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 المؤتمر الدولي الثاني لألديبات اإلسالميات باألردن

 انطباعات مشاركة

العالمية بالتعاون مع في الفترة الممتدة من السادس إلى السابع مارس من العام الجاري  3102نظَّمت رابطة األدب اإلسالمي 

إبداعات األديبة "جامعة العلوم اإلسالمية وجامعة اليرموك باألردن المؤتمر الدولي الثاني لألديبات اإلسالميات في موضوع 

 ".اإلسالمية في الفنون األدبية

السادس من شهر مارس ففي مدرج كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة العلوم اإلسالمية العالمية تم في صبيحة يوم األربعاء 

حفل االفتتاح الذي بدأ بالسالم الملكي ثم ترتيل آيات من القرآن الكريم، لتبدأ كلمات ألقاها كل من رئيس رابطة األدب اإلسالمي 

العالمية ثم كلمة رئيس جامعة العلوم اإلسالمية وكلمة رئيسة مكتب رابطة األدب اإلسالمي العالمية في األردن مرحبين 

ومعلنين عن االفتتاح الرسمي للمؤتمر ليقدم الدكتورعودة أبوعودة قصيدة ترحيبية تالها تبادل الدروع لتبدأ جلسات بالحضور 

 .المؤتمر بعد استراحة شاي قصيرة

الجلسات األربع للمؤتمر التي توزعت على مدار يومين كانت حافلة بالعديد من البحوث قدمها مجموعة من الباحثين من مختلفة 

 .العربية، من لبنان، مصر، السعودية،األردن، الجزائر، المغرب، اليمن واإلمارات العربية المتحدة البالد

، ترأس الجلسة "البعد اإلنساني والذاتي في الرواية النسائية، رؤية إسالمية": كانت في محور: الجلسة األولى للمؤتمر

سالمية العالمية باألردن ونس  الجلسة الدكتور عبد  هلل الخطيب، األستاذ الدكتور ناصر الخوالدة نائب رئيس جامعة العلوم اإل

 .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية باألردن

 :وهذه عناوين األبحاث المقدمة مرتبة حسب إلقائها في المؤتمر

 .األدب التغريبي في الفن الروائي النسائي: لبنان -نهى قاطرجي . د ♦

 لألديبة دعد الناصر (مخيم يا وطن)سان والقضية في رواية اإلن: مصر -سعد أبو الرضا . د ♦

 :السعودية -سعاد أحمد العمري . د ♦

 .من منظور إسالمي للروائية مها الفيصل( توبة وسليى)قراءة في رواية  

 :إعداد الدكتورة 

 سعاد بنت أحمد بن محمد العمري

 التاريهخقسم  –كلية اآداب /جامعة الملك سعود 

يداً استرعى انتباهي أنها من نسيج العرب المسلمين عق" تـوبة وسـلي " عند قراءتي لرواية 

فهي من الروايات المؤثرة والملهمة ألقالم األدباء . وفكراً ؛ لغة وبياناً ؛ أسلوباً وفكراً وموروثاً حكائياً 

وكذا األثر , والمثقفين لتفتح لهم آفاقاً واسعة في مجال النقد األدبي وإبراز الجوانب األدبية والفنية 
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كر ؛ والعقيدة التي حكمت الرواية من أولها إلى وسأكتفي بالوقوف عند العقيدة والف. اإلسالمي فيها 

 .والدين اإلسالمي ينقسم إلى عقيدة وعبادات ومعامالت  –منتهاها هي اإلسالم 

وهذه المحاور التي برزت في الرواية توضح أنها نسيج منسجم مع اإلسالم في كل جزئية من 

 .جزئياتها , وفي كل حكاية وجملة 
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