جـــامعة زيان عـــاشور  -الجمفة
كمية العموم االجتمـــاعية و اإلنســـانية

تنظم كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة :

الملتقى الدولً التارٌخً الثانً حول

الرحلة والرحالة فً
ربوع أوالد ناٌل
ٌومً  19/18 :نوفمبر 2019

دٌباجة
التارٌخً لكلٌة العلوم االجتماعٌة
بعد نجاح الطبعة األولى للملتقى الدولً
واالنسانٌة ،آفرٌل  ،2018والتً خصصناها لموضوع "األمٌر عبد القادر فً
ربوع أوالد ناٌل ومن جاورهم  ،"1847-1836تواصل الكلٌة مشروعها فً
استكتاب الباحثٌن حول تارٌخ ربوع أوالد ناٌل حٌث تقرر أن ٌتم تخصٌص الطبعة
الثانٌة للملتقى الدولً التارٌخً لموضوع أدب الرحلة والرحالة والٌومٌات
للترٌخ.
والمذكرات الشخصٌة باعتبارها مصدرا أ
لقد صار من المتفق علٌه بٌن المؤرخٌن أن مصادر التارٌخ لٌست فً كتب التارٌخ
فحسب بل ٌمكن أن نجدها بٌن ثناٌا مصادر أخرى مثل الشعر وأدب الرحلة وكتب
النوازل الفقهٌة وغٌرها .وحٌث أن هذه المصادر هً توثٌق وسرد ونظم ألحداث
وسٌاقات وأوضاع لمعاصرٌها فإن االلتفات إلٌها ودراستها صار مكمال لعمل
المؤرخ .ولعل أدب الرحلة هو أهم هذه المصادر بالنظر الى عنصر المعاٌشة
والتنقل والرصد المالزمٌن لكاتب الرحلة.
وربوع أوالد ناٌل شكلت بفضل موقعها االستراتٌجً ممرا وطرٌقا ومعبرا لشتى
أنواع القوافل التجارٌة والعلمٌة ورحالت الحج والرحالت العسكرٌة .ولقد بقً هذا
الموقع االستراتٌجً ٌلعب دوره البارز فً شتى المراحل التارٌخٌة التً مرت بها
منطقة الجلفة وما ٌحدّها .وٌظهر هذا الموقع بصورة جلٌة فٌما وصلنا من كتب
أدب الرحلة بشتى أنواعها.
وإثر الفتح االسالمً لشمال افرٌقٌا وما بعده نجد مثال خط الفتوحات االسالمٌة من
خالل شواهدها األثرٌة المتمثلة فً قبور الفاتحٌن فً شتى المدن والقرى
والبوادي .بٌنما شكلت رحالت الحج البرٌة واحدة من أهم مظاهر احتكاك سكان
ربوع أوالد ناٌل بركب الحجٌج فً طرٌقهم الى بٌت هللا الحرام .وقد اشتهر ركب
دون وا
المغاربة بكونه ٌضم السالطٌن وأهل الفكر والقضاء والشعر واألدب ممن ّ
أسماء المعالم والمدن والقرى وكل النقاط التً مروا أو توقفوا بها .فنذكر مثال
رحالت العٌاشً ( 1661م) والناصري (  )1782والحضٌكً (  )1739وغٌرها من
الرحالت التً جاءت على ذكر بعض المعالم التوبونٌمٌة لربوع أوالد ناٌل.
أما الرحلة العلمٌة فنجد رائدها ابن خلدون الذي تحدث عن قبائل بنً هالل وجاء
على ذكر أنسابها ومواضعها .وخالل العهد العثمانً نجد مثال رحلة التنٌالنً سنة
 1816من قصور منطقة أدرار نحو ثغر الجزائر والتً قدم فٌها وصفا رائعا عن
أخالق قبائل أوالد ناٌل وعن معٌشتهم وإقلٌمهم الجغرافً .كما نجد أٌضا خالل
1785
العهد العثمانً رحلة الغزو التً قادها باي وهران "محمد الكبٌر" سنة
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ووثقها كاتبه الشهٌر "ابن هطال" .ونجد ذكر ربوع أوالد ناٌل فً رحلة ابن الدٌن
األغواطً التً كتبت بٌن سنتً  1825و.1827
كما جاء ذكر هذه الربوع فً كتب الرحالة األعاجم مثل كتاب الرحالة االنكلٌزي
"توماس شو  "Thomas Shawالصادر فً لندن باللغة االنكلٌزٌة عام .1738
وخالل فترة االحتالل الفرنسً لم تنقطع قوافل المارٌن ببوادي وقصور أوالد ناٌل
سواء فً اطار عسكري للغزو أو االستكشاف أو فً إطار تجاري أو بعثات علمٌة.
وقد واكب كل ذلك كتابات فً أدب الرحلة غطت جوانب مهمة فً الوصف
التارٌخً واالجتماعً والدٌنً والمعماري والتراثً.
وال مناص هنا من اإلشارة الى بعض كتابات أبناء منطقة الجلفة فً إطار أدب
الرحلة .فهذا النقٌب محمد بن شرٌف ٌصدر كتا به عن رحلة حجه سنة .1919
وهذا األدب الشعبً المحلًّ قد حفل بقصص شعبٌة وقصائد فً الملحون توثق
رحالت داخلٌة وخارجٌة ال سٌما ال حجازٌة منها .وقدحفل كل ذلك بقٌم تارٌخٌة
وأحداث وسٌاقات مثل الحروب والمجاعات واألوبئة.
ونظرا ألهمٌة أدب الرحلة باعتباره مصدرا بدٌال من مصادر التارٌخ فإن البحث
تحري هذا النوع
فً التارٌخ الثقافً لمنطقة الجلفة وما جاورها سٌقودنا حتما إلى ّ
فً شتى تجلٌاته سواء المنشورة أو المخطوطة أو تلك الموثقة فً شكل القصة
الشعبٌة أو قصٌدة الملحون أو على شكل مالحظات فً مذكرات شخصٌة أو
ٌومٌات.
وكل هذه األشكال لتوثٌق الرحلة تساعدنا فً وضع المادة التارٌخٌة فً متناول
األكادٌمٌٌن الباحثٌن والمختصٌن.
وفً هذا اإلطار ٌأتً هذا الملتقى الدولً التارٌخً الثانً الذي سٌحاول اإلحاطة
بموضوع أدب الرحلة والٌومٌات والمذكرات فً ربوع أوالد ناٌل ومساهمة أبنائها
فً التأرٌخ من خالل الرحلة .ومن أجل تثمٌن الجهود العلمٌة الرزٌنة قررت
اللجنة المنظمة أن تضع  04جوائز تقدٌرٌة للبحث فً أدب الرحلة والرحالة
بربوع أوالد ناٌل وسٌأتً بٌان ذلك فً القانون األساسً للجائزة.
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أهداف الملتقى
وضعت اللجنة العلمٌة لهذا الملتقى الدولً التارٌخً مجموعة من األهداف وهً:
-

وضع ثبت بكل أنواع الرحالت التً مرت بربوع أوالد ناٌل فً مختلف
الحقبات
توثٌق التراث الشفوي للمنطقة (القصة الشعبٌة ،القصٌدة الشعبٌة)
باعتباره مصدرا من مصادر التأرٌخ
تثمٌن جهود الباحثٌن فً التوثٌق واظهار ونشر مختلف الرحالت المدونة
نثرا أو المنظومة شعرا
ابراز مظاهر التارٌخ الثقافً للمنطقة ومساهمة أبنائها فً التارٌخ العام
الجزائري
حركة
وضع لبنة للبحث فً جغرافٌة المنطقة وموقعها ودور ذلك فً
القوافل التجارٌة والعلمٌة والدٌنٌة والمقاومة الشعبٌة وحرب التحرٌر
لفت االنتباه الى ضرورة البحث العلمً فً مجال الرحالت بشتى تجلٌاته

محاور الملتقى
-

جغرافٌا بالد أوالد ناٌل باعتبارها ملتقى وممرا استراتٌجٌا لشتى القوافل
والجٌوش والحمالت
قصور وبوادي أوالد ناٌل فً أدب الرحلة الحجازٌة للحجاج المغاربة
ربوع أوالد ناٌل من خالل كتابات العلماء والمؤرخٌن المسلمٌن
ربوع أوالد ناٌل من خالل البعثات العلمٌة ورحالت األوروبٌٌن
منطقة الجلفة وضواحٌها من خالل األدب الجغرافً للرحالة الفرنسٌٌن
نماذج من مؤلفات أدب الرحلة ألبناء ربوع أوالد ناٌل (القصة الشعبٌة
الموثقة ،القصٌدة الشعبٌة ،الرحلة المخطوطة ،الرحلة المنشورة)
المصورة والسمعٌة والسمعٌة-بصرٌة بربوع أوالد ناٌل قبل 1962م
الرحلة
ّ

شروط خاصة بالورقة البحثٌة
 لغات الملتقى هً :اللغة العربٌة ،االنكلٌزٌة والفرنسٌة واالسبانٌة على أنُترفق بملخص واف باللغة العربٌة
 ارفاق البحث ـبرسم توضٌحً و/أو خرٌطة لمسار الرحلة توثٌق مصادر األدب الشعبً (القصة الشعبٌة ،القصٌدة الشعبٌة) ٌكونبالسند المتصل الى صاحب الرحلة المروٌة شفهٌا أو المنظومة شعرٌا
 بالنسبة لراوي (رواة) القصة الشعبٌة للرحلة محل الدراسة :تقدٌم فٌدٌو أوتسجٌل سمعً ٌرسل مع المقال المقبول أو ٌُقدم فً قرص مضغوط.
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-

-

-

عن النص محل
تقدٌم نسخة مرقمنة بالماسح الضوئً وبجودة عالٌة
التحقٌق إذا كان مخطوطا غٌر منشور أو ٌومٌات أو مذكرات شخصٌة غٌر
منشورة.
تقدٌم ملخص لكل صورة فوتوغرافٌة أو دعامة سمعٌة بصرٌة مرفقة
بالبحث وٌتضمن على األقل "اسم المصور والتارٌخ والمكان والمناسبة
وهوٌة األشخاص" فً الدعامة أو الصورة.
ُتحرر المداخالت بخط ( Times new Roman 14ما بٌن األسطر )1.5
أن توثق المداخلة وفقا لألصول العلمٌة المتعارف علٌها باتباع طرٌقة

جمعٌة علم ال ّنفس األمرٌك ٌّة (.)A.P.A

شروط عامة للمشاركة
-

-

-

عدم الخروج عن موضوع الملتقى وفق المحاور المدرجة
تقدٌم أبحاث أصٌلة تتسم بالجدة وغٌر منشورة ولم ٌتم المشاركة بها فً
لقاءات وملتقٌات علمٌة
ُتعطى األولوٌة للدراسات المٌدانٌة والتوثٌقٌة وأعمال الجمع والتحقٌق فً
الرحلة (أرشٌف ،مخطوط ،مذكرات وٌومٌات ،تراث شفوي)
األعمال المقبولة للمشاركة س ُتطبع فً كتاب جماعً
األعمال المقبولة للمشاركة ُتر ّ
شح آلٌا لجائزة أحسن بحث أكادٌمً حول
الرحلة والرحالة فً ربوع أوالد ناٌل
متدخل مقبول للمشاركة ٌرسل ّ
ّ
ملخص سٌرته الذاتٌة  +صورة حدٌثة
كل
بجودة عالٌة بغرض االشهار لألبحاث المقبولة طٌلة الفترة التً تسبق
انعقاده.
مصارٌف االٌواء والنقل على عاتق المشاركٌن

معلومات االتصال:
ترسل المداخالت الى البرٌد االلكترونً:
 Rihladjelfa@gmail.comأو Rihlanail@gmail.com
صفحة الفاٌسبوك الرسمٌة

للملتقىhttps://www.facebook.com/rihla2019 :

(الفاٌسبوك خاص باالستفسارات فقط  ،ال ترسل عبر الفاٌسبوك الملخص أو نص
المداخلة)
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آجال ومواعٌد الملتقى
-

تارٌخ انعقاد الملتقى :االثنٌن والثالثاء الموافق لـ  19 – 18نوفمبر 2019
استالم الملخصات قبل تارٌخ25 :جوٌلٌة 2019
الرد على الملخصات قبل تارٌخ30 :جوٌلٌة 2019
استالم األعمال المقبولة للتحكٌم قبل تارٌخ 15 :أكتوبر 2019
الرد على األعمال المقبولة قبل تارٌخ  25أكتوبر 2019
رفع التحفظات والتعدٌالت المطلوبة من ال ُمحكمٌن وارسال النسخة النهائٌة
للمداخلة قبل تارٌخ  30أكتوبر 2019
االعالن عن األبحاث الفائزة بجائزة "أحسن بحث أكادٌمً حول الرحلة
والرحالة فً ربوع أوالد ناٌل" :فً ختام الجلسة االفتتاحٌة للملتقى صبٌحة
ٌوم اإلثنٌن  18نوفمبر 2019

ادارة ولجان الملتقى:
 الرئٌس الشرفً للملتقى :مدٌر جامعة الجلفة األستاذ الدكتور برزوقبلقومان
 رئٌس الملتقى :عمٌد كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة األستاذ الدكتوربرابح محمد الشٌخ
 منسق اللجان :األستاذ بن سالم المسعودمالحظة :سٌتم الحقا استظهار قائمة ال ُمح ّكمٌن وأعضاء اللجنة العلمٌة واللجنة
التنظٌمٌة
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