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 أ.د.مولفي محمد

 2جامعة وهران

 مخبر الفلسفة وتاريخها
 

Philosophie et civilisation  

 الديباجة

 يتعلق السؤال اليوناني الذي يختص بفكرة "العلم الكلي" بالتساؤل عن "منهج كلي"، وهو ما اتخذه أعالم  الالعاللالو  االاباليالا كالرؤ الل حالاماللالل لاللال ال ال 

عن الحيييل، إما في صورة الطر ق الر اض ي فالي الالعالنالر الن الاليالحيالم والالحالحيال  كأرالم الوب، زيالسالارو، لاليال النالاالد واال الجالنالو اممم  أو الالحر  الالتال الر ال الي كال الا 

الر  الاليالح يالم يوارق عليه أهل الّحرَبل من زرايل بسل ش يء في العالم بحقائيه وتفاصيلهم غيال  أب الالحالاإالل إنالج مالنالهالج حالامالل وكاللالي صالارو مالن بالا  الالع 

ل ، بالوالتيليح العتيق، نظرا لتواري مفهو  "الكلي" وحلول "الجزئي"، والتخنص بحيم عنهم واملعنى أنه لم  يعح من املجحي ال    عن منهج كلي

كالثال ةم ا بالتواترو ظاهرة املناهج املختنل بتواني التخنناو العل يل، ومع انتيال العلم من الوححة إنج الكث ة، انتيلت املناهج للتع ي  عن أه يتال ال

هذه األخي ة تيح  خحمات ا كسواعح ضابطل للعلم، إنج زرإل وإح هن ي آزامز نفسه معها يعا   بأب "السحيم هو قانالوب الالطال اليالعالل والالنالظالا  هالو 

  يلحلم الناس"م رإب األحياء تعرض علج   يعت ا علج ا يل الفوض ى والمنظا ، بجن ا ي تاج الفكر ال شري إنج صياغت ا في قوانيب وعرضها بطر 

لاليالنالو  ل ام نهجل كي "ترقج" إنج منا  املعررل العل يل، منا  العلم باختنارم لهذا كثي ا ُيخاَدُل العلم بأنه هو املنهج عينه، بناء علالج األهال اليال

عرض ب ا مضامينه، ريح تغي  ر و  العلم من "م رز معررل إواهر األحياء"، إنج "ب    التنظيم املن جي للظواهر"، وهو ما
ُ
ني يع للكيفيل التي ت

ميول الكفل لنالح " ر يل املعررل" أكالثال  مالنال الا عاللالج مالوضالوعالاتال الا، ولالعالل هالذا مالا يالوارالق عاللالياله كالارل يالااالهال س لالح  قالولاله بالأب "الالعاللالم هالو املالعالررالل 

املنهجيل التي يسوب م تواها، بشسل ملز ، ثابتا وصالحا بنفل ح وليل"م هذا التنور الشااع إحا هو ما أعطى الالحالق ملالخالتاللالو الالعاللالو  بالازعالاء 

صمحيات ا ب ا هي ذاو مناهج تواريها وب ا هي حروط في تال الياليالق هالذه الالعاللال اليالل، رالالاليالانالوب صالار عاللال الا والساليالااالل صالارو عاللال الا وبال ال  الالظالواهالر 

النفسيل صار عل ا وكذلك ب   الظاهرة االإت اعيل وهو حال الاال إال الل واألنالثال وبالولالوإاليالا وغاليال هالاممم األمالر الالذي إالعالل نالوعالا مالن السالحيالم يسالوز، 

احيٌم يتض ن عناصر مختلفل إحا ولكن زقييل إحام هذا ما يستحعي تعحزا رهي ا لآللياو واملنالاهالج إنالج زرإالل انالياللالا راليال الا السالحيالم عاللالج نالفالساله 

وأخذو املناهج أه يل أكه  من اعت ار م تو  العاللالو  واملالعالار  وكشالو الالجالواهالر مالن حاليال  هالي حاليالائالق تالخالتالص بالالالظالواهالر وهالو حالال االنالفالمو 

املعاصر الذي عررته الحي ل الراهنل من روض ى املناهج وراح يعه  عنه غازامي  من إهته، بعال الاراو عالح  الالتالنالااالا باليالب مالنالاهالج الالعاللالم الالطال اليال الي 

 املنيولل آليا إنج ظواهر العلم االإت اعي واإلنساني، عالهال  ااالتالحعالاء الالفالهالم بالوصالفاله رالنالا إنسالاناليالا يال اليالق الالتالعالامالل مالع الالعاللالو  بالأرضالل اال الل الالعاللالم

أي مالح  نالج الط ي ي لسونه )الفهم( انفتاحا علج األرق اإلنساني وامل كن العلمي، عموة علج النفور الكلي لفي ابانح ملا يس يه بفوضال الى املالنالاهالج، رالإ

 ي كن الححي  عن التوارق بيب احيم العلو  واالاتحعاء املكثو لل ناهج ؟ وما ا ل التعايش العلو  ومناهجها؟

 املحاور:

 الفلسفل ومستي ل الفهم -1

 املحلي بثياراو مت اورة -2

 الت اقل وال عح اإلنساني في علو  اإلعم  واالتنال -3

 الا إ ل، التعحز األلسني وتواصل الثياراو -4

 تيا ع العلو  واملعار  -5

 اللجنة  العلمية 

 

 أمزمزراس حهر از

 أمزمبلحسن م اركل

 أمزمبن ع ر يزني

 أمزمبن مز اب بن حرقي

 أمزمالعايحي ع حالكر م

 أمزمقواامي مراز

 أمزمبوم راث بلخي 

 أمزمالعربي ميلوز

 أمزمبلعاليا زومل ميلوز

 زمبر  ل الشر فل

 زمصاح ي رينل

 زمبلع حي أا اء

 

 

 د.جميل نسيمة

 (  Facebook)التواصل االإت اعي   
https://www.facebook.com/labo.lssmp  

 د.عادل عبد االله

 (Site  )املوقع  االلكا وني لل خه  

 

 

Spécialiste de philosophie politique, Mohamed Moulfi est professeur de 
phil sophie à l’université d’Oran 2. Il est notamment auteur de Engels : 
philosophie et sciences (Paris, 2004, trad. à l’arabe – Alger-Beyrouth, 

2015), Dialectiques del’universel (Oran-Paris, 2017). 

PHILOSOPHIE ET CIVILISATION Les éléments théoriques et historiques ici proposés sont en œuvre chez 
les philosophes pour penser le rapport de la philosophie au processus de civilisation occidentale en interac-
tion avec l’en-dehors. L’exercice consiste à rendre intelligible l’historicisme qui pose le rapport de la Grèce 
et de la philosophie comme une origine d’une histoire intérieure à l’Occident, pour faire en définitive de la 
philosophie un devenir-monde. La charge de la philosophie est immense ; elle se doit de figurer le projet de 
l’Occident. En contrepoint, il y a lieu de considérer le rôle décisif de l’« en-dehors », non pas de cet Orient 
exotique que crée l’Occident, mais plutôt de celui du geste inverse par lequel l’Occident devient. De Kant à 
Valéry, de Husserl à Merleau-Ponty, de Nietzsche à Foucault, de Marx à Deleuze, etc., l’intérêt pour la ques-
tion du sens du monde, i.e. de l’autre, ne s’est guère éclipsé.  

: أ.د.بوقاف عبد الرحمن، أ.د.بوساحة عمر، أ.د.مولفي محمد، أ.د.سواريت بن عمر،ضيوف الشرف   

أ.د.عبد الالوي عبد هللا، أ.د.الزاوي الحسين، أ.د.قسول ثابت،أ.د.براهيم أحمد، أ.د.عز الدين غفار   

https://www.facebook.com/labo.lssmp


 

 

 

 

 

 الال ــ فلسفة... أو اإلمكان اآلخر للتفلسف

 أ,د,بالعاليا دوم ميلود، 

 جامعة الشلف،

belaliamiloud@yahoo.fr 
مخبر األنساق، البنيات، 

  lssmpالنماذج واملمارسات 

الال ــ فلسفة... أو اإلمكان اآلخر 

 للتفلسف

 

  صراع الفهم والتفسير ومستقبل الحقيقة

 أ.د.سواريت بن عمر

 2جامعة وهران
 مخبر الفلسفة وتاريخها

sarauteomar@yahoo.fr 

 امللخص:

يساز يسوب االهت ا  ب ا هو قالاز   خالاصاليالل إنسالاناليالل بالامالتاليالا ، خالاصاليالل تالعالهال  عالن قاللالق وإالوزي وصالرا  مالتالعالحز املالخالارج باليالب   

 اإلنساب وذاته من إهل وبجنه وبيب ما ي يط به من مؤثراو تتحخل بشسل أو بأخر في رام معالم قليه ومن "الياز "م

وقح كاب هذا اليلق الوإوزي  اال ال الا فالي  تالغاليال  أنال الاط تالفالكاليال  اإلنسالاب االواء نال الو ذاتاله و نالج وضالعاله فالي الالسالوب  و نالج  ال اليالعالل   

عمقته باآلخر   وهذا ما يظهر إلي في أن اط التفكي   وكذا أااليا التعايش مع الالطال اليالعالل وتاالخاليال هالا وتالغاليال  أنال الاط الالعال الل 

  -حتى ق ل ظهور التفكي  الفلسفي املنظم –وأزواته

بالالالتالعال اليال او  -هالنالا  –قلق علالج املناليال   -بامتيا  قلق وجوديومن هنا أمكن اليول اب اؤال التفكي  في املستي ل هو اؤال      

 أو الهناك بالتع ي او الحينيل -الحنيو ل

في تار خ الفكر الفلسفي الححي  نل ال  الاليالو  تاللالك املالوإالل مالن الالحرااالاو الالتالي حالاولالت تالنالاول االؤال املسالتاليال الل بالاعالتال الاره    

اؤال لنيق ب ني  اإلنسالاب ومالا يالتال الحزه مالن مالخالا الر نالتاليال الل لاللالثالوراو  الالعاللال اليالل الالتالي انالتال الكالت نالتالائال الهالا  قالحااالل اإلنسالاب 

 وأص  ت ت حز مستي لهم

ن ح هذا واضحا في الحراااو األخمقيل التي تفرعت إنج ررو  إحيحة مثل األخمق الالطال اليالل  وأخالمق الالهالنالحاالل الالوراثاليالل       

من هذه املقدمة نريد ان نتساءل : ما حقيـقـة سـ ال املسـتـقـبـل  ـي  أخمقياو علو  الحياة  وأخمقياو عالم املال واألع الم

الدراسات الفلسفية العربية املعاصرة؟  وهل هي تعـبـيـر عـن أزمـة اإلنسـان الـعـرهـي ؟ أم هـي مـ ـرد رجـع صـد  ملـا يـنـتـ  

 هناك؟   هل التفكير في املستقبل يأخذ طابع العاملية أم الخصوصية؟

 املستي ل، الحراااو املستي ليل، رلسفل املستي ل، الزمنالكلمات املفتاحية: 

 د,بن علي محمد، 

 املركز الجامعي غليزان، 

مخبر األبعاد القيمية 

للتحوالت الفكرية والسياسية 

 بالجزائر

mohamedbenali912@gmail.com 

س ال املستقبل في الفكر 

 الفلسفي العرهي املعاصر

 :امللخص

ايطرو الروح املنهجيل علج الحضارة املالعالاصالرة بشالسالل كال اليال  مال الا إالعالل كالل  املالعالار  تال ال ال  عالن مالنالاهالج خالاصالل بال الا 

ت يدها عن املعار  الالتالي يالتالم إنالتالاإالهالا فالي مال الاالو أخالر ، رالاملالنالاهالج لالم تنال ال  مال الرز واالائالل لالتال الناليالل املالعالررالل بالل هالي  

أااس وإوهر املعررل إذ بس ب ا يتم ت ييد املعار  وتيسي ها إنج معار  عل يل وأخر  غي  عاللال اليالل ومالن هالذا املالنالطاللالق 

أص   من النعا الححي  عن عل يل أي معررل زوب الححي  عن املالنالاهالج الالتالي تسالتالنالح إلاليال الا، لالكالن االيالطالرو املالنالاهالج 

أزو إنج مآ ق إعلت العلو  قائ ل علج اراال اضالاو مالنالهالجاليالل أكالثال  مال الا هالي قالائال الل عاللالج حاليالائالق رالعاللاليالل وهالو مالا أرالر  إنالج 

السط  نزعاو وتوإهاو ركر ل تع ل علج الحح من أولو ل املنهج علج الوقائع والظواهر واملالعالار  املالحرواالل، وهالو مالا 

أراح املجال من إحيح لحضور الروح النيحيل ب ض ون ا الفلسفي ملواإهل الالهاليال النالل الالتالي رالرضالتال الا األنسالاق الالعاللال اليالل 

 وبالتاني ت ر ر املعررل من الييوز املنهجيل واأل ر النظر ل املفروضل علي ا،

ن اول في هذه الورقل مناقشل بعض الفاللالسالفالاو الالتالي عال اللالت عاللالج إعالازة الالنالظالر فالي املال الاراالاو الالتالنالظاليال يالل الالتالي تال النالت 

العلم مرإعيل لها، رهل ي كن لل عررل أب تتخلص من كل الشروط املنهجيالل الالتالي تالؤ الرهالا وتالؤاال  لالياليالامالهالا ونشالأتال الا 

 وتطورها؟ 

 ,د,رباني الحاج، أ

 جامعة معسكر، 

مخبر الدراسات للبحوث 

 التاريخية واإلجتماعية
Elhadj.rebani@univ-mascara.dz 
الفلسفة ونقد املناهج العلمية 

 في العلوم اإلنسانية

 Philosophie et avenir du comprendreالفلسفة ومستقبل الفهم     

mailto:mohamedbenali912@gmail.com


 امللخص:

تت ه هحه الحراال انج ال    بع ق في مسالل الفهم زاخل العلو  االنسانيل باعت ارها ظاهرة تاو ليل مالاراالهالا االرالراز 

ابتغاء املعررل ات اه الوإوز و العالم و ات اه الننوص ورق اياقاو معينل و بحلك تعالحزو مال الاالتال الا املالعالرراليالل رالسالل 

م ال اال و يؤا  لتاو ليل خاصل به و لفهم خاص به حسا الطرائق التي ي ارس ب ا الفعل الالتالاو اللالي و الالحاليالول الالتالي 

يحور في رلكها، ب ي  حاول كل م ال اب يضع قواعح لا ايخ الفهم الصحي  لكن هالحه املالحالاوالو لالم تالكالن صالر ال الل و 

 معلنل اال في الفا ة املعاصرة خاصل مع مارتن هيحإر و هايند إورج غازامي م

ليح قح  هيحإر تنورا للفهم من خمل عمقل الكينونل بالعالم ورق مياربل الفن للوإوز)الندعل الشعر الل بالوصالفالهالا 

ظاهرة رنيل ت كن الحا اين من رهم الوإوز( اما غالازاماليال راللالم يالتال الاهالل هالحا الالتالنالوربالل ااالتالثال الره و  الوره و إالعالل مالن 

الفهم في حح زاته ظاهرة لالغالو الل تالثالوق انالج بالنالاء املالعالنالى)رالن الالفالهالم او رالهالم الالفالهالم( ونال الن بالحورنالا نالتالسالاءل عالن خاللالفاليالاو 

التيا ع بين  ا الحي ي حو للوهاللالل االونالج فالي االااللالو  اي هالل الالفالهالم بالاعالتال الاره ظالاهالرة لالغالو الل انسالاناليالل يالتالم ورالق قالواعالح 

 منهجيل ا  بحون ا؟

 : الفهم، التاو ل،الهي مينو ييا،الكينونل، رن الفهم،ظاهرةلغو ل،الحا اينالكلمات املفتاحية

 بلعز نور الدين،

 جامعة تلمسان، 

مخبر الفلسفة وتاريخ الزمن 

 الحاضر

 

 

nouredine.belaze@gmail.com 

التقاطع الهيرمينوطيقي في 

مشكلة الفهم بين 

هيدجروغادامير "من فهم 

 الكينونة الى كينونة الفهم

 امللخص:
منذ ايوط اإلت از السورياتي وانتنار النظا  الرأا اني في قيازة العالم  بانت من خمله ممم  النظا  الحوني الجحيح 
أو مايعر  باألحازيل اليط يل والتي ت ح  إنج الت كم في العالم ورق ن ط حياة موحح من كل إوان ه ثيافي ،اإت اعي 
،زيني ،أقتنازي ،اياس ي ،لغوي ،أال أنه ت خص عنه صرا  إزيولوجي حول إحسالياو الهو ل ، اليوميل ، التعحز 
الثيافي ، التواصل ،و يال أنه ال ي كننا عزل التفكي  الفلسفي عن الحضارة اإلنسانيل ب ختلو أحسالها ألب مه ل 
الفلسفل ت ح  وتعيح ال ناء من إحيح ورق ما يتمء  مع ظرو  العنر والطروحاو املذكورة آنفا التي تولحو عن عنر 
التكنولوإيا من اهم اإلحساالو التي تعه  عن الحضور الفلسفي وهو ماان اول التطرق له في ورقتنا ال  ثيل هذه من 
خمل التطرق إنج ركرة الت اور العل اني الحيني ورق رؤ ل الفيلسو  األملاني يورغن ابرماس أحح قاماو الفلسفل في 
هذا العنر وفي مشروعه هذا م اوالو اإلعا   بالتنو  و عا ار إختم  اآلخر وبالتاني هو ته وقوميته  وم اولل 
ت سيح تيثارل التواصل من خمل مشروعه التواصل ومن خمل هذا التيحيم نتساءل حول إحو  ون اعل املشرو  

 الهابرماس ي في ت ذيا هذا النرا  اإليحيولوجي ؟وت ييق رلسفل التعايش كرهاب رلسفل املستي ل ؟ 
 السل او املفتاحيل : التنو  ، اإلختم  ،التواصل ، الحوار ،العل اني ،الحيني ، التعايش،هابرماس

 بديار محمود، 

 ، 2جامعة وهران 

مخه  األنساق، ال نياو، الن اذج 

 lssmpوامل ارااو  
mahmoud.20beddiar@gmail.com  
الحوار العل اني الحيني في ركر 

 يورغن ابرماس

 
secularreligious dialogue in 

the thought of Jürgen 
Habermas  

 

 

 

  ال يو ييا ومستي ل اإلنسانيل

 مانع خدي ة،

 جامعة مستغانم 

ال يو ييا ومستي ل 

  اإلنسانيل

 ملخص املداخلة:

إب األرق الفلسفي اؤال أإه  الفكر علج أب يستغل كل ما ي لكه ليخته ه في نظرة متطلعل لحور رّعال للفلسفل زاخل 

املجت عاو وزاخل كل معررل وهو عوزة لحورها الكمايسي، وح ل الخنائص املمئ ل التي ت  عها مع كل العلو   التي 

تس ج ألرق ت كمي في معاررها مع ت ررها ن و أبعاز قح را ها العلم مؤخرا لذلك وإا أب يحخل في حساباو كل معررل 

ميننل رلسفل تربطه ربطا الئيا بأغراض السياال ك ؤ ر لل  ت عاو حتى ال يتم توإي ه توإي ا أزاتيا، لذلك رإب أرق 

الفلسفل والعلم يلتيياب في أب ال    الفلسفي يؤا  لفه ه من خمل م اورة العلو  بشسل إاز، وأب يحخل املفكر في 

الفلسفل في غ ار إزئياو كل علم لي  ل خنائص الفلسفل الكمايكيل، هذا ي ول به إنج الحخول في زوامل تغيي او 

لغو ل ومنهجيل، وقح ت   حتى مساءلل الحيييل الفلسفيل في األرق ليث ت لها خنائص تستير علي ا راهنا ومستي م  

كالتواصل واإلختم  ليه ر املطلق زاخل كل نسق ب   قابل لل  اورة و فت  آذاب صّ ا لإلصغاء إليه لج  إعجابا بل 

ضرورة ملحل را ت ا أبعاز التوإه السياس ي والتكنولوجي ألب مسألل الوعي بخنائص اإلنساب من أولو او كل ب   

 رلسفي وليتم ربط العلو  النظر ل بالعلو  الع ليل 

  اإلشكال: ما هي معالم األفق الفلسفي وما هي خصائص الحقيقة الفلسفية مستقبال؟

 براني محمد،

 جامعة بلعباس 

 

 

الفلسفة بين الصرامة 

افق االختالف   املنطقية و

 Philosophie et avenir du comprendreالفلسفة ومستقبل الفهم     



 امللخص:

ب ي  اات ح  هذا املفهو  تأاج  مياربل   يعح مفهو  االعا ا  م ورا أااايا في الفلسفل االإت اعيل واألخمقيل

إحيحة زاخل التيار الفكري ملحرال ررانكفورو إذ أضحج يعه  عن مختلو أحسال النضال و النرا  املتنلل بييم 

العحل الحر ل املساواة وأص   م تغج مختلو الفئاو و الط ياو االإت اعيل م هذا ما أثار أكسل هونج  لتناوله في 

"مأي االعا ا   -في العمقاو بيب ال شر-م واملوضو  األثي  لحيه، هو إعازة بناء األخمق 19991أ روحل التأهيل باألاتاذيل 

اإلتييي املت ازل من أإل العجش املشا ك  ر حال من الفكرة التي كانت اائحة " النرا  من أإل ال ياء " ع ل علج ترايخ 

ركرة " النرا  من أإل االعا ا "، وتت لور ركرة العجش املشا ك عنح أكسل هونج  انطمقا من أخليل االعا ا  

  باألخر مكرهاب رلسفي مستي ليم

 عيدوني نعيمة،

 جامعة سعيدة 

 

من منظور   أخمقياو االعا ا 

غربي معاصر" أكسل هونج " 

  أن وزإا

 

 

 

  يورغن هابرماس ومستقبل العقل التواصلي

دغباج فاطمة ، 

 جامعة ,مستغانم 

مخبر الفلسفة والعلوم 

 االنسانية جامعة مستغانم

 

يورغن هابرماس ومستقبل 

  العقل التواصلي

 امللخص:         
  ،علج حح تع ي  إياني راتي و-ليح أضحج حيل "الالهرمينو ييا" اليو  اللغل الشائعل لفلسفل عنرنا    

 
إذ لم يعح إهحا
 علج حيل معيب من الحراال اواء تعلق األمر بالننوص الحينيل واألزبيل ك ا كاب الحال عليه في 

 
 وال م نورا

 
مخنوصا

َرق من 
ْ
ط

ُ
عنور الن ضل والححاثل، بيحر ما بلغ ريه أرق االتسا  واالنفتاح ن و منا ق ركر ل ورلسفيل أخر  لم ت

 ل،
َ
 ولم يكن با  الالتأو ل مفتوحا ري ا علج منرعيه ك ا هو الحال اليو م ق

رن ن هنا وعه  هذا امليا  ال نت حث عن "الهرمينو ييا" بوصفها احا ا ا منهجيا وموضوعيا ك ا عررها الالنح:              
"علج أن ا تأو ل للننوص الفلسفيل أو الحينيل ولإلن يل علج وإه الخنوص أو التخنيص مممو نط ق هذا التعر و 
خاصل علج تأو ل كل ما هو رمزي في النص الحيني"، ملا في هذا التعر و من  ابع االخادال في ض طه وتعامله مع  مفهو  

(:"في أب ما هو هي مينو ييي ال 1889-1999)Heidegger Martin الالتأو ليل املعاصرة، راألصل ك ا ييول مارتن هايحغر
ا بل هو ق ل ذلك ذاته: إن اء و خ ار"م ولذلك رالتأو ل ال يرت ط ب  ال واحح وال ب عح واحح، إنه ضر   يعني التأو ل َبْحء 

ومنذ -من النشاط الفكري و الفلسفي الذي يست ح  ال    عن رهِم للحياة عن  ر ق ااتعازة الت ربل اإلنسانيل، إننا 
ُ ه اله از يغم التأو لي، ا اه إوب غرايش بالعنر التأو لي للعيلم            -قرنيب

ُ
 إ اء عنر َيْ ك

 بن هالل وليد، 

 جامعة سطيف

 

مستي ل الهرمينو ييا علج ضوء 

 أائلل الفهم والتأو ل:

 من منظور إياني 

  راتي و

 

 

 

 :ملخص 

يس ج اإلنساب إاهحاومنذ نشأته إنج ررض ايطرته ووإوزه في هذالعالمم لكن   يعل وإوزه ون ط عجشه تختلو من 

ررز آلخر وهذا ما نشهحه عه  التار خ ممم إذب ي كن اليول بأب هناك اختم  في التفكي  أثناء هذا الس ي وهذا يرإع إنج 

 لذاته ومن 
 
 علج بياءه واآلخر يفكر لي ام تار خا

 
التفاوو العيلي واألهحا  املرإوة مستي م، رهناك من يفكر حفاظا

 أرضلم والححي  عن 
 
يسوب ركره هازرا للتغيي  والت حيح عه  مر الزمن ممم ذلك من أإل االنفتاح علج مستي م

املستي ل ال ينفنل عن اات ضار املاض ي الذي يعته  وليحه األااس يم وفي هحا السياق ال يفوتنا الححي  عن واحح من 

املنظر ن والحارايب ملثل هذه العناو ن أواملواضيع الجوهر ل في الفكر العربي املعاصر إذ يعته  م  ح عابح الجابري 

واحح من أعممه، ولتت  ور ورقتنا ال  ثيل حول عمقل املاض ي باملستي ل في ركر م  ح عابح الجابري واللذاب أعطى 

له ا أه يل بالغل في مساره الفكري للولوج إنج ي كن أب نيو عنح ححوزه من املاض ي لين   لنا معطى أااس ي رسي 

 ركرنا املعاصر واملستي ليم

 املاض ي، املستي ل، التار خ، التفكي ، الت حيحم الكلمات املفتاحية:

 رفاس نور الدين،

 املركز الجامعي البيض 

مخه  األنساق، ال نياو، الن اذج 

 lssmpوامل ارااو

 

noureddinereffas@gmail.com 

 

عمقل املاض ي باملستي ل في ركر 

  م  ح عابح الجابري 

 Philosophie et avenir du comprendreالفلسفة ومستقبل الفهم     



 امللخص:

تعرضت الفلسفل عه  م طاو تار خها لعحيح من األحسا  التي إعلت ا م ل إزانل، اواء حيب تعلق األمر ب ا هو زيني 

باعت ارها زخيلل في رضاء اإلاممي أو بتحجيم زورها في خحمل األغراض الكنسيل، أو ب ا هو وض ي حيب تم الع ل 

علج تيو ض امليتاريدييا وزورها في الت ليل اللغوي ليضايا العلم، وهنا ي ا اإلنت اه إنج أب الفلسفل كانت مطال ل كل 

إنج اليو  ال تزال املسألل  1998مرة بإث او حرعيل وإوزها وبت او  أ مت ا الخاصل مت سكل برهاب العيلنل؛ ومنذ 

مطروحل،رفي ظل أرق العحميل وححي  الن اياو)ن ايل اإلنساب، ن ايل الفلسفل، موو املؤلوممم(، ت يى مسألل 

التعو ل علج رلسفاو اإلختمروالتفكيكياو واألخمقياو الجحيحة لتأاج  رلسفل لل ستي ل مطروحل للنياش، ك ا 

ن ح توإها إلزخال الفلسفل ض ن الفضاء الع ومي املعولم، و نشغال الفلسفل بيضايا الحرس الفلسفي واملوا نل 

وال جئلممم كحليل علج إنخراط الفلسفل ض ن رهاناو تط يييل تت او  النياحاو النظر ل، وبناءا عليه انيو  في 

محاخلتنا بطرح إحساليل إنخراط الفلسفل اليو  في الفضاء الع ومي ورهاب الع ل إنطمقا من التساؤالو التاليل: 

كيو ي كن الفلسفل أب تسوب راعلل ض ن الفضاء الع ومي؟ وهل من امل كن التن أعن مستي ل للفلسفل ك ا هو 

 الحال في الحراااو املست يليل؟

 

الفلسفل، املستي ل، موو اإلنساب، الفلسفل التط يييل، الحرس الفلسفي،الحراااو  الكلمات املفتاحية:

 املستي ليلم

 يحياوي وهيبة،

 جامعة تيزوزو 

 مخه  الفلسفل وتار خها

 

رهاناو الفلسفل التط يييل 

 واملستي ل

 

Les enjeux de la 
philosophie pratique 

et l’avenir  

 امللخص : 

األمي  ع ح اليازر ذو ثيارل وااعل في مختلو العلو  و اآلزا  ، ريح تثيو بثياراو زينيل و إنسانيل متنوعل ، يعح 

وهذا ناتج عن شخنجته العظي ل التي امتا و بنفاو متعحزة و في إوانا مختلفل لفتت إلي ا األنظار و ااتيط ت 

 من حولها الرإال ر ألو الحنيا و حغلت الناسم

و من ث ل راألمي  ع ح اليازر الجزائري  يعته  ب ق حعلل مني ة في تار خ الفكر الجزائري كله ، كيو ال وهو الفيلسو     

الذي زارع عن العيل ك لكل وكاحفا عن مرات ه املعرريل من الكشو النازق إنج الظن املتوهم ، رليح عر  ب واره 

الهازئ و الر  ن ب ي  ن حه يخا ا العيل ال شري بوعي ذلك الفيلسو  املتش ع بالحك ل ، يت حث عن اإلنساب 

باعت اره أااس كل ع ليل حضار ل، زوب النظر إنج ملته أو لسانه وال إنج لونه  ،وهو يير كذلك في هذا النحز بأب نع ل 

 العيل  أعضم  أعظم نع ل ت سح من خملها مستو  التكر م اإللهي لإلنسابم

او  اإللهيل من حي  هي ذاو ال يست سنه ، و نّ ا يفضل عنه الكم  في راألمي  ع ح اليازر ي يب لنا أب  
ّ
الكم  في الذ

األلوهيل ، وصفات ا ،ذلك ألّب العلم في حيييته ييتض ي اإلحا ل باملعلو  علج ما هو عليه ، وهذا ال يناحا علج الذاو 

اإللهيل ، ألب اإلحا ل بذاته تعانج عيب املجال هذا من ناحيل ومن ناحيل أخر  ، رإّب الذاو اإللهيل ، و ب كانت تحرك من 

يل، و ب كانت  الذاو اإللهيل ال تعر  علج هذا الن و ، رلم ي يى إال العلم 
ّ
ه ال ي كن اإلحا ل ب ا كل

ّ
 أن

ّ
بعض الوإوه ، إال

 باأللوهلم

 أما نظر ته في الت لي رإب األمي  ع ح اليازر يؤكح قائم أن ا موضو  للرؤ ل،

ي بالنور، الظاهر ب ا حسا إاتعحازت ا، وما هي عليه اليوابل 
ّ
او املت ل

ّ
ك ا ييال في العلم اإللهي أيضا:"إّب الوإوز الذ

ك ملطلق وأنا 
ّ
ي و ب كنت علج صورتك ر ا أب أنت، وال أنت أب، رإن

ّ
لظهور آثار الوإوز الذاو، ييول للوإوز املطلق: "إن

ه لو ال توإهك علج العيب الثابتل املعحومل ما ظهرو أنا بجنك وبين ا"م رسل ما في العالم حسا 
ّ
امليّيح، وال أنا غي ك، رإن

األمي  من اختم  الّنور، واألحسال، واأللواب، واألمزإل في النو  الواحح من معحب، ون او، وحيواب، و نساب ر ّسنحة 

ج لواحح بت ّل مّرتيب، وال اثنيب بت ّل واحح، 
ّ
ه تعانج ما ت ل

ّ
من الحيائق اإللهّيل، وارت ا ه بعح  تكرار الّت لي اإللهي، رإن

ي تعانج، رم بّح من االختم  في أشخاص كّل نو  من أنوا  املخلوقاو مع 
ّ
رم بّح من االختم  في الّت لي، مع وححة املت ل

ه مثال لهذه الحيييلم
ّ
 وحّحة كّل نو  بالحّح، والحيييل، وكّل ما في العالم من الشب او، واله ا خ، رإن

 
 : الت لي، التنو ، ال ا ن، الظاهر، املشاهحة ، الذاوم الكلمات املفتاحية

 بن احمد إيمان

 جامعة تلمسان 

 

 

 

نظر ل الت لي في ركر األمي  ع ح 

  اليازر الجزائري 

 

 

 

 

 

 Philosophie et avenir du comprendreالفلسفة ومستقبل الفهم     



 امللخص:
بلغل  -منذ أب قال مارتن هايحغر )إب العلم ال يفكر في ذاته( صار من حكم األكيح أب هذا األخي  ال يعيل ذاته حضور ا

حسا الا تجا و   –بل حنوليا إما عن  ر ق الرإو  إنج ق وه التار خي أو الخروج إنج ب وه اإلبستي ولوجي -املنطق
ولكن مذا لو إرتيينا روق ال ناء املعرفي ت اما؟م لساب اؤال هيحغر قح إرتيى معنا كذلك ، بوصفه –التعييا الزمني 

ي  ل متغي ا قح ال ينت ه له الكثي وب و هو التفكي  ،رنيول من يفكر ري ن يفكر بالعلم ؟رب ا تسوب اإلإابل اهلل وال 
تت او  كل ل "عيل"، لوهلل قح يظهر هذا األخي  أكث  حيئ ألفل لإلنساب و لكن في نف  الوقت أكث  حيئي هله مو ينتج  
هذا الحرج نتي ل لتلك الن طيل السائحة علج أااس أب اإلنساب إعتاز التفكي  بالعيل و لج  التفكي  في العيل 
وبالرغم من اب التفكي  في العيل ضار  في اليح  إال أب كل التفااي  و اإلايا او و التيا عاو مع العيل و رلسفته 
لم تكن بتلك الحقل املرإوة و مرة إان ا في معظم األحياب ركثي ا ما كاب ي ال كنوس او لوغوس ليدزاز غ وضا ،و قح 
كاب األإحر باإلنساب منذ اليح  رهم راه ته ال شر ل بتع ي  هيو  حتى يتسنى له إاتع الها إيحا ، ولو كاب رعل هذا 
الختنر علج نفسه الطر ق و ت او  الكثي  من األخطاء، اليو  تسي  الفلسفل ن و إعت ار " رلسفل العيل " م    
مستيم إنج إانا األنطولوإيا و األكسيولوإيا و اإلبستي ولوإيا ، وتعته  رلسفل العيل" الفلسفل األونج " علج حح 
تع ي  الفيلسو  األمر سي "إوب اي ل" وتلك الفلسفل تعنى باإلإابل عن السؤال ما هذا الذي يسمى عيم ؟ كسؤال 
عا  تنحرج ت ته الكثي  من األائلل الفرعيل التي تعه  عن العيل في صورة حاالو عيليل، ما أز  إنج تيح  الفهم نتي ل 
لذلك إال أب اللغز الذي ال يزال يطرح كإحساليل رلسفيل رب ا ت تل النحارة هو "لغز الوعي" حي  تت اش ى زرااته 
معظم العلو  مثل ال يولوإيا و علم النف  و الذكاء اإلصطناعي، حتى ال تن غ اب اث ا بالت ر ح و امليتاريدييا املؤزيل 
انج النس يل ،إال أب الفلسفل عامل و رلسفل العيل خاصل ت نت هذا اإلحسال ،و لعل ابر  من عالج هذا األحسال في 
خضم رلسفل العيل أمثال إوب اي ل و زانجيل زينجت و إو  و لفيب و غي هم م ن اعو ن و ت او  هذه الف وة 

 التفسي يل م
 العيل،الوعي،الف وةالتفسي يل،الفاه ل ال شر ل، الفلسفل األونجالكلمات املفتاحية :

 الباحث بغورة جمال الدين

 2جامعة الجزائر

 

djamelmorial@gmail.com 

 

مستقبل الفاهمة البشرية  

  )الوعي كحالة عقلية (

 

 

 

 

 امللخص:
ييو  العالم اليو  علج قلق وإوزي،ات اه العالم عامل والذاو خاصل ،راإلنساب يعجش ا زواإيل اليلق ميتاريديييا 
وع ليا ،بيب العيل األزاتي وبيب النص الحيني، راليضيل ح لت االنساب كنو  تغا   عنه ويغا   عن االخر ك ا يغا   
كل من  ا عن   يعل االنساب الجوهر ل ك ا عه  عن ا مارك  ،ااز التشيؤ واص   االنساب كعامل و يارب بسلع ،زوب 
ضرورة انسانيل ض ن عالم انطولوجي لهذا ان اء حالل االغا ا  تلز  النظر انج الت رر االنساني الكلي ،من الوهم 
امليتارز يي  وااتعازة االنساب لكينونته الضائعل بفضل االاطورة الحينيل ،راالنساب كل ا كاب اكث  خضوعا للحين 
ومعتيحاته كاب اكث  عجزا ،وارير في ت حيح معنى وإوزه،ر م مل الوإوز االنساني للحين او املنالحل الحين لمنساب 
تسوب عه  ا الل الينا  عن االغا ا  الذاتي الحنيوي لمنساب وذلك بالنيح الع لي والفلسفي والثورة علج الع وزيل ،وهي 
مه ل الفلسفل الع ليل  وتييم العالم علج االنساب ال علج اله ،وذلك بيلا االت اه من الس اء انج االرض من الخطا  

 امليتارز يي الحيني انج العلمي الع لي الحنيوي الواق ي م
رالحاإل الوإوزيل لمنساب حاإل مستي ليل ابحيل تتوالح عن ا كينونل الوإوزيل وارتيارها يتوالح عنه غربل وإوزيل 
،رالظ أ االنطولوجي الذي يعجشه االنساب املعاصر مواإهل بالتطور العلمي ،ي عله يشعر بالحونيل وبالغربل الذاتيل، 
راالغا ا  الوإوزي ناتج عن قلق وإوزي  ت حث عنه كل من عل اء االإت ا  الفمافل واملفكر ن ، اله يل حضور 
االنساب في العالم بعيحا عن اليوتوبيا وب ثا عن الحاإل الوإوزيل التي تت يق باملعنى الفلسفي مرهل الحين ا ا 
االغا ا  االنساب في العالم ؟ كيو ت يق الفلسفل الع ليل الحاإل الوإوزيل لمنساب؟ وتنهي اليلق الوإوزي؟ وتنهي 
العالم االغا ابي ؟ هل التعحزيل الحينيل واالختم  ي يق الحاإل االنطولوإيل ؟  هل االغا ا  ناتج عن الوهم الحيني ا  
هو حالل انطولوإيل نات ل عن قلق عيائحي وعلمي ؟ هل يعح الحين حالل اغا ابيل عائق اما  التطور العلمي والع لي 

 لمنساب في العالم؟
 لهذا انعالج هاته االحساالو التي باتت اليو  حيييل تفرض ال    ري ا ض ن عناصر املحاخلل االتيل:

 _الفلسفل الع ليل والعيل األزاتي1
 _االنساب واالغا ا  الحيني 2
 _ اليلق األنطولوجي واالغا ا  امليتارز يي3
 _اليوتوبيا و ن اء االغا ا  ) ااتشرا  لييم املستي ل( 4
 _  الفلسفل الع ليل والتعحزيل الحينيل  5
 _  الحين والحاإل الوإوزيل )إحليل املعلو  واملجهول (9
 

اقع،اليوتوبياالكلمات املفتاحية:  .الع ليل،االغا ا ،الحين،االنساب،التعحزيل،العالم،الوإوز،الكينونل،الو

 مناد صافية 

 ،2جامعة وهران

مخبر األبعاد القيمية للتحوالت 

  بالجزائرالفكرية والسياسية 

 

safi_a_400@hotmail.fr  
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  -الدراسات القرآنية انموذجا–فلسفة حقوق االنسان في الدراسات الدينية املعاصرة 

 د.زواط سعيدة: 

 جامعة قسنطينة

ابح سعاد:  د. رو

  0جامعة الجزائر  

 
 
 

  األنا واآلخر في النظرية التواصلية لهابرماس

 عالمي خالد املسعود: 

 جامعة مستغانم

 عمارة غنية : 

  جامعة مستغانم

 :ملخص 
و  19في ال حايل ي حر بنا اإلحارة إنج أب تار خ ركرة املستي ل ي حأ مع ظهور ركرة التيح  في الفكر األوروبي في اليرب  

، ولكن التفكي  في املستي ل ح ل أيضا الفكر العربي و ذلك من خمل ن و 18ايازت ا في الفكر الفلسفي في اليرب 
الوعي لحيه) العربي (وما ا  ه االاتع ار من خو  ورعا  لح  األرراز هذا من إهل ومن إهل أخر   الت والو 
والتغي او االإت اعيل، االقتنازيل والسياايل التي عررها املجت ع مؤخرا والتي تؤزي بالفرز من الخو  من املستي ل  
وإهله ملني ه في هذه الحياة، األمر الذي أز  بالعحيح من املفكر ن العر  أمثال هشا  إعيط، م  ح أركوب، رتحي 

 الا يسي ،ممموغي هم لحراال املستي لم
إال أننا في هذه املحاخلل املتواضعل انشي  إنج ركر ابن خلحوب وتأو له لل ستي ل وذلك بناء علج التار خ رالفكر 
الخلحوني  الزمني مشروط بالسياق وماض ي الخه ة ال احثل في التار خ، كأب يتندل في العنر الوايط لي  ل زاخله  
مستي ل علم بل علو  إنسانيل ، لذلك يلتيي املاض ي واملستي ل ض ن مفهو   مني مشا ك هو' مستي ل املاض ي'  عنح 

 ال    في رلسفل التار خ م 
إذب املستي ل في الفكر الخلحوني هو موضو  لل    زاخل النص التار خي ، باعت اره حيم مشا كا للت ربل واالنتظار و 
نارذة مشرعل علج ما وراء التار خ و هو في الوقت ذاته موضو  ليراءة النص التار خي، ألنه األرق اآلخر لمنتظار، 

 انتظارنا ن ن اليو ، بظرو  وإوزنا الراهن واحا ا او هذا الوإوز املستي ليلم
رالتطلع لل ستي ل واإلعحاز له ال يتنافج مع الحين أو مع العيل ما زا  يسي  ورق املنهج العلمي السليم الذي ال يخرج 

 عن نطاقه ام 
 

 : ابن خلحوب، املستي ل، املاض ي، التار خ، الحين، الححاثل، التغي  االإت اعيمالكلمات املفتاحية

 د,لغرس سهيلة،

 جامعة معسكر 

 

مخبر الفلسفة وتاريخ الزمن 

 الحاضر

 

souhayla1@hotmail.fr  

 

قراءة ملفهوم املستقبل عند ابن 

  خلدون 

 امللخص:
إب الححي  عن اإلنساب هو الححي  بالضرورة عن تفكي ه في ماضيه ،حاضره و مستي له و يرإع تار خ االهت ا  

باملستي ل إنج ال حاياو األونج للّتطلع ال شري إنج املعررل الشاملل بالسوب ،رلم يتوقو اإلنساب منذ بحء الخلييل عن 
الّتفكي  في املستي ل رتطلع إنج الغح عه  م اولل قراءة املستي ل و لكن بطرائق غي  عل يل و إن ا كانت عن  ر ق التخيل 

و الّتوقع و هذا امليل الط ي ي أز  باإلنساب إنج م اولل معررل ما اي نل له في املستي ل ،و أب اعيه هذا ا ي يتوارق 
مع الغر زة اإلنسانيل و مع   يعل األحياء من حوله مريح قح  أرم وب رؤ ته ن و ما ي ا أب يسوب عليه املجت ع 

مستي م مستنحا علج ركرة العحالل ،و صور لنا توماس مور املجت ع املستي لي الذي تت يق ريه املثاليل باملجت ع ملذا 
ير  بااسال أننا ال نفكر في الحاضر ،رالحاضر لج  هحرنا ريط بل املاض ي و الحاضر ه ا وايلتنا أما هحرنا األوحح 

رهو املستي ل لذا ن ن ال نعجش ريط بل نا قا الحياة مرغرض العلم هو التن ؤ باملستي ل بغيل الت كم به لنالح 
اإلنساب ت لور ات اه يشخص ن و املستي ل باو يطلق عليه الحراااو املستي ليل مت او ة شخص اإلنساب و لكن ا لم 

تت او  م ور اإلنسانيل ،و هي زراااو ت اول أب تتن أ تن ؤاو مشرو ل باملستي ل ورق املنهجيل العل يل امليننل لط يعل 
املستي ل و احت االته و أححاثه و العمقل بيب متغي اته معت حا في ذلك أالو  زلفي للحنول علج توقعاو أكث  ،و تعح 
ع ليل ااتشرا  املستي ل ع ليل مم مل لإلنساب و هو نو  من الفعل و انتظار ححوث املستي ل هو نو  رز الفعل رإذا 
كاب املستي ل هو كل ش يء متوقع ححوثه رإب اليي ل الجوهر ل لطر يل زلفي إن ا من  ل للحنول علج توقعاو زقييل 

و معررل واقع اإلنساب املستي لي و توقعاته املطروحل في أذهاننا و إعازة قراءة الواقع و ين   اهت امنا باملستي ل بيراءة 
 أنشتاين ألننا ذاه وب إنج هناك  م                 

اقع و مني  اإلنساب املستي لي و مآالته الفلسفيل و ححوزه االإت اعيل  ؟   و الّس ال الذي يراودنا هو :  ما و
  

 اإلنساب ،املستي ل ،االاتشرا  ،اإلنساب املستي لي ،الّتن ؤ ،الّت ري ،الواقع : الكلمات املفتاحية 

 د,زيات فيصل، 

 جامعة تبسة،
ff246402@gmail.com  
مخبر فلسفة، علوم وتنمية في 

 الجزائر

 بوزيدي مسعودة:،

 2جامعة وهران 
amelbouzidi3131@gmail.com 

 مخبر الفلسفة وتاريخها

 

اإلنسان املستقبلي"استشراف 

بين إحداثيتي الفصل الزماني و 

  »الوصل املكاني
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اثية   الفلسفة وقدسية الحياة في ظل تكنولوجيا الهندسة الور

 بن عيرم يوسف: ، 
 ، 2جامعة وهران

belairemyoussef@yahoo.com  
 مخبر : الفلسفة وتاريخها
الفلسفة وقدسية الحياة في ظل 
اثية   تكنولوجيا الهندسة الور

 :  امللخص

حسل ااتشرا  املستي ل والتفكي  ريه هاإسا لح  ال شر منذ اليح  باعت اره مرت طا ب ني هم ومتنم في الوقت 

نفسه ب ا أحر ه اإلنساب من تيح  وتطور وكذا بالتغي او واملست حاو الجذر ل والع ييل التي هزو حياته بيوة وعنو 

وقح ااهم في رام هذا املشهح نظر او وررضياو رلسفيل وعل يل مختلفل ومتعحزة ،رسل من الفلسفل والعلم نظر إنج 

املستي ل من  او ل معينل ومحار هذا االختم  قي ل اإلنساب ومسانته ومح  قحاجته وكذا الرغ ل في الوصول إنج نوعيل 

من الحياة قوامها الرراهيل واال زهار والتينيل والتكنولوإيا من إهل  واملحارظل علج عحز من الييم األخمقيل والحينيل  

والحياتيل وكرامل اإلنساب راحتل هذا النياش حيدا مه ا ض ن الحراااو املستي ليل هذه الحراااو التي اص  ت عل ا 

 قائ ا بذاته ومنفت ا علج علو  ومعار  كثي ة مت اورة ومتاخ ل ل عضها 

  : الفلسفل، العلم ،ااتشرا  املستي ل،اإلنساب، ثورة املعلوماو، نوعيل الحياةالكلمات املفتاحية 

 العيدودي سعد، 
 ،2جامعة وهران

 LSSMPمخه   
 aad.philo@yahoo.coms 

 
 

اإلنساب املستي لي:رؤ ل رلسفيل 
  و نظرة عل يلم

 امللخص: 
تي أزو  إنج اإلغا ا   في املجت عاو النناعيل املتيحمل هو اواز أالو  معيب  من  

ّ
يعته  ماركيو  أنه  من العوامل الرئجسيل  ال

تي هي في ن ايل األمر نو  من المعيمنيل ، رإنتاإيل امل
ّ
ع ال جت التفكي  يطلق عليه  اام " العيل األزاتي " أو " العيمنيل التينيل " و ال

تؤزي إنج تطور الحاإاو و امللساو اإلنسانيل ، بل تحمرها ، راإلنتاإيل تن و إن ا إنج إنا مع الّحمار و ال ؤس الشحيح يا ارق مع 
 .الغنى الفاحش

يعتيح  ماركيو  أب  هناك  مرضا قح  أصا  الحضاراو  النناعيل  املتيحمل  بشيي ا الرأا اني و اإلحا اكي  اا ه " ال عح الواحح "   
و ميولل  ال عح الواحح علج ن و ما تظهر في  كتاباو ماركيو  مؤزاها : أب تكنولوإيا املجت عاو النناعيل  املتيحمل ، قح  مكّنت 
ذين كانوا  ي ثلوب في ظل األنظ ل 

ّ
تلك املجت عاو من اات عاز كارل أحسال النّرا  السامنل ري ا ، عن  ر ق احتواء هؤالء ال

 االإت اعيل  السابيل عناصر الّررض و اإلحت اج م 
ذي ريح حتى م ّرز  إحسااه  باإلاتم ، و هو    

ّ
ك ا أب إنساب ال عح الواحح علج ن و ما ينفه ماركيو  هو اإلنساب املستلا ال

اإلنساب  املتشيئ، وهذا هو " الشسل  املحض للع وزيل : أين  يوإح اإلنساب  كأزاة ،  كشيئ "،  بع ارة أخر  ير ح أب ييول ماركيو  
أب إنساب ذو ال عح الواحح لم يعح  ي لك تلك اليوة الثور ل اليائ ل علج املعارضل، بل أص   ال عح الواحح في ظل املجت ع 

من هنا نطرح إحسال ب ثنا وهو كاألتي: ما هي األا ا  التي أزو إنج التشيؤ و اإلغا ا  في النناعي متكيو مع  الوضع  اليائمم
 كيو إعل ماركيو  من الفن وظيفل ثور ل ت رر ل إ اء الواقع الراهن ؟م  املجت ع املعاصر؟

 

 السل او املفتاحيل : االغا ا ، العيل األزاتي، التينيل، ال عح الواحح، التشيؤ، ماركيو  

 عث اب أحم  
  LVDTPA، 2،إامعل وهراب

 
اإلغتراب و العقل اآلداتي 

في املجتمع املعاصر ـ 

  هربرت ماركيوز أنموذجا

 
 

  الفلسفة وهاجس املستقبل

 شيخاوي لخضر، 
 ،2جامعة وهران

cheikhaouilakhdar@gmail.com 
 مخبر الفلسفة وتاريخها
  الفلسفة وهاجس املستقبل

 امللخص :
اص   الفيل واوفي زراال السجن ا كتفكي  ،رهي ت تح انج زراال التفكي  السجن ائي "الفلسفي "باالضارل انج رلسفل 
العيل السجن ائي والتفكي  السجن ائي ،ر ن اإل تفلسو الفكر السجن ائي ،رإنه ي ا علج املرء اوال ،وبشسل علمي 

 كوء اب يع ل من خمل تفكي  السجن ا ،اب يوضح كيو ي كن  بالفعل اب ييال اب السجن ا تفكر م 
اب السجن ا ت ن  مستي م إحيحا للفلسفل ،اب الفسيل واوفي لجست ارضل من الفلسفل ، لكن ا نو  اخر من الفلسفل 
، ححث رلسفي ححس ي ومؤتر عا فيا،وعنحن ايل الفلسفل وري ا وراء او خارج اليحرة الفلسفيل ، رإب الفيل واوفي 

 ب سا ل هي  ر ق واحح منفنل للفلسفل  م 
هذا هو الجانا اللذي نر ح تسليط الضوء عليه من خمل هذه املحاخله اب حاء هللا اب حضجت باملواريل بعنواب 
الفيل سوفي كفلسفل للتفكي   والذي انوضح من خمل هذا ال    حيييل كيو اب السجن ا تفكر ؟ او ماهي الطرق 
الع ليل التي ي كن ب ا اب نستخح  هذا الجانا الفلسفي في السجن ا لسي نننع ارمما ؟وكيو ي كن لهذا التنظي  حول 
النور الفلسفيل اب يساعحنا علج رهم السجن ا املعاصرة هذا من خمل تعيا التفكي  السجن ائي عه  االحسال 

 .السجن ائيل
 السل او املفتاحيل :  الفلسفل ، السجن ا ، التفكي  السجن ائي،  الححس ، الظاهرة السجن ائيل م

 برواق مليكة ، 

 ،2جامعة وهران

مخه  األبعاز اليي يل للت والو 

 بالجزائرالفكر ل والسياايل 

  

  الفيل سوفي كفلسفل للتفكي 
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 امللخص

يلفت ال    النظر، إنج أه يل الرمو  الثياريل وفي ميحمت ا اللغل في بناء وت حيح هو ل اإلنساب رت عله يختلو 

عن بييل السائناو األخر ، وت نع التأثر السل ي ب و ل املجتعاو األخر  بس ا الرمو  الثياريل الحخيلل مثل: 

انتشار اللغل األإن يل كلغل تعليم أو كلغل معاملل في املجتع مثل ا هو الحال في م ت عنا، وهذا ما ي عل هو تنا 

 مضطربلم  

 أ,د,عز الدين حفار، 

 إامعل مستغانم
 azeddinehaffar@gmail.com 

الرموز الثقافية والهوية  اللغة 

 كنموذج مركزي 

  في هوية اإلنسان

Résume :  

« Les chemins de l’espérance » Edgar Morin,Hessel 
« Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. »Edgar Morin 
Edgar Morin ce penseur, sociologue est  très célèbre par ses écrits et ses critiques à l’égard des politiques 
et surtout vis-à-vis d’une société ébranlée par un capitalisme sauvage .Après des essais en anthropologie, 
il se consacre à la anthropo-bio-philosophique où il parle de la théorie de la complexité. Il a abordé tous 
les domaines et préconise une nouvelle « politique de civilisation. » 
A travers ses œuvres, il  cherche à réconcilier l’homme avec le primate et mettre fin au conflit nature /
culture ; son but est de relever le défi à la fin du XX siècle. Cet élitisme lui vaut d’être un des penseurs 
les plus fervents de notre époque .Il faudrait dire que la disparition d’un grand nombre de chercheurs 
laisse un grand vide dans les sciences humaines. Le statut de de chercheur lui permet de se spécialiser 
dans beaucoup de domaines ; du psychologue au sociologue en passant par l’économiste, son  parcours  
est un des plus riches ; c’est un personnage hors du commun ; penseur engagé il poursuit son combat ; à 
travers ses positions intransigeantes, il s’attire les foudres des politiques. 
Pendant la seconde guerre mondiale, il s’engage auprès des résistants ; après la défaite de l’Allemagne, il 
déambule dans la ville  en ruine et raconte ce qu’il voit. Il rédige l’esprit du temps, il pense à l’union de 
l’Europe et aussi à la mondialisation dans un début du siècle en crise et en conflits ;il défend ses idées  en 
cherchant  à trouver un autre modèle  de société dans le monde. 
Pour ce qui est du conflit israélo- palestinien, Edgar Morin ne mâche pas ses mots à l’égard d’Israël ; il 
dénonce l’arbitraire et le silence des européens face à crime d’état perpétré sur des hommes qu’on a spo-
liés et affamés avec le soutien de L’ONU. 
Ce  sociologue français est entre autre concepteur de la pensée ou de la connaissance complexe, qu’il 
définit comme le lien entre des savoirs séparés et certains instruments cognitifs, voit en l’enseignement 
une fonction d’éveil. Alors que dans l’Emile de Rousseau, le maître veut apprendre à vivre à son élève, 
Edgar Morin préfère voir dans l’enseignement une simulation à l’apprentissage de sa propre vie. 
Dans un premier temps  il serait judicieux  de faire un bref survol sur la pensée d'Edgar Morin, dans  ce 
sillage  nous aborderons l’impact de la pensée sociologique/ philosophique  sur la société Algérienne  

 د,صاحبي فيصل، -0

 ،0جامعة وهران

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو

Faisal.sahabi@gmail.com 

Et 
2.Chercheur ADNAN Hadjmouri   

 

La pensée du sociologue 

Edgar Morin, 

 et son impact sur la société 

Algérienne 

: Résume  

Qu'est-ce qui fait l'urbanité et/ou la citadinité des algériens des villes ? Le simple fait de 

se trouver à un endroit donné et à un moment donné suffit-il pour qu'un usager du tram-

way, un squatteur d'un banc public, un habitant d'une tour AADL soit dit de la ville ? 

Le fait est que la question reste toujours d'actualité. Elle maintien vif, dans la sphère 

académique du moins, ce désir de donner un contenu au vocable même de « ville ». Il 

est toujours fascinant, en tendant l'oreille à l’oranais, à l'algérois, au sétifien, de se 

rendre compte à quel point on s'accorde dans « l'idéalisation » de la ville et de ses cita-

dins, et à quel degré le décalage, entre cet idéel et la ville telle que matérialisée par les 

pratiques quotidiennes des urbains ordinaires, est flagrant. L'objet de l'analyse de notre 

thèse se situait donc entre ces deux acceptions, soit entre la ville comme figure fantas-

mée et cognitivement conçue, et la ville comme univers vécu, pratiqué et transformé au 

quotidien par ces occupants.  

 د سويح مهدي 

   2جامعة وهران 

mehdi.souiah@gmail.com 

 

 

La ville et l’identité 

citadine ou comment 

l’oranais vit-il sa cita-

dinité 

 
املدينة والهوية الحضرية 

حول الحضرية بمدينة -حديث

  وهران

 Le local et le dialogue culturelاملحلي بثقافات متحاورة    
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 امللخص:

ت تح مه ل الواا ل الثياريل إنج تزو ح املجت ع باملعار  والييم الرمز ل، و بناء الرأي العا  وتشكيل 

تتعلق علج نطاقاو اإت اعيل أواع، ب ح  ت ييق الهي نل الثياريل في املجت عم  ار وعي الج هور، ونيل املع

الواا ل ب ختلو املجاالو الثياريل والفنيل حي  يرت ط زور الوايط الثيافي ب  االو الا اث، الكتا ، 

املسرح، السجن ا، املتاحوممم رتساهم الواا ل الثياريل ك  ارال اتناليل في إعازة إحياء وتث يب الا اث 

 و عازة تأهيله ض ن واائط إحيحةم

 ؤاساو تربو ل تعلي يل ثياريل و ترري يل تع ل علج خحمل املجت ع من خمل قيامها ب  ع و تعح املتاحو ك

حفظ و عرض و صيانل الا اث الحضاري و التار خي اإلنساني والط ي ي كون ا الهيئل املعنيل بنيانل تراث 

اإلنسانيل و حفظه، هنا يك ن زور الواا ل الثياريل في تن يل الوعي األثري أو في نشر الثيارل املت فيل خاصل 

 في املجت عاو التي صارو تعر  نفور الج هور من املرارق الثياريلم

 من خمل هذه الورقل ال  ثيل ان اول ابرا  أه يل الواا ل الثياريل وزورها في تعز ز الثيارل املت فيلم

  الواا ل الثياريل، املتاحو، الوعي، اآلثار، الا اث الكلمات املفتاحية:

 د,جميل نسيمة:،

 0جامعة وهران 

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو
djemilnassima@hotmail.com 

 

دور الوساطة الثقافية 

 املتحفية في نشر الوعي األثري 

 امللخص:  
يشسل الفضاء املفتوح للعجش معا،نسيا معيحا من الجزئياو األصليل و السلياو الت حيثيل في املجت عممع       

-مت ا إل مع اآلب-تواإح تعحزيل الجزئياو املسونل للا كي ل االإت اعيل لل  ت ع الجزائري،املن عثل عن املاض ي
 م اولل الادامن في املجت عم

يحرع املج وعل االإت اعيل، للتيايض بيب املحلي و الش وني، الخاص و املست حث، لمنخراط االإت اعي 
 بالهيئاو التسي يل الححيثل، ب ضور املحليم في رضاء مفتوح علج اآلخر منلحيا معهم

،لج  رارضا له، بل في  --االنوميا--اما  الش وني ب سا تع ي  إ ال غر ح anomieاب  املحلي رعليا لج  في 
 م اولل ت ييب، مزامنل املحلي حتى انخرا ه في الثيارل التا ي يل  التي نينح ب ا الش وليلم

كونيل ال غي محتى -حتى في حال ال    عن الحفاظ علج املحلي،رهو بالضرورة املنهجيل تتم بشروط ح وليل
 تنل ن ايل بالثيارل املحليل  ثيارل ح وليلمبالوايط الش ونيم

 رالتعليم، االبحا ،ال ي كن خارج السونيل، كوننا مرحليا ننتمي انيا ملجت ع املعلوماو
و االزاة الفعليل لا إ ل الش وليل و التع ي  عن ا هي الت ول االإت اعيممالذي ينل باملجت ع باليل انفرازيل هي 

 االبحا  االإت اعيم
اإلبحا  -5امليايضل االحا اريلم-4الفضاءفيم-3الثياريل الش وليلم-2الثيارل املحليلم -1الكلمات املفتاحية: 

 االإت اعيم

 حاكم مليكة

 جامعة تلمسان 

 سعيدة-مخبر: التطوير
h.m.sociologie13.2919@gmail.com 

 

املحلي و الثقافة التأطيرية 

افية  "مقايضة احتر

 امللخص:

ترو  هاته الورقل ال  ثيل انج تسليط الضوء علج الا اث الثيافي الممازي وزوره في تعز ز السياحل املحليل ، علج اعت ار 

أب تراث األمم هو حجر الزاو ل في أا  الهو ل الثياريل  واعادا ها بذات ا الحضار ل في املاض ي والحاضر واملستي ل، وكذا 

الذاكرة الحيل للفرز وبفيحانه يفيح الفرز ذاكرته، واأتطرق من خمل هذا الع ل انج التع ي  عن الا اث الممازي وا ل 

الحفاظ عليه من أإل اات تا  السواح به باعت اره عامم مه ا في الحفاظ علج التنو  الثيافي في مواإهل العوملل املادايحة 

وتعز ز السياحل املحليل ، رفهم الا اث لل  ت عاو املحليل يساعح علج الحوار بيب الثياراو وتشجيع االحا ا  املت ازل 

لطر يل عجش اآلخر، ك ا ي ثل هو ل الشعو  والحفاظ عليه هو حفاظ علج حيوق األمل وذلك يسوب بالتوعيل املحليل 

وتشجيع املجت عاو املحليل علج صونه ، ك ا لم ابخل  بذكر عمقل الا اث الممازي وزوره في تن يل السياحل املحليل 

باعت ارها مورز من موارز الا اث الممازي علج اختم  احساله رسل ذلك ي فز علج الشعور باالنت اء الشعوبي في  

 املجت عاو املحليل وتيو ل الرابطل بيب أرراز املجت ع كسلم                               

: الا اث الممازي ، الوعي الثيافي ، التن يل ، العازاو ، التياليح ، االنت اء ، املجت ع املحلي ،   الكلمات املفتاحية

 إذ  السواح 

 مسعودي كريمة،

 2وهران جامعة 

 

kamiphilo1993@gmail.com 

 

دور التراث الثقافي الالمادي في 

 تعزيز السياحة املحلية.

 

 

 

 

 Le local et le dialogue culturelاملحلي بثقافات متحاورة    



 امللخص:

أص  ت املتاحو ت تل موقعا م ور ا في املجت عاو الححيثل و أزاة تن و ل  ينظر إلي ا كرمز لل  ت ع و مح  وعيه العا  

و املستو  الثيافي الذي وصل إليه عن  ر ق اهت امه ب ذه املؤاساو الثياريل التي أضحت ت ارس نشاط تك يلي في 

التعليم  إنج إانا أزوراها كوإه للحضارة اإلنسانيل تعرض مختلو االن ا او ال شر ل و التطور العا  علج مستو  

ال جئل املحيطل في كل ع ليل اات مكيل  يوإح ما يعر  بالعرض و الطلا و هذا األخي  الذي ينشأ بناءا علج توارر 

 معطياو و متغي او تابعل لسوق العرضم

"ت احيا مع Soft powerاملت و أو املؤاساو الثياريل بشسل عا  و التي ي كن أب نطلق علي ا منطلح اليوة الناع ل "

زور الواا ل بيب الثياراو و نهج الحمير ل و الفضاء املفتوح حهحو نيلل نوعيل في التنظيم و التسيي   و قح ت يد 

املت و منذ تأاجسه بأن اط إنتاج املعار  في عمقته مع مرتازيهماملتاحو كتنظي او ت ح  إنج تت ل أزوار ثياريل و 

تعلي يل و ترري يل أص  ت إزء ال يت زأ من املجت ع و أزاة تعر فيل بيب األرراز ك ست لكيب و املت و ك ازة اات مكيل 

 تربط الفرز بتار خهم

لكن علج النييض من ذلك تأا  املت و  أو ما يعر  بالعاميل زار العجا في الجزائر علج مض وب ااتع اري  

ك ؤاسل ثياريل ت ح  إنج ترايخ تث يت الوإوز السولونياني حي  في الجزائر تم بناء اغلا املتاحو الو نيل املتواإحة 

حاليا ب ناا ل الذكر  املئو ل للتواإح الفرنس ي في الجزائر هذه كانت بحايل الت ربل األونج مع املتاحو و التي حاول 

خملها االاتع ار الفرنس ي تط يق اياال الحمج الثيافي و في إ ار ت سيح مشروعه اليائم علج الجزائر كع الل ررنسيل 

و كاب املت و موإها باألااس إنج املستو نيب  و تسو ن أا  محينل ححيثل و ترايخ وإوزه الحضاري رع حو إنج بناء 

هذه النروح التي ض ت امليتنياو من االكتشاراو و الحفر او و م  وعاو من مختلو املستع راو الواقعل ت ت 

ايطرت ا و التي ااتولت علي ا اما بالسلا أو كهحايا كاب املت و ي ثل مشرو  نيل حضاري بالنس ل لفرنسا رهو يكرس 

وإوزها الحتمي و ال نيل االإت اعيل لل  ت ع الجزائري كانت بعيحة عن ما يعرضه املت و و الثيارل التي ينشرها رأغلا 

الجزائر يب كانوا منغ سيب في أوضاعهم االإت اعيل ال ائسل إال من كاب يعجش واط املحينل و هم قلل م حوزة إحا مم 

 أتي ت لهم الفرصل لز ارة أإن ل املتاحو و التي كانت باألااس حكرا علج األوروبييب في املحينل 

 عسلي حليمة، 

 2وهران; جامعة

asli_halima@yahoo.com 

 

إ هور املتاحو: زراال 

اوايو اقتنازيل لمات مك 

الثيافي مت في أح ح  بانل و 

 ال ارزو ن وذإام

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص:

إب التيح  التكنولوجي الهائل والسريع الذي م  إ يع إوانا الحياة االنسانيل اإت اعيا واقتنازيا وثياريا وحتى 

اياايا ، مهح إنج ظهور مركز ل الثيارل أو الثيارل املركز ل األحازيل ،وبالتاني االننهار والذوباب في هذه الثيارل املهي نل 

والتخلي عن الشخنيل املحليل ،رالثيارل املركز ل تعت ح علج العيل والت كم في اآلخر عن  ر ق ثورة االتناالو 

الححيثل زوب اعت ار للححوز الجغراريل واألنظ ل والحضاراو والثياراو وحتى الييم ،في ظل هذه الثورة ينار  االنساب 

من أإل الحفاظ علج ثيارته املحليل وم اولل مسايرة هذا التطور حتى ال ييع في ااتيم  شخنجته عن  ر ق الغزو 

 الثيافي م

رفي ظل هي نل ثيارل االات مك املازي ،ي ا علج املجت ع املحلي أب يت رر من قيوز النظا  الحوني الجحيح بييازة 

الثيارل املركز ل األحازيل ، وأب تسوز عمقل الحوار بيب الثياراو، هذا الحوار ال تتورر عناصره إال بشروط التسارؤ 

والنحيل واإلرازة املشا كل واالحا ا  املت ازل ، رم يسوب الحوار من  ر  واحح حتى ال يسوب هناك هي نل لهذا الطر  علج 

االخر ، والتي تؤزي إنج غزو ثيافي يسيطر علج باقي الثياراو و يض ي علي ا، رالثيارل اليو ل هي التي تغزو الثياراو 

الضعيفل وهذا ال ينكره أحح إال اب الثيارل اليو ل ي ا أب تسوب قوت ا مست حة من منحرها وزارعها الروحي وقوة 

األرسار التي تعه  عن ا وقوة الغاياو التي تس ج إلي ا ، وبذلك يستطيع املحلي أب ينخرط ري ا متسلحا بإي انه بالوعي 

 الحضاري والفاعليل والتأثي  والت او  والت اورم وهذا ييوزنا إنج  رح هذه التساؤالو :

 ما مني  ثيارل املحلي في ظل ثورة االتناالو الححيثل ؟

 ما العمقل املوإوزة بيب املحلي واآلخر تثاقو أ  غزو ثيافي ؟

 مااأللياو التي ي ا علج املحلي خليها ملسايرة مركز ل الثيارل واالاتفازة من ا ؟

 هل هناك حوار ثياراو ؟

 كيو ي كن لل  لي اب يسوب نحا لآلخر من أإل اكت ال ع ليل التثاقو والت اور والعجش املشا ك ؟ 

 شاش ي قويدر،

 2جامعةوهران 

 

chachikouider@gmail.com 

 

املحلي و اآلخر و حساليل 

  التثاقو
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 امللخص:

او  ن اول في هذه املحاخلل أب الط الضوء علج إحساليل الثيارل و ت ليت ا و أه يت ا في رهم املجت عاو ال شر ل مممممن 

خمل وضع مياربل أنث وبولوإيل للثياراو املحليل بالجزائر و ت ليت ا و خاصل صراعت ا مع مسار حامل يت يد بعوملل و 

كوننل و هي نل الياراو األخر ، خاصل الغربيل من ا مممفي ضل كل هذا املسار او  ن اول في هذه الورقل أب نشرح هذا 

  الوضع الحقيق و الخطي  الذي ت ر به اإت عاتنامم ت ياتي االخو لم

 د.سيرات فتحي 

 جامعة مستغانم

sirat.f@gmail.com 
 

الثياراو املحليل الثياراو 

السونيل : أي مستي ل 

 ملجت عاتنام

 امللخص:

اب موضو  العمقاو الجوار ل في األحياء العشوائيل يعته  من املواضيع التي تحرس السلوكاو النات ل عن أرراز 

املجت ع في الفضاء االإت اعي من خمل التفاعل بين م في مساب أو مساحل إغراريل م حزة، التي تعته  املحور 

األااس ي الذي من خمله تنتج العمقاو االإت اعيل ورق أن اط التفاعل واالتنال  التي تربط بيب السساب وذلك 

ما يه   الواقع املعجش ي في املجت ع املحليم  عررت األحياء العشوائيل في اآلونل األخي ة تواعا وانتشار نتي ل 

ألا ا  عحيحة نذكر من ا الندوح الر في في ضواحي املحب الكه  ، ك ا ن ح األحياء العشوائيل  تفتير إنج عناصر 

 التسو ن منا ق حضر ل ولها ثيارل خاصل ذاو عناصر مشا كل بيب اسانهم 

 د.مالك شليح توفيق

 2جامعة وهران

 

tewfik_chelih@hotmail.fr  

 

العالقات الجوارية في األحياء 

 العشوائية 

 امللخص:

ت    هذه الورقل في إمسانيل اإلات طاب الفلسفي للعلم و امليازين األخر  و مح  قابليل الفلسفل للتط يق ، راألول 

نحعوه بالخطا  الحاخلي للفلسفل يسوب ريه املوضو  رلسفي ب نهج و أزواو رلسفيل أما االنط اقيل هي ما نحعوه 

بالخطا  الخارجي ريسوب موضو  الفلسفل غي  رلسفي و  رق تفكي ها هي  رق أخر  غي  رلسفيل و يسوب ذلك عنحما 

نفكر في اإلقتناز أو السياال أو الحين أو املجت ع وهنا ال تسوب األزاة هي العيل ريط ، بل تستع ل أزواو أخر  ، و 

تار خ الفلسفل هو ع ارة عن صرا  بيب هذين الخطابيب حي  اتخذ هذا النرا  أحسال عحيحة،تارة بيب الفلسفل و 

التار خ و تارة بيب الفلسفل و الحين و تارة أخر  بيب الفلسفل و العلم ،و بيب الفلسفل و املجت ع تارة أخر مأما النرا  

ل الالالالاألول رهو صرا  الفلسفل و السياال و يتضح ذلك من خمل السفسطا ئيل أما النرا  الثاني رهو صرا  بيب الفلسف

و توضي  قضايا الحين و  و الحين و يت لج ذلك من خمل علم أصول الفيه حي  إاتخح  الفيهاء العيل في رهم

 
ّ
هوومأما النرا  الثال  رهو صرا  بيب الفلسفل و العلم و يظهر ذلك إليا عنحما ترك العيل اإلنساني قضايا الحين الم

 
ّ
هوو إان ا و إنكا علج العلم م أما النرا  الرابع رهو صرا  بيب الفلسفل و املجت ع و يتضح ذلك من خمل النرا  وا لم

ذي ُعر  بالنرا  الهي لي املاركس ي مهذا النرا  هو ما ان اول الوقو  عنحه في هذه الورقل إب الغايل لنعطي لال

اليراءة الصحي ل لتار خ الفلسفل  تلك اليراء ة التي تؤمن بالتنو  الفلسفي و تعحزهومن ثم  خروج الفلسفل   و إنتيالها 

من التفكي  املييح باألاطورة إنج الفكر الحالالالر و ذلك بإي از حيالالول أخر  إلنط اقيل عييحت ا و أرسارها  إي انا  من ا  

  بضرورة التنو   لت ييق  غايات ا  و   وحاتالالها    

 د,خن جمال،

 املركز الجامعي غليزان 

مخه  الفلسفل وتار خ الزمن 

 الحاضر

khenjamel3@gmail.com 

الغي يل والتثاقو املعرفي في 

 الخطا  الفلسفي املعاصر
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 امللخص

ُيعته  الح ا  رضاء اإت اعي بس ا وإوز عمقل اإلنساب ب سحه وعمقل إنساب بإنساب آخر، ك ا أب هذا الفضاء    

ي يق حاإياو الجسح من املاء، و  ازة علج ذلك رإنه ي يق عمقل إنسانيل وإسحيل، هذه العمقاو تتغذ  وتتأا  

علج اعت ار الح ا  رضاء حاضن وعاك  إنج اليو  للجزء املجسح واملت لي من حياة وتياليح وأعرا  وقيم الكثي  من 

املجت عاو املتواطيل وخاصل املغاربيل من ا بالخنوص، هذا ما ي عل من الح ا  الا اث والتيليح العر ق الذي عرره 

املجت ع، رهو عالم وح كل من األنساق وامل ارااو والت ثمو، التي تتغذ  تار خيا واوايولوإيا من راعليته، رهو أكه  

من أب ُيعح رضاء لمغتسال و يسا للع ور من الن اال إنج الطهارة، ومن املحن  إنج املحر ، رهو عالم آخر للذكر او 

ناج ريه العمقاو االإت اعيل، ك ا أنه كاب وال يزال مركز املحينل في ُميابل ثنائيل 
ُ
والتخيمو، وهو الفضاء الذي ت

املاجح والسوق، ألنه مؤاسل اإت اعيل لها ضوابطها ومتعار  عليه من  ر  املست  او، رهو اللحظل املثلج لتعر ل 

الجسح والج اعل االإت اعيل في نف  الوقت، مع إعازة النظر ومراإعل ميولل الجسح انطمقا م ا ي ن  هذا الفضاء من 

  عمقل وتواصل معهم

 د,بن زيان خيرة، 

 2جامعة وهران

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو

kbenziane4@yahoo.fr 

فضاء الحمام الشعبي 

-كموروث ثقافي عند املرأة 

للحمام  ميدانيةدراسة 

الشعبي في الجزائر بمدينة 

 حمام بوحجر.

 
 
 
 
 
 

  تمثالت الشباب الجزائري لفيروس السيدا

 د,حمال ختو،

  lssmp، 2جامعة وهران 

 
 

تمثالت الشباب الجزائري 

  لفيروس السيدا

 امللخص:

تعح املشارهل منذ األ ل الوايلل الرئجسيل لمتنال بيب األرراز والشعو ، وهي بالتاني منحر من منازر الذاكرة      

الو نيل إنج إانا املنازر املكتوبل ألي أمل من األمم عل ا أن ا تتض ن حساياو و رواياو عن أححاث تار خيل ماضيل 

خاصل ب  ت عاو وحعو  معينل ،تنتيل عه  األإيال زوب تحخل كاتا أو مؤرخ إن ا بالسرز املتوارث بيب األرراز ،لذا 

وإا علج أي زولل من الحول االعتناء ب ذا املوروث من خمل تاجيله والحفاظ عليه العت ازه مستي م في ال  وث 

 التار خيل أي ما يعر  بالتار خ الشفويم

تتناول هذه الحراال أهم املفاهيم املتعليل بالا اث الممازي وكذا األرحيو الشفهي ،باإلضارل إنج التكنولوإيا       

الححيثل وزورها في تاجيل الشهازاو الحيل التي تعته  كأرحيو حفهي،وفي األخي  التطرق إنج مشرو  الذاكرة الو نيل 

للحولل الجزائر ل الذي ت ناه مركز األرحيو الو ني الجزائري لتحعيم رصيحه األرحيفي املكتو  بتاجيل حهازاو حيل 

 ألرراز من املجت ع الجزائري عاحوا في اليرب العشر ن و عايشو أححاثهم

ليح تم اعت از الواائل التكنولوإيل الححيثل في تاجيل حهازاو و تنر  او األشخاص الذين تم انتياؤهم وهذا      

بعح التأكح من صحل الرواياو و اإلزالءاو التي قحموها  ق ل اعت ازها ك نحر أرحيفي أي ما يعر  باألرحيو الشفهي 

 الذي يعح تراث المازي وإا الحفاظ عليهم  

 

  -الذاكرة الو نيل  –التكنولوإيا الححيثل  –األرحيو الشفوي  –: الا اث الممازي الكلمات املفتاحية 

 د,خرفي خليصة ، -1
 إامعل ايحي بلع اس

مخه  الحراااو وال    حول 
اإلعم  والتوثيق العلمي 

 " LERIST ".والتكنولوجي
khalissa.kherfi@gmail.com 

 
 ،د,بوزارة أحالم -2

 إامعل ايحي بلع اس  
مخه األنساق، ال نياو، 

 LSSMPالن اذج وامل ارااو 
bouzara.alm.13@hotmail.com 

 
التراث الالمادي من املشافهة إلى 
التسجيل :مشروع تسجيل الذاكرة 
 الوطنية الجزائرية نموذجا.

 Le local et le dialogue culturelاملحلي بثقافات متحاورة    
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 امللخص:

تولح املفاهيم مشا كل وم ايحة ك ا أحار إنج ذلك املفكر املغربي اعيح حّ ار وهنا تت سح ركرة السونيل ولكن السياقاو 

لسل م ت ع ت عل لسل مفهو  من هذه املفاهيم حيله الحالني الخاص به في رضاء املحلي، التار خيل والخنوصيل الثياريل 

وخاصل ما تعلق من هذه املفاهيم ب  ال الثيارل واالإت ا م نست ل هذا امللخص باملحلي نفسه ق ل الخوض في املفاهيم والحالالو 

في اياق الححي  عن  localeالتي تس   في رضائه )كالهو ل والا اث والخنوصيل الثياريل والفولسلورمممإلخ( ر  رز النطق بلفظل 

املنت او املازيل مثم رإب ذلك ي ع  علج اال زراء واالحتيار وحتى االات زاء من  ر  رئل الش ا  خاصل ، وبالت حيح املنت او 

، وهي لفظل زالل علج ريحاب الثيل في متانل اإلنتاج املازي املحلي وخاصل علج مستو  املنت او النناعيل  -الو نيل-املحليل الننع 

)ممب ، أإهزة إلكا ونيل، أوانيمممإلخ( التي اتخذو رضاء املحينل اوقا خن ا لها، و يابل كل ل املحلي هذه في لغل الش ا  كل ل 

vraisle  كنايل عن السلع املستورزة من الخارج أو غي  املننعل م ليا والتي ت عل ميتني ا يثق بأن ا متجنل ومض ونل وغي  قابلل

للفساز أو محة ااتع الها  و لل علج أقل تيحير ، ولكن األمر الخطي  الذي ي علنا نثي  م  وعل من التساؤالو بشأب هذه اليضيل 

مفاهي يا واصطمحيا في اللغل العربيل خاصل هو كل ل األإن ي أو املستورز أو الخارجي le localeهو أب الضح الصحي  لسل ل املحلي 

ك ا يفضل تس يته ال عض في م ال الثيارل، في حيب واقع ااتع ال اللفظل خاصل لح  رئل الش ا  يحل  l’universelأو السوني 

وهذا  -الخا ئ - le fautالتي ضحها  -الصحي  -ب عنى  le vraisعلج أمر خطي  ومغاير ت اما لل عنى األصلي، إذ يتم ميابلته بلفضل

إب زل علج ش يء رإن ا يحل علج أنه في ال نيل النفسيل والشعور ل لش ا  اليو  ن ت وتفشت ركرة أب كل ما هو إنتاج م لي رهو 

faut - و ب لم يس ونه بذلك و تلفظوب به صراحل إنج أنه يحل علج ذلك رمز ام انطمقا من  وغي  صحي  أو ميلح وغي  متيب، -خا ئ

هذه املعضلل ارتأينا االات مل باملحلي املازي الذي تت سح أرقج أحساله في املنشئاو الع رانيل والفنوب ال ماتيكيل واملنيوحاو 

واللوحاو الفنيل وكل ما هو مننو  ومنتج م ليا و رقج ألب يننو كا اث مازي م لي بالتياز  ألنه انعساس لل  لي الممازي أو 

الثيافي والهو اتي وامل ارال الفنيل واملع ار ل التي ت  ل بعحا رمز ا ي سح امل ارال االإت اعيل ويعك  م  وعل من الهو او 

املتحاخلل زاخل رضاء املحينل، وهذا هو املحور األااس للتساؤالو التي يثي ها هذا املوضو  وهو ما م ل ال عح الثيافي والهو اتي 

الذي يعكسه املحلي الممازي في ت ثمو رئل الش ا  اليو ؟ وهل يؤول مني ه في تنوراو رئل الش ا  اليو  ك ني  املنتوج 

 املحلي املازي؟

 املحينل –الفضاء  –الهو ل الثياريل  –الخنوصيل الثياريل  –الا اث الممازي  –السوني  –املحلي  الكلمات املفتاحية :
Le locale – l’universel –  le patrimoine culturelle – particulturallité- l’identité culturelle – l’espace – la ville  

 مالح سيد احمد، 

  2جامعة وهران

 

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو

sidahmedmalah@gmail.com 

 

 

 

تمثل املحلي الالمادي عند 

 الشباب وصور ت لياته

 لديهم في فضاء املدينة 

 

 

 

 

 

 امللخص:

ب كل ل الفضاءاو الثياريل غال ا ما تطلق علج ما يسمى بالفضاءاو الحضر ل، من مسارح وزور اجن ا وزور األوبرا وزور إ

 الثيارل وحتى زور الش ا  والر اضل وغي ها من تلك الفضاءاو املننفل كإن ا او ححيثل ومعاصرة عررت ا املحبم

إب الفضاء الثيافي في معناه الحيييي هو أح ل من كل هذا، رهو كل رضاء تت يق ريه واا ل وتواصل ثيافي، أي أنه 

رضاء يخح  ت ازل الت ار  الحياتيل واألزبيل والج اليل وحتى الثيارل الشع يل كتحاول أحسال التع ي  الشع ي )من 

حعر، نث ، قنص، رواياو، حسايا، نكت وألغا ( والتي تساهم في ع ليل التنشئل االإت اعيل والثياريل لح  األرراز 

 والج اعاوم 

في ورقتنا هذه ن اول الا كيد علج الفضاءاو الثياريل املحليل )الفضاء اليروي، الفضاء الحيني، الفضاء الشع ي(، إذا 

كانت كفضاءاو تعك  االنت اء الهو اتي اللغوي والجغرافي وحتى الحيني، وهل ي كن أب تت لج ري ا أيضا الرابطل 

االإت اعيل، والتي يتم من خملها التعر  علج الفاعليب وم  وعاو الفاعليب انطمقا من وضعيات م في هذه الفضاءاو 

 الثياريلم

  الفضاءاو الثياريل، املحلي، الا اث، املجت ع، التنشئل، تواصل ثيافي، االنت اءم: كلمات مفتاحية

 بن قدور حورية، 

  2جامعة وهران

 

 

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو

houriadz@gmail.com 

 

 الفضاءات الثقافية املحلية
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 إسالمي جديد -من أجل عالم عرهي

 االسالمي في مسيرة الحوار الحضاري"-"أفاق العالم العرهي

 أمزمبراهيح أح ح

 إامعل مستغانم

b_sidimokhfi@yahoo.fr 

إسالمي  -من أجل عالم عرهي

 جديد

االسالمي -"أفاق العالم العرهي

 في مسيرة الحوار الحضاري"

 

 د.الحاج عيس ى سعيدات،   تحديات هددت املهنة الصحفية و رهانات البحث -ابستومولوجيا اإلعالم 

  جامعة األغواط

 
ت حياو  -ابستومولوإيا اإلعم  

هحزو املهنل الصحفيل و رهاناو 

  ال   

 امللخص:

تعحزو الحراااو واالت اهاو التي اهت ت باألنث وبولوإيا باعت ارها عل ا ححيثا، رغم مرور قروب علج نشأة هذا العلم 

راتسعت م االو ال    ريه وتحاخلت موضوعاته مع موضو  بعض العلو  األخر ، وال اّي ا الفلسفل، علم االإت ا ، علو  

األحياء وعلو  اإلعم  االتنالممم، حي  تعحزو مناهجه النظر ل والتط يييل حسا تعحز تخنناته وم االته، في ظل التغي او 

 املتسارعل  لل  ت عاوم

كوب أب األنث وبولوإيا تركز علج زراال اإلنساب مثلها مثل غي ها من العلو  اإلنسانيل التي ترت ط باملجت عاو التي وإحو ريه 

  نياو األااايل والييم السائحة ريه ب ح  التغيي  والت سيبمالحي  تعك  

ب ا أب االتنال هو تلك الع ليل االإت اعيل أو النسق السلوكي الذي ييو  بتننيو وض ط وحفظ الوكياو أرراز املجت ع، 

تواعت النظرة ملجال أنث وبولوإيا االتنال التي ت ررو من االنشغال اللغوي الذي كاب منطلق بحايل هذا العلم  إنج زراال كل 

السلوكياو والوضعياو املوإوزة عنح إ اعل معينل علج أااس أن ا لها قي ل اتناليلم رارتأينا من خمل هذه الورقل ال  ثيل 

 توضي  العمقل بيب االتنال واالنث وبولوإيا والييا  بااتشرارل تار خيل لظهور علم انا وبولوإيا االتنالم

 د,برحيل سمية،

 lssmp، 0جامعة وهران
 

djemilnassima@hotmail.com 
 

 ز إ يل نسي ل،

 lssmp،  1إامعل وهراب 

soumia.berrahil@yahoo.fr 

 

االتنال واألنث وبولوإيا ااتشرارل 

  تار خيل

 

 

 

 

 

  

 في علوم اإلعالم واالتصال   التحاقل والبعد اإلنساني

 L’interdisciplinarité et la dimension humaine dans les sciences de l’information et de la communication 



 امللخص

يعح موضو  زراااو العمقاو العامل الحوليل، وزراااو االتنال بيب الثياراو من املوضوعاو الححيثل في علم االإت ا  

واالتنال واإلزارة، إذ أب االتنال الذي ي ارس في إ ار العمقاو العامل الحوليل أحح أعيح مسوناو إزارة العمقاو 

العامل علج املستو يب األكازيمي واملنهي، ب ي  يعته  االتنال املتوا ب في ات اهيب والذي تيو  به العمقاو العامل 

الحوليل، من النعا تنفيذه و زارته بكفاءة في ضوء االختمراو الثياريل بيب املؤاساو أو املنظ او، وإ اهي ها املنت يل 

إنج ثياراو مختلفل ، لهذا ال تزال الحراااو العل يل في مرحلل ال    عن ن اذج تشرح الكيفيل التي ي ا أب ت ارس ب ا 

 الوظيفل االتناليل املتض نل في العمقاو العامل الحوليل في بجئاو مختلفل وأحيانا متناقضل ثياريا م

من هذا املنطلق او  يسوب م ور إحساليتنا حول أهم الرهاناو االتناليل التي ين غي لل ؤاسل أب توررها في ظل تعحز 

  املجت عاو والثياراو، وما هو زور العمقاو العامل الحوليل في تشكيل وصياغل املجت ع اإلنساني املوحح؟

 د,حاج أحمد كريمة، 

 جامعة سيدي بلعباس

 
 
 

ي مجال العالقات العامة 
 
االتصال ف

 الدولية: حوار المؤسسات

  و الثقافات 

 امللخص

إب املعارضل الشحيحة التي لييت ا رلسفل الححاثل تعوز إنج انت اء هذه األخي ة إنج العيل األزاتي الذي ميد بيب العلم واألخمق 

والفن م ا تطلا التصحي  والتنو ا ،  حي   البح من إضارل عننر إحيح مرت ط بالتواصل الذي "ي يق التفاعل بيب 

الناس من خمل التواصل اللغوي الهاز  إنج التفاهم املت ازل ورق قواعح أخمقيل ت كم الع ليل التواصليل حسا 

 بإعازة تأهيل 
ّ

معايي  متفق علي ا ومن خمل هذا ننل إنج العيمنيل التواصليل" هذه العيمنيل ال ي كن ا الت يق إال

وت سيب وت حيح زور الفلسفل التي ال ين غي أب تكتفي بحور املرحح للعلو  بل ي ا علي ا الحضور بيوة زاخل النياحاو 

 بيب الفاعليب وبيب العلو  األخر م

ليح قسم  هابرماس العيمنيل التواصليلكنشاط ينيسم إنج قس يب؛ نشاط عيلي معرفي موإا إنج غايل نارعل ونشاط 

عيلي تواصلي ت اراه ذواو راعلل قازرة علج الكم  واألول نف ي والثاني إإت اعي يرمي إنج ت ييق التفاهم بيب الذواو ، 

ك ا أب األول أزاتي والثاني تواصلي قائم علج التع ي  اللغوي عك  األول الذي هو مازي ااتغمني أي يستغل املعررل كأزاة 

لت ييق منلحل معينلم إب العيلنل تعني ت او  أحسال التواصل املشوه بشسل منظمم وهي تعني كذلك "إلغاء عمقاو 

السيطرة امله م ل بنورة خفيل بيب التواصل، والتي ت نع الت كم الواعي في النداعاو، وت نع تسو ل توارييل لهذه 

 النداعاو بوضع عراقيل أما  التواصل علج املستو  الض نفساني وكذلك علج النعيح الشخص ي"م

تواصل؟ وهل 
ّ

اب السؤال الذي ان اول االإابل عنه في هذه الورقل هو: هل يت يق التواصل في ظل تعحز ع لياو الم

ي كن أب يت يق الحوار وتتضايو الذواو في ظل ايطرة األنانيل وحا الذاو؟ باعت ار أنه ال وإوز لنياش أو تواصل 

 خال من األنانيل ؟ 

 د,آيت قاس ي ذهبية، 

  جامعة األغواط

 

 

الت اقل املعرفي في علو  االعم  

و االتنال : انث وبولوإيا 

  التواصل

 

 الملخص: 

ي عالجت هذا المفهوم من زاويتها 
ي عدة وذلك وفق االختصاصات الت 

لقد حمل مفهوم التفاعلية معان 

الخاصة ، فانطالقا من الفلسفة مرور بعلم االجتماع وصوال إىل علوم االعالم واالتصال ناهيك عن 

ي هذا المقام تسليط الضوء عىل 
ي ناقشت هذه المفهوم نحاول ف 

التخصصات التقنية وعلوم المادة الت 

ي متعدد 
ي تحاقل معرف 

ماهية التفاعلية ،أبعادها وأشكالها من خالل العملية التواصلية ودورها ف 

 المرجعيات النظرية. 

 :التفاعلية ،االتصال ، المعرفة، تحاقل . الكلمات المفتاحية 

 د,الزين عبد الحق،

 2جامعة وهران 

مخبر األنساق، البنيات، النماذج 

 lssmpواملمارسات 
 

ezzine0220@yahoo.com 

التفاعلية في العملية التواصلية : 

  تقاطع نظري لحقول معرفية عدة
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 امللخص:

 تعح علو  اإلعم  واالتنال تخننا عل يا ححي  النشأة ميارنل بعلو  أخر  ا يته في الظهور، 

ويعر  عنه بأنه علم متعحز التخنناو ألب إرهاصاته األونج تعوز إنج إاهاماو باحثيب من تخنناو أخر  كعلم االإت ا  وعلم 

النف  االإت اعيم وبحأو تتضح ممم ه بتطور الواائل التينيل املناح ل لهذا التخنص الوليحم وأص   يتناول بالحراال إ يع 

الظواهر األخر  )اإت اعيل، نفسيل، اقتنازيل، تار خيلممم(، بوااطل واائله التي تنيل كل ما يتعلق ب ذه امليازين من خمل 

الفنوب اإلعمميل املختلفل التي ترت ط بسل وايلل إعمميل من صحارل و ذاعل وتلفز وبم إنج إانا األنا نت التي إاءو نتي ل الثورة 

التكنولوإيل الهائلل التي حهحها العالم وال ال يشهحها، و ررا او هذا الزخم التكنولوجي املتسار  الوتي ة، وما أضاره من ص غل 

عنر ل وتفاعليل لم يعررها اإلعم  من ق لم وظهور مفاهيم إحيحة ك فهو  اإلعم  اإللكا وني، مواقع التواصل االإت اعي، 

 م ركاو ال   ممم، والتي تعح كلها واائط اتناليل و عمميل بامتيا م 

إال أنه ورغم التطور الذي حهحه هذا الحيل واالاتيمليل النس يل التي حييها في ال    العلمي، واالعا ا  به ك  ال أكازيمي إنج 

إانا التخنناو األخر ، إال أنه ال ال مرت طا بعلو  عحة من حي  ااتنازه إنج أااليا ومناهج من علو  إنسانيل م اورة نظرا 

 لححاثته، وكذا غيا  الياعحة النظر ل املستيلل التي تساهم في تطورهم

 لذا انس ج من خمل هذه الورقل إنج م اولل معررل:

 موقع علو  اإلعم  واالتنال من العلو  اإلنسانيل األخر ،  -

 املحاور أو النياط التي تتيا ع ري ا علو  اإلعم  واالتنال مع العلو  األخر ،-

 أا ا  هذا التيا ع، -

 و ي ابياو هذا التيا ع وال ياتهم -

الباحثة تواتي فاطمة الزهرة، 
  0جامعة وهران

 
 
 

fatimazahraa_touati@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

علو  اإلعم  واالتنال والعلو  
  املجاورة

 امللخص:                     

ماييار  حواني قرب من ظهور علو  اإلعم  و اإلينال  ،إال أب النياحاو حوله ،ك يل معرفي ، وكتخنص علمي  ما لت           

مست رة إنج يومنا هذا ،باعت اره من العلو  اليليلل التي تتحاخل و تت اقل مع العلو  اإلنسانيل األخر  ،كاالقتناز ،االنا وبولوإيا 

 ،علم النف  ، التار خ مممإلخم

و قح حسل هذا التحاخل املعرفي للعلو  زاخل علو  اإلتنال و اإلعم ، حيدا من النياش من  ر  املختنيب حول  عل يل  

 التخنص و هو ته كعلم قائم بذاته م

ان اول من خمل هذه الورقل التطرق لتيا ع علو  اإلعم  بالعلو  اإلنسانيل األخر  ،و كذا عل يته كتخنص و حساليل 

 ااتيمليته عن العلو  اإلنسانيل م 

 : علو  اإلعم  و االتنال ،العلو  اإلنسانيل ،الخنوصيل ،الت اقل ،االاتيمليل  الكلمات املفتاحية

 2داهيلي سعاد، جامعة وهران

مخه  األنساق، ال نياو، 

 lssmpالن اذج وامل ارااو

souaddhili32@gmail.com 

عمقل علو  اإلعم  و االتنال 

بالعلو   اإلنسانيل بيب 

الخنوصيل و إحساليل 

 االاتيمليل

 امللخص:

إب كل زراال أو ب   علمي الذي ييو  بحراال االنساب والسلوك اإلنساني من املؤكح أب تسوب له عمقل بأي حسل من 

األحسال باالتنال ،ر  يع امليازين االإت اعيل واإلنسانيل وعلم النف  والا بيل ،السياال واالقتناز واللغو او وغي ها 

لها عمقل م احرة في ع ليل االتنال التي ت حث بيب األرراز واملجت عاو املختلفل ،ونظرا لنعوبل تناول موضو  االتنال 

وعمقته بالعلو  األخر  تناولنا إان ا من هذه العمقل ت ثل في عمقل االتنال بعلم االإت ا  أو ما يسمى بسوايولوإيا 

االتنال ،رم م ال لل  الغل في اليول بأنه ينعا الححي  عن عمقاو اإت اعيل مناج ل وتفاعمو حييييل  وان اط 

الوك واعيل بحوب اتنال وبحوب وإوز واائل االتنال ،ر فهو  االتنال في علم االإت ا  لج  مفهوما ححيثا موعليه 

ن اول من خمل هذه الحراال التطرق لوإهل نظر علم االإت ا  في زراال اإلعم  واالتنال أي ت حيح ميحاب 

اوايولوإيا االتنال ،ك ا انتطرق إنج زراال نوضح ري ا تغي  واائل االتنال الج اهي ي والتغي  االإت اعي ) الروابط 

ونياط االتنال بين  ا(، ك ا انتطرق لفنل من راالل الحكتوراه للحكتورة " الفت حسن" ت حثت ريه عن ات اهاو 

اليائ يب باالتنال ن و زور االتنال الج اهي ي في املجت ع،ك ا انتطرق إنج عننر آخر وهو أحح مواضيع الساعل في 

م ال االتنال وهو اات ابل الش ا  املنري لش كل االنا نجت كااتعراض م حئي ل    ميحاني ب ح  رهم الحور 

 م االإت اعي لهذه الوايلل االتناليل الجحيحة

 التنال الج اهي ي ،اوايولوإيا االتنال،التغي  االإت اعيمالكلمات املفتاحية :ا

الباحثة د.بن سعدية مليكة، 

 جامعة مستغانم

bensaadiamalika@gmail.com 
 د.كريمة قالعة، 

 جامعة غرداية

Kika220@hotmail.fr 

ghardaia.dz-klaa.karima@univ 

زور االتنال الج اهي ي في التغي  

   االإت اعي
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 امللخص:

إب رهم وااتيعا  ال جئل االتناليل الجحيحة التي أاست لها تكنولوإيا االنا نت، يستوإا بحايل تنورها 

ض ن اياقات ا املفاهي يل، ومن ثم ض ن اياقاو امل ارال، وألإل ذلك تأتي هذه املحاخلل لت ييق بعض من هذه 

ما ررضته هذه ال جئل الجحيحة من ت والو مفاهي يل م اراتيل إعلت من الظاهرة املساعي، رهي ترو  للوقو  علج 

إزغار موراب ال ي كن تلخينه في كل ل إامعل، وال ي كن  االتناليل كم متعحزا ومرك ا؛ و ذا كاب املركا ك ا أحار

وما أنت ته إرإاعه إنج قانوب واحح، وال ي كن اخاداله في ركرة بسيطل، وهو ما ينط ق أيضا علج ال جئل االتناليل الرق يل 

من رضاءاو ارا اضيل كاب التعييحا أبر  عنواب لها ب ا ت  له من تناقضاو ومفارقاو )الذاو/ املوضو ، الزائو /

الحيييي، العا / الخاص، الج اهي ي/ المإ اهي يمم(؛ رإب هذه املحاخلل تس ج لخلق مساحل نياش بيب ركر إزغار 

 موراب والظاهرة االتناليل في ال جئل الرق يل ك يل لل   م

رهي محاخلل تس ج لل    في الطابع املركا للظاهرة االتناليل في ال جئل الرق يل من خمل امل ازئ الثمث التي 

أقرها إزغار موراب للفكر املركا؛ واملست حة أاااا من املرإعيل الفكر ل )ونينح هنا نظر ل اإلعم  والنظر ل الربانيل 

ِره وبنائه له ازيغم الفكر املركا، وهذه امل ازئ الثمثل هي: أوال م حأ الحوار ل  ونظر ل التنظيم الذاتي( التي ت ناها في تعرٌّ

و مسانيل التياء املتناقضاو، وثانيا م حأ االرتحاز التنظيمي أي الس  يل االرتحازيل، وثالثا امل حأ الهولوغرامي أي الجزء 

، ر اعت از هذه امل ازئ الثمث ان    في ت لياو تعييح الظاهرة االتناليل في الفضاءاو زاخل السل والسل زاخل الجزء

االرا اضيل، وما ي كن أب يطرحه هذا التعييح من احسالياو معرريل تستلز  ت اقم معرريا، أي الوقو  علج النسق 

املفتوح للظاهرة االتناليل الرق يل وما يفر ه هذا السل املتعحزة  من احسالياو يستلز  حلها االعت از علج املنهج املركا 

 املرتكز علج مح الجسور بيب مختلو التخنناو املعرريلم

 الباحثة غمش ي زهرة، 

zohraghomchi@yahoo.fr 

 

 
الفكر املركا ك حخل أااس ي 

لحراال الظاهرة االتناليل في 

  ال جئل الرق يل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللخص:
وكيفيل بناء املعنى،وعمقت ا ب ختلو م االو العلو   ي ح  هذا ال    إنج قراءة مفاهي يل ملنطلحاو التليي والتأو ل

اإلنسانيل واالإت اعيل في مياربل مفاهي يل، وكيو توظو هذه املفاهيم في م االو الفلسفل واألز  واالتنال وعلو  اإلعم ، 

راملتليي ي ر في تي له للنص ب راحل عحيحة لجستوع ه من حي  بناء املعاني التي  تت خض ملينح مخنوص، لذلك يتعسر أب 

نتنور تي م يتم زرعل واححة لل عاني الننوص وتأولي ا، إن ا هو يسوب ب سا مستو او ي حزها مطلا اليارئ في كل لحظل من 

لحظاو التليي، إب التليي ما هي إال نظر ل تنحرج ض ن الحيول املعرريل الححيثل التي أعطت زرعا قو ا لمهت ا  باملتليي الذي كاب 

علج أنه عننر ال ي لج  له زور رعال في التفاعل والتعامل أو الفلسفيل   ينظر إليه في التياليح اليحي ل اواء األزبيل أو اإلعمميل

لكن بر و بعح ذلك الحراااو الححيثل التي أعطت لل تليي زور الفاعل الرئجس ي  مع النص ولج  بإمسانه إنشاء زالالو خاصل به،

واملشارك الفعال في إنتاج الحاللل عنحما يواإه ع م ما: أزبا أو إعمما أو رنا، وهنا رإب تأو ل الننوص لليراء في هذه امليازين له 

أه يل ك ي ة في بناء املعاني وره ها، يعته  التأو ل ب ثابل ع ليل ب   مست رة عن أمثل حسل للفهم واالاتيعا ، علج اعت ار أب كل 

رهم يفت   ر يا إنج التساؤل و نج تنشيط الفكر، رالتأو ل م سو  بع ليل ااتطم  الحيييل السر ل أو املعنى املختفي وراء اإلحاراو 

والتع ي او املختلفل، رم يكفي ريط تفكيك الرمو  و ن ا ي ا ال    عن املعنى السامن في النص من أإل تيحيم قراءاو ومعاني 

 أخر ، وتت لج من خملها الطل النص علج املتليي، وزور هذه املنطلحاو في تحاخل م االو األز  والفلسفل واالتنالم

الحدود والتماس املت ذرة  ي أصل ما هي ي كننا أب ننطلق في زرااتنا هذه مع الا كيد علج التساؤالو التاليل:  علج هذا األااس

 في صناعة فيما تتمثل أبرز املفاهيم امل سسة لها؟ وما عالقتها؟ و  العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ً
كيف يتحّول املتلقي شريكا

 املعاني وتوليدها وإبداع أشكال التعبير عنها؟

 .، العلو  العابرة في الفلسفل واالتنال واألز  وعلو  اإلعم التليي، التأو ل، بناء املعنى الكلمات املفتاحية:

 ال احثل حناب يحي تنيفر،

 إامعل مستغانم  

tenfirhanane40@gmail.com 

 

 ز بوع امل العربي، 

 إامعل مستغانم 

 

التليي والتأو ل و نتاج املعنى في 

ميازين الفلسفل واألز  

واالتنال، الححوز والت اس بيب 

العلو : الطرح النظري واملياربل 

   املفاهي يل
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  التعدد األلسني و االبداع املفاهيمي

 أ,د,سواريت بن عمر، 

  2جامعة وهران
sarauteomar@yahoo.fr 

 مخبر الفلسفة وتاريخها

  التعدد األلسني و االبداع املفاهيمي

 الملخص
كل ت يى ت ر حا عيليا، ولج  لها وإوز إال باليوة، أعني وإوزا كامنا في الط يعل ال شر ل، وال يسوب لها وإوز بالفعل إ     

َ
ب اللغل ك ل

غل؛ 
ّ
إال من خمل ت سحها في مختلو اللغاو الخاصل، رهي تظهر في الواقع ريط كتنو م ومن هنا، ي كن الححي  عن مستو يب لل

كل أو ااتعحاز مشا ك بيب ال شر؛ وبالتاني، رهي 
َ
، وهي ثانيا، من حي  وإوزها الفعلي، م  و  ت ظهرات ا في واحدةرهي أوال مل

    تنوع واختالف.األلسن املختلفل، وبالتاني رهي 

َز اللغاو الوحدة" في "تنوعو ذا كاب هذا التنو  أااايا وع ييا، رإنه يسافئ تنوعا في رؤ  العالمم ولكنه، مع ذلك، "     "، حي  إب تفرُّ

يتم ورق نو  من التوارق السوني الذي يفض ي إنج الوححة األااايل للنو  ال شريم ر ه ا كاب التنو  ك ي ا، رإب ممم  التشابه ت يى 

 قائ ل بيب اللغاو، وأااس هذا التشابه هو وححة الط يعل ال شر لم

لكن هذا الث اء في رؤ  العالم الذي ي ن ه تنو  اللغاو يفر  عوائق أما  التواصل بيب ال شر، ألنه اختم  ع يق ي ا أخذه بعيب     

االعت ار من حي  إنه يعيق التفاهم بيب الناسم إال أب ذلك ال يشسل حاإزا ن ائيا أما  التواصل والتفاهم السونييب، ألب هناك زائ ا 

 إمسانيل لتعلم اللغاو األخر  بفضل ما ت ن ه وححة الط يعل اإلنسانيل من قابليل مشا كل في ااتع ال اللغلم

 الكلمات املفتاحية: وحدة اللغة ـ تعدد األلسن ـ رؤ  العالم ـ الطبيعة البشرية ـ التواصل

Résumé 
   Le langage, en tant qu’aptitude, reste une abstraction mentale ; il n’a d’existence effective que dans les langues 
particulières où il ne se manifeste que comme diversité. En parlant du langage, il faut distinguer deux niveaux : le 
langage en tant qu’aptitude commune au genre humain, d’où son unité, et le langage en tant que diversité à tra-
vers le langues. 
   Cette diversité de langues, si essentielle et si profonde, équivaut à une diversité de « visions du monde » où se 
joue une dialectique entre « l’un » et « le multiple », car, quelques soient la diversité et la différence des langues, 
elles gardent toujours quelques aspects de ressemblance qui viennent de l’unité de la nature humaine. 
   Mais cette richesse dans « les visions du monde » qu’offre la diversité des langues donne lieu à des obstacles de 
communication entre les hommes, obstacles qui, heureusement, ne sont pas infranchissables, parce qu’il y a tou-
jours une possibilité d’apprendre d’autres langues grâce à ce qui est commun entre les humains : l’aptitude à utili-
ser le langage.  
Mots clés : L’unité du langage – Diversité des langues – Visions du monde – La nature humaine - Communication.  
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Résumé 
La traduction est, et a toujours été un objet de fascination pour tout anthropologue. Cette 
mère des sciences s’est avérée être un véritable pont reliant différentes cultures et civilisa-
tions à travers le monde. Cependant, ce brassage culturel a créé au fil du temps certaines in-
terférences lors d’un processus de traduction, que cela soit au niveau culturel, ou même lin-
guistique. Nous nous pencherons à travers cette communication sur l’exploration de cette thé-
matique, en nous concentrant particulièrement surla traduction au cinéma. Cela, en donnant 
d’abord une idée globale sur ce qu’est le médium audiovisuel cinématographique, pour en-
suite aborder la naissance du cinéma parlant et les difficultés communicationnelles qu’il a en-
gendré, pour passer ensuite aux différentes techniques de traduction apparues à ce niveau-là, 
à savoir sous-titrage et doublage, et par conséquent l’apparition de ces interférences cultu-
relles et linguistiques, et comment un traducteur est supposé les gérer et trouver des équiva-
lents adéquats pour son public cible. Et nous donnerons à travers tout cet exposé différents 
exemples afin d’appuyer encore plus nos propos, et ainsi de mettre la lumière sur une problé-
matique pas assez exploitée malheureusement, mais pourtant omniprésente. 
Mots-clés : Traduction – Interférence – Interférence culturelle – Interférence linguistique – 
Cinéma – Culture – Langue  
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 امللخص:
غحاة ااتيمل الجزائر، ع حو الحولل إنج إصحار مختلو الننوص اليانونيل باللغل العربيل، غي  أب آلياو           

غل الفرنسيل؛ إذ أب رإال اليانوب وقتئٍذ كانت 
ُّ
رة، عك  ما هو عليه األمر بالنس ل لل ِ

ّ
غل لم تكن متور

ُّ
التشريع ب ذه الل

غل العربيلم
ُّ
غل الفرنسيل أكث  بكثي  ميارنل ب لسات م في الل

ُّ
 لحي م ملساو الل

غل           
ُّ
بناء  عليه اضطر املشّرِ  الجزائري إنج صياغل النّصِ اليانوني باللغل الفرنسيل وبعح ذلك يع ح لا إ ته إنج الل

غل العربيل في الجر حة الرا يل، ريظهر النصُّ العربي علج أنه النصُّ األصلي، أما  ِ
ّ
العربيل، و نحر اليانوب علج أاااه بالل

غوي والهح  اليانوني من  !النصُّ الفرنس ي ريظهر علج أنه النص املا إم؟
ُّ
إال أب ذلك ي انا النوا ، ري ادُّ املعنى الل

 إصحار النّصِ التشري يم
راح من م إنج العوزة             إنج يومنا هذا، زرعت رإال اليانوب والشُّ

 
إب هذه العازة التشريعيل التي ال ال الع ل ب ا مست را

 في العحيح من املراو 
 
ل عائيا

َّ
 الختمالو النّصِ العربي، الذي حس

 
 إنج النّصِ التشري ي في ناخته الفرنسيل، وذلك زرأ

 
زائ ا

يل بعيوز الشركاو األإن يل  ِ
ّ
في رهم املعنى التشري ي، الاي ا في قضايا حؤوب األارة واألحوال الشخنيل، اليضايا املتعل

 ومنا عات ا اليضائيل وهكذا ون وهم 
 لذلك نطرح اإلحساليل اآلتيل:

 
 وريا

اقع؟  ليم في الو  عالقة النّصِّ القانوني املترجم بالتطبيق السَّ
: تقنيات صياغة النّصِّ القانوني

ً
ال  أوَّ
 مدارس التشريع العاملية -أ
 فلسفة التفكير القانوني -ب

: أثر الترجمة على صياغة النّصِّ القانوني
ً
 ثانيا
 عالقة القواعد اللغوية بدقة املصطلحات القانونية -أ
 تأدية الترجمة للمعنى الحقيقي للنّصِّ القانوني   -ب

 النصَّ اليانوني، اللغل العربيل، اللغل الفرنسيل، التشريع، الا إ ل اليانونيلمالكلمات املفتاحية: 

 أ,زروقي براهيم، 

 ، 2جامعة وهران

 كليل الحيوق والعلو  السياايل

 ahim.zerrouki@gmail.comibr 

  (LADRENمخبر حقوق الطفل)

 

 اليانوني في التشريع 
ْ

ا زواإيل النّص

  الجزائري، وأصالل املعنى!

 امللخص:

أما  الت والو التي يالعالررالهالا مال التال الع املالعالررالل والال ال ال  الالعاللالمالي الاليالو ، والالتالطالور الالحالاصالل فالي ماليالازيالن الالتالواصالل  الالعاللالمالي باليالب 

أحح الينواو والحعاماو األاالاااليالل مالن أإالل االنالفالتالاح والالتالطالور والالتاليالح  ، ومالن  العل يل ، تظل الا إ ل احثيبالعل اء وال

 .تم مح إسور التواصل العلمي واملعرفي، بسل أحساله وقنواته امل احرة وغي  امل احرة 

ومع بلوغ الا إ ل هذا املستو  العاني من األه يل؛ راب صفل التشابك والالتالحاخالل املالعالرفالي واالصالطالمحالي  و الالتالنالظاليال ي راليال الا 

وتحاخلها مع تخنناو أخر : كالالفاللالسالفالل، والاللالسالاناليالاو، وعاللالم االإالتال الا ، وعاللالم الالنالفال ، وعاللالو  عر  بحراااو الا إ ل 

الا بيل، وعلو  اإلعم  والتواصل،أص  ت ضرورة ال مناص من ا وظاهرة عل يل تسالتالحعالي الالحرااالل ،وهالذا مالا االنالتالعالرض لاله 

 في هذا امليال باملناقشل والت ليلم 

عاللالو  –عاللالو  الالاال باليالل -عاللالم االإالتال الا -الالفاللالسالفالل-اللساناليالاو-التحاخل املعرفي  –زراااو الا إ ل  -ترإ ل : الكلمات املفتاح

 اإلعم  واالتنالم

 د,محجور نورة، 

 جامعة معسكر
مخه  األنساق، ال نياو، الن اذج 

 lssmpوامل ارااو 

 

noramahdjour@gmail.com 

 

  التحاخل املعرفي في زراااو الا إ ل

 امللخص
االتناالو، وانتشار وانفتاح العالم علج  التكنولوإياو الححيثل في عالم مع ظهور العحيح من واائل و

مختلو الثياراو األخر  وخنوصا ون ن نعجش في عالم صغي  ال يؤمن بالححوز كانت لغو ل أو ثياريل أو 
لسانيل، أص  ت واائل االعم  واالتنال تعت ح علج الا إ ل كأزاة لت ييق الع ليل االتناليل متعحزة اللغاو 
ومتعحزة الثياراو علج غرار الا إ ل االقتنازيل والا إ ل الصحفيل والا إ ل الر اضيل وغي ها من امليازين 
التي تعت ح علج تكنولوإياو االعم  واالتنال الححيثل مثل االنا نت واملواقع االلكا ونيل وح ساو التواصل 
االإت اعي والتلفز وب والرازيو والجرائح وغي ها ممممم وليح تطورو الا إ ل مع ظهور م ت ع االتناالو وليح 
ااهم العحيح من املختنيب في الا إ ل إنج ابتسار ااا اتي ياو إحيحة لنيل الراالل حكم ومض ونا عنح 

 املتليي بلغل أإن يل غي  اللغل األ  أو األصل وأص   مطلوبا لتورره علج مؤهمو لغو ل وثياريل متعحزةم 
 واأتطرق في محاخلتي إنج ما يلي:

 الا إ ل وعمقت ا بواائل االعم  واالتنال
 اللغل والا إ ل في االتنال

 ااا اتي ياو الا إ ل وميازين تحخل املا إم  
  اللغل -تكنولوإياو االعم  واالتنال الححيثل  -التواصل  –الا إ ل  الكلمات املفتاحية:

 عبد االله محمد كمال، 

 جامعة مستغانم

 
مخه  األنساق، ال نياو، الن اذج 

 lssmpوامل ارااو 

 
 kamel_abdellilah@yahoo.fr 

mosta.dz-kamel.abdelillah@univ 

 
إستراتي يات الترجمة في وسائل 

  اإلعالم
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 امللخص:

هابرمااونيكمس لوه اب  إنج ال غرو أب التواصل هو املفهو  األكث  مركز ل في علم االإت ا  األملاني املعاصرم إنه ي ثل بالنس ل

حي  يعني ذلك أب مفهو  التواصل أص   ضرور ا من أإل وصو وتشر   ال ناء االإت اعي، ،أو نيلل تواصليل ،نيلل برازي  يل

ات وظائو أااايل تلخص مستو او    R.Jakobsonياك سوب  اللغل ت ثل أرقج أنوا  التخا ا والتواصل، ريح عزا إلي ا روماب

 fonctionالوظيفل املرإعيل،،  fonction expressiveالتواصل و التخا ا، ومستو او امل ارال وهي:الوظيفل التع ي يل

référentielleالوظيفل التأثي يل،fonction conativeالوظيفل الشعر ل،fonction poétique الوظيفل مابعح،

؛والعيل التواصلي هو راعليل تت او  العيل املت ركز حول الذاو والعيل الش وني املنغلق،  fonctionmétalanguistiqueاللغوي 

رهو أكث  كفاءة وححاثل رالنشاط االتناني يس ج إنج وضع حروط راللغل وايلل للتواصل بيب األرراز علج نظا  الحوار املستنح إنج 

رالنشاط االتناني يس ج إنج وضع حروط راللغل وايلل للتواصل بيب األرراز علج نظا   .أزلل وحجج عيليل رهو أكث  كفاءة وححاثل

النشاط التواصلي  ر يا الحوار املستنح إنج أزلل وحجج عيليل رهو أكث  كفاءة وححاثل رالنشاط االتناني يس ج إنج وضع حروط 

وقح ت يق مفهو  التواصل كنظر ل عل يل بحايل مع النفمو من رلسفل الذاو والت رر ، وت او  للتنوراو التيليحيل للعالم،

األمر سي إورج هربرو ميح ونظر ته عن التفاعل الرمزيم إب ميح زارع عن ركرة أب التواصل هو امل حأ املؤا  لل  ت عم وهو 

يفهم التواصل كتحخل لآلخر في تسو ن وبناء األنا أو الهو لم إب األنا باملعنى الا نسنحنتاني، املكتفي بذاته، ال مساب لها في عالم 

التواصلم والوعي في نظره إمساب ولج  بناء ق ليام رم ت يق للوعي خارج التفاعل االإت اعي، خارج التواصل، وفي ااتيمل عن بييل 

هل ااتطا  هابرماس في مشروعه التواصلي من بناء أ روحل لغو ل حجاإيل ي  ع ريه األ را  أعضاء املجت ع، وعليه 

ورق حوار بريء ال يتمعا برغ او املوا نيب من  ر  م ا في واائمإلعم  ؟ وهل بإمساب الا إ ل بلوغ اإلإ ا  الثيافي و   املتنا عل

 ت او  االختم  االنطولوجي؟ وما زور الا إ ل في ت ييق التواصل االإت اعي و املعرفي؟ 

 األخمق –العيل  –النيح  –االتنال  –التحاوليل  –اللغل  –: التواصل الكلمات املفتاحية

 الباحثة درغام الزهرة، 

  2جامعة وهران

 مخبر الفلسفة وتاريخها
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 دور اللغة في عملية االتصال

  و التواصل 

 

 

 

Résumé : 
Nous voulons parler dans cette contribution un concept omni présent dans notre société et dans la scène 
internationale quand appelle la diversité culturelle. C’est un concept de plus en plus utilisé dans le mi-
lieu académique. 
Située dans le discours  mondial, la diversité culturelle consiste à comprendre sa perception interne et 
externe. On constate des phénomènes qui regroupent cette notion : le plurilinguisme, l’identité cultu-
relle, les différences  culturelles qui cohabitent et communiquent ensemble.    
La diversité culturelle est avant tout une problématique internationale. Elle est née d’un contexte entier 
de métissage et de transformations culturelles. 
Travailler sur la diversité culturelle devrait être fait en prenant en considération le contexte, l’histoire, la 
langue et la subjectivité du chercheur.  
La déclaration universelle de «  l’UNESCO sur la diversité culturelle reconnaissant ce concept comme 
un héritage de l’humanité ». La diversité culturelle a été reprise également par la déclaration de Mon-
tréal de 2007 ainsi que par l'Union européenne. 
L’enjeu de la diversité culturelle demeure dans la reconnaissance de l’autre et de trouver les  moyens 
nécessaires pour vivre ensemble. Faire de la diversité culturelle un moyen d’existence des variétés cultu-
relles et des langues comme nous l’indique Dominique Wolton(2005). 
Mots clés :Diversité culturelle, enjeu, métissage,  l’identité, plurilinguisme, héritage.  
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La Diversité Culturelle 

  

 امللخص:
حين ا تختفي ممم  الت ربل اللغو ل الفرزيل من املجت ع لس ا من األاال ا  ، و تنالحرع ت الار  لغو الل أخالر  بااالطل يحي الا 
لسل مهتم ، او منالشق ، أو ملهالم ، أو منب الرمممو حين الا تطفالوا لغالاو إحيالحة ظلالت مغ ونالل لالسنواو  الوال الرتالل األنظالار إلي الا 

علالج م ت عالاو معينالالل بااالطل يالحي ا و معلنالالل   علالج الالرغم مالن ضالالعفها و قلالل تالحاولهامممو حين الالا تفالح لغالاو ايااالاو حاك الالل
والءها للثياراو املتواإحة من أإل الت ازل و التشارك و الت اورمممو حين ا نيتنع بضرورة خلالق تعالحز لغالوي فالي املجت عالاو 
الناميالالل ألإالالل التالالوا ب و االنفتالالاح و التواصالاللمممو حين الالا نالالحرك أب املعررالالل اللغو الالل أاالالاس بنالالاء العيالالول و ت الالذيب ا ، و تنظيالالم 
املجت عالالالاو و رقي الالالا ومممكالالالل هالالالذا يالالالشعرنا ب الالالح  إحيالالالل ميالالالا ح التعالالالحز اللغالالالوي و م اولالالالل ررضالالاله بجالالالسر و تسلالالالسل فالالالي نظالالالا  
التعليالالم ، و فالالي الحيالالاة اليوميالالل ، و فالالي الثيارالاللمممرغم الت الالحياو الالالتي تواإههالالا املجت عالالاو علالالج مالالستو  كالالث ة األميالالل ، و إهالالل 
بعالض النالاس بالالحرو  التالسلق مالن أإالل التعلالم ، و تالأرو آخالر ن م الا يفالح علي الالم ظنالا من الم بخطالر ي الذق ب الالم لتغيجالا لغت الالم 

 األ  او لهجت مم
لتنفيذ م الحأ أااسال ي لحيالوق اإلنالساب مثالل حر الل التع الي ، مالن الط ي الي أب يعاله  النالاس عالن أنفالسهم بلغت الم األ  ، كل الا كالاب 
ذلك م كنا، ومن املهم أب يتعل وا لغاو و نيل و قلي يل وأإن يل أخر ، باعت ار أب اللغل هي أيالضا حالارز التخالاذ إإالراءاو 
ي كن أب تسهم في اكتسا  و نتاج املعررالل ، وفالي التن يالل والحفالاظ علالج الالا اث الثيالافيم وفالي غيالا  ايااالاو وااالا اتي ياو 
رعالل لتعز ز التنو  اللغوي في إ يع منا ق العالم ي كن أب يفيح املمييب من الناس الحق في االنخالراط فالي النيالاش العالا ، 

 وفي الحي يرا يل التشاركيل و التن يل املستحاملم
 السل او املفتاحيل: الا إ ل، التعحز اللغوي، التعحز الثيافي، املثاقفل، اللغل األ ،

 أ.الباحثة بوضروة زهرة

 جامعة الشلف

boudherouazahra22@gmail.com 

أهمية التنوع اللغوي في اكتساب 

  وإنتاج املعرفة
L'importance de la diversité 

linguistique dans l'apprentissage  
et la production de connaissance  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_de_Montr%C3%A9al_de_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
mailto:khadijasocio@yahoo.fr


Résumé : 

La traduction vise à construire des ponts qui favorisent la communication dans le dis-
cours culturel et à effacer les lignes de démarcation dans l’espace communicationnel 
entre les peuples, alors que le plurilinguisme tout en étant un enrichissement linguis-
tique et civilisationnelle, a aussi des effets négatifs dus à la domination des langues 
étrangères au détriment de la langue mère, ce qui devrait motiver les traducteurs à 
promouvoir la traduction et plus particulièrement dans les domaines scientifiques  

 د,بلعبدي أسماء،

  lssmpجامعة مستغانم،  

belabdi.asma@hotmail.fr 

الا إ ل والتعحز األلسني 

  وتواصل الثياراو

 امللخص:

ته   الا إ ل التأصيليل للفلسفل عنح  ه ع ح الرح ن حين ا يذهلك ب ثال تط ييي عن ا حين ا ترإم السوإيتو 

الحيسارتي ترإ ل تأصيليل هي "أنظر ت ح"، رعج ا لهذا الفيلسو  كيو صارو عنحه ميولل "أنا أركر إذا أنا موإوز" إنج 

ميولل "أنظر ت ح" هذا ت حيحا ما ير ح  ه ع ح الرح ن تعلي نا إياه حين ا إعل الا إ ل نوعاب توصيليل و تأصيليل، 

توصيليل ت ارظ علج املعنى املنيول من اللغل األصليل و تأصيليل أي الا إ ل اإلبحاعيل التي تتنر  في النص املنيول و 

ت عله يشتغل ب  يع ميسانيدماته في اللغل الجحيحة املنيول إلي ا أي أب  ه ع ح الرح ن ير ح من النص الفلسفي املا إم 

أب يشتغل و يعيب في ع ليل اإلبحا  و لج  ننا مستغليا يعيق تشغيل ميسانيدماو اإلبحا  العربي و  عله يستعظم 

اإلنتاج الفلسفي و كأنه رعل معجز يست يل اإلتياب ب ثله وهو في حيييته قول يناغ باللغل العازيل  املتحاولل نفهم من ا 

  بيحر ما نفهم عن أنفسنا و عن بعضنا و عن وإوزنا

  ه ع ح الرح ن، الا إ ل، التحاوليل، التوصيليل، التأصيليلم : كلمات مفتاحية

الباحث قوراري عمارة جلول، 

  LVDTPA، 2جامعة وهران

 gourgour184@gmail.com  

الا إ ل التوصيليل و الا إ ل 

التأصيليل للفلسفل عنح  ه ع ح 

  الرح ن

 امللخص:

ترو  هذه املحاخلل الكشو عن ت فنمو املسي ة الفكر ل للفيلسو  اإليراني زار وش حايغاب، الذي ي ح اليارئ لها 

حيم مثخنا بالتنو ، اواء التنو  األلسني والتعحز اللغوي الذي   ع شخنجته بحايل من الفضاء األاري أين تش ع ريه 

بسل أ يا  اللهجاو اللغو ل، وعلج حاكلل التنو  اللغوي عاش حايغاب أيضا هذا املو اييك الثيافي في الفضاء الذي 

ترعر  ريه، هذه املسي ة ع وما ت ركت في منحج أريي   عت مشاغله ال  ثيل والفكر ل ري ا بعح وحسلت رسيفساء 

ام  مختلفل ومتنوعل حسلت هذه الهو ل املتعحزة الوإوه، والذي اصطلح علي ا بالهو ل بأربعيب وإه 

 التعحز اللغوي، التنو  الثيافي، الهو ل، مممم الكلمات املفتاحية:

 الباحث فرحات عماري،

  2جامعة سطيف 

zeraia-ferhat@hotmail.fr  

التعحز اللغوي وعمقته بالتنو  

الثيافي قراءة في مسي ة زار وش 

  حايغاب

 : ملخص 

اللغل والتواصل مفهوماب ي تمب مسانل ك ي ة في الفكر الغربي املعاصر عامل وركركلوز ليفي اا اوس خاصل الذي حاول 

الكشو عن أه يل اللغل بإعت ارها إزء من الثيارل ،ألب اللغل نشاط إنساني هحره التواصل بيب االرراز و ثياراو 

الشعو  وذلك ل ناء م ت ع متطور له أركانه االااايل املت ثلل في الت ازل الثيافي واإلنفتاح علج االخرمن أإل خلق 

ثيارل الحوار في معالجل اليضايا املتعليل بالحياة االنسانيل وذلك باعطاء تنور إحيح لثيارتنا التي تست يا لحاإل 

االنساب االنيل واملستي ليل ،الب التواصل الثيافي له زور رعال في بناء وتنظيم املجت عاو ونيل الثيارل وتحبي  حؤوب 

العلم واملعررل وهذا ماحاول ليفي اا اوس التطرق له من خمل تناوله إلحساليل الثيارل مؤكحا علج التواصل االنساني 

والثيافي  بيب الشعو  الذي اص   ظاهرة عامليل موضوعيل الي كن ت اهلها الن ا ااه ت في خلق عمقاو ثياريل 

 واقتنازيل واإت اعيل بيب الشعو  وذلك عه  الياو املثاقفلم               

 السل او املفتاحيل: اللغل ،التواصل ،الثيارل،الحوار ، االخر ، ليفي اا اوس          

الباحث بوغفالة  أحمد، 

  lssmp، 2جامعة وهران

boughoufala1991@gmail.com  

 

 

اللغل والتواصل في ركر كلوز 

  ليفي اا اوس

 

  وتواصل الثقافات الترجمة، التعدد األلسني

Traduction, Plurilinguisme et Communication  



 

  التقاطع العلمي واملعارفي ضرورة ابستمولوجية حياتية

 أ,د,سواريت بن عمر، 

 2إامعل وهراب

sarauteomar@yahoo.fr 

 مخه  الفلسفل وتار خها

 

  مركزية الس ال اإليبستمولوجية في تقاطع وتعارف العلوم

 أد,دراس شهرزاد، 

 2جامعة وهران
مخه  األنساق، ال نياو، الن اذج 

 lssmpوامل ارااو 

Derras.oran2@gmail.com 

 

  التقاطع املعرفي بين علم الكالم والفقه والتصوف
 د.بلحمام ن اة

 2جامعة وهران
 

األبعاز اليي يل للت والو الفكر ل مخه  

 والسياال بالجزائر

 ملخص : 

في ظل الحراااو الجزئيل التي عررت ا العلو  بشسل عا ، وعلو  اإلنساب واالإت ا  بشسل خاص، والتي كرات ا منظومل 

الت سيط واالخادال، بر و الحعوة إنج ركر إحيح يت او  التخنناو الضييل و ض ن ت ازال مفاهي يا حرا بيب 

التخنناو، ويس   انفتاح التخنناو العل يل بعضها مع بعض من ريدياء ور اضياو وبيولوإيا وعلو  اللغل وعلو  

السياال وغي هاممماألمر الذي يؤزي في الن ايل إنج ضرورة قيا  ابستي ولوإيا إحيحة مختلفل عن االبستي ولوإياو 

الكمايكيل تتيا ع ري ا علو  الفيدياء واألحياء وعلو  اإلنساب مثل علم االإت ا  وعلم النف  بتخننات م املتنوعل 

 وتت اور معا، ولجست هذه االبستي ولوإيا او  االبستي ولوإيا الحوار ل اليائ ل علج التناهج واملواوعيلم

ان اول في هذه املحاخلل أب ن ّيب معالم األااايل لهذه االبستي ولوإيا الحوار ل، مع أخذ رؤ ل إزغار موراب كن وذج 

 للحراالم

 التناهج، املنهج، العلو ، االبستي ولوإيا، املواوعيل، االخادال، التعييحممم الخ الكلمات املفتاحية:

 د,داود خليفة،

  –إامعل الشلو  
 مخه : رلسفل، علو  وتن يل بالجزائر

 

 

daoudkhelifa@gmail.com 

 

 ن و ابستي ولوإيا حوار ل

Vers une épistémologie du 

dialogue  

 امللخص:

عانت العلو  اإلنسانيل منذ نشأت ا من التشكيك في موضوعيت ا، ألب موضوعها هو اإلنساب باعت اره كائنا مفكرا ينعا 

إخضاعه ملنطق الظواهر الط يعيل والفيديائيل ذاو الط يعل الجامحة، ومع ذلك لم تتوقو املحاوالو التي كاب هحرها بناء 

نسق ركري ييو  علج منطلياو موضوعيل ت عل اإلنساب موضوعا للحراال في أبعازه املختلفل، النفسيل واإلإت اعيل 

والسياايل واإلقتنازيل والثياريل، مع مراعاة إوانا اإلختم  وخنوصيل املوضو ، لكن م اولل عل نل املعررل 

اإلنسانيل أزو في بعض نتائ ها إنج ت و ر موضو  العلو  اإلنسانيل لت عله يست يا لتطوراو العلو  الط يعيل وهو 

األمر الذي أز  إنج موو اإلنساب باملعنى الفلسفي وامليتاريدييي، م ا أرر  رزة رعل ميابلل ت    من إحيح عن ت ايز 

اإلنساب باعت اره كائنا عاقم عن بييل السائناو التي تفتيح إنج ال عح الثيافي والتار خي واإلرت اط بالعالم الخارجي عن  ر ق 

الوعي، وهي تلك الفلسفاو التي رأو أب الجسر الذي يخرإنا من هذا املأ ق هو ذلك الجسر الذي يربط بيب الفلسفل 

والعلو  اإلنسانيل علج غرار روكو ور سور وغي هم من الذين تفطنوا إنج صعوبل ت ر ح اإلنساب من ت ربته في الحياة 

ليتسنى لنا زرااته زراال عل يل وموضوعيل ت كننا من رهم قوانجنه الط يعيل، متناايب عوامل الحر ل واإلرازة والرغ ل 

والغايل وت ربل املعنى، وعليه نطرح للنياش في هذه الورقل اؤال يتعلق ب ح  قحرتنا علج رهم الواقع املوضوعي لإلنساب 

 بعيحا عن تأو لنا لت ربته الذاتيل وانخرا ه في تار خ ثيافي وذاكرة الاتحعاء املعنى وتوإيه الفهم؟

  كل او مفتاحيل: العلو  اإلنسانيل، الحيييل، العلو  الط يعيل

 أ,د,رباني الحاج،

 جامعة معسكر 

مخه  الحراااو لل  وث 

 التار خيل واإلإت اعيل

 

-elhadj.rebani@univ

  mascara.dz 

العلوم اإلنسانية وس ال 

 الحقيقة
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 امللخص:

 ب ح  تط يق املنهج الت ر  ي علج إ يع ميازين املعررل كثورة علج    
 
إّب من مفاهيم العنر الححي  هو العلم الذي ارت ط أاااا

الن اذج املعرريل الكمايكيل، خاّصل بعح ت ّرز العل اء والفمافل علج السلطل الحينيل وعلج النظا  املعرفي الذي كاب يتخذ من 

 لل عررل اليائ ل بالحرإل األونج علج اليياس، إّب هذه الجهوز ت لورو خاّصل مع بحايل اليرب 
 
 وأاااا

 
النسق األراطي ن وذإا

السابع عشر مع "ررنسج  بيسوب" وغي ه من أصحا  التوإه اإلاتيرائي، حي  احتح  النرا  بيب الفلسفل والعلم بحجل أّب 

ص من األب اث النظر ل امليتارز ييل، ليفاح املجال أما  االكتشاراو العل يل واالبتساراو 
ّ
العنر الححي  أص   يت ل

التكنولوإيل، من خمل ايازة الندعل الت ر  يل الوضعيل علج العلم الححي ، وهذا ما ت لج في ما حييته العلو  الط يعيل من 

 تطور اريع ونتائج موضوعيلم

إّب هذا الن اح املعرفي الذي حييته هذه العلو  في العنر الححي  ، أّز  بكثي  من العلو  إنج م اولل إت ا  منهجها كالعلو    

 في علم االإت ا ، وبحأو هذه العلو  تت لور خاصل بعح الثوراو 
 
اإلنسانيل التي بحأو في التأاج  ملجال معرفي خاّص ب ا موححا

العل يل املتمحيل، وذلك من خمل املراإعل املست رة ملفاهيم العلم ومناهجه بتغيي  النظرة للسوب واإلنساب معا، بإعازة النظر في 

كّل النظر او السابيل اليائ ل علج أااس املطلق كالتفسي  امليسانيسي للسوب وت ني مفاهيم إحيحة كالنس يل واكتشاراو ريدياء 

السوانتو  وما إنج ذلك، في ظّل هذا الت ّول املعرفي بحأو العلو  اإلنسانيل ت    عن موقع لها ض ن املنظومل املعرريل املعاصرة، 

وهذا ما كاب له األثر الواضح في تننيو العلو  بشسل عا  والعلو  اإلنسانيل بشسل خاّص رانتيلت من الوححة إنج التعّحز، 

بالرغم من اإلحساالو اإلبست ولوإيل التي تطرحها اواء حول   يعت ا وقي ت ا وت وقعها ض ن تننيفاو العلو ، ومنه رهل 

 عن العلو  األخر ؟ أ  وإوزها مشروط باتنالها باملنظومل املعرريل 
 
 مستيم

 
ااتطاعت العلو  اإلنسانيل أْب تؤا  لذات ا موقعا

العامل؟ وعلج إثر ذلك ان اول أْب نستكشفها من خمل ن وذج تننيو العلو  عنح "أوغست كونت" في العنر الححي  

 وتننيو "مجشال روكو" في اليرب العشر ن، ون اول مساءلل كّل من  ا عن مسانل هذه العلو  ض ن تننيفه ام

 العلو  اإلنسانيل، تننيو العلو ، املنهج، العلو  الط يعيلم         الكلمات املفتاحية: 

 د,عبد العزيز خيرة، 

 جامعة الشلف

 
 

األبعاد القيمية للتحوالت مخبر 
 الفكرية والسياسة بالجزائر

 
abdelazizkheira@yahoo.fr  

 

ي 
 
مكانة العلوم اإلنسانية ف

تصنيفات العلوم الحديثة 

  والمعارصة

 

 

 

 

 مللخصا

ن اول في هذه الورقل أب نيو علج أه يل الحراااو العل يل وتطورها، من خمل مفهو  اإلي جستي ولوإيا الذي يلعا زورا مه ا 

في املعررل بنفل عامل، رانطمقا من اليطيعل اإلبجستي ولوإيل التي إاء ب ا "باحمر"، والتي ترمي إنج وضع حح لل عار  السابيل 

والعامل، وصوال إنج م اولل مواك ل التطوراو العل يل الجحيحة، ألب اليطيعل لجست انفناال عن الفكر العلمي األا ق أو ررضا 

مطليا له، بل هي احتواءا مت حزا له وتطورا أل ره املعرريل أيضا، ن حه ومن إهل أخر  يعوز إنج م ال علم النف ، والت ليل 

النفس ي لل عررل العل يل، ب ح  الكشو عن املك وتاو العيليل وت ياب زورها في الع ل العلمي، باإلضارل إنج حضور 

االي ستي ولوإيا في مختلو م االو املعررل، من أإل زراال ونيح هذه العلو  ب ختلو رروعها ك ا ييول "الالنح"، وبالتاني بياب 

الييم اإلبجستي ولوإيل من خمل الحوار بيب العيل والت ربل، وم اولل الوصول إنج حيييل عل يل في مختلو العلو  واملعار ، 

 ومن ثم ت ييق ذلك التواصل العلمي بيب ميازين املعررل املتعحزةم      

وعليه ي كن  رح السؤال التاني: هل اليطيعل هي انفنال أ  تواصل بيب العلو ؟موما زور االي جستي ولوإيا في ربط إسور املعررل 

 بيب مختلو العلو  واملعار ؟ 

 الفلسفل، االي جستي ولوإيا، اليطيعل، العلو ، التطور، التواصلم  الكلمات املفتاحية:  

 د,واضح عبد الحميد،

 2جامعة البليدة 

 

 مخبر الفلسفة والعلوم اإلنسانية
ouadahabdelhamid@gmail.com 

 
من القطيعة اإلبيستيمولوجية إىل 
ي العلوم

 
 اإليبيستيمولوجيا التطورية ف

 

  

 امللخص

إب الحياة زائ ا تيا ب بالحور الذي ي ا أب نيو  به ،و في أحسن وإه م و ال ريحنا حتى في حضوره بحوب هذا املعنى         

زاللتنا األنطولوإيل  علج الن و الذي تيع ريه املسؤوليل علج عاتينا و علج عاتق غي نا م رل ا كاب العلم قر  ا من الحياة 

كاب رهم الفيلسو  للعلم أكث  قربا ، لكن بأبعاز مختلفل تكشو عن ذلك الحور الذي ي ثل ماهيل النيح ، أولها : ال عن 

أصل املعررل و إن ا عن املعيار الذي ي ن نا صفل العل يلم لل وضو  الذي يش ل تحاخل اإلنساب و الط يعل م و ثاني ا : 

عن كيفيل ت ر ر اإلنساب من ق ضل اإليحيولوإيا و السيطرة و اآلزاتيل ، التي خلفها الفهم الذي إعل الحياة كلها علم 

 لل وضو  الذي يش ل عح  تحاخل الط يعل مع اإلنسابم

هذه الورقل ورق ما ا ق ذكره أعمه، تكشو عن   يعل اإلبستومولوإيا املعاصرة في شخص )كارل بوبر( وفي         

شخص ) يورغن هابر ماس  (، بالوقو  علج أاسها و أهم نتائ ها مركز ن علج موقو كل واحح من  ا من النيح و العلم 

 و أي  ا أقر  إنج اإلنساب من اآلخر م ب ي  نعت ح في ذلك عن السل او املفتاحيل اآلتيل :

 الت رر  –املجت ع  –الط يعل  –السيطرة و الذاو   -اآلزاتيل   -اإليحيولوإيا   -اإلنساب   -النيح   -العلم 

 الباحث قداوي محمد، 

  lssmp، 2إامعل وهراب

kadawi29@gmail.com  

االبست ولوإيا بيب تطو ر 

زراال  -العل وت ر ر االنساب

  ميارنل بيب كارل بوبر و هابر ماس
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  ملخص :

في األوااط العل يل، بفيلسو  العلم الناحت للكثي   Gaston Bachelard( 1992-1884عر  غااتوب باحمر)

من املفاهيم الفلسفيل، علج غرار العي ل االبستي ولوإيل، التار خ الا اإ ي، الجحليل املعرريل، باإلضارل إنج 

إاهاماته في املجال الفني بحراااته ملفهو  الخيال و عمقته بالعناصر األربعل السوا ولوإيل) النار، املاء، 

الهواء، الا ا (م لهذا يعته  املشرو  ال احمري ذو حييب، و ب بحا مختلفيب للوهلل األونج، إال أن  ا متسامليب في 

حيييل األمر، حق عيمني، وحق خياني، مشرو  ذو أبعاز متعحزة، و ب كانت اإلبستي ولوإيا والحراااو الفنيل 

األكث  حضورا ، إال أننا نيو علج حيول معرريل أخر  ال تيل أه يل عن باقيل املواضيع، ونعني به موضو  

 التعلم وكيفيل اكتسا  املعررل عنح اإلنسابم

 التعلم، التعليم، املحرال، الخطأ، ال يحاغوإيا، املعررلمالكلمات املفتاحية:

 أ. بن زينب الشريف، 

 جامعة  املدية 

 2باحث ب امعة وهران-
 cherifbenzineb@gmail.com 

غااتوب باحمر: 

االبستي ولوإيا و كوإيتو 

  التعلم

 

 امللخص:

ليح أص   الع ل التعاوني والتشاوري ا ل من ا او الن احاو في م ال ال    و االكتشا ، رم ي كن اآلب ألحح أب يلم وححه 

بسل ما ين ز في م ال املعررل، وذلك بس ا تشعا التخنناو وتعحزها، إذ أب أحسن االن ا او هي التي تأخذ  ابع املشروعاو 

املسي ة في إ ار تشاوري وتنسييي من  ر  ررق من املتخننيب ذوي الخه او املختلفل واملت ازلل، ولن يتأتى هذا االنفتاح 

 والت ازل ما لم يتم ااتخحا  املكت او باعت ارها إسرا يس   بتواصل العلو  والتخنناو ري ا بين ام

ريح كانت املكت ل في نظر األرراز ق ل هذه الحي ل، مسانا لح ايل الكتا واملحارظل علي ا لنالح أقليل ضئيلل من م، غي  أن ا اليو  

أص  ت معحب العلو  واملعار ، ين ل منه الناس ثيارل وعل ا،ك ا أب التيح  الحاصل في ميازين الحياة العل يل، في ظل تكنولوإيا 

املعلوماو الححيثلإعل من املكت او ومراكز املعلوماو، أكث  املؤاساو تأثي ا وتأثرا، ملا يطرأعلج املجت ع الذي تخحمه، من 

 تطوراو اقتنازيل، اإت اعيل، اياايل، ثياريل وعل يلم

حي  يعته  اليارئ املحور الرئجس ي ض ن املعازلل التي أاسها العالم الهنحي ) حياني رامامار تا ران اناثاب ( والتي ا اها         

املحارظل علج  -4لسل كتا  قارئه،  -3لسل قارئ كتابه،  -2الكتا لماتع ال،  -1باليوانيب الخ سل في علم املكت او واملت ثلل في: 

املكت ل مؤاسل متطورة م راذا أمعنا التفكي  في هذه املعازلل ن ح أب الكتا  واملكت ل واملكت ي كلهم م نحوب  -5وقت اليارئ، 

لهح  واحح وهو خحمل اليارئ، اواء كانت قراءته ألهحا  ب ثيل أو تعل يل أو تثييفيل أو حتى ترري يل، رهو زائ ا مست ح  من 

 ر  أخنائي املكت ل الذي من واإ ه أب يستيطا أكه  قحر م كن من الرواز لل كت ل،واات الت م الاتغمل الرصيح الوثائيي 

الذي تزخر به املكت ل، ولذا إاءو هذه الحراال لتعالج ركرة نشر ثيارل امليروئيل من خمل االرحاز والتوإيه والتحر ا لليراء في 

مختلو العلو  والتخنناو علج ااتخحا  املكت ل واالاتفازة من رصيحها املعرفي، من  ر  مكت ييب أكازي ييب وأكفاء في م ال 

 تخننهمم     

 اليارئم  –أخنائي املكت ل  -تحر ا املستفيحين –السل او املفتاحيل: ثيارل امليروئيل 

 د, مكاتي كريمة،

  جامعة  معسكر 

kmekkati@gmail.com 

 

تحر ا املستفيحين من املكت او 

رلسفل إحيحة لتواصل 

  التخنناو العل يل

 

 

 

 

 

 امللخص

ا  خالالاصالل في مالال ال  ا عالالاللالال الالي  ا وتيحم  ا معرري  كالال ا هو مالالعالالرو  مالالاليازين العلو  مختلو ريح  حهحو هذه العلو  تطور 

الالفالاليالالز اء والكي ياء وال الاليالالولالالوإيا  وأيضا في  الالالر الالاضالالياو  و الس ا في ذلك هو إصالالرار العل اء واملفكر ن لل    في 

 الظواهر الط يعيل وم اولل إي الالالاز األاالال ا  الالال الالياليالييل لال الالحوث ا ريح ظهرو عحة نظر اوم                         

 في حيب ن ح أب العالاللالالو  اإلنسانيل التي تضم ررو  عحة من ا علم النف  وعالالاللالالالم االإالالتالال ا  وعالالاللالالالم األنث وبولوإيا وعالالاللم 

بعض رروعها تطورا واضحا خاصل إاهاماو  dlthey( الذي 0200-0030)  الالالالتالالار الخ   مممممممالالالخ هي األخالالالر  قح عررت في 

( 0200-0030)ساب له الحور الك ي  في الحراااو التار خيل وم اولل الت ييد بيب العلو  الط يعيل وعلو  الروح مدلتاي

 Edmond husserl( في الظالالالواهالالالر الالالالاللم 0230-0002) برنتان لفرانز  القصديةضو ركرة Frantz brentanoالّتي ااتع لها

ولكن ت يى  زائ ا وأبحا العلو  اإلنسانيل  مه ا اختلفت مواضيعها واملنهج الذي تتخذه ي يى   هـــوســـرل  إدمـونــد

الواقع اإلنساني هو املوضو  الوحيح الذي ت اول  زرااته و  يى اإلنساب وححه السائن الوحيح واضع لهذه العلو  

 اإلنسانيل والط يعيلم

السل او املفتاحيل:: العلو  الط يعيل ، العلو  اإلنسانيل ، النظر او، الينحيل ، التطور،علم النف ،علم االإت ا   

  ،علم التار خ

 الباحثة بوزيدي غنية،

 lssmp، 2إامعل وهراب 

bouzidihani04@gmail.com  

التفكي  اإلنساني بيب العلو  

   الط يعيل والعلو  اإلنسانيل
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 امللخص

مجشال اي  ابست ولوجي ومؤرخ علو ،ررنس ي، مركزاهت ا  رلسفته، اتناليل املعررل العل يلم ر سا رأيه إب الفنل 

بيب العلو  والتخنناو، ال يعك    يعل العلو  املعاصرة، بل األهم هو رت  مساراو عه  قاراو املعررل العل يل 

 واإلنسانيل بشسل عا  وال    عن مفاصل التواصل ونياط التفاعلم

إب التواصل بيب العلو  والتخنناو يأخذ صورا وأحساال متعحزة كالا إ ل والنيل والتنحير واالاتي از والت ازل، 

وكلها مفاهيم تعه  عن م طاو للحوار والت ازل الذي ينتشر بيب الجهو او العل يل من إهل وكذلك زاخل امليحاب العلمي 

الواحح من إهل أخر ، كال يولوإيا والر اضياو مثمم والذي يفض ي إنج اإلبحا  والت حيح في ميحاب املعررل 

اإلنسانيلموت لت صوره رينشأة علو  إحيحة كالسه نطييا التي تولحو من تظارر م  وعل من العلو  وأزو إنج نشأة 

 علم آخر إحيح يسمى االعممياوم

 النيل-التفاعل–الا إ ل  –التواصل-االبست ولوإيا–السل او املفتاحيل: العلم 

 د,بوغالم جمال،

  LPSDAإامعل الشلو،  

dj11dj25@yahoo.fr  

العلو  املعاصرة بيب واقع التشظي 

ورهاب التواصل مجشال اي  

  ن وذإا

 : امللخص

كالانالت الالفالاللالسالالفالل تشال الل كالل الالعالاللالو ، بالاعالالتال الارهالالا الالالوعالاء الالذي تنالا رالياله كالل الالتالالسالاؤالو عالن الالسالالوب واإلنسالالاب، قال الالل تالال الايالالز الالالعاللالالو  

وانفنالها عن ا، ومن أهم ما ي يد تطور العلم الححي ، هالو عال اللاليالل الالتال الايالز املالتالواصالل الالتالي تالتالم رالياله، والالتالي يالنال الم عالنال الا تالسالوب رالرو  

أزرإت في اياق ما يعر  بالعلو  الط يعيل املازيل ) العلم النف ي(، والعلو  االإت اعيل واإلنسانيل، غيال  أب املشالساللالل عل يل إحيحة  

التي تطرح في ظل تطور العلو  هو نتائج العلو  املازيل علج الجوانا اإلنساناليالل وكالذلالك تالأخالر تالطالور الالعاللالو  االإالتال الاعاليالل واإلنسالاناليالل 

 بامليارنل معهام

لذلك انتطرق في هذه الورقل ال  ثيل إنج موقو الفيلسو  األمر سي" إوب زيوي"  باعت اره من بيب الفمافل الذين عالجوا هذه 

الالتاليالار  والالتالسالامالل باليالب رالرو  الالعاللالم  اإلحساليل و رحوا مسألل التيسيم واالنفنال املوإوز بيب العلو   من خمل زعوته إنج ضرورة

 املختلفل بشيي ا الط ي ي واإلنس ي ألإل خحمل الط يعل ال شر لم 

كيف يمكن القضاء على ظاهـرة انـفـصـال الـعـلـوم فـيـمـا بـيـنـهـا  ـي نـظـر جـون ديـوي، وتـوجـيـه الـعـلـم بـمـخـتـلـف مـيـاديـنـه لصـالـح وعليه 

تسامل العلو ، الط يعل ال شر ل، املنهج العلمي، العلو  الط يعيل، العلالو  اإلنسالاناليالل،   الكلمات املفتاحية: -الطبيعة البشرية؟ 

 التيح ، الت حيحم

 د,تيرس حبيبة،

 جامعة الشلف ، 

  LPHمخه  الفلسفل وتار خها

tires.habiba@gmail.com  

إحساليل تط يق العلو  الط يعيل 

ومساءلل تطو ر العلو  

اإلإت اعيل في رلسفل " إوب 

  زيوي"

 امللخص
يعز  التننيو في ترتجا العلو  إنج اليوناب، خاصل أرم وب الذي قح  تننيفا احاايا للعلو ، ثم إاء أراطو الذي 
عرض تننيفه للعلو  في ثمثل مؤلفاو مه ل هي: ما بعح الط يعل، وكتا  األخمق، وكتا  الخطابل، وقح كاب لهذا األخي  
أثر ك ي  علج الفكر اإلاممي والغربي علج السواء، مع العلم أب الفلسفل كانت هي الناظ ل لج لل املعار  املوإوزة عنح 
اليوناب تأاجسا من النظر في الوإوز الذي يعح الع حة في الفكر الفلسفي اليوناني، خاصل ما نتج عنح ذلك من إحل بيب 
املحرال اإليليل واأليونيلمبعح ذلك انتيلت الفلسفل من الط يعياو إنج ال    عن السلياو واملجرزاو العيليل عه  الجحل 
املتوالح وصوال إنج الَنَتاج الجحيح علج يح أراطو وهو علم املنطق، الذي توغل في كل صنو  املعررلمإب التسامل املعرفي 
بيب العلو  أوإا علج املسل يب في مرحلل من املراحل االنفتاح علج األمم األخر  خاصل اليوناب، رنشطت بذلك حركل 
الا إ ل علج يح املأموب الذي شجع باخاء نيل الا اث اليوناني املنطيي والط ي ي من أإل مواإهل حاإياو املجت ع 
اإلاممي في إانا نشحاب التطور، وم اربل الغنوصيل التي ظهرو في حركل حع و ل ظاهرها اإلصمح والثورة علج الظلم 
وبا ن ا تشكيك املسل يب في زين م، وقح توال هؤالء بالفلسفل واملنطق، أي تاخي  العلو  العيليل من أإل الغايل 

خاصل بمز الشا  والعراق،  -اإلام -املذكورةم في نف  السياق نشطت حركل الننار  في مواإهل الوارح الجحيح
 رن ضت املحارس الحينيل من أإل التنحي لإلام  واملسل يبم

ليح تسلم املسل وب الا اث اليوناني وإهحوا في موائ ته مع املنظومل املعرريل لحي م، حي  إر  الفارابي في كتابه "إحناء 
العلو " علج نهج أراطو في ترتيب ا لكنه أضا  إلي ا "الفيه" و"علم الكم "م ثم تتالت املحاوالو الجازة في هذا اإل ار بيب 
نظرتيب مختلفتيب، وصفت األونج بأن ا تيليحيل حي  اعت حو التننيو واملنطلح اليوناني، وكانت م ثلل في الفارابي، 
والخوار مي، وابن اجنا وغي هم، أما الثانيل وهي تأصيليل ظهرو بواكرها مع ابن خلحوب ومن إاء بعحهموفي إ ار م اولل 
التأصيل لتننيو العلو  عنح املسل يب ظهر مؤلو عظيم للشيخ املرعش ي ركز ريه علج ترات يل املعررل، وم اولل تيحيم 

 ن وذج تربوي في إعحاز الحارايب في حتى صنو  العلو م
 واأحاول في هذه الورقل إظهار معالم هذا املؤلو الث ي من خمل ثمثل م اح : 

 امل    األول: تار خ تننيو العلو  عنح املسل يبم
 امل    الثاني: ترتج او العلو  عنح املرعش يم

 امل    الثال : موقو املرعش ي من علم الكم  واملنطقم

 الباحث بوبكر العرهي،

 جامعة تلمسان  

 

 

-تننيو العلو  عنح املسل يب 

ترتجا العلو  ألبي بكر املرعش ي 

  الشهي  بساإيلي  ازه ن وذإا
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 ملخص :  

ليح حغل موضو  تننيو العلو   الفمافل و ال احثيب في م ال العلم  وال عنور ا زهار العلم منذ عنر 

ارم وب انج يومنا هذا، و االمر الذي ال حك ريه أب أي تنور لتننيفاو العلو  إن ا يكشو عن رلسفل معينل 

لناحا التننيو ب ي  ينحر هذا التننيو عن ركرة منهجيل تظهر بوضوح من خمل ت حيح االصول 

 والفرو  في هذا التننيوم

وث ل ركرة إحيرة بالنظر وراء اهت ا  العل اء بتننيفاو العلو  وهي التعر  علج صلل العلو  وارت ا ات ا ري ا 

بين ا االمر الذي يس   لفر ق من العل اء املتخننيب في علو  ضييل متياربل املجال بأب يتناولوب بالحراال 

وقائع أو ظواهر واححة وكل من م يعالجها من  او ل تخننه مع وإوز نظرة خاصل تسامليل، ومن ث ل حولنا اب 

نختنر ب ثنا في هذه الورقل ال  ثيل تناول را ة  و لل بالحراال تستغرق خ سل قروب)من اليرب الثال  انج 

 اليرب الثامن( من الفرابي حتى عنر ابن خلحوب، علج أب يسوب تركيدنا علج هذين اليط يب الك ي ين وابن خلحوبم

إذ ان كز في هذه الور ياو ال  ثيل علج مواقو ابن اجنا و خواب النفا، وابن النحيم، والخوار مي ك ليل 

 اتنال بيب كل من الفرابي و ابن خلحوب م

وايسوب هحرنا الن ائي هو أب نرصح تطور حركل تننيو العلو  والت ييد بين ا و بيب الننائع، رالفرابي يعح 

املفكر االاممي االول الذي قا  بحراال تننيفاو العلو ، إذ أقر به  كتا " احناء العلو " وهو يعح من اهم 

كت ه علج اإل مق وعرضه احناء علو  عنره املشهورة عل ا عل ا و بحقل ال مل، أما ابن خلحوب ريح امى 

العلو  العيليل باام علو  الفلسفل والحك ل، وهي نف  التس يل التي احار الي ا الفارابي وابن اجنا، وهي ايضا 

علم العيل في ميابل علو  النيل، وتشت ل علج اربعل علو  ) علم املنطق و العلم الط ي ي والعلم اإللهي و علم 

 التعاليم( ومن ث ل هو يينح بأن ا م  ل أصول العلو  الفلسفيلم

ر ا الت ايز واالختم  الذي تزنت به  العلو  بيب الفرابي وابن خلحوب وماهي الفسيفساء املعرريل االصليل و 

 امللونل باألصالل املعرريل التي ال سها كل من الفرابي و ابن خلحوب لتننيو العلو ؟

وماهي التيا عاو والتحاخمو و التخارإاو و التلو ناو التي ت يدو ب ا العلو  عنح العر  و بالخنوص عنح 

 الفرابي وابن خلحوب؟م

 تننيو العلو ، التنور، التفسي ، الفلسفل، الحك ل، العيل الكلمات املفتاحية: 

 الباحث بللوش محمد، 

  lssmp، 2إامعل وهراب

 mohamedbellelouch@gmail.com 

تننيو العلو  بيب الفرابي و لهب 

خلحوب ورسيفساء األصالل 

  املعرريل

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص

هل الفلسفل، كونيل أ  قوميل؟ أي أن ا كونيل ت م ال شر ل إ عاء، أ  قوميل تخص قوما بذاته من خمل 

إنتاإاته، هذا هو السؤال الذي ي اول  ه ع ح الرح ن اإلإابل عنه، بل والذها  إنج االعا اض علج زعو  

"كونيل الفلسفل"، ويسوق في ذلك اعا اضاو من أه ها ارت اط الفلسفل بالسياق التار خي واالإت اعي وبالسياق 

اللغوي واألزبي، رسل رلسفل هي نتي ل اياق تار خي ونطاق اإت اعي مخنوص، وال وإوز لفلسفل بم هذا 

  السياق التار خي وال هذا النطاق االإت اعي

 الباحث بلواسع ناصر، 

  LVDTPA،  2إامعل وهراب

belwassa_philo@yahoo.fr  

قراءة في كتا  الحق العربي في 

االختم  الفلسفي لطه ع ح 

  الرح اب
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 ملخص :

تعته  العمقل بيب علو  الط يعل وعلو  اإلنساب عمقل معيحة ينعا الفنل ري ا، من  او ل تظهربين م عمقل 

زاخليل ضرور ل حي  يربط العيل املنظم بيب املجاليب، أما من  او ل أخر  رالعمقل الحاخليل نفسها تفرض 

الت ييد الذي يرإع إنج اختم    يعل املوضو  الذي يفرض هو نفسه اختم  امليارباو واملناهجمم رط يعل 

اإلنساب النفسيل الثياريل والتار خيل املت ولل  والفاعلل لجست هي حال الط يعل اليابلل لل محظاو الحقييل 

واليياااو املعيحة والت ار  املرك لم اختم  املوضو  إذب ي تم اختم  املناهج وامليارباو، وقح ركز 

اإلبست ولوإوب علج معايي  كثي ة في الت ييد بيب املجاليب،مإب إل املفاهيم اإلبست ولوإيل التي صاغها اواء 

العل اء أنفسهم أو الفمافل، مثل مفهو  اله ازيغم عنح كوهن أو مفهو  اليطيعل عنح باحمر أو التفنيح عنح 

بوبر أو التواصل عنح هابرماس أو الطل املعررل عنح روكو أو العل و ل في العنر املعاصر مممإلخم إب مثل هذه 

املفاهيم ي كن أب تث ي النياش وأب ت فز التفكي  اواء في ق يلل الط يعييب أو ق يلل السوايولوإييب 

والفمافل، وهذا االختم  الحاصل بيب العل يب ي علنا نعوز إنج زراال   يعل هذه العلو  كل علج ححي، 

ملعررل العمقل بين  ام رفي ا ت ثلت هذه العمقل؟ هل الفنل بين  ا يخح  تطور املعار  اإلنسانيل أو أنه يررع 

 من حياء اإلنساب؟ 

: علو  الط يعل علو  اإلنساب، األبست ولوإيا، اله ازيغم، التواصل، اليطيعل، التفنيح، الكلمات املفتاحية

 الطل املعررل، العل و لم

 الباحث محمودي خليفة، 

  LPH، 2إامعل وهراب

 khelifafilo@gmail.com 

احساليل العمقل بيب العلو  

  الط يعيل وعلو  اإلنساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص:

اب ب   االنساب عن املعار  وعن الحيييل إعله عاإزا أما  الن اذج املعرريل االخاداليل، ووإح نفسه     

يتأرجح بيب الس ي انج املعررل واالات رار في االنتاج، وبيب تزايح رقعل املجهول بنس ل أكه  من تزايح العلو  

وتشعا م االو املعررل وت زئت ا وتخننها بالشسل الذي لم يعح م كنا له ازراك املعررل السليل الييينيل، 

 بس ا اعت ازه علج هذه الن اذج الت سيطيلم

ومن خمل هذا الوضع الذي آلت اليه املعررل العل يل واالنسانيل، وفي خضم هذا التعييح الذي يؤكح علج   

ضرورة اات حال الن اذج االخاداليل التي تيتض ي الرؤ ل األحازيل وال    عن رؤ ل أكث  انفتاحا وح وال عن 

الوقائع الجحيحة، ن ح ابست ولوإيا الا كيا تتحخل باام واحح من ك ار رمافل هذا اليرب، رمافل مابعح 

الححاثل لييح  مشروعا رلسفيا وابست ولوإيا متسامم وهو ازغار موراب، الذي ييا ح علينا برازيغم إحيح، 

يراه م حأ لسل معررل، ب ي  وضع مشرو  ركر مركا ك شرو  بحيل يخرج االنسانيل من مشسلل االخادال 

 والت سيط انج أرق الا كيا والتسامل م

 السل او املفتاحيل: االبست ولوإيا، املعررل، الا كيا، االخادال ، الت سيطم

 الباحث بلخضر وحيد،

  lssmp، 2إامعل وهراب 

 

belakhdarwahid@gmail.com  

ابست ولوإيا الا كيا عنح 

  ازغار موراب
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