ثلدمي املرشوع

 .1غنوان املرشوع:
امكتابة امخارخيية غند مؤريخ امؼيد امؼامثين ابجلزائر خالل املرهني  11و. 11دراسة يف بؼظ امامنذج
 .2اترخي اهطالق املرشوع:
2114/11/11
 .3حركيبة فركة امبحث:
أ .رئيس املرشوع:
املؤسسة
امرثبة و اموظيفة
امخخطص
انولب
الامس
جامؼة وىران
أس خاذ حمارض"أ"
اترخي
محدادو
بن معر
ب .أغضاء امفريق:
املؤسسة
امرثبة و اموظيفة
امخخطص
انولب
الامس
أس خاذ حمارض "ب" جامؼة مس خغامن
ػمل اجامتع
بوغاممة
امؼريب
ػووم الاػالم واالثطال أس خاذ مساػد "ب" جامؼة مس خغامن
ابػيل
محمد سؼيد
 .4موخص الإشاكمية املرشوع:
يمت امخؼرض يف ىذا املرشوع اإىل مؤمفات اترخيية ملؤرخني جزائريني خالل امؼيد امؼامثين ابجلزائر ،وذكل بغية دراسة طريلة
امكتابة امخارخيية دلى ىؤالء املؤرخني .،كام سيمت خالل ىذا املرشوع رشح واس خنباط لك املضااي املخؼولة ابجملمتع واحلراك الاجامتغي
أهذاك .
كام سيمت أيضا اس خنباط املواػد املسرية نونظم الاجامتغية خالل امفرتة امسامفة اذلكر ،ومؼرفة رأي امنخب املؼرفية (مؤريخ امؼيد
امؼامثين) من خالل دراسة ثكل املؤمفات اميت زال جويا خمطوط اإىل حد الن .وذكل ابإغطاء امبؼد الاجامتغي والهرثوبومويج مؼمونا ىذا
من خالل دراسة ىذه املؤمفات.
ومؼل من أمه ثكل املؤمفات امخارخيية مثال :رحةل أيب راس امنارص املؼسكري ،وأكوال امخأسيس فامي وكع أو سوف يلع من
امفروسيس ،وكخاب احلول امس ندس ية يف شأن وىران واحلزيرة الهدمس ية ،وكخاب ملطة امؼجالن وزىر امشامرخي(اجلزء الول مت حتليلو
وىو يف طريق امطبع ابملركز) ،رحالت أيب حامد امؼريب املرشيف ،ابن زرفة ادلحاوي .اإىل جاهب بؼظ املؤمفات الخرى اميت سيمت
امخطرق اإههيا خالل مرشوع امبحث .
مث اإن ىذه املؤمفات ثؼكس منا اذلىنية وامؼلوية امخارخيية والدبية اميت ت من خالميا ثناول موضوع من املواضيع امخارخيية ،اميت
اكهت حمل ىؤالء املؤرخني يف فرتة حاكد حكون حرجة ملارهة مع اموضع امس يايس والاكتطادي والاجامتغي أهذاك.
وموضوع امبحث فيت حيخاج اإىل من ينفظ امغبار غنو الس امي ذكل اممك اميائل من اخملطوطات اميت حتوي مؼوومات وإاشارات
اترخيية ذو ضبغة اجامتغية وأهرثوبوموجية جساػد امباحث امليمت ابدلراسات امرتاجية اإىل فيم واكع امكتابة امخارخيية خالل امؼيد امؼامثين
اهطالكا دراسة وحتليق وورش ثكل املدوانت امخارخيية.
ومؼل من بني ادلراسات امسابلة اميت ثناومت املوضوع ومكن من زوااي جاهبية هذكر ػىل سبيل املثال :ادلكخور أبو املامس سؼد هللا
مضن كخابو اترخي اجلزائر امثلايف ،غبد امكرمي اجلزائري حملق امرتاث اجلزائري ،راحب بوانر ،أبو امؼيد دودو ،لك ىؤالء اش خغووا ػىل حتليق
ودراسة امرتاث اخملطوط ابجلزائر.
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 .5ثوزيع احملاور حسب لك ابحث:
احملور
 -1جرد وإاحطاء لك املطادر امخارخيية اخملطوطة وحتويويا من وهجة
اترخيية ،اإىل جاهب الارشاف امؼام ػىل همام أغضاء املرشوع
ومناكش هتا مؼيم وفق هظرة أاكدميية وػومية.
 -2حتويل املؤمفات امخارخيية من امناحية الاجامتغية
والهرثوبوموجية ،وحماوةل اإثراهئا من اجلاهب امسوس يو جلايف أيضا.
 -3امليام بؼموية جرد وإاحطاء نومطادر امخارخيية املطبوػة وامخؼويق
ػوهيا.

غنوان احملور
 املطادر احملوية (اخملطوطة). اجلاهب امسوس يو جلايف والهرثوبومويج يف املطادر احملوية -املطادر احملوية املطبوػة
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