
1

سطيف- الدكتور حممد ملني دباغنيجامعة 
مخبر المجتمع الجزائري المعاصر

:الملتقى الوطني األول

االتجاھات الثقافیة في المجتمع الجزائري المعاصر
2014دیسمبر16-15یومي

:فكرة الملتقى-
االهتمام برصد االجتاهات الثقافية يف أي جمتمع من نافلة االهتمام أو فضائله، وإمنا ليس

تمع أو ذاك إنه عرب البحث . مساءلة البنية الثقافية ألي جمتمع تطالعنا حبقيقة األفكار الناظمة هلذا ا
صور املعرفة؛ فمىت تاريخ األفكار ميتلك الباحث املفتاح الفاعل ألجل تفسري التشكيالت الثقافية و يف

أو أن نسأل عن ،فمن األجدى لنا تعميق السؤال حول األفكار البعيدة اليت نظمته،أردنا فهم العامل
.النبض يف بنيته العميقة كما يقول هيغل يف تأويل العامل وفهمه باعتباره جتليا حلركة العقل

تمع اجلزائري املعاصر؛ هذا املوجل املنهجي سنأخذ به إىل بنية وخريطة االجتاهات الثق افية يف ا
:وذلك حتقيقا ملقاصد مركزية ثالث

تمع اجلزائري املعاصر ألجل حتقيقها، وتفكيك األهدافاالنسجام مع :األول ض خمرب ا اليت 
.ا يف طليعة هذه األهدافالبناء الثقايف معرفيا وتارخيي

ألننا سننطلق من احلاضر الثقايف إلعادة التفكري يف قلب الصلة املعهودة بني التاريخ واحلاضر، : الثاني
تارخيية وسوسيولوجية وسيكولوجية للحفر يف أصول األفكار وفتح ورشات معرفية، املاضي

.وأنثروبولوجيا االجتاهات
ليس اهلدف هو القيام جبهد تصنيفي اختزايل تبسيطي، وإمنا فتح ممكنات االلتقاء على : الثالث

ستفادة من هذه األنساق الثقافية ألجل املسامهة يف ترسيخ قيم الوطن وأبعاد أرضية واحدة، واال
ركائزها الفكرية ااألمة، وإتاحة احلرية للباحثني كي يستخرجوا بأنفسهم هذه االجتاهات، ويرصدو 

ا الظرفية، وأثر االستعمار التارخيي يف األوضاع الراهنة للمجتمع اجلزائري املعاصر، واستشراف ورهانا
.املستقبل الثقايف للمجتمع
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يف من هنا يأيت هذا امللتقى الوطين لكي جيمع الباحثني حتت سقف االجتاهات الثقافية 
تمع اجلزائري املعاصر من حيث أصوهلا التارخيية، وأفكارها تمع اجلزائري ،ا وتفسريها حلقيقة ا
ات الثقافية املرتاكمة، وهذا الفهم ال املعاصر  من حيث الدور التارخيي وبنية اهلوية وتراتب الطبق

تمع خلدمة الصاحل العام والقيم الوطنية  يكتفي بالتوصيف والتحليل وإمنا يتكامل مع مؤسسات ا
.الكربى

:إشكالیة الملتقى-
 تمع اجلزائري املعاصر؟ ما هي خريطة ومشهد االجتاهات الثقافية يف ا
ا؟ ما أصوهلا ورهانا
 ا تمع اجلزائري قبل االستقاللما صال وكيف أثّرت السياقات الفكرية والسياسية ؟با

تمع إىل وبناء خنبتها اليت توجّ ،ورسم مالحمها ومعاملها الكربى، واالقتصادية يف تشكيلها ه ا
؟ رؤيتها
 ما هي جهودها يف بث قيم الوطن اجلزائري؟
والثقافية للمجتمع اجلزائري؟ما هي مناهجها يف فهم البنية الذهنية والتارخيية

:محاور الملتقى-
تمع اجلزائري املعاصر .املداخل التارخيية والثقافية لتشكل اخلريطة الثقافية يف ا
ا ا ورهانا .أثر أوضاع مرحلة ما قبل االستقالل يف هندسة أصوهلا وحتديا
تمع اجلزائري املعاصر بني القطيعة مع التاريخ أو التواصل معه .االجتاهات الثقافية يف ا
تمع اجلزائري .أشكال النخب املعاصرة يف ا

:أھداف الملتقى-
 القيام بقراءة تارخيية، حتليلية وتفكيكية لسياقات التشكل واالنبثاق لالجتاهات الثقافية

.املعاصرة
فلسفية ومناهجها يف املقاربة والتفسري، وإجراء املقارنة فيما بينها لبيان استخراج أصوهلا ال

ا .مناحي التوافق واالختالف ورصد دالال
 تقدمي مادة علمية من خالل جهود الباحثني املشاركني لتكون مادة تربوية تسهم يف إغناء

.الفهم حول الذات الثقافية للمجتمع اجلزائري املعاصر
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:العلمیة للندوة الوطنیةاللجنة -
د ميلود سفاري.أ
د فريوز زرارقة.أ
عبد العزيز بوالشعري. د
عبد الرزاق بلعقروز. د
الطاهر سعود. د
أنور مقراين. د
مجال حلمر . د
سفيان لوصيف. د

:الوطنیةاللجنة التنظیمیة للندوة-
العمري عيسات. أ
الرزقي كتاف. أ
مجيلة العلوي. أ
حممد األمني قريواين. أ
الشريف زروخي. أ
عبد الرزاق قربوع. أ
زين الدين خرشي. أ
عليوة عبد الغاين.أ

:مواعید مھمة-
 2014ديسمرب16-15ينعقد امللتقى يومي االثنني والثالثاء.
2014نوفمرب15آخر أجل الستالم امللخصات.
2014ديسمرب10آخر أجل الستالم املداخالت.

:ضوابط إعداد المداخلة-
اتصفح10عنقل تال صفحة، و 25ال تزيد املداخلة عن .
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حترر املداخلة على برنامج وورد)Word(خبط(Traditional Arabic)بالنسبة للغة العربية حجم
بالنسبة للفرنسية12مقياس(Times New Roman)يف اهلوامش، وباخلط) 12(، ويف املنت) 16(

اية  .املداخلةواإلجنليزية، وتوضع اهلوامش يف 
 بناء وتوثيقا وإخراجا(أصالة العمل والتزامه باملعايري العلمية املتعارف عليها.(..
 ّأو متت من قبل نشرت تكون وأن ال ،ر املداخلة جتاوبا مع إشكالية هذا امللتقىأن حتر

ا يف .ملتقى آخراملشاركة 
 اإللكرتوين اآليتالربيد علىترسل امللخصات مث املداخالت:bouch_abde01@yahoo.fr


