
 

 
 

 

 

 

 
كليت العلىم االجتماعيت واإلنسانيت 

 مخبر الفينىمينىلىجيا وتطبيقاتها

غضاء مشروع ألبحث وألتكوين ألجامػي 
 
 :وألذي غووأهه PRFUيوظم أ

هي"
 
 "قرأءة من موظور مقاربات ألػلوم أالجتماغية: ألقصص ألقرأ

 : حىلدكتىراليت دوليتورشت 

 كيف وستفيد مه المعارف الحديثة :رهان العلوم في مقاربة القرآن

The challenge of sciences in approaching the Qur'an:  

How to take advantage of modern knowledge 

 

 09.00 بدأية من ألساغة 2019 ديسمبر 19 و18: بتاريخ

 "La phénoménologie et ses applicationsالفينىمينىلىجيا وتطبيقاتها "مخبر في 

 (la rocadeألقطب ألجديد ) مقابل ألمطػم ألجامػي  bloc laboratoires بمجمع ألمخابر 3ألطابق 

 - Bienvenue à tous – You are all welcomeمرحبا بكم جميعا 

 صحابتو، إليو احتاج مما القميل إال القرآن من يفسر لم محمَّندا الرسول أنَّن  المعموم من :ديباجة الموضوع
 لذلك عمما التشكُّل درجة يبمغ لم الراشدة بالخالفة ُيعَرف ما عيد في القرآن تفسير أنَّن  أيضا المعموم ومن
 موروث ذلك عن ونتج الزمن في تقدمنا كمما وآلياتيا مناىجيا وتتراكم تختمف التفسير اتجاىات كانت

. القرآن عرفو ما والبحث االعتناء من اإلسالمية العربية الثقافة في نص يعرف لم أنو يؤكد ُمِيم تفسيري
 المحظور "في الوقوع من ُمسيَّنجة األحيان من كثير في كانت التفسيرية والمداخل االتجاىات ىذه ولكنَّن 

 مقام يقوم والمعارف العموم من متينٍ  إلى االستناد دون" القرآن في بالرأي القول "ُيسمَّنى ما أي" الديني
 مقاربات يحتمل مِرنٌ  نص أنو يرى من بين كبيرة تجاذب دائرة في القرآن وقوع كمِّو ذلك عن ونتج البرىان،
 بو سمحوا قد األقدمون كان ما إال يستمدىا التي العموم من يقبل ال نص أنو يرى ومن 1ومتعددة مختمفة
 تحجر من التجاذب ىذا أفرزه ما ُينكر أن لباحث يمكن وال . 2القرآني النص بمضمون التزام من ووظفوه
 توظيف منع عن نتج حين خطورة أكثر مبمغا بمغ األمر لعلَّن  بل الغالب االتجاه ألنو القراءة وآليات لممناىج

 بل ىو خصائصو بسبب ال القرآني النص فانغمق االجتياد لباب إغالقٌ  القرآن فيم في القديمة العموم غير
 .البحثية غاياِتيم الدينية حيطُتيم غمبت الذين وباحثيو مفسِّريو خصائص بسبب

 يتوقف التي العموم أي" العموم استمداد"بـــ ُيعرف ما سياق في المسألة طرح نعيد أن رأينا السياق ىذا في
 ىل: وىي نعيشو الذي واقعنا فَرضيا إشكاليةً  العممية بالنزاىة محكومة بطريقة وأثرنا القرآن فيميا عمى
 ومع نعيشو الذي الواقع مع يتناسب فيما القرآن فيم في الحديثة المعارف مجموبات من نستفيد أن يمكن
 القراءة مأزق من الخروج ألمل تضييعا االنغالق مزيد يجعل جدا سريع بشكل المتطور المعرفي النسق
 الخوف ىذا أنَّن  خاصة العقائدية االتيام دائرة الوقوع من الخوف َفْرطُ  فرضيما مأزقان وىما الفيم ومأزق
رٍ  غير يصبح  .العقيدة دائرة أمام تضيق والتأويل البحث دائرة جعل إذا ُمـَبـرَّن
" العموم استمداد "سياق في نعتمد أن المعرفي المستوى عمى جدا الميم من يكون قد أنو رأينا األساس ىذا وعمى
 في العموم من ذلك غير إلى أيضا احتجنا وربما الشاسعة اإلنسانية العموم حقول إلى تنتمي مفاىيم من كثيرا

 من كثيرا أنَّن  خاصة األحداث جديد أمام النتائج جديد إليو ُيضيف بحثا القرآن في البحث طريق إلحياء محاولة
 لو تغنينا أن يمكن الخطاب وتحميل النصوص مقاربة في كبيرة نجاحات حقق قد اإلنسانية العموم مفاىيم

ر كثير عن طبقناىا . ُمَعادٍ  ُمَكرَّن
                                                           

. كموقف مدرسة أىل الرأي المنفتحة عمى استعمال النشاط العقمي والجدل في فيم النص القرآني  1
. كما عّبرت عن ذلك مدرسة أىل الحديث  2



 

 
 

:  المحاور األساسية لورشة العمل
القرآن وأدوات العموم االجتماعية؛ - 
تقييم نقدي؛ : القرآن والمقاربات التراثية- 
القرآن ونظريات تحميل الخطاب؛ - 
القرآن والسيميائيات؛  - 

 2019 ديسمبر 18يىم : ةفعالياث الىرش

  افتتاح ورشة العمل09:00
 كممة عميد كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية

 كممة مدير مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتيا
 قراءة: القرآني القصص( الجامعي التكويني البحث مشاريع )PRFU مشروع رئيسكممة 

 االجتماعية العموم مقاربات منظور من
 عميها يراهن أن يمكن التي اإلبستمولوجية واإلشكاالت القرآن :الجمسة األولى

 هشام لطفي زرقة. أ: رئيس الجمسة
  لمقرآن؟ معاصر فيم في تساىم أن العرفانية لمعموم يمكن ىل 09:15-09:35

 . تونس –المعيد العالي لمعموم اإلنسانية بمدنين – غزالمحفوظ . أ
  والغايات اآلليات القرآني النص لفيم مدخال السيميائي المنيج 09:35-09:55

 تونس- تونس  – السالميىادية . أ
 النص عمى الحديثة واألدبية المغوية النظريات تطبيقات من 09:55-10:15
 ,College of Arts and Humanities العواسموى، . أ - األولون بو يأت لم ما: القرآني

Swansea University – United Kingdom ( عبرvidéo conférence) 

 الدراسات ومناىج آفاق توسيع في ودوره الجديد الكالم عمم 10:15-10:35
الجزائر – جامعة تممسان – قسم العموم اإلسالمية  – سعيديزكرياء . أ. - القرآنية
 والقيمة لممعنى استشكال: المقدس وخطابات القرآن 10:35-10:55

الجزائر – جامعة تممسان  – فمسفة الشعبة – بمقناديلعبد القادر . أ
 

 13:30-10:55 استراحة– مناقشة 
 

 القرآني المتن عمى معاصرة منهجية تطبيقات: الجمسة الثانية
أ عبد القادر بمقناديل : رئيس الجمسة

قراءة : من أنماط العالقات االجتماعية في النص القرآني 13:30-13:50
الجزائر  – غردايةجامعة  – عمم االجتماعقسم  – خواجةعبد العزيز . أ .ونقد ذاتي
لطفي ىشام . أ .الشرك بين التحميل البنيوي والسرد القرآني 13:50-14:10

الجزائر  – تممسانجامعة  – العموم االجتماعيةقسم  – زرقة
14:10-14:30 L’expérience gustative dans le texte coranique 

الجزائر – جامعة تممسان – قسم المغة الفرنسية  – بموساتأمال . أ
14:50-14:30  Al-Tāqāwul  entre Nouh et les leaders de son التقاول 

peuple dans le texte coranique –étude de la progression et/ou de la 
discontinuité thématique. قسم عمم النفس جامعة تممسان الجزائربن حبيبعبد المجيد . أ  

 

 16:00-14:50 استراحة –مناقشة 
 



 

 
 

 2019 ديسمبر 19يىم : ةفعالياث الىرش

 يوم التكوين الدكتورالي افتتاح 09:00
  عطارأحمد. أ: رئيس الجمسة

  الكريم القرآن فيم في العربية عموم دور 09:00-10:00
 . تونس –المعيد العالي لمعموم اإلنسانية بمدنين – غزالمحفوظ . أ

  الكريم القرآن في وفرعون موسى قصة تناول 10:00-11:00
  االجتماعية العموم مفاىيم ضوء عمى

 .الجزائر-  جامعة غرداية  –قسم عمم االجتماع – خواجةعبد العزيز . أ

     13.00 - 11.00       استراحة  -منــاقشة 
  نوح قصة فيم في ولسانية نفسية مقاربتين 13:00-14:00

  – قسم عمم النفس  –بن حبيبعبد المجيد . أ القرآني المتن في
 الجزائر- جامعة تممسان 

  القرآني التأويل دائرة في العرفاني النحو مفاىيم 14:00-15:00
 . تونس –المعيد العالي لمعموم اإلنسانية بمدنين – غزالمحفوظ . أ

 16:00-15:00 نياية أشغال الورشة العممية حول القرآن والعموم االجتماعية– منــاقشة 

 الكممة وتقديم الممتقى، وتوصيـات تكريم، الممتقى، بيان األشغال، اختتام
  جولة سياحية في مدينة تممسان.الختامية

 عطار أحمد: الممتقى رئيس
 العممية المجنة

 الجزائر- قسم العموم االجتماعية جامعة تممسان - رئيسا –زرقة ىشام لطفي
  .College of Arts and Humanities, Swansea University, U.K العوا سموى
 تونس، تونس السالمي ىادية

  تونس – المعيد العالي لمعموم اإلنسانية بمدنينغزال محفوظ
  الجزائر– جامعة غرداية –قسم عمم االجتماع  خواجة العزيز عبد
  الجزائر–قسم المغة االنكميزية جامعة تممسان  مبربش سنوسي فايزة

                               الجزائر– قسم المغة الفرنسية جامعة تممسان بموساتأمال 
  الجزائر–شعبة الفمسفة جامعة تممسان  بمقناديل القادر عبد

  الجزائر–قسم العموم اإلسالمية جامعة تممسان  السعيدي زكرياء
  الجزائر–قسم عمم النفس جامعة سيدي بمعباس  عمار الحق عبد
  الجزائر– قسم عمم النفس جامعة تممسان بن حبيب المجيد عبد

  التنظيميةالمجنة
  الجزائر–قسم عمم النفس جامعة تممسان - رئيسا– حاجبسمسبيل . أ
  الجزائر–قسم عمم النفس جامعة تممسان حمناش ليمى . أ
  الجزائر– قسم عمم النفس جامعة تممسان بن حدومريم . أ
  الجزائر– قسم عمم النفس جامعة تممسان عيناد ثابتإسماعيل . أ
  الجزائر–قسم عمم النفس جامعة تممسان بن عزوزي إبراىيم . أ

 خديجة بعكاك، رابحة بن سميمان ومحمد الشريف بن جدة : 2طمبة الماستر
 . الجزائر–قسم عمم النفس جامعة تممسان 


