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 قسم العقيدة ومقارنة الأداين                         لكية أأصول ادلين       
 

خمرب ادلراسات العقدية ومقارنة الأداين ابلتعاون مع  ينظم

 وطنيا بعنوان: ملتقى لكية أأصول ادلين

راهنية الدرس العقدي 

 وإشكاالته
 

 بقاعة احملارضات لاكربى لاشخي دبع امحليد بن باديس 

 

 م2019فيفري  28املوافق  هـ  1440مجادى الثاني  23 ميساخليوم: 



 ادليباجة
 :الإشكالية ➢

اجتماعي واٍع  يعد علم العقيدة أحد أهم العلوم اإلسالمية؛ اليت يقع عليها الرهان يف صناعة حاضن
بتاريخ األمة وحاضرها ومستقبلها ومستوعب لرهاناهتا وحتدياهتا؛ بالنظر إىل قوة املصادر اليت يستند إليها 
واملتمثلة يف الوحيني )الكتاب والسنة( أوَّالً، وبالنظر إىل األدوار التحويلية اليت تستبطنها العقيدة اإلسالمية 

 الثاوية يف ذنكني املصدرين ثانيا. 

ومن هذا املنطلق فإن الدرس العقدي الذي يسود اليوم حياول أن يالمس العديد من املسائل 
واملوضوعات؛ بالقدر الذي تفرضه طبيعة علم العقيدة ووظيفته احلضارية املشار إليها، وهي مسائل 

الغيب  وموضوعات ظلت لصيقة مبباحث اصطلح عليها باملباحث العقدية؛ تتمثل يف أركان اإلميان ومسائل
 ومسائل ذات عالقة بالوجود اإلنساين... 

وهي مسائل، وإن كان هلا قيمتها ودورها، إال أن ما طرأ ويطرأ على واقع اجملتمعات اإلسالمية من 
اجملتمعات  أي)مشاكل وصعوبات، خلقت تعقيدات وحتديات كثرية يف مجيع جماالت احلياة وجعلتها 

اإلسالمية( يف مواجهة مباشرة مع دينها ومقوماهتا ووجودها وواقعها األمر الذي بات يتطلب معاجلات 
ومقاربات تفتح الباب واسعا أمام علم العقيدة ليلج امليادين الفكرية والتشريعية والعلمية وال تقتصر معاجلاته 

 وحبوثه على مسائل الغيب فقط. 

نتج درسا عقديا يعالج المشكالت والتحديات أن نكيف يمكن   :هنا يطرح اإلشكالمن 
بما يحافظ على هوية األمة ويحفظ مقوماتها وخصوصياتها ويضمن لها استمرارها واتزانها؟  المعاصرة

 اإلشكاالت والتحديات المعاصرة؟أبرز تلك هي  وما

 اور.إهنا اإلشكالية اليت تدعو الباحثني إىل مقاربتها من خالل مجلة من احمل
 :المحاور ➢
 الدرس العقدي وإشكالية املؤطر. -1
 إشكالية العقل والنص.  -2
 الدرس العقدي والتشريع: )قانون األسرة، املعامالت املالية والنشاطات االقتصادية....( -3
 الدرس العقدي والعلوم )اإلنسانية واالجتماعية، الرتبوية، الكونية(.  -4
 صعوبات الدرس العقدي. -5
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 الأهداف: ➢
 إبراز مضامني راهنية الدرس العقدي وأبعادها ومستوياهتا. /1

 حتديد الصعوبات وسبل تذليلها. /2

 ترقية الدرس العقدي من حيث اجلدة واجلدية والواقعية والرسالية. /3

 الشروط ➢
 يشترط في المداخالت أن:

 تكون يف أحد احملاور املقرتحة من قبل اللجنة. ✓
 تتسم بالشروط العلمية واملنهجية املتعارف عليها. ✓
 تكون قد أعدت للندوة على وجه خمصوص. ✓
 .Traditional Arabic16تكون الكتابة  ✓
 .تقبل حبوث طلبة الدكتوراه بإشراف املشرف ✓

 د/ زبيدة الطيب. ئيسة الملتقى:ر 

 اللجنة العلمية: 
 سعيد عليوان.اأ.د/  •
 أ.د/ عمار طسطاس. •
 أ.د/ الزهرة حللح. •
 د/ برامة أحسن. •
 د/ عبد املالك بن عباس. •
 د/ جنوى منصوري. •
 د/فاطمة سواملي. •
 د/ نورة رجايت. •
 د/مروان معزي. •
 .أ/ ميلود رمحاين •
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 واريخ مهمةت ➢
 

 .م2019جانفي  31 اخلميس :آخر أجل الستقبال امللخصات ➢
 .م2019 فيفري 03 األحد آخر أجل للرد على امللخصات: ➢
 م.2019فيفري  20 األربعاء املداخالت:آخر أجل الستقبال  ➢

 

 م2019فيفري  28هـ املوافق  1440مجادى الثاني  23 اخلميسيوم:  تاريخ الانعقاد:

 :الآتي نالعنواترسل الملخصات والمداخلات المقبولة إلى  ✓

Faith_zou@yahoo.fr 
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