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 حول: وطنياينّظم ملتقى 
 الخطاب الّديني بين إشكاالت التمّثل وآليات التجديد

 م.8102 أكتوبر 16و 15 يومي:  

 إشكالّية الملتقى:
عدها التكويني في ب نهض الخطاب الّديني بتمثيل الفكر اإلنساني وتأطير البنية المعرفية لهي    

المرجعي، ويعمل على تثوير الفضاءات الّذهنية التي تخلقها قضاياه المعاصرة في سياقها العالمي 
إذ ال يمكن الحديث عن معمار الفهم اإلنساني للوجود دون التطّرق إلى المكّون الّديني في بنائه 

ها سواء ما مجال نشاط أطيرية في توبخاصة أّنه بات يشّكل رافدا مهّما تعتمد عليه المعرفة البشر 
 ؛ حيث يحضر الّدين كعنصر بارز ال يمكن إغفالةالعملي ممارسةالتمثيلي أو ال جانبتعّلق منه بال

 .المعاصر ة الفكر اإلنسانين  ي  ن  مدى تأثيره على ب  
حديثية ت يحتاج الخطاب الّديني إلى نظرة ظّل الواقع المتجدد الذي تعيشه المجتمعاتوفي       

التحاور  ديثية ضمن أفقمغايرة تقوم على الموازنة بين أصوله المرجعية )السلفية( وامتداداته التح
بغرض تفعيل الميكانيزمات التي يحتاجها الخطاب الّديني لضمان فعاليته وتجديد  العالمي والتجاور

طّرق إلى هذا أهمّية الت ونحاستراتيجياته وفق ما يتماشى وخصوصية الراهن. وهو ما يلفت االنتباه 
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النوع من الخطابات بغرض طرح أهم اإلشكاالت التي يفرضها في ظل التضايف الفكري ما بعد 
الحداثي، وفي ظل التهافت الكبير على المرجعيات الّدينية المستوردة دون اعتبار لمدى مالءمتها 

ي شتى اصد هذا الخطاب تجّلت فلخصوصية البيئة المحلية، مّما خلق نوعا من الفوضى التمثّلية لمق
 بها الساحة العربية في عصرنا. حفلالممارسات التي ت

وفي خّضم هذه المعطيات يسعى مخبر تحليل الخطاب في جامعة مولود معمري تيزي وزو إلى      
 ف  ع  سالخروج بمنهجية علمية ت  بغية  ،طرح النقاش حول أهم اإلشكاالت المرتبطة بالخطاب الّديني
ومقاصد  على معطيات منطقية تتماشى المفكر العربي المعاصر في ولوج فضاء المعرفة الّدينية بناء  

وترتبط بخصوصية الواقع المعيش، ومن هنا يمكن طرح مجموعة من  ،ّنص القرآني والسّنة النبويةال
  اإلشكاالت كاآلتي:

 ما هي آليات تجديد الخطاب الديني ليناسب روح العصر؟ -
 منضتيسير آليات فهم الخطاب الديني في ضوء أزمة الفكر العربي المعاصر كيف يتم  -

 ؟عالقته باآلخر
 في إصالح المنظومة الّدينية بالجزائر؟ العلميّ دور مناهج التفكير هو ما  -
 كيف يمكن النظر إلى عالقة الخطاب الّديني بمنتجه ومتلقيه؟  -
 النخبة الدينية في حل إشكاالت االختالف حول الّدين؟ ما هو دور -
 ماهي آثار مشكالت الخطاب الّديني المعاصرة على األفراد والمجتمعات؟ -

 أهداف الملتقى:
 .طرح أهم اإلشكاالت التي تعترض الخطاب الديني المعاصر .1
 .التعّرف على التجارب الناجحة في مجال تجديد الخطاب الّديني .2
 .كتمثل عمليالّدينية الديني كتوجيه شرعي والممارسة  الّنصمعرفة العالقة بين  .3
 .في إعادة قراءة الخطاب الّديني ةمناهج المعاصر الاالستفادة من  .4
 تتّبع سيرورة الخطاب الّديني الجزائري وتجلياتها في المنظومات االجتماعية. .5
 .أزمة التعصب والتضّخمالوصول إلى آليات تحرير العقل الدّيني العربي من  .6

 محاور الملتقى:
 الخطاب الديني المعاصر بين األصول المرجعية والمناهج التحديثية. .1
 .الخطاب الّديني لمواكبة العصر جديدآليات ت .2
 .المنهج العلمي في حل مشكالت الخطاب الّديني .3
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 .بتمّثله العمليعالقة مقاصد الخطاب الّديني  .4
 .الجزائرية في ظل االستناد إلى المرجعيات الخارجيةتغييب المرجعية الدينية  .5
شكالية المصطلحات المغلوطة. .6  الجدل حول اللباس الشرعي وا 
 .الخطاب الّديني وقضايا اإلنسان المعاصر .7
 الخطاب الّديني بين غياب الفهم ومزالق التأويل المغلوط. .8
 الوسطية كحل نحو مسار تصحيح الوعي الدّيني. .9

 اللجنة العلمية: 
 اللجنة العلمية: د. سامية داودي ةرئيس

 أ.د آمنة بلعلى -
 أ.د ذهبية حمو الحاج -
 أ.د راوية يحياوي -
 د. علي حمدوش -
 د. فتيحة بوسنة  -
 مكلي د. شامة -
 أ. صليحة شتيح -
 أ. زاهية بوجناح -
 أ. ساجية مغراوي -
 أ. محمد األمين لعالونة -
 أ. نوال ميدون -

 اللجنة التنظيمية:
 اللجنة التنظيمية: د. مكلي شامة ةرئيس

 أ. صليحة شتيح -
 أ. زاهية بوجناح -
 أ. ساجية مغراوي -
 أ. محمد األمين لعالونة -
 أ. صوراية سماح -
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 شروط المشاركة:
 أن يكون البحث أصيال وغير منشور أو مشارك به في ملتقيات سابقة. -
 أن يتقيد الباحث بمحاور الملتقى. -
 تتضمن عنوان البحث والمحور كلمة، 222أن يرسل الباحث ملخص البحث بما ال يتجاوز  -

طاره المعرفي.  مع بيان أهمية الموضوع وا 
محّررة ببرنامج  كلمة، 3222ال تقل عن  أن يرسل الباحث بعد قبول الملخص مداخلته كاملة -

 في الهوامش. 12في المتن و 14( مقاس simplified arabicوورد خط )
 لغات الملتقى:

 .اللغة العربية، اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسّية، اللغة اإلنجليزية     
 مواعيد الملتقى:

 .2218 جوان 32آخر أجل الستالم ملخصات البحوث:  -
 .2218 جويلية2: اإلشعار بقبول الملخصات -
 .2218 سبتمبر 26آخر أجل الستالم البحوث كاملة:  -
 .2218 سبتمبر 27الرد على المداخالت المقبولة:  -
 .2218 أكتوبر 16و 15تاريخ انعقاد الملتقى:  -

  ال تشمل اإليواء رسوم المشاركة:
 دج لألساتذة 2222 -
   دج لطلبة الدكتوراه. 1222 -

 روابط التواصل:
 Labo.lmm.2018@gmail.com البريد اإللكتروني: -

 

                                                        


