنه تبع 

 املهالك. لرتديه
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، فكان حقق رغبتها يف إذالل الرجلتلالتاجر عىل الفتى  احتالت جاريةٌ  ففي حديث الفتى التاجر   

في ؛ فإليها بعد مرة لتزيد من جذبه رر ذلك مرة  ، وكانت تكبأن ختتفيبها لنفسه تتمنع عنه كلام طل

ا من ثيابه"املرة األوىل  وسار هبا موضع النزول، فأنزهلا يف  ،وأردفها خلفه ،ألقى الفتى عليها ثوب 

  .1"أسري إليها ،ونامت العيون ،ورضب هلا فسطاط ا... وقال يف نفسه: إذا جن  الليل ،موضع

ة  وفق أن تكون  اجلارية أبت  لكن     َ فلام "توارت عنه، بل  فلم تستجب له،رغبات الرجل، مسري 

ا ،قام الفتى ومشى إىل تلك اجلارية ،ونامت العيون ،جن الليل وال وقع هلا عىل  ،فلم جيد هلا خرب 

 ههبيئة تستغويتى الف تعود إىلمنها  يف كلي كانت ثالث ليال، و فام زالت اجلارية تعيد اختفاءها ،2"أثر

قاخلطاب الديني لتثم زادت فوق ذلك توظيف أكثر فأكثر،  هبا ؛ ه هباإليها، وتزيد تعليقَ الفتى  شو 

مل جترب األمور.... ولكن الذنب  ،ألنك شاب صغري السن ،الذنب مغفور لك لكنّ " إذ قالت له:

لقنا للرجال فتنة  ألنّ  ؛مغفور لك ا إلغواء الفتى وتسيريه  ستخدمفكانت ت .3"ا خ  هيئتها وكالمها مع 

 .ما تريدوفق 
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ره هبا قلب الفتى، إحكام هواها يف من اجلارية تكنت ملا و    جلست  معه حتت شجرة، وأثناء تفكي

ته  ،ورضبت به األرض ،ورفعته من األرض ،واختطفت الفتى"انتفضت قائمة عىل قدميها،  وشد 

عن طريق ، فتىيف إذالل ال وصلت بذلك إىل حتقيق رغبتهاف، 1"وربطته إىل شجرة ،بالقيد كتاف ا

 . هلا ذلك متعة   كانو، وثاقه شد  ه ورضبِ 

ض الرجل عىل     وقد تلجأ األنثى إىل طرف آخر يقوم بمهمة إذالل الرجل نيابة  عنها، فتحر 

ختاطب  ففي حديث ظافر بن الحق ؛فيهام وحتريك مشاعر النخوة ،ستفزازاالعن طريق  الرجل

ناهي ا ينهاك عن دخول الوادي؟  أما أصبَت  ،يا هذا الفارس"جمموعة من النسوة أحد الفرسان: 

 ،صطىل له بنارال ي  " ،بوجود بطل من األبطال ، وظلت النسوة هيددن الفارَس 2"زاجرٌ  أما زجركَ 

يا هذا "حتى إذا الح له من بعيد قلن له:  ،ن يلقاه ويقارعهأل يزداد محية  ، ف3"وارن له بجِ سكَ وال ي  

غانام  قبل أن يصل  وبروحَك  ،امل  سا بنفسَك  فانج   ،هذا هو البطل الذي ذكرناه لك ،الفارس

، فيتخلصَن يقاتل ذلك البطَل غرض اجلواري من إهلاب مشاعر الفارس إال أن ومل يكن ، 4"إليك
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ا ك بمشاهدة معركة ضارية بني رجلني يمرغان أثناء ذل ويستمتعنَ  ،من أحدمها أو من االثنني مع 

 أنفهام من أجلهّن.

إخراجه عن صوابه بغرض مشهد استفزاز الرجل يف حديث سليامن بن عبد امللك ويتكرر    

وإذا يف وسطها جارية كأهنا الربق "دخل سليامن عىل جارية يف قبتها، إذ  ؛إلقائه يف املهالكو

قة من ذوائب شعرها. فإذا هي معل   ،أو الغزال الراتع، فنظر إىل اجلارية ،أو البدر الطالع ،اخلاطف

 يا جارية. ما ل أراك معلقة  من شعر رأسك؟ ومن فعل بك هذه الفعلة؟ فقال: السالم عليِك 

 ناهي ا ينهاك عن دخول هذا الوادي؟ أما زجرك زاجر؟... انج   أما أصبَت  !قالت له: يا مسكني

 .1"والداهية العظمى ،ة الكربىالطامّ  ك غانام  قبل أن تأتيَك وبوجه ،بنفسك سامل ا

ا يف خطاهبا احلامس، فق ديثاحل ايف هذغري أن اجلارية     اسمي "الت لسليامن: د قكانت أشد تأثري 

فاختلسني  ،مع اجلواري خرجت   ،ليىل ابنة باسط اللواء وصاحب حصن النجوم ووادي الركبان

 أشعلت   ذلكوب عت،وبّينت له أنه أراد االعتداء عليها فتمن   ،2"وأتى يب إىل هذا املوضع ،هذا البطل

    البطل. مع أن يتقاتل  نار الغرية يف نفس سليامن، وضمنت  
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هلم اإليذاء اجلسدي والنفيس،  بت  أو جمموعة من الرجال، فسب رجال   تغوأ إذاوتفرح األنثى    

 .الرجل وتتصيد يف سبيل حتقيق ذلك املتعففني من الرجال؛ ألنه أشفى لغليلها يف االنتقام من

ه بالفتى املرصي اجلارية   ت هفعل امذلك فييظهر     خترّيته فتى  إذ ؛يف حديث الفتى املرصي مع ابنة عم 

ا عند " ا بالقراءة. فلام كان ذات يوم من األيام جالس  مجيل الوجه، حسن الصورة... وكان مولع 

منه  ، فلام قربت  الغزال الراتع كأهنا البدر الطالع أمي  به جاريةٌ  ت  إذ مر   ،باب داره يقرأ يف كتاب

مت النساءَ  وقالت له: يا فتى، أنَت  ،عن وجهها كشفت   ؟ فرفع رأسه إليها، عىل نفسَك  الذي حر 

 ؛من األذية بالفتى بام صنعت   فرحة   1"فلام رآها خر  مغشيًّا عليه. فسارت اجلارية يف حال سبيلها

إىل منزله... وخر  عند بابه مغشيًّا  باهت ا ويف قلبه منها ما ال تطفئه سبعة أبحر، ثم انرصف"بقي  إذ

ا ال يأكل وال يرشب 2"عليه  .فتنة اجلارية ا نزل به منمم حتى أتوه باألطباء ليعاجلوه، وظل أيام 

 ث معهياحلد وتتجنَب  ،يهبالنظر إل تكتفيمنها أن  ،أخرى إلذالل الرجل ائلتلجأ املرأة إىل وسو   

؛ سهل عليها إذالله ،، فتكون نظراِتا أمعن يف إغوائه، حتى إذا وقع يف رشاكهاذلك مهام سأهلا

غري أن ديار بغداد عليها "رجال يف دار ببغداد، مجاعة من الففي حديث األربعة أصحاب نزل 
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وكان بني أيدهيم طعام ورشاب، سقط  ،وجن عليهم الليل ،شبابيك احلديد، فلام دخلوا الدار

: من فقاموا من حينهم ونظروا ما اخلرب؟ فرأوا جارية كأهنا البدر الطالع، فقالوا هلا ،عليهم الشباك

كان ف .1"واحد: أنا آخذها وقال كلي  ،أنِت يا جارية؟ فلم جتبهم، فعطف بعضهم عىل بعض

، وبات كلي منهم يقاس 2"تنازعوا عليها"ثم إهنم  ،ئهمإغوا رضب ا من كالمهمإعراضها عن 

 املتاعب، ويركب اخلطوب حتى يظفر هبا، يف حني كانت هي غري مبالية بام حل  هبم.

تصنع  ففي حديث ابن امللك والوزراء السبعة ؛إحلاق األذى اجلسدي بالرجلاملرأة يف  تساهمو   

 فيشرتهيام لسيده ،يوم غالمٌ  يأيت إليها كل  واج، رَ لعالج اخل   عَملسترغيفي خبز من عجينة ت   جاريةٌ 

 .وهو ال يعلم سوء فعلها التاجر،

ئِلت  عن سبب لام ف ه؛ومل تظهر حقيقة اخلبز إال حني توقفت اجلارية عن صنع     :أجابت ،ذلكس 

وتعجنونه بالسمن  ،يف ظهره، فقال لنا الطبيب: تأخذون الدرمك والطيب خرج لسيدي خراٌج "

 ،فإذا نزعناه خبزناه رغيفني كام ترى ،فإنه يربأ. فصنعنا ذلك ،وتضعونه عىل اخلراج ،والعسل

فلم نصنع له شيئ ا. فلام سمع  ،وكان غالمك هذا يشرتهيام مني، وإن سيدي قد برأ جرحه وأفاق
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 فمي وبدين، فكيف أغسل جويف؟ أغسل   وقال له: ،التاجر ذلك دعا بالويل والثبور ودعا بطبيب

ا وتستخفي به الرجَل  تقرأن اجلارية حتلوال . ف1"فقال له الطبيب: ال سبيل إىل ذلك ، ملا أعطته طعام 

ا ال يصلح أن  مفاسد    حليوان. ي قد 

املرأة عىل تغيري شكل زوجها،  قدررها الَّسد املغاير، أن تومن رضوب إذالل الرجل التي صوّ    

من  تزوج عبدٌ  قبيحة مزدراة؛ ففي حديث حلس املضحك مع هبرام امللك هيئاتله إىل فتحو  

ه إليها، فتبعها ومالت نفس   ،فأعجبته ،هلا، فلمحها العبد   رٌب فزارها تِ "امرأة، ولبث معها مدة، 

 ،به إىل زوجته العبد مل ينتِه، فاشتكت   مت منه، وإنّ فترب   ،وجعل يالزمها ويراسلها ،العبد إىل منزهلا

ا، فلام رأت ذلك منه  ،وهنته ،رته بالعهودوذكّ  ،هه عىل ذلك وزجرت  ه امرأت  فعاتبت   فازداد العبد إحلاح 

ها غضب   اشتد  "ثم  ،2"تستخدمه يف كل مهنة ه الوجه، وجعلت  مشو   ،فصار أسود اللون ،هسحرت

ا، فصارت تكريه ملن يستعمله يف أشق األ ،فسحرته ،عليه له أثقل  ،عاملفصار محار  وحيم 

 فحققت املرأة بذلك استصغار الرجل يف الشكل واملضمون. .3"األمحال
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ففي حديث ابن امللك والوزراء  ؛مهام أويت من العلم والدهاءتستطيع املرأة إذالل الرجل و   

 ،ه ما عنده من العلمسألت  " امرأة   ثم إنّ  ،النساء وكيدهن يف كتاب ع مكرَ أنه مجَ  عى رجٌل ادّ  السبعة

ا لكن الرجل أ سِقط يف ، 1"فأخربها أنه قد عرف مكر النساء وكيدهن، وأنه قد مجع من ذلك كتاب 

حتى إذا أيقن لكه، كادت ِت  له  مكيدة   تلك املرأة رت  دبّ فقد ، الَّسد عبث ما فعله أظهريده، و

هذا يف كتابك؟ قال: ال  كيف رأيَت؟ هل كتبَت "أخرجته منه بمكيدة أخرى، وقالت له:  باهلالك

 مكرَ  وعلم أنّ  ،ه وأحرقهمن عندها، وأخذ كتابَ  . فخرج الرجل  باطال   عناءكَ  عَت . قالت: ضيّ واهللِ

 .همهام أويت مناملدعي العلم  وهبذا استطاعت املرأة أن تنتقص قدر الرجل .2"النساء ال يبلغه أحدٌ 

إىل ما ه لتستدرجه تغوي كانت، فيتبني مما سبق تنوع السبل التي سلكتها املرأة إلذالل الرجل   

ا ونفسيًّا،  ومل تقترص يف ذلك عىل فئة من الرجال دون  .تكر به لرتديه املهالك أويؤذيه جسديًّ

 غريهم.

من قيمة الرجل يفيض إىل فوىض اجتامعية؛ وذلك أن سلطته التي منحته إياها الثقافة  واحلطّ    

 وأحني تتمرد عليه  غري أهناض أن تكون تابعة له، فرَت بأن يرعى حقوق املرأة التي ي   املركزية ت لزمه
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تقلب لكنها يف الوقت نفسه فتنال بذلك حريتها، ، ته جتاههامسؤولييتنصل من  تدفعه إىل أنتذله 

 تضيع احلقوق والواجبات بينهام.ف ،بني التابع واملتبوع ألدوارا

 

وبعد، فقد ظهر الوجه الثالث للنسق املخالف الذي كان يتحكم بالَّسد يف حكايات )مائة ليلة    

ا يف احلكايات، لكن تأثريه وليلة( مواضعات الثقافة  يف، وهو دون الوجهني األول والثاين انتشار 

العلة يف ذلك أن هدم األساس الذي تقوم عليه العالقة بني الرجل و املركزية ال يقل شأن ا عنهام.

، إذ مها النواة الصغرى فيه، واملحور الذي تدو كثري ر حوله واملرأة يتسبب يف اهنيار املجتمع كامال 

 .العالقات االجتامعية من

ا كبرية إلوقد      وحثها عىل اخلروج عن سلطة الرجل؛غواء املرأة بذل النسق  املخالف جهود 

وال ينبذها عامة الناس وخاصتهم، و، سالكامل صعبة   ذلك للوصول إىل حتال هباالتي افالطرائق 

 ، وهو جني املكاسب.بام يشجع عىل السلوك فيها هاولذلك كان ال بد من تزيين القتل،فعل سيام 
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د عن املغاَيرة، وتوجيهه نحو تبيني سوء عاقبة التمرد عىل الَّس هكف  ومل يأل النسق املركزي يف    

، لكن النسق املخالف استعان بقوة املكاسب التي يف اخليانة الزوجية قوانني الثقافة املركزية

 ، وضبط اخليانة برشوط تنجي مرتكبيها.، فمنعه من حتقيق ذلكتستهوي الناس
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 خامتة

نيت هذه الرسالة عىل فرضية مؤداها أن الثقافة املركزية مَه       ،)مائة ليلة وليلة( شت حكاياِت ب 

ا رسميًّا بسبب خروجها عىل مواضعات  قد أظهرو. النسق املركزي ورفضت االعرتاف هبا أدب 

فالنسق املخالف طغى  ؛الفرضيةتلك صحة  يةفثقا قراءة قراءِتاكايات واحلالوقوف عىل مدونة 

  .ه نحو املغاَيرة، وسري  يف معظم احلكايات عىل الَّسد

ا من خروقات ثالثةال الفصول   تبّينوقد     كَّس ) في جمالف؛ لتلك املواضعات ذلك النسق عدد 

أكثر من  منافع العقوقأن ، ووجه ما عىل عقوق الوالدين مفيدٌ  تبني  أن (األعراف والتقاليد

إنكار  يقوف، ناسالخمتلفة من يف طبقات مقابلة اإلحسان باإلساءة  خليقة   ظهرتو .مضاره

، وأن تكون خرباِتم وجتارهبم التوقري واإلجاللجعل العجائز يف منزلة  من وبدال   .بينهماملعروف 

صفات ال تليق  هبم تلصقوأ   ،مصورِت   هتو  ش   العملية يف احلياة موظ فة يف إفادة من يأيت بعدهم،

كإنكار املعروف، واستخدام السحر، والتعدي عىل حقوق اآلخرين، واستباحة  كبار السن؛ب

 أعراض الناس، ونحوها من الصفات الذميمة.
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األعاجم  تفضيل فيها، فجاء من شأنه من العنرص العريب واحلطي  االنتقاص  يف احلكايات  بداو   

تفّوقهم يف القوة العسكرية، وإبداعهم يف  يرصوتمن غري املسلمني عىل العرب املسلمني، و

 التفكري، ودقتهم يف الصنعة، ومجاهلم اخلَل قي واخل ل قي. 

 رضورة اجلد والعمل لكسب الرزق وحتقيق الغنى، ففي احلكايات طرائق   قولةم ظهر بطالنو   

الَّسقة، أو القتل، السطو، أو تقوم عىل يف غالبها ش دون عناء، وهي توصل إىل الثراء الفاح سهلة

 أو التجسس، أو الغش. 

وربام يكون )كَّس العرف( مما تأباه النفس البرشية وتعافه لبشاعة فعله؛ نحو التمثيل بالقتىل،    

ف ف من وطأة كراهة القيام به بأن ي سل ط الضوء عىل الفوائد التي  ست جنى بعد ويف هذه احلال خي 

 وقوعه.

: سوء التدبري، نحوخالئق القائمني عليها؛  بعض تكشفانفقد ، (تنقيص السلطة) أما يف جمال   

ونقص العقل، واجلهل باملسل امت، والتهور، والرعونة، وإلقاء النفس يف التهلكة، واالشتغال 

بمهن العامة، وعدم الرتفع عن القيام بأمور ال تليق بذي سلطان، واالستهتار باألعراض، 

واخلرافات، والسذاجة يف إصدار القرارات، وعدم احلزم يف إنفاذها، واالحتكام إىل املنامات 
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، ومساعدة السفهاء يف توليهم املناصب، والتخبط السقيمة واالنسياق وراء االنفعاالت النفسية

الضحك، وهدر األموال، وإكرام اخلارجني عن القانون،  املبالغة يفبني العقل والعاطفة، و

كرالاإلقبال عىل  أصحاب السلطة إىل ذلك عَ ومَجَ  .حكاموالتبعية للمرأة يف إصدار األ وارتكاب  سي

مَتني عندهم عىل شؤون املعيشة. حتى صارتا ،اإلدمان عليهامويف تعاطيهام،  وافبالغ ،الفاحشة  مقد 

ل ق احلياء، وا نساء   تثمرست  او     ستسهالالسلطة الدينية احلاكمة يف تشجيع العامة عىل كَّس خ 

العيب عن املجاهرة باخلروج عىل قوانني الثقافة  يفِ ثم إنه ن   .الفحش، والتفنن فيه، ومكافأة املاجن

 السلطة قدوة  يف ذلك. تعلن للعامة منافع ذلك اخلروج، وج  ي  املركزية، وز  

فتهافتهم عىل املال والنساء  ؛السلطة أيامهنم ومواثيقهم يذوحفظ  ظهر يف احلكايات عدمو   

موا من أقسموا به عليها، بل إهنم اختذوا الكذب دهم، ويعظ  ووإغراءاِتام أقوى من أن حيفظوا عه

 .مرفوضة يف الثقافة املركزيةمطية  للوصول إىل مآرب 

وبدت الغرية عند امللوك مضطربة، ال تستقيم عىل حال؛ فكان حديثهم عنها يتناقض مع    

الغرية ثم أ لِصقت الذكورية، والغرية األنثوية  وقع اخللط بنيمواقفهم منها، وهبذا االضطراب 

 .سَتنزلوا عن مرتبتهمذوي السلطان، لي  ب األنثوية
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تقوية و ،من شأن سلطة الرجل احلطّ  ظهرقد ف، (التمرد األنثوي عىل سلطة الرجل) وأما يف جمال   

ِسمالتمرد عليه،   عجز أمام قدرات املرأة ومواهبها.  القصور وبال وو 

ظ ف القتل  يف احلكايات للت    للوصول إىل حتقيق رغبات  التمّرد، فكان سبيال  عبري عن ذلك وقد و 

ا ملطلبها يف التحّرر من التبعية ملن له الوالية عليها،   تكون ولية نفسها. لاملرأة، وإظهار 

ع به، لتقبي وألن فعل القتل صعٌب     ى منه؛ فإذا كانت كثرية ، وذات نحجم املكاسب التي جت  ط و 

 غري مستنَكر  يف قناعة القتل فعل  صبح أوهبذا  وإال فال.ق، فإنه يقع، تحقي ال مضمونةشأن، و

ه يف احلكايات عىل طبقة نساء السلطة، ، بطالنه من أساسه مع ،املتلقي ومل يقترص حبي القتل وإنفاذ 

 .كله نساء املجتمع تعمي ظاهرة  بدابل 

 ر  بل ، سهل الوقوع فعل اخليانة الزوجية بداو   
عن املرأة الواقعة فيه، وإذا كان فعل  ع احلََرج  فِ

َل اخليانِة أقلي كلفة   ا من مظاهر التمرد األنثوي، فإّن فِع  القتل مما يصعب تطويعه ليغدو مظهر 

للرغبات املحظورة، وتفّلت من ضوابط الثقافة  وأسهل طريقة  يف التعبري عن ذلك؛ إذ فيه تلبيةٌ 

 املركزية التي تكبح مجوح النفس وطيشها. 
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علم ع فيه املرأة عن أن يَ تتور   رضب  عىل رضبني: يف احلكايات اخليانات الزوجية  توتنوع   

وآخر ال تبال فيه بوجوده  ،عليها الرقابة مظنة انعدامزوجها هبا، فتتخري أوقات سفره، وأوان 

 قلاخل والمنظره،  يف قبحال والالزوج، يف ذكورة الص دافع املرأة إىل اخليانة نق   مل يكنو .هاقريب ا من

 الرجل. سلطةمن التمرد عىل  ارضب  يف الدرجة األوىل  كانستقَبح فيه، بل امل

بزي الفرسان، فتسعى املرأة أن تتَّسبل يف احلكايات التي ظهرت ومن رضوب التمرد األنثوي    

جتَمع إىل لبس  قدو. سلطة  فوق سلطته َس تؤس  ل ؛، وإظهار هيبتها أمامهالرجلبذلك إىل الفتك ب

ا أخرى تعّدها الثقافة املركزية مم ي لاالرج ا خيّص الزّي احلريّب أمور  ؛ كالقتال يف املعارك، والتسم 

 بأسامء الرجال.

ا هلا، ف دف إىل جعلهبأدوار خمتلفة ِت قامتفاملرأة يف إذالل الرجل،  توتفنّن    تارة  كانت تبع 

ه صورته، وت  .ب، وتارة  تستفزه لرتديه املهالكاالعق فرض عليهارة  تتتحكم بشهواته، وتارة  تشو 

 نييف سبيل حتقيق ذلك املتعفف رّيت  ، وختفيهاإليذاء اجلسدي والنفيس  إيقاع، وؤهومما يفرحها إغوا

ا من االنتقام املحضإليهم لتكون إساءِتا  أو الذين ال ذنب هلم؛ ،من الرجال  إثمال جزاء  ،رضب 

  إساءة ارتكبوها.  ردّ ، وال يف حقها اقرتفوه
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بغطاء مجاليات  هسرتت بسبب سهال   عمال  املخالف الثقايف مل يكن الكشف عن ذاك النسق و   

احلكايات إىل ال تدعو  فمثال  املرفوضات إىل ذهن املتلقي دون أن يشعر؛ تلك ر مر  ي  فهو  ؛الَّسد

ه ه صورَِتا وتسف  أرباهبا عىل نحو غري مبارش. وال  اخلروج عىل السلطة والتمرد عليها، لكنها تشو 

َِّست، وهكذا يف سائر  تدعو إىل كَّس األعراف والتقاليد، لكنها تؤكد جني املكاسب إن ك 

 املرفوضات التي َكَشفت  عنها الرسالة.

 ، فكان يوغل أحيان ا يف التخفي؛ كام جاءعمقهاوكانت درجة ختفي النسق املخالف متفاوتة  يف    

 ،ونقضهم العهود ،وسفاهة أرباب السلطة ،ومقابلة اإلحسان باإلساءة ،العقوق املفيد يف

ا؛  .وغريها إال  صور املنادمة واملجون واخليانة والقتل،بعض فيظهر يف وقد يكون خفاؤه ضعيف 

اهي أخرى خمالفة أنساق ا  صوروراء تلك ال أنّ  السطحي املخالف،  ن النسَق ، تزيّ أكثر إضامر 

    أو اخلوف من الوقوع فيه. به،ف من كراهة القيام وختفّ 

، اتاملرفوض تسويغل خماتلة النسق املركزيوأظهرت الرسالة كيف استطاع النسق  املخالف    

ا هامشيًّ  احلكايات ما جعل ذلككان ف ؛حمل مواضعات الثقافة املركزية اوإحالهل يف وهو  ،اأدب 
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ساير هوى عامة الناس، الثقافية تفمضمراِتا  ؛سعة انتشارهارواجها و بسبّ ما الوقت نفسه 

 .اتعرب  عن طموحاِتو
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 واملراجع املصادر

نة:         املدوَّ

تونس: املجمع التونيس للعلوم  ،، حتقيق: طرشونة، حممودمائة ليلة وليلة (،2013) ،جمهول -

  واآلداب والفنون )بيت احلكمة(. 

 املراجع:واملصادر     

، حتقيق: اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي، أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل، )د.ت(،  -

 عفيفي، عبد الرزاق، دمشق: املكتب اإلسالمي.

الَّسدية العربية بحث يف البنية الَّسدية للموروث احلكائي (، 2000إبراهيم، عبد اهلل، ) -

 ، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش. العريب

، بريوت: املستطرف يف كل فني مستظرف(، 1998ألبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد، )ا -

 عامل الكتب. 

، حتقيق: األعظمي حبيب الرمحن، باكستان: اجلامع(، 1982األزدي، معمر بن أيب عمرو، ) -

 املجلس العلمي.
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، مرص: ياءحلية األولياء وطبقات األصف(، 1974األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل، ) -

 دار السعادة.

 ، القاهرة: مكتبة النهضة املرصية.فيض اخلاطر(، 1992أمني، أمحد، ) -

 ، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان.املوطأ(، 2004ابن أنس، مالك، ) -

، حتقيق: التونجي، حممد، بريوت: دار ديوان األفوه األودي(، 1998األودي، األفوه، ) -

 صادر.

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور (، 2001البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل، ) -

، حتقيق: البغا، مصطفى، بريوت: دار طوق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه

 النجاة.

، التحقيق والرشح: بن عاشور، حممد الطاهر، ديوان بشار بن برد(، 1954ابن برد، بشار، ) -

 هرة: جلنة التأليف والرتمجة والنرش.القا

، حتقيق: زين اهلل، مسند البزار )البحر الزخار((، 2009البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو، ) -

 حمفوظ الرمحن، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم.
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، الالذقية: دار مسالك املعنى دراسة يف بعض أنساق الثقافة العربية(، 2006بنكراد، سعيد، ) -

 حلوار للنرش والتوزيع.ا

، حتقيق: الشاجلي، عبود، الفرج بعد الشدة(، 1978التنوخي، أبو عيل املحسن بن عيل، ) -

 بريوت: دار صادر. 

، حتقيق: الطنجي، حممد، أخالق الوزيرين(، 1992التوحيدي، أبو حيان عيل بن حممد، ) -

 بريوت: دار صادر.

 ، بريوت: دار اهلالل.ان والتبينيالبي(، 2002اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر، ) -

 ، بريوت: دار اهلالل.املحاسن واألضداد(، 2002اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر، ) -

، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم(، 1988ابن مجاعة، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم، ) -

 حتقيق: أمحد، فؤاد، قطر: دار الثقافة.

، أخبار احلمقى واملغفلني(، 1990ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل، ) -

 حتقيق: مهنا، عبد األمري، لبنان: دار الفكر.

 ، بريوت: دار صادر.التذكرة احلمدونية(، 1996ابن محدون، أبو املعال حممد بن احلسن، ) -
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، حتقيق: مسند اإلمام أمحد بن حنبل(، 2001ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد، ) -

 األرناؤوط، شعيب وآخرون، بريوت: مؤسسة الرسالة.

املنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعاليها (، 1985اخلرائطي، أبو بكر حممد بن جعفر، ) -

 ، حتقيق: احلافظ، حممد مطيع، وبدير، غزوة، دمشق: دار الفكر.وحممود طرائقها

، حلب: روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(، 2002)ابن اخلطيب، حممد بن قاسم،  -

 دار القلم العريب.

، حتقيق: الرتكي، حممد، مرص: دار مسند أيب داود(، 1999أبو داود، سليامن بن األشعث، ) -

 هجر.

، حتقيق: حمفوظ، نثر الدر يف املحارضات(، 2004الرازي، أبو سعد منصور بن احلسني، ) -

 لعلمية.خالد، بريوت: دار الكتب ا

حمارضات األدباء وحماورات (، 1999الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، ) -

 ، بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم.الشعراء والبلغاء
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القاهرة: مركز البحوث العربية  ،املوقف من القص يف تراثنا النقدي(، 1991الرويب، ألفت، ) -

 للدراسات والتوثيق والنرش.

، الدار البيضاء: املركز الثقايف دليل الناقد األديب(، 2002الروييل، ميجان، والبازعي، سعد، ) -

 العريب.

الكشاف عن حقائق غوامض (، 1986الزخمرشي، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمرو، ) -

 ، بريوت: دار الكتاب العريب.التنزيل

، بريوت: دار األشباه والنظائر، (1991السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، ) -

 الكتب العلمية.

، حتقيق: الفّران، تفسري اإلمام الشافعي(، 2006الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس، ) -

 أمحد، السعودية: دار التدمرية.

العجائبي يف الَّسد العريب القديم مائة ليلة وليلة واحلكايات (، 2011الشاهد، نبيل محدي، ) -

االعجيبة واأل  ، عاّمن: مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع.خبار الغريبة نموذج 

 ، القاهرة: دار املعارف. تاريخ األدب العريب العرص العباس األولضيف، شوقي، )د.ت(،  -
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، حتقيق: حممد، طارق املعجم األوسطالطرباين، أبو القاسم سليامن بن أمحد، )د.ت(  -

 .واحلسيني عبد املحسن، القاهرة: دار احلرمني

، حتقيق: النجار، حممد رشح معاين اآلثار(، 1994الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد، ) -

 زهري وآخرون، بريوت: عامل الكتب.

، بريوت: دار العقد الفريد(، 1983ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أمحد بن حممد، ) -

 الكتب العلمية.

، ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحر(، 2001ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب، ) -

 حتقيق: حممد، عبد السالم، بريوت: دار الكتب العلمية.

بريوت: دار الكتاب ، معجم املصطلحات األدبية املعارصة(، 1985علوش، سعيد، ) -

 اللبناين.

 ، بريوت: عامل الكتب.معجم اللغة العربية املعارصة(، 2008عمر، أمحد خمتار، ) -

، الدار البيضاء: النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربية(، 2005الغذامي، عبد اهلل، ) -

 املركز الثقايف العريب.
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، حتقيق: الربدوين، اجلامع ألحكام القرآن(، 1964القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، ) -

 أمحد وأطفيش، إبراهيم، القاهرة: دار الكتب املرصية.

، حتقيق: ياغي، ديوان ابن رشيق القريواين(، 1989، أبو عيل احلسن بن رشيق، )القريواين -

 عبد الرمحن، بريوت: دار الثقافة.

، الَّسد العريب القديم األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل(، 2005الكعبي، ضياء، ) -

 بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش.

، الكويت: مكتبة الفالح للنرش الجتامعي املعارصعلم النفس ا(، 2012الكندري، أمحد، ) -

 والتوزيع.

، حتقيق: عبد الباقي، حممد فؤاد، سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد، )د.ت(،  -

 القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.  

 ث.، القاهرة: دار احلدياألحكام السلطانيةاملاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد، )د.ت(،  -

، حتقيق: إبراهيم، حممد الكامل يف اللغة واألدب(، 1997املربد، أبو العباس حممد بن يزيد، ) -

 أبو الفضل، القاهرة: دار الفكر العريب.
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 ، حيدر آباد: دائرة املعارف العثامنية. اخليل(، 1939ابن املثنى، أبو عبيدة معمر، ) -

، بريوت: دار لسان العرب(، 1993ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ) -

 صادر.

، حتقيق: عبد احلميد، حممد حميي جممع األمثالامليداين، أبو الفضل أمحد بن حممد، )د.ت(،  -

 الدين، بريوت: دار املعرفة.

، حتقيق: السقا، مصطفى السرية النبوية(، 1955ابن هشام، مجال الدين عبد امللك بن هشام، ) -

 وآخرون، القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احللبي.

، معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب(، 1984هبة، جمدي، واملهندس، كامل، )و -

 بريوت: مكتبة لبنان. 

، الدار البيضاء: املركز الثقايف الكالم واخلرب مقدمة للَّسد العريب(، 1997يقطني، سعيد، ) -

 العريب.
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 الكتب املرتمجة:    

موسوعة النظرية الثقافية: املفاهيم واملصطلحات (، 2014) ،إدجار، أندرو وجويك، بيرت -

 ، ترمجة: اجلوهري، هناء، القاهرة: املركز القومي للرتمجة.األساسية

ترمجة: عمران، ممدوح ، الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية(، 2015) ،سايمون، ديورنغ -

 عامل املعرفة.الكويت: يوسف، 

 املجالت:     

، قطر، جملة تبنّي (، اهلوية العربية اإلسالمية التباس اهلوية والثقافة، 2017خليل، لؤي، ) -

 . 2017العدد التاسع عرش، شتاء 

، جملة الثقافة الشعبية(، جدلية الشعبي والنخبوي يف الثقافة العربية، 2013) ،الكعبي، ضياء -

 .2013والعرشون، خريف البحرين، العدد الثالث 

جملة جامعة ، رصاع األنساق الثقافية يف النقد العريب املعارص، (2016) ،منصور، آمال -

 .2016 العدد السابع، ديسمرباجلزائر، ، املسيلة
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