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  تقديم:

يكتنفــــــھ ســــــالمي، للغــــــرب والــــــذ جتمــــــا و قتصــــــادي خ التــــــار موضــــــوع مــــــمــــــازال ــــــ نالكث

من عد املعضلة ذه انت وإذا مواضيع، كذا بمثل تمت ا ال ة املصدر املادة قلة ب س الغموض

امليـدان، ـذا عـارك مـن ـل ـا ف ـ اع ـ ال حـدة املسلمات ـزداد و يتعـاظم ل املشـ للفئـاتبافـإن سـبة ل

ظلــــتمشـــةامل ــــ زواتقبــــعال ليا ــــ صــــمدت ــــ ال املصــــادر ــــ فح ســــيان، وال الــــزمن،مــــال مــــن قــــرون

ســــوى تحفــــل لــــم رســــمية، مصــــادر الغالــــب ــــ ــــ معلوماتنــــا ــــا م ســــتقي ل ســــاملة إلينــــا خباووصــــلت لتــــار

ذكـــــر أو م، بالطـــــا ووصـــــف خ وتـــــار والعســـــكري، ـــــ م السيا منـــــاق م، وحاشـــــي ن والســـــالط لفـــــاء ا

زات امل حد إ أحيانا وصلت ال م وارق.ومحاس ا   و

الفئا مشـةتأما ـذهامل م مـ وقفـت الرسـميفقـد ا،ةاملصـادر غضـ جـام م علـ ت وصـ مضـادا، موقفـا

إيا ة ـممعت ـت تفن ـا إ بل و"سفلة"...، اء" و"سف "أراذل" ممجرد فنعتـ م، مـواقف ھ شـو ل ـا تحايل

عــن ــروج و"ا "املــروق" ماعــة"ب وا ال الســنة الية شــ أن ــ يت تــم ومــن غيــاب، ــ فقــط تكمــن

ــاملصــ ــ ح بــل فحســب، والوثــائق تلــادر أنكطبيعــة إذ اليــوم، ن البــاحث أيــدي ن بــ تتــوفر ــ ال املصــادر

تزخـــــــــ ـــــــــا والتحامـــــــــل،با رماد يـــــــــة الكرا عـــــــــن وتـــــــــنم ـــــــــف، والتحر ييـــــــــف بالتعصـــــــــل  والعـــــــــداء.بوتنطـــــــــق

لنا تخلف لم ورة، املق الفئات ذه أن ذلك، من د ـالأثًراو ـ ال م ال لدحض بھ ن ستع خيا تار

ـو مـر ـذا و يديولوجيـة، و ـة الفكر ـا ونا وم ا، أوضـاع قـل ـ ع سـتج أو جزافـا، صوم ا م ل



ة، ــ الوا ــا ومعوقا املعقــدة، ماتــھ ان بمي املوضــوع ــذا ــ ــوض ا عــن ن البــاحث ــام إ يفســر الــذي

املش يحل ال الصمت ذا مثل أن بقدرغ تجدره.ل، د يز   ما

ــ ــوا اتج ن البــاحث عــض فــإن ــظ، ا ســن ــ و خ مــنةالســنوات جوانــب عــن الكشــف محاولــة نحــو

أســماه مــا ــ ع ذلــك ــ معتمــدين ســالمي، الغــرب ــ نيات الــذ خ وتــار قتصــادي و جتمــا خ التــار

رحمھ ي املنو محمد ي املغر الدفينـباهللا(املؤرخ سـبة،ملصـادر والفتاوى،وا النـوازل كتـب شـمل ة،ال

والطبقات الرحالت كتب عن فضال الشعبية، مثال .و (  

املعطيات ذه سانيةارتأىوسط العلوم خيةحالندوةذهتنظيم-قسم التار الكتابة   تتكرس

بالدنـــا مشـــاتـــ وامل ن مشـــ امل خ تـــار ـــ،عـــن أصـــبح قـــد خيـــة التار الكتابـــة مـــن النـــوع ـــذا وأن خاصـــة

ـــرا مزد تقليــدا ــا حة،أورو شـــر ــ ينحصــر اديميـــا أ امتيــازا ــا ف خ التـــأر حرفــة ــ عت ـــ ال بلــداننا عكــس

اترة ترفــعالــد ــ ال صــيات ال أو ــام، ا خ تــار أو الرســ خ التــار كتابــة ــ غــالون الــذين ن التقليــدي

الر  مراتب املطلقة.إ   موز

الية:   ش

:إن ــ تتمثــل الســياق ــذا ــ املطروحــة مســئلة غيبــ وملــاذا مشــون؟ امل ــم خيــة؟مــن التار املصــادر

الصعو والتحدباوما اليات ايت ياواج الذين ن متأو لباحث سـا حـد أي ـ وإ الفئة؟ ذه عوالم ن

الوســـيطتباكتـــا خ التـــار عـــنمـــؤر الكشـــف و ـــ ـــامش ال خ خـــاللتـــار ســـالمي الغـــرب ـــ ن مشـــ امل

  ؟طالوسيالعصر

  :الندوةمحاور

ول  خية:املحور التار الكتابة مش امل و ام   .ال

ي الثا الوسيط.:املحور سالمي بالغرب خية التار الكتابة ش م ال   عوامل

الثالث ن:املحور مش امل خ تار لكتابة ية املن سالميدوات   الغرب

ع الرا سولون :املحور امل سالمي( الغرب مجتمع طبقات ن ب ن مش امل - يتام-اللصوص- وضعية

  ....)- العبيد

امس:- ا سالمي.املحور الغرب ن مش امل خ تار عن كشفوا ن املؤرخ من   نماذج

الندوة  برنامج

صباحا التاسعة الساعة الندوة  بداية

كيمقراءة* ا هللا الذكر من نات ب   آيات
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و لسة صباحا)ا النصف و العاشرة إ النصف و التاسعة الساعة   :(من

الدكتور لسة: ا س رضوانرئ جامواري بلعباس: سيدي   عة

سعدي- وم الدكتور بلعباس):ستاذ سيدي ن(جامعة مش امل خ لتار موضو نموذج ة الشفو   الرواية

بلعباس):- سيدي ي(جامعة بلعر خالد الدكتور سالميستاذ بالغرب خية التار الكتابة مشون   امل

التجاوز - الوسيط كيفية و العوامل   - دراسة

سعيدة):- القادر(جامعة عبد بوحسون سالميالدكتورة الغرب مجتمعات البوادي ان س انة  م

وزو):- ي ت (جامعة رقية ة خ بن ن(الدكتورة القرن خالل ندل املجتمع واملنحرف -11ه/6-5نحراف

دراسة12 ام إس الوسيط.م) العصر مش وامل ام   ال
الشلف):- غداد(جامعة ي غر ن"كتبالدكتور مش امل ووضعية خ تار دراسة مة م مادة التكميلية املصادر

أنموذجا.   الرحالت
دقيقة*** عون أر و خمسة و العاشرة ا النصف و العاشرة من احة   ***اس

الثانية: لسة خما و العاشرة الساعة ار):(من ال منتصف إ دقيقة عون أر و   سة

الدكتور لسة: ا س القادررئ عبد جامعةبوحسون   سعيدة:

تلمسان):- الرحمن(جامعة عبد باألعرج بالغربالدكتور ن مش امل خ تار لدراسة ية املن دوات عض

الوسيط العصر   .سالمي

بلعباس):- سيدي :(جامعة عمر عراج ن خاللالدكتور من سالمي الغرب مجتمع طبقات ن ب مشون امل

أنموذجا" املخطوطة"النوازل   املصادر

بلعباس):- سيدي جامعة ) رضوان واري خيةالدكتور التار الكتابة ب والتغي الواقع ن ب مشون امل

   الوسيطية

بلعباس):- سيدي بختاوي(جامعة قاس ستاذالدكتور كتابات مشون شامل ش بو القادري يم   .إبرا

سعيدة- (جامعة هللا عبد لب طو ية):الدكتور املر الدولة د ع الرقيق   طبقة
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الثنائية*التقبل   املدخالت


