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 رسالة املؤمتر
تقاس حضارات األمم مبقدار ثرواهتا العلمية واملعرفية وما مت توثيقه منها عرب القرون الطويلة من 

وألن املخزون احلضاري لألمة اإلسالمية يعد األهم من الناحيتني العلمية والتارخيية ملا قدمه الزمن، 
يعد من أمسى  ويقدمه لإلنسانية من فوائد وفرائد؛ فإن واجب البحث فيه والكشف عن مكنونه

علمية واإلنسانية واألخالقية، نظرًا حلاجة اإلنسانية اليوم ملؤثرات علمية حتد وتعاجل ما الواجبات ال
ميكن معاجلته من أزمات متثلت ابجتاه العامل حنو املادية املدمرة على حساب كل ما هو إنساين 

 وأخالقي.

شك أن املخطوطات والواثئق التارخيية املهمة تعد أبرز وسائل استعادة املعاين اإلنسانية والقيم  ال
أطرت املسرية العلمية حلقبة مهمة من حقب التاريخ اإلنساين بوجهه املشرق الذي األخالقية اليت 

، وهو ما يوجب التأكيد املستمر على ضرورة استخراج وحتقيق ودراسة مثلته احلضارة اإلسالمية
هبدف خدمة األجيال احلالية والقادمة وتعريفها املخزون التارخيي اهلائل هلذه احلضارة السامية، 

أبمهيتها كأمة خدمت ركب احلضارة اإلنسانية ورزقت ما يؤهلها لتقدمي املزيد إذا توفرت الرغبة 
 الصادقة هلذا اجليل.  األكيدة والعزمية

تشري الكثري من الدراسات إىل أن مجيع ما سبق من جهود فردية مؤسسية لدراسة وحتقيق وأرشفة 
جهل % من هذه الثروة اهلائلة اليت مت هدر الكثري منها بسبب 10املخطوطات مل يغطي ما نسبته 

 البعض أبمهية وكيفية حفظها واإلفادة منها.

نعاضد جهود من سبق يف خدمة يات فإننا نسعى عرب هذا املؤمتر أن بناء على ما تقدم من معط
تراث األمة وإنزاله على أرض الواقع يف مهمة ليست ابليسرية هتدف يف حمصلتها النهائية إىل  

هذا اخلزين اإلنسانية أمجع، ال سيما أن خدمة ابلتايل استعادة الشهود احلضاري لألمة املسلمة و 
املعرفة والعلوم اإلنسانية والتطبيقية، مما يغري أهل العلم واملعرفة بتقدمي ما اهلائل يغطي مجيع أفرع 

 بنية ما سبق من أهداف إمجالية. أمكن من خدمة هلذه اجلهود
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 إعادة دون ومؤثراً  فاعالً  يكون ال كافة  املعرفة فروع يُغطي الذي اهلائل املخزون هذا من اإلفادة إن
 إحياء  إلعادة واسع   ومدخ ل   وعظيم ، رفيع ، أمر   التحقيق   أن ذلك الرصني؛ العلمي ابلتحقيق  إحيائه

 .واملستقبل  احلاضر  خلدمة  وتوظيفه  علمية،  دراسة  ودراسِته  الرتاث،

لقد قدمنا أبن هذه احلركة العلمية العاملية اهلائلة حباجة إىل جهود اجلميع من أفراد ومؤسسات 
 املعاصر.وعلماء وابحثني لتؤيت مثارها وتعيد للعلم مكانته يف الفكر اإلنساين  

 

 أهداف املؤمتر:

أهداف من ، إىل حتقيق مجلة التارخيية والواثئق  للمخطوطات الرابع الدويل يسعى املؤمتر 
 أبرزها:

، واللقاء احلي احلاشد الواثئق التارخيية املهمةو  ئنها،وخزاالنفيسة ملخطوطات التعريف اب -1
جبمهرة من اخلرباء العامليني واملختصني واملهتمني ابلرتاث املخطوط، واالستفادة من 

 .جتارهبم

وحتقيق املخطوطات  ،ودراسة ،أرشفةو  فهرسة، أمهية دعم جهودتسليط الضوء على  -2
معاصر يستفيد من دروس املاضي وجتاربه يف ناء منط معريف بالتارخيية املهمة، لوالواثئق 

 .مجيع امليادين 

 .وضع قواعد علمية حمكمة لتحديد األولوية يف جمال دراسة وحتقيق املخطوطات -3

وأرشفة  ،ودراسة ،حتقيق فهرسة، و  االطالع على التجارب واجلهود السابقة يف جمال -4
 املخطوطات والواثئق التارخيية لإلفادة منها يف املشاريع القادمة.

 .إجياد فرص حقيقية للتعاون بني املهتمني لتحقيق األهداف املذكورة أعاله -5
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حتقيق املخطوطات حياضر فيها أشهر احملققني يف العامل، تنفيذ دورة ختصصية يف جمال  -6
 .بغية تعميم وتركيز الفائدة من حضور املؤمتر  وتتألف من جانبني نظري وعملي

 معارض علمية وفنية متخصصة مصاحبة لفعاليات املؤمتر. -7

 

حتقيق لى توفري منصة علمية للمختصني يف جمال عة للمؤمتر نظمامل عمل اجلهاتت
التزامًا أبمانة التعلم والتعليم  من منطلقات إسالمية شرعية املخطوطات والواثئق التارخيية 

عشرات اآلالف من وصيانة تراث األمة اليت كابد من أجله كتابة وأتليفًا ونسخًا وحفظًا 
علماء هذه األمة منذ عري التدوين اإلسالمي وحىت يومنا هذا، وانطالقًا من هذه الرؤية  

 وهي حبسب اآليت: ه عن حماور العلمية للمؤمتر اللجنة  تعلن

 

 حماور املؤمتر: 

يف   سسات واألفراد ؤ األخالقية على امل والضرورات ،ةالشرعي اتالواجباحملور األول: 
 .وحفظها ،صيانة املخطوطاتجمال 

،  ودراستها ،دور املؤسسات العلمية يف رعاية أعمال حتقيق املخطوطاتاحملور الثاين: 
 .واملعاصرينووضع الضوابط اخلاصة هبا، وحصر أعالمها املاضني 

احملور الثالث: الرتاث املخطوط ودوره يف إثراء الدراسات القرآنية، واحلديثية، والفقهية،  
 واألصولية، واللغوية، والتارخيية، واألخالقية، والزهدية، وغريها من العلوم اإلنسانية.

 .وإثراء حاضرها، أعادة أجماد األمة املسلمةأثر حتقيق املخطوطات يف احملور الرابع: 
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جغرافية املخطوطات  جهود األفراد واملؤسسات يف عمليات دراسة احملور اخلامس: 
 . حصرهاالعمل على ، و يف أحناء املعمورة اإلسالمية والعربية، وتتبع وجودها

علم الواثئق التارخيية، واآلاثر اإلسالمية أبنواعها، وأمهية صيانتها،  احملور السادس: 
 .ا، حتقيقهاوفهرستها، ودراسته

   دور الرتاث اإلسالمي يف جتديد وتفعيل القيم اإلنسانية.احملور السابع: 

املخطوطات العلمية وأثرها يف تسليط الضوء على روائع حضارتنا  احملور الثامن: 
 اإلسالمية والعربية، ودورها يف بناء حاضران ومستقبلنا.

 املؤثر يف تكشيف كنوز الرتاث املخطوط. أمهية علم الفهرسة، ودوره احملور التاسع:  

املخطوط   العلمي قدمي الرتاثتيف  بداعيةاإل دور التقنيات املعاصرةاحملور العاشر: 
إلبراز وجتسيد اآلالت واملخرتعات العلمية ( 3Dالثري دي ) تقنية  أبشكال منطورة مثل

 .اليت صنعها املسلمون قدميا

وحتقيق ، أمهية العمل املؤسسي والفرق البحثية يف دراسةاحملور احلادي عشر: 
 املخطوطات.

 . ، وأرشفتها، وتداوهلايف حفظ املخطوطاتدور التقنيات املعاصرة احملور الثاين عشر:  

 . للمؤمتر  األساسية  احملاور هذه أحد  يف  البحث يكون على أن  •
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 شروط اعتماد األوراق البحثية

 جملة يف  ُنشر أو ،علمية ندوة أو ،مؤمتر يف  به املشاركة تسبق قد البحث يكون أال
 .علمية

 يف  واجلدية ابألصالة يتميز وأن  البحث، كتابة  يف  ومعايريه العلمي املنهج  مراعاة جيب
 . التحليل

 .واإلجنليزية واملاليزية  العربية  ابللغة  البحوث  تُقبل

 كامال،  البحث وعنوان له، املنظمة واجلهة املؤمتر اسم على البحث من األوىل الصفحة تشتمل
 .وبريده اإلليكرتوين بدقة، ورقم هاتفه  العلمية،  ودرجته  الباحث،  واسم

 .واملالحق   املراجع  شاملة  A4 حجم  ،استحساان  صفحة وعشرين   مخساً   البحث  يتجاوز  أال

 .البحث  هناية يف واملالحق   والفهارس  واملراجع  صفحة،  كل  هناية  يف  والتعليقات  اهلوامش  وضع

  ،ملخصّا ابللغة اإلجنليزية العربية؛ ابللغةاملكتوب  لبحثيرفق ابأن  البدمالحظة مهمة: 
ويكون  ملخصًا ابللغة العربية،  ؛واملاليزية اإلجنليزية  ابللغة ويرفق ابلبحث املكتوب

 يف  للباحث الذاتية السرية وملخص ،( كلمة  150)أو  واحدة صفحة حدود يف امللخص 
 .واحدة صفحة حدود

 مواعيد مهمة:
 2020  مارس  25  :آخر أجل لتقدمي امللخصات •
 م  2020  أبريل  19-18  املوافق   هـ  1441  شعبان  26-25  السبت موعد املؤمتر: •


