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ؿنشورات  ،1اؾمهوكة اؾعمراـوة واؾمنموة املسمداؿة ،)إشراف( عمارة بكوش
 .ص 282، 2102اؾنقاػوة، ماعوة وروبوؾوجوا االجمنـؿرؽز اؾلحث يف األ

م مغؿاجمٌشروعمػذا اٌرطزماظقرينمظؾؾقثمسيممتماظؼقاممبفمسيمحبثماظؽؿابمػق
م3114 و 3112ماٌؿؿدةمبنيمدـيتمجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمخلالماظػرةروبقظقجقاماالـغاأل

ماظذيمجيؿعمواظعؿرانموعـطؼماظؿفقؽةماظعؿراغقة"م"حقلم ماٌشارطاتماظيتممّتأؼضا
سيمماٌـظؿؿراغقةمواظؿـؿقةماٌلؿداعة"محقل:م"اظؿفقؽةماظعاٌؾؿؼكماظدوظلمسرضفامسيم

معـ مواظرابع ماظؿؽـقظقجقامبشم3114مغقصؿربمذفرماظـاظث مو ماظعؾقم مجاععة مارطة
م.قػرانبماظلاغقاموجاععة
سؾكمعؾدأمتعددمم،هؾقؾمعـطؼماظؿفقؽةماظعؿراغقةسيمم،اظؽؿابحمؿقؼاتممرتؽزت

مواظؿكصصات مظماٌؼاربات مؾاحـني ماظعؾقم مسيماإلغلاغقةسي موخمؿصني معفـددني ،
ظؼدممختصماظعؿران.ؼاءمحقلمإذؽاظقاتمعشرطةمّؾاظمتققرمم،موضداظؿفقؽةماظعؿراغقة

فماًاصةمباجملالماٌعؼدموعـاضشةماألػدامعؼاربةوإسادةممسحمػذاماظؾؼاءمبصقاشةم
اظؿطقراتماظيتموعؾمائؾماٌؿعؾؼةمبلاظرطقزمسؾكماظؿػؽريمحقلماٌممّتمإذضيمظؾؿدؼـة،

واظذيمطانمسيمملؿداعةعصطؾحم"ماظؿفقؽةماظعؿراغقة"مؼؿقاصؼمععمعصطؾحماظؿـؿقةماٌ
مم.صؾبماظؿلاؤالتماظعاعة

حقلمحملةمساعةمماٌؾؿؼكماظدوظلذؽاظقةمإحماورماظدرادةماظيتمتؿطابؼمععمتؼدمم
ماأل معقاضقع ممحباثتقجفات مايضري، مباظـؿق مسلاضة مسؾكماظيتمهلا احملاصظة

ماإل ماٌعؿاري، ماٌكارررث معـ مايضرؼةماظقضاؼة ماٌـارؼ ػدافمايضرؼةماألومسي
ولمعـماظؽؿابمقرماألاحملسيممةـضّؿاٌؿحاوظتماألوراقماظؾقـقةمموررقماظؿـؼؾ.مظؾـؼؾ

ظةماىقدةمايضرؼةمسيمعلأاٌعـقنمبـم"ماظـؿقمايضريمواظؿـؿقةماٌلؿداعة"ماظؿػؽريم
موسلاو ماٌدن، مسصرغة مدريورة معع موضاتفا مظدور ماظؿطرق ممت ماٌفـدسمػـا علؤوظقة

سؾكماٌؿارداتمواظعلاضاتممتأثريمػذهماٌلأظةاٌشروعموطذامسيمولقدمػذاماٌعؿاريم
ماالجؿؿاسقة م. ماظؿطرقطؿا مزاػرةم،مت مإدي ماظقادع، ماالضؾقؿل ماظـطاق متدنممسؾك

مو ماظيت مباٌدؼـة ماحملقطة مظرأراضلماظضقاحل ماىزئل ماالدؿفلاك معشؽؾ عؾ
                                                                                                                                   
1 Bekkouche, A. (2012), Aménagement urbain et développement durable, Oran, éditions 

du Crasc, 2012. 
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موعلؿؿرا. مدائؿا مسيمإغؿاجماٌـارؼم وطانماظػلاحقة اظؿلاؤلمحقلمغؼصماالحراصقة
م.ولمعـماظؽؿابؾـؼاشمسيماحملقرماألايضرؼةماىدؼدةمأػؿمعاممتمررحفمظ
ما ماظـؼاسي ماإلرث معقاضقع ماظؿقؾقؾعـؾت معقاضقع مبايداثة موسلاضاتف مٌعؿاري

ػفؿماظعلاضةمبنيماظػضاءمايضريمواجملؿؿعمظمسيمحماوظةدسؿتمعضؿقنماظؽؿاب،م
مإ مميؽـ مال مدؼـاعؽقة مضؿـ ماٌقجقد موضع معلأظة متعؿرب مظؾؿقاصظةمغؽارػا. خمطط

ماإل مػذا مسؾك موعلأظةمرث مبف ماًاصة ماهلقؼة مسؾك ماحملاصظة موطذظؽ اٌعؿاري
مسصرغؿفمأػؿماظرػاغاتماظيتمتقاجفماٌدؼـةمحاظقا.

جمسؾقفامسيماٌـارؼمايضرؼةمبؾمسّراظقضاؼةمعـماٌكاررمملمؼغػؾماظؽؿابمعلأظةم
م مسي ماظؼراءة مطاغت موضد ماظـاظث، ماحملقر ماظسي ماظـػعقة مأجؾمـظرة معـ ظؾؿفـددني

مإ متؾّقدرادة ماظزالزل، مايرارةذؽاظقات مظدراجات مباظـلؾة مواظراحة ماهلقاء مث
مسيماألػؿقة مشاؼة مايدِّمإديمفدفتم،عقاضقع مدؾؾ مماظؾقثمسـ اظذيمماًطرعـ

مايضرؼة.ؼصي ماٌـارؼ معلّقماضراح فدد مظؿؽقؼـ متلقريي مخيصخمطط مصقؿا مرؼـ
مإ ماًطر، متؼققؿ مذظؽمسلاوةجراءات مإماظؿقصقةمسؾك مباظرجقع ؿؽـقظقجقاتماظدي

مغذارماٌؾـقةمسؾكمتدابريموضائقةمعلؾؼةمودائؿةاىدؼدةمظردؿماًرائطموإديمغظؿماإل
م.ممتـؾمإحدىماظؿقصقاتماظيتمضدعفاماظؾاحـقنماٌشارطقنمسيمػذاماحملقر

 ػؤاد ـوار

 أؾف ؾـ تارخيوة ؼراءة أجل "ؿن "اؾّلواؾي": تارخيّوة عن،جان ؽلود غارسني

 ص. .808 ،2102 سود، آؽت-سندباد بارقس، ،2وؾولة ؾولة

مأخرىمعرأةإوماىـقنمدمقمعؾؽًامدصعتماعرأةماظزعانمضدؼؿمسيمطانمأّغفمحيؽك

مإديمؼشارمظـ"اظّؾقاظل"؟مبداؼًةماخؿريماظذيماظداصعمؼعرفمالمعـّامعـماظصقاب.مإديمأسادتف
مخرياألمسيموؼـفحماألظػمبعدماألوديماظؾقؾةمرداظّلمؼؾؾغمأنمإديمظقؾةمبعدمظقؾةماظداصعمػذا
ماظيتماظؼاتؾةماظؽراػقةمدّواعةمعـماجملـقنماٌؾؽمختؾقصمسيماألخرىماٌرأةمحّبمطؿني

موأذيؾمأذفرمىحدإماإّغفماٌؾؽة.مزوجؿفمخقاغةمعشفدمظقالمصقفامظقؼعمطانمعا

مجدؼدةمبدرادةماظققممحيظكموػقم،أؼضًاماظعاٌّقةمومبؾماظعربّقةماألدبّقةماألسؿال

                                                                                                                                   
2 Garcin, J.-C. (2013), Pour une lecture historique des Mille et Une Nuits, Paris, Sindbad 

Actes-Sud, 816 p. 
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مسـمحدؼـًامظفمصدرمطؿابمسيم3شاردنيمطؾقدمجانماظػرغللمواٌلؿشرقماٌؤّرخمأنزػا
مظـ"أظػمتارخيّقةمضراءةمأجؾم"عـمسـقانمهتماظػرغلّقة،مدقد"مآطت-"دـدبادمدار

مم.4وظقؾة""مظقؾة
مفادقاضمسيم"اظؾقاظل"موضعمإديمدعكماظؾاحثمأّنمإديماظعـقانمطؾؿاتمتقحل

مسؿؾمطّؾمعلعكمػقمحالمأّيمسؾكموػذاموزعـفا،مودطفامسيمأيماًاّصملؿارخياظ

مظـ"اظؾقاظل"؟مباظـلؾةمايالملػمطؿامواألزعـةماألوداطمتعّددتمظقمإذنمصؿاذامتارخيّل.

مؼؿعاعؾمطقػماظشعؾّقة؟ماظـؼاصةموإديماٌكقالمإديمؼـؿؿلمعقضقعمعـماٌؤّرخمعقضػمعا

مؼلؿكرجمأنمميؽـمتارخيّلمععـكمأّيمأخرى،مبصقغةمبف؟مؼِؾّؿمألنمطفذامعقضقعمعع

مػذهمـسمرّدًامشاردنيمطؾقدمجانمؼؼرحماآلخر؟مأوجدػاموضصصمحؽاؼاتمعـ
م"أظػمظؼصصمالمواىدّؼةماىقدةمغادرمتارخيّقًامهؾقلًامػذهمدرادؿفمسيماظؿلاؤالت

مععؿربًام،0325مساممإديمغشرػامؼعقدماظيتمظؾؽؿابمبقالقمظطؾعةموإّغؿامذيؾًةموظقؾة"مظقؾة

مؼـقدرمتارخيّلم"طؿقضقعمإظقفامؼلؿـدمأنماٌؤّرخمؼلؿطقعماظيتماظقحقدةماظطؾعةمأّغفا

معـموشريػامعطؾعّقةم"أخطاءمعـمصقفامجاءممّماماظرشؿمسؾكموػذاماٌصرّي"ماظقدطمعـ
ممغؼائص".
ماظؼرنمثلاثقـاتمسيمبقالقمعطؾعةمأجقاءمإديماظؾداؼةمسيمشاردنيمؼؼقدغام،ابدءطي

مغؼؾتمعفـّقةمظؽؿبماٌؽـّػةماظراجؿمحقلمؼدورماٌطؾعةمغشاطمطانمحقثمسشرماظؿادع

موأخرىماظؾغةمظؼقاسدمعدردّقةمطؿبمإديمباإلضاصةمخاّصة،مبصػةماظػرغلّقةماظؾغةمعـ

ماؼاتايؽمطؿبمبقعمغلؾةمبارتػاعمأؼضًاممتّقزتماظػرةمأّنمؼؾدومظؽـمدؼـّقة.

مدـةمسيمثّؿ،م،0325ماظعاممسيموظقؾة"،مظقؾةم"أظػمطؿابمعؼّدعؿفاموسيمواظطرائػ
ممودعـة".مطؾقؾةم"طؿابم،0321

                                                                                                                                   
اظػرغلّقة،محقثمطانمؼدّرسماظؿارؼخماإلدلاعلمم"أطسمأنمبروصاغس"جانمطؾقدمشاردنيمأدؿاذمذرسّيمجباععةمم3

مـمصدرامعؤّخرًا:اٌؼاظنيماظذؼمـعـمضؿـمأحباثفماظعدؼدة،مغذطرمػذؼوباألخّصمتارؼخمعصرمسيماظؼرونماظقدطك.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.
مم4 ماظشفري، ماظػرغلل ماٌلؿعرب مبؼؾؿ مصاهة مذؽر، مطؾؿة ماظؽؿاب  (،André Miquel)عقؽالمأغدرؼفؼشؿؾ

مأربعةمتضّؿمخامتةمصرسّقًا،مصصلًامسشرمواثـؿامرئقلّقةمصصقلمثلاثةمجزءطي،مسشرمإحدىمعـمتؿؽّقنمعؼّدعةمتقرؽة،

مظؾقؽاؼاتمجدولمظؾقحات،مذرحمجدولمظؾؿكطقرات،مرعقزمئؿةضاموبقؾؾققشراصقا،معصادرمػقاعش،مأجزاء،

مواظؾاحـنيماظزعلاءمإديمارةبإذموؼـؿفلمواظؼصص،مظؾقؽاؼاتمصفرس،(Breslau)وبرؼلؾقمبقالقمرؾعيتمحلب

اظؽؿاب.مػذامسيممبلاسدتفؿمداػؿقاماظذؼـ
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مضاػرّيمذقخموػقمالق"بقم"عؤّظػممّساهمعامسـمذظؽ،مجاغبمإديمشاردني،محيّدثـا

مدػر"م"ؼقعّقاتمسيمذطرهموردموضدم،0230محقاظلمعاتمضدمؼؽقنممسًا،إمظفمغعرفمال

ماظشقخمخطكمشاردنيمؼؼؿػلم.0312مدـةمدّوغفاماظيتم5دقؿزنماألٌاغلماظرّحاظة

موضؾطم"اظؾقاظل"معـفامتؿأّظػماظيتمايؽاؼاتماغؿؼكماظذيمػقمأّغفموخيربغاماجملفقل

مأنزمطقػموؼؽؿشػمحبـفمسيماٌؤّرخشيماظؼارئمؼؿؿّؾعمصقؿامتلؾلؾفا،مثّؿمتـظقؿفا

مرؾعةمصدورمضؾؾمساعًامزيلنيمحقاظلمععاؼري،مألّيموصؼًاماظعؿؾمػذامبقالق"م"عؤّظػ

م.0325
مغلؿطقعمؼ مأّغـا مذّؽ م"ال مايؽاؼات": م"بـقة مطؿابف مسي مبروب مصلادميري ؼقل

م معـ ماظيتمهقطـا مواألذقاء ماظظقاػر موبـقؿفا،محقثدرادة معـممتؽقؼـفا وطذظؽ
أصؾفامأومسربماٌلاراتمواظؿقّقالتماظيتمتؤّثرمسؾقفا.مظؽـممّثةمبداػةمأخرىممحقث

صؾمزاػرة،معفؿامطاغت،متلؿغينمسـمطّؾمإثؾاتموػلمأّغفمالمميؽـماظؽلاممسـمأ
" موصػفا م6ضؾؾ مإذن مػؽذا مباظقصػمظـ"اظؾقاظل"مبقالقمرؾعةمشاردنيمؼؿـاول.

موطّؾماظلازعةماٌلاصةمعّؿكذًامبصراعة،مايؽاؼاتمعلارمؼؿابعمجفة،معـمواظؿقؾقؾ.

مبؽاعؾمظؽـمؼـؿؼد،مأخرى،مجفةموعـمزفقرػا.مزعـمخؼرأتمسيمؼؽؿـماإلذؽال

مم"اظؾقاظل".مبدرادةماػؿّؿقاماظذؼـماظعربماحـنيواظؾماٌلؿشرضنيمأسؿالمايقاد،
مدؿؼراءاالمجمفرمهتمبقالقم"ظقاظل"موضعمأػؿّقةمسؾكمشاردنيمؼؤّطدمباٌقازاة،

ماظػؽريمواٌـاخماظـؼاسيماٌـاخمتطّقرمسؾكماألضقاءمبعضمظؿلؾقطمصؼطمظقسماظؿارخيّل

مبؾمسشر،ماظـاعـمواظؼرنمسشرماًاعسماظؼرنمبنيمعامواٌصري،ماظلقريمظؾقدَطني
م"أظػمصقؽاؼاتم.دواصعواظماظؾـقةمحقثمعـمععّؼدمغّصمتارؼخمععرصةمظؿعؿقؼمأؼضًا

مؽفاقػؽتمػقمشاردنيمبفمضامموعاماظؿشابؽ،مدرجاتمأضصكمإديمعؿشابؽةموظقؾة"مظقؾة
مسؾدماظشقخم،0325مدـةمبقالقمغاِذرمثّؿمبقالق"م"عؤّظػمغقاؼامصفؿمحماوظةمعـماغطلاضًا
م.(0383 دـةمتقسي)ماظشرضاويماظصػيتماظرريـ
مشاردنيمطؾقدمجانمأرادهموظؼدماظـػسمرقؼؾمعشروعمغؿقفةمػقماظؽؿابمػذامإّن

مطانماظذي (0434-0453)مطقدقغلمباترؼسماظّراحؾمواظؾاحثمظرأدؿاذمتؽرميًا
متارخيّقةمبدرادةماظؼقاممسؾكمساعًاموسشرؼـماًؿلةمػققؼمعامعـذمحّػزهمضدمشاردني

م0435مدـةمصـشرمشاردنيمأعـقةمحيّؼؼمآغذاكمطقدقغلمبدأموصعلًا،م."اظّؾقاظل"مسـ

                                                                                                                                   
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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م،0433مدـةموسيم.7اياظلمظؾؽؿابماظققمماخؿقارهممّتماظذيمغػلفماظعـقانمحيؿؾمعؼااًل
م.8عفديمحمللـمشاالن"م"خمطقرةمرؾعةمؼؿـاولمغؼدّيمحبثمتؼرؼرمطقدقغلمغشر
مإخضاعمسؾكمطقدقغلمقعتشفمإديمدصعفمعامأّنمطؿابفمتقرؽةمسيمشاردنيمؼشرحموظذا

ماظؽؾريماٌكطقراتمسددمباظضؾطمػقمتارخيّقةمعؼاربةمإديموظقؾة"مظقؾةم"أظػمضصص

ممة.حّدمسؾكمحؽاؼاتفمعـمحؽاؼةموظؽّؾمبؾمظؾؽؿاب،مجّدًا
مدـقات،مدّتمضؾؾمشاردني،مضّررمأنمإديمعؿقّضػًاماٌشروعمزّؾمطقدقغل،موصاةمبعد

مؼؿقّضعمؼؽـمملمإذم"اظّؾقاظل"،مسيمإحبارهمهؼؼقدمأؼـمإديمحقـفامؼدريمؼؽـموملمادؿؽـاصف

مأّغفمأومبقـفامصقؿاموضارغفاماادؿؼرأػماظيتمظؾـصقص"مجدؼدمتأرؼخم"وضعمؼعقدمأّغف
مبلامتؽؿـموػـا،مجبؿعفا".متؽّؾػمعـمؼؿابعفمطانماظذيمظؾفدفمخمؿؾػًام"ذرحًامؼؼّدم
ممغقسف.معـماظػرؼدماظعؿؾمػذامأصاظةمذّؽ،
مأنموبعدم،(0440-0414)مطاػنيمطؾقدم،اظشفريماظػرغللماٌؤّرخمأدؿاذهمشرارمسؾك
مشاردنيمطؾقدمجانمؼربػـماظقدطك،ماظعصقرمسيماإلدلاعلماظعاملمظؿارؼخمحقاتفمطّرس

مسؾقفا.مإرلاعمةودعمواٌراجعمباٌصادرماظدضقؼةمععرصؿفمسؾكمػذاماألخريمطؿابفمسي

مسؾكمؼصّرمأّغفمظدرجةمواظؿقاضعماٌقضقسّقةمبؽاعؾمواإلذؽاظّقاتماظؿلاؤالتمؼطرح
مبصػؿفمإظقفا،متقّصؾماظيتماظـؿائجمأثارتمإنمعاماألدبمسؾؿمسيمزعلائفمعـمسؿذاراال

ماظصقرةمععمحؿؿًامؼؿـاضضمإظقفموصؾمعامأّنمذظؽمهّػظفؿ.مأومععارضؿفؿمعؤّرخًا،

مؼؼؿـعمعامدرسانمظؽـماظعشرؼـ.ماظؼرنمعـماألّولماظـصػمعـذمظـ"اظؾقاظل"موصيِضعتماظيت

مإديمأوموظقؾة"مظقؾةمأظػم"مأدبّقةمعـماظؿؼؾقؾمإديمأبدًامؼلعشيمملماظؽؿابماػذمبأّنماظؼارئ
مإجيادمإديومتارخيّلمٌقضقعماظؿارخيّقةمايؼقؼةمسـماظؾقثمإديمدعكمعامبؼدرمغػقفا

مماًاص.مدقاضفمرؾعتماظيتمظرأحداثمععؼقلمتلؾلؾ
مظقؾةمظـ"أظػمتارخيّقةمضراءةمأجؾم"عـمشاردنيمطؾقدمجانمطؿابمؼعؿؾمػؽذا

مغّصمٌاضلمععرصؿـامحؼؾمإثراءمبفدفمواظؿارؼخماآلدابمبنيمايدودمطلرمسؾكموظقؾة"

معـمبداًلمآصاضفمتّؿلعمأنماإلغلاغل،ماظراثمإديمتـؿؿلماظيتماظـصقصمطؽّؾمؼلؿقّؼ،
مواحد.مصؽرّيمصضاءمداخؾمتـقصرمأن

أمساء فند صنقور

                                                                                                                                   
7  Coussonnet, P. (1985), « Pour une lecture historique des Mille et Une Nuits. Essai 

d’analyse du conte des deux vizirs égyptiens », in Institut des Belles Lettres Arabes, n° 

48, p. 85-115. 
8 Coussonnet, P., « Muhsin Mahdī, The Thousand and One Nights (Alf Layla wa-Layla) 

from the earliest known sources », in Bulletin critique des Annales islamologiques, n° 5, 

p. 15-18. 





 

 

 


