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أخبارعلمية
اليىم الدراس ي :أدوات دراسة التراث العلمي وثثمينه ،وهران ،الكراسك،
 50سبتمبر 9502
بهذف جلُُم وجثمين الترار العلمي مً خالل حعشٍف أدواجه إلابعدُمىلىحُت
واملىهجُت ،هظم املشكض الىػجي للبحث في لاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت،
الكشاظكً ،ىما دساظُا بعىىان " :أدواث دساظت الترار العلمي وجثمُىه  :جحلُم
الىصىص ،جحلُل ملاسن للمظامين وجشحمتها" ،وؽؼه فشٍم البحث الزي ٌؽشف علُه
البروفعىس أحمذ حباس مً حامعت لُل) فشوعا(.
ؼكـل املخؼىغ محىس الىلاػ الزي أزاسه زلت مً أظاجزة وباحثين مً الكشاظك
وبعع الجامعاث الجضائشٍت ،حُث كذم البروفعىس أحمذ حباس حىصلت جلُُمُت
ملخخلف املؽاسَع البحثُت ،جلتها اليؽاػاث العلمُت التي أهجضها في الكشاظك على مذاس
حعع ظىىاث ( .)0900-0900إر اعخمذ البروفعىس حباس مىهجا هلذًا ملعاسه البحثي مً
خالل سبؽ أهذاف مؽاسَعه البحثُت بما حلله حىل مىطىع جاسٍخ العلىم ،مع جلذًم
مخخلف الخىحهاث املخعذدة لذساظت الىص ،داعُا إلى طشوسة الخؼشق إلى ظُاق وظشوف
وحُاة مؤلف الىص ومخخلف الكخب التي ألفها ،وكزا العصش الزي ًيخمي إلُه ،مشكضا
على كخابي البىوي وابً خلذون.
وفي جلُُمه لحصُلخه البحثُت في الكشاظك ،أحص ى البروفعىس أحمذ حباس كل
الىذواث واملحاطشاث ووسؼاث الخكىًٍ التي وؽؼها فشٍم بحثه إلى حاهب امليؽىساث.
وكذ أؼاس في هزا الصذد إلى أن أهم إهجاص حلله هى جأظِغ مكخبت سكمُت حىل جاسٍخ
العلىم جظم عذدا معخبرا مً املخؼىػاث ،وهي بمثابت مكخبت املؽشوع ،مىتهُا بالذعىة
إلى جؼىٍش ملاسباث دساظت وجثمين الترار العلمي عامت واملشجبؽ بالشٍاطُاث جحذًذا،
بالشغم مً املعىكاث التي جحىل دون رلك.
في مجال كشاءة املخؼىغ ،وحىل ظلعلت الذوساث الخكىٍيُت الثالر التي هظمها
الكشاظك جحذ إؼشاف البروفعىس  :أحمذ حباس خالل ظىتي  0902و ،0902كذمذ
الباحثت هجاة لحظيري مً الكشاظك مذاخلت مىظىمت ب ـ ـ  :مععى كشاءة املخؼىغ  :مً
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الخكىًٍ إلى الخؼبُم ،حُث اظخعشطذ خؼىاث كشاءة املخؼىغ بذء مً الذوساث
الخكىٍيُت وصىال إلى جحلُم هص للجُخالي (حىل  :كُاط الجشوح) ،كخؼبُم ملا جم
جلذًمه في وسؼاث الخكىًٍ .واهتهذ بخلذًم أهم الاظخيخاحاث املخعللت بلشاءجه وجحلُله
مىىهت بأهمُت مشاحعت املصؼلحاث وجذكُلها بهذف فهم مىطىع املخؼىغ.
عشض البروفعىس أحمذ حباس هُابت عً لاظخار  :بىصاسي عبذ املالك مً املذسظت
العلُا لألظاجزة ،اللبت ،الجضائش مذاخلت مىظىمت ب ـ  :ملذمت في جحلُم هصىص في
الشٍاطُاث باللغت العشبُت  :لادواث واملىاهج ،والتي جىاولذ خؼت كشاءة املخؼىغ بذء
بامللذمت زم اعخماد اليسخ الحذًثت ،فالترحمت ،زم البِبلُىغشافُا العامت ،مع وحىب
جىفش املؤؼشاث واملالحم ،إلى حاهب إلاؼاسة إلى اليسخ اللذًمت املشجبؼت باملىطىع ،كما
كذم ظُاق إؼكالُت وملذمت مىطىع املخؼىغ ،ومؤلفه ،مع إلاؼاسة إلى عصش
املخؼىغ أو الكخاب ،جاسٍخ الىص ،بىِخه ومىطىعه ،إلى حاهب اظخظهاس أهم
امليؽىساث راث الصلت باملىطىع ،دون إغفال مكاهت الىص في الخخصص أو املجال
وحشكُخه ،باإلطافت إلى مكاهت الىص في الخلالُذ إلاظالمُت وفترة ما كبل إلاظالم مع ركش
الذساظاث امللاسهت وخصىصُت الىص العىظُىزلافُت.
أما لاظخار ظُذي عماس ععالي مً حامعت لاغىاغ ،فلذ كذم مذاخلت مىظىمت ب ـ :
ملحت حىل املخؼىػاث الفلكُت والشٍاطُاجُت في خضائً جىاث ،وجىاول واكع مخؼىػاث
خضائً املكخبت مً حُث العىاوًٍ ،املىاطُع والخىاسٍخ ومذي جأزشها بالعىامل املىاخُت
التي ظاهمذ في إجالف حضء منها أو كلها .وكذ كؽف املخذخل عً ظاهشة كخمان معظم
العائالث مً املىؼلت أمش امخالكها للعؽشاث مً املخؼىػاث في مخخلف العلىم ،مما
ٌعكغ اوعذام الثلت وٍصعب مهمت البحث والذساظت للمخخصصين في املجال .وفي
العُاق راجه كذمذ فاًضة حابش مً حامعت وهشان مذاخلت حىل  :أهمُت حشكُت
املخؼىغ  :كخاب الاظخكمال همىرحا ،إر أؼاسث في كشاءتها لكخاب "الاظخكمال"
للمؤجمً إلى ظشوف الحكم في فترة املؤجمً في إظباهُا إلاظالمُت (0921م0920-م) التي
عشفذ عصشا رهبُا ،وكذمذ ظيرة مؤلف الكخاب ومخخلف الكخب التي جلخه ،في لاخير
عالجذ حشكُت اهخلال الكخاب في الؽشق وفي الغشب مع ٌ
حغير حضئي في عىىاهه ،وكزا
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وحىد مؽشوع الجضء الثاوي مً كخاب الاظخكمال املىظىم بـ "الهىذظت املادًت" اظدىادا
إلى ما ركشه ابً ظشجاق.
مً حهتها كذمذ لاظخارة أهِعت هشبُلي مً املذسظت العلُا لألظاجزة،
اللبت(الجضائش) ،مذاخلت حىل  :جحلُل هصىص الشٍاطُاث باللغت العشبُت اللذًمت :
إحشاءاث الخلشٍب همىرحا ،فبذأث بالخعشٍف بمىهج الخحلُل الشٍاض ي وجلىُاجه ،زم
عشحذ على جلذًم كُفُت كشاءة وجحلُم هص أو مخؼىغ في الشٍاطُاث .وفي لاخير
اظخعشطذ لاظخارة عُاد ظتي مً حامعت وهشان ،في مذاخلتها املىظىمت ب ـ ـ املىهجُت :
همارج اظخغالل مخؼىػاث في الشٍاطُاث وعلم الفلك ،عذة همارج مً كخب
ٌ
الشٍاطُاث ،إطافت إلى همارج جشحماث الىزائم املشجبؼت بالشٍاطُاث والتي كلفذ
بترحمتها .وكذ اظخخلصذ مً خالل اظخعشاطها ملخخلف الكخب املخعللت بالشٍاطُاث
مىطىع الخحلُم والذساظت وحىد الجاهب الفلعفي في كخب الشٍاطُاث اللذًمت،
وغُابه في كخب سٍاطُاث العصش الشاهً.
جمحىس الىلاػ حىل كُفُت دساظت وجحلُم وجثمين املخؼىغ في مخخلف العلىم
بأكل جكلفت ،مع جلذًم جىطُحاث حىل أهمُت البحث في جاسٍخ العلىم وطشوسة الاهخمام
بهزا املجال ،لزلك جمذ الذعىة إلى إوؽاء مكخبت حىل جاسٍخ العلىم في الكشاظك ،بهذف
مىاصلت وحعهُل مهمت جحلُم الترار العلمي وجثمُىه.
نجاة لحضيري
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