جامعة موالي إسماعيل
المدرسة العليا لألساتذة
شعبة الفلسفة
مكناس
ندوة التأويل والفهم
أرضية ندوة التأويل والفهم
ال يمكن فصل التأويل عن الفهم ،ألن اإلنسان يكتسب المعرفة عبر التأويل المستمر للعالم والوقائع
اإلنسانية في تجلياتها التاريخية والثقافية  .لذلك  ،انصب التأويل والفهم على كل وقائع الحياة وتجليات
حضورها في هذا العالم  .وعلى كل أنواع الخطابات الدينية والعلمية والفلسفية والفنية ...وكل أشكال
التعبير اإلنساني  .ومن خالل هذه العملية يتم إنتاج المعاني وصياغة األحالم اإلنسانية وتشكيل
التصورات والنظريات والمذاهب.إن التأويل هو عمل الفكر الهادف إلى إبراز المعنى وبسط كل أنواع
وأجناس الداللة  .وستظل عملية الفهم والتأويل ضرورية لإلنسان وأداته في محاولة اإلمساك بالوجود
وتفسيره .وهو ما سيشكل قضية أساسية في اإلنسانيات آو ما اصطلح عليه في التقليد الفلسفي بعلوم الروح
آو العلوم التاريخية أو علوم الثقافة  .فال فهم إال عبر تأويل ومساءلة ما راكمته الثقافة اإلنسانية من
معتقدات وفلسفة وعلوم وآداب وفنون ...كما ستظل عملية التأويل والفهم مقترنة بالحوار والتبادالت
والتفاعالت بين الخصوصي والكوني ،وبالعالقة الوجودية واإليتقية والمعرفية بين الذات واألخر .
لفحص الموضوع نقترح المحاور اآلتية :
1ـ تجليات العالقة بين التأويل والفهم.
2ـ التأويل وتصورات العالم .
3ـ التأويل وحوار الثقافات .
4ـ التأويل والعنف .
5ـ التأويل والخطابات الدينية والفلسفية والعلمية والفنية والسياسية .
6ـ التأويل أجناسه وأنواعه شروطه ووظائفه .
ما نطمح إليه من مشاركة المتدخلين في الندوة هو:
1ـ إنتاج أقوال علمية جديدة دقيقة مركزة .
2ـ لم يسبق المشاركة بها في ندوات أخرى ولم يسبق نشرها.
 3ـ ويكون االشتغال فيها على ظواهر بعينها أو نصوص مكتوبة .
موعد انعقاد الندوة  4-3جنبر4104
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مدة المداخلة  41:دقيقة ـ مدة المداخلة  41:دقيقة
ـ اللجنة المنظمة  :األساتذة
محمد ياسين
محمد قشيقش
عز الدين الخطابي
عبد المجيد باعكريم
اللجنة العلمية :األساتذة
محمد ياسين
محمد قشيقش
حماني اقفلي
محمد المصباحي
احمد العلمي حمدان
عز العرب الحكيم بناني
عز الدين الخطابي
محمد آيت حمو
عبد المجيد باعكريم
محمد مساعد
ـ آخر اجل لقبول طلبات المشاركة بمداخلة هو  31أكتوبر 4104
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ملحوظة
 kechimoh@hotmail.frترسل بطاقة المشاركة  ،عبر البريد اإللكتروني،
لرئيس الشعبة األستاذ محمد قشيقش .اإلتصال الهاتف النقال 6086870760:
آخر أجل لقبول طلبات المشاركة نهاية شهر أكتوبر . 0608
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