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ديباجة الملتقى:
تع ّد األندلس من األمصار اإلسالمٌة التً كانت غنٌة بعلمائها وأدبائها الذٌن أشربت نفوسهم حبّ المعرفة
والعلم ،ونذروها للتألٌف والتصنٌف ،وأسهموا بكل ما أوتوا من رغبة فً الخلق واإلبداع ،فً دفع الحركة
الفكرٌة والثقافٌة والعلمٌة قدما بعامة ،و فً فترتً الخالفة والطوائف بخاصة.
وكان أبو محمّد علً بن حزم أحد هؤالء األعالم الكبار ،الذٌن لمعت أسماؤهم فً جوّ األندلس فً القرن
الخامس الهجري ،وتركوا بصماتهم واضحة فً حقل األدب ،والنقد ،والتارٌخ ،والمنطق ،والفقه ،وغٌرها
من العلوم ،ولع ّل هذا ،ما جعل كثٌرا من ال ّدارسٌن والمهتمٌن بالشأن األندلسً

– مستشرقٌن وعربا-

ٌهتمون  ،فً اآلونة األخٌرة  ،بشخصٌته وعلمه ،فكتبوا فٌه المؤلفات ،وأنشأوا حوله ال ّرسائل األكادٌمٌة،
من أجل بحث فنونه األدبٌّة وتوجّهاته العلمٌة والفقهٌّة ،فح ّددوا معلمها وخصائصها ،كما أجروا حوله
الموازنات والمقارنات ،قصد تحدٌد مكانته العلمٌّة بٌن نظرائه من أهل األندلس والمشرق.
وٌبدو أن هذه الجهود العلمٌّة على كثرتها ،تبقى غٌر كافٌة فً ّ
حق هذا العالمة األندلسً ،مما ٌستدعً
مزٌدا من الدراسات واألبحاث العلمٌة حول ما وصلنا من تراثه األصٌل الستظهار خباٌاه والكشف عن
درره المكنونة ،وهذا لٌس بكثٌر على رجل ٌع ّد بحق من أكثر علماء اإلسالم تصنٌفا بعد ابن جرٌر
الطبري.

ولعل هذا الٌوم الدراسً  ،الذي ٌشرُف مخبر الدراسات األدبٌة واللغوٌة األندلسٌة بتنظٌمه ٌ ،ستهدف
تحقٌق هذا المقصد.
* -محاور الملتقى:
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ابن حزم حٌاته وشخصٌته ومؤلفاته.ابن حزم شاعرا.ابن حزم كاتبا.ابن حزم ناقدا .ابن حزم وجهوده اللغوٌة .ابن حزم فقٌها .-ابن حزم وحوار األدٌان .

* -الشروط والمواعيد:
-

االنتزاو انصارو بًحاور انيىو انذراسي.
أٌ يكىٌ انبحث أكاديًيا غير ينشىر أو يعروض يٍ قبم .
أٌ ال يقم عذد صفحاث اإلسهاو عٍ  15صفحت .
تقذو اإلسهاياث في انيىو انذراسي في يذة  20دقيقت.
آخر أجم نتسهيى انًهخصاث. 2014/03/27:
ترسم ردود انقبىل بعذ انًىافقت عهى انًهخصاث قبم . 2014/04/15 :
آخر أجم نتسهيى انًذاخالث. 2014/04/31:
ترسل دعوات المشاركة بعد إرسال المداخلة كاملة قبل . 2014/05/10 :
تقديم كل المعلومات المطلوبة في بطاقة المشاركة شرط لقبول اإلسهام.
ترسل الملخصات والمداخالت إلى البريد اإللكتروني:

faclettre@mail.univ-tlemcen.dz

