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 الناظور
 

 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ندوة وطنية يف موضوع: 

 ."فهما واستنباطا وتنزيال :عناية علماء الغرب اإلسالمي ابلنص القرآين"

قضااي ومناهج،  :ماسرت الدراسات القرآنية ابلغرب اإلسالميو  خمترب قضااي التجديد يف العلوم اإلسالمية واإلنسانيةينظم  
مي ابلنص علماء الغرب اإلسال عناية"يف موضوع:  ، الندوة الوطنية الثانيةظورابلناابلكلية املتعددة التخصصات 

 م.9302دجنرب 30-30: ييوم "فهما واستنباطا وتنزيال :القرآين

 :لندوةالورقة العلمية ل  
عمدة و  ،ألمةليعد النص القرآين أساس كل العلوم واملعارف واألنشطة الفكرية اليت سامهت يف بناء العمران احلضاري   

 تفسرياهما و فاعتىن به العلماء واملفكرون وهلذا ؛ كل الوقائع واألحداث  واجهةيف حل كل اإلشكاالت والتساؤالت ومامللة 
 .وتنزيال على الواقع واستنباطا

أصوله و وال شك أن عملية االستمداد واالستفادة من النص القرآين ال تتحقق إال ابجلمع بني االلتزام بقوانني الفهم   
سم وبذلك يرت زيل،وبني الواقع حمل التن ،القرآين للنص االواقعية اليت شكلت فهم ظروفاللفيات و بعيدا عن اخل ،قواعدهو 

 .حبياة الناس حبسب واقع احلال هداية النص القرآينالذي يربط  املنهج الرشيد والطريق السليم
للوقوف  ،المياصة علماء الغرب اإلسخبو  ،نتاج العلمي ملفكري األمة وعلمائهاال الستقراءوهذا حيتاج إىل النفرة العلمية   

 هذا النصل لياليت وضعت يف حت ناهج واألس  العلميةاملقواعد و الواكتشاف  ،على طرائقهم يف التعامل مع النص القرآين
ده، وربطها بواقع دراك مقاصالته وإفة عواقبه ومآ، ومعر حكامه واستنباط مكنوانته وأسرارهتوجيهاته وأوالنظر يف هديه و 

 .العملية حياة الناس
، حماولة صياغة منهج رصني مقبول يف فهم النص القرآين وتنزيله، يساعد على مجع مشل املسلمني والغاية من هذا كله  

 ،يته يف حياة الناسته وأثره وفاعل، ويعيد للنص القرآين قيمهم من التمزق والتشرذم واالنقساموحيافظ على وحدهتم ويقي
توظيف املذهيب لوجينب األمة السقوط يف القراءة املشوهة واملنحرفة نتيجة اعوجاج يف الفهوم والتفقه يف النص والتأويل وا

 واحلزيب وحنو ذلك.
 وخرباهتم وجهودهم يف قراءة النص القرآين جتربة علماء الغرب اإلسالمي الستنطاق وقد جاءت هذه الندوة الوطنية  

يف التأسي  العلمي  اهب واالستنجاد، قصد االسرتشاد والتنزيل واالستنباطآلليات الفهم للوقوف على مناذج حية للتطبيق 
 .لفهم والتحليل والتطبيق والتوظيفلقواعد ا
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 :الندوة أهداف

 :يليبرزها ما أحتقيق مجلة من األهداف  هذه الندوة تروم 
نزيل والت ، القائمة على جودة الفهم وحسن التدبري ابلقراءة الراشدة للنص القرآين*إبراز سبل عناية علماء الغرب اإلسالم 

ايت ملعاجلة ى عدة مستو ، ومدى مناسبة توظيف تلك اجلهود يف خدمة النص القرآين يف عصران علاألمثل على واقعهم
 .املستجدات

ن وتنزيال من خالل إسهامات علماء الغرب اإلسالمي، وبيا ستنباطاواالتعامل مع النص القرآين فهما  *التأصيل ملنهج 
 .الق الفهم وثغرات النظر والتنزيلمن مز ، وجتنب ما ال يليق ملعاجلة اخلللاملعتمد و الصاحل منه 

 اعتمادها يف عملية االستمداد من النص القرآين وتنزيله. واملناهج اليت يصحليات اآل ستخالصا حماولة* 
فيه  آين يراعىمي، يف حتليل النص القر املستفادة من تراث علماء الغرب اإلسالواملبادئ *حماولة تطبيق اآلليات واألس   

 . ب يف لغتها ومقصود الشارع احلكيممعهود العر 
مع الواقع املتغري  تطابق النص القرآين الثابت إشكاليةحل و  ربط النص القرآين بواقعه،م بعملية توجيه النظر إىل االهتما* 

 ، أتكيدا للعالقة القائمة بني النص والواقع.زماان ومكاان
الداللة ل قواعد ظ ، يفآبليات جديدة ومنهجيات حديثةلنص القرآين االتعامل مع  اخلطاابت املعاصرة يفومتحيص نقد *  

 .ول التفسري وقوانني البحث العلميوأص الفهموضوابط 
البحث ضرورة ية املوضوع و إىل أمهابلدرس القرآين واملشتغلني أبحباثه وعلومه واملهتمني توجيه اهتمام الطلبة والباحثني *  

 حلقة.ايف نشر املعرفة  اواستثماره، از حبوث ودراسات علمية أكاديميةمن خالل إجن، فيه ورصد كل ما يتعلق به
س  لعملية نؤ كيف  :اآليتاحملوري توفري فرصة للنقاش واإلجابة عن السؤال *وقبل هذا وذاك، تسعى هذه الندوة إىل  

 ، مع تزكيةواقع املتحركة تنزيله على ذلك الوعن طريقفهم النص القرآين فهما سليما يتوافق مع متغريات الواقع ومتطلباته، 
 ؟واستثماره يف وحدة األمة الختالفاالتنوع و التعدد و فقه 

 حماور الندوة :
 بفهم النص القرآين أتصيال وتقعيدا. علماء الغرب اإلسالمي: عناية احملور األول

  بلغة النص القرآين علماء الغرب اإلسالميعناية. 
  النص القرآين بني املبىن واملعىنداللة. 
 ية يف دراسة وحتليل النص القرآينالضوابط املنهج. 
 اهج واآلراء يف فهم النص القرآينإشكاليات تعدد املن. 
 .إشكالية الثابت واملتغري يف فهم النص القرآين 
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 من النص القرآين: قضااي ومناهج. علماء الغرب اإلسالمي: استنباطات الثاين احملور

    وقواعده علماء الغرب اإلسالميأصول االستنباط عند. 
  وأثره يف االستنباط اإلسالميعلماء الغرب التفسري املذهيب عند. 
   اط اهلدي من النص القرآيننبيف است علماء الغرب اإلسالميإسهامات. 
  نباط.ثره يف االستأو  علماء الغرب اإلسالميالنظر املقاصدي عند  
 من النص القرآين علماء الغرب اإلسالميستنباطات أوجه ا. 

 تنزيال وتطبيقا . الغرب اإلسالميعلماء : استثمار النص القرآين عند احملور الثالث
  علماء الغرب اإلسالميآليات التنزيل ومقوماته وقواعده عند. 
  يف تطبيق النص القرآين على الواقع. علماء الغرب اإلسالمياجتاهات 
 .النص القرآين بني جدلية الواقع وحتقيق مقاصد الشرع 
  ملواجهة التحدايت واملشكالترآين يف توظيف النص الق علماء الغرب اإلسالميجهود. 
 النص القرآين بني التأويل والتنزيل.  

 عند املغاربة املعاصرين. احملور الرابع: النص القرآين بني القراءة الراشدة والقراءة احلداثية
 ص القرآين : نقد وحتليل واستنتاجقراءة  املغاربة املعاصرة للن. 
 والتأويلية املعاصرةظر املقاصدي النص القرآين بني الن. 
 .حتليل النص القرآين بني النقل والعقل والواقع 

 
 :يف الندوة املشاركةشروط 

 أن يندرج البحث املقرتح يف أحد حماور الندوة. -    

 يرفق ملخص البحث مبوجز للسرية الذاتية والعلمية للباحث. -    

 .وشكال وتوثيقا ومنهجا ِجدَّة أكاديميا؛ عليها املتعارف العلمي البحث ضوابط تراعى يف املشاركة -

 .صفحة (52حجم البحث عن مخسة وعشرين ) يزيد الأ -  
  اهلوامش أسفل كل صفحة.يف  65يف املنت، و traditional Arabic 61  :وحجمهاملعتمد  اخلط -  
 ختضع البحوث للتحكيم العلمي من قبل حمكمني ينتدهبم أعضاء اللجنة العلمية للندوة. -  
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 :مواعيد الندوة

 .م9302 ماي 20 :يومقبل  تلقي امللخصات -
 .م9302يونيو  03: أصحاب امللخصات يف أجل أقصاهالرد على  -
 .م9302أكتوبر 03املقبولة:  آخر أجل لتلقي البحوث -
 .م9302 نونرب 01 إجابة أصحاب البحوث، وإرسال دعوات املشاركة يف الندوة: -
 .م9302 دجنرب 30و  30 :ابلكلية املتعددة التخصصات ابلناظور يومي تنعقد الندوة -
 .أايم الندوة تتكلف اجلهة املنظمة بتوفري اإلقامة والتغذية للمشاركني طوال -

 هيئة الندوة:
 د. عبد القادر أحنوت. :منسق الندوة

 ف تلوان.اللجنة املنظمة: د. عبد اللطي منسق
 بياانت التواصل:

- doc_abdou@hotmail.fr 
- taleuan.077@hotmail.com 
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