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 2018 ديسمرب 04/05
  الديباجة:

ُولد التأويل قرينا ابلّنص، فال نص بدون أتويل وال أتويل بدون نّص.، الّنص مبفهومه الواسع الذي يتعدى 
اخلطاب واملشافهة إىل وقائع الكون ونسق األحداث وكّل مظاهر الوجود يف هذا الكون. فمنذ أن رأى اإلنسان نور 

سري، فأصبح هذا الوجود ه يف الوجود امتلك انصية التفا، ومع تطّور تفسريهثا عن كنه األشياء و نفسه حب أجهدوجوده، 
يصل  اعمره وملّ  ن وراء كل ظاهر ابطن عميق قد يفينسرار يتوارى عن أشياء ال يراها يف ظاهرها، ممّا زاده يقينا أبمليئا ابأل

 إليه.
، برز ثلة من منها واإلنسانيةوتطور العلوم خاصة االجتماعية ومع امتداد األزمنة وظهور الثورة الصناعية يف أورواب 

جهودهم يف معرفة مسألة الفهم والتفسري والتأويل. فكان أن بلور الفيلسوف األملاين شالير ماخر  فذواالعلماء الذين استن
نظريته الشهرية يف علم التأويل مرتبطة مبحاولته فهم الكتاب املقدس، مث توالت الدراسات املعمقة بعد ذلك على يد كبار 

ي رحل عن م دلثاي وبعده هيدغر وغادامري مث بول ريكور وامربتو إيكو الذيلالفالسفة يف أوراب على غرار فلهرين و املفك
واحلدود واالنفتاح  نغالقص. بني االيف  فهم النّ  ا. فقد كان النشاط التأويلي لدى هؤالء منحصر مؤّخرا  هذا العامل 
 واالمتداد.

ري مردود يف هذا األوائل نصيب غ أيض الّتأويلية، فقد كان للعرب نشأة النظرية اوال نزعم أن هلؤالء كل الفضل يف 
اطيب الذين اهتّموا بقراءة القرآن الكرمي وتفسريه وأتويله على غرار اإلمام الطربي والغزايل الشّ منهم ثيني الشأن خاصة الرتا

ن ميدانه النص الّديين. فقد كان هذا الكتاب الرابين ه كاخمشري وابن عريب وغريهم كثري... على أّن علم التأويل كلّ والزّ 

  



 

ميدان  همفارقة أّسست لدى هؤالء ضرورة يقينية أنّ  شّكل اأمر املقّدس وبفعل قدسيته يف مقابل نزوله بلغة يفهمها البشر 
 صاحل لكل زمان ومكان. لبشر ابعتباره شرعة هلم ومنهاجا،خصب للعملية التأويلية مبا يصلح أحوال ا

يف الغرب ارتبط ارتباط ا وثيقا ابلكتب املقّدسة اليت   غريهملتأويل سواء عند العرب أو سبق يّتضح أن مفهوم ا ممّا
ال يزال  إىل فرق متعّددة ومذاهب خمتلفة،تباينت اّّتاهاهتا وتعّددت فرقها برية ـكانت دافعا مباشرا لظهور خصومات ك

 حيث اقرتن التفكري ابلتكفري يف هكذا مسائل، وكانت سببا مباشرا يف أتثريها ظاهرا إىل اليوم، خاصة يف الوطن العريب
ظهور ما يسمى بعصر التنوير أو الفكر التنويري قاده مفكرون من أمثال حممد أركون ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي 

 واجلابري والطيب تيزيين وطه عبد الرمحن وعلي مربوك وحممد شحرور.. 
ص وحماولة فهمه وتفسريه وأتويله منذ األزل حناول يف الغموض الذي حييط ابلنّ ي و الصراع الفكر يف خضم هذا 

فرة اليت تنتظم فيها هذه املعادلة الصعبة حماولني قدر الشّ  أن نفكّ  النص وحدود الّتأويل"سلطة "هذا امللتقى املوسوم بــ
 ال. وعليه نروم من ذلك كّله:هلذا امللتقى بقدر يف هذا اجملاإلمكان أن نسهم بفضل البحوث اّليت تتقدم 

 أهداف امللتقى:
 الوقوف على الّزخم املعريف والعمق الّتارخيي املّتصل ابلّنشاط الّتأويلي. -
 االطالع على جهود القدماء العرب يف التأسيس لعلم التأويل. -
 .االّطالع على خمرجات املفكرين والفالسفة الغربيني يف التأسيس للنظرية التأويلية احلديثة -
 االّطالع على أهم القراءات املعاصرة للّنصوص الدينية. -
 معرفة األسس املعرفية واخللفيات العقدية والسياسية للقراءات املعاصرة للنصوص الّدينية. -
 وهل هناك حدود للّتأويل؟ أم أنّه ال حدود له.اكتشاف عالقة الّتأويل كنشاط قرائي بعلم التفسري.  -
 والّتارخيية واالجتماعية اّليت تلف ابلعملية الّتأويلية.اكتشاف اخللفيات الثقافية  -
تفتح هلم آفاق البحث النقدي جديدة وجادة  ضوعاتـــــ على طرق مو  خصوصاـــ مساعدة طلبة الدكتوراه اجلدد  -

 والفكري والفلسفي ...
 إىل تلك األهداف.وقد رأت اللجنة العلمية للمؤمتر أن الكتابة والبحث يف احملاور التالية كفيلة للوصول 

 األبعاد والدالالت التارخيية. املفاهيم،، قراءة يف اهلريمينوطيقا / والّتأويلالنص  احملور األول: -
 ي ـــ سلطة الّنص وسلطة الّسياقبناء املعىن واسرتاتيجية التلقّ  احملور الثاين: -
 واملعاصرلقدمي حدود الّتأويل يف الفكر الغريب او انفتاح الّنص  احملور الثالث: -
  واملعاصر التأويل يف الفكر العريب القدمي حدودو  انفتاح النصاحملور الرابع:  -
 والّدينية والفلسفية.. األسس التأويلية يف مقاربة الّنصوص األدبية :امسور اخلـــــاحمل -



 

 إشكالية الرّتاث وحتّدايت املستقبل.، القراءات املعاصرة للنص الّديين احملور السادس: -
 النقد الثقايف والّتأويل ـ السابع:احملور  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 2مدير جامعة البليدة خالد رمولاألستاذ الدكتور  الرئيس الشريف للملتقى:
 د/ حممد طييب عميد كلية اآلداب والّلغات امللتقى:املشرف على 

 د/ علي محيداتو مدير خمرب الّدراسات األدبية والّنقدية املنّسق العام للملتقى:
 وميـــــــــــــد تــــــــــــعيد/ س: رئيس امللتقى

  اللجنة العلمية:
  رئيس اللجنة ــــ 2دةـــد/ علي محيداتو ـــ جامعة البلي   
 2جامعة البليدةــــأ . د / حممد السعيد عبديل     
 2أ.د/ بومجعة الوايل ـــ جامعة البليدة    

 أ.د محدي الشريف ــ جامعة سوهاج ــ مجهورية مصر العربية   
 2جامعة البليدةـــ  د / عبد هللا شطاح .أ

 أ.د/ حممد زوقاي ــ جامعة املدية
 املغربأ.د. سعاد مسكني ــــ جامعة تيطوان ـــ 

 2جامعة البليدة  ـــ د/ حفيظ ملواين .أ

 2جامعة البليدةـ د/ خليفة قرطي  .أ

 2جامعة اجلزائر ـــ  أ.د/ وحيد بن بوعزيز
 أ.د/ نذير بوملعايل ـــ جامعة املدية

 أ.د/ انجي شنوف ـــ جامعة املدية
 2جامعة البليدةــ د/ حليم ريوقي 

 2د/ حياة أم السعد ــ جامعة اجلزائر 
 2جامعة البليدةــــ  شنويف د/ميلود

 د/ حممد مكاكي ـــ جامعة مخيس مليانة
 2ــــ جامعة البليدةد/ حسيبة حسني 

 د/ مدقدم موالي ــ جامعة املدية



 

 2د/ عماد بن عامر ــــ جامعة البليدة
 2جامعة البليدةــــ  د/ إبراهيم فضالة

 2د/ بوعمرة مالك سونة ــ جامعة البليدة
 2جامعة البليدة ــــ د/ سليمة مدلفاف

 جامعة املديةــــ  د/ سليم حيولة
 2د/ آسيا داحو ــ جامعة البليدة

 جامعة بودواوـــ د/ فتيحة شفريي 
 2د/ توفيق شابو ـــ جامعة البليدة

 د/ عبد الرمحن الزاوي ـــ جامعة املدية
 جلنة تنظيم امللتقى:

 رئيس اللجنةـــ  د/ حممد بلعزوقي
 د/ علي منصوري

 فوزية عبد هللا سريرد/ 
 د/ رجاء مستور

 د/  رجاء بن منصور
 د/ نسيمة لوح

 عمرو زاير  /د
 د/ كمال بن جعفر

 د/ فاطمة الزهراء هنمار
 د/ فاطمة قسول

 رشيد شهبة /د
 عمر برداوي /د

 د/ احلاج تكوك
 أ/ حممد بن عمور

 أ/ أمحد زعزاع
 أ/ سيدي حممد بن كعبة

 أ/ مسري مكي



 

 أ/ داميي حممد
 حمفوظ بن عربيةأ/ 

 ملخرب الدراسات األدبية والّنقديةــــ طلبة الدكتوراه 
 مواعيد هامة:

 2018 ديسمرب 05 ــــــــــ 04موعد انعقاد امللتقى يومي •

 2018ماي  31يوم خمتصرة  بسرية ذاتيةمشفوعة آخر أجل إلرسال امللخصات  •

 2018جوان  15الرد على امللخصات املقبولة يوم •

 2018أوت  31إلرسال املداخالت كاملة يومآخر أجل  •

 2018سبتمرب 20الرد على املداخالت املقبولة يوم •

 شروط املشاركة:
يف أي ملتقى أو ندوة داخل الوطن أو ارك به صاحبه كون البحث أصيال غري منشور ومل يشأن ي •

، خبط العريب التقليدي صفحات 10وال يقل عن  صفحة 20يتجاوز  الّ من قبل وأخارجه 
 .يف التهميش تسلسليا يف هناية البحث 14يف املنت و 16حجم

 ،كلمة  50يف حدود  أن تتضمن املداخلة ملخصني أحدمها ابللغة العربية واآلخر ابللغة اإلجنليزية •
 .مشفوعا ابلكلمات املفتاحية

 ال تقبل  املداخالت الثنائية . •

ممضى من طرف املشرف يسمح هلم على طلبة الدكتوراه املقبولة مداخالهتم إرفاقها برتخيص  •
 ابملشاركة يف امللتقى.

 حقوق املشاركة:
 دوالر أمريكي 150أورو أو  100املشاركون من خارج الوطن  •

 دج6000املشاركون من داخل الوطن  •

 دج2000طلبة الدكتوراه  •

املخرب ، والنشر مبجليت والتنقل من الفندق إىل اجلامعة طعاماإليواء واإل :تغطي مصاريف املشاركة •
 ، ابإلضافة إىل حقيبة املؤمتروالقسم

 امللتقى. يف أثناءيتم تسديد حقوق املشاركة نقدا  •

  ابتداء من الساعة الثانية زواال .ديسمرب  03 يتم استقبال املشاركني يف امللتقى ابلفندق يوم •



 

 .بومرداس –تيبازة  -اجلزائر-املدية -مخيس مليانة، 2البليدة ن من جامعة: و األساتذة املشاركمالحظة: 
 .غري معنيني ابإلقامة

 ترسل امللخصات واملداخالت املقبولة إىل العنوان اإللكرتوين التايل:

saidsaid61990@yahoo.com 
   



 برنامج الملتقى الدولي الثاني ـــ سلطة النص وحدود التأويل ـــــ
 

 

 سا صباحا.10:00-سا صباحا09.00: االفتتاح-

  اياسر آغ: للقارئ  آيات بّينات من الذكر الحكيم-

 النشيد الوطني-

 د.سعيد توميكلمة ترحيبية لرئيس الملتقى: -

 أ.د/علي حميداتوكلمة رئيس المخبر: -

 د. محمد طيبي.  :كلمة السيد عميد كلية اآلداب واللغات-

  أ.د/خالد رامول كلمة السيد مدير الجامعة:-

 د.عمار جيدل.جامعة الجزائرالمداخلة االفتتاحية: -

  استراحة-

 

 علمية األولى:الجلسة ال

 سيدي بلعباس. جامعة الحبيب مونسيد/أ.رئيس الجلسة :

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
رؤية   -التأويل من الحقيقة اللغوية إلى  الثمار اليانعة    02البليدة د/عمار ساسي 10:30-10:40

 -واصفة فاحصة  
 االستطيقا والحقيقة بين التأويل والنقد )غادامير ــــ أدورنو 02الجزائر د/كمال بومنير 10:40-10:50

 نحو مشروع هيرمينوطيقا تثاقفية –فهم اآلخر  02سطيف الغني بارةد/عبد  10:50-11:00

 مدخل أصويل التأويل املصلحي وإشكالية معارضة النص المغرب د/عبد هللا عبد المؤمن 11:00-11:10

 سلطة النص وآفاق التأويل الجلفة د/محمد قراش 11:10-11:20

 

1أوال: قاعة المحاضرات. المدرج أ  

2018ديسمبر  04الثالثاءاليوم األول:  



 الجلسة العلمية الثانية:

 02محجوب. جامعة البليدة لرئيس الجلسة: أ.د/محجوب ب

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
التأويلية بين الحاجة الملحة و الحساسية المفرطة  02البليدة د/حفيظ ملواني 11:20-11:30

 "سؤال الثقافة العربية أنموذجا"
 عقبات التأويل في الثقافة العربية 02سطيف د/اليامين بن تومي 11:30-11:40

النظرية النقدية الغربية التأويل في و القصد  العراق د/خالد كاظم حميدي 11:40-11:50
 المعاصرة

من اإليديولوجية إلى التمثالت صيرورة وغائية التأويل  الجزائر وحيد بن بوعزيزد/ 11:50-12:00
 في الدراسات الثقافية

املرسل واملتلقيو النص السياق بني سلطة  قطر .مصطفى قنبرد 12:00-12:10  

 الثالثة:  العلمية الجلسة

 2البليدة.جامعة عبد هللا شطاحرئيس الجلسة: أ.د/

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 النقد الثقافي بين سلطة النص ومنهجية التأويل األردن د/إبراهيم جرادات 12:10-12:20

 المفكر مالك بن نبي " أنموذجاً ".
وسؤال  القراءات التأويلية المعاصرة للّنص القرآني، المدية د/فايزة حسناوي  12:20-12:30

 –رؤية نقدية - التجديد

 سلطة النص وحدود التأويل بلعباس د/ الحبيب مونسي 12:30-12:40

من  –األسطورة و السياسة في الفكر الفلسفي المعاصر  مصر د/حمدي الشريف 12:40-12:50
 حد التأويل إلى سلطة اليوتوبيا السياسية

" إشكاالت التأويل في الخطاب الشعري وكفاءات الملتقى  عنابة د/سميحة عباس 12:50-13:00
 نماذج شعرية مختارة"

 منــــاقـــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 13:00-13:45

 

 



 

 

 الجلسة العلمية األولى

 2جامعة الجزائرمشري بن خليفة ــــ  د.رئيس الجلسة:

 العنوان الجامعة  االسم واللقب الزمن
جماليات النص الصوفي بين داللة الرمز  تيزي وزو أحمد باجي /د 10:30-10:40

 والتأويل الفلسفي 
يف مثار الفهم وتطبيقاته  مسارات اهلرمينوطيقا 02الجزائر د/نعاس نادية 10:50 10:40

 على منطق التحول املعريف
 أسباب تعدد التأويل النحوي يف النص القرآين تيارت د/ميس سعاد 10:50-11:00
املعىن من البناء إىل إعادة البناء قراءة يف املنجز  م.ج.آفلو  دبلة د/جلول بن 11:00-11:10

يف فهم  تساندي  النقدي"التأويلية العربية حنو منوذج
 أمنوذج -النصوص واخلطاابت "حملمد ابزي

إيكو: الحركة التأويلية بين سلطة النص  أومبرتو" تونس ي ر د/سمية العم 11:10-11:20
 وسلطة القراءة"

 الجلسة العلمية الثانية:

 نسيبة زيان ـــــــ جامعة البليدة د.رئيس الجلسة: 

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 L’Effet personnage : Une المدية د/جويدة شادلي 11:20-11:30

nouvelle approche du protagoniste 

romanesque 

 Les stratégies de reformulation  02البليدة زيان نسيبةد/ 11:30-11:40
dans le cadre des résumés et des 
comptes rendus des textes 

 L’herméneutique , depuis 02البليدة  بوزنادة ليلى/د 11:40-11:50
l’antiquité jusqu’ ausc théories de 
Ricœur 

 The occident a list discourse in 02البليدة  د/شعبان محمد علي 11:50-12:00
Ama Ata adios our sister killjoy an 
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ar chetypal reading 
النص األدبي والتأويل عند روالن بارت ) موت  02البليدة  أ/فاطمة الزهراء عقال 12:00-12:10

 المؤلف (
 Le rôle du lexique dans la 2البليدة مزاري شافيةأ/  12:20ـ 12:10

compréhension d’un texte 

scientifique – le cas des étudiants de 

la 1anneé hydraulique. 

 الجلسة العلمية الثالثة:

 02حسين البليدة حسيبةرئيس الجلسة:د.

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 –استراتيجيات التأويل في العلوم العرفانية  02الجزائر  د/حياة أم السعد 12:20-12:30

اإلمساك بالمعنى مابين مقاصد الكتابة وتمثيل 
 العالم

التأويل قراءة جماعية ومحاولة فهمية بين  عنابة د/عمار قرفي 12:30-12:40

 المسموح و الممنوع

قراءة في أنساق الثقافة وتجلياتها في الرواية  الوادي د/يوسف العايب 12:40-12:50
 الجزائرية

نص إدوارد سعيد بين تأويل مهدي عامل وقراءة  02الجزائر  د/نور الدين جويني 12:50-13:00
 حميد دباشي

الجابري  –للنص الديني القراءة المعاصرة  02الجزائر  بن صالح نعيمةد/ 13:00-13:10
 -أنموذجا

   مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 13:10-13:45

 وجبة الغداء 14:00

 

 

 

 الجلسة العلمية األولى:

 رئيس الجلسة:د.سليم حيولة.جامعة المدية

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
قراءة يف كتاب "احلقيقة واملنهج" اخلطوط األساسية  مستغانم د/فاطمة فرفودة 10:30-10:40
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 .لتأويلية فلسفية للفيلسوف غادامري
فكر حممد إقبال، بني موروثه الديين وفلسفة الذات  المدية د/ سليم حيولة 10:50 10:40

 األوروبية
سلطة النص المرجعي ودنيوية التأويل في المتن  02الجزائر  د/عبد الرحمن أوغليسي 10:50-11:00

في البحث عن الذات وإنتاج األوهام  االستشراقي
 في رحلة إلى الشرق لجيرار دو نرفال

الكتابة وال نهائية القراءة والتأويل في "تأويالت  تيزي وزو حمزة مساعدي/أ 11:00-11:10
 .وتفكيكات" لمحمد شوقي الزين

 الوقف وأثره في تأويل الّنص القرآني 1وهران  مالك محمد د/ 11:10-11:20
 مكانة الذات في مقاربات فلسفة التأويل الشلف سعاد بن سعديةد/  11:30ـ  11:20

 الجلسة العلمية الثانية:

 جامعة خميس مليانة محمد مكاكي ـــرئيس الجلسة: د.

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
الهيرمينوطيقا في الفكر الغربي المعاصر ــ  بوزريعة زهرة غرناوط /أ 11:30-11:40

 غادامير ـــ بول ريكور أنموذجا
قراءة النص القرآني عند الحداثيين العرب  02الجزائر  د/علي بودربالة 11:40-11:50

 المعاصرين
الفكرية واالستراتيجيات المعرفية( ) الخلفيات  

" حز القيد  جماليات التأويل و التفكيك في رواية 02الجزائر د/ انشراح سعدي 11:50-12:00
 ـــ أنموذجا " للروائي محمد العريمي

سورة –القصص القرآني بين التأويل والظاهرية  02البليدة  توفيق غالي/أ 12:00-12:10
 يوسف نموذجا

إشكالية تقعيد مصطلحات ومفاهيم وأبعاد التأويلية  المدية ع.القادر فرجاني /أ 12:10-12:20
بين الفكر الغربي والفكر العربي ــــــ قراءة ريتشارد 

 وإسهامات علي حرب الفكرية ــ أنموذجا
سلطة النص الديني بين ظاهرية أهل السّنة  2البليدة د/ سالم شرابي 12:30ــــ  12:20

 المعتزلةوتأويل 
 

 

 



 

 

 الجلسة العلمية األولى:

 رئيس الجلسة:د.قوجيل جميلة .جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
قراءة أتويلية يف الشعر اجلزائري  -املتلقي العتبات و تفاعل 02البليدة  ف.الزهراء بودوابأ/ 10:30-10:40

 املعاصر
 "مقام البوح" لـ: عبد هللا العشي أمنوذجا

اكتشاف الميثولوجيا في الرواية الجزائرية المعاصرة  02البليدة  مكالتي شهرزادأ/ 10:50 10:40
 لفضيلة الفاروق  الشهوة
 -ةــــــــــتيـــــة أنثروبولوجية ثقافــــــمقارب -

 امللفوظ احلجاجي حلديث أم زرعبنية  02الجزائر  شميسة خلوي د/ 10:50-11:00

المناهج المعاصرة في تأويل التجربة المحمدية  02الجزائر  د/لبنى حفيان 11:00-11:10
 والتعامل مع الدين ــ هشام جعيط أنموذجا ــ .

مقاربة مفهوميه ملصطلحي التفسري والتأويل يف النقد العريب  02البليدة  أ/فراحتية نبيلة 11:10-11:20
()دراسة وصفية  

 التأويل األسطوري يف :"سيدة املقام لواسيين األعرج" 2البليدة د/ رجاء بن منصور 11:30 11:20

 جدل العبارة واإلشارة خميس مليانة د/محمد مكاكي 11:40ــ 11:30

 

 الجلسة العلمية الثانية:

 02د.عمر برداوي. جامعة البليدة  رئيس الجلسة:

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
مركزية التراث وسلطة التأويلبين أفق الفهم واستعادة  ج.النعامةم. د/ياسر آغا 11:40-11:50

 المعنى ــ النص القرآني انموذجا
مسالك التأويل في النقد الثقافي ـــ عبد هللا الغذامي  2البليدة ضيف هللا فلةأ/ 11:50-12:00

 أنموذجا
 الحقيقة.فلسفة التأويل وخطاب  2البليدة أ/ف.الزهراء زروقي 12:00-12:10

 -علي حرب-في البنية الثقافية العربية )قراءة أركيولوجية
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 انموذجا(
  02البليدة  د/ف. الزهراء نهمار 12:10-12:20
استراتيجية التلقي بين الفكر النقدي الغربي المعاصر  1وهران م صديقيلد/غا 12:20-12:30

 والفكر النقدي العربي القديم
النص والتأويل/الهيرمينوطيقا،قراءة في المفاهيم، األبعاد  تلمسان د/ آسية معالش  12:40ـ 12:30

 والدالالت التاريخية
المسيح عند النصارى بين التفسير الباطل عقيدة تأليه  بجاية د/آية هللا عاشوري  12:40-12:50

 والتأويل العاطل
 

 

 

 

 

 الجلسة العلمية األولى:

 02رئيس الجلسة:د/خليفة قرطي.جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
جماليات األثر المفتوح ومشكالت البنية في سياق العمل  02البليدة  د/ميلود شنوفي 09:00-09:10

 لـ " جيمس جويس"قراءة "أمبرتو إيكو" 
الجسد باعتباره تمثيال رمزيا : قراءة في نماذج من  السعودية د/ميساء الخواجة 09:10-09:20

 الرواية النسائية.
 التأويل بني املنطلقات واآلليات واملقاصد ورقلة د/حسين زعطوط 09:20-09:30
 والداللة اللغوية بني سلطة  القارئقراءة   النص  تيارت د/أحمد العرابي 09:30-09:40

 )دراسة تطبيقية يف النص القرآين( 
 تأويلهقراءته و هيرمنيوطيقا النص الحداثي وإشكاليات  جلفةال بوعمارة بوعيشةد/  09:40-09:50

 الجلسة العلمية الثانية:

 02رئيس الجلسة: د/حميدي بالعباس.جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن

2018ديسمبر05اليوم الثاني:األربعاء  
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األصل والتمظهرات وصراع  يف قراءة مناهج التأويل يف الرتاث بسكرة د/أحمد مداس 09:50-10:00
 املقدمات النظرية واملقدمات النظرية

محمد أركون وسؤال ماهية التراث اإلسالمي، مقاربة  معسكر د/محمد كرد 10:00-10:10
 هيرمينوطيقية فلسفية

  سلــطة النّــص وحــدود الّتأويـــــل أ.قسنطينةج. د/إلياس بن دكار 10:10-10:20
أتويل النص املقدس واإليديولوجيا يف خطاب املعتزلة / اجلاحظ يف  تيسمسيلت بشير دردار  10:20-10:30

 رسائله الكالمية، منوذجا
تأويل القلق الوجودي والعمى الّثقافي في رواية " جسد  تيزي وزو د/ راوية يحياوي  10:30-10:40

 يسكنني " لديهية لويز
 الجلسة العلمية الثالثة:

 رئيس الجلسة: د.شنوفي ميلود.جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 الرتاث وحتدايت املستقبلالقراءات املعاصرة للنص الديين إشكالية  قالمة د/سهام بودروعة 10:50 -10:40

دور المنهج التأويلي في استنطاق شفرات سلطة الّنص  بويرةال د/صليحة لطرش 10:50-11:00
 .وسلطة الّسياق

 التأويل بني إسرتاتيجيات النص وفعالية القارئ سعيدة د/عمارية حاكم 11:00-11:10
توظيف نظرية النقد الثقافي في قراءة ديوان ) أشجان  السعودية محمد الغزاوي د/ 11:10-11:20

 النيل األزرق ( للشاعر المغربي حسن األمراني 
 سلطة النص وحدود التأويل السودان فاطمة جبرد/ 11:20-11:30

 الجلسة العلمية الرابعة:

 حميداتو.جامعة البليدةعلي رئيس الجلسة:أ.د.

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
األثر المفتوح / جمالية التلقي : من سلطة النص إلى  البويرة د/ سامية عليوات 11:30-11:40

 سلطة القارئ 
" من خالل كتاب  سلطة النص الديني وتخلُّق المعنى األغواط بن عطية د/ جياللي 11:40-11:50

  بول ريكورو عند أندري الكوكاإلنجيل "التفكير في 

في فكر نصر حامد أبو  منطلقات ومآالت التأويل النصي 02الجزائر  بن ماضي ف.الزهراء د/ 11:50-12:00
 زيد

 جهود البالغيني العرب القدماء يف توجيه التأويل يف النص القرآين السعودية شاجع البصير  د/ 12:00-12:10
 التعبريي منوذجا"االحرتاس 

القراءة املعاصرة للنص الديين يف ظّل جدلية اإلبداع و االتّباع ـ  تلمسان ادييد/نصيرة ش 12:10-12:20



 حممد أركون أمنوذجا
 ةــــــــــــــــــــــــاقشــــمن      12:20-13:00
 وجبة الغداء 14:00

 

 

 العلمية األولى:الجلسة 

 .جامعة البليدةرئيس الجلسة:أ.د.محمد السعيد عبدلي

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
إغراء الشخصيات  النص الروائي الجزائري المعاصر تيارت دانيد/علي م 09:00-09:10

 ومصادمة األحاسيس

نقد النص القرآني و مصادر سلطته في تأويلية نصر  02زائر الج هاديلد/أسماء ب 09:10-09:20
 دراسة تحليلية نقدية حامد أبو زيد

 الّتأويل في الّنّص القرآنّي  )قراءة في المفهوم ( مغنية د/ أحمد دواح 09:20-09:30
 املرجعيات الفكرية للنقد الثقايف الطارف د/ليلى تحري  09:30-09:40

النص منطلقاً للتأويل،بني "احلدود والغاايت النفعية"، و"نشدان  المغرب د/محمد خريصي  09:40-09:50
 اللذة واملتاهات الغائبة".

 :العلمية الثانيةالجلسة 

 . المغربيالجلسة:د.محمد خريصرئيس 

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 حركة التأويل بين األصالة و المعاصرة األردن ن العمري يد/حس 09:50-10:00
ذات ـالمن النص إلى قا ـهيرمينوطيالريكـور : بـول  تلمسان د/نذير حابل 10:00-10:10

ل ـروع للفعـو مشـنح ...ادل ...ـش العـقا العييـوإيت

 انيـاإلنس

قضااي أتويل موضوع املرأة بني األصوليني واحملدثني.يف القرآن  02الجزائر  د/نصيرة زروطة 10:10-10:20
 والسنة والفقه

"آليات التأويل في خطاب شرح الشريشي لمقامات  أم البواقي د/مرجانة بوحوش 10:20-10:30
 الحريري"

 فاعلية التأويل عند نصر حامد أبو زيد 02 الجزائر د/فضيلة نجار 10:30-10:40
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 :الثالثةالجلسة العلمية 

 سليمة مدلفاف. جامعة البليدةد.رئيس الجلسة:

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
نقدية حلدود أتويل  الفكر العريب املعاصر وأسئلة التأويل.قراءة العراق د/زياد الحمداني 10:50 10:40

 أبو زيد.     النص القرآين عند نصر حامد 
الممارسة التأويلّية وجدلّية بناء/تقويض النسقّية الرمزّية  ميلة د/وهيبة جراح 10:50-11:00

 في النص الصوفي
وضرورات بني سلطان املعيار  مقّومات الكفاايت التأويلية للنص الوادي د/لزهر كرشو 11:00-11:10

 االستعمال وشروط االستدالل
صراع التأويالت" من ظاهراتية "هوسرل" إلى  قسنطينة قندولال ود/فوزية ب 11:10-11:20

 هيرمينوطيقية "ريكور"قراءة في "الوجود والهيرمينوطيقا"
قراءة في -والُمْحَدِثيـن النص القرآني بين تأويل القدامى  الزيتونة/تونس عادل بن تونسيد/ 11:20-11:30

 الضوابط والمفاهيم
المشروع األركوني: نحو فكر تأويلي جديد للظاهرة  2الجزائر د/نصيرة غماري  11:30-11:40

 الّدينية
 الجلسة العلمية الرابعة:

 د.عماد بن عامر.جامعة البليدةرئيس الجلسة:

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 ريكور ونظرية التأويل لبو  تبسة فيصل زياتد/ 11:40-11:50
رواية حادي التيوس ألمين  -أسس تأويل النص الروائي 02الجزائر  د/زكية يحياوي  11:50-12:00

 "أنموذجا" -الزاوي 
 التأويل وسؤال األصل.. نيتشه وفن التأويل 02الجزائر  د/عبد المالك عيادي 12:00-12:10

أطروحة المقصدية بين التأويل الحرفي والتأويالت  ورقلة حمودين د/علي 12:10-12:20
مجهول  الالمتناهية من منظور محمد مفتاح/كتاب

 .البيان
التأويل في رواية  المعنى بين سلطة المرجع وفيوضات المدية د/مسعود ناهلية 12:20-12:30

 أوالد حارتنا لنجيب محفوظ
   مناقشة 12:30-13:00
   وجبة الغداء 14:00



 

 

 

 الجلسة العلمية األولى: 

 رئيس الجلسة:د.ابراهيم فضالة.جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
في األصول االعتزالية من خالل منهج التأويل اللغوي  المدية عبد الرحمن زاوي د/ 10:30-10:40

 كتاب الكشاف الزمخشري 
 التأويل النحوي والبالغي ـــ بائية أبي تمام أنموذجا 02البليدة  صالح تيقابجيد/ 10:50 10:40
       انفتاح نصوص القرآن على نتائج العلوم المادية  02البليدة  سعيد بوخاوشد/ 10:50-11:00

 ) دراسة في الواقع والمنطق والغايات(
ثقافة االختالف في الرواية الجزائرية المعاصرة " بوابة  02البليدة  حبيبة قيرشأ/ 11:00-11:10

 الذكريات آلسيا جبار " أنموذجا
استقبال الّنقد الثقافي في العالم العربي بين الّرفض  02البليدة  صفية قادة بن سلطانأ/ 11:10-11:20

 واالحتضان
دور السياق في بناء وتلقي الخطاب المحادثاتي  بجاية د/ حكيمة حمقة 11:30ـــ 11:20

 التلفزيوني
آفاق النص ما بعد الحداثي : من االنفتاح  سطيف د/سعيدة خنصالي 11:30-11:40

 -أمبرتو إيكو نموذجا-الى إقامة الحدود الفينومينولوجي
 

 الجلسة العلمية الثانية:

 02رئيس الجلسة:د.مالك بوعمرة سونة .جامعة البليدة 

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 تجديد الخطاب الديني في فكر نصر حامد أبو زيد 02البليدة  عفاف بعطوش/أ 11:40-11:50
االنزياح المرّكب في الّنص الصوفي ـــ أبو الحسن  02البليدة  محمد بن كعبةسيدي د/ 11:50-12:00

 الششتري أنموذجا
 تشّكل خطاب التفسير وتحقق بالغة التأويل 02البليدة  فهيمة لخضاري أ/ 12:00-12:10

01ثالثا: الورشة رقم  

 



دعائم الّنص المرجع واألدوات اإلجرائية ومهارات المؤول  02البليدة  رجاء مستورد/ 12:10-12:20
 تأويل التراث حديثا ــــ مولود قاسم أنموذجا

 من مالمح تأصيل تأويل النص الديني 02البليدة  عبد القادر سريرع.هللا/أ 12:20-12:30
تفكيك المثاقفة الغربية وإشكاالت  -التأويل الثقافي 02البليدة  هبة عبد العزيزأ/ 12:30-12:40

 -القراءة
 

 

 

 الجلسة العلمية األولى:

 المدية رئيس الجلسة:د.ناجي شنوف .جامعة

 العنوان الجامعة االسم واللقب  الزمن
ديالكتيك التأويل عند محمد أركون: من السياجات  02الجزائر  أ/أبو بكر النية  10:30-10:40

 الدوغماتية إلى العقل المنبعث
أ/محمود شمس  10:50 -10:40

 الدين
 التأويل وإنتاج الداللة في الشعر الصوفي المعاصر  02البليدة 

 ديوان "أهديك أحزاني" لياسين بن عبيد أنموذجا
ي من أحادية التفسير إلى ر الروائي الجزائــ"النص  02البليدة  أ/حدة العدلي 10:50-11:00

رواية العشق المقدنس لـــ الروائي عز  تعددية التــأويل
 جالوجي أنموذجا ".  الدين

التحليل التداولي لقصة الخضر مع سيدنا موسى عليه  تيزي وزو أ/فتحي بوقفطان 11:00-11:10
 السالم أنموذجا

للتراث الديني" في تداولية التأويل  القراءة المعاصرة بجاية أ/يوسف رحيم 11:10-11:20
 عند القاضي عبد الجبار"

 مفهوم التأويل وآلياته وضوابطه عند علماء القرآن 2الجزائر د/ حورية عمروش 11:30ــ 11:20
  المدية د/موالي مدقدم 11:30-11:40

 الجلسة العلمية الثانية:

 2ــ جامعة البليدة محمد بلعزوقي رئيس الجلسة: د.

 العنوان الجامعة االسم واللقب  الزمن

   02ثالثا: الورشة رقم

 

1رات مدرج ب  



 بناء المعنى بين سلطة الكاتب و الّنص بجاية كهينة ملول/أ 11:40-11:50
 الّنص الّصوفي ،خصائص الخطاب وآليات التأويل 02الجزائر  أمين طيبي/أ 11:50-12:00
 القرآن الكريم عند المعتزلةأسس القول بخلق  قسنطينة د/زبيدة الطيب 12:00-12:10
الهيمينوطيقا المعاصرة ـــ قراءة مقارنة بين فلسفة  2البليدة د/ علي حميداتو 12:10-12:20

 شالير ماخر وغادامير
 الرتاث وفاعلية الـتأويل ابلسياق اخلارجي 02البليدة د/فاطمة قسول 12:20-12:30

 التأويل النحوي يف املعىنأثر  المدية د/ محمد مدني 12:40ـــ 12:30

التأويل االسقاطي احلديث للنص القرآين ـــ بني سلطة النص  2البليدة د/ أحمد بن محمد 12:50ــ 12:40
 وسلطان العقل

أتويل النصوص انتصارا للمذهب الفقهي املختار يف بعض  البليدة د/ملك بوعمرة سونة 12:50-13:00
 القضااي الفقهية للمراة

 

 الجلسة العلمية الثالثة:

 رئيس الجلسة: د.سعيد تومي .جامعة البليدة

 العنوان الجامعة االسم واللقب الزمن
 فكر االجتهاد عند محمد شحرور سطيف د/مالك أم الفدا 13:10-13:20
دة في الرواية العربية بين جدارة الّنص وفاعلية ياالر  02البليدة  عزوقيلد/محمد ب 13:20-13:30

 الّسياق
  02البليدة  د/محمد طيبي 13:30-13:40
 " آليا ت الّتالعب في الخطاب الّتلفزيوني" تيزي وزو أ/ علوشن جميلة 13:40-13:50
المعاصرة للنص القرآني، التحديات والضوابط القراءات  2البليدة د/حسيبة حسين 13:50-14:00

 ــ دراسة نقدية
سلطة القاضي في المقايسة وتأويل الّنص القانوني  2البليدة أ/ هاجر فخار 14:20ـــــ  14:10

 الغامض
 القرآن من النص إلى الخطاب 2البليدة د/ سعيد تومي 14:30ــ  14:20
 ةــــــــــــمناقش 15:00ــ  14:30

 حفل االختتام ــــ توزيع الشهادات 15:00
 وجبة الغداء

 


