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   : الملتقىديباجة   *

ذذاكٙ ذاسٚخٓا  «ًَٕرجٛح» كاَد فٙ طشٚمٓا ئنٗ االدرضاس، ػًاسج  ئساليٛح  سالنح  نى ذثذع 

انًرفّشد، ٔذركّٛف يغ داجرٓا ٔذطهؼاذٓا انخاّغح، كانرٙ أَطأذٓا سالنح تُٙ األدًش فٙ غشَاطح 

 .األَذنس خالل انمشٌ انصايٍ انٓجش٘/ انشاتغ ػطش انًٛالد٘

انرٙ لذ  ،َٕػّ، ال َجذ نّ يا ًٚاشهّ يٍ األًَاط انؼاّيح فٙ يؼهى  فشٚذ  ؛ تُٙ األدًش ذًشاءف

 ادج فٙ انؼًاسج اإلساليٛح.ذُسة ئنّٛ ػ

 ٌّ ج انذاكى انُػش٘ ْٔٛثرّ، تم ْٕ نى ذكٍ  ،انذًشاء انغاٚح يٍ ئَطاء ٔٚثذٔ أ ّٕ اسرظٓاس ل

طؼشْا سٛاسٙ يرمهمٍم يرأّصو، ٚ   فٙ يٕاجٓح ٔالغٍ  ..تٓأاػرذاد « األَذنسٛح نهزاخ»اسرذضاس  ٔاٍع 

. يٍ ُْا اسرًّذخ انذًشاء يؼُاْا .اإلٚثٛشٚحتذَٕ آَٛاس ٔضٛك ٜخش دكى ئساليٙ فٙ ضثّ انجضٚشج 

جٍ ا خانذا ٚ  نركٌٕ أشش   ،ٔٔجٕدْا ّٕ  سشٚغ. صٔالٍ ئنٗ ذإٔل  ذأل انرطثّس تم

كشَٕٔنٕجٛح  كثخ  نٔٔسٛهح  انفُاء، نًغانثح   يذأنحكٌٕ ٚأٌ  نذًشاءًؼهى أكأًَّا أسٚذ ن

لٓا كَّٕ يًصاّل خانذ   ..انًٓٛضح يٍ األّيح األَذنسٛح ٜخش تمٛحٍ  انًذرٕو االجرصاز انذضاس٘ ّٕ ا نرف

ذٓا انسٛاسٛح ٔانؼسكشٚح ػُذ ذطٛٛذِأياو ض   انذضاس٘ٔ انصمافٙ ّٕ ، ْٔزا يا ٚفّسش ذجهٙ ؼف ل

ذهك انرٙ  ،«ال غانة ئالّ هللا»فٙ ضؼاس تُٙ َػش  انًطٕتح تانشضا ٔانرسهٛى« انُضػح انمذسٚح»

 فٙ كّم صأٚح.. انضائش

أٌ  تٛذ ..ٔأضكانٓا انُٓذسٛح انًرذاخهح ،انًمشَػح حضخاسفٓا انجّػٛانذًشاء ت فدش  ػ  نمذ 

  ً ؼش ٔانؼًاسج، ٍ فٙ انّػهح انؼجٛثح تٍٛ انطّ انظاْشج انفشٚذج فٙ ْزا انًؼهى األَذنسٙ انثذٚغ؛ ذك

َٓا ٔػهٗ لثاتٓا ٔأدٕاؼ َٕافٛشْا.. ؼش انًُمٕش ػهٗ جذساٌ لاػاخ انذًشاء ٔطٛمافذٕٚاٌ انطّ 
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، ثُاء انطّ م تٍٛ انذذاخًاشم ٔٔجٕد ػاللح ذ دنٛم   ّ٘ ال سًّٛا أٌ أضؼاس انُمٕش ؼش٘ ٔانثُاء انًؼًاس

  ا يا ذشد ػهٗ نساٌ انًثُٗ راذّ.كصٛش  _ خّػٛػا نغاٚح انُمص دَظًانرٙ _

دٕاس  ٚذفؼّ إللايحٔدّ، ٔٔس   ٕش تهغح انؼػشلم انماسب أٔ انًرأّيم نٓزِ انش  ػ  األيش انز٘ ٚ  

رجهٗ يٍ خالنّ ذدٕاس   (..إلى شخص الملك الباني، أو الملك المتفّرج الحمراءاء شعرث يكحذ) ،ثاضش يؼّي  

ٌٍ ٔ سشاس  أ   .ؼهى يُٓا ئالّ  انُضس انٛسٛشال َ يؼا

ّ٘ ػًٛك، ٚذ اخ ذفػخ  ْزِ انُمٕش أٔ انشلٕش أٔ انًؼهمك، اٌ ضّ ٔيا يٍ   لّ ػٍ تؼٍذ سيض

يركايم ٚمٕو ػهٗ فهسفح يؼًاسٚح / فُّٛح  ْٙ تُاء   ٓا..ٔجُاذ تأتشاجٓا ٔلػٕسْا ػهٗ أٌ انذًشاء

  تجزٔسْا فٙ أػًاق انفهسفح اإلَساَٛح. ذضشب  أَذنسٛح، 

ٕس انرٙ ضّذْا ْزا انرجارب ٔانرجأب تٍٛ دض   ٔاالسرطشالٛحٔيٍ تٍٛ انذساساخ انؼشتٛح 

 ،لػٕس انذًشاء»دساسح انذكرٕس يذًذ انجًم :  ،ػهٗ سثٛم انًصال ش انكهًح، َزكشذ  انًاّدج ٔس  

اٜشاس األَذنسٛح انثالٛح » يذًذ ػثذ هللا ػُاٌ : ، ٔدساسح انذكرٕس«دٕٚاٌ انؼًاسج ٔانُمٕش انؼشتٛح

دٛاج انطؼش فٙ َٓاٚح »ٔدساسح انذكرٕسج دسُاء تٕصٔٚرح انطشاتهسٙ : ، «فٙ ئسثاَٛا ٔانثشذغال

 انًإسخح اإلسثاَٛح ، ٔدساساخ«األَذنس

María Jesús Rubiera Mata : Ibn al-Yayyab, el otro poeta de la Alhambra, 

1982 y Los poemas epigráficos de Ibn al-Yayyab en la Alhambra, 1970. y De 

nuevo sobre los poemas epigráficos de la Alhambra, 1967.  

  انثادصٍٛ اإلسثاٍَٛٛ :ٔدساسح  

Darío Cabanelas Rodríguez y Antonio Fernández Puertas: Inscripciones 

poéticas del Partal y de la fachada de Comares, 1974. 

 فٙ يمال نّ تؼُٕاٌ : Régis Blachère انًسرطشق انفشَسٙ ٔدساسح

 Le vizir Ibn Zumruk et son œuvre, 1936. 

 ذذد ػُٕاٌ : Emilio García Gómez نًسرطشق اإلسثاَٙ انكثٛشاْزا تاإلضافح طثؼا ئنٗ دساسح 

Poemas árabes en los muros y fuentes de La Alhambra. 

Ibn zamrak, el poeta de la alhambra, 1943.                              : ٔدساسرّ أٚضا      
   

 ضؼثحٔ تانرؼأٌ يغ لسى انفٌُٕ يٍ ْزا انًُطهك، آشش يخثش انذساساخ األدتٛح ٔانهّغٕٚح األَذنسٛح

عر الشّ »تؼُٕاٌ :  َٙصاانانٕطُٙ  انًهرمٗأٌ ٚخّػع  نكهٛح اٜداب ٔانهّغاخ، انهّغح اإلسثاَٛح

 «Los poemas epigráficos de la Alhambra . والعمارة في األنذلس _ ديوان الحمراء

 :انرانٛحنإلجاتح ػٍ انرساؤالخ  يُّ كًذأنح

 ؟ ٔانكهًح انًادجم انًٕجٕد تٍٛ ذاخفًٛا ٚكًٍ انرًاشم ٔانر 
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  األسس انجًانٛح االْرذاء ئنٗ  -انساتمح- ٔاالسرطشالٛحانؼشتٛح ْم اسرطاػد انذساساخ

 ؟ؼش تانؼًاسج فٙ ػاللح انطّ  انًضافح انًؼشفٛح انمًٛحٔ

 األدب  فٙ يا يٕلغ ْزا انُٕع يٍ انذساساخ يٍ اْرًاو انثادصٍٛ ٔطهثح انذساساخ انؼهٛا(

 ؟ ٔانرشجًح، اٜشاس ٔانفٌُٕ، انراسٚخ ٔانذضاسج..(

ّٙ انًٕجٕدج ٌ يسأنح االسرفادج يٍ انؼاللح ئ ؼش ٔانؼًاسج فٙ األَذنس، ٔستظ جذٚذ انطّ  تٍٛ فُ

ٔيثركش، ْٕ ضشٔسج  يهّذح نثس سٔح جذٚذج فٙ لشاءج ٔذذتش ْزا انرشاز  انثذس فًٛٓا تًا ْٕ دذٚس  

أَّ ال ٚضال فٙ يادذّ انًػذسٚح انكصٛش يٍ انًٕاضٛغ  يسرًش ياد٘(، ٔذأكٛذ  تطمّٛ )انًاد٘ ٔانالّ 

 انجذٚذج انرٙ ذػهخ نهثذس ٔانذساسح.

     :*المحاور المقترحة  
ق انصّمافٙ ٔانرشاجغ انسٛاسٙ انذًشاء/ 1 ّٕ   .تٍٛ انرف

  .مذاخفٙ األَذنس، ػاللح ذًاشم ٔذؼش ٔانؼًاسج / انطّ 2

 . / ضؼشاء َمٕش انذًشاء، ٔفضاءاخ انُمص3

 ./ أضؼاس انُمٕش، أضكانٓا ٔيضايُٛٓا4

 / دٕٚاٌ انذًشاء، تٍٛ انرشجًح ٔانرشيٛى.5

 انًضافح. انًؼشفٛحانذًشاء، األسس انجًانٛح ٔانمًٛح  / دٕٚا6ٌ

 انجايؼح( يذٚش) كثٛش تٕضشٚظأ. د.  الرئيس الشرفي للملتقى الوطني:*
  أ. د. تٕيذٍٚ كشٔو *رئيس الملتقى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الّلجنة التنظيمية

 فاٚضج يجاْذ٘ تطشٖ تغذاد٘

 سٛذ أدًذ َاٚش٘ جٛالنٙ تهٓاضًٙ

 نطفٙ تشتاس نكذم سًٛح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الّلجنة العلمية

 سٕانًٙ  دثٛةد.  أ. د. تٕيذٍٚ كشٔو

 فإاد تٍ يؼًشد.  أ. د. ػثذ انجهٛم يػطفأ٘

 سضٛذ ًٚاَٙد.  أ. د. يذًذ تٍ ػًش

 أيُح تٍ يُػٕسد.  يذًذ تٍ سٓهحسٛذ٘ د. أ. 

 يانكٙ  سًٛشجد.  غهٛذح صسٔلٙ أ. د.

 د. ْطاو تٍ سُٕسٙ أ. د. غٕذٙ دجٕ٘

 ًذٚح صداودد.  أ. د. ػضانذٍٚ يذٙ انذٍٚ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :شروط المشاركة

ا ال ٚرجأص غفذح ٔادذج تهغح انثذس، ٚرضًٍ يٕضٕع انثذس ٔأْذافّ  / ٚمذو1 انثادس يهّخػ 

يشفم ا تاسرًاسج يطاسكح  ، ٔٚشس م  انًهخع ػثش انثشٚذ اإلنكرشَٔٙانٕطُٙ انًهرمٗٔػاللرّ تًذأس 

 .يؼثأج، كًا ذطرشط انجّذج فٙ يٕضٕع انثذس
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ّ )ٔٚفضم ػشض ،فٙ آخش انثذس غفذح يرضًُح انًشاجغ ٔانًػادس 20/ ال ٚرجأص انثذس 2

ًٍّ غٕسا Powerpoint ثٕستُٕٚدتان  (، أٔ خشائظ..فٕذٕغشافٛح ئرا كاٌ انثذس ٚرض

 ./ ذمثم انثذٕز تادذٖ انهّغاخ اٜذٛح: انؼشتٛح، اإلسثاَٛح، انفشَسٛح، ٔاإلَجهٛضٚح3

أٌ ذكٌٕ َسخح يٍ يهخع انثذس تانهّغح انؼشتٛح تانُسثح نهثذٕز انًمذيح تادذٖ انهّغاخ  / ػه4ٗ

 .األجُثٛح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مواعيد هامة

 و2012 أتشٚم 05:  آخش أجم نرسهى انًهخػاخ 

 و2012 أتشٚم 07:  انشّد ػهٗ انًهخػاخ انًمثٕنح 

  : و2012 أتشٚم 21آخش أجم نرسهى انًذاخالخ 

  و2012 أتشٚم 30 انصالشاء: ٕٚو:  انٕطُٙ انًهرمٗذاسٚخ اَؼماد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مالحظات مهمة

 : اٜذٛحٚشجٗ يٍ انّسادج )األساذزج ٔانثادصٍٛ ٔطهثح انذساساخ انؼهٛا( األخز تانًالدظاخ 

 .ًٙذخضغ جًٛغ انثذٕز نهرذكٛى انؼه 

 ال ذمثم ئالّ انًطاسكاخ انفشدٚح 

 ذذش٘ انجذج ٔانًٕضٕػٛح ٔاالنرضاو تانؼهًٛح ٔانًُٓجٛح. 

 سرُطش انثذٕز انًمثٕنح ضًٍ ػذد خاظ يٍ يجهح انًخثش. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :لالتصال والمراسلة

 :انٕطُٙ انًهرمٗانثشٚذ اإلنكرشَٔٙ ألياَح 

e- mail 1 : hichem-andalous@hotmail.fr 
e- mail 2 : aminemebrouki13@yahoo.com 
Tel : 0 798 677 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


