إـساـوات

سددم ،59جاغػلم-معارسم،3102مص.م35-30

ؼراءات
عمارة بكوش )إشراف( ،اؾمهوكة اؾعمراـوة واؾمنموة املسمداؿة ،1ؿنشورات
ؿرؽز اؾلحث يف األـنروبوؾوجوا االجمماعوة واؾنقاػوة 282 ،2102 ،ص.
ػذاماظؽؿابمػقمغؿاجمٌشروعمحبثممتماظؼقاممبفمسيماٌرطزماظقرينمظؾؾقثمسيم
األغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمخلالماظػرة ماٌؿؿدةمبنيمدـيتم 3112و 3114م
حقلم"اظعؿرانموعـطؼماظؿفقؽةماظعؿراغقة"مواظذيمجيؿعمأؼضاماٌشارطاتماظيتممتّم
سرضفامسيماٌؾؿؼكماظدوظلمحقل:م"اظؿفقؽةماظعؿراغقةمواظؿـؿقةماٌلؿداعة"ماٌـظؿ مسيم
اظـاظث مواظرابع معـ مذفر مغقصؿرب م 3114ممبشارطة مجاععة ماظعؾقم مو ماظؿؽـقظقجقام
وجاععةماظلاغقامبقػران .م
ترتؽز محمؿقؼاتماظؽؿاب،مسيمهؾقؾمعـطؼماظؿفقؽةماظعؿراغقة،مسؾكمعؾدأمتعددم
اٌؼاربات مواظؿكصصات مظؾاحـني مسي ماظعؾقم ماإلغلاغقة ،معفـددني موخمؿصني مسيم
اظؿفقؽةماظعؿراغقة،موضدممتققرماظ ّؾؼاءمحقلمإذؽاظقاتمعشرطةمختصماظعؿران.مظؼدم
مسحمػذاماظؾؼاءمبصقاشةموإسادةمعؼاربة موعـاضشةماألػدافماًاصةمباجملالماٌعؼدم
ظؾؿدؼـة،مإذضيممتّماظرطقزمسؾكماظؿػؽريمحقلماٌلائؾماٌؿعؾؼةمباظؿطقراتماظيتموعؾم
عصطؾحم"ماظؿفقؽةماظعؿراغقة"مؼؿقاصؼمععمعصطؾحماظؿـؿقةماٌلؿداعة مواظذيمطانمسيم
صؾبماظؿلاؤالتماظعاعة.م م
تؼدممحماورماظدرادةماظيتمتؿطابؼمععمإذؽاظقةماٌؾؿؼكماظدوظلمحملةمساعةمحقلم
تقجفات معقاضقع ماألحباث ماظيت مهلا مسلاضة مباظـؿق مايضري ،ماحملاصظة مسؾكم
اإلرث ماٌعؿاري ،ماظقضاؼة معـ ماٌكارر مسي ماٌـارؼ مايضرؼة مواألػداف مايضرؼةم
ظؾـؼؾموررقماظؿـؼؾ.محاوظتماألوراقماظؾقـقةماٌؿضؿّـةمسيماحملقرماألولمعـماظؽؿابم
اٌعـقنمبـم"ماظـؿقمايضريمواظؿـؿقةماٌلؿداعة"ماظؿػؽريمسيمعلأظةماىقدةمايضرؼةم
وسلاضاتفا معع مدريورة مسصرغة ماٌدن ،موػـا ممت ماظؿطرق مظدور موعلؤوظقة ماٌفـدسم
اٌعؿاريمسيمولقدمػذاماٌشروعموطذامتأثريمػذهماٌلأظةمسؾكماٌؿارداتمواظعلاضاتم
االجؿؿاسقة .مطؿا ممت ماظؿطرق ،مسؾك ماظـطاق ماالضؾقؿل ماظقادع ،مإدي مزاػرة ممتدنم
اظضقاحل ماحملقطة مباٌدؼـة ماظيت موعؾ معشؽؾ ماالدؿفلاك ماىزئل مظرأراضلم
1

Bekkouche, A. (2012), Aménagement urbain et développement durable, Oran, éditions
du Crasc, 2012.
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اظػلاحقةمدائؿاموعلؿؿرا .موطان اظؿلاؤلمحقلمغؼصماالحراصقةمسيمإغؿاجماٌـارؼم
ايضرؼةماىدؼدةمأػؿمعاممتمررحفمظؾـؼاشمسيماحملقرماألولمعـماظؽؿاب .م
عـؾت معقاضقع ماإلرث ماظـؼاسي ماٌعؿاري موسلاضاتف مبايداثة معقاضقع ماظؿقؾقؾم
دسؿتمعضؿقنماظؽؿاب،مسيمحماوظة مظػفؿماظعلاضةمبنيماظػضاءمايضريمواجملؿؿعم
اٌقجقد مضؿـ مدؼـاعؽقة مال مميؽـ مإغؽارػا .متعؿرب معلأظة موضع مخمطط مظؾؿقاصظةم
سؾك مػذا ماإلرث ماٌعؿاري موطذظؽ ماحملاصظة مسؾك ماهلقؼة ماًاصة مبف موعلأظةم
سصرغؿفمأػؿماظرػاغاتماظيتمتقاجفماٌدؼـةمحاظقا .م
ملمؼغػؾماظؽؿابمعلأظةماظقضاؼةمعـماٌكاررمسيماٌـارؼمايضرؼةمبؾمسرّجمسؾقفام
سي ماحملقر ماظـاظث ،موضد مطاغت ماظؼراءة مسي ماظـظرة ماظـػعقة مظؾؿفـددني معـ مأجؾم
درادة مإذؽاظقات ماظزالزل ،متؾقّث ماهلقاء مواظراحة مباظـلؾة مظدراجات مايرارةم
عقاضقع مشاؼة مسي ماألػؿقة ،متفدف مإدي ماظؾقث مسـ مدؾؾ مايدِّ معـ ماًطر ماظذيم
صيؼفدد ماٌـارؼ مايضرؼة .اضراح مخمطط متلقريي مظؿؽقؼـ معلقّرؼـ مصقؿا مخيصم
إجراءات متؼققؿ ماًطر ،مسلاوة مسؾك مذظؽ ماظؿقصقة مباظرجقع مإدي ماظؿؽـقظقجقاتم
اىدؼدةمظردؿماًرائطموإديمغظؿماإلغذارماٌؾـقةمسؾكمتدابريموضائقةمعلؾؼةمودائؿةم
متـؾمإحدىماظؿقصقاتماظيتمضدعفاماظؾاحـقنماٌشارطقنمسيمػذاماحملقر.م م
ػؤاد ـوار

جان ؽلود غارسني ،عن تارخيوّة "اؾلّواؾي"" :ؿن أجل ؼراءة تارخيوة ؾـ أؾف
ؾولة وؾولة ،2بارقس ،سندباد-آؽت سود. 808 ،2102 ،ص.

حيؽك مأغّف مطان مسي مضدؼؿ ماظزعان ماعرأة مدصعت معؾؽاً مدمق ماىـقن موإعرأة مأخرىم
أسادتفمإديماظصقاب.معـمعـّامالمؼعرفماظداصعماظذيماخؿريمبداؼةًمظـ"اظؾّقاظل"؟مؼشارمإديم
ػذاماظداصعمظقؾةمبعدمظقؾةمإديمأنمؼؾؾغماظلّردماظؾقؾةماألوديمبعدماألظػموؼـفحمسيماألخريم
طؿني محبّ ماٌرأة ماألخرى مسي مختؾقص ماٌؾؽ ماجملـقن معـ مدوّاعة ماظؽراػقة ماظؼاتؾة ماظيتم
عا مطان مظقؼع مصقفا مظقال معشفد مخقاغة مزوجؿف ماٌؾؽة .مإغّفا مإحدى مأذفر موأذيؾم
األسؿال ماألدبقّة ماظعربقّة مبؾ مو ماظعاٌقّة مأؼضاً ،موػق محيظك ماظققم مبدرادة مجدؼدةم
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Garcin, J.-C. (2013), Pour une lecture historique des Mille et Une Nuits, Paris, Sindbad
Actes-Sud, 816 p.
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أنزػا ماٌؤرّخ مواٌلؿشرق ماظػرغلل مجان مطؾقد مشاردني3مسي مطؿاب مصدر مظف محدؼـاً مسـم
دار م"دـدباد-آطت مدقد" ماظػرغلقّة ،مهت مسـقان م"عـ مأجؾ مضراءة متارخيقّة مظـ"أظػم
ظقؾةموظقؾة"".4م م
تقحل مطؾؿات ماظعـقان مإدي مأنّ ماظؾاحث مدعك مإدي موضع م"اظؾقاظل" مسي مدقاضفام
اظؿارخيل ماًاصّ مأي مسي مودطفا موزعـفا ،موػذا مسؾك مأيّ محال مػق معلعك مطؾّ مسؿؾم
تارخيلّ.مصؿاذامإذنمظقمتعدّدتماألوداطمواألزعـةمطؿامػلمايالمباظـلؾةمظـ"اظؾقاظل"؟م
عا معقضػ ماٌؤرّخ معـ معقضقع مؼـؿؿل مإدي ماٌكقال موإدي ماظـؼاصة ماظشعؾقّة؟ مطقػ مؼؿعاعؾم
عع معقضقع مطفذا مألن مؼؾِؿّ مبف؟ مبصقغة مأخرى ،مأيّ مععـك متارخيلّ مميؽـ مأن مؼلؿكرجم
عـ محؽاؼات موضصص مأوجدػا ماآلخر؟ مؼؼرح مجان مطؾقد مشاردني مر ّداً مسـ مػذهم
اظؿلاؤالت مسي مدرادؿف مػذه مهؾقلاً متارخيقّاً مغادر ماىقدة مواىدؼّة مال مظؼصص م"أظػم
ظقؾةموظقؾة"مذيؾةًموإغّؿامظطؾعةمبقالقمظؾؽؿابماظيتمؼعقدمغشرػامإديمسامم،0325مععؿرباًم
أغّفاماظطؾعةماظقحقدةماظيتمؼلؿطقعماٌؤرّخمأنمؼلؿـدمإظقفام"طؿقضقعمتارخيلّمؼـقدرم
عـ ماظقدط ماٌصريّ" موػذا مسؾك ماظرشؿ مممّا مجاء مصقفا معـ م"أخطاء معطؾعقّة موشريػا معـم
غؼائص".م م
بدءطيا ،مؼؼقدغا مشاردني مسي ماظؾداؼة مإدي مأجقاء معطؾعة مبقالق مسي مثلاثقـات ماظؼرنم
اظؿادعمسشرمحقثمطانمغشاطماٌطؾعةمؼدورمحقلماظراجؿماٌؽـّػةمظؽؿبمعفـقّةمغؼؾتم
عـ ماظؾغة ماظػرغلقّة مبصػة مخاصّة ،مباإلضاصة مإدي مطؿب معدردقّة مظؼقاسد ماظؾغة موأخرىم
دؼـقّة .مظؽـ مؼؾدو مأنّ ماظػرة ممتقّزت مأؼضاً مبارتػاع مغلؾة مبقع مطؿب مايؽاؼاتم
واظطرائػ موسي معؼدّعؿفا مطؿاب م"أظػ مظقؾة موظقؾة" ،مسي ماظعام م ،0325مثؿّ ،مسي مدـةم
،0321م"طؿابمطؾقؾةمودعـة".م م
3مجانمطؾقدمشاردنيمأدؿاذمذرسيّمجباععةم"أطسمأنمبروصاغس"ماظػرغلقّة،محقثمطانمؼدرّسماظؿارؼخماإلدلاعلم
وباألخصّمتارؼخمعصرمسيماظؼرونماظقدطك.معـمضؿـمأحباثفماظعدؼدة،مغذطرمػذؼـماٌؼاظنيماظذؼـمصدرامعؤخّراً :م

Garcin, J.-C. (2009), « Approche ottomane d’un conte des Mille et Une Nuits : ‘‘Ajīb et
; Gharīb’’ », in Mélanges en l’honneur d’André Raymond, Iremam/ IFAO, p. 315-337
« Approche ottomane d’un conte des Mille et Une Nuits : ‘‘Umar al-Nu‘mān’’ », in
Annales islamologiques, n° 44, 2010, p. 237-293.
4م ؼشؿؾ ماظؽؿاب مطؾؿة مذؽر ،مصاهة مبؼؾؿ ماٌلؿعرب ماظػرغلل ماظشفري ،مأغدرؼف معقؽال (،)André Miquel

تقرؽة ،معؼدّعة متؿؽقّن معـ مإحدى مسشر مجزءطي ،مثلاثة مصصقل مرئقلقّة مواثـؿا مسشر مصصلاً مصرسقّاً ،مخامتة متضؿّ مأربعةم
أجزاء ،مػقاعش ،معصادر موبقؾؾققشراصقا ،مضائؿة مرعقز مظؾؿكطقرات ،مجدول مذرح مظؾقحات ،مجدول مظؾقؽاؼاتم
حلب مرؾعيت مبقالق موبرؼلؾق ( ،)Breslauصفرس مظؾقؽاؼات مواظؼصص ،موؼـؿفل مبإذارة مإدي ماظزعلاء مواظؾاحـنيم
اظذؼـمداػؿقاممبلاسدتفؿمسيمػذاماظؽؿاب.
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حيدّثـامشاردني،مإديمجاغبمذظؽ،مسـمعاممسّاهم"عؤظّػمبقالق"موػق مذقخمضاػريّم
ال مغعرف مظف مإمساً ،مؼؽقن مضد معات محقاظل م ،0230موضد مورد مذطره مسي م"ؼقعقّات مدػر"م
اظرحّاظة ماألٌاغل مدقؿزن 5ماظيت مدوّغفا مدـة م .0312مؼؼؿػل مشاردني مخطك ماظشقخم
اجملفقل موخيربغا مأغّف مػق ماظذي ماغؿؼك مايؽاؼات ماظيت متؿأظّػ معـفا م"اظؾقاظل" موضؾطم
تـظقؿفا مثؿّ متلؾلؾفا ،مصقؿا مؼؿؿؾّع ماظؼارئ ماٌؤرّخشي مسي محبـف موؼؽؿشػ مطقػ مأنزم
"عؤظّػ مبقالق" مػذا ماظعؿؾ موصؼاً مأليّ مععاؼري ،محقاظل مزيلني مساعاً مضؾؾ مصدور مرؾعةم

 .0325م
ؼؼقل مصلادميري مبروب مسي مطؿابف م"بـقة مايؽاؼات" :م"ال مذؽّ مأغّـا مغلؿطقعم
درادة ماظظقاػر مواألذقاء ماظيت مهقطـا معـ محقث متؽقؼـفا موبـقؿفا ،موطذظؽ معـم
حقثمأصؾفامأومسربماٌلاراتمواظؿققّالتماظيتمتؤثّرمسؾقفا.مظؽـممثّةمبداػةمأخرىم
تلؿغينمسـمطؾّمإثؾاتموػلمأغّفمالمميؽـماظؽلاممسـمأصؾمزاػرة،معفؿامطاغت،م
ضؾؾ موصػفا" . 6مػؽذا مإذن مؼؿـاول مشاردني مرؾعة مبقالق مظـ"اظؾقاظل" مباظقصػم
واظؿقؾقؾ .معـ مجفة ،مؼؿابع معلار مايؽاؼات مبصراعة ،معؿّكذاً ماٌلاصة ماظلازعة موطؾّم
اإلذؽال مؼؽؿـ مسي متأرؼخ مزعـ مزفقرػا .موعـ مجفة مأخرى ،مؼـؿؼد ،مظؽـ مبؽاعؾم
ايقاد،مأسؿالماٌلؿشرضنيمواظؾاحـنيماظعربماظذؼـماػؿؿّقامبدرادةم"اظؾقاظل".م م
باٌقازاة ،مؼؤطّد مشاردني مسؾك مأػؿقّة موضع م"ظقاظل" مبقالق مهت مجمفر ماالدؿؼراءم
اظؿارخيلّ مظقس مصؼط مظؿلؾقط مبعض ماألضقاء مسؾك متطقّر ماٌـاخ ماظـؼاسي مواٌـاخ ماظػؽريم
ظؾقدطَني ماظلقري مواٌصري ،معا مبني ماظؼرن ماًاعس مسشر مواظؼرن ماظـاعـ مسشر ،مبؾم
أؼضاً مظؿعؿقؼ مععرصة متارؼخ مغصّ مععؼّد معـ محقث ماظؾـقة مواظدواصع .مصقؽاؼات م"أظػم
ظقؾة موظقؾة" معؿشابؽة مإدي مأضصك مدرجات ماظؿشابؽ ،موعا مضام مبف مشاردني مػق متػؽقؽفام
اغطلاضاً معـمحماوظةمصفؿمغقاؼام"عؤظّػمبقالق"مثؿّمغاذِرمبقالقمدـةم،0325ماظشقخمسؾدم
اظرريـماظصػيتماظشرضاويم(تقسيمدـة  .)0383م
إنّ مػذا ماظؽؿاب مػق مغؿقفة معشروع مرقؼؾ ماظـػس موظؼد مأراده مجان مطؾقد مشاردنيم
تؽرمياً مظرأدؿاذ مواظؾاحث ماظرّاحؾ مباترؼس مطقدقغل م( )0434-0453اظذي مطانم
شاردني مضد محػّزه معـذ معا مؼػقق ماًؿلة موسشرؼـ مساعاً مسؾك ماظؼقام مبدرادة متارخيقّةم
سـ م"اظؾّقاظل" .موصعلاً ،مبدأ مطقدقغل مآغذاك محيؼّؼ مأعـقة مشاردني مصـشر مدـة م0435م
5

Seetzen, U.-J. (1767–1811), Reisen (Journal de voyage), Berlin, Kruse and Fleischer,
1854-59.
6
Propp, V. (1970), Morphologie du conte, Paris, du Seuil, p. 11.
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عؼاالًمحيؿؾماظعـقان مغػلفماظذيممتّماخؿقارهماظققممظؾؽؿاب ماياظل.7موسيمدـةم،0433م
غشر مطقدقغل متؼرؼر محبث مغؼديّ مؼؿـاول مرؾعة م"خمطقرة مشاالن" محمللـ معفدي.8م
وظذا مؼشرح مشاردني مسي متقرؽة مطؿابف مأنّ معا مدصعف مإدي متشفقع مطقدقغل مسؾك مإخضاعم
ضصص م"أظػ مظقؾة موظقؾة" مإدي معؼاربة متارخيقّة مػق مباظضؾط مسدد ماٌكطقرات ماظؽؾريم
ج ّداًمظؾؽؿاب،مبؾموظؽؾّمحؽاؼةمعـمحؽاؼاتفمسؾكمحدّة.م م
بعد موصاة مطقدقغل ،مزؾّ ماٌشروع معؿقضّػاً مإدي مأن مضرّر مشاردني ،مضؾؾ مدتّ مدـقات،م
ادؿؽـاصفموملمؼؽـمؼدريمحقـفامإديمأؼـمؼؼقدهمإحبارهمسيم"اظؾّقاظل"،مإذمملمؼؽـمؼؿقضّعم
أغّف مؼعقد م"وضع متأرؼخ مجدؼد مظؾـصقص" ماظيت مادؿؼرأػا موضارغفا مصقؿا مبقـفا مأو مأغّفم
ؼؼدّمم"ذرحاًمخمؿؾػاًمظؾفدفماظذيمطانمؼؿابعفمعـمتؽؾّػمجبؿعفا".موػـا،متؽؿـمبلام
ذؽّ،مأصاظةمػذاماظعؿؾماظػرؼدمعـمغقسف.م م
سؾكمشرارمأدؿاذهماٌؤرّخماظػرغللماظشفري،مطؾقدمطاػنيم(،)0440-0414موبعدمأنم
طرّسمحقاتفمظؿارؼخماظعامل ماإلدلاعلمسيماظعصقر ماظقدطك،مؼربػـ مجانمطؾقدمشاردنيم
سي مطؿابف ماألخري مػذا مسؾك مععرصؿف ماظدضقؼة مباٌصادر مواٌراجع مودعة مإرلاع مسؾقفا.م
ؼطرح ماظؿلاؤالت مواإلذؽاظقّات مبؽاعؾ ماٌقضقسقّة مواظؿقاضع مظدرجة مأغّف مؼصرّ مسؾكم
االسؿذار معـ مزعلائف مسي مسؾؿ ماألدب معا مإن مأثارت ماظـؿائج ماظيت متقصّؾ مإظقفا ،مبصػؿفم
عؤرّخاً ،مععارضؿفؿ مأو مهػّظفؿ .مذظؽ مأنّ معا موصؾ مإظقف مؼؿـاضض محؿؿاً معع ماظصقرةم
اظيتم صيوضِعتمظـ"اظؾقاظل"معـذماظـصػماألوّلمعـماظؼرنماظعشرؼـ.مظؽـمدرسانمعامؼؼؿـعم
اظؼارئ مبأنّ مػذا ماظؽؿاب ممل مؼلعشي مأبداً مإدي ماظؿؼؾقؾ معـ مأدبقّة م" مأظػ مظقؾة موظقؾة" مأو مإديم
غػقفا مبؼدر معا مدعك مإدي ماظؾقث مسـ مايؼقؼة ماظؿارخيقّة مٌقضقع متارخيلّ موإدي مإجيادم
تلؾلؾمععؼقلمظرأحداثماظيتمرؾعتمدقاضفماًاص.م م
ػؽذا مؼعؿؾ مطؿاب مجان مطؾقد مشاردني م"عـ مأجؾ مضراءة متارخيقّة مظـ"أظػ مظقؾةم
وظقؾة"مسؾكمطلرمايدودمبنيماآلدابمواظؿارؼخمبفدفمإثراءمحؼؾمععرصؿـامٌاضلمغصّم
ؼلؿقؼّ ،مطؽؾّ ماظـصقص ماظيت متـؿؿل مإدي ماظراث ماإلغلاغل ،مأن متؿّلع مآصاضف مبدالً معـم
أنمتـقصرمداخؾمصضاءمصؽريّمواحد .م
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