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                                   خمترب القيم واجملتمع والتهمية

                                       فريق البحث يف العلوم اإلسالمية

 اجملتمع والتاريخ واحلضارةفريق البحث يف و
                                                         ينظمون

 علوم الإسلاميةلمناهج ا فيالمؤتمر الدولي الأول 

 والمؤرخين مناهج النقد بين المحدثين
يل  28/22/03أيام   2323أبر

 مقدمة :   
واردة في مختلف وتدقيق المعلومات ال العلمية،تكتسي مناهج النقد أهمية كبيرة في ضبط الحقائق 

إن على مستوى السبق إلى  المناهج،. وقد تفاوتت الأمم والحضارات في التعامل مع هذه المكتوبةالوثائق 
 . أو على مستوى التطبيق الصارم لها ،تقعيد قواعدهاأو على مستوى  ،تبنيها

: بشقيه واعد النقد مع نزول الوحي،وقد عرفت الحضارة الإسلامية الاحتكاك بأولى بواكر ق  
ية ، ل كن صياغة هذه القواعد في قالب منهجي لم تتضح  المبي َّن وهو القرآن ال كريم  والمبي ِّن وهو السنة النبو

يف.   إلا في القرن الهجري الثالث لحاجة المحدثين إلى ضبط ميراث النبوة المتمثل في الحديث الشر
غير أن التقعيد  ،لنهضةشمة في مجال النقد مع عصر اأما في أوربا فقد ظهرت محاولات محت   

التاسع عشر  الفعلي والواضح لمنهج نقدي تاريخي أوربي لم تتضح معالمه إلا في أواخر القرن الميلادي
وعلى العالم  صوصا،. وأصبح هذا المنهج مهيمنا على الساحة العلمية الأوربية خومطلع القرن العشرين

اسم منهج النقد  حتى غذا  هذا المنهج الغربي يحمل، مع تراجع إشعاع الحضارة الإسلامية ،المعاصر عموما
 .التاريخي الحديث
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، وتحديدا منهج النقد عند المحدثين الإسلامي،كثر النقاش بين المهتمين حول مناهج النقد  وقد   
. وشمل هذا النقاش أسس المنهجين وقواعدهما في نقد تاريخي الحديث في نسخته الأوربيةومنهج النقد ال

وانقسم المناقشون لهذا الموضوع بين  المكتوبة.وكذا درجة دقتهما في تمحيص النصوص  لمكتوبة،االوثيقة 
 الموضوعية.منحرف عن جادة  العلمية، وبين منصف للحقيقة

ند المحدثين وعند المؤرخين ، ولأهمية مناهج النقد عالبحث في المناهج العلمية عموما ونظرا لأهمية
يق البحث في رأى ، خصوصا يق البحث في المجتمع والتاريخ والحضارةو العلوم الإسلاميةفر التابعين  فر

، في هذا الموضوعبأكادير تنظيم مؤتمر دولي  والعلوم الإنسانية بكلية الآداب والمجتمع والتنمية مختبر القيمل
 ما.، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهالمحدثين والمؤرخين في نقد الرواياتاهج منلل كشف عن 

 وآفاق الدراسات المنهجية المعاصرة في هذا المجال.
 أهداف المؤتمر:

 بيان العلاقة الوثيقة بين علم الحديث وعلم التاريخ .1
براز نقط الاتفاق والاختلاف بين المحدثين والمؤرخين في مناهج النقد .2  إ
يات الحديثية والتاريخية .3 براز جهود العلماء قديما وحديثا في نقد المرو  إ

 المؤتمر: محاور

 العلاقة بين علم الحديث وعلم التاريخ .1
 قواعد النقد بين بين المحدثين والمؤرخين .2
 نقد المتن بين المحدثين والمؤرخين .3
 النقد العقلي بين المحدثين والمؤرخين .4
 قواعد تحقيق النصوص بين المحدثين والمؤرخين .5
 جهود المحدثين القدامى في نقد الروايات التاريخية .6
 ين في نقد الروايات التاريخيةجهود المعاصر  .7
 في علمي الحديث والتاريخآفاق الدراسات المنهجية  .8

 :ضوابط المشاركة

 أو مستلا من بحث جامعي نشره،أن لا يكون البحث سبق  .1
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 صفحة 32يتجاوز  صفحة، وألا 22أن لا يقل البحث عن  .2
 .14والهامش حجم  16المتن حجم  ،Sakkal Majallaأن يكتب البحث بخط  .3

 يرسل الباحث مع ملخص البحث صورة من جواز السفر ، ونبذة عن سيرته الذاتيةأن  .4
 تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي .5
أو عدد خاصة لمجلة أبحاث في العلوم الإنسانية "سيتم نشر البحوث المقبولة في كتاب  .6

 " والإجتماعية التي يصدرها مختبر القيم والمجتمع والتنمية

 رسوم المشاركة:

 دولار. 52  الطلبة الباحثون:               .دولار 122 :نالباحثو الأساتذة  

  :مواعيد مهمة

 2302 غشت 23:  الملخصات المقبولةعن إعلان التاريخ  2302يوليوز  03:  آخر أجل للتوصل بملخص البحث
 2323فبراير 03:  المقبولةالأبحاث عن إعلان التاريخ  2302دجنبر  03:  آخر أجل للتوصل بالبحث كاملا

يل  28/22/03أيام تاريخ انعقاد الندوة الدولية :   2323أبر
 

يد الإل كتروني للمؤتمر :            colloquelvsd.hata1@gmail.com       البر

) إرسال الملخصات، البحث كاملا،  هذا البريد عبرجميع المراسلات المتعلقة بالمؤتمر تتم       
 استفسارات...(.

 اللجنة التنظيمية للمؤتمر

  الدكتور أحمد فكير المؤتمر:منسق أعمال 
 
 أعضاء اللجنة التنظيمية الأساتذة الباحثون 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الدكتور أحمد فكير 
  والعلوم الإنسانية بأكاديركلية الآداب ، الحسن بنعبوالدكتور 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الدكتور عبد الواحد جهداني 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، الدكتور عبد العزيز قابوش 
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 يعة  ،الدكتور عمر أعميري  تارودانتبكلية الشر
 بأكادير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبد الغني الهرادي 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرالدكتور محمد أمريغ ، 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديريالدكتور أحمد الصديق ،  
 أعضاء اللجنة التنظيمية الطلبة الباحثون  

 والتنميةالطيب وشنان، مختبر القيم والمجتمع   ، مختبر القيم والمجتمع والتنميةالدكتور محمد علوان
 يوسف بلمهدي ، مختبر القيم والمجتمع والتنمية عبد الرحيم مزيان، مختبر القيم والمجتمع والتنمية

 محمد حساني، مختبر القيم والمجتمع والتنمية عبد الرزاق أحشوش، مختبر القيم والمجتمع والتنمية
 مختبر القيم والمجتمع والتنميةعمر الطاوسي،  ابراهيم أكردان، مختبر القيم والمجتمع والتنمية

 ، مختبر القيم والمجتمع والتنميةجمال محب عبد الباقي النذيري، مختبر القيم والمجتمع والتنمية
 رالآداب والعلوم الإنسانية بأكاديكلية حث، ، بانمحمد علوا. د

 اللجنة العلمية للمؤتمر
يز بلاوي د. ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرأحمد فكير د. يعة أكادير ،عبد العز  كلية الشر
 .واشنطن جونثان بروان، جامعة جورج تاون، .د كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، مصطفى مسلوتي د.

يعة أكادير ،لحسن مكراز د.  بجامعة ارلانكن نورمبرغ المانيا د. محمد نكرومي،  كلية الشر
كلية الآداب والعلوم الإنسانية  د. محمد أبو مالك باقشيش،

 بأكادير
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جهدانيعبد الواحد  د.

 بأكادير
  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرمحمد المازوني د. ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرالحسن بنعبو د.

يف العوني،   ابراهيم القادري بوتشيش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس د. جامعة أم القرى بمكة المكرمةد. حاتم الشر
د. عبد السلام أحمد محمد أبو سمحة، كلية الدراسات الإسلامية  بني ملالوالعلوم الإنسانية كلية الآداب ،محمد رستمد.

 والعربية /دبي
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية عبد ال كريم العكيوي د. شفيق أرفاق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير د.

 بأكادير
 دار الحديث الحسنية الرباط ،محمد الناصيري د. الإنسانية بأكادير، كلية الآداب والعلوم عبد العزيز قابوش د.

 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرلمين مبارك د. د. محمد البركة، كلية متعددة التخصصات تازة
يعة تارودانت، عمر أعميري د.  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يأحمد الصديق د. كلية الشر
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية عبد الغني الهرادي د.

 بأكادير
بية والتكوين بمكناس د.  سعيد بنحمادة، المركز الجهوي لمهن التر

 عبد الهادي البياض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس د. ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكاديرمحمد أمريغ د.
 


