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 امللتقى الدولي الخامس عشر
 املناهج والثمرات واألصول  - التجديد في حركة التفسري املعاصرة

 الجزائر -كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة أدرارتنظيم:  
 هـ 4141مجادى اآلظمرة  41- 41-41

 م4141 ريلإسم 41- 41-41اعمواومق: 

 محاور المؤتمر:

 .مـاهجه: اعمػاهقم واعمصطؾحاتو اًمتػسػم ذم اًمتجديد - 4

 .قمؿوًما اعمعارصة وادماهاشمه اًمتػسػم مدارس ذم اجلديد - 4

 .االدماه احلداصمي ذم اًمتػسػم: قمرض وكؼد – 4

  .إقمالم اعمػرسين ذم قماعمـا اعمعارص: كامذج قمن ـمرائؼفم ومـاهجفم - 1

 .اًمعظقم وأوضمفه اعمعارصة إقمجاز اًمؼرآن – 1

 :أعمالوالمؤتمر و  بحوث
 . د. سموطموش همـقة.مفهومو، دواعيو، أىدافو، وضوابطوالتجديد في التفسير:  -4

حمؿد قمطا اهلل  . د.في حركة التفسير المعاصرةمفهوم التجديد ومبرراتو:  -4

 اًمعزب قمكم.

. د. حمؿد التجديد المنهجي في تفسير القرآن: األشكال واألنواع والمعايير -4

 سمن اقمؿر.

. د. كورة سمن التفسير الموضوع والدراسة المصطلحية المصطلح القرآني بين -1

 طمسان.

. أىلية المفسر وملكة التفسير بين المعايير العلمية والخلقية والواقعية -1

 يوكس مالل.د.
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. من التفسير الجزئي إلى التحليل الكلي: رؤي لتطوير الدرس القرآني -1

 ومرطمات قمبد احلؽقم.د.

ر المعاصرة: القضايا اللغوية بين الحضور معالم التجديد في مناىج التفسي -7
 د. ـمفراوي سمو قمالم.. والغياب

. التفسير المعاصر للقرآن الكريم وفق مرويات أسباب النزول "عرض ونقد" -8

 د. إسمراهقم رمحاين.

مجالس التفسير بين التبليغ والبالغة في أسلوبية تلقي الخطاب القرآني  -9
 . د. أمحد اًمسعدي.وفهمو

. د. قمبد الترجمة التفسيرية بمدينة الورن ، نيجيريا: دراسة تاريخية حلقات -41

 اًموهاب حمؿد إًمقشن.

 . د. موكقة ـمراز.الهدائية في التفسير عند مجددي العصر الحديث -44

. اتجاىات المفسرين في العصر الحديث: وقفة مع بعض األعالم واآلثار -44

 د. سمن ظمويا إدريس.

 . د. محو اًمشقفاين.حية في التفسير: عرض ونقداتجاه المدرسة اإلصال -44

 سمو قمؽاز. ى. د. قمقسمالمح التجديد في التفسير الفقهي للقرآن الكريم -41

 . د. طمسن سمن حمؿد ماديك.التفسير وأصولو: دراسة نقدية -41

. أ. دراسة منهجية ألىم مؤلفات اتجاىات التفسير في العصر الحديث -41

 كارصي قمبد اًمـارص.

فسير في ضوء المناىج النسقية والسياقية: قراءة في تجربة محمد الت -47
 . د. حمؿود سمن راس.أركون

 . د. مروان معزي.قراءة النص القرآني: المشروع الحداثي أنموذجا -48
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 محادي هواري.. دراسة تحليلية نقدية –ة للقرآن يثاالقراءات الحد -49

 د. خمتار كصػمة.. في أسباب النزولالرؤية الحداثية لفهم القرآن قراءة نقدية  -41

القراءة التاريخية للنص القرآني "محمد أركون أنموذجا" دراسة تحليلية  -44
 . د. سمؾعاًمقة حمؿد.نقدية

ىذا القرآن: من التناوالت التجزيئية واالستشراقية الحداثية إلى فهم  -44
 طمبقب قمبد اعمجقد.سمن . د. القرآن من الداخل

. د. إطمسان ن في منهج اإلمام النورسي في تفسير القرآنقراءة كتاب الكو  -44

 اًمؼاؾمم.

 . د. محو قمبد اًمؽريم.المنهج اللغوي في تفسير اإلمام محمد متولي الشعراوي -41

إشكال علم التفسير من خالل مقدمات تفسير التحرير والتنوير للشيخ  -41
 د. حمؿد اًمبوؾمقػي.. ابن عاشور

القرآن الكريم، قراءة في جهود فاضل المنهج البياني في تفسير  -41
 . د. وًمد اًمـقة يوؾمف.السامرائي

 . د. معاش ًمقغمإسهامات المرأة المسلمة في تجديد الدراسات القرآنية -47

. د. رمحاين رين المعاصرين: محمد عبده أنموذجاـالجديد عند أعالم المفس -48

 حمػوظ.

. ي تفسيره، أيسر التفاسيرمالمح التجديد عند الشيخ أبي بكر الجزائري ف -49

 د. ومرج يمـدي.

 . د طمديب سمؾخػم.منهج التفسير عند الخضر الدىمة -41

 . د. ؿمـقؼي ود. طمػقظي.التفسير العلمي للقرآن، معالم وضوابط -44

 . د. صاًمح اًمسـباين.تطور مفهوم اإلعجاز العلمي وآلياتو الدعوية -44
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. دراسة في تفسيره-اإلعجازية عند الشيخ محمد متولي الشعراوي  القراءة -44

 د. اًمعقد قمالوي.

اإلعجاز العلمي في الظاىرة اإلنسانية من خالل علم التاريخ بأدواتو  -41
 . د. حمؿد اًمزدك.المعاصرة

. الظواىر البحرية والمحيطية في القرآن الكريم دراسة في اإلعجاز القرآني -41

 د.د. صبحي ود. قمام
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 مؤتـمـــر
 واملعاصرة  األصالة بني الكريم القرآن تدبر

  اإلسالمية للدراسات األوربية تنظيم: األكاديمية
 بريطانيا  -مانشستر اإلسالمي: البريطاني التراث مركز مع باالشتراك

  هـ4141 ؿمعبان من 44و 44 واألطمد اًمسبت

 م4141( طمزيران) يويـو 44 و 44 اعمواومق

  محاور المؤتمر:

 :التدبر فى السلف منهج: األول المحور

  .اًمؼرآن مع وشمعايشوا اًمسؾف شمعامل يمقف -

 .(دراؾمقة طماالت) اًمسؾف وؾمؾوك ىمؾوب رم االيامن اًمؼرآن شمدسمر رؾمخ يمقف -

 .(دراؾمقة طماالت) حياتى غيرت التدبر فى شخصية تجارب :الثاني المحور

 : التدبر على الشباب ندرب يفك :الثالث المحور

 .اًمتدسمر جمال رم وشموفمقػفا احلديثة اًمتعؾقم وؾمائل  -

 اعمعـارص واىمعــا مـن أمثؾـة) اًمؼـرآن شمـدسمر جمـال رم اًمعؾؿـي االقمجاز اؾمتخدام  -

 .(اًمشباب عمخاـمبة

 :العربية باللغة الناطقين لغير التدبر تفعيل آليات :الرابع المحور

 . شمطبقؼقة أمثؾة اًمغرب ذم اهلل ازم واًمدقموة اًمؽريم اًمؼرآن شمدسمر -

 (اًمؽريم اًمؼرآن شمدسمر ـمريق قمن أؾمؾم ممن كامذج ومـاىمشة قمرض)

 :أعمالوالمؤتمر و  بحوث
 قمبد اهلل مـجود.  .األكاديمية األوربية للدراسات القرآنية -4

 هـاء قمبد اهلل ؾمؾقامن أسمو داود. كيف يغيرني القرآن؟ -4
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إسمـراهقم سمـن قمبـد اهلل سمـن صـاًمح  .الكـريموصف اهلل تعالى بالغنى فـي القـرآن  -4

 اعمعثم.

 هدى سمـت دًمقجان اًمدًمقجان. .كيفية تدبر آية -1

 إسمراهقم قمكم ؾمامل قمقبؾو. .التعبد بالقرآن الكريم عند السلف -1

حمؿــد  .تـدبر اإلشــارات الطبيــة والعلميــة فــي آيــات قصــة )أصــحاب الكهــف  -1

 مجقل احلبال.

 ظمػمة هماكم. .وازينو وآثارهتدبر السلف للقرآن الكريم، م -7

 قمبد اهلل اجلؿعان. .السلف وتعايشهم مع القرآن -8

 أمحد سمن أيب اًمؼاؾمم سمن قمبد اهلل اجلؾقدي. كيف ندرب الشباب على التدبر؟ -9

 طمسن األؾمؿري. .تدبر إعجاز الغيبيات في القرآن -41

 .قمقسى سمن كارص اًمدريبي .المنهج اإلقرائي للقرآن وأثره في التدبر -44

 :وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 :اًمتاًمقة اًمتوصقات امم اعمؤمترون شموصل 

 ذم ضمفودها قمغم اًمؼرآكقة ًمؾدراؾمات األورسمقة ًمأليماديؿقة اجلزيل اًمشؽر شمؼديم -4

 .اًمؼرآن ًمتدسمر اًمثاين اًمعاعمي اعمؤمتر شمـظقم

 قمغم اًمؼميطاين االؾمالمي اًمؽماث عمريمز اًمعاـمر واًمثـاء اًمواومر اًمشؽر شمؼديم -4

 . اعمؤمتر ًمػعاًمقات واطمتضاكه رقمايته

 هداياشمه وكنم سمه واًمؽمسمقة وشمدسمره وشمػسػمه اًمؽريم اًمؼرآن سمتعؾقم اًمعـاية -4

 .اًمغرب ذم ًمؾؿسؾؿلم

 .اًمغايات هذه حتؼقق قمغم شمعلم اًمتي واعمشاريع اًمؼمامج وضع -1
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 .اإلؾمالمي اًمعامل ذم اًمؼرآكقة اعمؤؾمسات مع اًمتواصل ضمسور مد -1

 .هداياشمه وكنم اًمؼرآن شمعؾقم طمقث من اًمشاسمة سماألضمقال ـايةاًمع -1

 .رؿمقدة ىمرآكقة سمرؤية اًمغرب ذم واالضمتامقمقة واًمثؼاومقة اًمعؾؿقة اعمستجدات شمـاول -7

 .وشمػسػمه اًمؼرآن شمعؾقم ذم احلديثة اًمتؼـقات من اإلومادة -8

 .سمريطاكقا ذم اعمسؾؿة اجلاًمقة قمغم وشموزيعفا وشمرمجتفا وكنمها اعمؤمتر أوراق ـمباقمة -9

 .اهلل سمإذن اًمؼادم اًمعام ؿموال ذم اًمثاًمث اًمعاعمي اعمؤمتر إىمامة -41

 

 

                              

 


