
 

هذه األحداث المتأخرة التي عرفها العالم، كانت 

ونتيجة  والممارسة الدينية، وثيقة الصلة بالدين

ت لتطور آليات القراءة في الفترة المعاصرة كأدوا

في ظل المتغيرات  الدين جديدة لفهم

نتج عنه قراءات عقالنية مما والمستجدات، 

تهدف إلى فهمه فهما موضوعيا مواكبا للتحديات 

 .الراهنة مستفيدا من اآلليات المعاصرة

كيف تطورت العالقة بين ومن هنا نتساءل: 

الفلسفة والدين من الفكر القديم إلى الفكر 

ع فلسفي قائم بذاته المعاصر لتتوج بتأسيس فر

ويعمل إلى تأسيس فهم موضوعي للدين طمح ي

ره من هيمنة اإليديولوجي ويجعله يحرعلى ت

فعاال في مواجهة اإلفرازات والتحديات الخطيرة 

 التي عرفها الدين مؤخرا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد حظي الدين منذ القديم باهتمام الفالسفة، حيث كانت 

ؤكد تالحما كبيرا بين الحكمة األساطير الشرقية القديمة ت

والدين، حين تضمنت إشكاليات فلسفية متنوعة حول 

فسه ينطبق والحكم ن قضايا األلوهية، الخلق، المصير ...

، التجريديالرغم من طابعه العقالني ب على الفكر اليوناني 

ثورة على المعتقدات الشعبية وتطلعا  شكلألنه غالبا ما 

ا يظهر في الفلسفة السقراطية إلى عالم ما بعد الموت كم

وجود عالقة وطيدة بين الدين  . إضافة إلىواألفالطونية

والفلسفة في العصر الوسيط السيما مع تبلور وتطور 

التأويل الملحق بنصوص الديانات السماوية )التوراة 

واإلنجيل والقرآن الكريم( وبالتالي يعكس الفكر القديم 

 . عالقة وثيقة بين الفلسفة والدين

في الفترة الحديثة والمعاصرة عرف العالم 

: ثورة العلم مجموعة من األحداث والتغيرات لعل أهمها

والتقنية والحرية في شتى الميادين السياسية واالجتماعية 

والثقافية والفكرية، حيث تولد عن هذه الثورات واقعا 

جديدا  تبلورت مالمحه منذ عصر النهضة أكد على 

ي الكون، عرفت فيه العالقة بين الدين مركزية اإلنسان ف

والفلسفة تشكالت جديدة غيرت مسار الطرح الفلسفي 

للدين محورها نقد الخطاب الديني في إطار العدمية 

والفلسفات اإللحادية حيث عرفت الفلسفة تهجما كبيرا من 

طرف أنصار النزعة الدينية، وفي مقابل ذلك تبلورت 

إلى عقلنة الدين طمح بوضوح معالم فرع جديد يسعى وي

أطلق عليه ما يعرف بفلسفة الدين، يعتبر ذو 

التحديات المتأخرة  محاولة فهمأهمية كبرى في 

، وعلى التي عرفها العالم والتي تتخذ طابعا دينيا

 ديني واإلسالموفوبيا...التطرف ال ،رأسها اإلرهاب

 

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية    

العلمي والبحث العالي التعليم  وزارة  

 

                          
مصطفى اسطمبولي جامعة   
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 بجامعة معسكر
 

 

           
 

 

 

 

 

 

                        

                    

     
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

الملتقى شكاليةإ  

 القراءات الفلسفية للدين

 الرهانات( –اآلليات  -) المفاهيم 

 

 



نابـي بـوعـلـي .د :الملـتـقـى رئـيـس    
د. كرد محمد :للملتقى العام سقالمن  

 خليفي بشير .د :العلمية اللجنة رئيس

 

 

 

  ـــر(ــة معسكـاري)جامعـي غمـبـيـالدكتور:طأ.

 ة معسكــــر(ــ)جامعـن داغفالة ووـالدكتور: بأ.

 ة معسكــــر(ــد)جامعــبيــوداود عـالدكتور: بأ.

 أ.الدكتور:بوعرفة عبد القادر)جامعة وهران(

ران(ــة وهـزاوي)جامعـن الـأ.الدكتور:الحسي  

( 2الجزائرـة ـعـ)جام طالب منادالدكتور: أ.  

ة(ـة قسنطينـد جديدي)جامعـمـأ.الدكتور: مح  

 (ـــرــة معسكـجامعالدكتور: عدالة عبد القادر)

 ــر(ـــة معسكـ)جامعالدكتور: رباني الحاج   

 ة معسكــــر(ــ)جامعـ خديم أسماء: ةالدكتور

 ة معسكــــر(ــ)جامعـحمادي هواريلدكتور: ا

(مستغانمة ـ)جامعأحمد ابراهيم  الدكتور:  

 

 رباني الحاج .د :التنظيمية اللجنة رئيس

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى

 
 

 ة معسكــر(ــ)جامعـ بن عودة أمينة: ةالدكتور

 )جامعـة معسكــر( سوالمية نورية: ةالدكتور

 ر(ة معسك)جامعـ مطالسي حمي نور الدين أ ـ

 ر(ـــــــة معسك)جامعـ االله أ ـ جفال عبد

 ر(ــــــــــكــة معس)جامعـ أ ـ قدار سميرة

 ر(ـــــــــة معسك)جامعـ أ ـ اليزيد جميلة 

 

 

 

 

 

 

 لتقىأن يكون البحث متعلقاً بمحاور الم. 
 لمية في ظل صف البحث بالجدَّية واألصالة العتي أن

 .منهجية محكمة وتوثيق متكامل للمراجع والمصادر
  أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات

  .سابقة
 على برنامج مطبوعاً  أن يكون البحث 

(MicrosoftWordبخط )(Simplifie Arabic)  

 20و 15يتراوح بين ( نقطة وأن 16حجم)

 .(A4صفحة)
 م الملخصات والبحوثلتقيد بالمواعيد المحددة لتقديا. 

 
 
 
 
 

 30/06/2016لملخصات:الستالم اآخر أجل 

 15/07/2016الرد على الملخصات المقبولة:

 15/10/2016لمداخالت:الستالم اآخر أجل 

 20/10/2016الرد على المداخالت المقبولة:

 23/11/2016-22أيام انعقاد الملتقى:

 البريلللد عللللى والملللداخالت الملخصلللات ترسلللل 

  k.med27@gmail.comالتالي: االلكتروني

  االتصال على رقم  االستعـالم يمكنكم أو لالستفسار
 (00213)0661271278التالي: الهاتف

 

 

 

 

 

 

  فهم التطور الحاصل في إشكالية العالقة بين

 . الفلسفة والدين

  إدراك العالقة بين أدوات القراءة والنصوص

 الدينية.

  والنصوص ارئة الذات القإدراك العالقة بين

 الدينية.

  دور الفلسفة في طرح وفهم الدين وتحديات

 .راهنال

 

 

 

 

 

 

 

فلسفة الدين: )مفهومها، موضوعها، جذورها، مناهجها،  ـ1

 غاياتها...(

في الفكر الشرقي  -ة الكالسيكية للدين: يقراءة الفلسفالآليات ـ 2

لسفة في الفلسفات الوسيطية: الف -في الفلسفة اليونانية القديم.

في الفلسفة اإلسالمية )عند  -في الفلسفة المسيحية –اليهودية 

 الفقهاء، عند المتكلمين، عند المتصوفة(.

آليات قراءة الفلسفة الحديثة والمعاصرة للدين: الفلسفة الحديثة ـ3

والدين، الفلسفة الوضعية والدين، الفلسفة الوجودية والدين، 

هج المعاصرة والدين: الفلسفة البراغماتية والدين...المنا

 الهرمينوطيقا، الفينومينولوجيا، التفكيك، العلوم اإلنسانية 

 ...والدينواالجتماعية 

 التحديات: والمستقبل الراهن وتحديات للدين الفلسفية القراءةـ4

التطرف،  الفتوى، الهوية، الثقافية، االجتماعية،، السياسية

 اإلسالموفوبيا، البيوتيقا ....

 

 

 

  

   

 

 أهداف الملتقى

لملتقىاللجنة العلمية ل  

 

الملتقى محاور  

 

 شروط المشاركة في الملتقى

 مواعيد مهمة

 

mailto:k.med27@gmail.com

