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- شعبة التاريخ  -  

 "التاريخ و المعارف األخرى" :عنوانب المتخصصةالندوة الوطنية 

 .4098أفريل  43ه الموافق لـ  9341 رجب  8  يوم

قيمة التاريخ كعلم من العلوم ألاساسية املهّمة بالنسبة لإلنسان على اعتبار أنه يقدم عبرا  تبرز 

يستند إليها النبهاء في تصريف أعمالهم وبناء دولهم، ويعطي حلوال للعديد من املعضالت التي تصادف 

ه ال يمكن الاستفادة من التاريخ دون التمعن في. الفرد والجماعات البشرية
ّ
 أن

ّ
أحداثه وقراءتها قراءة  إال

 .عميقة سليمة الستخالص تجارب املاضين التي تجعلنا نثمن إلايجابي منها ونتحاش ى أعراضه السلبية

عمل أدوات وآليات تساعد على استخراج مكنوناته،  
ُ
ولكي نستفيد من التاريخ من الضروري أن ن

لك كالعلوم املساعدة في قراءة وقد تحدث مفكرو التاريخ عن العديد من هذه الوسائل الكفيلة بذ

وقد حاولت الدراسات اعتماد هذه الرؤية في تفسير التاريخ، فعقد . التاريخ وتوسيع دائرة البحث فيه

بعضهم توليفة علمية بين التاريخ وتلك املعارف، كاستعماالت الفقه والفتاوى في كتابة التاريخ، والاتكاء 

ظهر على مناهج وتقنيات العلوم الاجتماعية ف
ُ
ي تفتيت الحادثة التاريخية، وغيرها من ألاعمال التي ت

بالفعل خدمة العلوم واملعارف للتاريخ، فهل ُوِفقت فعال هذه الدراسات في استخدام املعارف ألاخرى 

لقراءة التاريخ وتفسير أحداثه؟ وما درجة الاستفادة من هذه العلوم إن كان التوفيق حليف من 

ضاعف من الجهود الستنزاف هذه املعارف خدمة للتاريخ أم أّن اختالف مناهج اعتمدها؟ أال يمكن أن ن

البحث بالنسبة لكل علم يقف عائقا منهجيا قد يحرف التاريخ ويبعد الباحث فيه عن الوصول إلى 

:" تأتي هذه الندوة العلمية الوطنية املوسومة بــ  املعارفحقائقه؟ وألجل مزيد من الاستفادة من جّل 

قراءة نقدية ملسار اعتماد املؤرخين على عدد من املعارف التي ل "خ والمعارف األخرىالتاري



ساهمت في توسيع أبحاثهم، وتطرح مزيدا من التقنيات التي تقّرب بين التاريخ واملعارف ألاخرى 

 .بغرض تمحيص أكثر لألحداث

بحيث ستعقد ندوة هذه الندوة الوطنية تأتي على شكل سلسلة من الجلسات املتفرقة زمانا،  

تتيح للباحثين تشريح خاصة بالتاريخ وفّن من الفنون،  (شهري أفريل ونوفمبر)كل نصف عام دراس ي 

 .العالقة بين التاريخ والعلم املراد معرفة قيمته وخدمته للتاريخ
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  الندوة العلمية الوطنية األولى
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 " رؤية منهجية خلدمة التاريخ" والفن التاريخ واألدب
ال ختفى قيمة األدب يف التاريخ حيث تقدم القصائد الشعرية واألراجيز واملقطوعات والقصص والروايات  

 -توصيفا ألحداث تارخيية مل تأيت هبا الكتب التارخيية   -يف طياهتا -وجممل أنواع النصوص األدبية واألمثال 
يرى  بل رمبا يكون االعتماد عليها يف إعطاء تفسريات حقيقية أقرب يف نظر البعض لصدق الواقعة، يف حني -غالبا

اخليال واملشاعر الفياضة والتعبري عن ب وضروبه من شعر وقصص وروايات حتتمل دالبعض اآلخر أّن طبيعة األ
األحاسيس والعاطفة يف األداء كل ذلك أسلوب يتناىف واحلقيقة التارخيية، بل رمبا تتجسد الذاتية يف تغليب مسار 
احلادثة التارخيية عرب األدب لصاحل طرف ما بغية حتقيق منافع آنية للكاتب والشاعر، فكم من شاعر مدح سلطانا 

منهزم يف مواجهات من كم انتقد وتعرض أشخاص هلجو من منطلق الضغينة واحلسد والغرية؟ وكم بغري ما فيه؟ و 
ويف نفس السياق س األديب على الناس إجنازاته؟ زين له قرناءه فانتشى باهنزامه، وكم من منتصر يف مساراته دلّ 



لنا وقائع تارخيية عرب ريشة  كمعطى آخر إىل جانب األدب ليقدم" من رسم ومسرح وغريمها" يدخل الفن وضروبه 
 .الرسام وإحياءات املسرحي

فهل تعرب القصيدة وامللحمة فعال عن وقائع حقيقية؟ وهل تصلح معارف األدب لكتابة تاريخ؟ هل يتفق  
وهل ميكن الرتكيز يف الصورة ومعايشة وقائع املسرح لرتكيب حادثة تارخيية تفسر  املنهج األديب مع الدقة التارخيية؟

 :كل ذلك يأيت ضمن حماور الندوة األوىل حول ل اجملتمع وذهنياته؟    سكو 

 "التاريخ واآلداب رؤية منهجية لخدمة التاريخ" 
 

 :المحاور

 والفين أمهية اعتماد املؤرخ على املوروث األديب -1
 ومنتوج الفنون منهج االستفادة من الكتابات األدبية -2
 "زخم املادة ومصداقية اخلرب "التدوين باألشعار  -3
 الرواية األدبية والرواية التارخيية -4
 .املالحم والتاريخ واملنهج -5
 .الفن وخدمته للتاريخ -6

 . مشاركة مقبول 02يحتمل أن يصل العدد إلى  : عدد المشاركين

 .قاعة الندوات والمناقشات على مستوى الطابق الثالث للكلية: مكان الندوة 

 .ابتداًء من الساعة التاسعة إلى غاية الثانية بعد الزوال :توقيت الندوة

 قائمة أعضاء اللجنة التنظيمية

 داود جمال  :نائب الرئيس   فائزة بوشيبة،رئيس اللجنة  

زموشي محمد أنور صالح، سحنين سجية،  شعبوني أمينة، معريش كريمة، رزوق نعيمة، زغبيب حسينة، ميغاري  :األعضاء
، طلبة دكتوراه التاريخ خضر،بركوكي ميلودالحواس الوناس، بنيلي  دليلة بوجناح ،. ، عليالش ورديةشفيعة، نوال، شبين 
            " .الوسيط والحديث والمعاصر" بتخصصاته 

 



 اللجنة العلمية  للندوة من داخل الجامعة

 ،د تجنانتمرا: د :نائب رئيس اللجنة        الشريف سيدي موسىمحمد د  :رئيس اللجنة 

الصادق : أحمد عصماني  د د  ،عبدالقادر بوعقادة: د، بوسليماني عبدالرحمن: الطيب بوسعد، د: د بشير مديني،: د
كريم . د  مقدم سهام:ةد ،يز عبد النورآيت بعز :دنشادي عبدالرحمن،: ، مزيان السعيدي، دحميدي مليكة:ةد  دهاش 
 .نورالدين إيالل، دحمان تواتي: د  مناصر

 :اآلجال الخاصة بالندوة

، ويتم التبليغ عن امللخصات املقبولة 2112/ مارس/11قبل ـ ترسل استمارة املشاركة مرفقة مبلخص البحث وسرية ذاتية خمتصرة 
 .ني أدناهاإللكرتوني ينم عن طريق الربيد2112/مارس/ 15مبدئيا قبل 

 .2112أفريل  15والرد على املقبول منها قبل يوم  ،2112أفريل  10إرسال املداخالت كاملة قبل يوم 
على نظام وورد، مث  14ا اإلحاالت ففي آخر الصفحة بطريقة آلية حبجم ، و أمّ 16ـ تكتب البحوث خبط تقليدي عريب حبجم 

 .قائمة عامة للمصادر واملراجع يف آخر البحث
 رىو متت املشاركة به يف ندوات أخـ أال يكون البحث قد سبق نشره أ

 .ال تقبل البحوث املشرتكة .
 :ني التاليني اإللكرتوني ينترسل استمارات املشاركة وامللخصات والبحوث عن طريق الربيد: املـــــــراسالت

bouagada_aek@gmail.com 

histoiblida2@gmail.com  
 

mailto:bouagada_aek@gmail.com
mailto:histoiblida2@gmail.com

