الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجياللي ليابس
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم العلوم اإلنسانية
مخبر الجزائر والحوض الغربي للبحر المتوسط
الملتقى الوطني حول:

االنحرافات االجتماعية بالغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط
يوم الثالثاء  20فبراير2018
ابتداء من الساعة  9:00صباحا
بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

قال هللا تعالى:

ق َو َم ْن قُتِ َل َم ْظلُو ًما فَقَ ْد
س الَّتِي َح َّر َم َّ
َو َال ت َ ْقتُلُوا النَّ ْف َ
َّللاُ إِ َّال ِبا ْل َح ِ
س ْل َ
ف ِفي ا ْلقَتْ ِل ِإنَّهُ ك َ
َان منصورا سورة
طانًا فَ َال يُ ْ
س ِر ْ
َج َع ْلنَا ِل َو ِل ِي ِه ُ
اإلسراء(اآلية )33

قال هللا تعالى:
ق َوأَ ْن
قُ ْل ِإنَّ َما َح َّر َم َر ِب َي ا ْلفَ َو ِ
اح َ
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما بَ َط َن َو ْ ِ
اإلثْ َم َوا ْلبَ ْغ َي ِبغَ ْي ِر ا ْل َح ِ
َّللاِ َما َال تَ ْعلَ ُم َ
ون سورة
س ْل َطانًا َوأَ ْن تَقُولُوا َ
علَى َّ
اَّللِ َما لَ ْم يُنَ ِز ْل ِب ِه ُ
تُش ِْركُوا ِب َّ
األعراف(اآلية )33

الديباجة:
قد يكون من البديهي القول بأن الحياة االجتماعية لبني آدم على مر العصور التاريخية
ومختلف المناطق الجغرافية تتسم بخاصية التنوع من حيث الممارسات االجتماعية
ألفراد المجتمع إضافة إلى تميز كل مجتمع بسلوكات معينة وإفرازات ذهنية تنتج من

معادلة المنظومة الدينية واألخالقية وارتسامات البيئة والمناخ على الفكر اإلنساني فتطبع
فيه سلوكات معينة تتنوع بين المباح والشاذ سواء كان ذلك وفق معايير اجتماعية
وأخالقية أو معايير دينية ،ومن الطبيعي أن تاريخ البشر له وعليه.
وفي هذا اإلطار يعد مجتمع بالد الغرب اإلسالمي من المجتمعات اإلنسانية التي تنوعت
أعراقها بين العرب والبربر بصفة رئيسية إضافة إلى أعراق أخرى ،وبناء على مسلمة
عدم خلو كل مجتمع من ممارسات شاذة وجب من باب تسليط الضوء على تاريخ الذهنيات
وفق مدرسة التاريخ الجديد أن نركز على هذه الزاوية البحثية التي تستلزم تسليط الضوء
عليها لتشخيص األمراض االجتماعية وتعامل السلطة السياسية والدينية معها وكذا نتائجها
في مخيال وذهنية المجتمع.
وإذا كانت االنحرافات األخالقية تصنف من ضمن الشاذ فهذا اليعني أنها تعبير عن فساد
المنظومة االجتماعية وإنما قد تكون سلوكات شريحة معينة من المجتمع وقد تفسر على
أنها وسائل تعبير ورفض ألمور معينة في المنظومة القيمية واالجتماعية.

إشكالية الملتقى:
 فيما تتجلى ظروف وأسباب االنحرافات االجتماعية بالغرب اإلسالمي؟ماهي أهم االنحرافات االجتماعية التي عرفتها مجتمعات الغرب اإلسالمي الوسيط؟ كيف تعامل الخطاب الديني مع هذه السلوكات؟-ماهي جهود النخب العلمية و الدينية في مواجهة هذه االنحرافات؟

أهداف الملتقى:
تسليط الضوء على واقع االنحرافات االجتماعية بالغرب اإلسالمي في العصر الوسيطالوقوف عند نماذج من االنحرافات االجتماعية في مجتمعات الغرب اإلسالمي الوسيط--مظاهر تعامل الخطاب الديني مع هذه الظاهرة.

محاور الملتقى:
المحور األول :أسباب وظروف التي أدت لالنحراف االجتماعي في مجتمعات الغرب
اإلسالمي
المحور الثاني :مظاهر االنحراف االجتماعي في مجتمعات الغرب اإلسالمي.
المحور الثالث :آثار االنحراف االجتماعي في مجتمعات الغرب اإلسالمي.
المحور الرابع :نماذج من المشاريع اإلصالحية إلصالح أوضاع المجتمع
معاييرها:

شروط البحوث المقدمة و
أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للملتقى.-أال يكون البحث قد سبق المشاركة به في ملتقى أو ندوة علمية أو يوم دراسي أو نُشر في

مجلة علمية.
يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث ،وأن يتميز باألصالة والجدية فيالتحليل.
ال تقبل المداخالت الثنائية.تُقبل البحوث باللغة العربية والفرنسية.تشتمل الصفحة األولى من البحث على اسم الملتقى والجهة المنظمة له وعنوان البحثكامال ،واسم الباحث ،ودرجته العلمية ،والمعلومات الخاصة باالتصال به.
أال يتجاوز البحث خمسا ً وعشرين صفحة ،حجم  A4شاملة المراجع والمالحق.وضع الهوامش والتعليقات في نهاية البحث ،مع ذكر المراجع والفهارس والمالحق فينهاية البحث.
يُكتب البحث على برنامج ) (Microsoft Wordبخط  traditionnel Arabicحجم 16بالنسبة للمتن البحث باللغة العربية ،و 12بالنسبة للهوامش ،وبخط (time new
)romanبحجم  12للبحوث باللغة األجنبية بالنسبة للمتن ،وبحجم  10بالنسبة للهوامش.
يرفق باستمارة التسجيل ملخصٌ عن البحث باللغة العربية في حدود ( 150كلمة)،وملخص باللغة اإلنجليزية وملخص السيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.
آخر أجل إلرسال الملخصات يوم .2018/02/07 :
الرد على الملخصات المقبولة يوم.2018/01/09 :
ترسل المداخالت المقبولة كاملة قبل يوم.2018/01/18 :إلى العنوان التالي
belarbi.tlemcen@yahoo.fr
اللجنة العلمية للملتقى:
أد.بلعربي خالد
رئيس الملتقى:
رئيس اللجنة العلمية :أ.د.شخوم سعدي.
أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د .بوشنافي محمد -جامعة سيدي بلعباس-أ.د.بلبراوات بن عتو-جامعة سيدي بلعباس-أد.بلبشير عمر -جامعة معسكر-أد.بوداود عبيد-جامعة معسكر-
 أد.علي العبيدي-جامعة تلمسان-د.حساين عبد الكريم-جامعة سيدي بلعباس-د.لعوج نصر الدين-جامعة سيدي بلعباس-
د.باألعرج عبد الرحمن -جامعة تلمسان- د .قنون حياة -جامعة سيدي بلعباس-رئيس اللجنة التنظيمية :أ.ناصري محمد-جامعة سيدي بلعباس

أعضاء اللجنة التنظيمية:
سماحي محمد-جامعة سيدي بلعباس -أ.بكارة حنان-جامعة سيدي بلعباس-
أ.عباس رشيد-جامعة سيدي بلعباس -

أ.زهير بن عمير -جامعة تلمسان-

