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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية ا
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 
 
 

 

 

 
"مفكر محمد أركون"فكر  ديباجة ملتقى  

 
وإن كان هذا الرحيل قد غيب  2010سبتمبر  14في  عن عالمنا محمد أركون رحل

النص إال حضورا واهتماما من قبل المهتمين  –الشخص، إال أنه لم يزد أركون -أركون
بالشأن الفلسفي والفكري عموما في العالم العربي ــ اإلسالمي خاصة والعالم أجمع عموما، 

شرحا وتحليال هذا االهتمام لم يكن كذلك إال ألن الراحل ترك مدونة نصية جديرة بالدراسة 
وتقييما، لما اتسمت به من ثراء وتعقيد، ولما طرحته في ساحة التداول من مفاهيم ومناهج 
ولما تضمنته من من أشكلة وإعادة مفهمة  لموضوعات عدت في السابق من قبيل المعلوم  

  الواضح البين.
نة والراحة منذ أعماله األولى لم يسلك أركون الطريق السهلة التي تتحقق معها الطمأني

النفسية ولو على حساب الحقيقة التاريخية وذلك بالركون إلى اإلجابات الجاهزة واالكتفاء بما 
هو موجود، بل اختار أركون لنفسه طريق السؤال والشك والنقد والتمرد، النقد بكل جرأة، 

ين وظل طوال حياته مسكونا بهاجس التجاوز، فكان سؤاله األكبر: كيف يمكن أن نكون مسلم
جديرين بلحظة الحداثة بشقيها المادي والعقلي وبتمظهراتها السياسية والعلمية والفنية؟ كيف 
يمكن إعادة ربط العالم اإلسالمي بماضيه أثناء فترة ازدهاره في القرون الهجرية الخمسة 

وكيف يمكن ربطه في نفس الوقت بحاضر غيره المتطور والذي يزداد تطورا يوما  -األولى
منذ ثالثة قرون أو أزيد؟ فكان المشروع الفكري الذي نَظر له أركون تحت مسمى:  بعد يوم

نقد العقل اإلسالمي أو اإلسالميات التطبيقية والذي طرحه عبر أعماله العديدة واقعا بين 
قطبي التراث والحداثة. فالموضوع هو التراث اإلسالمي في كليته والمنهج هو أحدث 

  وم اإلنسانية واالجتماعية.المناهج المتبناة في العل
فتح أركون من خالل مشروعه الفكرى ورشات عديدة حتى أنه يبدو في كتاباته كمن 
يحفر في كل االتجاهات، ويريد فتح كل األبواب؛ أولى ورشاته أنه سعى لتطبيق أحدث 
المناهج المتاحة في إعادة قراءة التراث العربي اإلسالمي في كليته قصد تجاوز الرؤية 

ستشراقية للتراث اإلسالمي أو اإلسالميات الكالسيكية كما يسميها، وكذا الرؤية الغالبة اال
ي لدى المسلين حول تراثهم، ومن هذا التوجه انبثقت الورشة الثانية وهي ورشة األنسنة الت

  اكتشفها في أطروحته حول مسكويه.
  
  
  

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Et de la Recherche Scientifique 

Université de Bejaia 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

Aboudaou 
Département de Psychologie et Orthophonie 

 لبحث العلمياوزارة التعليم العالي و
 جامعة بجاية

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية كــــلية
 أبوداو

  علم النفس واألرطوفونياقسم 
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ة في المشهد العربي إعادة بعث هذه النزعة الجريئة والمتحرر محمد أركون حاول
اإلسالمي الذي يدمر فيه اإلنسان من كل األطراف، ومن هنا تفرض ورشة أخرى نفسها 
ونقصد بها ورشة العلمنة وما يرتبط بها من إشكالية العالقات بين الدين والدولة والمجتمع 

  المدني.
موضوعات كثيرة ناقشها أركون وكتب حولها طارحا حولها أسئلة شائكة، 

كثيرة توقف عندها شارحا ومحلال ألفكارها أو ناقدا متذمرا من مواقفها، في كلتا  وشخصيات
الثقافتين العربية اإلسالمية أو الغربية، خاصة الفرنسية منها، ال يتسع المجال لذكرها 

  والتفصيل في مختلف مواقفه منها.
  المحاور:

  المحور األول: مفاهيم أركونية
 العلمنة لدى أركون -
 أركون األنسنة لدى -
 العقل اإلسالمي -
 اإلسالميات التطبيقية -

  المحور االثاني: مواقف أركونية
  أركون والقرآن الكريم -
 أركون والتراث العربي اإلسالمي -
 أركون واالستشراق -
 أركون والحداثة -

  المحور الثالث: آفاق أركونية:
 إشكاليات المشروع األركوني -
 مستقبل المشروع األركوني -
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  المنظمون: 
قسم علم النفس  ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية العلوم اإلنسانية  واالجتماعية

  واألورطفوانيا بالتعاون مع الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية.
  
  

  رؤساء الشرف: 
  

  عيش عبد الكريم، مدير جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةياألستاذ بن 
  كلية العوم اإلنسانية  واالجتماعية لمية عبد الرحمان، عميداالدكتور سو

  األستاذ عمر بوساحة، رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية
  

  رئيس الملتقى:
  الدكتور حدوش زهير

  
  اللجنة العلمية:

  الدكتور بركة شريف رئيس اللجنة العلمية:
  02جامعة وهرن  - األستاذ بن مزيان بن شرقي

  معي اليزي المركز الجا -األستاذ موسى بوبكر
  02جامعة الجزائر  -األستاذة زتيلي خديجة
  جامعة سعيدة -األستاذ موسى عبد هللا
  02جامعة باتنة  –األستاذ فرح مسرحي 
  جامعة عنابة -األستاذ كحل مصطفى

  جامعة تلمسان - األستاذ محمد شوقي الزين
  األستاذ دلباني أحمد، جامعة بسكرة

  األغواطجامعة  -األستاذ قويدري األخضر
  جامعة بجاية - الدكتور حدوش زهير

  جامعة بجاية -الدكتور لونيس بن علي
  جامعة بجاية -الدكتور محرز بويش
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  اللجنة التنظيمية:

  بن ايديري إخالف  الدكتور  رئيس اللجنة التنظيمية:
  )النفس واألورطوفونياحسن (رئيس قسم علم  ان عمر

  د. مقران جفال
  د. بن كرو فياض 

  د. بويش محرز
  د. بشاطة مونير

  د. بن قاسمية فريد
  د. شعالل مختار

  د. قاسي خليفة
  د. خلوفي سهام

  عديل د. يوسف خوجة
  د. هواري أمينة

  جودر سمير
  ماتي علي

  ملود حدبي 
  شرفة الحنافي

  
  مواعيد:

  أخر آجل إلرسال الملخصات  2023 يرفيف 26
  اإلعالن عن الملخصات المقبولة  2023 مارس 01
  أخر آجل الستقبال المداخالت  2023 أفريل 01
  موعد انعقاد الملتقى 2023 يلرأف 26
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Fiche de participation au colloque 

 
 1er Participant 2éme Participant  

Nom et Prénom   

Fonction actuelle   

Grade   

Etablissement d’affiliation   

Adresse E-Mail   

N° téléphone   

Axe choisi    

Titre de la communication    

 
Résumé : (300 mots) : 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................... 

 

Contact du colloque : colloque.arkoun2023@gmail.com 
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 بطاقة المشاركة

 
  المشارك األول المشارك الثاني

 االسم واللقب  

 الوظيفة الحالية  

 الرتبة  

 مؤسسة االنتماء  

 العنوان االلكتروني  

 رقم الهاتف  

 المحور  

المداخلةعنوان     

 
كلمة) 300الملخص: (   
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….................................................................................................................... 

 

colloque.arkoun2023@gmail.com العنوان االلكتروني الملتقى :      

 


