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-شعبة التاريخ   -  

 "التاريخ والمعارف األخرى"عنوان:بامللتقى الوطين الثاين 

 "رؤية مهنجية خلدمة التارخي"ادلاينةالتارخي و 

 .2019فيفري 21املوافق لـ   ه1440مجادى الثانية  15 اخلميسيوم 

  ّ نسان عىل اعتبار أأن لهيا النهباء يف ترصيف تربز قمية التارخي كعمل من العلوم الأساس ية املهّمة ابلنس بة للإ ه يقدم عربا يستند اإ

اّل أأنّه ال ميكن الاس تفادة من التارخي أأعامهلم وبناء دوهلم، ويعطي حلوال للعديد من املعضلت اليت تصادف الفرد  وامجلاعات البرشية. اإ

 دون المتعن يف أأحداثه وقراءهتا قراءة معيقة سلمية الس تخلص جتارب املاضني اليت جتعلنا نمثن االإجيايب مهنا ونتحاىش أأعراضه السلبية.

اج مكنوانته، وقد حتدث مفكرو التارخي وليك نس تفيد من التارخي من الرضوري أأن نُعمل أأدوات وأ ليات تساعد عىل اس تخر  

عن العديد من هذه الوسائل الكفيةل بذكل اكلعلوم املساعدة يف قراءة التارخي وتوس يع دائرة البحث فيه. وقد حاولت ادلراسات اعامتد 

لفتاوى يف كتابة التارخي، هذه الرؤية يف تفسري التارخي، فعقد بعضهم توليفة علمية بني التارخي وتكل املعارف، اكس تعامالت الفقه وا

عارف والاتاكء عىل مناجه وتقنيات العلوم الاجامتعية يف تفتيت احلادثة التارخيية، وغريها من الأعامل اليت تُظهر ابلفعل خدمة العلوم وامل

ة الاس تفادة من هذه للتارخي، فهل ُوِفقت فعل هذه ادلراسات يف اس تخدام املعارف الأخرى لقراءة التارخي وتفسري أأحداثه؟ وما درج

ن اكن التوفيق حليف من اعمتدها؟ أأال ميكن أأن نضاعف من اجلهود الس تزناف هذه املعارف خدمة للتارخي أأم أأّن اختلف  ،العلوم اإ

مناجه البحث ابلنس بة للك عمل يقف عائقا مهنجيا قد حيرف التارخي ويبعد الباحث فيه عن الوصول اإىل حقائقه؟ ولأجل مزيد من 

 
 



لقراءة واذلي ارتقى اإىل ملتقى وطين  -:" التارخي واملعارف الأخرى"العلمي الوطين املوسومبــ لتقىامل  اأأيت هذيدة من جّل املعارف الاس تفا

طرح مزيدا من التقنيات اليت تقّرب بني التارخي ينقدية ملسار اعامتد املؤرخني عىل عدد من املعارف اليت سامهت يف توس يع أأحباهثم، و 

 خرى بغرض متحيص أأكرث للأحداث.واملعارف الأ 

" واذلي شارك فيه عدد من الباحثني من أأحناء الوطن ابختلف التارخي والأدب والفن والشعربعد امللتقى الأول حول " 

ا رافدا همام "، حيث يعد ادلين والعلوم ادلينية منه حتديدالتارخي وادلاينة رؤية مهنجية خلدمة التارخيختصصاهتم، يأأيت اللقاء الثاين حول " 

يف بناء احلادثة التارخيية، وتفسري مسارها ومرامهيا، وهذا من حيث قميهتا ووقعها عىل ذهنية الناس. مفن حيث القمية تعد املصدر اذلي 

خلصهم  تلقاه االإنسان عن طريق الويح من اخلالق، وعىل ضوئه اكن التفسري والتعليل من قبل أأانس متكنوا بفضل اجهتاداهتم واإ

ليه، أأما من حيث وتفا قناع املُتَلَقى ملا وصلوا اإ نهيم. ورمبا تدخل صفات أأخرى وملاكت خاصة خولت هؤالء القيام عىل تفسري الويح واإ

ىل  -يف الغالب -وقعها عىل ذهنيات الناس مفعلوم أأّن اخللفيات ادلينية دوما اكنت هممينة عىل تفكري الناس، واملرؤ ينساق بلك سلسة  اإ

بغض النظر عن مدى االإخلص يف  -للناطق به والقامئ عىل تفسريه واحلامل لواءه، ومن هنا اكن لهؤالء الأخريين النص ادليين و 

 تأأثري كبري عىل مسار الفرد واجملمتعات. -الاس تعامل

زهل هللا والنص ادليين يف نقاشاتنا يقّسم اإىل قسمني من حيث املصدر، فالنّص ادليين االإاليه واملعروف ابلويح، وهو ما أأن 

ىل اعتقاداته يف  -الأنبياء واملرسلني –تعاىل عىل خاصة من عباده  فاختصهم ابلويح، وقسم أ خر ال تتوفر هل هذه الصفة بقدر ما ركن اإ

الاكئنات وامجلادات فصارت طوطام هل من القداسة ما يتأأثر به عدد من الناس، فتصطبغ سلواكهتم وفق تصورات تعطي تفاسري للظواهر 

فتسري وفق نواميسها لأّّنا يف نظرمه تكتيس  -حسب قناعاتنا  –لنس بة ملعتقدهيا، وغالبا ما مّست هذه الأخرية الفئات الهّشة مقنعة اب

 هاةل التقديس. 

ابختلف العقائد تفسريات عديد ومتنوعة للتارخي، فهيي حتمل يف طياهتا قصصا وأأحدااث  -قدم وال شك أأّن املقدس ادليين ي

نسانية غابرة يف التارخي، خصوصا وأأّن التدوين مل يكن متوافرا يف الزمن البعيد، ورمبا طال الطمس لكثري وجواابت عن مظا هر اجامتعية اإ

من املدوانت عىل قلهتا، وهنا تتدخل ال ية واحلديث والأثر وقصص القامئني عىل دايانت ما قبل االإسلم. فمك جاءت يف س ياق النص 

شارات لأقوام مل  ّن أأعامهلم وأأحداهثم تغيب عنّا لتحرض اخلرافة واجلهاةل والأسطورة ادليين من اإ ن علمنا بأأسامهئم فاإ نعمل بوجودمه، واإ

فتعطي تفسريا ال يتساير مع املنقول فضل عن املعقول، وهو ما يشلك خطرا عىل الكتابة التارخيية. كام حيرض خطر أ خر يف س ياق 

الزتييف وتطويع النص ادليين للغرض املصلحي واملنفعي املادي منه واملعنوي، وهو عني الاس تعامل ادليين يف الرواية التارخيية وهو 



اخلطر، فمك من أأرس أأسست لنفسها رشفا ابعامتد النص ادليين املمهنج، ومك من دوةل قامت عىل أأعتاب رواية دينية يف غري س ياقاهتا، 

عىل أأعتاب النص ادليين، ومك أأعدم من أأقوام بفعل نظرة دينية  ومك برز لأجل هذا الهدف من همدويني ومتنبئني يرومون السؤددا

متطرفة، ومك من حامك جار عىل شعبه جسنا وتقتيل وترشيدا متكئا عىل نص ديين أأو معّمدا من قس أأو اكهن، وراجع يف هذا ادلور 

 الكنيس اذلي حتمك يف رقاب شعواب القارة الأوربية قروان مس تعمل الصليب. 

غفال النص ادليين وقميته يف االإجابة عىل كثري من الأحداث التارخيية اليت غفل عن تدويهنا الناس أأو جعزوا وابملقابل ال   ميكن اإ

 عن توصيفها حبمك الزمن وانتفاء احلضور، فالكتب الساموية وأأقوال الأنبياء وأأتباعهم وتفسريات العلامء واجهتاداهتم تؤسس ملدرسة دينية

وال لية ما حتقق االإقناع دلى كثري من املهمتني ابلشأأن االإنساين والتدوين التارخيي، وهو ما أأوجد رصاعا بيهنا وبني اترخيية لها من املهنج 

 مدارس التفسري التارخيي الأخرى.

السلمي منه واخلرايف االإاليه منه والوضعي أأو الهرطقي والقدمي منه  -الاعامتد عىل املعتقد ادليين بلك أأنواعه  نس تطيع فهل 

ىل  لك تصلح؟ وهل ميكن اعامتد النص ادليين ابختلف توهجاته لرصد احلقيقة الرصفة أأي مدىواملتأأخر يف رصد الظاهرة التارخيية؟ واإ

اجملمتع الرواية التارخيية عىل  هو أأثرما التارخيية؟  الوس يةلمع  العلوم ادلينية تعاطييتفق مهنج لكتابة اترخي؟ هل  الرواايت ادلينية

لك ذكل يأأيت مضن  ادليين الإحراز ماكنة يف التارخي الس يايس والاجامتعي والاقتصادي والعسكري؟ اس تعمل املعطىكيف وذهنياته؟  

 حول :امللتقى الثانيحماور 
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 "عيل لونييس" 2أأ.د   خادل رمول مدير جامعة البليدة       الرئيس الرشيف للندوة:



 د: محمد الرشيف س يدي موىس، معيد اللكية       املدير الرشيف:

 أأ,د س يد أأمحد نقاز  انئب العميد للبحث العلمي    انئب املدير الرشيف:

يللد    رئيس اللجنة التحضريية:  رئيس القسم  نور ادلين اإ

 د . عبدالقادربوعقادة.   واملرشف علهيا :رئيس الندوة 

 دليةل بوجناح النائب:د. مراد جتنانت،    رئيس اللجنة العلمية:                   

 أأ. جامل داود  النائب :أأ. فائزة بوشيبة رئيس اللجنة التنظميية:

 مشاركة مقبول.  20حيمتل أأن يصل العدد اإىل  : عدد املشاركني

 : قاعة الندوات واملناقشات عىل مس توى الطابق الثالث لللكية.ماكن الندوة 

 .الرابعة مساءَ ابتداًء من الساعة التاسعة اإىل غاية  توقيت الندوة:

 قامئة أأعضاء اللجنة التنظميية

 لداود جام  انئب الرئيس:فائزة بوشيبة،   رئيس اللجنة:  

 . دليةل بوجناح ، احلواس الوانس، بنييل خرض،بركوكمييلود، أأمينة حسنني جسية، معريش كرمية، رزوق نعمية، الغويين ليىل الأعضاء: زمويش محمد أأنور صاحل، 

 لوس يط واحلديث واملعارص"طلبة دكتوراه التارخي بتخصصاته " احاج محمد، لعرييب بلل، بلل معرون، كامل براكت، عبدالصمد ربيعي، ش تيتح السعيد، 
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 ملتقىاللجنة العلمية  لل 

 أأ: دليةل بوجناحنائب رئيس اللجنة:د: مراد جتنانت  رئيس اللجنة :

، عبدالقادربوعقادة،  د أأمحد عصامين  د: الصادق دهاش، د: بوسلامينيعبدالرمحن، د: مراد جتنانتد: الطيب بوسعد، د:  د: محمد الرشيف س يدي موىس

يلل، دحامن توايت  ، دة جملد شهرزاد، ةش توان نظري : د: بن يوسف تلمساين، دةدة:محيدي مليكة، مزايانلسعيدي،  د: نور ، د: أأمحد بن جابو.د: نورادليناإ

د:موىس هواري،د: عبد الباسط قلفاط، د:  .،د: دراوي أأمحمد، د: محمد زرقوقد: نشاديعبدالرمحن،د:أ يت بعزيز عبد النور، دة:مقدم سهامادلين شعباين، 

 توفيق مزاري عبدالصمد.



 ال جال اخلاصة ابلندوة:

رسال املداخلت اكمةل  م عن طريق 2019/جانفي /25املقبوةل مبدئيا قبل  املداخلت، ويمت التبليغ عن 2019 /جانفي/15سرية ذاتية خمترصة قبل مع ـ اإ

 الربيدايالإلكرتونيي أأدانه.

عىل نظام وورد، مث قامئة عامة للمصادر واملراجع  14ا االإحاالت ففي أ خر الصفحة بطريقة أ لية حبجم ، و أأمّ 16ـ تكتب البحوث خبط تقليدي عريب حبجم 

 يف أ خر البحث.

 .ث املشرتكةال تقبل البحو ، كام ـ أأال يكون البحث قد س بق نرشه أأو متت املشاركة به يف ندوات أأخرى
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