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 قسم اللّغة العربية 

  نظم ملتقى دوليا حول:ي         

 " السرية النبوية يف الكتاابت الأدبية عند املسترشقني"

 م2020مارس  11-10 هـ املوافق 1441رجب  17- 16يويم:

 عبد امحليد ابن ابديس  بقاعة احملارضات الكربى 
 

 ادليباجة:
 

العريب الإساليم يف هذا العرص، حيث سارعوا  الرتاثلقد أأوىل املسترشقون عناية كبرية  خبدمة 

لإخراج كثري من اخملطوطات من مدافهنا يف مكتبات الرشق والغرب، ومعلوا عىل حتقيقها والتعريف 

ناكرها، بل اإن  بفنون التأأليف يف  احلضارة الإسالمية  جفهودمه يف هذا الس بق العلمي ل ميكن اإ

 نات  قاعدة أأساسا ومنطلقا للمحققني العرب، ايذنن نان مساعهيم يف حتقيق الرتاث العريب الإساليم

 أأغلهبم تالميذ لأولئك املسترشقني.

ل وعرج  عليه؛ ناشفة  ول خيتلف اثنان يف أأن هجود املسترشقني       مل تدع حقال معرفيا اإ

 ية املؤلفات  واملعارف اليت حتوهيا ، لس امي أأن جل اخملطوطات حوهتا مكتباهتم يف ادلول الغرب 

وقد شّّك موضوع الس نة النبوية  وسرية الرسول صىل هللا عليه وسمل وحقيقة رسالته اليت أأنزل  من 

مشاكة الكتب الساموية السابقة هاجسا معرفيا، انهيك ّعام ُحقق يف موضوع السرية خاصة واحلديث 

يت أأعدوها لتسهيل النبوي ابملوازاة مع ذكل والس نة عامة، وكذا تكل الفهارس والكّشافات الفنية ال

الوصول لّك مرغوب مطلوب حيتاجه لك ابحث، فقد طالعتنا البدلان الغربية بأألسنهتا اخملتلفة 
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الإس باتية والفرنس ية والإجنلزيية والروس ية واجملرية وغريها بكتب تسابقوا فهيا لتناول موضوع السرية 

ما بدافع الط ما بدافع املعرفة وحبثا عن احلقيقة واإ  عن والتشكيك كام هو معروف عند بعضهم.النبوية؛  اإ

فهناك من كتب عن النيب صىل هللا عليه وسمل بوصفه خشصية جمددة يف اترخي الإنساتية وهناك       

من كتب عن السرية بكوهنا أأمنوذج حياة للبرشية اليت تنشد  اخلري والسالم، كام أألّف بعضهم كتبا 

اول أأن تشو  حقيقة رسالته وتطمس واقعية سريته يف تنتقص من شأأن النيب صىل هللا عليه وسمل وحت

 هذ  احلياة.

 

 اإشاكلية امللتقى:
اتطالقا من هذ  املفارقة يف اهامتم املسترشقني ابلسرية النبوية ارتأأت جامعة الأمري عبد القادر للعلوم 

الإسالمية أأن تناقش هذ  الرؤية املتباينة عند املسترشقني مبا اقتضته اإشاكلية املؤمتر اليت متثل  فامي 

 يأأيت: 

ذا نان املسترشقون مه الس باقون للكتابة يف موضوع       السرية النبوية يف هذا العرص مفا هو حافزمه اإ

يف هذا الس بق ؟  وبأأي رؤية تقدية ومسار علمي  تناولوا هبام هذا املوضوع؟ كيف نان للأدب جبميع 

ضفاء جاتب امجلالية الفنية من خالل موضوع التعريف ابلسرية ايذاتية خاصة، وهو  فنوته دور يف اإ

ية منازلها ومتثّل حقاقق حياهتا اليت غريت من فكر الشعوب موضوع   كثريا ما أأنزل الشخصيات العامل 

وأأثرت يف توهجاهتا؟ هل اس تطاع  كتاابت املسترشقني يف السرية النبوية اليت ل تزال ترتى أأن 

 تتجاوز النظرة القارصة لهذ   السرية ومتنحها ماكنهتا بني سري الشخصيات العظمية يف العامل؟ 

    أأهداف امللتقى:

آة الأدب الاسترشايق.البحث -  يف العالقة بني الرشق والغرب واتعاكسها يف مرأ

 تأأكيد خصوصية السرية النبوية وبيان تأأثريها يف أأدب املسترشقني.-

 اس تقراء جاملية النص الأديب الاسترشايق يف موضوع السرية النبوية.-

 بوصفه قراءة أأخرى يف أأبعاد السرية النبوية. الاهامتم ابلأدب الاسترشايق -

طار رؤية الآخر للسرية النبوية.  -  تفعيل مقصد حوار احلضارات يف اإ
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 حماور امللتقى:
 احملور الأول : السرية النبوية ومرجعيات القراءة.

 احملور الثاين : السرية النبوية وادلراسات الاسترشاقية.

 والفنون الأدبية عند املسترشقني:احملور الثالث: السرية النبوية   

 ب/ الرسد        - أأ/ الشعر             

 احملورالرابع: السرية النبوية واملتخيل الأديب عند املسترشقني.

 احملور اخلامس: الأبعاد الإنساتية واحلضارية للسرية النبوية يف الكتاابت الأدبية عند املسترشقني.

 -رؤية تقدية -والكتاابت الأدبية الاسترشاقية : السرية النبوية احملورالسادس

 

 :رشوط الورقة العلمية
 جيب أأن تتوفر يف الورقة العلمية مجةل من الرشوط توردها يف النقاط الآتية:ـ 

 ـ تكون املداخةل يف أأحد احملاور احملّددة.

تكون املداخةل أأصيةل مل يس بق أأن قّدم  للمشاركة يف ملتقى سابق، أأو ـ أأصاةل البحث؛ حبيث 

 نرشت يف جمةل علمية أأو كتاب، وليس  مس تةّل من رساةل علمية.

ّ احث اجِلّدة والعمق يف موضوعه،واـ حتري الب  باع مهنجية البحث العلمي يف الكتابة.ت

 ـ ذكر كّشاف املصادر واملراجع يف أآخر البحث.

 أأن نرفق الباحث ملّخصا ابلعربية والإجنلزيية ونكون ذكل قبل املقّدمة، وبعد العنوان مبارشة. ـ جيب

 .Traditional arabic 14، والهامش بـ Traditional arabic 16ـ كتابة البحث تكون خبط 

 صفحة. 30صفحة وأألّ يتجاوز  20ـ جيب أأن ل يقل البحث عن 

( لكمة، مرفقا ابس امترة املشاركة وملّخص السرية ايذاتية 500اوز )ـ نرسل ملخص املداخةل فامي ل يتج

 يف صفحتني عىل الأكرث عىل الربيد الإلكرتوين املوجود يف هناية املطوية.

جراء التعديالت.ـ الالزتام ابملواعيد احملدّ   دة لتقدمي امللخصات والأحباث واإ

جراء التعديالت اليت الزتامـ   تقرتهحا اللجنة العلمية. أأحصاب البحوث املقبوةل ابإ

 ـ تقبل الأحباث ابللغات الثالث العربية أأوالإجنلزيية أأو الفرنس ية.
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 ملتقى:  أأ. د السعيد درايج        مدنر اجلامعةالرشيف لل دنر امل

 معيد لكية الآداب واحلضارة الإسالمية                                   دلنن ثنيو               أأ.د تور ا امللتقى:  مدنر

 قيس قسم اللّغة العربيةر     أأ.د زنن ادلنن بن موىس رقيس اللّجنة العلمية:

 

 أأعضاء اللجنة العلمية:
 د/راحب  دوب . جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية..أأ  -

 الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية.                    د/ذهبية بورويس . جامعة.أأ -

آمال لوايت.  جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية  .                   .أأ  -  د/أ

آس يا جبار -املدرسة العليا للأساتذة .  د/محمد كعوان.أأ  -  قس نطينة–أ

 .01جامعة سطيف.  د/ ايسني بن عبيد.أأ  -

     رقيس مجعية الاسترشاق البولندية، ورقيس قسم دراسات الرشق الأوسط  .د/ مارك جياكن .أأ -

فريقيا، جامعة ووج، بولندا.                      وشامل اإ

يطاليا. .ـ فرانشيسكو ليجيو   جامعة روما ـ اإ

 جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية.  . أأد/عبد النارص بن طناش -

 الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية.  جامعة .  د/ليىل لعونر -

 جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية..  د/شافية هالل-

    مواعيد همّمة:

 .2020مارس  11 – 10ـ اترخي امللتقى: 

آخر موعد لس تالم امللخص:  .2020جاتفي   15ـ أ

 .2020جاتفي  20ـ الإشـــعار بقبول امللخص: 

آخر موعد لإرسال البحث  .2020فيفري  25 ـ أ

 .2020فيفري 30ـ الإشـــعار بقبول البحث 

  

 orient.colloque2020@gmail.com  ترسل امللخصات واملداخالت املقبوةل اإىل العنوان الربيدي:

mailto:orient.colloque2020@gmail.com

