تحديد المشروع:
عنوان المشروع
التواصل الثقافي والمعرفي ببالد المغارب خالل القرنين  81و81م :دراسة وتحقيق لرحلة أبي حامد العربي
المشرفي(ت8111:م)
عنوان المشروع باللغة الفرنسية
Communication culturelle et cognitive au Maghreb au 18ème & 19ème siècle: Étude autour
du voyage d'Abi Hamed Al Arabi Al mashrafi

عنوان المشروع باللغة اإلنجليزية
Cultural and Cognitive Communication in the Maghreb during 18 & 19 Centuries: Study
on the Journey of Abi Hamed Al Arabi Al Mashrafi

تركيبة فرقة البحث
أ .رئيس المشروع
اللقب
االسم
حمدادو
بن عمر
ب .أعضاء الفريق
اللقب
االسم
بوعمامة
العربً

التخصص
تارٌخ حدٌث
ومعاصر

الرتبة والوظيفة
أستاذ بحث

التخصص
اعالم واتصال

الرتبة والوظيفة
أستاذ بحث

أدب عربً

أستاذة محاضرة "أ"

المؤسسة
جامعة وهران/ 1مركز البحث فً
األنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة
المؤسسة
جامعة مستغانم /مركز البحث فً
األنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة
المدرسة العلٌا لألساتذة بوهران

بوسالح
فاٌزة
مدة المشروع 30 :سنوات
 .8الدوافع العلمية للموضوع أو لإلشكالية:

 تعد الرحلة من بٌن األسالٌب الكتابٌة التً برع فٌها العلماء المغاربة عموما ،وعلماء المغرب األوسط خصوصا.
وذلك نظرا لتعلقهم وشغفهم الكبٌر بها ،كما كان لهم فٌها نصٌب أوفر ومتمٌز .ولع ّل مر ّد ذلك إلى حبّ التطلّع الذي كان
لدى هؤالء العلماء من جهة ،واالستزادة فً طلب العلم من جهة ثانٌة ،والقٌام بفرٌضة الحج إلى بالد الحجاز من جهة
أخرى ،كل هذا كان من شأنه أن ٌكون وفق خرٌطة طرٌق مدروسة مسبقا ،بغٌة االستراحة واالستفادة العلمٌة والمعرفٌة.
عول العلماء المغاربة عموما على هذه الرحالت سواء أكانت حجازٌة أو علمٌة أو استطالعٌة ،وسواء قصرت
وعلٌه ّ
مدتها أو طالت ،بغٌة تحقٌق جملة من دوافع كثٌرة حفزتهم للقٌام بتلك الرحالت داخلٌة كانت أم خارجٌة
 وقد كانت الجزائر واحدة من تلك البقاع التً عرفت هذا الفن قدٌما ،وخرج من أرضها رحالة صالوا وجالوا
كثٌرا ،داخل البالد ذاتها ،بل تعدت األمر إلى سائر البالد العربٌة خصوصا تلك التً انتظمت فً ما ٌصطلح علٌه
بالرحالت الحجازٌة ،إلى جانب زٌارة بعض مدن بالد الشام وبٌت المقدس ،وبقدر ما كانت رحالت الجزائرٌٌن أنفسهم
داخل وخارج بالدهم ،كان األمر كذلك بالنسبة لرحالة البالد العربٌة األخرى الذٌن زاروا الجزائر ودونوا انطباعاتهم
ومالحظاتهم وقصصهم ،التً كانت كثٌرا ما تعرف ببلدة أو مدٌنة تارٌخٌا وجغرافٌا ،والتعرٌف بأعالمها البارزٌن إلى
غٌر ذلك من األمور المهمة التً تستدعً الرحالة إلى ذكرها.
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وعلٌه فإن مٌدان الرحلة هو من أهم المصادر التقلٌدٌة المحلٌة التً تؤرخ لفترات زمنٌة معٌنة ،وقد كان للجزائرٌٌن
باع طوٌل فً هذا المجال ،فقد أسهموا خالل القرنٌن  81و81م بكتاباتهم ومدوناتهم ضمن هذا المجال ،رغم ما اتسمت به
الحركة العلمٌة والثقافٌة آنذاك من تقلص وجمود فكري .وهذا راجع إلى اضطراب الوضع السٌاسً الذي كان له انعكاس
واضح على باقً األوضاع األخرى (اقتصادٌة ،اجتماعٌة وثقافٌة)
وتكمن األهمٌة العلمٌة للنص الرحلً المخطوط فً كونه ٌبرز التقارب الحضاري (المعرفة اإلنسانٌة) بٌن بالد
المغارب ،وٌعتبر كإضافة فً مجال العلوم اإلنسانٌة والمعارف المختلفة ،باعتباره ٌندرج كذلك ضمن الحقول المعرفٌة
والعلمٌة التً تهتم بكل ما هو اجتماعً وأنثروبولوجً .وٌحاول هذا المشروع التركٌز على رحالت أحد األعالم
الجزائرٌٌن الذٌن هاجروا إلى المغرب األقصى واستقروا به ،غٌر أنهم باتوا متعلقٌن بالوطن األم (الجزائر) من خالل
مدوناتهم الرحلٌة العلمٌة التً تطرقوا فٌها إلى أهم أسماء األعالم والحواضر العلمٌة التً ظلت منارات علمٌة آنذاك
 ولعل السبب الرئٌسً الذي دفعنا إلى تحقٌق رحلة العربً المشرفً المخطوطة كونها تصور مالمح الحٌاة
الثقافٌة والفكرٌة خارج حدود الجزائر ،وتجسد صورة الجزائر خالل القرنٌن ( 81و81م) .ونحاول من خاللها فهم الرؤى
االستشرافٌة ،ومقارنتها بما هو موجود من حواضر علمٌة ببالد المغارب كانت ذات إشعاع علمً وقبلة للعلم والعلماء من
مختلف أمصار البالد
ّ 
إن هذا المشرع فتً وجدٌد ٌحتاج إلى دراسة وتخرٌج وعناٌةٌ ،عكس ال ُهوٌة الثقافٌة للعلماء الجزائرٌٌن خالل
مرحلة معٌنة .أٌن ٌمكننا التركٌز على بعض التراكمات المعرفٌة تبنى علٌها تمثالت معرفٌة سابقة
 أما عن شخصٌة أبً حامد العربً المشرفً فقد تم تناولها ضمن دراسات سابقة بالمركز ،مثل
دراسة التدوٌن والكتابة التارٌخٌة فً الفترة العثمانٌة والتً نشرت ضمن تحقٌق كتاب زهر الشمارٌخ فً علم التارٌخ
ألبً راس الناصر المعسكري ،والكتب مثل :تحقٌق مخطوط ٌاقوتة النسب الوهاجة للعربً المشرفً ،وحٌاة العربً
المشرفً ضمن رسائل علمٌة أكادٌمٌة ،مثل دراسة العربً المشرفً حٌاته وآثاره ،وهً عبارة عن رسالة ماجستٌر
نوقشت بجامعة وهران ،8ودراسة لمخطوط الحسام المشرفً لقطع لسان الساب الجعرفً الناطق بخرافات الجعسوس
سًء الظن الكنسوس -للعربً بن عبد القادر بن علً المشرفً ،ومقاالت علمٌة عدٌدة تناولت شخصٌة العربً المشرفً
مثل :المعامالت التجارٌة بالمغرب األقصى ،إلى جانب تحكٌمنا لعدد من المقاالت العلمٌة التً تناولت إما حٌاة العربً
المشرفً أو تناولت أحد مخطوطاته والتً نشرت بمجالت علمٌة محكمة
ولقد تعددت دوافع الرحالة لدى الجزائرٌٌن ،إما بدافع الولوع بها ،وإما بدافع الحج وطلب العلم ،ثم ّ
إن الرحلة
فً حد ذاتها هً محاولة اإلسهام فً الكشف عن جوانب عدة من الفكر والثقافة بالجزائر خصوصا وببالد المغارب
عموما .فالحدٌث عن الرحلة والتواصل الثقافً فً نظرنا إنما هو حدٌث عن الجوانب المختلفة ثقافٌة كانت أم علمٌة أو
أدبٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة ،وهنا ٌبرز التواصل الثقافً .وركزنا على رحالت أبً حامد العربً المشرفً المخطوطة
كنماذج تدخل ضمن أدب الرحلة خالل القرنٌن  81و81م
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وهذا المشروع هو تتمة لمشارٌع أكادٌمٌة بجامعة وهران 8والتً أشرنا إلٌها آنفا .ولعل هذا المشروع ٌتٌح لنا
إمكانٌة رصد النصوص المحلٌة لمعرفة الواقع المعاش آنذاك .ونعتمد على المنهج التارٌخً وبالمقاربة األنثروبولوجٌة
للمصادر التارٌخٌة ألهم الرحالت ببالد المغارب خالل القرنٌن  81و81م
اإلشكالية
تتحدد االشكالٌة على النحو التالً :ما هً أهم المدونات الرحلٌة ببالد المغارب وعالقتها بالجزائر خصوصا،
وببالد المغارب عموما؟ ،ما هً األدوات اإلجرائٌة األنثروبولوجٌة المتعامل معها فً النص الرحلً؟ أم هً مدرسة
تجدٌدٌة؟ .إن ما أخذناه من خالل دراستنا السابقة لمخطوط " زهر الشمارٌخ" نلحظ أن هناك مدونات أخرى فً فن
الرحلة تحتاج إلى تعرٌف وتنوٌه
وما ٌمكن االشارة إلٌه هو ّ
أن مشروعنا هذا ،فً الحقٌقة هو تكملة لمجموعة من األبحاث كنا قد أنجزناها بمركز
البحث فً األنثروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة ،إلى جانب خبرتنا المتواضعة وتجربتنا المحدودة فً تحقٌق بعض
المصادر المحلٌة المخطوط ة المتنوعة سواء داخل المركز أو خارجه .كما نعتمد على بعض الدراسات المعاصرة التً
تناولت مواضٌع متصلة بالرحلة والثقافً الحضاري والمعرفً فً الجزائر ،أمثال عبد المالك مرتاض (الجزائر) ،غالم
مـحمد (الجزائر) ،أمٌن دالي (الجزائر) ،لطفً عٌسى (تونس) ،العروسً (تونس) ،عباس الجراري (المغرب) ،عبد
القادر بوتشٌش (المغرب) .حٌث نحاول توظٌف كل هذه المراجع كقاعدة لهذه الدراسة.
 .2توزيع المهام (المحاور) على الباحثين:
جرد ألهم الرحالت التً دونت خالل العهد العثمانً
حمدادو بن عمر
أهم المصادر والمراجع والمدونات الرحلٌة ببالد المغارب والتً لها صلة بموضوع البحث
العربً بوعمامة
أهم المصادر والمراجع المعتمدة فً بداٌة الدراسة
بوسالح فاٌزة
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