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بعد مائة وخم�س���ن عاما من تد�ول )�ألف ليلة وليلة(يف 
خمتل���ف �أنحاء �لعامل، ظهر هذ� �لعام �أول حتقيق علمي 
له���ا. وقد قام بهذ� �لتحقيق �أ. د. حم�س���ن مهدي، �أ�س���تاذ 
كر�س���ي )جويت( للدر��سات �لعربية يف جامعة هارفارد 
�لأمريكي���ة )وه���و �لكر�س���ي �ل���ذي كان ي�س���غله من قبل 
�مل�ست�سرق �ل�سهري جب(. وحم�سن مهدي �أحد �لأ�ستاذة 

�لقالئل �لذين متيزو� بدقة �لتحقيق �لعلمي،
على �مل�ستوى �لعاملي، فق���د حقق بع�ض �أعمال �لفار�بي 
�لكربى مثل كتاب )�حلروف( وكتاب)�مللة( وهو ير�أ�ض 
يف �لوليات �ملتح���دة جمعية در��س���ة �لفل�سفة و�لعلوم 
يف �لإ�س���الم، كما �أنتخب منذ مطل���ع �ل�سبعينات ع�سو� 
مر��س���ال ملجمع �للغة �لعربية بالقاه���رة. وله �لعديد من 
�ملقالت �لفل�سفية �ملن�س���ورة يف جمالت علمية خمتلفة. 
كم���ا �أنه يعترب �أ�ست���اذ� مبا�سر� لبع����ض �أ�ساتذة �لفل�سفة 

�لعرب �لذين در�سو� يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�لو�ح���د  �للغ���ة  جمم���ع  موؤمت���ر  ح�س���وره  ومبنا�سب���ة 
و�خلم�س���ن يف �لقاهرة يف �سهر مار�ض من عام 1985، 
كان يل مع���ه لقاء طويل وخ�س���ب، د�ر �حلو�ر فيه حول 
تطوره �لعلم���ي، و�لتحولت �لكربى يف حياته كد�ر�ض 
للفل�سفة �لإ�سالمية، و�آر�ئه يف �أهم �لق�سايا �لتي ت�سغل 
�ملفك���ر �لعرب���ي يف �لوق���ت �لر�ه���ن، كم���ا كان���ت هن���اك 
فر�س���ة لالإق���ر�ب من )�ألف ليل���ة وليلة( �لت���ي عا�ض مع 
خمطوطاته���ا �ملتناث���رة يف مكتبات �لع���امل مايقرب من 

ع�سرين �سنة.
* مبنا�سب���ة ح�س���ورك موؤمت���ر جمم���ع �للغ���ة �لعربي���ة 
�لو�ح���د و�خلم�س���ن بالقاهرة، مار�أي���ك يف دور �ملجمع 

حاليا، و�مكانيات تطويره م�ستقبال؟
-�ن �ملجم���ع م���از�ل م�ستم���ر� يف �أد�ء ر�سالت���ه باأمان���ة، 
وهي �لعمل على جعل �للغة �لعربية قادرة على مو�جهة 
حتديات �لع���امل �لذي نعي�ض فيه، وذل���ك باإحياء �لر�ث 
�للغ���وي �لق���دمي و�لتع���رف �إىل و�قع �لف�سح���ى �ليوم، 
ث���م تقن���ن وتقعي���د �لألف���اظ و�لإ�سطالح���ات �لتي هي 
باأم����ض �حلاجة �إليه���ا لت�ساير ركب �حل�س���ارة و�لفنون 
و�لعلوم �ملعا�سرة. ولعل �أه���م ميز�ته كموؤ�س�سة لغوية 
�أن �ع�س���اءه ميثل���ون �لإجتاه���ات و�ملد�ر����ض �ملختلف���ة 
تك���ون  ت���كاد  ق���ر�ر�ت  �ىل  ويتو�سل���ون  فيتناق�س���ون 
بالإجم���اع وهو �إىل ذلك ي�ست�سي���ف �أع�ساء من خمتلف 
�أقطار �لوط���ن �لعربي، يجتمع���ون ويبادلون �لر�أي يف 
ما�س���ي �للغة وحا�سرها يف �لوط���ن �لعربي من �لعر�ق 
�إىل �ملغ���رب. ول �أع���رف موؤ�س�س���ة �أخ���رى جتم���ع ه���ذه 

�مليز�ت.
�أما �مكانات تطويره م�ستقب���ال، فاأنا �سخ�سيا �أعتقد �أنه 
يجب �أن توف���ر له �لإمكانات �ملادي���ة و�لفنية – كاأجهزة 
و�لطباع���ة  �لن�س���خ  و�أجه���زة  �لإلك���روين،  �حلا�س���ب 
�حلديث���ة – �لت���ي ت�سهل عمل���ه، وت�ساعد عل���ى �إخت�سار 
�لوقت و�جلهد �لذي يبذله يف ن�سخ �أعماله وت�سحيحها 
وطبعها. �إن �ملجمع �للغوي موؤ�س�سة ينتظر منها �لوطن 
�لعرب���ي �لكثري، وي�ستح���ق �أن توفر ل���ه �لأجهزة �لفنية 

�لتي تعينه على �أد�ء ر�سالته �أح�سن �أد�ء.
* ماهو �خلط �لدر��سي �لذي �سرت فيه؟

-بع���د �لإنته���اء م���ن �لدر��س���ات �لأدبي���ة يف �لإعد�دي���ة 
�ملركزي���ة ببغد�د-و�أذك���ر م���ن �أ�ساتذت���ي فيه���ا �س���ادق 
�ملالئك���ة يف �لأدب �لعرب���ي، وجو�د عل���ي يف �لتاريخ- 
�لتحق���ت باجلامع���ة �لأمريكي���ة ببريوت خ���الل �حلرب 
�لعاملي���ة �لثاني���ة. وكن���ت �سغوف���ا بالعل���وم �لإجتماعية 
م���ن �قت�ساد و�جتماع وتاريخ م���ن جهة، وبالفل�سفة من 
جه���ة ثانية و�أهمية �جلامع���ة �لأمريكية مل تكن بالن�سبة 
يل �أكادميي���ة بق���در ماكان���ت �جتماعية وثقافي���ة، �أعني 
�أنه���ا �أتاح���ت يل �لفر�س���ة للتع���رف عل���ى ع���دد كبري من 
�لأ�سدق���اء �لع���رب �لذي���ن جاءو� م���ن خمتل���ف �لأقطار 
�لعربي���ة، و�لعمل معهم يف �ملج���ال �لقومي، كما �أتاحت 

يل �لفر�س���ة للكتابة و�لعمل )�ل�سح���ايف( كمحرر ملجلة 
�لكلية، وجملة �لعروة �لوثقى ثم �لإ�سر�ك يف جمعيات 
�لطلبة ونو�ديهم �لثقافية. ومع �أين �طلعت على مبادئ 
كثري م���ن �لعلوم �لإجتماعي���ة و�لإن�ساني���ة فعندما �أقيم 
ثقافت���ي يف تل���ك �ملرحل���ة يظه���ر يل �أنه���ا كان���ت جدلية 

وخطابية �أكرث منها علمية.
* يف �أي ط���ور �إذن �خ���رت در��سة �لفل�سف���ة �لإ�سالمية 

كتخ�س�ض، وملاذ�؟
-ق���ر�أت جمي���ع ماكانت �ملكتبة �لعربي���ة حتويه من كتب 
�لفل�سف���ة قب���ل �إلتحاق���ي باجلامعة �لأمريكي���ة ببريوت. 
ومل تك���ن �ملكتبة �لعربي���ة ت�سمل �إل �لقليل من �لكتب يف 
�لفل�سف���ة �لإ�سالمية يف ذلك �لعهد، ب���ل كان �أغلبها يدور 
ح���ول �لفل�سف���ة �ليوناني���ة و�لغربية. �أم���ا يف �جلامعة 
ف���كان �لذي يدر�ض لنا ه���و �لفل�سفة �ليونانية، و�لغربية 
يف �لع�س���ر �لو�سي���ط، و�لفل�سف���ة �لغربي���ة �حلديث���ة. 
وعندم���ا �إلتحقت بعد ذلك بجامعة �سيكاغو يف �لوليات 
�ملتح���دة للدر��سات �لعليا وج���دت حميطا يختلف كثري� 
عم���ا كان يف بريوت. وذلك لأين وجدت فيها عددً� كبري� 
من �لأ�ساتذة �لأوروبين-وخا�س���ة �لأملان- ممن كانو� 
قد هاج���رو� �إىل �لوليات �ملتحدة قب���ل �حلرب �لعاملية، 
وكان كل منه���م ميث���ل قمة ماكان قد و�سل���ت �إليه �لعلوم 
�لتاريخي���ة و�لإن�ساني���ة يف حقل���ه م���ن �جتم���اع و�أدب 
وفل�سفة وت�س���وف �لخ. وهناك ب���د�أت �لدر��سة �جلدية 
للن�سو����ض �لفل�سفي���ة بلغاته���ا �لأ�سيل���ة، وتفتح���ت يل 
�أب���و�ب مناه���ج �لبح���ث و�لتف�س���ري يف حلق���ات �لدر�ض 
و�لنقا����ض، و�قتنعت باأنه من �ملمك���ن حقا �لو�سول �إىل 
مغ���زى فكر كبار �لفال�سفة و�لعلم���اء و�لأدباء عن طريق 
�لقر�ءة �جلادة، و�لتاأمل يف معاين ماخلفوه من رو�ئع 
�لكت���ب. ويف هذه �لفرة حتولت هو�يتي �لأوىل، وهي 
�لفل�سف���ة بعامة و�لفل�سف���ة �لإ�سالمية خا�سة �إىل در��سة 
ج���ادة للن�سو����ض �لفل�سفي���ة �لعربي���ة و�لإ�سالمية، مع 
مالحظة �ل�سعوبة �لتي و�جهتها يف هذ� �ل�سدد، ب�سبب 
�أن معظ���م هذه �لن�سو�ض مل يكن قد حقق و�سرح �سرحا 

كافيا.
و�ل���ذي �أذك���ره على �سبي���ل �ملث���ال �أين كنت �أق���ر�أ كتيب 
�لفار�ب���ي )فل�سف���ة �أفالط���ون( وكان قد حق���ق ون�سر يف 
�إجنلر�، وكاأين �أنظر يف طل�سم �أو رموز غري و��سحة، 
م���ع �أن���ه مكت���وب بلغ���ة عربي���ة ف�سيح���ة، ث���م �أنظر يف 
�لتعليقات �لتي حت���اول �أن ترجعه �إىل �أ�سول يونانية، 
فال �أج���د عالقة بن �لن�ض �لعرب���ي و�لأ�سول �ليونانية 

�لتي �دعى �ملحقق �أن �لفار�بي �قتب�ض منها.
�أما �ل�سبب �لذي دعاين �إىل �لتاأكيد على در��سة �لفل�سفة 
�لإ�سالمي���ة فهو �أنني ر�أي���ت �أن �ملطل���ب �لأ�سا�سي �لذي 
يو�ج���ه �لوط���ن �لعربي، ويو�ج���ه كل مفك���ر عربي هو 
مكان���ة �لعل���م وم�ستقبل �حلرك���ة �لعلمي���ة، و�أن �لطريق 
�لأمث���ل لفهم هذ� �ملطلب هو �لتعميق يف در��سة �لفل�سفة 

�لإ�سالمية.
* ه���ل ميك���ن �أن تلخ����ض لن���ا موق���ف �لغرب م���ن �لفكر 

�لإ�سالمي؟
-)�لغ���رب( ع���امل و��سع. وله مو�قف متع���ددة. ويالحظ 
ب���ن �ملخت�سن �أن �لإجتاه �لذي �س���اد يف �لقرن �لتا�سع 
ع�س���ر )وكان فيه نوع م���ن �لرومانتيكي���ة، و�لبحث عن 
ج���ذور و�أ�س���ول �لفكر �لعرب���ي، ولذل���ك كان يهتم كثري� 
مبج���الت تاأثري �لفكر �لإ�سالم���ي يف �لفكر �لغربي( كاد 
ينح�س���ر. وليج���د �مل���رء �ليوم كث���ري� م���ن �لأبحاث يف 
تاأث���ري �لفك���ر �لعربي عل���ى �لفكر �لأوروب���ي يف �لع�سر 
�لو�سي���ط، بل هناك �جت���اه �إىل �ل�سكوت عنه، �إن مل يكن 
�إىل �إن���كاره. ول�س���ك �أن ث���ورة �لبل���د�ن �لإ�سالمية على 
�ل�سيط���رة �لغربية، و�ل�س���ر�ع �ل���ذي �أدى �إىل ��ستقالل 
هذه �لبلد�ن، ثم �لتطلع �إىل �إ�ستقالل فكرى، كل هذ� �أدى 
�إىل رد فع���ل يف موق���ف �لغربي���ن من �لفك���ر �لإ�سالمي. 
فهناك من يحاول �أن ينكر ��ستقالله تاريخيا، وهناك من 
يحاول �أن يحط من ق���دره وهناك من يحاول �أن يظهره 
مبظه���ر �ملع���ادي للح�س���ارة و�لتق���دم و�لعقالني���ة �لخ. 

وه���ذه �جتاه���ات تظهر غالبا عن���د �ملغر�س���ن �سيا�سيا، 
�أو �جلهل���ة من �ل�سحفين. وتغذي هذه �لإجتاهات �آر�ء 
يف �لتاريخ، ويف موقف �ملثقف �لغربي من �حل�سار�ت 
غري �لغربية عامة، و�لتي يعتربها ح�سار�ت متاأخرة �أو 

متحجرة.
* ونح���ن يف منت�سف �لثمانينات م���ن �لقرن �لع�سرين، 

ماهو تقييمك لدور �مل�ست�سرقن؟
-لق���د ك���رث �ل���كالم ع���ن �لإ�ست�س���ر�ق و�مل�ست�سرق���ن يف 
�ل�سن���ن �لأخ���رية و�ساأقت�س���ر على مالحظت���ن يف هذ� 
�ملج���ال. �لأوىل هي �أن �لإ�ست�س���ر�ق لي�ض علما م�ستقال، 
�أو علوم���ا م�ستقلة كم���ا يظن �لبع�ض، و�إمن���ا هو �إحدى 
ثمار �حل�س���ارة �لغربية، وتطبيق لأف���كار و�آر�ء ن�ساأت 
يف �لفل�سف���ة و�لعل���وم �لغربي���ة فامل�ست�سرق يب���د�أ عادة 
با�ستيع���اب عل���م م���ن عل���وم زمان���ه، كم���ا يدر�س���ه عل���ى 
�أ�ساتذت���ه �أو يقر�أه من �لكتب �ملعا�سرة له، ثم يجتهد يف 
تطبي���ق هذ� �لعلم �أو منهجه عند در��سة مو�سوع يتعلق 
بح�سارة �أخرى غري ح�سارته. وهو �إىل ذلك يتاأثر غالبا 
ب���الآر�ء �ل�سائع���ة يف حميط���ه �لعلمي ع���ن �حل�سار�ت 
�لأخرى. فلفه���م �لإ�ست�سر�ق على �لد�ر�ض �أن يبحث عن 
ج���ذوره و�أ�سول منهجه عند �لفال�سف���ة �لغرب وعلمائه 
وهذ� �أمر يتبدل من جيل �إىل جيل لأن �لفكر �لغربي هو 

يف تطور وتبدل د�ئم.
�أم���ا �ملالحظة �لثانية فهي �أن م���ن طبيعة �لإ�ست�سر�ق �أن 
ينظر �إىل �حل�سار�ت غري �لغربية من �خلارج على �أنها 
ح�س���ار�ت تط���ورت يف �ملا�سي، ث���م و�سل���ت �إىل حالة 
�جلمود بينما ��ستمرت �حل�سارة �لغربية يف �زدهارها 
وتقدمه���ا. �أم���ا عندم���ا يبح���ث يف ح�س���ارة غ���ري غربية 
معا�س���رة، فاإن���ه ينظر �إليها كح���ادث �أو و�ق���ع قد يكون 
ل���ه تاريخ���ه، وق���د يدل عل���ى م�ستقب���ل، لك���ن �مل�ست�سرق 
ليتقم����ض عادة �سخ�سية �مل�سل���م �أو �لعربي �لذي ينظر 
�إىل ما�سي���ه وحا�سره نظرة ت�سيط���ر عليها غايات يريد 
�أن يحققه���ا م���ن جتدي���د �أو �إ�سالح �أو ث���ورة. وهذ� �أمر 
طبيع���ي لأن �مل�ست�س���رق ليعي����ض يف حمي���ط �لعرب���ي 
�أو �مل�سل���م، وليع���اين مايعانيه، ولي�سارك���ه يف �سقائه 

و�آماله.
* و�إذن.. مال���ذي جعل���ك تتح���ول م���ن حتقي���ق موؤلفات 

�لفار�بي �إىل حتقيق ن�ض )�ألف ليلة وليلة(؟
-�لو�ق���ع �أنه مل يكن حت���ول. بل تز�م���ن �لعمالن. وذلك 
لأن �هتمامي بالفل�سفة �ل�سيا�سية �ساحبه �هتمام �أو�سع 
بالفكر �ل�سيا�سي عند �لع���رب و�مل�سلمن، وهذ� �أدى بي 
�إىل �لإهتم���ام بالفكر �ل�سيا�سي عن���د �ملوؤرخن و�لفقهاء 
و�ملتكلم���ن، ث���م �آر�ء �لعام���ة م���ن �لنا����ض يف �ل�سلط���ة 
و�ل�سلط���ان و�ملجتمع. وكنت وم���ا �أز�ل �أنظر �إىل كتاب 
)�أل���ف ليلة وليلة( كوثيقة تب���ن لنا �آر�ء عامة �لنا�ض يف 

هذه �لأمور.
ث���م ب���د�أت من���ذ �أو�ئ���ل �لن�س���ف �لث���اين من ه���ذ� �لقرن 
در��س���ات جادة لهذ� �لكتاب حتاول �أن تبحث يف تركيبه 
�لأدب���ي، ولغته، ومايعك�سه م���ن �أحو�ل �جتماعية، ومن 

م�سم���ون ح�ساري، و�جتاه �أخالق���ي. وهذه �لدر��سات 
�لأ�سلوبي���ة و�للغوي���ة و�لإجتماعي���ة و�جهت �سعوبات 
كب���رية، لأنها تتطلب ن�سا حمققا يع���رف زمانه ومكانه، 
ومل جت���د �أمامه���ا �إلطبعات ملفقة �أخرج���ت على �أ�سا�ض 
ن�سخ خطي���ة متاأخرة، فاأ�سبح من �ملتع���ذر على �لباحث 
�أن يق���ول �سيئ���ا حمكما على �أ�سا�ض ه���ذه �لطبعات �لتي 
لت�سب���ع �إلرغب���ة �لعامة م���ن �لقر�ء، ول فائ���دة منها �إل 
ت�سليته���م. فاأ�سب���ح م���ن �ل�س���روري �إذن �لرج���وع �إىل 
�سجرته���ا،  �إىل  و�لتع���رف  �لقدمي���ة،  �خلطي���ة  �لن�س���خ 
وحتقيق �أقدم و�أ�سح ن�سخ منها، ثم �ملقابلة بن قر�ء�ت 
ه���ذه �لن�سخ���ة و�لن�س���خ �لأخ���رى، ث���م و�س���ف �لن�س���خ 
�ملوثوق بها و�لن�س���خ �ملختلفة ليكون �لباحث على بينة 
م���ن �أمره عند �لقي���ام ببحث ج���اد �أو ر�سالة جامعية يف 

هذ� �لكتاب.
* ه���ل ميكن �أن تلخ�ض لنا قيم���ة كتاب )�ألف ليلة وليلة(

عربيا وعامليا؟
-�إن �أهمية �لكت���اب عربيا تتلخ�ض يف �جلو�نب �لآتية: 
�أول يف در��س���ة تاريخ �للغة �لعربية، وتاريخ �للهجات، 
و�لعالق���ة �ملتبادل���ة بن �لف�سح���ى ولغة �ل���كالم �لد�رج 
�ليوم���ي. وهذ� �أمر نح���ن باأ�سد �حلاجة �إلي���ه، وخا�سة 
يف �لع�س���ر �لو�سي���ط. ولدين���ا �لآن ن�سخ���ة م���ن �لكتاب 
م���ن �لق���رن �لثام���ن �لهج���ري )�لر�ب���ع ع�س���ر �مليالدي( 
بلغ���ة ذل���ك �لع�سر يج���در �أن نقابل بينها وب���ن �لوثائق 
و�لكت���ب �لتاريخية و�لأدبية �لت���ي �ألفت يف ع�سر دولة 
�ملمالي���ك، يف م�س���ر و�ل�س���ام. ثانيا يف در��س���ة �أ�سلوب 
�حلكاية �ملعق���دة �ملوؤطرة ولغة �حلكاي���ات و�مل�ستويات 
�للغوي���ة �مل�ستعملة يف �سرد مثل هذه �حلكاية. ثالثا يف 
�لتعرف �إىل �ألفاظ �حل�سارة �ل�سائعة بن �لعامة يف ذلك 
�لع�س���ر. ر�بعا يف در��سة ��ستعم���ال �ل�سعر غري �ملعرب 
�سم���ن �حلكايات. و�أخ���ري� يف در��سة �لنو�حي �لفكرية 
و�لنف�سي���ة �لخ بن جمهور �لنا����ض يف ذلك �لع�سر، مما 

يعني �لدر��سات �لتاريخية.
�أم���ا �لقيم���ة �لعاملي���ة لكت���اب �أل���ف ليل���ة وليلة، فق���د كان 
ه���ذ� �لكت���اب وماي���ز�ل يعت���رب د�ست���ور� لن���وع خا����ض 
م���ن �حلكاي���ة، ه���ي �حلكاية �ملوؤط���رة، وكتاب���ا فريد� ملا 
ح���و�ه من �سع���ة �خلي���ال و�ل�سحر �حل���الل. ول�سك يف 
�أن ترجم���ة �لن�ض �ملحقق �جلدي���د �إىل �للغات �لأجنبية 
�سي�ساه���م م�ساهم���ة بالغ���ة �أثر، كم���ا قال نا�س���ر �لكتاب 
�لهولندي)بري���ل(، يف بن���اء �س���رح �لأدب �لعاملي، ويف 
ك�س���ف جو�ن���ب مهم���ة م���ن تاري���خ �حل�س���ارة �لعربية، 

و�للغة �لعربية يف �لع�سر �لو�سيط.
* ماهي �أوجه �لدر��سة �لتي تر�ها ممكنة، وخا�سة بعد 
جناح حتقيق كتاب )�ألف ليلة وليلة(يف �لأدب �ل�سعبي؟

-يف �لوط���ن �لعرب���ي �هتمام يتز�ي���د كل يوم مباي�سمى 
ب���الأدب �ل�سعب���ي و�ل���ذي �أرج���وه ه���و �أن يت�س���ع �سدر 
در��س���ات �لأدب �ل�سعب���ي �إىل �لنظ���ر يف �ل���ر�ث �ل���ذي 
و�س���ل �إلينا مكتوبا م���ن هذ� �لر�ث. فهن���اك �لكثري من 
كت���ب �أدب �لق�س���ة �لتي جتم���ع بن �لف�سي���ح و�للهجات 
و�لعدي���د م���ن �ل�س���ري �ل�سعبي���ة. ول ي�سح م���ن �لوجهة 
�لتاريخية و�للغوية �لإقت�سار يف در��سة هذه �لق�س�ض 
و�ل�س���ري على �لطبع���ات �ل�سعبية �لت���ي يتد�ولها �لنا�ض 
�ليوم، بل من �ل�س���روري �لرجوع �إىل �أ�سولها �خلطية 
وحتقيقه���ا حتقيق���ا علميا نتع���رف من خالله عل���ى �أقدم 

�لن�سخ وتطور لغتها ورو�يتها على مر �لع�سور.
و�لذي يهمن���ي �لآن هو ن�سر �لوعي �للغوي و�لتاريخي 
عن���د در��س���ة هذ �لأدب �ل�سعب���ي، �إذ �أنه يق���دم لنا �لكثري 
ممانحت���اج �إىل �لتعرف عليه من تاري���خ �للغة �لعربية، 
وتاريخ �ملجتم���ع �لعربي، وتاريخ �حل�س���ارة �لعربية. 
�أم���ا در��س���ة �لأدب �ل�سعب���ي �ل�سفاه���ي �ملوج���ود �ليوم 
يف �لوط���ن �لعرب���ي فل���ه مناه���ج معروف���ة ولي�س���ت من 
�لأم���ور �لتي تهمن���ي �إل عندما تو�س���ح م�سكالت لغوية 

وتاريخية.
من جملة البيان الكويتية،
العدد 230، عام 1985م.

محسن مهدي:ألف ليلة وليلة..تلخيص آلراء 
الناس في السلطة والسلطان

حواره: د. حامد طاهر
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ما عرف���ت �لعربية كتاب���ًا �سغل �لنق���اد و�لد�ر�سن 
مث���ل "�ألف ليلة وليل���ة"، ول ينق�سي عام من دون 
�أن نع���رف جدي���دً� عن���ه، در��س���ة �أو ترجم���ة. هذ� 
ي�سح يف فرن�سا خ�سو�سًا، �إذ عرفت يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية ترجمات عدة له���ذ� �لكتاب �ندريه خو�م، 
�سي���خ....،  ب���ن  �لدي���ن  وجم���ال  ميكي���ل  �ندري���ه 
ودر��سات لفتة عن���ه، بالإ�سافة �ىل حلقة در��سية 
نظمتها جمموع���ة �لبحث "�أمام« AMAM، يف 
جامع���ة تولوز - لمري�ي، وجمع���ت در��ساتها يف 
كت���اب �سدر قبل �سنتن. �أما م���ا ي�سح يف �لقاهرة 
فمختلف، وحمل لنا يف �ل�سنة �ملن�سرمة جديدً� عن 
طبيعة هذ� �لكت���اب �لتكوينية: فقد �أعادت "�لهيئة 
يف �سل�سل���ة "�لذخائر"،  �لعام���ة لق�سور �لثقافة"، 
ن�سر �لطبعة �ملعروفة بطبعة كلكوتا، وفق طبعتها 
�لقدمية يف �لعام 1838، كما ن�سرت "د�ر �خليال" 
كتاب���ًا حمل �جلديد عن تكوي���ن �لن�ض، وهو كتاب 
فماذ� عن  "�أل���ف ليلة وليل���ة بالعامية �مل�سري���ة"،. 

�لإ�سد�رين هذين؟
�إع���ادة ن�سر طبع���ة كلكوت���ا مفيدة طبع���ًا، لأن هذه 
�إل  �لأ�س���و�ق،  يف  متو�ف���رة  ع���ادت  م���ا  �لطبع���ة 
�أن تقدميه���ا �ىل �لق���ارئ مل ي�سل���م م���ن �لتبا�س���ات 
طاولت مدى �سح���ة هذه �لطبعة، ومدى قربها من 
�أ�س���ول �لن�ض �لقدمية. فه���ذه �لطبعة هي "�لأمت" 
�إل �أنها  و"�لأكمل" من طبع���ات "�ألف ليلة وليلة"، 
لي�ست �لأكرث قربًا م���ن �أ�سول �لن�ض �لقدمية. فقد 
�أبان���ت در��سات ع���دة، ومنها خ�سو�س���ًا �لدر��سة 
�لالفت���ة �لت���ي ق���ام به���ا حم�س���ن مه���دي يف تقدمي 
كتابه "�ألف ليلة وليلة من �أ�سوله �لعربية �لأوىل" 
�سرك���ة �. ي. بري���ل للن�سر، لي���دن، 1984، �أن هذه 
�لطبع���ة ملفقة يف عدد من مو�ده���ا، وهو ما ي�سري 
�لي���ه �لقول يف عنو�نها، وه���و �أن �لن�ض هذ� لي�ض 
"كامال""وح�س���ب و�إمنا "مكم���اًل" �أي�سًا. كما يفيد 
عن���و�ن �لكتاب �لفرعي �أن �لكتاب طبع يف "ل�سانه 
�لأ�سل���ي �لعرب���ي"، �إل �أن هذ� �لقول ل يغيب كون 
ه���ذه �لطبع���ة مل حتاف���ظ عل���ى لغة �ملخط���وط، بل 
�ملخطوط���ات، �لتي �أخذت عنها. لهذ� فقد بد� مفيدً� 
لن���ا، قبل عر�ض جديد "�ألف ليل���ة وليلة" بالعامية 
�مل�سرية، �أن نتوقف عند طبعات �لكتاب �ملختلفة.

ل يخال���ف حم�س���ن مه���دي �ل�س���ك يف �أن كتابًا مثل 
"�ألف ليلة وليلة" قابل للتحقيق، ويجد �أن �مل�سكلة 
تكم���ن يف �أن م���ن �لكتاب "مل ي�سب���ط"، و�أ�سوله 
و�مل�سحح���ن  �لن�س���اخ  �أن  و�ج���دً�  حتق���ق"،  "مل 
عاث���وً� ف�سادً� فيه، فاأخرجو� �لطبعات �ملختلفة عن 
�أ�سول غري معروف���ة و�أخرى ملفقة �أو مو�سوعة. 
�أي �أن �لباحث مهدي مل يخاجله �سك يف �أن م�سكلة 
�لكت���اب هي عدم عم���ل �ملحقق���ن �لر�سينن عليه، 
و�أن ل���ه بالت���ايل، مث���ل غريه م���ن �لكت���ب �لعربية 
�لقدمية، "�أ�س���اًل"، و"ثابتًا" بال�س���رورة: "فحكم 
ل  �لكت���اب  �أن  قبل���ه  �لكت���اب  عل���ى  �لعامل���ون  �أي 
�أ�س���ل له �إل ما حكت���ه �لق�سا�ض وم���ا نقلته �سفاهًا 
�ل���رو�ة، و�أن���ه �أبدً� كامل���اء �جلاري يتل���ون باألو�ن 
جماري���ه، "فظ���ن �أنه لي����ض هناك م���ن ول كتاب". 
وه���و ما �سعى �ليه مهدي يف نق���ده، بعد غريه من 
�مل�ست�سرق���ن، للطبعات �ل�س���ادرة قبل حتقيقه يف 
�لع���ام 1984. وميي���ز مهدي، عن ح���ق، بن ن�سخ 
�لكت���اب �خلطية، �لت���ي جرى تناقلها ب���ن �أوروبا 
و�ل�س���ام وم�سر لق���رون عدة، وبن طبع���ة �لكتاب 
�لأوىل، �لت���ي �س���درت يف كلكوت���ا يف �لهن���د، يف 
جزئ���ن �جل���زء �لأول يف �لع���ام 1814، بعنو�ن: 
و�جلزء  "حكايات مائة ليلة من �أل���ف ليلة وليلة"، 
�لث���اين يف �لع���ام 1818، بعن���و�ن "�ملجلد �لثاين 

من كتاب �ألف ليلة وليلة ي�ستمل على حكايات مائة 
ليل���ة و�أخبار �ل�سندباد مع �لهندباد". فمنذ �سدور 
�لطبع���ة �لأوىل، هذه، ب���د�أ �لتحريف يطاول "�ألف 
فال�سي���خ �أحمد بن حممود �سريو�ين  ليلة وليلة": 
�ليم���اين، �ملدر�ض يف ق�سم �للغة �لعربية يف "كلية 
ف���ورت ولي���م"، مل يحاف���ظ على �لأ�س���ل �لذي نقل 
من���ه، بل �سححه يف عدد م���ن �ملو��سع وفق طبعه 
�للغ���وي، كما �أقحم يف �ملخطوط �لذي ��ستقى منه 
�حلكايات حكايات م�ستق���اة من �أ�سول �أخرى. بل 
�أك���رث م���ن ذلك، وه���و �أن �لن�سخة �لت���ي عمل عليها 
منقحة ه���ي �لأخرى عن  �س���ريو�ين، و"نقحه���ا"، 
ن�سخة خطي���ة �أخرى، ومنقول���ة يف حلب بن عام 
1750 و1771، للطبي���ب �لنكلي���زي باترك ر�سل، 
نزيل حلب �آن���ذ�ك. ويخل�ض مه���دي �يل �لقول �أن 
طبعة "�ألف ليلة" �لأقدم "ن�ض ملفق �بتدع تركيبه 

و�لكثري من لغته«.
كم���ا �أ�ساب���ت �لطبع���ة �لثاني���ة، طبع���ة بر�س���الو، 
م�ساكل جديدة ز�دت من و�سول "�ألف ليلة وليلة" 
�ملختل���ف �لينا طبعة تل���و طبعة: �لطبع���ة �لأوىل، 
�ل�سابق���ة، مل تكن كاملة، وهو م���ا تالفاه �لعاملون 
عل���ى طبع���ة بر�س���الو، �لت���ي �س���درت يف �أوق���ات 
خمتلف���ة، ب���ن 1824 و1843، و�أت���ى عنو�نه���ا: 
"ه���ذ� كت���اب �ألف ليل���ة وليلة م���ن �ملبت���د�أ/ �ملبتد� 
�إىل �ملنته���اء/ �ملنته���ى". وق���ام �مل�ست�سرق د�نكان 
ماكدونال���د بنقد هذه �لطبعة، و�أظهر �أنها، بخالف 
ما تدعيه، غري ماأخوذة عن ن�سخة خطية تون�سية، 
ب���ل عن غريه���ا مما ج���ري نقله يف باري����ض، ومن 

ن�س���خ خطية عدي���دة، بع�سه���ا �سدي���د �لتاأخر، عد� 
�أنها ن�س���خ جرى �لتالعب يف مادته���ا، مثل تق�سيم 

�لليايل وغريها.
�أم���ا �لطبعة �لكاملة و�مل�ستندة �ىل ن�سخة �أو �أ�سل 
خطي���ة و�ح���دة فه���ي طبعة ب���ولق، �ل�س���ادرة يف 
�لعام 1835، ويرجع تاريخ هذه �لن�سخة وغريها 
�مل�ساب���ه له���ا �ىل �لن�سف �لثاين م���ن �لقرن �لثامن 
ع�س���ر و�لن�س���ف �لأول م���ن �لق���رن �لتا�س���ع ع�سر، 
وج���رى جمعه���ا يف �لقاهرة من �أ�س���ول متفرقة مل 
يكن �أكرثه���ا جزءً� من �لكتاب كم���ا حفظته �لن�سخ 
�لقدمية. حم�سن مهدي نقد هذه �لطبعة نقدً� مبنيًا 
على حجج و�أدلة، غري �أنه مل يتورع - و�إن يف مرة 
و�حدة ويتيم���ة يف در��سته �لنقدية - عن �جر�ح 
رو�ية لتف�سري ما �أ�ساب هذه �لطبعة من تالعبات: 
"يظه���ر �أن �ل�سياح �لأوروبين مم���ن ز�ر �لقاهرة 
خ���الل �لقرن �لثاين ع�سر من �لهجرة �لقرن �لثامن 
ع�سر من �مليالد - وكانو� قد عرفو� �لكتاب مرجمًا 
�ىل لغاته���م من ن�سخ خطية �عتقدو� هم �أي�سًا �أنها 
ناق�س���ة - ج���اوؤو� يبحث���ون ع���ن ن�سخ���ة "كاملة" 
فق���ام �سي���خ من ن�س���اخ �لقاه���رة "بجم���ع" ن�سخة 
جدي���دة من �لكت���اب لهم. جم���ع فيه �ىل م���ا وجده 
�آن���ذ�ك يف �لن�س���خ "�لناق�س���ة" وكان بينه���ا ن�سخ 
"�أكمل���ت" �لن�سخ �لقدمية بع����ض �ل�سيء من دون 
�أن تاأت���ي باألف ليلة وليلة ما ق���در على ��ستح�ساله 
م���ن كت���ب �لق�س����ض و�حلكايات و�ل�س���ري من دور 
�لكت���ب وباعتها، فاألف متنًا جدي���دً� ق�سمه �ىل �ألف 
ليل���ة وليلة وو�سع يف �آخ���ره �خلامتة �ملعروفة". 

ه���ي "رو�ي���ة" مه���دي، �إل �أنها ت�ستن���د �ىل بع�ض 
�لأدلة، بع���د �أن قارن بن ن�سخ خمتلفة �سابقة على 
ن�سخ���ة �لطبعة هذه وبن ن�سخ���ة �لطبعة، فظهرت 
ل���ه �لزياد�ت فيه���ا. لهذ� يخل�ض مه���دي �ىل �لقول 
�أن ن�سخ���ة بولق "�لكاملة" ملفقة، عد� �أن نا�سرها 
�أعم���ل ي���د �لت�سحي���ح فيها، وه���ي ل تع���دو كونها 
رو�ي���ة جدي���دة للكت���اب تنق�سه���ا خ�سائ�ض ع�سر 

وفن �لرو�ية �لقدمية.
�أما طبع���ة كلكوتا �لثاني���ة 1839 - 1842، و�لتي 
�أعي���د ن�سره���ا يف �لقاه���رة �أخ���ريً�، فماأخ���وذة عن 
�أ�س���ل م�س���ري جلب���ه �ىل �لهن���د �مليج���ور "طرنر 
�إل �أن يد �لت�سحيح �أ�سابت �لن�سخة هذه  م���كان"، 
يف ع���دد من �ملو��س���ع، وزيدت عليه���ا زياد�ت من 
طبع���ة كلكت���ا �لأوىل، فاأتى �لكت���اب �جلديد مثل ما 

يفيد عنو�نه "كاماًل مكماًل«.
ويخل����ض مه���دي م���ن مر�جعاته ه���ذه �إىل �لقول: 
"�ساءت �لأق���د�ر �أن يبقى كتاب هذ� �ساأنه يف ثالث 
طبعات مزيفة وطبعة بولق �لتي تزخر بالتحريف 
و�لنق�ض، يقر�أها �لنا�ض من دون علم مبا تقدم من 
ن�س���خ �لكتاب �خلطية وما تاأخ���ر، �أو معرفة ب�سلة 
ه���ذه �لطبعات بالأ�سول �لت���ي �عتمدتها �أو �إدر�ك 
لطبيع���ة �أ�س���ول �لكت���اب �خلطي���ة: ما ه���ي ومتى 
ن�س���اأت وما ج���رى للغته���ا وتركيبها ع���رب �لقرون 

�لتي ن�سخت فيها«.
�جته���د مهدي كث���ريً�، وعم���ل طوياًل عل���ى طبعات 
وخمطوط���ات "�ألف ليلة وليل���ة" �ملختلفة، و�ت�سم 
عمله مب�سعى "تثبيتي" �إذ� جاز �لقول لهذ� �لكتاب 
�لثمن، فيقول مهدي: "و�لن�سخ �خلطية �ملعروفة 
�لي���وم لي�ست ن�سخًا لكت���اب باملعنى �ملتعارف عليه 
له���ذ� �ل�س���م ب���ل يج���ب فح�سه���ا وت�سنيفه���ا �ىل 
رو�ي���ات وحتقي���ق كل منها على ح���دة"" و"�إعادة 
تركي���ب �أ�س���ل م���ن ن�سخ متع���ددة لكت���اب مثل هذ� 

�لكتاب هو �أمر م�سكل �أي�سًا«.
ه���ذ� م���ا ب���د�أ ب���ه مه���دي، فجم���ع �لن�س���خ �خلطية 
�ملتو�ف���رة ل �لطبع���ات، وقارن مو�ده���ا، وتو�سل 
�ىل وج���ود "عائلت���ن" م���ن �لن�سخ، هم���ا: �لعائلة 
�مل�سري���ة و�لعائلة �ل�سامية، جازم���ًا باأننا "ل نكاد 
نع���رف �ليوم �سيئًا عن م���ن �لأمهات �لقدمية �لتي 
�سبقت �لن�سخة �لأم، وهي ن�سخة ل يعود تاريخها 
�يل ما قبل �لقرن �ل�سابع من �لهجرة �لقرن �لثالث 

ع�سر من �مليالد«.
ويفيدن���ا مهدي عن وجود ورق���ة من ن�سخة �سابقة 
عل���ى �لن�سخ���ة ه���ذه، تع���ود �ىل بد�ي���ات �لق���رن 
�لهجري �لثالث، غري �أنها ت�سري �يل عنو�ن �لكتاب 
ل �ىل متنه،  وح�سب "كتاب فيه حديث �ألف ليلة"، 
بالإ�سافة �ىل ذكر �بن �لندمي و�مل�سعودي للكتاب. 
هن���اك �أ�س���ل، �إذن، �إل �أننا ل منل���ك �سيئًا من متنه، 
و�أول ما يبلغنا منه هو �لن�سخة �لأم �لتي ل منلكها 
ب���ل ه���ي �أ�سل �أول للكت���اب �لذي ننظ���ر يف ن�سخه 
�خلطي���ة. لهذ� فاإن حتقيق مه���دي يتناول �لن�سخة 
�لد�ست���ور، �أي ما بلغ من �لن�سخة �لأم، وهي �أ�سل 
�لن�س���خ �خلطي���ة �ملتفرعة، كما قلن���ا، يف عائلتن. 
ول���و عدنا �ىل �لن�سخ �ملتو�فرة لوجدنا �أن �أقدمها، 
يف �لف���رع �ل�سام���ي، يرقى �ىل �لق���رن �لر�بع ع�سر 
من �مليالد، و�أن ن�سخ �لفرع �مل�سري مل متتزج �أبدً� 
بن�س���خ �لفرع �ل�سامي، ولي����ض ما يعود �ىل ما قبل 

�لقرن �ل�سابع ع�سر �مليالدي.
�إذ� وجدن���ا يف حتقي���ق مه���دي �أم���ورً� نافع���ة يف 
�لتحقي���ق، - وفي���ه �لكث���ري منه���ا، م���ن دون �سك - 
ف���اإن �لنفع ه���ذ� ل يغيب عن بالن���ا كونه يبحث عن 
"�أقدم" �لأ�سول، ولكن �ملتو�فرة. ولكن هل ي�سح 
يف �لكت���اب ما ي�سح يف غريه، وه���و وجود �أ�سل 
�أول فعاًل تفرعت منه �لأ�سول، بل �لن�سخ �لالحقة؟ 
وهل وجود �أ�سول �سابقة من �لأ�سول �ملغيبة كان 

�سيغري �سيئًا من حقيقة هذ� �لكتاب.
· ن�صر يف �صحيفة احلياة يوم 03 - 02 - 1998

شربل داغر

حول االفتتان المستمر ب "ألف ليلة وليلة"
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عامل �لفل�سف���ة �لكبري حم�سن مه���دي )2007-1926( 
غادرن���ا قب���ل نح���و خم�سة ع�س���ر عاما �سن���و�ت و�سط 
�أ�سف م�سهود يف �لو�ساط �لفل�سفية �لعربية و�لعاملية 
�عر�ف���ا باملكان���ة �ملتميزة له���ذ� �ملفك���ر �ملنهجي �لذي 
�سع���ى �ىل �حي���اء و�عالء مفه���وم "�لعل���م �ملدين" يف 
�لفل�سفة �ل�سالمية من خالل �لك�سف عن �أهمية وعمق 
تيار�ته لدى عبد �لرحمن �بن خلدون �لذي خ�س�ض له 
يف 1954 �طروحت���ه لنيل �لدكتور�ه "فل�سفة �لتاريخ 
عند �بن خلدون – در��س���ة يف �لأ�سا�ض �لفل�سفي لعلم 
و�لت���ي ن�س���رت بالجنليزي���ة يف لندن عام  �لثقاف���ة"، 
1957، و�عي���د طبعه���ا ع���دة م���ر�ت كما ترجم���ت �إىل 
�لفار�سي���ة رغم �نه���ا مل تظه���ر بالعربية بع���د، ثم لدى 
�أهم فيل�س���وف م�سلم كتب يف عل���م �ل�سيا�سة حلد �لآن 
و�لفيل�س���وف �مل���دين بامتي���از "�ملعل���م �لث���اين" �ب���ي 
ن�س���ر �لفار�ب���ي �ل���ذي خ�س�ض ل���ه، ولثره ل���دى عدد 
�آخر م���ن �لفال�سف���ة و�ملتكلمن و�ملوؤرخ���ن و�لفقهاء، 
�سل�سلة من �لدر��سات �لعلمية �همها كتابه "�لفار�بي: 
وتاأ�سي����ض �لفل�سفة �لإ�سالمي���ة �ل�سيا�سية" �لذي ظهر 
بالفرن�سي���ة و�لجنليزية يف ع���ام 2000 ثم بالعربية 
بع���د ع���ام. �ملفه���وم �مله���م �لآخر �ل���ذي �سع���ى حم�سن 
مه���دي �ىل �حيائ���ه و�عالئ���ه وبنف����ض �لق���وة هو ذلك 
�ملفه���وم �خلا����ض �ل���ذي ��س�س���ه �لفار�بي وي���دل عليه 
تعريف���ه للفل�سفة باعتباره���ا "علما بحت���ا" يقوم على 
منهجي���ة مماثلة ملنهجية علم �لريا�سي���ات �لتي تعتمد 
وم���ن هنا �سعيه �ىل  على "ط���رق �لرب�هن �ليقينية". 
�لإ�سه���ام ب�سكل فاعل يف �ح���د�ث تقدم نوعي يف منط 
�ملناهج �ل�ست�سر�قية �ل�سائ���دة من قبل يف �جلامعات 
�لمريكية و�لوربية ب�ساأن در��سة �لفل�سفات و�لآد�ب 
�ل�سرقية و�ل�سالمية خا�سة و�ل�ستفادة منها يف ذ�ت 
�لوق���ت. فقد د�أب عل���ى حتقيق عدد مه���م من ن�سو�ض 
�لفار�ب���ي �ملجهول���ة �حيان���ا، ون�س���ر �لعدي���د منها مع 
مقدمات در��سية عميق���ة ومو�سعة، كما تعمق بدر��سة 
�لفل�سف���ة �ل�سيا�سي���ة لغ���ري �لفار�ب���ي ب���دءً� بن�سو�ض 
�لفل�سف���ات  وكذل���ك  و�أر�سط���و  و�إفالط���ون  �سق���ر�ط 
�لإفالطونية �لو�سيطة �مل�سيحية و�ليهودية ف�سال عن 
�لفل�سف���ة �لكالمية �ل�سالمية وموؤلفات �بن ر�سد و�بن 
�سينا و�أبي بكر �لر�زي و�بن خلدون ومن �ملعا�سرين 
جم���ال �لدي���ن �لأفغ���اين وحممد عب���دة ور�سي���د ر�سا 

وحمّمد �إقبال وطه ح�سن.
وق���د �جن���ز در��س���ات بالغ���ة �لأهمية عن ع���دد من �هم 
�لن�سو����ض �لفل�سفية �لعربية، ن�س���ر بع�سها بالتعاون 
م���ع ر�لف لرينر من جامعة �سيكاغو وفيما بعد ذلك مع 
�إيرن�س���ت فورتن م���ن كلية بو�سطن، كم���ا ن�سر �لكتاب 
�ملعروف "�لفل�سف���ة �ل�سيا�سية �لو�سيطة"، و�ملت�سمن 
ملجموع���ة م���ن �لن�سو����ض �ملخت���ارة و�ملرجم���ة م���ن 
�للغ���ة  �إىل  و�لالتيني���ة  و�لعربي���ة  �لعربي���ة  �للغ���ات 

�لإجنليزية.
وتّوج �ل�ستاذ حم�سن مهدي م�سريته �لعلمية بتحقيقه 
�أثبت فيه  لن�سخة جمهولة من كتاب "�ألف ليلة وليلة"، 
�أن���ه كان ل ي�س���م �س���وى 282 ليل���ة، و�أن م�ست�سرق���ي 
�لقرن���ن 18 و19 هم �لذين غ���ريو� ومّددو� �لعدد لكي 

ي�سل �إىل "�ألف ليلة وليلة".
منذ �أو�ئل �لن�سف �لثاين من �لقرن �ملا�سي، ومبو�ز�ة 
�هتمامه بالفار�بي، بد�أ حم�سن مهدي �سل�سلة در��سات 
ج���ادة يف حتقي���ق )�أل���ف ليلة وليل���ة( �لت���ي عا�ض مع 
خمطوطاته���ا �ملتناثرة يف مكتب���ات �لعامل مايقرب من 
ع�سري���ن �سنة ب�سكل حوله عن موؤلفات �لفار�بي عمليا 
برغ���م �أن���ه مل يكن حتول بنظ���ره، بل تز�م���ن �لعمالن 
�سمن �إهتمامه بالفكر �ل�سيا�سي يف �لر�ث �ل�سالمي 

نظ���ر� �ىل �ن )�أل���ف ليل���ة وليلة( كوثيق���ة، و�سو�ه من 
�لن�سو����ض �لدبية �لكربى، تبن لنا �آر�ء عامة �لنا�ض 

يف �ل�سلطة و�ل�سلطان و�ملجتمع.
وهك���ذ�، فبعد مائ���ة وخم�س���ن عاما من ت���د�ول كتاب 
)�أل���ف ليل���ة وليل���ة(، يف خمتل���ف �أنح���اء �لع���امل، قام 
حم�سن مهدي باجناز �أول حتقيق علمي له يف 1985، 
�نطالقا من ن�سخة قدمية ونادرة جمهولة لها �أ�سدرها 
)عن من�سور�ت – بريل – �لهولندّية �ملعروفة ب�سل�سلة 
�س���ة للدر��س���ات �لعربّي���ة و�لإ�سالمّية(،  كتبه���ا �ملخ�سّ
م�سبوقة بدر��س���ة �ساملة وعميقة ومنهجي���ة مثبتا �أّن 
هن���اك 282 ليل���ة فق���ط مبّين���ا �أن م�ست�سرق���ي �لقرنن 
18 و19 ه���م �لذي���ن غ���ريو� ومّددو� �لع���دد لكي ي�سل 
�إىل ت�سميت���ه "�أل���ف ليلة وليل���ة" وم�ستنتج���ا �ن هذه 
�لت�سمي���ة ل تعرب بالتايل �ل عن طابع �لتو��سل �لد�ئم 
كما وتنوع���ًا وح�س���ب، و�أّن �لعدد »�أل���ف وليلة وليلة« 
ميك���ن حتميله بدللة جمازّية تفيد �لكرثة �ل�ستثنائية 
ولي����ض من �ل�س���رورّي �لتقّي���د بدللت���ه �حلرفّية. كما 
رة  �عترب �ن ميزة ه���ذه �لّن�سخة تتمّثل يف كونها حمَرّ
بعربّي���ة عامّية جتتمع فيها لهجات عديدة، ويف كونها 
�سلمْت من كّل رقابة �أو تنقيح �أو تف�سيح ق�سرّي لحق
وقف���ة عند كت���اب "�لو�حد و�لوح���دة" �و حن ت�سبح 

�لفل�سفة علما بحتا
بتحقي���ق ون�س���ر "كتاب �لو�ح���د و�لوح���دة" �ل�سادر 
ع���ن د�ر توبق���ال �ملغربي���ة، يط���رح حم�س���ن مهدي من 
جدي���د �همية خا�سة لالحاطة بفل�سفة "�ملعلم �لثاين"، 
تت�سم���ن بذ�تها دعوة �ىل در��س���ة و��ستقر�ء جديدين 
�ك���رث �سمولي���ة ودقة له���ذ� �لن�ض ولكتاب���ات �لفار�بي 

�لخرى.
ن����ض �لفارب���ي ه���ذ�، كم���ا يالح���ظ مه���دي يف مقدمته 
�لتو�سيحي���ة �ل�سريعة، هو يف �ل�س���ل جزء ل يتجز�أ 
م���ن "كت���اب �حل���روف"، وه���و موؤلف مل ين���ل �ل�سهرة 
و�لهتم���ام �للذي���ن حظيت بهم���ا موؤلف���ات للفيل�سوف 
�لكب���ري ك���� "�ح�س���اء �لعل���وم" و"�ملدين���ة �لفا�سل���ة" 
و"كت���اب �ملو�سيق���ى �لكبري" وغريه���ا. ولعل �لغر�ق 
يف �لتجريد عل���ى �سعيدي �ل�سلوب و�لنهج، كما نزع 
�لي���ه �لفار�ب���ي عن���د و�سعه ه���ذ� �لكتاب، ه���و �لعامل 

�ل�سا�سي �لذي يقف ور�ء ذلك.
و�لعالق���ة بن "كتاب �حلروف" و"�لو�حد و�لوحدة" 
يردها �ملحقق �ىل وح���دة �ل�سلوب و�ملو�سوع �لعام، 
حي���ث جت���در �ل�س���ارة �ىل �ن���ه كان ق���د ق���ام، يف عام 

،1970

بتحقي���ق ون�س���ر "كتاب �حل���روف" لول م���رة �ي�سا. 
�لو�ح���د  "كت���اب  �س���م  ي�ستط���ع  مل  مه���دي  كان  و�ذ� 
و�لوح���دة" �سم���ن عمله �آن���ذ�ك رغم معرفت���ه بوجود 
ث���الث خمطوط���ات عن���ه يف مكتب���ة "�ي���ا �سوفيا" يف 
��سطنب���ول و�طالع���ه عليه���ا من���ذ 1961، فذل���ك يعود 
ل�سباب طارئة وخارج���ة عن �ر�دته، ويف مقدمتها �ن 
باحث���ن �خرين هما حازم م�ست���اق ��ستاذ �لفل�سفة يف 
جامع���ة بغد�د وح�سن �أتاي �ل�ستاذ يف جامعة �نقرة، 
كان���ا قد �سبقاه يف �ل�س���روع بتحقيق تلك �ملخطوطات 
�و بع�سه���ا، لكن ظروفهما مل ت�سمح لهما باكمال �ملهمة 
وبل���وغ �لهدف كام���ال. �مام ذل���ك، ومبو�فقتهم���ا، قام 
�ل�ست���اذ مهدي باجناز �لعم���ل. وقد ��سار �ىل حيثيات 
ه���ذ� �لمر يف مقدمته للكت���اب. موؤكد� �ي�سا �ن �لن�ض 
�ملن�سور �عتمد عل���ى عملية حتقيق، ت�سع كافة �لن�سخ 

�لثالث مو�سع �لعتبار.
م���ن جان���ب �خ���ر، ورغ���م بق���اء خمطوط���ات �ملكتب���ة 
�لباحث���ن  �ي���دي  ع���ن  بعي���دة  �ل�سطنبولي���ة 
و�ملتخ�س�س���ن، ف���ان م�سد�قية ن�سبة "كت���اب �لو�حد 
و�لوح���دة" �ىل �لفار�ب���ي هي م�ساأل���ة ل يطالها �ل�سك 
لتوت���ر ذكره ل���دى �لقدم���اء و�ملحدثن. ف���اأول من ذكر 
كت���اب �لفار�بي ه���و �لفيل�سوف �لندل�س���ي �لكبري �بن 
باجة يف مطلع ر�سالته عن "�ت�سال �لعقل بالن�سان"، 
كما ق���ام بتلخي�ض بع�سه يف ن�سو�ض من�سورة �سمن 
"ر�سائ���ل �بن باجة �للهية" كما تناوله �بو �لوليد �بن 
ر�س���د ملخ�سا �ي���اه �سم���ن تلخي�سه لكت���اب �حلروف 
�ملن�س���ور يف "تلخي�ض م���ا بعد �لطبيع���ة" وجاء على 
ذك���ره �ي�سا �لقفط���ي يف "�خبار �لعلم���اء" و�بن �بي 
��سيبع���ة يف "عيون �لنب���اء" و�ل�سفدي يف "�لو�يف 
بالوفي���ات". وم���ن �ملحدث���ن ذك���ره �ستاين�سنايدر يف 
كتاب له عن �لفاربي �سدر يف بطر�سبورغ عام 1866، 
كم���ا ��سار �لي���ه بروكلمان يف �جل���زء �لول من ملحق 
"تاري���خ �لدب �لعربي" وكذلك عدد �خر من �ملوؤرخن 

�لعرب و�لتر�ك يذكرهم �ملحقق جميعا.
�ذن، وقب���ل �لنتق���ال �ىل م�سم���ون "كت���اب �لو�ح���د 
و�لوح���دة" لب���د لنا م���ن �ل�س���ارة �ىل �جله���د �لكبري 
�ل���ذي بذله حم�سن مهدي يف حتقيقه. بيد �ننا باملقابل 
ل ن�ستطي���ع �ل �ن نع���رب ع���ن ��سفن���ا خلل���و حتقيقه ل� 
"كت���اب �لو�ح���د و�لوحدة" م���ن در��سة ول���و موجزة 
ت�سم���ح بتو�سيع د�ئرة م�ستقبلي ه���ذ� �لن�ض �لفل�سفي 
�ملعق���د للغاية. فهذ� �لكتاب رغم �سعبية طباعته �سيظل 
رمب���ا، وهذ� م���ا نخ�ساه د�ئم���ا، حم�س���ور� �سمن عدد 

�سئي���ل ج���د� م���ن �ملعني���ن، و�ملحق���ق نف�س���ه يعرف 
يف مقدمت���ه �لنكليزي���ة للكتاب بالتعقي���د �ل�ستثنائي 
للن����ض، وبا�ستحالة ف�ض دو�خل���ه دون معرفة عميقة 
ق�ساي���ا  ل�سيم���ا  وخ�سو�سيته���ا  �لفار�ب���ي  بفل�سف���ة 
�لوجود و�لطبيعة. ومهما يكن �لمر، ينبغي �للتفات 
من���ذ �لبد�ي���ة �ىل �ن "كت���اب �حل���روف" و"�لو�ح���د 
و�لوح���دة"، هم���ا من �لن�سو�ض �لت���ي �سعى �لفار�بي 
�ىل �ن يطب���ق فيها ب�س���كل منوذج���ي تعريفه �خلا�ض 
للفل�سف���ة باعتباره���ا "علما بحتا" يق���وم على منهجية 
مماثلة ملنهجية علم �لريا�سيات �لتي تعتمد على "طرق 
�لرب�هن �ليقينية". �ما حمور �لن�ض فهو ما ن�ستطيع 
ت�سميت���ه بجدلي���ة �لو�ح���د و�لك���رثة �ل���ذي يو��س���ل 
في���ه �لفار�بي، م���ن وجهة نظ���ره �لفل�سفي���ة �خلا�سة، 
�مل�ساهم���ات �ل�سابقة يف �لفل�سف���ة �لعرببية �ل�سالمية 

)�لكندي خ�سو�سا( ويف �لفل�سفة �ليونانية.
ميكنن���ا باخت�س���ار �سدي���د تق�سي���م �لن����ض �ىل ثالث���ة 
�جز�ء تت���و�ىل على �لنح���و �لتايل: عر����ض تف�سيلي 
مرك���ز ملختل���ف �لحو�ل �لت���ي يقال فيها عل���ى �لكرثة 
)�سيئ���ان �و �ك���رث( بانه���ا و�ح���د، ث���م عر����ض مماث���ل 
ملختل���ف �لح���و�ل �لت���ي يقال فيه���ا عن �لك���رثة بانها 
�لفار�ب���ي �ىل �ل�ستنت���اج  ك���رثة، و�خ���ري� يخل����ض 
�لفل�سف���ي �خلا�ض حول ماهي���ة �لتماثل و�لت�ساد بن 
�لو�ح���د و�لكرثة م���ن وجهة نظر �لفل�سف���ة �لفار�بية. 
وي�سخ����ض �لفار�ب���ي ثالثة حماور رئي�سي���ة بالن�سبة 
لفكرتن���ا ع���ن �لوح���دة وع���ن �لك���رثة، وه���ي �جلن�ض 

و�لنوع و�لعدد.
وبالت���ايل ف���ان �لتماث���ل و�لالمتاث���ل ينح�س���ر�ن يف 
هيوليت���ه  �ي  �ل�س���يء،  يف  �ل�سا�سي���ن  �جلانب���ن 
و�سورت���ه، �و بلغ���ة �ملنط���ق، مو�سوع���ه وحمموله. 
وجن���د هذ� �ل�ستنتاج يف ق���ول �لفار�بي "وباجلملة، 
ف���ان كل �ثن���ن �منا يق���ال فيهم���ا، وهما �ثن���ان، �نهما 
و�ح���د، �م���ا �ذ� كان حممولهم���ا و�ح���د� بالع���دد و�ما 
�ذ� كان مو�سوعهم���ا و�ح���د� بالع���دد" وبع���د �ن يبن 
ماهية �جلن�ض )�ن�سانية،حيو�ني���ة..( و�لنوع )حالة 
مدلولي���ة، غائية…( جن���د �ن �لفار�ب���ي مييل �سمنا 
�ىل فر�سي���ة �ن تك���ون �ل�سي���اء كلها وح���دة فقط بال 
ك���رثة. و�ن �لوج���ود �لظاه���ري �لذي توح���ي به هذه 
�لخ���رية، لي�ض وهميا. �ل �نه وجود د�خلي فقط، �ي 

�ن �لكرثة توجد �سمن �لو�حد و�سمن �لوحدة.
يعك�ض هذ� �ملنظور تاأثر �لفار�بي مبفهوم �لنف�ض عند 
�فلوطن يف "�لتا�سوعات" �لقائل بان �لنف�ض و�حدة 
�ل �نها تت�سمن �لك���رثة، و�لقول بان �لو�حد يت�سمن 
�لخت���الف، يبدو لنا مهما ج���د� لحتو�ئه على مفهوم 
ج���ديل )ديالكتيك���ي( جنين���ي، �كرث و�سوح���ا وعمقا 
مم���ا يف مفاهي���م م���ن �سب���ق �لفار�بي يف ه���ذ� �ملجال 
م���ن �ملتاثري���ن بالفالطوني���ة �ملحدث���ة. ويتدع���م هذ� 
�ل���ر�ي بن�سو�ض كثرية �خرى مبع���رثة )يف "�ملدينة 
�لفا�سل���ة" خ�سو�س���ا( توؤك���د لنا بان �مل���ادة �لو�حدة 
م�سركة بن �سدين �سرورين لوجودها، �لمر �لذي 
يعني �ن �لوحدة يف �ملاهية ل تتناق�ض مع �لكرثة يف 

�لعدد.
�نتهى

: كات���ب عر�ق���ي، ل���ه يف �لفل�سف���ة »هيغ���ل و�ل�س���الم« 
)1987 بالفرن�سي���ة(، و»�لتاري���خ و�لدولة ما بن �بن 
 ،)1996 �ل�ساق���ي  د�ر  )ب���ريوت/  وهيغ���ل«  خل���دون 
و»عل���ى �سفاف �لفل�سفة« )بغ���د�د/د�ر �حلكمة 2005( 
وترجمة »هيغ���ل و�لهيغلية« ع���ن �لفرن�سية )بريوت/

�لكن���وز �لدبي���ة 2004(، و»حمم���د مكي���ة و�لعم���ر�ن 
و»فال�سف���ة   )2013 نا�س���رون  )ب���ريوت،  �ملعا�س���ر« 
 ،)2014 �مل���دى  )ب���ريوت/د�ر  و�ل�س���الم«  �لتنوي���ر 
و»��ستبد�د �سرق���ي �م ��ستبد�د يف �ل�سرق؟«، و»مقدمة 

يف �لفل�سفة �لبابلية«، وغريها.

محسن مهدي.. تحقيق نسخة مجهولة 
من "الف ليلة وليلة"
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سعيد الغانمي

ميك���ن و�سف "�أل���ف ليلة وليل���ة" باأنَّها نت���اج عدٍد 
���َر كلُّ و�حٍد منهم  و�ة، �لذين فكَّ ل ُيح�س���ى من �ل���رُّ
ق على �سابقيه يف رو�ي���ة حكايات �لكتاب.  ف���وُّ بالتَّ
منيَّة  بق���ات �لزَّ ول ي�سع���ب �أب���دً� �لك�س���ف ع���ن �لطَّ
اأكيد  دة �لت���ي تظه���ر في���ه. وهن���ا ينبغ���ي �لتَّ �ملتع���دِّ
األيف،  األيف، يف مقابل وح���دة �لتَّ د �لتَّ عل���ى �أنَّ تع���دُّ
األيف ل ينجلي  د �لتَّ لي����ض بالنَّقي�سة �أبدً�. لأنَّ تع���دُّ
د عل���ى �مل�ست���وى �لأ�سلوب���يِّ �أو �للَّهجيِّ  ع���ن �لتَّعدُّ
وح�س���ب، ب���ل ينجل���ي يف �لوقت نف�سه ع���ن �إعطاء 
دة باأن تعرب عن نف�سها  خ�سّيات �ملتع���دِّ فر�سة لل�سَّ

ة �ملوؤلِّف. ، بعيدً� عن مركزيَّ عها �لفكريِّ يف تنوُّ
د �ملو�سوعات  و�سيك���ون بو�سعن���ا �لق���ول �إنَّ تع���دُّ
ع �أ�سكال �حلكاي���ات، ي�سمُح لنا  يف �لكت���اب، وتن���وُّ
نة كتب" �لتاأَمْت معًا  ���ه "مدوَّ ب���اأن ن�سَف �لكتاب باأنَّ
و�جتمَع���ْت حتت عن���و�ٍن و�حٍد. ونح���ن قد �عتدنا 
ر �أنَّ �لأعم���ال �لناجح���ة ه���ي �لأعم���ال  عل���ى ت�س���وُّ
�لت���ي حتمل �أ�سماء موؤلِّفيه���ا وتفتخُر بهم. و�حلال 
�أنَّ �لكت���اب �أك���رب م���ن ذل���ك بكث���رٍي، ب���ل ه���و �أقرب 
���ة �لك���ربى، مث���ل ملحمتي  اأ�سي�سيَّ �إىل �لأعم���ال �لتَّ
ر��س���ات  هومريو����ض. ولي����ض م���ن �س���كٍّ يف �أنَّ �لدِّ
���رة ق���د �أثبت���ت، منذ �ملباح���ث �لت���ي �أجر�ها  �ملتاأخِّ
مة �إىل هومريو�ض"، �ل�سادر  وولف يف كتابه "مقدَّ
بالالتينيَّة �سنة 1795، �أنَّ �أعمال هومريو�ض كانت 
األي���ف، و�أنَّها مل تكْن م���ن نتاج قلم  د �لتَّ متت���اُز بتعدُّ
هومريو����ض على �لإطالق، ب���ل هي نتاج �أجياٍل من 
عر�ء، حّتى متَّ تثبيُتها يف مدر�سة �لإ�سكندريَّة. �ل�سُّ

من���ّوً�  ���ة  فويَّ �ل�سَّ �لنُّ�سو����ض  تنم���و  �لع���ادة  ويف 
تر�كمّي���ًا؛ تب���د�أُ ب�سيط���ًة، ث���مَّ تت�ساع���ف وتتكاث���ر 
ُد، حّتى تغدو �سبك���ًة معقَّدة. وغالبًا ما تتَّبع  وتتع���دَّ
َة على �مل�ستوين  ياغيَّ ها هذ� �لقو�ل���َب �ل�سِّ يف منوِّ
ّنا يف مو��سَع كثريٍة �أنَّ  . وق���د بيَّ �للُّغويِّ و�لبنائيِّ
يغ���ة )formula( ه���ي جمموعة م���ن �لكلمات  �ل�سِّ
روط  رً� حتت �ل�سُّ �لت���ي ُت�ستخ���َدم ��ستخد�مًا متك���رِّ
رديِّ للتَّعبري عن فكرة  ���ة يف حالة �لنَّ�ضِّ �ل�سَّ �لبنائيَّ
 ، رديِّ يغ���ة، يف �لنَّ����ضِّ �ل�سَّ ���ر �ل�سِّ ���ة. فتوفِّ جوهريَّ
ل �لإخ���ر�ج �للُّغويُّ  �سرط���ن يف وقٍت و�ح���ٍد؛ �لأوَّ
يف  �لفك���رة  �إخ���ر�ج  و�لث���اين  للفك���رة،  �ملنا�س���ب 

. ت�سل�سِل �أفعاٍل يتناغم مع �لأُ�سلوب �للُّغويِّ
وج���ود  �لنُّ�سو����ض  ه���ذه  ع���ن  يختف���ي  وهك���ذ� 
هائيَّة �لتي يتوقَّف  خ�سيَّة �لنِّ "�ملوؤلِّف"، مبعنى �ل�سَّ
و�ة  ، وينوب عنه عدٌد م���ن �لرُّ عليه���ا �إنتاج �لنَّ����ضِّ
يغ �سفوّيًا، ويتو��سلون  �لذين يتناقلون ه���ذه �ل�سِّ
م���ن خاللها م���ع �جلمه���ور. ويف هذه �حلال���ة، فاإنَّ 
�لنُّ�سو����ض �ملكتوب���ة م���ن ه���ذه �لأعم���ال ل ميك���ن 
ًة لالأعم���ال �ملو�سوفة، بل  �عتباره���ا �سيغ���ًا معياريَّ
و�ة �لذين يقروؤون هذه  د �أدلَّة مكتوبة للرُّ ه���ي جمرَّ

�لأعمال �أو ين�سدونها.
وف�س���اًل عن �ل�ستق���الل عن �سط���وة �ملوؤلِّف، ينفرد 
يَّة �أخ���رى، �أل وه���ي �أنَّ كلَّ ر�ٍو من  �لكت���اب بخا�سِّ
و�ة �ل�سابقن قبَلُه  َق على �ل���رُّ رو�ِت���ِه ُيريد �أن يتفوَّ
���ه �أف�س���ل ن�سخ���ة ممكن���ة من  باإنت���اج م���ا يعتق���د �أنَّ
�لكت���اب. وه���ذ� يعن���ي �أنَّ رو�ة �لكت���اب �ملتعاقبن 
���ة  يتناف�س���وَن عل���ى �إخ���ر�ج �أف�س���ل ن�سخ���ة �سفويَّ
ت���اج �لذي  من���ه، ويحل���م كلُّ ر�ٍو منه���م بتجاوز �لنِّ
و�ة و�إنت���اج ن�سخة �أف�سل  �أبدَع���ُه َم���ن �سبَقُه من �لرُّ
و�أكم���ل. وبالنَّتيجة ينمو �لعمل م���ن خالل تناف�ض 
ه يظ���لُّ عمليَّة �سفويَّة  و�ة فيما بينهم، لكنَّ منوَّ �ل���رُّ
ع يف �حلكاي���ة �لو�حدة  ا جتمَّ غ���ري مكتوب���ة. ورمبَّ
منيَّة �ملختلف���ة. فنجد مثاًل  من���ه عدٌد م���ن �حلقب �لزَّ
���رة،  ���ة تنتم���ي �إىل �لق���رون �ملتاأخِّ �سياغ���ة �أ�سلوبيَّ
ومو�سوع���اٍت �أو ثيماٍت تنتمي �إىل حقب متطاولة 
يف �لقدم. ونحن ن�سع ظاهرًة من هذ� �لنَّوع حتت 
ولكون �لكتاب  منيَّة للكتاب".  بقات �لزَّ عنو�ن "�لطَّ

من نت���اج رو�ة �أو موؤلِّفن مفر�س���ن ينتموَن �إىل 
���رورة على  ���ه ينط���وي بال�سَّ ع�س���وٍر خمتلف���ٍة، فاإنَّ
���ة خمتلف���ة. وق���د ت�س���ي قطع���ٌة من���ه  طبق���اٍت زمنيَّ
بانتمائه���ا �إىل زم���ٍن موغ���ٍل يف �لق���دم، يف ح���ن 
يك�سف �لأ�سلوب �خلارجيُّ ل�سياغتها عن زمٍن �آخَر 

حديٍث.

ة غة المعياريَّ المعتمد األدبّي واللُّ
نة  رد" �أنَّ مدوَّ ر�أينا يف كت���اب "مفاتيح خز�ئن �ل�سَّ
�ملعَتَم���د �لأدب���يِّ هي جمموع���ة �لنُّ�سو����ض �لأدبيَّة 
ف���ة على �عتبارها متثياًل  �لت���ي تتو�فق �لنُّخبة �ملثقَّ
حّي���ًا لالإنت���اج �لأدب���يِّ يف ع�س���ٍر م���ا وجمتم���ٍع ما، 
ة ومعرفًا  وهكذ� تتَّخذ منه���ا لي�ض فقط مناذَج مقرَّ
بها وحتظى بالإجم���اع و�لتَّو�فق، بل �أي�سًا مناذَج 
نة  لتولي���د �لنُّ�سو�ض �لالحقة عليه���ا. وهكذ� فمدوَّ
�ملعتم���د �لأدب���يِّ ه���ي �لنُّ�سو����ض �لت���ي تختاُره���ا 
ف���ة، وتتو�فق عل���ى �عتبارها خال�سًة  �لنُّخب���ة �ملثقَّ
لتمثي���ل روح �ملجتم���ع من ناحي���ة، وم�س���دَر �إلهاٍم 
للنُّ�سو�ض �لتالية، �لتي ينبغي �أن تتبنَّى قو�نيَنها، 
وتلت���زم مبعايرِيها. وحاملا حتظى هذه �لنُّ�سو�ض 
�سة  ًة م�ساعف���ة، مقدَّ ه���ا تكت�سب ق���وَّ بالإجم���اع، فاإنَّ
�سة يف حالة  ، و�سب���ه مقدَّ ينيِّ يف حال���ة �ملعتم���د �لدِّ
. ويف �لغالب، حت���دث هذه �لعمليَّة  �ملعتم���د �لأدبيِّ
���ا ت�ستغ���رُق  بب���طٍء �سدي���ٍد وعف���َو �خلاط���ِر، ورمبَّ
نها  �أجي���اًل، ولذلك ف���ال يكاد يلم���ُح ح�سوَرها وتكوُّ
�أح���ٌد، لأنَّها جتري يف �لعادة تلقائّيًا وبال تخطيٍط، 
نة  من دون �أن يفطَن �إليها �ملجتمُع �لذي يتبنَّى مدوَّ

. ينيِّ �أو �لأدبيِّ �ملعتمد �لدِّ
يف �لبد�ي���ة، يتمُّ �ختيار جمموعة م���ن �لنُّ�سو�ض 
�ملجتم���ُع  فيه���ا  ي���رى  �لت���ي  �ملنتخب���ة  ���ة  �لتَّمثيليَّ
ن�سو�سًا معرف���ًا بها، وحتظى بالإقر�ر من جميع 
دة  و�ملت�س���دِّ و�لفق���رية،  ���ة  �لغنيَّ �ملجتم���ع،  فئ���ات 
غرية. ومن خالل هذ�  و�ملحافظ���ة، و�لكبرية و�ل�سَّ
���ي يتمُّ �لإقر�ر بالقو�نن �لأدبيَّة �لتي تخ�سع  �لتَّبنِّ
لها ه���ذه �لنُّ�سو����ض، وحينئ���ٍذ يت���مُّ �لتَّو�فق على 
���كل �لعامِّ لها، وقد يج���ري �لتَّ�سامح مع وجود  �ل�سَّ
ع���ات �لب�سيطة فيها. وذل���ك ما ح�سل  بع����ض �لتَّنوُّ
�أي ن�سو�ض �لق�سائد  لّي���ات"،  مع �ختي���ار "�ملف�سَّ
عر،  بِّيُّ يف حال���ة �ل�سِّ ���ل �ل�سَّ �لت���ي �ختاَره���ا �ملف�سَّ
وم���ا ح�سل م���ع ن�سو����ض �حلكايات �لت���ي رو�ها 
ُعَبي���د بن �َسْري���ة يف بالط معاوي���ة، وُنِقلْت لنا يف 
���رد. وهكذ�  كت���اب "�أخب���ار عبي���د"، يف حال���ة �ل�سَّ
م���اذج �لت���ي متَّ قبولها يف هذي���ن �لعملن،  ف���اإنَّ �لنَّ
���رد فيها،  عر و�ل�سَّ و�لقو�ن���ن �لد�خليَّة لبن���اء �ل�سِّ
�س���ارت حتظ���ى بالإجم���اع، م���ن خ���الل تبنِّي هذه 

. نة �ملعتمد �لأدبيِّ �لنُّ�سو�ض و�إدخالها يف مدوَّ
���ة �لإق���ر�ر بن�سو����ض �ملعَتَم���د �لأدبيِّ  يَّ تكم���ن �أهمِّ
ل �لر�فد �لأ�سا�ض يف  يف �أنَّ ه���ذه �لنُّ�سو�ض ت�س���كِّ
���ة للمجتم���ع. ولذلك ف���اإنَّ �لتَّو�فق  �لذ�ك���رة �لثَّقافيَّ
ن���ة معتمٍد  عل���ى ن����ضٍّ مع���نَّ و��ستدخال���ه يف مدوَّ

م���ا يعن���ي �أنَّ ه���ذ� �لنَّ�ضَّ �س���ار يحظ���ى بالإجماع 
بو�سفه عن�س���رً� من عنا�سر �لذ�ك���رة �لجتماعيَّة 
نة  �لأدبيَّة �أو �لثَّقافيَّة. فالنَّ�ضُّ �لذي يدخل يف مدوَّ
�ملعتمد �لأدب���يِّ يعني �أنَّه �س���ار يحظى بالحر�م 
ل جزءً� م���ن �لذ�كرة �لثَّقافيَّة،  و�لتَّقدي���ر، لأنَّه ي�سكِّ
ول ميكن �لعتد�ء عليه، كما ل ميكن �لعتد�ء على 

�لذ�كرة �لثَّقافيَّة للجماعة.
من هن���ا يك���ون �سدنة �ملعتم���د �لأدبيِّ م���ن �لنُّخبة 
ف���ة حّر��سًا للذ�ك���رة �لثَّقافيَّة. ويف �لو�قع فاإنَّ  �ملثقَّ
ف���ة مفهوم عل���ى درجة كبرية  مفه���وم �لنُّخب���ة �ملثقَّ
���ة، لأنَّ ه���ذه �لنُّخب���ة هي �لت���ي تختار  يَّ م���ن �لأهمِّ
ن���ة �ملعتم���د وجتمع ن�سو�سه���ا وتتو�فق على  مدوَّ
نة �ملعتمد  قو�نينه���ا. ويف �لوق���ت نف�سه ف���اإنَّ مدوَّ
ر �لوظائف �لجتماعيَّة للنُّخبة �ملثقَّفة.  �لأدبيِّ توفِّ

. فهم حّر��ض �ملعتمد �لأدبيِّ
و�لناف���ذة �لتي ُيط���لُّ منها �ملجتمع علي���ه. تتو�فق 
ف���ة عل���ى �للُّغة �لت���ي يتبّناه���ا �ملعتمد  �لنُّخب���ة �ملثقَّ
رق  ، وعلى �لقو�ن���ن �لتي تنتحلُه���ا، و�لطُّ �لأدب���يُّ
يها  ���ف به���ا �لنُّ�سو����ض، وكيفّي���ات تلقِّ �لت���ي ت�سنِّ
�لنُّ�سو����ض  ���ة  مقبوليَّ و�ختب���ار  و��ستقباله���ا، 
نة �ملعتمد، �إىل  �لالحقة، و�إمكان ت�سمينها يف مدوَّ
يه���ا �لنُّخبة �ملثقَّفة.  �آخ���ر ما هنالك من وظائف توؤدِّ
من���يِّ بن  وهك���ذ� يوج���د ن���وٌع م���ن �لتَّو�ط���وؤ �ل�سِّ
ن���ة �ملعتمد �لأدبيِّ و�لنُّخب���ة �ملثقَّفة؛ �إذ حتمي  مدوَّ
ُه، وت�سهر  نَة �ملعتمد، وتختار ن�سو�سَ �لنُّخبُة مدوَّ
ن���ُة �ملعتمد  ر مدوَّ عل���ى حمايِت���ِه؛ ويف �ملقابل، توفِّ
���ة و�لأدبيَّة باعتبارهم  له���وؤلء وظائَفهم �لجتماعيَّ

. �لو�سيط �لثَّقايفَّ بن �ملجتمع ومعتمِدِه �لأدبيِّ
لك���نَّ تثبي���ت �ملعَتَمد �لأدب���يِّ يحتاج قب���ل ذلك �إىل 
ة لإنت���اج �لنُّ�سو�ض  تثبي���ت لهج���ٍة �أو لغ���ٍة معياريَّ
���ة. ويف �لع���ادة تظه���ر �للُّغ���ة �ملعياريَّة قبل  �لأدبيَّ
من،  ، ومب���رور �لزَّ ن���ة �ملعَتَمد �لأدب���يِّ تثبي���ت مدوَّ
وتنقيته���ا،  �ملعتم���د  ن�سو����ض  ت�سفي���ة  يج���ري 
ة �لت���ي يتبّناها  وت�سجي���ل قو�ن���ن �للُّغ���ة �ملعياريَّ
بع ُي�سَرُط يف �للُّغة �ملعياريَّة،  �ملعتم���د معًا. وبالطَّ
�ساأنه���ا �ساأن �ملعَتَم���د، �أن حتظى باإجم���اع �لنُّخب، 
و�أن تكوَن مفهومًة لديها، فال ميكن �أن تكون لهجًة 
نٍة، ب���ل ل بدَّ �أن تكون لهجًة  ���ًة مبجموعٍة معيَّ خا�سَّ
ًة م�سركًة يتبّناها �لأُدباء و�ملثقَّفون على نحٍو  عامَّ

، وحتظى بالإقر�ر لديهم. طوعيٍّ
وبفع���ل �لتَّو��س���ج بن �ملعتم���د و�للُّغ���ة �ملعياريَّة، 
ًة  فاإنَّ قو�ن���ن �للُّغة �ملعياريَّة ت�س���ري قو�نَن لغويَّ
�أيَّ  ف���ال يقب���ل �ملعتم���د �لأدب���يُّ  للمعتم���د نف�س���ه. 
���ة. بعبارٍة  �نح���ر�ٍف خ���ارج ح���دود �للُّغ���ة �ملعياريَّ
ًة  �أخ���رى، حن تظه���ر ن�سو����ضٌ تتبنَّى لغ���ًة �سعبيَّ
ة، ف���اإنَّ �ملعتمد  ل تخ�س���ع لقو�ن���ن �للُّغ���ة �ملعياريَّ
�لنُّ�سو����ض  به���ذه  �لقب���ول  ي�ستطي���ع  ل  �لأدب���يَّ 
ه���ذه  �أنَّ  غ���ري  ���ة.  عبيَّ �ل�سَّ باللَّهج���ات  �ملكتوب���ة 
ِتها  �لنُّ�سو����ض و�للَّهج���ات �ستو��سل �إثب���ات هويَّ
���ة، مبع���زٍل ع���ن �ملعتم���د �لأدبيِّ  ِته���ا �لأدبيَّ وفاعليَّ

�لر��س���خ، ول �سيَّما حن تتباع���د �مل�سافة بن �للُّغة 
عبيَّة. بقات �ل�سَّ �ملعياريَّة و�لطَّ

وهك���ذ� تظهر لهجات �أدبيَّة جديدة، هي يف �لغالب 
فيع"  ���ة. ولك���ْن ملّ���ا كان �ملعتم���د �لأدب���يُّ "�لرَّ �سعبيَّ
ي�ستبعُده���ا، ويتَّهُمها بالو�ساع���ة، فاإنَّها تنحو �إىل 
َتها  " بديٍل يح���رم خ�سو�سيَّ خلق "معتم���ٍد �أدب���يٍّ
ين���اه �سابق���ًا ب�  ���ة. وه���ذ� م���ا �سمَّ عبيَّ ���ة �ل�سَّ �للُّغويَّ
وحينئٍذ يكون هناك معتمٌد  "�حتكاك معتمدي���ن". 
ة،  �أدب���يٌّ رفي���ع للنُّ�سو�ض �لأدبيَّة �لعالي���ة �مل�ستقرَّ
نة  عبيَّة �ملتكوِّ ومعتمٌد �سعبيٌّ بديٌل للنُّ�سو�ض �ل�سَّ
حديث���ًا. ولي����ض م���ن �س���كٍّ يف �أنَّ كلَّ و�ح���ٍد منهما 
فيع �لأدَب  هام لالآخ���ر؛ يتَّهم �ملعتم���د �لرَّ ���ه �لتِّ يوجِّ
يَّة  بقات �لأمِّ ه "و�سيع" ومن نتاج �لطَّ عبيَّ باأنَّ �ل�سَّ
غ���ري �ملتعلِّم���ة، �لت���ي مل تلتح���ْق مبعاه���د �لنُّخب���ة 
عبيُّ �ملعَتَمَد  �ملثقَّفة؛ ويف �ملقابل، يتَّهم �ملعَتَمُد �ل�سَّ
�ل�سابَق باأنَّه متكربِّ و�أجوُف ول يحتكُّ بالنا�ض، بل 
عار�ت �ملحنَّطة يلوُك �أتباُعُه �لكلماِت �لكبريَة و�ل�سِّ

�لفارغة.
ف���ة على حر��سة �ملعتمد  ز وظيفة �لنُّخبة �ملثقَّ تركَّ
�لأدبيِّ و�حلر����ضِ على �سون وجاهِت���ِه ومنزلِتِه. 
فاع عن لغته ون�سو�سه،  وه���ذ� يعني �أن تقوم بالدِّ
و�سدِّ هجم���ات �لأعد�ء عنه، وت�سفي���ه كلِّ حماولٍة 
ي���ل منه، �أو �لتَّعرُّ�ض لقر�ح معتمٍد بديٍل. غري  للنَّ
�أنَّ م���رور زمٍن على ن�سو����ض �ملعتمد يجعل بحكم 
�سيان  ل بع�ض �ملفرد�ت فيه �إىل �لنِّ د �أن تتحوَّ �ملوؤكَّ
ل �إىل مفرد�ت  و�لإهم���ال، وهك���ذ� ُتهَج���ُر وتتح���وَّ
���ة غ���ري م�ستعمل���ة، مّم���ا يتطلَّب م���ن �سدنة  وح�سيَّ
�ملعتم���د �لأدب���يِّ �أن يقومو� ب�سرح ه���ذه �ملفرد�ت. 
وهذ� ه���و �لعلم �ل���ذي ُع���ِرَف يف �لثَّقاف���ة �لعربيَّة 
با�س���م "غريب �حلديث" �أو "غري���ب �للُّغة". وهو 
من دون �سكٍّ جزٌء من علم �ملعاجم، ل�سرح �ملفرد�ت 
�لتي مل تعْد م�ستعملًة، لكنَّها مع ذلك كانت موجودًة 

يف ن�سو�ض �ملعتمد �لأدبيِّ �لقدمية.
ف���ة نف�سه���ا بحاجة �إىل  م���ن هنا جت���د �لنُّخب���ة �ملثقَّ
تق���دمي �سروح له���ذه �ملفرد�ت. ولي����ض من �سكٍّ يف 
�أنَّ �جل���زء �لأك���رب منه���ا يتعلَّ���ق ب�س���روح دو�وين 
عر�ء، �لقدماء من �جلاهليِّن و�لإ�سالميِّن، يف  �ل�سُّ
ة  رديَّ ���روح �لنُّ�سو�ض �ل�سَّ حن تغيب عن هذه �ل�سُّ

غيابًا مطلقًا.
م���ن ناحي���ٍة �أخ���رى، تظه���ر �حلاج���ة �إىل �لتَّنظري 
ها  ، و�لبحث يف خ�سائ�سِ لن�سو�ض �ملعتمد �لأدبيِّ
���ة. وملّ���ا كانت ه���ذه �لنُّ�سو�ض  ���ة و�للُّغويَّ نفيَّ �ل�سِّ
ة، ف���اإنَّ �لتَّنظري  عريَّ مق�س���ورًة عل���ى �لأعم���ال �ل�سِّ
���رورة يف �لبح���ث ع���ن �لأغر�����ض  �نح�س���َر بال�سَّ
ثاء و�لنَّ�سيب و�لهجاء،  عريَّة، مثل �ملديح و�لرِّ �ل�سِّ
وقو�في���ه،  و�أوز�ن���ه  ع���ر،  �ل�سِّ عم���ود  وفح����ض 
َعر�ء، و�نتحال  و�ملو�سوعات �لت���ي ��ستعملها �ل�سُّ
. ويف �ملقابل يغيب  بع�سه���م من ن�سو����ض بع����ضٍ
رد غياب���ًا تاّمًا، برغم وجود  نفيُّ لل�سَّ �لتَّنظ���ري �ل�سِّ
دة، تناولناه���ا بالتَّف�سيل  ���ة متع���دِّ �أ�سن���اف �سرديَّ
مثل �حلكاية  ���رد"،  يف كت���اب "مفاتيح خز�ئن �ل�سَّ
عاء، وحكاية  ���ة، و�ملناظرة و�لأمث���ال و�لدُّ �لبطوليَّ
، بل  وؤي���ا، �أو حكايات �جلنِّ �حلي���و�ن، وحكاية �لرُّ
رد �لتاريخيِّ �أي�سًا، كما يتمثَّل  يغيب �لتَّنظ���ري لل�سَّ

رية �لذ�تيَّة وق�س�ض �لأنبياء. رية و�ل�سِّ يف �ل�سِّ
وهن���ا ل ب���دَّ م���ن �لإ�س���ارة �إىل �أنَّ �جل���زء �لأك���رب 
عة  ���ة �ملتنوِّ رديَّ م���ن غي���اب �لتَّنظري لالأ�سن���اف �ل�سَّ
يتعلَّ���ق بكون لغة هذه �لأ�سناف لغ���ًة �سعبيَّة. لكنَّ 
َتها ُتقَبُل �إذ� كانت قدمية، وتت�ساوق مع �للُّغة  �سعبيَّ
لت  ه���ا تنتمي �إىل �لع�س���ر �لذي ت�سكَّ ���ة، لأنَّ �ملعياريَّ
. �أّم���ا ح���ن تكون  في���ه ن�سو����ض �ملعتم���د �لأدب���يِّ
عبيَّة �لالحقة  ن�سو�سًا �سعبيَّة تنتمي �إىل �للُّغة �ل�سَّ
على زمن ن�سو�ض �ملعَتَمد فاإنَّها يف �لغالب ُترَف�ُض 

ُم وُتنَبُذ نبَذ �لنَّو�ة وتو�سَ
·من مقدمة كتاب »خيال ال ينقطع ـ قراءة يف »األف ليلة 

وليلة ال�صادر عن دار الرافدين

قراءة في »ألف ليلة وليلة«.. خياٌل ال ينقطع
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ت�سدى �لعاّلم���ة حم�سن مهدي وبجهود كبرية لتحقيق 
كتاب)�ألف ليل���ة وليلة( م�ستغرقًا �أكرث من ع�سرين عامًا 
حتى �أجنزه حت���ت عنو�ن)�ألف ليلة وليل���ة من �أ�سوله 

�لعربية �لأوىل(
ولق���د �نطل���ق يف عمله ه���ذ� من �أق���دم طبعة لأل���ف ليلة 
وليلة وهي طبعة كلكت���ا �لتي ن�سرها �ل�سيخ �سريو�ين 
�ليم���اين بجز�أين بن �لأع���و�م 1814 � 1818 وحملت 
عنو�ن)حكاي���ات مائة ليلة من �أل���ف ليلة وليلة( غري �أن 
�س���ريو�ين مل يذك���ر هوي���ة �لن�سخة �لت���ي �عتمدها يف 
ن�س���ر هذ� �لكت���اب كما �أن طبع���ات �لكتاب �لأخ���ر ل �أثر 

لالأ�سل �لذي �عتمدته.
فان���ربى �لدكتور حم�س���ن مهدي للبحث ع���ن �أ�سل هذ� 
�لكت���اب وبذل جه���دً� كبريً� وه���و يجمع تل���ك �لطبعات 
ومعه���ا �لن�س���خ �خلطي���ة بدءً� م���ن عثوره عل���ى ن�سخة 
خطي���ة يف مكتبة �ملكتب �لهندي بلن���دن وكان قد جلبها 
طبي���ب �نكليزي من حلب ع���ام 1750 ومرور� بالطبعة 
�لأوربية)طبع���ة بر�سالو( �ملن�سورة عام 1824 وطبعة 
ب���ولق �لأوىل بثماني���ة �أجز�ء و�ملن�س���ورة عام 1835 
بالن�س���خ  و�نته���اء  هاب�س���ت،  مك�سيميلي���ان  باإ�س���ر�ف 
�خلطية �ملكتوبة لحق���ًا و�ملتوزعة يف مكتبات �لعاملن 
�ل�سرق���ي و�لغرب���ي على مدى مئ���ة عام تقريب���ًا �أي من 
�لن�س���ف �لث���اين م���ن �لقرن �لثام���ن ع�س���ر �إىل �لن�سف 
�لأول م���ن �لقرن �لتا�سع ع�س���ر. و�ألقى �لدكتور حم�سن 
مه���دي بالالئمة عل���ى د�ر�سي تلك �لطبع���ات من �لكّتاب 
و�لنقاد، لأنه���م �تخذو� م���ن �حلكايات)د�ستور�( بينما 
مل يهتم���و� بالنظ���ر �إىل �لأ�سل �لعرب���ي للكتاب. لذ� قام 
عمل���ه يف حتقيق هذه �لن�س���خ �ملخطوطة على توزيعها 
يف �س���كل �سجرة تت�سمن عائلتن: هم���ا �لفرع �ل�سامي 
و�لف���رع �مل�سري ث���م �خ�سعهم���ا ملنهجي���ة مقارنة على 
وف���ق قو�ع���د علم حتقي���ق �لن�سو�ض، ففح����ض �أ�سول 
�لن�س���خ ودققه���ا وقاب���ل كل ن�سخ���ة مب���ا مياثله���ا م���ن 
�لنو�ح���ي �لتاريخية و�للغوي���ة و�لفنية و�ملو�سوعية. 
و�إذ� كان���ت �لن�سخ���ة �ملفحو�س���ة وحي���دة طّب���ق عليها 

قو�عد �لتحقيق �ملعروفة يف مثل هذه �حلالة.
وبع���د جه���د حتقيق���ي مثابر وم�س���ن �نته���ى �ملحقق د. 
مه���دي �إىل خال�سة مفاجئة هي �أن عدد �حلكايات 300 

حكاية منقولة عن �أ�سل عربي.
وع���ز� �لدكت���ور حم�س���ن مه���دي �سب���ب �لزي���اد�ت �لتي 
ح�سل���ت يف ه���ذ� �لكت���اب �إىل �لن�س���اخ ومعه���م بع����ض 
�ل�س���و�ح �لأوربين �لذين ظنو� �أّن �لكتاب �ملرجم �إىل 
لغاتهم ناق�ض، و�أن �لن�سخ مل تكن كاملة، و�أن �ملفرو�ض 
فيها �أنها حتوي عدد �لليايل �لذي جاء ذكره يف عنو�ن 
�لكتاب وهو)�ألف ليلة وليلة( فجمعو� حكاياٍت و�سريً�، 

وق�ّسموها �إىل لياٍل بهدف �أن ي�سدو� ذ�ك �لنق�ض.
ورف����ض �ملحق���ق حم�سن مه���دي فك���رة �أن ل �أ�سل لهذ� 
�لكت���اب، و�فر����ض �أن �لن�سخة �ملطبوع���ة ماأخوذة من 
�أ�س���ول حم���ددة غ���ري جمهول���ة، بينم���ا ن���رى �أن قرونا 
لي�س���ت بالقليلة مرت على �لكتاب ومن �ملمكن �أن ي�سيع 
�لأ�س���ل خالله���ا، ه���ذ� �إن كان �لكت���اب فع���ال موج���ود� 
كمدونة معلومة خ�سو�س���ا �أن �أغلب ما و�سل منه جاء 

من خالل ما رو�ه �لق�سا�سون �سفاهًا.
�سرع �لدكتور حم�سن مه���دي يت�سدى لهذه �ملهمة �لتي 
ه���ي كاملغامرة غ���ري م�سمونة �لعو�قب، ف���كان عليه �أن 
يعي���د تركيب �أ�سٍل من جمم���وع متعدد وخمتلف يف ما 
يحويه م���ن �حلكايات، وكان قد ��ستغ���ل عليها ع�سر�ت 
�لن�س���اخ، وكل نا�س���خ يت�سرف مبا و�سل���ه من �لنا�سخ 

�لذي �سبقه.
ل منا�ض من �لقول �إن ما قام به حم�سن مهدي من حيث 
�مل���وؤدى و�ملنه���ج ل يقل �ساأنًا عما ق���ام به طه ح�سن يف 
م�ساألة �ل�سك يف �أ�سالة �ل�سعر �جلاهلي �أو عدمها. و�إذ� 
كان �لأول يف �ل�سعر و�لثاين يف �ل�سرد، فاإن �ملهم �أنهما 
� ومب���ا �متلكاه من بر�عة وعبقرية � قد عمد� �إىل زعزعة 
قناع���ات تام���ة �لر�سوخ ح���ول �لإرث �لفك���ري �لعربي، 
لك���ن �س���ك ط���ه ح�سن �ملوج���ه نح���و �لرو�ي���ة �لتي هي 

مك���ون �أ�سا�ض من مكونات �لثقاف���ة �لعربية �ل�سالمية، 
قد مت���ت مو�جهته بحروب �سارية ل من �أجل �ملوروث 
�ل�سعري، بل لأنه زعزع منظومات قيم ر��سخة فر�ستها 
�ل�سلط���ات ع���رب �لتاري���خ ب�ست���ى �أنو�عه���ا؛ �ل�سيا�س���ة 
و�لثقافي���ة و�لديني���ة. مما قطع �لطريق �أم���ام مو��سلة 
ه���ذ� �ملنهج يف �لبح���ث �لعلمي �لذي ب���د�أه طه ح�سن. 
�أما حم�سن مه���دي فاإنه �نتهج �لطريق نف�سه يف در��سة 
�مل���وروث �لعرب���ي ولكن يف بيئ���ة غربي���ة �أول، وثانيا 
�أنه تن���اول ميد�ن �ل�س���رد �لذي ل ُيح�س���ب على �لثقافة 
�لر�سمي���ة كال�سع���ر ومن ث���م يكون �لتح���ري عن حقيقة 
كت���اب �سردي �أمر غري متعار����ض مبا�سرة مع �ملنظومة 

�لثقافية �لعربية.
وعلى �لرغ���م من �أهمية ما فعله حم�س���ن مهدي وف�سله 
يف ولوج باب مهم غفلت عن���ه �لع�سور �لأدبية، فاإنه ل 
ينجو م���ن ت�ساوؤلت �أو حتى �عر��س���ات كما هو حال 

�مل�سروع �لر�ئد للمفكر �لعظيم طه ح�سن.
* �أوىل �لعر��س���ات تب���د�أ م���ن �لعن���و�ن �ل���ذي َع���رَبَ 
�لأزم���ان، و�أت���ى به���ذ� �ل�سكل)�أل���ف ليلة وليل���ة( فلماذ� 
�حلكاي���ات  تك���ن  مل  �إن  �لعن���و�ن  ه���ذ�  عليه���ا  �أُطل���ق 
به���ذ� �لع���دد؟!. لع���ل �لحتم���ال �لأول يف معاجل���ة هذ� 
�لعر��ض �أنها كانت بهذ� �لعدد �لذي دلَّ عليه �لعنو�ن، 
لكن �سروف �لتاريخ عرب مر�حله ذهبت بثلثيها و�أبقت 
على ثلث منها. وثاين �لحتمالت �أن �لعنو�ن يدل على 
ع���دد �لليايل ولي�ض ع���دد �حلكايات فقد يك���ون �أي عدد 
�أقل م���ن �لألف ��ستغرقت رو�يته م���ن قبل �سهرز�د �ألف 
ليل���ة وليلة �أي قد تكون �حلكاي���ة �لو�حدة مل تنته منها 
بليل���ة و�ح���دة �أو ليلتن �أو ثالث و�إل مل���اذ� مل ي�ستخدم 
بالعنو�ن للدللة عل���ى �حلكايات ل على �لليايل فيكون 
مث���ال �ألف حكاية وحكاية. �لحتمال �لثالث �أن �لعنو�ن 
ي���دل على �حلكاي���ات �لرئي�س���ة و�لفرعي���ة د�خلها معا، 
فتك���ون بع���دد �أك���رث من �لع���دد �لذي �سفا ل���دى حم�سن 
مهدي. و�لحتمال �لر�بع �أن ��ستعمال �لعنو�ن كان من 
باب �ملبالغة للتدليل على �لكرثة كما نقول: �سنفتح �ألف 

باب وباب �أو �سنو�جه �ألف م�سكلة وم�سكلة..�لخ.
* من �لت�س���اوؤلت �لتي وجهت للدكت���ور حم�سن مهدي 
�لدكت���ورة نبيل���ة  �ل�سعب���ي  �ل���ر�ث  �أ�ست���اذة  ت�س���اوؤل 
�إبر�هي���م: م���ا �ل���ذي يجني���ه �لق���ارئ �لعادي م���ن ور�ء 
�لتنقيب ع���ن حقيقة كتاب)�ألف ليل���ة وليلة( وهو �لذي 
يري���د �أن يقر�أ �س���ردً� ي�ستمتع به، فال يهم���ه �إن �أ�سيفت 
�إىل هذه �حلكاية ب�سعة �أ�سطر هنا �أو �أزيلت عدد �أبيات 
م���ن �ل�سعر هناك �أو ��ستبدلت بغريه���ا؟ وما �لفرق بن 
�أن يق���ر�أ عبارة)ر�أيت عفريتا طوي���ل �لقامة( �أو يقر�أها 
يف طبع���ة �أخرى)ر�أيت جنيا رجاله يف �لر�ب ور�أ�سه 
يف �ل�سح���اب(؟ ون�سي���ف ت�س���اوؤًل ملحًا �آخ���ر هو كيف 
ن�س���ذب كتابًا من �لزياد�ت ونع���رف نق�سانه وهو �لذي 
و�س���ل من م�سادر غ���ري ر�سمية �أي ل �سل���ة لها مبر�كز 
�لثقافة و�سلطاتها؟. ومن ثم يكون طبيعيا �أمر �لإ�سافة 
�أو �لتعدي���ل كفع���ل من �أفع���ال �لنقل �ل�سفاه���ي للذ�كرة 
�ل�سعبي���ة وم���ا تر�كم من �ملخيال �ل�س���ردي �لعربي عرب 
�لجيال. ومعلوم �أن �ل�س���رد فن ليلي وهو على �لدو�م 
ي�س���ادي �لثقاف���ة �لر�سمية وينق���د مر�كزه���ا و�أقطابها 

�ملمثلة بال�سا�سة و�حلكام ولذلك مل يدّون يف �أكرثه.
وعلى �لرغ���م من �أهمية ما فعله حم�س���ن مهدي وف�سله 
يف ولوج باب مهم غفلت عن���ه �لع�سور �لأدبية، فاإنه ل 
ينجو م���ن ت�ساوؤلت �أو حتى �عر��س���ات كما هو حال 

�مل�سروع �لر�ئد للمفكر �لعظيم طه ح�سن.
* �أوىل �لعر��س���ات تب���د�أ م���ن �لعن���و�ن �ل���ذي َع���رَبَ 
�لأزم���ان، و�أت���ى به���ذ� �ل�سكل)�أل���ف ليلة وليل���ة( فلماذ� 
�حلكاي���ات  تك���ن  مل  �إن  �لعن���و�ن  ه���ذ�  عليه���ا  �أُطل���ق 
به���ذ� �لع���دد؟!. لع���ل �لحتم���ال �لأول يف معاجل���ة هذ� 
�لعر��ض �أنها كانت بهذ� �لعدد �لذي دلَّ عليه �لعنو�ن، 
لكن �سروف �لتاريخ عرب مر�حله ذهبت بثلثيها و�أبقت 
على ثلث منها. وثاين �لحتمالت �أن �لعنو�ن يدل على 
ع���دد �لليايل ولي�ض ع���دد �حلكايات فقد يك���ون �أي عدد 
�أقل م���ن �لألف ��ستغرقت رو�يته م���ن قبل �سهرز�د �ألف 
ليل���ة وليلة �أي قد تكون �حلكاي���ة �لو�حدة مل تنته منها 
بليل���ة و�ح���دة �أو ليلتن �أو ثالث و�إل مل���اذ� مل ي�ستخدم 

بالعنو�ن للدللة عل���ى �حلكايات ل على �لليايل فيكون 
مث���ال �ألف حكاية وحكاية. �لحتمال �لثالث �أن �لعنو�ن 
ي���دل على �حلكاي���ات �لرئي�س���ة و�لفرعي���ة د�خلها معا، 
فتك���ون بع���دد �أك���رث من �لع���دد �لذي �سفا ل���دى حم�سن 
مهدي. و�لحتمال �لر�بع �أن ��ستعمال �لعنو�ن كان من 
باب �ملبالغة للتدليل على �لكرثة كما نقول: �سنفتح �ألف 

باب وباب �أو �سنو�جه �ألف م�سكلة وم�سكلة..�لخ.
* من �لت�س���اوؤلت �لتي وجهت للدكت���ور حم�سن مهدي 
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يري���د �أن يقر�أ �س���ردً� ي�ستمتع به، فال يهم���ه �إن �أ�سيفت 
�إىل هذه �حلكاية ب�سعة �أ�سطر هنا �أو �أزيلت عدد �أبيات 
م���ن �ل�سعر هناك �أو ��ستبدلت بغريه���ا؟ وما �لفرق بن 
�أن يق���ر�أ عبارة)ر�أيت عفريتا طوي���ل �لقامة( �أو يقر�أها 
يف طبع���ة �أخرى)ر�أيت جنيا رجاله يف �لر�ب ور�أ�سه 
يف �ل�سح���اب(؟ ون�سي���ف ت�س���اوؤًل ملحًا �آخ���ر هو كيف 
ن�س���ذب كتابًا من �لزياد�ت ونع���رف نق�سانه وهو �لذي 
و�س���ل من م�سادر غ���ري ر�سمية �أي ل �سل���ة لها مبر�كز 
�لثقافة و�سلطاتها؟. ومن ثم يكون طبيعيا �أمر �لإ�سافة 
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�ملمثلة بال�سا�سة و�حلكام ولذلك مل يدّون يف �أكرثه.
* �أن لغة ه���ذ� �لكتاب على �ختالف ما فيه من ن�سو�ض 
تك�س���ف عن تط���ور م�سار �للغ���ة �لعربية ع���رب �لع�سور 
وتعطين���ا �س���ورة للتط���ور �للهج���ي لل���كالم �لف�سي���ح 
و�لعام���ي وكان ن�ساخ���ه ينتمون �إىل طبق���ات وع�سور 
�س���اع فيها �ل���كالم غ���ري �ملع���رب وكان �للح���ن عاما يف 
�لكالم �لأدبي وغري �لأدب���ي حتى �أن �ل�ساعر �لأندل�سي 
�بن قزمان ق���ال يفتخر �أنه ل يتقي���د بالإعر�ب:)جّردته 
من �لإع���ر�ب كتجريد �ل�سيف من �لق���ر�ب( فكيف نهمل 
مث���ل ه���ذه �لرو��سب �للهجي���ة وتطورها �ل���ذي تك�سف 
عن���ه �لن�س���خ �ل�سامية و�مل�سرية، وه���ذه �لخرية يكرث 
فيها تبديل ح���روف �لكلمة فالزو�ج ج���و�ز و�لقلندري 

قرنديل و�لزعجة جعزة وهكذ� !!.
* �لبن���اء �ل�س���ردي للحكاي���ات متن���وع �ل�ّس���ر�د، فهناك 
�ل�س���ارد �لع���الم و�ل�س���ارد �لعلي���م و�ل�س���ارد �مل�س���ارك 
و�ل�س���ارد �ملم�س���رح ف�س���ال ع���ن ظه���ور �س���وت �ملوؤلف 
يف بني���ة �لتقدمي للكتاب، يتلوه �س���وت �ل�سارد �لعالم 
�ل���ذي �أدى على م�ست���وى �لق�سة �لإطاري���ة دور �لعليم 
وهي ي�س���رد بو�قعية ق�سة �لأخوي���ن �للذين خانتاهما 
زوجتاهما وخل�سا �إىل �ل�سك يف كل �لن�ساء ور�ح �لأخ 
�لأك���رب �سهريار يفرغ جام غ�سبه عل���ى عر�ئ�سه يف كل 
ليلة ليقتلهن قبل �ل�سباح، �أما �نتقاما من جن�ض �لن�ساء 
قاطب���ة �أو خ�سية �أن يبق���ي عرو�سه وتخونه فيبادر �إىل 
قتله���ا م�ستبق���ا بذلك �لعقاب على �خليان���ة �ملحتملة كما 
ه���و �حل���ال يف و�أد �لبنات يف �جلاهلي���ة ��ستباقا لدرء 
ع���ار متوق���ع. وهنا تتط���وع �سهرز�د لروي����ض �لنمر. 
فتكون �سهرز�د يف �لق�سة �لطارية �سخ�سية م�سرودة 
�ستت���وىل دور �لبطول���ة يف �لق�س���ة �ل�سمني���ة، وفيه���ا 
�سيوؤدي �ل�سارد �لع���الم دور �ل�سارد كلي �لعلم ب�سوته 
�ل���ذي يظه���ر عن���د نهاي���ة كل حكاي���ة م�سكت���ا �سه���رز�د 
بالق���ول:)و�أدرك �سه���رز�د �ل�سباح ف�سكت���ت عن �لكالم 
�ملب���اح( م�سيطر� بذلك على �لبن���اء �ل�سمني و�لطاري 
مع���ا. وت���وؤدي �سهرز�د عل���ى م�ست���وى �لبن���اء �لن�سي 
�لد�خلي للحكايات �ل�سمني���ة دورين �سردين: �لأول/ 
دورها كح���كاء ظاهر مهمتها �لنقل فق���ط وكاأن ل عالقة 
له���ا مبا تنقله م���ن �أحد�ث)بلغني �أيها �ملل���ك �ل�سعيد..( 
فه���ي تنق���ل عن �س���ارد عليم يق���دم �أحد�ث���ا متخيلة فيها 
�أ�ساط���ري وخو�رق ونو�در، و�لث���اين/ دورها ك�ساردة 
عليم���ة بيدها �ل�س���دى و�للحمة تن�سجهم���ا كيف ت�ساء، 
�سانعة �سخ�سيات �للي���ايل ور��سمة لها �أدو�رها بينما 
�سهري���ار جم���رد م�ستم���ع ماأخ���وذ ب�سرده���ا. وبهذي���ن 
�لدوري���ن �ل�سردي���ن �ل�سمني���ن متّكن���ت �سه���رز�د من 
متوي���ه فاعلية �ملهمة �لبطولية �لت���ي تطوعت لتاأديتها، 

فتخل�س���ت بذل���ك م���ن �أي���ة �سبه���ة ميك���ن �أن ت���ودي بها 
�إىل �لتهلك���ة م���ع �أن �أمرها م���ا يز�ل بيد �ل�س���ارد �لعالم 
�ملت���و�ري ور�ء كل حكاية م���ن حكاياتها. وبهذ� �سارت 
�حلكايات عابرة من �ألف ليلة �ىل ليلة و�حدة ومبعجم 
خا�ض فيه كما يقول غالن)�حلقيقة تفوق �خليال( وقد 
مت موؤخ���ر� جم���ع هذ� �ملعج���م يف كتاب كب���ري من 928 
�سفحة وفيه �أكد �ملوؤلف مالك �سبل �أن �حلكايات لي�ست 
م���ن �خت�سا����ض �ل�س���رق كونه���ا تتح���دث �إىل �لب�سرية 

جمعاء.
* �أن بن���اء حكاي���ات كتاب)�أل���ف ليل���ة وليل���ة( بطريق���ة 
�لت�سم���ن و�لتاأطري �سمح للحكائن بالتو�سع و�لزيادة 
ع���رب �لأزم���ان. وكلما ز�د عدد حكاي���ات �لكتاب، دل ذلك 
�أك���رث على بطولة �سهرز�د �لت���ي �بتغت من ور�ء �ل�سرد 
هدف���ا �إن�ساني���ا، و��ستعمل���ت يف �سبيل���ه ث���الث حي���ل: 
�لأوىل/ �لتهدي���د: �إذ هددت �أباه���ا يف �لق�سة �لإطارية 
�إن مل يعطها للملك ف�ستذهب �إليه وتخربه �أن �أباها يريد 
�أن يعطيه���ا ملن هو �أح�سن من �ملل���ك، و�حليلة �لثانية/ 
�لب���كاء �لذي به خدع���ت �مللك وجعل���ت �أختها �ل�سغرية 
دني���از�د حلق���ة و�سل ترب���ط ب���ن حكاياته���ا �ل�سمنية 
حمف���زة �إياها على ممار�سة دور بطويل �أي�سا. ولقنتها 
عبارة �ستكرره���ا عند بدء كل حكاية)قويل يل يا �أختاه 
�إن كن���ت غ���ري نامية فحديثيني حدوته فم���ا �أنا �أحدثكم 
فهي �سبب جناتي وخال�ض هذه �لأمة و�خرج �مللك عن 
�سنت���ه فبكت قال لها ما �أب���كاك؟ قالت: يل �أختي �أريد �ن 
�أودعه���ا فاأر�سل لك خلف �خته���ا فح�سرت ونامت حتت 
�ل�سري���ر. خديثني بحدوته من �أحاديثك �حل�سان نقطع 
به���ا ليلة ونودع قب���ل �ل�سباح فما �أدرى م���ا يتم لك غد� 
قال���ت له���ا �حدثه���ا قال نع���م ففرح���ت وقال���ت ��سمعي( 
و�حليل���ة �لثالث���ة/ �لنعا����ض �ل���ذي ب���ه يك���ون �لتكر�ر 
�أ�سلوب���ا من �أ�سالي���ب ��ستمر�ر �ل�سرد �ل���ذي به جناتها 
وم���ن هنا جاء تكر�ر �ملفتتح )بلغن���ي �أيها �مللك �ل�سعيد 
)و�درك  �ملختت���م  وتك���ر�ر  �لر�سي���د(  �ل���ر�ي  �ساح���ب 

�سهرز�د �ل�سباح ف�سكتت عن..(
* �أن �أغل���ب حكاي���ات �أل���ف ليلة وليل���ة ����� �لأ�سلية منها 
و�ملنحولة على ر�أي حم�س���ن مهدي �� هي ذ�ت م�سمون 
نقدي �ساخ���ر ومت�ساد م���ع �ل�سلطة �لذكوري���ة �ملتمثلة 
بعلي���ة �لق���وم. فكان �ل�سلط���ان و�ملل���ك و�حلاكم فو�عل 
مهم���ة يف �غلب �حلكاي���ات. وما �بتد�ء �لكت���اب بتاأكيد 
وقت �ل�سرد وهو )�لليل( �سوى دليل على رغبة �ل�سارد 
يف ك�سف �أ�سر�ر �مللوك و�أ�سباب ما هم عليه من �لبط�ض 
و�لطغي���ان. �إذ �أن ليلية �ل�س���رد ل تعني �لت�سلية ح�سب 
ب���ل هي �ي�س���ا يف ج���زء كبري منه���ا تعبري عم���ا يخافه 
�لإن�س���ان �أو ين���اأى عن���ه. و�ل�سلط���ان و�ح���د م���ن تل���ك 
�لأم���ور �لت���ي يخ�ساها �لن�سان يف �لنه���ار ولكنه يعرب 
عن �سخريت���ه منها ومو�جهته له���ا بال�سرد ليال، منجز� 

بالتخييل ما ل ميكن �جنازه يف �لو�قع.
* �لبطول���ة �لأنثوي���ة جتل���ت عل���ى م�ست���وى �لق�س���ة 
�لإطاري���ة ب�سخ�سي���ات ن�سوية)ملكة �لق�س���ر /�سهرز�د 
/ دني���از�د( وحتالف �لأخريتن �سد �مللك على م�ستوى 
�لق�س���ة �ل�سمنية �لتي فيها �لعن�سر �ملوؤنث هو �ملهيمن 
يف �أغل���ب �حلكايات ك���ردة فعل على تع�س���ف �لذكورية 
ودرء خطره���ا. وم���ن ثم يغ���دو �خت���ز�ل �حلكايات �إىل 
300 حكاي���ة وترك �لأخري���ات تقليال من فاعلية �ملر�أة/ 
�سه���رز�د �لت���ي تطوع���ت للت�سحي���ة بنف�سه���ا يف �سبيل 
بن���ات جن�سها من بط����ض �ملتجربين وه���ي �لتي كررت 
عل���ى �أختها �لق���ول)�ن ع�س���ت و�أبقاين ه���ذ� �مللك( مما 
يدفع �سبه���ة �قتبا�ض �حلكاي���ات من �لثقاف���ة �ليونانية 
�لت���ي ذه���ب بع����ض �مل�ست�سرق���ن �ىل �لق���ول به���ا م���ن 
قبي���ل �أن رحل���ة �سندب���اد متاأث���رة برحل���ة �دوي�سيو�ض 
بينم���ا ل يقولون �إن رحلة �دوي�سيو����ض متاأثرة برحلة 

جلجام�ض.
�إجم���ال نقول �إن كتاب )�ألف ليل���ة وليلة( مدونة تر�ثية 
نادرة يف تاأكيد ق���درة �لتابع على �لغلبة وقلب مو�زين 
�لق���وى. وهو م���ا ��ستطاع���ت �سه���رز�د تاأديت���ه �ساردة 
وم�س���رودة معا، فقه���رت �جلربوت �لذك���وري بو�سيلة 
غ���ري متوقعة هي �لفتنة بال�س���رد �لتي هي �أقوى �سلطة 

من كل �ل�سلطات �ملتغطر�سة.

ألف ليلة وليلة من منظور العاّلمة محسن مهدّي
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ولد الفيلسوف العراقي المعاصر محسن 
مهدي في كربالء عام 1924، وفيها 

أكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة ثم 
الثانوية في بغداد، قبل أن ينتقل لدراسة 
اإلدارة واالقتصاد في الجامعة األمريكية 
ببيروت ليتخرج بتفوق ويعود إلى بالده 
عامي 1947 و1948 ليعمل محاضرا في 

االقتصاد بجامعة بغداد لسنة، حصل 
أثرها على منحة لدراسة االقتصاد في 

جامعة شيكاغو عام 1948

�إل �ن���ه حت���ول هن���اك �إىل در��س���ة �لفل�سف���ة �لت���ي نال 
فيه���ا �ملاج�ستري فالدكت���ور�ه بع���د �أن �أجنز يف 1954 
�أطروحة �سه���رية يف �لفل�سف���ة عن"فل�سفة �بن خلدون 
�لتاريخية: در��سة يف �لأ�سا�ض �لفل�سفي لعلم �لثقافة«.

عم���ل حم�سن مه���دي بعد عودت���ه ثاني���ة �إىل بغد�د بن 
1955 و1957 حما�س���ر� يف كلي���ات �لقانون و�لفنون 
و�لعل���وم يف جامعة بغ���د�د، وحما�سر� ز�ئر� يف معهد 
�ل�ست�س���ر�ق بجامع���ة فريب���ورغ باأملانيا ث���م �نتقل يف 
1957 ليعم���ل �أ�ست���اذ� يف جامع���ة �سيكاغ���و �لت���ي ظل 
فيه���ا �إىل �سنة 1969 عندم���ا �نتقل �إىل جامعة هارفارد 
�لأمريكية حيث �أم�سى عقودً� عديدة يعمل �أ�ستاذً� للفكر 
�لإ�سالم���ّي ��ستمرت حت���ى تقاع���ده يف 1996 لي�سبح 
مدي���رً� ملركز »در��س���ات �ل�س���رق �لأو�سط"و�أ�ستاذً� يف 
ق�س���م لغات وح�سار�ت �ل�س���رق �لأدنى كما ��سرف على 
عدد من �لدر��سات �لفل�سفية �لعليا يف جامعتي باري�ض 
و ب���وردو و لو����ض �جنلو����ض بالإ�ساف���ة �إىل جامع���ة 
فريب���ورغ باأملاني���ا، وه���و موؤ�س����ض ورئي����ض للجمعية 
�لدولية لتاري���خ �لعلوم و�لفل�سفة �لعربية يف باري�ض، 
وع�سو موؤ�س�ض جلمعية در��سات �ل�سرق �لأو�سط، كما 
كان ع�س���وً� يف هيئ���ة حترير جمل���ة �لفل�سفة و�لعلوم، 
وظ���ل يكت���ب يف �لفل�سف���ة و�لأدب و�للغة حت���ى وفاته 
يف 2 مت���وز 2007 يف مدين���ة بو�سط���ن، �إىل جان���ب 
حتقيقه ن�سو�سًا جمهولة للفار�بي، فيما ترجمت كتبه 
�لفل�سفي���ة و�لفكرية �إىل عدة لغات بع���د �أن غد� مرجعا 

عامليا يف در��سة �لفل�سفة �ل�سيا�سية يف �لإ�سالم.
من موؤلفاته:

1. فل�سفة �بن خلدون يف �لتاريخ -لندن، 1957.
2. فل�سفة �أر�سطو عند �لفار�بي -بريوت، 1961.
3. كتاب �لفار�بي يف �لأدبّيات -بريوت، 1969.

�لإ�سالمّي���ة  �لفل�سف���ة  ودر��س���ة  �ل�ست�س���ر�ق   .4
-�أك�سفورد، 1990.

�لفل�سف���ة  ولدة   – �لفا�سل���ة  �لفار�ب���ي  "مدين���ة   .5
�ل�سيا�سية �لإ�سالمية"1998.

6. حتقيق و�إ�س���د�ر �لن�سخة �لأ�سلية لكتاب"�ألف ليلة 
وليلة"م�سبوقة بدر��سة عميقة.

7. حتقيق و�إ�سد�ر �لكتب �لتالية للفار�بي:
 �أ. كتاب �للفاظ �مل�ستعمله يف �ملنطق.

 ب. كتاب �حلروف.
 ج. كتاب �لو�حد و�لوحدة.

 د. -كتاب �مللة.
�لف ليلة وليلة

)�ملفاج���اأة �لكب���رية هنا �أن �لف ليل���ة وليلة لي�ست كذلك 
حقيقة و�ن �لن�ّساخ و�لور�قن هم من �و�سلها �ىل هذ� 

�لرقم �لذي ��ستهرت به – قارئ هذ� �ملو�سوع �سيعرف 
�حلقيقة(

)ق���ام �لباح���ث �لكب���ري د. حم�س���ن مهدي من���ذ �سنو�ت 
بتحقي���ق هذ� �لكتاب �خلالد )�لف ليل���ة وليلة( و�ثبات 
ن�سخ���ه �خلّطي���ة �ملتع���ددة و�س���ول –بعد ه���ذ� – �ىل 
حتقيق �حلكايات �حلقيقية �لتي وجدت يف �لكتاب من 

دون �أ�سافات �لن�ّساخ و�لوّر�قن.
�أن �أبرزطبعات �لكتاب �لتي زعم �أنها �أ�سلية تتحدد ب�:

1-طبعة بولق
2- �لطبعة �ل�سعبية �ملغربية

3- ن�سخ���ة �لب �ساحلاين طبع���ة �ملطبعة �لكاثوليكية 
ببريوت

4-ن�سخة ر�سدي �سالح- مطبعة د�ر �ل�سعب – بريوت
5- ن�سخ���ة بر�س���الو �لت���ي حق���ق �ق�سام���ا منه���ا عب���د 
�ل�ساح���ب �لعقابي ون�سره���ا منّجمة يف جملة )�لر�ث 

�ل�سعبي( �لعر�قية يف ثمانينيات �لقرن �لع�سرين
ق���ام �لباح���ث د. مه���دي بتحقيق �للي���ايل حتقيقا علميا 
معتم���د�يف ذلك عل���ى �لن�سخ���ة �خلّطية �لق���دم )وهي 
ن�سخ���ة �ملكتب���ة �لوطني���ة بباري����ض( وعل���ى ن�سخت���ن 
�خري���ن هما ن�سخ���ة �ملكتب���ة �لر�سولي���ة يف �لفاتيكان 

ون�سخة مكتبةجون ر�يلندرز يف مان�س�سر.
وو�س���ع �ملحقق مقدم���ة �سافية تول���ت مناق�سة �لنقاط 

�لتية:
�آ-نقد �لن�سخ �لقدمية�ملطبوعة من �لكتاب وهي:

1- طبعةكلكتا �لوىل
2- طبعة بر�سالو

3- طبعة بولق �لوىل
4- طبعة كلكتا �لثانية

ب- حتقيق �لكاتب
ج- ن�سخ �لكتاب �خلطية و�سجرتها:
1- �لمهات �لقدمية و�لم و�لد�ستور

2- �لفرع �ل�سامي
3- �لفرع �مل�سري

وجند �أن���ه ي�سريهن���ا وب�سرعة �ىل �ل�س���ول �لعر�قية 
�لق���دم للكت���اب ويربطه���ا بالنتائج �لتي تو�س���ل �ليها 

ت�سل�سل �لفرع �ل�سامي
د-لغة �لكتاب: من حيث �لمالء و�لرقيم.

تو�سل �لباح���ث �ىل وجود ن�سخ خطية رئي�سة للكتاب 
تربطها �سجرة من فرعن رئي�سين هما �لفرع �مل�سري 

وف���روع �ل�س���رة �ل�سامي���ة ورو�ياتها وه���و ي�سري يف 
حتقيق���ه �ىل وج���ود ن�سخ���ة )�أم( ل���كل �لن�س���خ مل تع���د 
بالي���د �لن ،،�أن �لن�سخة �لد�ستور قد نقلت من �لن�سخة 
�لم �أو م���ن ن�سخ���ة ن�سخ���ت عليها موؤكد� عل���ى: 1- �ن 
�لن�سخ���ة �لم �ألفت يف ع�سر دول���ة �ملماليك �لتي كانت 
ت�س���م م�سر و�ل�س���ام 2- �ن تاأليفه���ا مل ي�سبق �لن�سف 
�لث���اين م���ن �لق���رن �ل�ساب���ع للهجرة-�لن�س���ف �لثاين 
م���ن ق13 �مليالدي – وه���ذ� �لتحديد مرتب���ط بالنقطة 
�لتالي���ة 3- ي�سب���ق �لن�سخ���ة �لم ن�سخ���ة �لم �لقدمي���ة 
�لت���ي �لف���ت يف �لق���رن �لثال���ث �لهج���ري و�ساعت بن 
رو�ة �لق�س����ض و�مل�س���ادر �لدبية �ملتع���ددة 4- �عتمد 
�ملحق���ق على �لرو�ية �ل�سامي���ة �ملحفوظة باربعة ن�سخ 
ويف �لتعدي���الت و�ل�ساف���ة على �لن�س���خ �لخرى وقد 
�و�س���ح �ن ن�سخ �لفرع �مل�سري �ك���رث حد�ثة وبع�سها 
متد�خ���ل م���ع �لرو�ية �ل�سامية �لتي له���ا ن�سخة وحيدة 
، وق���د و�س���ع �ملحقق حكاي���ة قمر �لزم���ان كنموذج يف 

�لعمل يف حتقيق �ل�سل بن �لن�سخ �ملختلفة
م���ن در��س���ة �لن�سو�ض �عت���رب �لباحث �ن لغ���ة �لكتاب 
هي لغ���ة �حلديث �لو�سط ذلك �ن �ل���ف ليلة ككتاب-يف 
ر�ي كثريي���ن – مل يكت���ب �ل لريوى وق���د فعل �لن�ساخ 

�لكثريزيادة ونق�سا.
زي���ف  و�و�س���ح  �ملطبوع���ة  �لن�س���خ  �ملحق���ق  ناق����ض 
�حلكاي���ات �مل�سافةم�س���ري� �ىل زي���ف طبع���ات �لكت���اب 
�لث���الث ��ساف���ة �ىل �أن طبعة بولق تع���د رو�ية �خرى 
للكت���اب تنق�سها خ�سائ�ض ع�سر وف���ن �لرو�ية �لقدمي 
م�سري� �ىل �نفر�د هذه �لطبعة باعتمادها ن�سخة خطية 

و�حدة
وج���د حم�س���ن مه���دي )رح( �ن ه���ذ� �لكت���اب مل ي�س���ل 
�ىل 1001 ليل���ة يف ن�سخت���ه �ل�سا�سي���ة ب���ل �ىل 300 
ليلة وحكاي���ة تقريبا عد� �حلكاية �لط���ار و�ن �لن�ساخ 
و��سحاب دكاكن �لور�قة قد ��سافو� �لليايل �لباقيات 
ك�سب���ا لجر من �سائح �و من هاو �أعتقد خطاأ �ن �لن�ض 
�ملختل���ق يع���د ج���زء� م���ن �للي���ايل ، وبذلك ك���رب حجم 

�لليايل دون مربر ومن دون تدقيق.
و�أ�ستخل����ض حم�س���ن مه���دي - رحم���ه �لل���ه – �ن لغ���ة 
�للي���ايل عموما وخ�سو�س���ا �لن�سخ �لمه���ات ون�سخة 
�لد�ست���ور م�ستنبطة م���ن �للهج���ة �ل�سعبي���ة �لبغد�دية 
�لقدمية – وهي لهجة تقارب �ملو�سلية – عد� ما �قرن 

بال�سافات �لدر�مية �مل�سرية و�ل�سامية.

محسن مهدي والف ليلة وليلة
باسم عبد الحميد حمودي



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

صدر حديثا عن دار المدى للنشر نص الكتاب الشهير "ألف 
ليلة وليلة" بتحقيق الدكتور محسن مهدي، وحسب الدار 
فإن المفاجأة أن ألف ليلة وليلة ليست كذلك حقيقة وان 

النّساخ والوراقين هم من أوصلها الى هذا الرقم الذي 
اشتهرت به.

وق���ام �لباح���ث �لدكتور حم�سن مه���دي، منذ �سن���و�ت بتحقيق كت���اب �ألف ليلة 
وليلة و�سول �إىل حتقيق �حلكايات �حلقيقية �لتي وجدت يف �لكتاب من دون 

�إ�سافات �لن�ّساخ و�لوّر�قن.
و�أبرزطبعات �لكتاب تتحدد ب� )طبعة بولق، �لطبعة �ل�سعبية �ملغربية، ن�سخة 
�لأب �ساحل���اين طبع���ة �ملطبع���ة �لكاثوليكية، ن�سخ���ة ر�سدي �سال���ح- مطبعة 
د�ر �ل�سع���ب – ب���ريوت، ن�سخة بر�سالو �لتي حقق �ق�سام���ا منها عبد �ل�ساحب 
�لعقاب���ي ون�سرها منّجمة يف جملة )�لر�ث �ل�سعب���ي( �لعر�قية يف ثمانينيات 

�لقرن �لع�سرين(.
وق���ام �لباح���ث �لدكت���ور مه���دي بتحقي���ق �للي���ايل حتقيق���ا علمي���ا معتمد� يف 
ذل���ك على �لن�سخ���ة �خلّطية �لأق���دم )وهي ن�سخ���ة �ملكتبة �لوطني���ة بباري�ض(، 
وعل���ى ن�سخت���ن �أخرين هما ن�سخة �ملكتب���ة �لر�سولي���ة يف �لفاتيكان ون�سخة 

مكتبةجون ر�يلندرز يف مان�س�سر.
وو�سع �ملحقق مقدمة �سافية تولت مناق�سة �لنقاط �لتالية:

نق���د �لن�س���خ �لقدمية�ملطبوع���ة من �لكت���اب وهي )طبع���ة كلكت���ا �لأوىل، طبعة 
بر�س���الو، طبعة بولق �لوىل، طبعة كلكتا �لثاني���ة(، وحتقيق �لكاتب، ون�سخ 
�لكت���اب �خلطية و�سجرتها )�لمهات �لقدمية و�لم و�لد�ستور، �لفرع �ل�سامي، 
�لفرع �مل�سري(، ولغة �لكتاب: من حيث خ�سائ�سها �لعامة و�لمالء و�لرقيم.
تو�سل �لباحث �ىل وجود ن�سخ خطية رئي�سة للكتاب، تربطها �سجرة من فرعن 
رئي�سي���ن هما، �لفرع �مل�سري وفروع �ل�س���رة �ل�سامية ورو�ياتها وهو ي�سري 
يف حتقيق���ه �ىل وجود ن�سخ���ة )�أم( لكل �لن�سخ مل تعد بالي���د �لآن، �أن �لن�سخة 
�لد�ست���ور قد نقلت من �لن�سخة �لأم �أو من ن�سخ���ة ن�سخت عليها موؤكد� على �أن 
�لن�سخ���ة �لم �ألفت يف ع�سر دولة �ملماليك �لتي كانت ت�سم م�سر و�ل�سام، و�أن 
تاأليفها مل ي�سبق �لن�سف �لثاين من �لقرن �ل�سابع للهجرة - �لن�سف �لثاين من 
ق13 �ملي���الدي – وهذ� �لتحديد مرتب���ط بالنقطة �لتالية، وي�سبق �لن�سخة �لم 
ن�سخ���ة �لم �لقدمي���ة �لتي �لفت يف �لق���رن �لثالث �لهج���ري و�ساعت بن رو�ة 

�لق�س�ض و�مل�سادر �لدبية �ملتعددة.
ووج���د حم�س���ن مه���دي �أن ه���ذ� �لكت���اب مل ي�س���ل �إىل 1001 ليل���ة يف ن�سخته 
�لأ�سا�سي���ة، بل �ىل 300 ليلة وحكاية تقريبا ع���د� �حلكاية �لأطار و�أن �لن�ساخ 
و��سح���اب دكاكن �لور�قة ق���د ��سافو� �لليايل �لباقي���ات ك�سبا لجر من �سائح 

�و من هاو.

ألف ليلة وليلة.. هل كانت فى األصل 300 ليلة فقط.. 
كتاب جديد يكشف


