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 135 -124الصفحات: 

 خراسان أول الفضاءات المكانية في حكايات ألف ليلة وليلة
Khorassan the First Spatial Spaces 

 in the Tales of the Thousand Nights and One Night 

*
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 :البحث ملخص 

ل         
ّ
 املدينة من وليلة ليلة ألف حكايات تشك

 
 
  محورا

 
 هذه خالل ومن وسردها، لوصفها أساسا

  مدنهم الرواة يقّدم الحكايات
 
  تقديما

 
، جماليا

 
 ومثيرا

 املدن، هذه لتخطيط واإلكبار االحترام من وبمزيد

مة وبساتينها والزخرفية الخارجية ومظاهرها
ّ
 املنظ

 ولذة الشامخة وقصورها ومعامالتها، التجارية وأسواقها

 ودسائس وتقاليد عالقات من فيها يدور  وما فيها، العيش

 وليلة ليلة ألف في والبلدان املدن وتتعدد .ومؤامرات

 معرفة الرواة عرفها التي العالم مدن معظم لتشمل

  لها معايشتهم طريق عن شخصّية،
 
  أو سكنا

 
 إليها، سفرا

  أو
 
  أو عنها، سماعا

 
 التاريخية املصادر خالل من قراءة

 وتشكيالتها وقيمها وأعرافها أوصافها عن تتحّدث التي

 سواء وأسوارها، وقالعها، وجزرها، ببحارها الجغرافية،

  أكانت
 
 أم أوربية، أم فارسية أم إسالمية عربية مدنا

 .آسيوية شرق 

وليلة، السرد،  ليلة ألف الكلمات المفتاحية:

 األنساق الثقافية. املدينة، املكان،
 
 
 

 

 

 

 

 

Abstract: 
  The stories of the Thousand Nights 

and One Night take the city as a basis for 

depicting and narrating them. Through these 

stories, the narrators portray the aesthetic 

and excitement aspects of their cities with 

more respect and pride to their design, their 

external and decorative appearances, their 

organized gardens, their commercial 

markets, their lofty palaces and the pleasure 

of living in them. Additionally, they convey 

what occurs in them in terms of 

relationships, traditions, intrigues and 

conspiracies. There are many cities and 

countries in the Thousand Nights and One 

Night. They include most of the world cities, 

whether they are Arab, Islamic, Persian, 

European, or East Asian, which the 

narrators knew personally, traveling to them, 

or just reading or hearing about them. 

Keywords: Thousand Nights and One Night, 

narration, place, city, cultural patterns. 
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