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إشكالية امللتقى:
ميثل منهج البحث يف أي علم من العلوم ظاهرة حضارية تتحدد مالحمها وخصائصها وفق طبيعة املنهج وما ينطوي

عليه من مميزات علمية أو غري علمية ،فتقدم البحث العلمي رهني ابملنهج وجودا وعدما ،وعلى أساس طبيعة املنهج العلمي

تقاس طبيعة املرحلة الفكرية ألية أمة من األمم ويتجلى مدى إسهاماهتا يف إثراء احلضارة اإلنسانية عرب اترخيها املديد .

ل قد احتل املنهج يف احلضارة الغربية احلديثة مكانة هامة ،إىل حد أهنا مسيت حبضارة املنهج ،وقد يفهم من ذلك أن

احلضارات السابقة مبا فيها احلضارة العربية اإلسالمية ليست حضارة منهج ابملعىن الذي أصبح يعنيه املنهج يف الغرب اليوم،
فقد درج الكثري من فالسفة العلم وامليتودولوجيني على تناول املنهج العلمي اعتبارا من القرن السابع عشر ،اتريخ ظهور
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كتاب "االورغانون اجلديد" لـ ـ "فرانسيس بيكون " الذي اعترب البداية احلقيقية ملعامل املنهج العلمي ،فعادة ما ينظر إىل

جمهودات العلماء السابقني على "بيكون" و" جون ستيوارت ميل" و"دوركامي" وغريهم  ...على أهنا حماوالت مل ترق إىل

مستوى املنهج العلمي الدقيق ،ومن هنا جاءت إشكالية هذا امللتقى لتطرح سؤال املنهج عند العلماء واملفكرين العرب

واملسلمني من منظور ابيستمولوجي ،ال من منظور سردي اترخيي.

حقا هناك الكثري من الدراسات العربية واإلسالمية اليت تناولت موضوع إسهامات العلماء العرب واملسلمني يف جمال

املنهج إال أن اغلبها يكاد يغلب عليها امليل إىل األسلوب اإلنشائي التقريري القائم على سرد الوقائع واستعراض االبتكارات

والنبوغ ومظاهر العبقرية وتعداد أوجه السبق واجلزم القاطع أبن العرب واملسلمني هم مكتشفو املنهج التجرييب ،بل يذهب
البعض إىل أن أعظم حدث يف اتريخ العلم العريب هو اكتشاف املنهج العلمي ،وأن العلم العريب نقل كامال إىل الغرب

احلديث  ،لكن أغلب هذه الكتاابت مل تتناول ابلدراسة موضوعات ومفاهيم وقضااي املنهج وإشكالياته من منظور

ابيستمولوجي ،فليس هناك دراسات خاصة تبحث يف املنهج العلمي عند العلماء العرب واملسلمني يف جزئياته
وتفصيالته.،وخصائصه ومميزاته ومرجعياته ومصادره ،وأبعاده ،ابستثناء األعمال اجلادة املعاصرة للدكتور "رشدي راشد" و"

الدكتور"عبد احلميد صربه" والدكتور"ماهر عبد القادر" وبعض الدراسات القليلة األخرى ،كما أن هذه الدراسات وعلى
قلتها قد اقتصرت اهتماماهتا على منهج العلوم التجريبية (االستقراء ) دون ابقي املناهج يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية (

التاريخ ،علم النفس ،علم االجتماع ،علوم اللغة)......

ومن هنا فإن اإلشكالية اليت يطرحها هذا امللتقى تتعلق ابلبحث "ف ـ ــي طبيعة" مناهج البحث عند العلماء العرب

واملسلمني ،وليس "حـ ــول" أو " عــن " هذه املناهج ،أو مقارنتها بنموذج مناهج العلم الغريب احلديث ـ الختالف النموذج

املعريف العريب اإلسالمي عن النموذج املعريف الغريب احلديث من حيث املبادئ واألصول واملفاهيم واألهداف واألبعاد،

فاملقايسة ال تكون إال بني منوذجني متكافئني ـ إن التناول االبيستمولوجي ملسألة املنهج يف الفكر العريب واإلسالمي يطرح

عدة تساؤالت منها :هل أسس العلماء العرب واملسلمني لربانمج ميتودولوجي خاص؟ وهل هناك منهج عريب إسالمي واحد
أم هناك مناهج بصيغة اجلمع؟ ما األسس االبيستمولوجية ملناهج البحث عند العلماء املسلمني يف فرتة رايدة العلم العريب
ويف مجيع جماالته املعرفية ،وما اخللفية الفكرية والفلسفية هلذه املناهج وما مرجعياهتا ومصادرها؟ وما عالقة هذه املنهاج

ابلنظرة العربية للعامل وابلسياق الفكري والتارخيي ؟ هل ميكن احلديث عن اترخيية املنهج العريب اإلسالمي؟ وهل ميكن أن

جند يف هذه املناهج ما يفيدان يف حل مشكالتنا املعرفية والدينية والثقافية املعاصرة ؟ وما مشروعية الدعوة إىل إسالمية أو

أسلمة املنهج يف الفكر العريب املعاصر؟

أهداف امللتقى:
نسعى من خالل هذا امللتقى إىل فتح نقاش جاد حول حاجتنا إىل جتديد ثقافتنا وتراثنا جبميع مكوانته العلمية وامليتودولوجية
وإعــادة قراءتــه قـراءة نقديــة بعيــدا عــن طــابع التمجيــد واحلنينيــة والتبــاهي ،قـراءة تكشـ
اإليديولوجية لتاريخ ومناهج العلوم العربية واإلسالمية.

تلـ اخللفيــات وصــور التــأويالت
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حماور امللتقى:
احملور األول" :األسس االبيستمولوجية ملناهج البحث عند العلماء العرب واملسلمني يف احلضارة العربية اإلسالمية":
 .1ـ ـ ـ يف العلوم اإلسالمية ( علم األصول  ،علم الكالم  ،الفقه  ،علوم اللغة العربية ،التصوف )
 .2ـ ـ ـ ـ يف العلوم الصورية( :املنطق والرايضيات)

 .3ـ ـ ـ ـ يف العلوم التجريبية( :الفلك ،الطب ،الفيزايء )...

 .4ـ ـ ـ ـ ـ يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ( :التاريخ ،االجتماع ،علم النفس)...

احملور الثاين " :األسس االبيستمولوجية ملناهج البحث يف الفكر العريب واإلسالمي احلديث واملعاصر:
 .1ـ ـ ـ ـ ـ يف العلوم اإلنسانية

 .2ـ ـ ـ مناهج البحث يف الفلسفة
 .3ـ ـ ـ ـ يف اللسانيات

اللجنة العلمية للملتقى:
أ.د بوعرفة عبد القادر ـ ـ جامعة وهران 2

ـ د .بوصاحليح محدان ـ ـ جامعة اجللفة
أ.د شريط خلضر ـ ـ جامعة اجلزائر  2ـ ـ ـ

أ.د قويدري االخضر

أ.د الزاوي عمر ـ ـ ـ جامعة وهران 2

أ.د ماهر عبد القادر ـ ـ جامعة اإلسكندرية ـ ـ مصر

أ.د صالح عثمان ـ ـ جامعة املنوفية ـمصر

أ.د بوساحة عمر جامعة اجلزائر 2

.دبن العريب احممد جامعة ـ اجللفة.

أ.د خالد حبري ـ ـ جامعة القريوان ـ ـ تونس

ا د بوكربوط عز الدين جامعة ـ اجللفة

د .بغداد ابي عبد القادر املركز اجلامعي غليزان

أ.د بوهالل عبد احلليم ـ جامعة ـ اجللفة

د .جلود رشيد ـ ـ ـ ـ جامعة اجللفة

د .بن شريط عبد الرمحان ـ ـ جامعة اجللفة

د  .قيالمني صباح ـ ـ ـ جامعة مخيس مليانة

د .طحطاح مربوك ـ ـ جامعة ـ اجللفة

د .بن سليمان الصادق ـ ـ جامعة اجللفة

د .ضبع مرمي ـ ـ جامعة اجللفة

د .غريب حسني ـ ـ جامعة اجللفة

د.صاغور هشام ـ ـ املركز اجلامعي غليزان

د .الدراجي زروخي ـ ـ جامعة املسيلة

د .بن يوب حممد ـ ـ املركز اجلامعي غليزان

د .بطاوي هبية ـ ـ املركز اجلامعي غليزان

د ـ طوال عبد العزيز ـ ـ جامعة اجللفة

د .بن شرقي عبد اإلله ـ ـ املركز اجلامعي غليزان

د .طييب ميلود ـ ـ جامعة اجللفة

د .بن شيخ أمساء ـ ـ ـ جامعة اجللفة

د .خلضر مولود ـ ـ ـ جامعة اجللفة

د .بوعبديل عائشة جامعة ـ ـ جامعة اجللفة

د .زبري أمحد

ـ ـ ـ جامعة اجللفة

جامعة األغواط

د.الكلي حنان ـ ـ ـ جامعة اجللفة

اللجنة التنظيمية:
أ/محايدي خضر

د /بلول أحمد

أ/بن قسمية موسى االسعد

أ /بعيطيش حممد

أ /ابكرية مسعودة

أ /حليمة عطاء هللا

أ/لوبيدة مسعودة

أ/عمور خرية

أ /رابط قادة

أ /بن العايب مسعود

أ  /سعيد حدة

أ  /عمري شهرزاد
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ضوابط املشاركة :
 -جيب أن تكون املداخالت ضمن حماور امللتقى.

 -أن ال تكون املداخالت املقرتحة أعماال سبق تقدميها يف ملتقيات او مت نشرها.

 ال جي ـ ــب أن يتج ـ ــاوز البح ـ ــث عش ـ ــرون( )20ص ـ ــفحة ـ ــط " "Simp.Arabicحج ـ ــم  14ابللغ ـ ــة العربي ـ ــة .و ـ ــط" "T.N.Romanحج ــم  12ابللغ ــة الفرنس ــية  ،ملغ ــل ابللغ ــة العربي ــة واللغ ــة االجنليزي ــة أو الفرنس ــية م ــع كلم ــات
مفتاحية

 -جيب أن تتوفر يف البحث مواصفات البحث العلمي املتعارف عليها يف البحوث األكادميية.

 -تنشر املداخالت القيمة اليت يتم انتقاؤها من طرف اللجنة العلمية للمؤمتر يف كتاب خاص بفعاليات امللتقى.

قواعد عامة:

حتكم امللغصات واملداخالت من قبل اللجنة العلمية للملتقى
ـ ـ قبول امللغل ال يعين قبول املداخلة
ـ ترسل امللغصات إىل العنوان االلكرتوين التايل methodearabe97@gmail.com :
bousalhihh@yahoo.fr :

ـ ـ ـ رقم اهلات +213 0773372535:

مواعيد مهمة:
 آخر أجل إلرسال امللغصات 05مارس .2019-الرد على امللغصات 10مارس 2019

 -آخر أجل إلرسال املداخالت كاملة  25مارس . 2019

 الرد على املداخالت وإرسال الدعوات  10افريل .2019 -انعقاد املؤمتر يومي  23-22أفريل  2019جبامعة اجللفة

رسوم املشاركة:

 4000 :دج لألساتذة  2000 ،دج لطلبة الدكتوراه.
مالحظة:ال تتكفل اهليئة املنظمة مبصاري التنقل واإليواء واإلطعام.
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استمارة املشاركة:
االسم...................................:اللقب...................................................................:

البلد .............................................................................................................:
الوظيفة...............................:املؤسسة...................................................................:

الربيد اإللكرتوين..................................................................................................:

رقم اهلات .............................:رقم الفاكس..............................................................:

رقم احملور.......................................................................................................:

عنوان املداخلة........................................................................................................:

ملغل املداخلة ( 5أسطر):

...................................................................................................................................... .
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