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 الملخص
تتميّـــك ياایـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة  ســـةة فریـــدة، وهـــ  ســـيادة تعليمـــات الدیانـــة 
اإلسـالمية   معمـع اناهــرها  شـاز  ــاري، ييـث یـنما كثــا مـا الش ســيات 
القسســية  ـــاأتالا أنوااجـــا وأذناســـجا  ـــحم الدیانـــة ویت ّمســـون  ـــا. وكـــحل  
الشــعا ر اإلســالمية مشــجودة   ميــ  األمانــة واأليمنــة. یجــدا هــحا ا قــا  أن 

حتليل  ااتناق والتـكام الش سـيات القسسـية  أنوااجـا  - یعاجل  أسلوب وهة 
ما اإلنس واجلّا واحليوان  الدیانة اإلسالمية، وكحل  مناقشة يضـور ا سـلم  

لــح يــديه فيجــا أيــدا  هــحم وإقامــة الشــعا ر اإلســالمية   األمانــة واأليمنــة ا
احلاایات ودراسة ذحور هحم الشمولية وأسـاا ا. وألسـنا   يایـة الا ـث إ  
أّن ااتناق الدیانة اإلسالمية یشمز أنواع الش سيات ما اإلنس واجلّا واحليوان 
وأّن هحم الدیانة يسب هحم احلاایات سا دة   كـّز ماـان و  كـّز يمـان و  

 وجماهـــز الاعيـــدة واألمـــاكا منجـــا القریاـــة واألمـــاكا اإلســـالمية فـــرق  ـــ  ا راكـــك
ومتاهاهتـــا، وتعـــود أســـااب هـــحم الشـــمولية وذـــحورها إ   عـــ  ا اـــاد   األرض

 وا عتقدات اإلسالمية.
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 ةمقدمال .1
ىـله إ  الةارسـية   ألف  ليلة وليلة جممواة ما احلاایات یكاع النّقـاد أّن  ـا أهـو  هندیـة تَرمإ

العســر الساســاين نّ انتقلــه إ  األدب العــريب   اجــد العااســي . مــا ا نكــد  ــ  أّن ا نتقــا  
إ  العر يـــة يـــد  تـــدرميا  الـــو مـــدت أذيـــا  واســـور متعاقاـــة، فســـن ه الةرهـــة للقّســـا  

ة لاـ  یاّيةــوا ياایاهتـا دعتقـداهتع ودعتقــدات مسـتمعيجع، فـتّع هتــحیب مـا  یوافقونــ  أو والـروا
يحفـــ ، كمـــا يادوا اليـــ  كثـــاا  مـــا ياایـــاهتع. ا ثـــا   هـــحم احلاایـــات هـــو أّن ســـيادة الدیانـــة 
اإلســــالمية فيجــــا ســــيادة رــــاملة   تن ســــر  ســــار الكمــــان و  حتــــّدها  ــــوم ا اــــان و  ــــ  

 اتناَق  ا،  ز ینما  ا مي  األذناس ما اإلنسان واجلا واحليوان وذل  كمـا قلنـا اإلنسانىل ا
  كـــّز ماـــان و  كـــّز يمـــان. فـــال أـــرو أن نشـــاهد   أيمنـــة تســـا  الاعثـــة  اثـــا مـــا یـــدیا 
 اإلســــالم، وكــــحا   األمانــــة الســــ يقة ا وألــــة   الاعــــد و  جماهــــز األرض ومتاهاهتــــا. یــــرت 

ياایات الليايل واناهـرها  السـاغة اإلسـالمية  ـحم السـورة ا اثّةـة أمـر   الاايث أّن تسايغ 
حيد  هدفة  و  حتّمسا  للدیانة اإلسالمية،  ـز نمـّا كـّز المـّا أنّـ  یـنّع فيمـا یـنّع اـا مو ـوع 

 آأر مجع وهو ا اتقاد  احلضور الروي  والتاریخ السرمدي للدیانة اإلسالمية.
ادة الدیانـة اإلسـالمية ولوليتجـا وحتّمـس الش سـيات ا تنّواـة إذن ندرس   هحا ا قا  سي

احليــوانهل  ــا وااتنــاقجع  ــا   األمانــة واأليمنــة ا تااینــة نّ نقــوم دناقشــة  - اجلــا - )اإلنســان
 ذحور هحم الوذجة   هحم احلاایات و التايل جنيب اا األسئلة التالية:

 سالمية يسب ياایات الليايل؟ما هو اإلطار الكمين لسيادة الدیانة اإل. 1

 ما هو اإلطار اجلغرا  لسيادة الدیانة اإلسالمية يسب ياایات ألف ليلة وليلة؟. 2

 ما ه  أنواع الش سيات القسسية الح تعتن  اإلسالم   هحم القس ؟. 3

 وا ةرتض
األيمنـة أّن الدیانة اإلسالمية سـا دة   كـّز يمـان سـواء األيمنـة الـح تسـا  سجـور اإلسـالم و 

 الح تلت .
أّن الدیانــة اإلســالمية كــحل  ســا دة   كــّز ماــان الــو يــّد ســواء و  فــرق   هــحا األمــر 

    مراكك الالدان اإلسالمية والاالد النا ية واجلكر ا نعكلة ومتاهات األرض وجماهلجا.
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احليـوان أّن الدیانة اإلسـالمية یعتنقجـا الش سـيات القسسـية  أنوااجـا مـا اإلنسـان واجلـا و 
 وا وذودات الغریاة.

 
 خلفية البحث 1.1

قد أَلِّةىله مقا ت وكتب ودراسات كثـاة تعـب  ت ليـز ياایـات ألـف ليلـة وليلـة مـا وذجـات 
 نمر خمتلةة ومتااینة، منجا:

ـــــــــــوان  مقـــــــــــا  -أ   آنقر ستان دا ت يااد اي رب ی  و ارهك يها قس  يپحیر يرا عن
)أيـر القسـ  القرآنيـة   ياایـات ألـف ليلـة وليلـة   الن ـاس مدینـة مـوردت مطالع 

دراســـة ياایــــة مدینـــة الن ــــاس ربوذذــــاهل لعلـــ  أكــــ  مرادیــــان قاـــادي والــــ  نــــوري 
درس الاايثان فيجا استلجام ياایة مدینة الن اس    ع  ذواناجا  شهل. 1393)

ايثـان   لقس  األناياء واجلـا واألقـوام الاا ـدة وامتـكاق القسـة  ـالع  وا ـواا ، والا
 ألـف ياایـات   اإلسـالمية الدیانة یعاجلا مو وع هحم الدراسة وهو دراسة لولية

 وليلة وذحورها. ليلة

هل، وقـــد 2011 قلـــع ماذـــدة  ـــود ) هـــورة ا أـــر   ألـــف ليلـــة وليلـــةمقـــا   عنـــوان  -ب 
هّورت الاايثة في  هورة ا أر الةارس  وا نـدي واإلفرجنـ ، وألسـه إ  أّن معمـع 

اإلنســانية انعاســه   هــحم احلاایــات دو ــواية، وإن كــان أيــر احلضــارة احلضــارات 
 اإلسالمية فيجا هو األ ري.

ياــا و هـات  داسـتانهنـدت و سنسـاریه در هــات  ریشـ مقـا ت متسلسـلة  عنـوان  -ق 
ــــراى )اجلــــحور ا ندیــــة والسنســــاریتية   احلاایــــات اإلیرانيــــةهل،  قلــــع ســــيد مســــعود  ای

أهـــو  احلاایـــات اإلیرانيــة القدميـــة وذـــحورها و نيتجـــا ر ــوي، وقـــد درس ا نلـــف فيجــا 
ومضـــامينجا، وأـــّ  ا قالـــة السادســـة منجـــا  دراســـة ياایـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة دراســـة 
مــــوذكة، وأرــــار إ  مضــــامينجا وذــــحورها ا ندیــــة اإلیرانيــــة، وكــــحا  ــــث فيجــــا  عــــ  

ــــاو  مو ــــوع الا ــــث، وهــــو الســــيادة الشــــ املة أهــــدا جا   األدب الةارســــ ، و  یتن
 للمااد  اإلسالمية   هحم احلاایات.
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 قلع أ د حممـد الشـّ اذ  ا المح السياسية   ياایات ألف ليلة وليلةكتاب  عنوان  -د 
هل،  ث في  ا نّلف الدواف  السياسية لاتا ة هحم احلاایـات وكـحل  ا ةـاهيع 1986)

الثـــاين منـــ   وا ضـــام  السياســـية ا ندرذـــة فيجـــا، وقـــد أـــّ  الةســـز الثـــاين مـــا الاـــاب
 القضـایا الدینيـة واالقتجـا  السياسـة يسـب معتقـدات ا سـلم ، وترأيـب احلاـام   
الكهد وترویج ا ااد  اإلسالمية يسب مساحلجع وكحل  درس تعميع الـراوي للدیانـة 
اإلسالمية وحتمس  ل    هحم احلاایات، لانّـ    یعـاجل مسـألة مالمـح لوليـة الدیانـة 

 رها.اإلسالمية و  ذحو 

 ي ا يـــز اـــواد  ألـــف ليلـــة وليلـــة مـــرآة احلضـــارة واعتمـــ    العســـر العااســـ كتـــاب  عنـــوان  -ه 
هل، وقد درس في   ع  مضـام  ياایـات ألـف ليلـة وليلـة، وكـحا ذـحورها و نيتجـا 1962)

 وأسلو ا وأقوا  ا ستشرق  فيجا دراسة موذكة دون أن یعاجل ريئا ما مو وع  ثنا هحا.

مهل،   2007 قلـع ا سـطةو مــویةا ) وليلــة ليلـة ألـف نـ ّ    ا ت يـّـز  نيـة عنـوان  كتـاب -و 
كمقار ة نقدیة للمت ّيز العريب   ياایات الليايل  ااتاارهـا جممواـة تتضـّما ياایـات 
 وأساطا وأرافات وأياق ووقا   ومعارا خمتلةة العسور واألهو  ومتنواة ا سادر.

 وليلــة )دراســة ليلــة وألــف الاــرم القــرآن  ــ  والعةاریــه اجلــا ر ســية رســالة  عنــوان -ي 
قهل، وتناولـه الاايثـة ذكـر اجلـّا   القـرآن  1425سعادة ) ، حلسناءمواينةهل سيميا ية

الارم األمر الحي أدت إ  كثرة القس  الح تستوي  هـحم الةاـرة و  تتطـّرق إ  مـا 
 یعتنق  اجلا ما دیانات.

  ـــا ذـــام  ســـماةل   ألـــف ليلـــة وليلـــةالعجـــا     ا  يـــا  الســـردي رســـالة  عنـــوان  -ح 
تناوله فيجـا الاايثـة همجـرات العجـا   والّياتـ    ياایـات الليـايل    مهل، 2010)

 اناهر الكمان وا اان والش سيات واأليدا .

لوهياـة نـوري وأدمـة  السرد العريب القدم  ألف ليلة وليلـة دراسـة ربـاذقرسالة  عنوان  -ط 
اايثتــان فيجــا الســرد واخلرافــة   الســرد العــريب القــدم، قهل، ودرســه ال 1438اليلــ  )

وتناولتا   الةسز الثاين الو وذ  اخلسـو  ياایـات ألـف ليلـة وليلـة و عـ   اهتـا 
 ا ضمونية والةنية.
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أّمــا دراســة لوليــة الســيادة اإلســالمية وذــحورها يســب ســردیات هــحم احلاایــات فلــع تــتّع 
 مناقشتجا يّّت ا ن.

 
 حثأهمية الب 1.2

تعت  جممواة ألف ليلة وليلة مـا روا ـ  األدب اإلسـالم  والعـريب، ومـا ا نكـد  ـ  أّن ياایاهتـا 
هتلئ  أفاار وياع وإیدیولوذيات فلسةية أاليـة، فمـا األةيـة داـان أن نتعـرا اليجـا والـو 
یــة مضــامينجا و ســيما إذا أأــحنا  عــ  ا اتاــار أنّنــا   هــحا الا ــث ســننمر مــا أال ــا إ  ر  

 األسالا ووذجات نمرهع إ  الدیانة اإلسالمية كإيدت أ ري هحم اإلیدیولوذيات اإلنسانية.
 

 منهج البحث 1.3
قمنـا  اسـت راق النمـاذق والشـواهد الت ليلـ  ييـث  - انتججنا   هـحا الا ـث ا ـنجج الوهـة 

ـــة اإلســـالمية مـــا ييـــث الش ســـيات وا اـــان والكمـــان    ـــة الـــو لوليـــة الدیان اعمواـــة الداّل
 القسسية ا عنية، نّ قمنا  دراستجا وحتليلجا دعونة ا سادر والدراسات والاتب.

 
 . المناقشة والتحليل2
 وليلة ليلة ألف حكايات حسب اإلسالمية الديانة اإلطار الزماني لسيادة 2.1

   أســاطاي أيــايل فيجــا اإلســالمية الثقافــة ســيادة اســور وكــحل  الليــايل ياایــات   الــكما
 الليـايل ياایـات أيمنـة   المـاهرة هـحم إ  الـتالوي جنيـب حممد أرار وقد األييان، ما كثا
 يــــدود يــــّّت  ا طلــــ  األســــطوري الــــكما  ـــ  ترمــــه قــــد الليــــايل ياایــــات يمنيــــة إنّ »:  قولـــ 

 فنتايیـا، أسـطوریا وانطلـ  أر ـيا احلاـ  تولّـد الثنا يـة هـحم ومـا ا قيّـد األر ـ  والكما الةانتايیا،
 «الليــايل ياــ  الــو الغالاــة الســيطرة  ــا ســياون  ريا تجــا اخلياليــة الةنتايیــا أنّ  الطايعــ  ومــا
 هـحم   اإلسـالمية الثقافة سيطرة اسور  ا هّيكت السمة وهحم ،هل335م:  1998 التالوي،)

 ا ا ـــ  مـــا أو األســـاطا اـــا  إ  الواقـــ  اـــا  مـــا تقةـــك رـــجرياد الراویـــة وذعلـــه احلاایـــات
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 العســــر   تعــــي  وهــــ  - األييــــان مــــا كثــــا   جنــــدها لــــحا القریــــب، ا ا ــــ  إ  الســــ ي 
 والعســر األمــوي العســر اــا قسســا تســرد - واأليمنــة العســور أــا ر قســ  وحتاــ  الساســاين
 اإلسـالمية الثقافة دماهر العسریا هحیا قس  هتلئ أن أرو و  ا تشا ة، والعسور العااس 
  النســاة رــا جما ومــا العســران هــحان یعتــ  أن الغرا ــة كــزّ  والغریــب العر يــة، احلضــارة واناهــر

 .واألوان العسر قدم ما الساساين العسر إ 
 سجـــور  ـــكما تن ســـر   الليـــايل ياایـــات   اإلســـالمية الدیانـــة أنّ  الغریـــب مـــا وكـــحل 
. انتجا جــا أو ا تــدا جا حتدیــد  مياــا دا ـع ســرمدي يضــور  ــا  ـز تلتــ ، الــح والعســور اإلسـالم
 واألوان العســــر وســــالف الكمــــان قــــدم   تعــــي  كانــــه الليــــايل لقســــ  األم الراویــــة رــــجرياد
 لانــات فــداء رــجریار الساســاين ا لــ  مــا تكّوذــه قــد وهــ  الليــايل ســرد   ذــاء مــا يســب
 تكّوذجـا أن الـويیر أ اهـا تسـأ  وهـ  كالمجا   لنتأّمز. ا ل   ط  ما إلنقاذهع أو ا سلم 

 فــداء أكــون أن وإمــا أاــي  أن فإمــا ا لــ  هــحا يوذــين أ ــه یــا»:  قو ــا فت اطاــ  ا لــ  مــا
 رـجرياد إذنهل. 6/ 1.ت: د وليلة، ليلة)ألف  «یدی     ما خلالهجا وسااا   ا سلم  لانات
ـــاء وا لـــ  الـــويیر وأ وهـــا مســـلمة  األمـــر ویـــكداد  ـــز مســـلمون، ا ةتـــتح ياایـــة   الشـــعب وأ ن
 واحلاایـــــات اإلطـــــار ياایـــــات   القسســـــية الش ســـــيات أنّ    تأّملنـــــا إذا وإيـــــارة أطـــــورة
 وأـا ر الكمـان  قـدم متعّلقـة وهـ  أیضـا   مسلمة ر سيات السياق أارق وياایات التضمينية
 .الساساين العسر أي ويوذجا رجرياد لعسر  النساة واألوان العسر

 «وأأویـ  امـر التـاذر  ـا ذـودر» ياایـة   ا سـلمة الش سـيات  ـاع  نستشجد وا ن
 :احلاایات ما النوع  حا مثا 

ـــة هـــحم ر ســـيات معمـــع . مســـلمة ر ســـيات -رـــجرياد الراویـــة ســـرديســـب  - احلاای
  عــدن :»رــجرياد تقــو  ييــث أأویــ ، مــ  ذــودر  اهــع أيــدا    مــثال   األمــر هــحا یتجّلــو
 وقـالوا ذـودر مـا الكیـادة طلاـوا  ز امر والدهع فعز دا ر   أيد فما والدهع مات قليلة مدة
 وقـه يا ـریا كـانوا الـحیا ا سـلمون وذـاء احلامـاء إ  معجـع فرتافـ  اندك، أ ينا ما  إن ل 

هل، 219 -218/ 3: نةسـ  ا سـدر) « عضـجع اـا احلاكع ومنعجع الموا دا ورجدوا القسمة
 كيةيـــــة   اإلســـــالم  احلاـــــع مالمـــــح نـــــرت وكـــــحا ا ســـــلمون،  ـــــأّيع الراویـــــة هـــــّريه ييـــــث

 .احلاایة هحم أيدا   ما األموا  وتقسيع الشجود  رأي واألأح ا  اهمة
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 إذ أأـــرت مـــرّة فيجــا ا ســـلمة الش ســـيات  وذــود احلاایـــة نةـــس   رــجرياد هـــّريه وقــد
 هل.223/ 3: نةس  ا سدر) «مالا  مسلع هو إربا یجودي هو وما»: قاله

 مـا الر يسـة الش سـية امتنـاع منجـا احلاایـة، أذـكاء مـا كثـا   تلوح اإلسالم  الةار ومالمح
 هل.103-102: 1429/ 2 وليلــة، ليلــة ألــف  230 -229/ 3: نةســ  ا ســدر) األمّ  رــاح قتــز

 مـا ووراء ا متنـاع هـحا وراء الاـرم القـرآن دسـتورم وأاّهة اإلسالم أنّ  الشویل  سليمان یسرّح
 هل.98-97: م 2000)الشویل ،  األسطوریة احلاایة هحم أ دع

 مــا وتو ــأ اجلكیــرة إ  أــرق فلمــا»:الــراوي یقــو  إســرا يز  ــين أيــار مــا رذــز ياایــة و 
 فـر  و ـا مع  فسلوا خمتلةة  ألوان أر ا  الا ر ما أرق قد فإذا. السالة وأقام وأذن الا ر،
 و ـد منجـا فشـرب مـاء اـ  وذـد ن ذواـ  انـ  فـكا  مثرهـا ما فأكز اجلكیرة   رجرة إ  قام
.ت: د وليلـة، ليلـة ألف) «هالت  مثز یسلون أقوام و رق یسل  أیام يالية و ق  وذز اك اهلل
 األذان ویرفــــ  یتوّ ــــأ إســــرا يز  ــــين مــــا وهــــو الرذــــز هــــحا یعتــــ  الــــراوي أنّ  الغریــــبهل. 26/ 3

 .األأرت الدیانات دون اإلسالم    الح الشعا ر ویقيع ویسّل  واإلقامة
 

 وليلة ليلة ألف حكايات حسب اإلسالمية الديانة لسيادة الجغرافي اإلطار 2.2
 نـــواي  خمتلـــف   األمانـــة ميـــ  تشـــمز وليلـــة ليلـــة ألـــف ياایـــات يســـب اإلســـالمية الدیانـــة
 السـ يقة والالـدان األرض وأقاهـ  اإلسالمية واحلوا ر ا مال  ذل    سواء   وتسودها  األرض
 مياننــا ييــث وجماهلجــا، األرض ومتاهــات ا نعكلــة واجلــكر الاعــد   ا وألــة اإلســالمية ا راكــك اــا
 ا تعـددة اإلسـالمية والثقافـات احلضـارات لتداأز رمكا الليايل ياایات   القسس  السرد ااتاار

 اإلســالمية لإلم اطوریــة اجلغرافيــة الرقعــة ســعة ممــاهر مــا وممجــرا   وانســجارها وامتكاذجــا وا تنّواــة
 :ا تية السطور   ل  وسنستشجد ان  القو  سنةّسز ما وهحاهل، 99: م 2005)اكیك، 

 اإلسالمية البلدان في السيادة اإلسالمية 2.2.1
احلوا ــر اإلســالمية الاــ ت كاغــداد ودمشــ  والقــاهرة والاســرة و يــه ا قــدس وأراســان مســرح 
أيــدا  كثــا مــا ياایــات الليــايل، و  دااــ  للعجــب إذ اهــطاغه أيــدا  هــحم احلاایــات 

   اإلسالمية وتعاليمجا وطقوسجا. الثقافة 
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 غــداد أو مدینـــة ألـــف ليلـــة وليلــة أهـــع هـــحم ا راكـــك، واحلاایــات الـــح يـــديه   مســـريجا 
 ذعةــر ال ماــ وياــه أيــدا  اخللةــاء العااســي  وويرا جــع ورــعرا جع أمثــا  هــارون الررــيد و 

عااســية وأذــواء كثــاة، ومــا الاــده  أن نشــاهد   هــحم احلاایــات ســيطرة اخلالفــة الوأيب نــواس  
الثقافة اإلسالمية   حتّمس ردید لدت احلاك ، ييث یعاس اـدد أـا قليـز مـا احلاایـات 

 مــكیا الانــات، ياایــة مــ  احلمــا  ياایــةمرككیــة  غــداد واخلالفــة لل ضــارة اإلســالمية، منجــا: 
 الدليلـة مـ  رـومان ويسا الدنف أ د السند اد، ياایة اجلاریة، ياایة تودد  غداد، ياایة

 أيب ارــرتاها، ياایــة الــح ذاریتــ  مــ  الاغــدادي الشــاب النســا ة، ياایــة يینــب و نتجــا احملتالــة
. فأ طـا  هـحم احلاایـات یسـانون    غـداد ویـأتون الـدر رـجرة مـ  السـا  اخلراساين احلسا

 إليجا للتجارة وطلب العلع ولكیارة اخلليةة لياثّوا إلي  خمتلف رنويع.
اایات مالمح احلضارة اإلسالمية    غداد العسر العااس  إذ كانه الراوي   هحم احل یرسع

 یتيّســر ييــث ،هل68/ 1: ت.د وليلــة، ليلــة ألــفمركــك العلــوم وا عــارا ومــأوت العلمــاء والةقجــاء )
 والــع والتةســا، كالةقــ ، العلــع فــروع ميــ    اســرها المــاء الــو یتةــّوقا أن مغمــورات جلــوار

 واحلامــة، والةلســةة، والشـعر، والايــان، وا عـاين، واللغــة، والن ـو، الاــرم، القـرآن والــوم الةـرا  ،
 هل.162: م 2012 )ذرادات، والغناء  العود، والضرب ا وسيقا، وفا واحلساب، وا نط 

ييـث  والانـات احلمـا یتجّلو أیضا   احلاایة الـح تقّسـجا الانـه الاـ ت   قسـة  وذل 
تقرتح الـو الشـاب الوييـد السـاكا   اجلكیـرة ا مسـوأة أن یتـكّوق منجـا ویـأ  معجـا إ   غـداد 

 هل.68/ 1.ت: د وليلة، ليلة ألفلينتجز ما مناهز العلع والةق  واحلامة وا عرفة )
 للعــا  الوييــدة ا رككیــة  ا دینــة وليلــة ليلــة ألــف ياایــات   تــرددم كثــرة رأــع  غــداد وليســه
 ياایـة مثـز األأـرت احلاایـات  عـ    اإلسـالمية اخلالفـة مركـك أیضـا ه  فدمش  اإلسالم ،

 النعمـان امر ا ل  ياع ینةح احلاایة هحم  . ا اان و وء رركان وولدی  النعمان امر ا ل 
 ودیـار والـروم والشـام والسـودان واحلجـاي والـيما والسـ  والسـند ا ند فيجا دا الالدان ما كثا  
 هل.203/ 1: نةس  ا سدرو... و التايل تطّا  فيجا األياام والقوان  اإلسالمية )  ار

 الةسـي ة ومملاتـ  النعمـان ا لـ  سـلطة وهف   التض ع هحا أیضا اكیك هاتو فا ك یعت 
 الــو اممــة مــا إليــ  وهــله وفيمــا الكاهيــة، اســورها   اإلســالمية الدولــة ســطوة اــا تعاــاا
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 الــدا  الرمــك أو الدولـة  ــحم الااملــة السـورة هــو النعمـان ا لــ  وكــأن احلضـاري، تار جــا امتـداد
 هل.148: نةس  ا سدر)اكیك،  اليجا

وكــحل  مســر والاســرة و يــه ا قــدس مــا ا راكــك اإلســالمية األأــرت الــح تــ ي ماانتجــا   
عــه الــو الســاية ياایــات الليــايل وتعتــ  مشــجد كثــا مــا أيــدايجا، فمــا احلاایــات الــح وق

، الشــامات أ ــو الــدیا اــالء ، ياایــةأأيــ  الــدیا لــس مــ  الــدیا نــور الــويیر ا ســریة ياایــة
 .اإلساا  معروا وياایةاجلكار  وردان ياایة

 ياایــة الســارق، الشــاب مــ  القســري اهلل ااــد  ــا أالــد وأّمــا الاســرة فجــ  مســرح ياایــة
 مـ  الاسـرة اامـز فا ـز  ـا اهلل ااـد ياایـة الاسري، السا غ يسا ياایة ا غاة،  ا  مرة
 اجلليس. أنيس ذكر فيجا الح الويیریا وياایة أأوی ،
 ا اـان كضـوء الليـايل ياایـات   ا تطّجـرة الش سـيات مـا كثا مكار ا قدس  يه وكحا
 .ا قدس  يه   احلاایة هحم أيدا  ما كثا وقعه وقد الكمان، ونكهة

 ياایـة   یروت كما األأرت، احلاایات  ع    احلاع مراكك ما أیضا أراسان وتعت 
 مـا ملـ  واألوان العسـر وسـالف الكمـان قـدم   كـان أنـ » مـثال   اجلمـا  و دیعـة ا لوك سيف
  ــالد یغــكو اــام كــز   وكــان أراســان  ــالد حياــع وكــان ســاا    ــا حممــد ا ــ  العجــع ملــوك
 هل.328/ 3.ت: د وليلة، ليلة ألف)«الاةار

 أو ا ـــحكورة ا ـــدن هـــحم مـــا اـــدد   يـــديه احلاایـــات معمـــع أيـــدا  أن الايـــان اـــا وأـــين
 و نتجــا احملتالـة دليلـة مـ  رـومان ويسـا الـدنف أ ــد ف اایـة نـحكرها،   الـح األأـرت ا ـدن  عـ 
هل، 97: م 1998)درویـــ ،   غـــداد   و عضـــجا القـــاهرة   أيـــدايجا  عـــ  وقعـــه النســـا ة يینـــب
 .والقدس و غداد دمش  مثز متعدة مدن   أيدايجا يديه قد النعمان امر ا ل  قّسة وكحل 

 األرض أقاصي في العقيدة اإلسالمية 2.2.2
  ياایــات ألــف ليلــة وليلــة فــرق مل ــود  ــ   غــداد ودمشــ  والاســرة والالــدان النا يــة   لــيس

الـراوي  كالس  والروم وأاةا ما ييث سيادة الدیانة اإلسالمية وتطاي  أياامجا. یقـ  لنـا
ياایــات اــا هــحم الالــدان وهــ  كجــكء مــا الــاالد اإلســالمية، كأّيــا  غــداد ودمشــ  والاســرة، 
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يســب ســـردیات  -فاحلــاكع فيجــا مســلع والشـــعب مســلع وأّمــا اليجــود والنســـارت هنــاك فجــع 
مـا أ نـاء أهـز الحّمـة یعيشـون حتـه راایـة احلاومـة اإلسـالمية هـاأریا، والالفـه أّن  -الليايل 

واة  ــحم ا ــدن مطا قــا ســواء   ذلـــ  ا ــدن الواقعيــة وا ــدن اخلياليــة، ييــث هـــّوروا تســویر الــر 
ا دن اخليالية كا مال  الا ریة ومدینة الن اس، وذكا ر الاافور وذكیـرة سـرندیب  ـاللون احمللـ  
العـــريب مـــا ذجـــة ومـــا ذجـــة أأـــرت دأـــز اخليـــا    وهـــف ا ـــدن الواقعيـــة كمـــا يســـز انـــد 

ايل كاد الةرق    ا دن الواقعية وا دن اخليالية یتضاء    كثـا مـا األييـان تسویر  غداد و الت
 هل.www.albayan.ae: 2008وميّ   أييانا )سعد، 

اخلّياط واأليدب واليجـودي »لسيطرة الثقافة اإلسالمية   ا مال  النا ية  اایة  نستشجد
 وليلة، ليلة ألف  الس  وه  تعت  ما الالدان اإلسالمية يسب الليايل )« وا اارر والنسراين

 ویتجّلــو الحّمــة أهــز مــا احلاایــة يســب فيجــا والنســارت اليجــود أنّ  ویاــدو ،هل106/ 1.ت: د
: ا شـجد هحا سرد   لنتأّمز األيدب  قتز ا ّتجع النسراين الو احلارس قا  دمشج   ذل 
 فتقدم فقام ان  قع: احلارس فقا  یضر   وهو ا سلع الو  اركا   النسراين فوذد احلارس فجاء»
 وذاء وكتة  النسراين الو قا  ن مسلما ؟ النسراين یقتز كيف فقا  ميتا ، فوذدم احلارس إلي 
 األياـــام تطايـــ  اـــا یاشـــف األمـــر وهــحا ،هل108/ 1: نةســـ  ا ســـدر) «الـــوايل  يـــه إ   ــ 

مـا یـنما  ـاهلل ومسـخ  -   السـ  وهـو -واذ  أ و حممـد  وكحل  الاالد، تل    اإلسالمية
 هل.267: 2001الو راز يجارة )یوسف،  - كافرون وهع -أهز مدینتجا 

 المنعزلة الجزر في العقيدة اإلسالمية 2.2.3
 الاعـد   ا وألـة السـ يقة األماكا   ا سلم  نرت أننا وليلة ليلة ألف ياایات   ا ده  ما

 الســا غ يســا احلاایــة  طــز یواذــ  الــواق واق ذكیــرة فةــ  اإلســالم، قــرت أمّ    یعيشــون وكــأّيع
 اإلنـــس اـــا  عيـــدة الســـاان مـــا أاليـــة أرض إ  یريـــز أن یریـــد مويـــدا مســـلما اةریتـــا   الاســـري
 هل.64/ 4.ت: د وليلة، ليلة ألفا وت ) یدرك  يّت تعا  اهلل یعاد منةردا فيجا ليعي  واجلان
 أالايـــة فاانـــه اســـع   ـــدر  ذكیـــرة الســـ رة الـــح ســـاقه ا قـــادیر أن یـــدألجا ا لـــ   أّمـــا
 وقتلــوا ا دینــة اقت مــوا اجلــاّ  مــا وأاوايــا الا ریــة ذلّنــار أنّ  إّ   النــار، یعاــدون جموســا   ســاايا
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 و ــایعوهع ا ســلم  مــا ا دینــة أهــز مــا  قــ  مــا وأيضــروا الاةــرة، مــا فيجــا كــان مــا ميــ 
 هل.327/ 3: نةس  ا سدر) وأدمت  طاات    یاونوا أن وااهدوهع اهلل ااد للشيخ

 أهلجــا كــان ييــث العةریــه مــ  الســياد ياایــة   األر عــة واجلاــا  الســود اجلكا ــر وكــحل 
هل، وقـد كـان 33/ 1.ت: د وليلـة، ليلـة ألـفوجموسـا )  عة أهـناا مسـلم  ونسـارت ویجـوداأر 

: نةسـ  ا سـدرمـا ورد   سـرد احلاایـة ا ـحكورة ) يسـب ينجع و   مدینة ا ل  سـنة للمجـّد 
 هل.259: 1425  سعادة، 35/ 1

 األرض متاهات في العقيدة اإلسالمية 2.2.4
 أن یةوتــ    الســ يقةاألمــاكا  اــا احلاایــات  عــ  مشــاهد الليــايل راوي لنــا یســّور انــدما
یعاـــد  مدینـــة تتضـــّما - الـــراوي لنـــا یقّســـ  مـــا يســـب - وهـــ  أهلجـــا معتقـــدات لنـــا حياـــ 
 إ  ویــداوهع والشــرك الاةـر مغاّــة مـا ینــحرهع مــا إلـيجع تعــا  اهلل فياعـث األهــنام سـاايا
تعـــا ، وهـــحا اإلنـــحار یـــتع  شـــاز إاجـــاي. نستشـــجد  ـــحا النـــوع مـــا احلاایـــات  اهلل ااـــادة

  األمثلة التالية:
إيدت الانات   ياایة احلمـا  والانـات قسـة ريلتجـا مـ  أأتيجـا إ  الا ـر وتـروي  تقو 

أّن مـــركاجع يـــّز   ســـايز جمجـــو  فنـــك  ا ســـافرون مـــا ا ركـــب ورـــاهدوا   الســـايز مدینـــة 
فــدألوا رــواراجا وطرقاهتــا ورأوا أهلجــا ممســوأ  يجــارة ، ودألــه الانــه القلعــة ورأت ا لــ  
وا لاـــة وأـــدمجما وذواریجمـــا ممســـوأ  يجـــارة ســـوداء، و  یـــنج أيـــد  مـــنجع إّ  رـــاّب  ـــ  
ا نمــر وهــو یتلــو القــرآن الاــرم. انــدما رــاهدت الانــه الشــاب ســألت  اــا ا دینــة ومــا ذــرت 
ألهلجــا فأأ هــا الشــاب  قيقــة ا دینــة وأهلجــا الــحیا كــانوا جموســا إذ كــان أ ــوم ملاــا  الــيجع، 

ا  كانـــه    اطنجـــا مســـلمة وهـــ  تمجـــر الـــو أّيـــا الـــو دیـــنجع، فعّلمتـــ  ماـــاد  فأوكلـــ  اجـــوي 
اإلسالم ما الطجارة والو وء والسالة والقرآن وأوهت   إأةاء أمرم ودین  اا أ ي  وأهلـ  إ  أن 
   أهز ا دینة منادیا یداوهع  سوت رهيب أن آمنوا  الرّب اجلاـار واتركـوا ااـادة النـار، فةـكع 

أ ي  واذتمعوا اندم، وسألوم اـا مسـدر السـوت ا ا ـز، فأوهـاهع أ ـوم أن یسـتمّروا الناس إ  
  ااــادة النــار فمــايالوا مااّــ  الــو الضــال  والطغيــان إ  أن ذــاء ميعــاد الســوت  عــد ســنة  
كاملــة فعــاد الســوت مــرّة يانيــة و ــ  أهــز ا دینــة الــداوة يــال  مــرّات   يــال  ســن    كــّز 
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مــــا أهــــز ا دینــــة أيــــد أــــا الشــــاب ا ــــا ا لــــ  فنــــك  الــــيجع العــــحاب  ســــنة مــــرّة و  یســــلع
 االيــة درذــة الــو كانــه العجــوي أنّ  إ  هنــا یشــا فالقــا  ،هل67 -66/ 1: نةســ  ا ســدر)

ـــة اإلميـــان مـــا ـــة والعّة ، وانمـــر هـــام  نةـــس الســـة ة 122م:  2005 الشـــرع،)اكیـــك  واألمان
 أیضا هل، وه  الح هدت الشاب ا ا ا ل .

 لـ  وقعـه أيـدايا   اهلل ااـد یـروي أأویـ  مـ  الاسـرة اامـز فا ـز  ا اهلل ااد ياایة و 
 الراویـــة الش ســـية أنّ  إّ   واحلّمـــا  الانـــات ياایـــة   الاـــ ت للانـــه ذـــرت مـــا تشـــا  وهـــ 

 اهلل ااـد َتطلإـ   نـه اجلكیـرة   أسـلمه الـح الناذية والش سية رذز هنا اجلكیرة إ  ا سافرة
 و طـ  اـكّة وهـايب ا دینـة ملـ  كـان أ اهـا أنّ  ويـّديه وساايا ا دینة أمر يقيقة الو

 وناــح اإلســالم إ  داــاهع رــ   ا دینــة أهــز الــو دأــز أن فــاتّة  وأاــوان وأــدم وذنــود
 ذـام ،) ـا  يجـارة كـحل  تعـا  اهلل فمسـ جع الاةر الو أهّروا  ز یسلموا فلع األهنام
 اليجـا نـ ّ  الـح الاا ـدة األمع أهداء احلاایت  هات    أنّ  الوا ح وماهل، 53: م 2010
 قاـادي  مرادیـان  170و -169: م 2009) وذةجـوا،  وإرم ومثـود اـاد مثـز الاـرم القـرآن
 هل.723 -722: ش 1393 نوري،

 قومـا   الا ـر سـايز   رأوا الن ـاس مدینـة اـا وذنـودم موسـو األما انسرا ما  عد وكحل 
 األمــا إ  وهــز فلمــا إلــيجع فــدنا العر يــة، یعــرا ملاجــع وكــان. كالمجــع یعــرا   الســود مــا

   إليـ  أويـ  نـ  یالغاع و  اهلل تعرفون كيف: وسأل  السالم الي  األما فردّ  الي ، سلع موسو
 یــا فينــادي ا فــاق لـ  تضــ ء نــور لــ  رـ   الا ــر مــا  ــع یمجـر أنــ  فــأأ م األرض؟ هــحم مثـز
.ت: د وليلة، ليلة ألف) اهلل رسو  حممد اهلل إ  إل    وقولوا یرت و  یرت مما است يوا يام أو د

 هل.141: 1996  كيليطو، 724ي، ا سدر نةس : نور  قاادي  مرادیان  170 -169/ 3
 ك قيقــة یسـرّح الـراوي   هـحم احلاایـات الـو رسـالة النـ  حممـد ) هل وأنّـ  أـا  النايـ 

 یغایرهـا، مـا هثـز أو افتعـا  مـا وهنعـ  السـارد تسـد» الـح هـ  العقيـدة وهـحم اليجـا، منسـو 
 قـد اإلسالم  أن هراية تَقرّ  احلاایة أن ذل  احل ِّ  إ  یداوهع نايا القوم هن ء   معز  أن
ـــ  للنَّـــ  ا عـــاد  النـــداء هـــحا افتعـــا  إ  الســـارد یلجـــأ وهاـــحا. يمانـــ  وســـاد أوانـــ ، ذـــاء  وفارت

 هل.160: نةس  ا سدر) وذةجوا،  «ووسيةت 
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 العوالم األخرى في العقيدة اإلسالمية 2.2.5
 ســاايا یعاــد األر ــ  اا نــا اــا  تلــف أمــاكا   أأــرت اــوا  هنــاك الليــايل روایــات يســب

 ااــد ياایـة  عنــوان ياایـة هنـاك.  ــا التـكامجع یةــوق ورّدـا اإلسـالم داــاد  وینمنـون تعـا  اهلل
ینكــد فيجــا الراویــة رــجرياد الــو أّن إميــان ســاان ا ــاء  العقا ــد  الا ــري اهلل ااــد مــ  الــ ي اهلل

اإلسالمية إميان قوي راسخ یثا العجب واإلاجاب. قسة استيداع ملـ  سـاان ا ـاء ااـد اهلل 
الـــ ي أمانـــة ليوهـــلجا إ  قـــ  النـــ  ) هل تاشـــف لنـــا اـــا هـــحا ا لتـــكام ا ثـــايل لســـاان ا ـــاء 

كـان ا ـوت یجـون الـيجع فيقيمـون الةـرح والغنـاء إذا مـات    األهو  وا ااد  اإلسـالمية، ييـث
 هل.260 -259/ 4.ت: د وليلة، ليلة ألفمنجع مّيه معت یا إیام أمانة اسرتّدم اهلل تعا  )

 مـا الةقـرة هـحم   ا اـدأ هـحا الـو نَـ َّ  وقـد اإلسـالم  رسـالة اإلميان مماهر ما األمانة ردّ 
 احلاایـة هـحم   نـرت وقـد مراااهتـا، الـو اإلسـالم أكـد الح العقدیة األهو  ما وه  احلاایة

 الناييــة هــحم مــا األرض فــوق الســاكن  ا ســلم  التــكام یةــوق الا ــر ســاان  عــ  التــكام أنّ 
   واذاــا   أمــرا   األمانـة ردّ  - ا ــاء وســاان األرض سـاان - الةریقــان یعتــ  إذ تقـدیر، أقــزّ  الـو

   قـــد - األرض ســـاان - فریـــ  إميـــان أنّ  إّ   فيـــ ، التســـاهز و  اخليانـــة مـــوي و  منـــ  منـــا 
   یتجلّـو وذلـ  والتسـاهز، اخليانـة رـوا ب تشـو   وقـد األيـای   عـ  املـ  التـكام یسايا 
 - الا ـــر ســـاان - آأـــر فریـــ  إميـــان وأّمـــا مـــنجع، مـــات مـــا الـــو ويـــكيع للمـــوت كـــراهيتجع
 الــنةس رذــوع   هنــا تتمثّــز الــح األمانــة ردّ  ومنجــا دیــنجع، تعليمــات دقتضــو  العمــز فممتــكق
 .يكن و  أسف دون فري  مستاشریا فينّدويا أالقجا إ  الاشریة
 

 أنواع الشخصيات القصصية التي تعتنق اإلسالم في هذه القصص 2.3
 واحليـــوان واجلـــا كاإلنســـان نـــوع، كـــزّ  مـــا مســـلمة ر ســـيات وليلـــة ليلـــة ألـــف ياایـــات   جنـــد

 الش ســـيات هـــحم تنـــاو  أـــال  مـــا فيجـــا اإلســـالمية الثقافـــة ســـيادة وتتجّلـــو. الغریاـــة وا وذـــودات
 اإلســالمية التعليمــات لتطايــ  والــت ّمس اليــ  والتوكــز تعــا  اهلل وذكــر الاــرم القــرآن آیــات ا تنّواــة
 هل.10: 2007)ال ، 
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 ر ســـيات وليلـــة ليلـــة ألـــف ياایـــات   ا ســـلمة الش ســـيات مـــا األامـــع والقســـع
 ما أاها والو األويان ااادة الو اإلسالم دیا ینسر مسلع اريب دا ما   الاطز»فـ إنسانية،
 «اخليــــا  اــــا    أم الواقــــ  اــــا    ســــواء ا ســــلمة القــــوت كــــزّ  هــــحا   وتــــنايرم األدیــــان

 هل.254: ت.د وذهين،)أورريد 
 الــويیر ياایــة   ا ســلمون اجلــا منجــا مسـلمون فــأكثرهع أیضــا اجلنيــة الش ســيات وأّمـا

 اجيــب ياایــة و هل، 85/ 1.ت: د وليلــة، ليلــة)ألــف  أأيــ  الــدیا لــس مــ  الــدیا نــور
 أيب الـــدیا اـــالء ياایـــة وكـــحل هل، 151 -149/ 2: 1429 وليلـــة، ليلـــة)ألـــف  وأریـــب
  ـرورة الـو اجلـاّ  ینكد الواق واق مدینة و هل، 217/ 2.ت: د وليلة، ليلة)ألف  الشامات
ــــة   إذ الــــكواق أمــــر   اإلســــالمية  التعليمــــات ا لتــــكام ــــاهع يســــب اإلســــالم   رهااني  تعا
 هل.66/ 4.ت: د وليلة، ليلة )ألف

 أن  عــد العةریــه مــ  التــاذر ياایــة   الســالقيت  الالاتــ  هــايب الشــيخ حياــ  وكــحا
 رأیتـــ  ذنيـــة أين واالـــع»: لـــ  قالـــه اجلنيـــة يوذتـــ  أنّ  مســـلمة ذنيـــة مـــا يواذـــ  ياایـــة قـــ ّ 

 هل.13/ 1: نةس  ا سدر)«ورسول   اهلل منمنة وأنا قل  فأيّا 
قـــد ســـا  قولنـــا   اجلـــا ا ســـلم  الـــحیا أاـــانوا ذلّنـــار الا ریـــة   أـــكو الاـــافریا  وكـــحل 

 هل.327/ 3: نةس  ا سدر)
 یتجلّــو. لإلنــس تاــ  ورــرا عجع دیانــاهتع   اجلــاّ  أنّ  احلاایــات  عــ    الــراوي نــ ّ  قــد
  اســـع ذنيـــة ســـ رت إذ أأویـــ  مـــ  الاســـرة اامـــز فا ـــز  ـــا اهلل ااـــد ياایـــة   مـــثال   ذلـــ 
 ت ليســجما فــأذاا أ وهــا  یــأمر األ ــر ا لــ  أ يجــا إ  مرســوما   اخلليةــة فأرســز أأویجــا ســعيدة

ألمـــرم  ااتاـــارم أليةـــة اهلل الـــو ا ســـلم  مـــا اجلـــا واإلنـــس مـــب الـــيجع أن یســـمعوا لـــ  وأن 
 هل. 350/ 4: نةس  ا سدریطيعوم )

هل وا ــــردة 122 -121/ 2: 1429  هــــحا األمــــر الغــــيالن )ألــــف ليلــــة وليلــــة،  ویشــــاججع
هل يســب ســرد الليــايل، ييــث نــّ  الــراوي    عــ  احلاایــات أّن 172/ 2)ا ســدر نةســ : 

مـــنجع مـــا  ـــ  مـــا ا ســـلم  اقا ـــدهع ويجججـــع فـــأذانوا  ـــع وأســـلموا، كمـــا ياـــو اـــا 
/ 2: نةسـ )ا سـدر  إسـالمجع ويسـا دموأو  اجلاـز أـو  یدیـ  الـو أسـلع أنّـ  مثال «أریب»

 هل.172/ 2: نةس )ا سدر  یدی  الو ا ردة  ع  أسلع وكحاهل، 121-122
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 حنــو  اإلســالم تــدیا مــا الليــايل ياایــات   الغریاــة وا وذــودات احليوانــات مــا وهنــاك
 «مســلمة ييــة هــ  إذ الــواقع ، اا نــا   احليّــات ســا ر اــا  تلــف» فجــ  احليــات، ملاــة

 هل.60: م 2014)الغارب ، 
 الـ ي اهلل ااـد أنّ  الا ري اهلل ااد م  ال ي اهلل ااد ياایة   الراوي لنا یروي وكحل 

 أنّــ  منجـا الا ـر، اجا ـب  عــ  ا ـاء حتـه ویواذـ  الا ــري اهلل ااـد دسـاادة الا ـر یغـو 
 الانــات هـورة مثـز هــورهتع وذكـورا   إنايـا   أال ـ  فــات الا ـر مـدن مــا مدینـة   یتةـرّق كـان
 الا ـري فأذـاب وأدیـايع وآدا ـع سـننجع واـا اـنجع الا ـري اهلل ااـد فيسـأ  أذناب، و ا
 «ذلـ  وأـا ویجـودا نسـارت وفينـا مويـدیا مسـلم  فينا فإن وايدة   ملة   كلنا ليس»: قا ال  
 ياایـــة   الا ـــر ســـاان إ   النســـاة األمـــر وكـــحل  ،هل257/ 4.ت: د وليلـــة، ليلـــة ألـــف)

 ذلـــ  دون ومـــنجع مســـلمون فمـــنجع الســـمند  ا لـــ  و نـــه رـــجرمان  ـــا  اســـع  ـــدر ا لـــ 
 هل.310/ 3: نةس  ا سدر)

ييانـا   الليـايل إ  معـان إسـالمية كمـا أّن احلمـام یرمـك إ  معـب التسـايح أ ترمـك احليوانات
 هل.www.albayan.ae: 2008 مد اهلل )سعد، 

وأّمــــا تســــايح احليوانــــات   ياایــــات الليــــايل فقــــد نــــّ  اليــــ  الــــراوي كــــحل     عــــ  
احلاایات، منجا ياایة السند اد، حيّد  السند اد احلما  اا طيـور تنـاأ  وتسـّاح اهلل تعـا  
 اأتالا األهوات ومي  اللغات، ما قماري وهكار ورـ اریر و ال ـز وفاأـه وكـروان )ألـف 

 هل.104 -103/ 3ليلة وليلة، د.ت: 

 لياليلعناصر حكايات ا بعضإسالمية السرد في  مظاهر
 الشخصيات اإلطار الجغرافي اإلطار الزماني العدد

 اإلنس الالدان اإلسالمية قاز الاعثة  .1
 اجلا أقاه  األرض  عد الاعثة  .2
 الغيالن اجلكر ا نعكلة   .3
 ا وذودات الغریاة متاهات األرض   .4
 احليوانات العوا  األأرت   .5
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 السيادة اإلسالمية في الليالي رمزا وداللة 2.4
 ـدا وا ـ ا    ثنـا هــحا أّن ا قسـود  السـيادة الشـاملة للدیانــة اإلسـالمية   ياایـات الليــايل 
لــيس جمــّرد حتّمــس الــرواة أو الش ســيات القسســية   ألــف ليلــة وليلــة  ــحم العقيــدة   ميــ  

الطقوس والتعليمـات اإلسـالمية   العسـور ا  تلةـة،  ـز مـا ا نكـد األمانة واأليمنة أو تطاي  
أّن  ـــحا احلضـــور الاثيـــف الواســـ  النطـــاق   ميـــ  فضـــاءات ياایـــات الليـــايل د  ت رمكیـــة 
تتطــا   مــ  مةــاهيع آیــات القــرآن الاــرم وأيادیــث الرســو  األكــرم ) هل وكــحا كــالم العلمــاء 

 احلاایــات هــحم   اإلســالمية الســيادة لوليــة فاــرة أنّ  نعتقــد أأــرت و لغــة ســلم ،والعرفــاء ا 
  شـــارة منجـــا فيجـــا، راســـ ة ذـــحورا  ـــا وأنّ  اإلســـالمية ا عتقـــدات اناهـــر  عـــ  مـــا مقتاســـة
  ويــــدة ا اتقـــاد وا ســــي ية، اليجودیـــة و ســــّيما) هل  األنايـــاء أــــا   مجـــور والرســــز األنايـــاء
 تعــا  هلل ميعجــا ا وذــودات وتســايح ميعجــا الــو اإلســالم لةمــة وإطــالق الســماویة الــدیانات
 .اإلسالم  ا اتقاد يسب

إّن ألف ليلة وليلة مثرة ما مثرات احلضارة العر ية اإلسـالمية »قو   ع  الناقدیا:  لحا هحّ 
أّن الــرواة اإلســالمي  أيســنوا  لنــا اناشــفهل، وكــحا 6: 1993 ،)مرتــاض «ونتــاق مــا نتاذجــا

وكـــحا دمـــج  ،هـــجرها    وتقـــة احلضـــارة العر يـــة أذـــادوانقـــز هـــحا الـــرتا  اإلنســـاين إ  العر يـــة و 
ســریان   القــو ، ومنجــا احلاایــات معرفانيــة   هــحوالةلســةية والرمكیــة ال اإلســالمية ا اــاد   عــ 

  الوذود.العقيدة  التوييد وسيادهتا ولوليتجا   مي  أ عاد اوا 

 األنبياء )ص( خاتم بظهور والرسل األنبياء بشارة 2.4.1
 ّشر األناياء السا قون  مجور أا  األناياء، منجع إ ـراهيع )عهل وموسـو )عهل وايسـو )عهل  قد

وقــد نّســه  عــ  ا یــات القرآنيــة الــو هــحا ا و ــوع. ذــاء   القــرآن الاــرم أّن إ ــراهيع )عهل 
ـْنَجْع یىـلْتلَـو اىللىلـْيجإْع قا  إذ ذرّیّت  ما رسو    یاعث أن تعا  اهلل سأ  : ﴿رىل َـّنىلا وىلا ـْعىلْث فإيجإْع رىلَسو   مإ

 هل.129/ ةاقر الآیىلاتإ ىل وىلیـَعىللَِّمَجْع اْلاإتىلابىل وىلاحلْإْامىلةىل وىلیـَكىلكِّيجإْع﴾ )
یىـلْأ إ   شارة الن  ايسو )عهل  الن  األامع ) هل   قول  تعا : ﴿وىلَماىلشِّر ا  إرىلَسو    وتتجّلو

 هل.6سف/ المإْا  ىـلْعدإي اْ ََ  أىلْ ىلَد﴾ )
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 الاتــــب ميـــ   ـــا واـــدت األنايــــاء أـــا   اعثـــة الاشـــارة أنّ  ا ســــلم  ا ةّســـریا معمـــع یـــرت
) هل  األنايـاء خبـا  یـنما أن وهـو ميثاقا   من  أأح تعا  اهلل أنّ  إّ   مرسز ن  ما وليس السماویة

 هل.3ق:  1398، يط  ال)  التكام  أّمت  ویأمر األمر  حا یأهر وأن
ـــحیا ا ســـلمون الاـــايثون وأكـــد ـــوا ال  معروفـــا   كـــان) هل   األكـــرم النـــ  أنّ  ا عـــراق يـــو  ألّة

 سـا ل  السـا  السـماوات  )عهل  األنايـاء قـو  الي  ین  ما يسب وذل  الاعثة، قاز َمنتىلمىلرا  
: قيـز ذ یـز، فاسـتةتح») هل:  اهلل رسـو  ومعـ  السـماوات أ ـواب یسـتةتح وهو)عهل  ذ  يز
  عــث قــد: قــا  إليــ ؟  عــث وقــد: قيــز. حممــد: قــا  معــ ؟ ومــا: قيــز. ذ یــز: قــا  هــحا؟ مــا
ق:  1415  اخلـــاين، 48،  ت.د القشــاي،  136/ 4: ت.د الســـيوط ،) «لنــا فةـــتح. إليــ 

ــــان ألحتــــاد  ــــ  الال كرمــــك يــــه ا قــــدس   إ  النــــ  إســــراء قطــــب ســــيد ویةّســــر ،هل111/ 3 دی
 وا اـــان الكمـــان يـــدود  ـــا حتـــي    الريلـــة هـــحم أنّ  ویعتقـــد اإل يـــة الرســـا تو  یـــةتوييدال

 هل.2212/ 4: م 2003قطب،  )سيد
دــا ذــاء  ــ  النــ  وســا ر األنايــاء مــنمن   إ اايــز وإســ اق ویعقــوب واألســااطكــان   وكــحا
 هل.407/ 2: 1419 ،األ دي ا ياجن ) هل ) األكرم

 جميع األديان اإللهية على اإلسالم لفظة إطالق 2.4.2
   الــحي اإلســالم وهــو وايــدا   دینــا   الاــرم القــرآن   ورد مــا يســب األنايــاء رــرا   ميــ  تعتــ 
 هــحا الــو الطااطاــا   الســيد یــن  كمــا وامليــا   اقا ــدیا   تعــا  اهلل  ــ  أمــر دــا التســليع یعــدو
 لنــوح ســا ان  اهلل وهــایا جممــوع هــ  ألمتــ  ا شــرواة) هل  حممــد رــریعة إنّ »: یقــو  إذ ا عــب

 كــون اــا امــا كنایــة وهــو) هل،  حممــد إ  أويــام مــا إليجــا مضــافا وايســو وموســو وا ــراهيع
 يقيقــة ذات ميعــا الشــرا   كــون اــا أو ويیــادة، الســا قة الشــرا   ميــ   كایــا ذامعــا ا ســالم
 طااطاــا  ،)ال «ا ســتعداد   ا مــع اأــتالا  ســب خمتلةــة كانــه وان اللــب  ســب وايــدة

 اايــز إ ــراهيع و وإ نــوح ومــنجع كّلجــع الســا ق  األنايــاء أنّ  الوا ــح مــاو  ،هل351/ 5: ت.د
وايســو )عهل كــانوا مستســلم  أا ــع  ألوامــرم تعــا   وســليمانســ اق ویعقــوب وموســو إو 

هل، 326/ 1د.ت:  ،  الشـــوكاين4/ 53: 1403وهاـــحا كـــان أتاـــااجع احلقيقيـــون )اعلســـ ، 
فاالتـايل هــع مســلمون. وهـحا األمــر یتجلّــو   وهـية إ ــراهيع ویعقــوب أل نـا جع ا نقولــة   قولــ  
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ــوتعــا : ﴿ ــرىلاهإيعَ   إىلــا وىلوىلهَّ َّ  یىـلـا وىلیىـلْعَقــوبَ   ىلنإيــ إ  إإ ـْ ــ ىل  إإنَّ   ىلــينإ َــوَتاَّ  فىلــالىل  الــدِّیاىل  لىلَاــعَ  اْهــطىلةىلو الّل  إىل َّ  هىل
 .هل132/ الاقرة﴾ )مُّْسلإَمونىل  وىلأىلنَتع

 :تعا  اهلل یقو  ييث اإلسالمية للداوة الواسعة الد لة هحم الو الارم القرآن ن ّ  وقد
﴾ اْلَمْشـرإك  مإـاىل  كـاىلنىل  وىلمىلـا مُّْسـلإم ا يىلنإية ـا كـاىلنىل  وىللاـا نىلْسرىلانإيا وىل ىل  یَجودإیا إإ ـْرىلاهإيعَ  كاىلنىل  مىلا﴿
 هل.67/ امران)آ  

. وقــد اّلــو مثــز هــحم العقيــدة    ا ســلع ا ــراهيع وتعــا  ســا ان  وهــف ا یــة هــحم فةــ 
: 1429 وليلـة، ليلـة)ألـف وأریـب وسـجيع الليـز  اجيب ع  ياایات الليايل، منجا ياایة 

 قامـــه مشـــاهد الـــراوي فيجـــا وهـــف ييـــثهل، 165، 164، 139، 138، 132، 126/ 2
 )عهل إ ـراهيع النـ  راایـة حته ونشرها اإلسالمية الداوة اا الدفاع أذز ما اميمة يروب فيجا
 هل.298: 1962)اواد،  أيالية  لدان  

 ياایــة  ــما تــأ  هــةوان  ــا ااهــع یســمو ملــ   اایــة ا و ــوع  ــحا نستشــجد وكــحا
 والنـــار، الشـــمس یعاـــدون ميعـــا   ورـــعا  ا لـــ  هـــحا كـــان قـــد. اجلمـــا  و دیعـــة ا لـــوك ســـيف
 وأنـتع أنـا»:  قولـ  رـعا  خماطاـا   للعاـادة ا لـ  فيعتـك )عهل،  داود  ـا سليمان ید الو فيجتدون

 وهـدانا النـور، إ  الملمـات مـا وأنقـحنا اإلميـان تعا  اهلل وريقنا والقمر الشمس نعاد كلنا كنا
 اــاذكا   هرمــا   رــي ا   كاــاا   رذــال   هــرت ا ن أين واالمــوا اإلســالم دیــا إ  وتعــا  ســا ان  اهلل

 وليلـــة، ليلـــة ألـــف) «ا ا ـــية الـــحنوب مـــا وأســـتغةرم فيجـــا اهلل أااـــد ياویـــة   أذلـــس أن وأریـــد
 مســـلم هل ع) وأتاااـــ  ســـليمان  شـــریعة ا نمنـــون احلاایـــة هـــحم   فســـّم  ،هل338/ 3.ت: د

 .ا ل  كالم   تاّ   كما

 اإلسالمي االعتقاد حسب تعالى هلل جميعها الموجودات تسبيح 2.4.3
هرّح اهلل تعا    القرآن الارم أّن ا وذـودات كّلجـا تسـّاح هلل تعـا  إذ قـا  اـّك مـا قا ـز:  قد

ىلْمــدإمإ وىللىلاإــْا  ىل  ــاَِّح  إ ــْ ء  إإ َّ َیسىل ــْا رىل ــْا فإــيجإاَّ وىلإإْن مإ ــْاَ  وىلاأْلىلْرَض وىلمىل ــمىلاوىلاَت السَّ ــاَِّح لىـلـَ  السَّ  ﴿َتسىل
 هل.44سراء/ إليىللإيم ا أىلَةور ا﴾ )ا تىـلْةقىلَجونىل تىلْساإي ىلَجْع إإنََّ  كىلانىل 

ورد   القـــــرآن الاـــــرم أّن ا  لوقـــــات   الســـــماوات واألرض مـــــا اإلنســـــان وأـــــا  وكـــــحا
اإلنســان یعاــدون اهلل تعــا  ویســّلون وأّن مــيعجع یعرفــون كيةيــة ااــاداهتع ومــا كّلةجــع اهلل تعــا  



 165   ة  ياایات ألف ليلة وليل إسالمية السرد

ــاِّ  ــرىل أىلنَّ اللَّــ ىل َیسىل ــمىلاوىلاتإ وىلاأْلىلْرضإ وىلالطَّــْاَ وفــ  يامتــ  ويســب وســعجع: ﴿أىل ىْل تىـل ــْا  إ السَّ َح لىلــَ  مىل
تىلَ  وىلتىلْساإي ىلَ ﴾ )النور/   هل.41هىلافَّات  َكزٌّ قىلْد اىللإعىل هىلالىل

ــــة   كــــّز  وكــــحل  ــــف ليلــــة وليل ــــ  ياایــــات أل ــــة اإلســــالمية   مي یســــود اإلميــــان  الدیان
العرهــــات واألذــــواء واأليمنــــة واألمانــــة، و  ناــــاد جنــــد   الالــــدان ا عروفــــة وجماهــــز األرض 
ومتاهاهتــا ماانــا  أو يمانــا    یســم  فيــ  هــوت األذان أو تــالوة القــرآن. إذن فجــحم ر یــة ســا دة 

هــ  مقتاســة ومــأأوذة مــا ا عتقــدات اإلســالمية ومســتمّدة مــا النســو    أطــاب الليــايل و 
 اإلنــس مــا األذنــاس ميــ  اإلســالم یعتنــ  وكــحاهل. 105: نةســ  ا ســدرالقرآنيــة ) ــا ذــام ، 

 الغریاة وا وذودات والغيالت واحليوانات واجلا
 

 النتائج. 3
 قد يسله  عد دراسة هحا ا قا  النتا ج التالية:

 ياایــات يســب معــ  اســر أو أــا   كمــان  ــت ّ    اإلســالمية  الدیانــة ا اتقــاد -أ 
وكــحا  والساسـانية واجلاهليـة واألمویـة العّااسـية العسـور   اإلسـالم یسـود ييـث الليـايل،

 .األيمنة السا قة

 سـواء    لـد، كـزّ  و  ماـان كـزّ    یسـود وليلـة ليلـة ألـف ياایـات يسب اإلسالم -ب 
 الاعيــدة واألمــاكا اإلســالمية الالــدان مــا القریاــة ألمــاكاوا اإلســالمية الالــدان ذلــ   

 ومتاهاهتا. األرض وجماهز

 اجلــــا یعتنقجـــا  ــــز الليـــايل يســــب اإلنســـان  ــــ  اإلســـالمية الدیانــــة ااتنـــاق لـــيس -ق 
 .وا  لوقات الغریاة أیضا   واحليوان

 مثز اّله   سرد ياایات الليايل  ع  األفاار وا ااد    الدیانة اإلسالمية ما -د 
 والرسـز )عهل األنايـاء و شـارة كافـة اإل يـة، األدیـان ميـ  الـو اإلسـالم لةمـة إطالق
ومــا أرــا  ذلــ ،  تعــا  هلل ميعجــا ا وذــودات وتســايح ،هل ) األنايــاء أــا   مجــور

لســيادة الدیانــة اإلســالمية    الشــمولية النمــرة وهــحم األفاــار وا اــاد  دثا ــة ذــحور
 .هحم احلاایات
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الشــامز لعناهــر الدیانــة اإلســالمية   ســرد الليــايل لــ  د  ت رمكیــة ومةــاهيع احلضــور  -ه 
 هوفية، منجا: اإلرارة إ  كما  هحم الدیانة  النساة إ  الدیانات األأرت.

اإلســالم يســب ياایــات الليــايل ســرمدي یعلــو الــو الكمــان وا اــان، ویعتنقــ  ميــ   -و 
 ا  لوقات  أنوااجا ا  تلةة.

 
 المصادر

 .ن الارمآالقر 

منسســة دار احلــدیث  :، طجــران1ط، مااتيــب الرســو ، قهل 1419) األ ــدي ا يــاجن ، الــ   ــا يســينعل 
 الثقافية.

مهل، العجــا     ا  يــا  الســردي   ألــف ليلــة وليلــة، رســالة لنيــز درذــة ا اذســتا  2010)  ـا ذــام ،  ــاة
 ذامعة احلاق خلضر. :  اللغة العر ية،  اتنة

 «احلمـا  والـثال   نـات»وليلـة  ياایتـا:  ليلـة ألـف   ووسا ةـ  الوهـف مهل،  نيـة 2009) ملياـة وذةجـوا، 
ذامعـــة  :، ربوذذـــا، رســـالة لنيـــز درذـــة ا اذســـتا   األدب العـــريب القـــدم، قســـنطينة«الســـند اد الا ـــري»و

 منتوري.

، جملــــة مركــــك الويــــا   والدراســــات «آليــــات القــــ    ألــــف ليلــــة وليلــــة»مهل،  1998) الــــتالوي، حممــــد جنيــــب
 .350 -305 ه ، ، كلية اإلنسانيات جبامعة قطر10اإلنسانية، العدد 

، جملــة ذامعــة «ياایـة اجلاریــة تــودد مــا كتـاب ألــف ليلــة وليــة قـراءة نســية»مهل،  2012) وليــد ذـرادات، را ــد
 .183 -149 ه ، 4+ 3، العدد 28 قدمش ، 
هــ  ، 2+  1، العــدد 27، جملــة ذامعــة، ق «هــورة ا أــر   ألــف ليلـة وليلــة»مهل، 2011)  ـود، ماذــدة

105 – 140. 
مهل، لاـاب التأویـز   معـاين التنكیـز، حتقيـ  وتسـ يح  1415) اخلاين، االء الدیا الـ   ـا حممـد  ـا إ ـراهيع

 دار الاتب العلمية. :،  اوت1طحممد ال  راه ، 

)د.تهل، فـــا كتا ـــة الســـاة الشـــعاية )دراســـة فنيـــة نقدیـــة للســـاة  ذهـــين، حممـــود و أوررـــيد أوررـــيد، فـــاروق
 د.ط، د.ب: د.ن.الشعاية انرتة  ا ردادهل، 

 دار نو ار للطاااة. :، القاهرة1طمهل، تقنيات الةا القسس  ا  الراوي واحلاك ،  1998) أ د ،دروی 

سـتان ياـای  ایـراين، اطالاـات  و سنسـاریه در دا هـاي هنـدي شهل، ریشـ  13۹۶) ر وي، سـيد مسـعود
   يامه و معرفه، الو ا وق  التايل:

http://ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=articl 
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مهل، ر ســية اجلــا والعةاریــه  ــ  القــرآن الاــرم وألــف ليلــة وليلــة )دراســة ســيميا ية  1425) ســعادة، يســناء
 ذامعة اجلكا ر.:مواينةهل، رسالة لنيز درذة ا اذستا، قسع اللغة العر ية وآدا ا

 ، موق  الايان، الو ا وق  التايل:، ما وي  ألف ليلة وليلةمهل 2008) سعد، فاروق
https://www.albayan.ae/paths/books/2008-02-04-1.614130 

 دار الشروق. :، القاهرة32طمهل، تةسا   سال  القرآن،  2003) سّيد قطب
 دار ا عرفة للطاااة والنشر. : اوت د.ط،)د.تهل، الدر ا نثور   التةسا  ا أيور،  السيوط ، ذال  الدیا

دار الشـنون  :،  غـداد2طهل، ا المـح السياسـية   ياایـات ألـف ليلـة وليلـة، م 1986) الشّ اذ، أ د حممـد
 الثقافية العامة.

د.ط، )د.تهل. فـــتح القـــدیر )اجلـــام   ـــ  فـــيّن الروایـــة والدرایـــة   الـــع التةســـاهل.  الشـــوكاين، حممـــد  ـــا الـــ 
 اا  الاتب.  د.ب:

 احتاد الاتّاب العرب. :، دمش ،1طمهل، ألف ليلة وليلة وس ر السردیة العر ية،  2000) الشویل ، داوود سلمان

منسســـة النشـــر اإلســـالم  التا عـــة  :قـــعد.ط، )د.تهل، ا يـــكان   تةســـا القـــرآن،  الطااطاـــا  ، حممـــد يســـ 
 جلمااة ا درس . 
  و ق. :مسرد.ط، قهل، ذام  الايان ىف تةسىر القرآن،  1324) الط ي، حممد  ا ذریر

مهل، مســـتویات التعاـــا   ألـــف ليلــة وليلـــة، أطرويـــة لنيـــز درذـــة الـــدكتوراة   اللغـــة  2005) اكیــك، فـــا ك هـــاتو
 اجلامعة ا ستنسریة. :العر ية وآدا ا،  غداد

مدیریــة د.ط، د.ب: العسـر العااسـ ، هل، ألـف ليلـة وليلـة مــرآة احلضـارة واعتمـ    م 1962) اـواد، مي ا يـز
 الةنون والثقافة الشعاية  ويارة اإلرراد.

 ماتاة الةار اجلدید. :،  غداد2طمهل، الانك والتأویز قراءات   ياایة ار ية،  2014) الغارب ، سعيد

 : ــاریسد.ط، الــ  يســا ااــد القــادر،  :ت قيــ الالقشــاي، ااــد الاــرم  ــا هــواين)د.تهل، كتــاب ا عــراق، 
 دار  ياليون.

مســـطةو الن ـــا ،  :ت قيـــ ال، العـــ  والعـــ ة  دراســـة   ألـــف ليلـــة وليلـــة، مهل 1996) كيليطـــو، ااـــد الةتـــاح
 نشر الةن  للرتمة العر ية. -الدار الايضاءد.ط، د.ب: 

  اوت: دار إيياء الرتا  العريب.  ،2ط ،هل.  ار األنوارق 1403) اعلس ، حممد  اقر  ا حممد تقو
ت  يااي ادی  رب ار و هكي قس  هاي ير پحیرا»هل، ش 1393) نــوري الــ  و مرادیــان قاــادي، الــ  أكــ 

، جملــة ةــای  ملــو  ينامتنيــه )التنــا هل، منسســة «سهللن ااقس  مدین  ردي )مطالع  موآين ستان  قردا
 .732 -717 ه ، 5 وستان قرآن و ارتت، قع، ق 

، دیــوان «ليلــة )حتليــز ســيميا   تةاياــ  حلاایــة  ــا   غــدادهلألــف ليلــة و »، مهل 1993) مرتــاض، ااــد ا لــ 
 ا طاواات اجلامعية،  ا اانون، اجلكا ر.
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 ،  اوت، دار هادر.الطاعة الثانيةهل، ألف ليل  وليل ، ق 1429) مویةا، ا سطةو

 ، الالذقية: دار احلوار.1مهل،  نية ا ت ّيز   نّ  ألف ليلة وليلة، ط 2007) مویةا، ا سطةو
 دار نو ليس.د.ط، د.ب: ألف ليلة وليلة،  ،)د.تهل مویةا، ا سطةو

قهل، الســرد العــريب القــدم  ألــف ليلــة وليلــة دراســة ربــاذق، رســالة لنيــز  1438) أدمــة اليلــ ، وهياــة  نــوري،
درذــة ا اســرت   اللغــة واألدب العــريب  ســ  أدب قــدم، قســع اللغــة واألدب العــريب، ذامعــة العــريب  ــا 

 مجيدي، أم الاواق : اجلكا ر.

راســة فنيــة حتليليــة ، د«مــا ياایــات ألــف ليلــة وليلــة، أ ــو حممــد الاســالن»، مهل 2001) یوســف، مــ  أ ــد
 .285 -249 ه ، 13جملة مركك الويا   والدراسات اإلسالمية، الدوية، العدد 


