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 :الديباجة 
كان فحح املغشب فححا حذًذا عليه، فحح له باب 

الكحابة والحأليف بلغة الذًن الجذًذ ، لغة العشب 

ولغة اللشآن وإلاسالم، ومن البذًهي أن ثكىن اللغة 

الىافذة إلى ىزو البالد املفحىحة محّملة باإلبذاع 

املششقي في ألادب واللغة وعلىم الذًن، فكان رلك 

حافضا للشائح املغاسبة على مىاصلة ىزا إلابذاع الزي 

. سخحجلى معامله في الىبىغ الشعشي وثأليف املصىفات

فهل كان ثأليف املغاسبة مجشد ثلليذ لحأليف املشاسكة، 

خاليا من الحجذًذ، أم إهجاصىم ثجاوص إهجاص املششق 

 إلى دسحة الحميز والاخحالف ؟

ٌعذ البحث في مىاهج الحأليف مبحثا هلذًا أصيال، 

ٌسحلل بمحاوسو واىحماماثه عن غيرو من املباحث 

الىلذًة فهى ٌعكس اخحياس املؤلف ملادة مىطىعه، 

وثشثيبه لها، وثصىسو العام ملىهج ثأليفه، كما ٌعكس 

ثلافة املؤلف وإملامه السائذ - من حهة أخشي – 

بمعاسف عصشو، فبذاًة الحأليف في املغشب إلاسالمي 

 ...هي بذاًة املىاهج

وكذ ثىىع الحأليف في املغشب إلاسالمي وجعذدت 

فلذ ألف ابن حضم .. مىطىعاثه واخحلفد مىاهجه

خ ألادًان، والفله وألادب ،  (ه454ت)اللشطبي  في ثاٍس

وألف ابن سشذ في الفلسفة والفله وعلم الكالم، وابن 

مظاء في هلذ الىحى، وابن سشيم في الىلذ ومىاهج 

خ والحظاسة وعلىم  الشعش، وابن خلذون في الحاٍس

العمشان، وكذ اجسم ىزا الحأليف باملىهجية في طشح 

املسائل والحخصص في املىطىعات، محجاوصا بزلك 

مشحلة الكحابة العامة التي ثمتزج فيها املسائل العلمية 

ولعلماء املغشب إلاسالمي ...باألخباس وسشد الشواًات

خ لهزو البلعة  وأهذلسه حهىد ال ثىكش في الحأٍس

وحسبىا ىزو الىمارج ... الىاسعة من أسض إلاسالم

التي ركشهاىا أمثلة على غضاسة الحأليف ومىاهجه في 

الغشب إلاسالمي الزي امحذ أثشو إلى حىىبه من البالد 

لية وإلى شماله من بالد أوسوبا  . إلافٍش

واسخىاًد إلى الاوشغال املطشوح سابلا دعا فشكة الحياة 

ة والثلافية إلى ثىنيم ملحلق وططي حىل  : الفكٍش

 ."مىاهج التألُف عىد علماء املغزب إلاضالمي"

 

 

 



 :أهداف امللتقى

ف بمىاهج جألُف علماء املغزب إلاضالمي-   .التعٍز

الىقىف على أهمُت مىاهج التألُف، ومدي جأثزها بمؤلفاث - 

 .املشارقت

جحدًد خصىصُت مىاهج املؤلفين في املغزب إلاضالمي الذًً - 

 .أضافىا مفاهُم جدًدة

: محاور امللتقى

مىاهج التألُف الفلطفي والىقدي عىد علماء  :املحىرروو 

 .املغزب إلاضالمي

 .مىاهج التألُف عىد أدباء املغزب إلاضالمي  :املحىر الثاوي

 . مىاهج جألُف املصىفاث والتراجُم :لثاملحىر الثا

 .مىاهج جألُف املؤرخين في املغزب إلاضالمي: املحىر الزابع

 محصز وردة. د :رئِظ امللتقى

 محمد مزجاض. د/ أ :مدًز امللتقى

 :أعضاء اللجىت العلمُت

 -جامعت جلمطان  -د محمد مزجاض .أ

 -جامعت جلمطان-ملُاويد محمد .أ

 -جامعت جلمطان-د محمد سمزي .أ

 -جامعت جلمطان-وردة محصز. د

  –جامعت جلمطان -هجالء مزجاض .د

 -جامعت جلمطان-شهُىاس ٌطمت بً سرقت .د

  – املزكش الجامعي مغىُت –هىرٍت بً عدي . د

 –جامعت جلمطان –بً مداح شمِطت. د

  –جامعت جلمطان –ضتي بىكلُخت . د

  -جامعت جلمطان–لُلى رحماوي . د

ت ضاس ي .د   -جامعت جلمطان-بدٍر

 -جامعت جلمطان-ة حُاة عمار. د

 - جامعت جلمطان– شعبان صاري سولُخت. د

د  . أ  -جامعت جلمطان-محمد رمين ًٍش

 :اللجىت التىظُمُت

 حُاة معاصزي . أ         وهِطت ضعُدي . أ

 أضماء دوالث. أ          ضتي بىكلُخت . د

د. أ ت رحماوي. د     محمد رمين ًٍش  مختاٍر

 هجاة دوالث. أ    ضُد أحمد هاًزي . أ

 بً عدلت شهزساد . أ                 ملُكت رابح. أ

س ي . أ  اضمهان لحلى. أ         عائشت دَر

 هجاة بلعباص. د             رجاء بلبشير . أ

 حضزي فاطمت الشهزاء. بً عدٌظ سهيرة      أ. د

 قُالو فاطمت. هشام جاولي               د. أ

 بً عشوس هبُلت.عابت ضهام             أ.أ

 مغني فتح هللا. أ

 :مىاعُد مهّمت

 06/2021 / 30: ًىم اوعقاد امللتقى

 .16/06/2021: آخز أجل الضتقباو ورقت البحث

 20/07/2021: آخز أجل الضتقباو البحىث كاملت ًىم

 :شزوط املشاركت

 .أن ًكىن البحث أصُال ولم ٌطبق له اليشز - 

 في 18الحجم ( traditional Arabic)جكتب املداخالث بخط-

 .في الهىامش14املتن، و

   صفحت 18- 12بين :عدد صفحاث املداخلت-

 كلمت وال جتعدي 600جكىن ورقت البحث املقدمت ال جقل عً 

 كلمت ، على أن جقدم البحىث كاملت بعد امللتقى قصد 1000

 .وشزها بعد جحكُمها 

غاث، قاعت املحاضزاث : مكان اوعقاد امللتقى
ّ
كلُت آلاداب والل

غاث)
ّ
 .(الل

د الالكترووي التالي-  :جزضل امللخصاث إلى البًر

- Dirassatfikria@outlook.fr 

  0553.82.8437 :رقم الهاجف -

mailto:Dirassatfikria@outlook.fr

