
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثقافة  تبنيتعّد الجزائر من الدول السّباقة في الدعوة إلى 

العيش معا بسالم كقاعدة ثابتة وراسخة كّرستها قناعات فخامة رئيس الجمهورية 
نحو تعزيز هذه الثقافة كضمانة 
أساسية في تثبيت دعائم السلم والسالم والتسامح والعيش معا في نطاق التعارف 
والتعاون والتضامن بل والتراحم بين أفراد البشرية جمعاء، ونبذ كّل صور العنف 

  .والتطّرف والحقد التي من شأنها تزيد من حّدة وشّدة الصراع بين الحضارات
ألفكار الرئيسة التي تضّمنها خطاب فخامة رئيس 
والتي بدورها 
يوما عالميا يخّلد كّل سنة في 

ية في تكريس ثقافة السلم واالحترام 

أّن هذه الدعوة انطلقت من عمق قيم أخالقية وثقافية واجتماعية 

يعّبر عن التزام بالدنا على ترقية ثقافة السلم والحوار داخل 

كما تجّلت معالم بناء فكرة هذا الملتقى بروز الفكر الصوفي كقاعدة 
ع لتصوغه بجملة من القيم األخالقية 
والثقافية تنبني في كلياتها على ثقافة الحوار اإليجابي، والتسامح البّناء، والعيش 

القيم تسعى 
من خاللها إلى بناء مجتمع على مبادئ قيمية  تحاول في أغلبها تهيئته التهيئة 

إذ ال يمكن بحال وصم التراث الصوفي بالسلبية دون الغوص في مكنونات 
من خالل توظيف أدوات المنهج النقدي الذي 
األهمية واألهداف التي يصبو 
الباحثون إلى تحريرها بل واستنتاجها وتحويلها إلى أحكام عملية  تعّمم على كّل 

يكتسي موضوع التراث الصوفي من خالل  :األهمية
في صياغة استنتاجات  السلوكية أهمية بالغة  مخرجاته

تصوغ لنا قيم التعايش والتسامح والسالم، وكذا  نبذ 
الخالفات وترسيخ قيم التعارف بين الحضارات أهمية 
بالغة في منظومة الفكر الصوفي، من حيث كون 

البناء اإلسالمي المتكامل  التراث الصوفي أحد أعمدة
الظواهر  من الذي  يستحيل إنكار منجزاته في الحدّ 

ونقصد لبية التي أّثرت على تماسك وحدة المجتمع، الس
بالتراث الصوفي ذلك التراث الذي يدعو إلى قيم الوحدة 

التعارف بين األمم  مبادئونبذ الخالف، قيم نشر 
من خالل االعتقاد بأّن  والتعايش فيما بينها في سالم

االعتداء على حّق اآلخر هو نتاج نفس مستبدة ال 
ها في حضارتها أو أن يفوقها ترضى لآلخر أن ينافس

  في علومها وغيرها
  :من جملة األهداف التي يصبو إليها الملتقى :األهداف

مدّونة شاملة لمصطلحات التعايش والتسامح بناء -1
والسالم  من خالل منظومة األدب الصوفي بشتى 

  .اتجاهاته وأصنافه
محاولة بناء قاموس شامل لهذه المصطلحات -2

القصد منها تعريف العالم بأسبقية الدين اإلسالمي إلى هذا 
التعايش في و االتجاه وأنه دين يدعو إلى السلم والحوار 

  .فراد العالمسالم بين أ
ف والصوفية في ترسيخ ثقافة الحوار تجلية دور التصوّ -3

  .المجتمعاتوالتعايش معا بسالم وأثرها على وحدة نسيج 
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  قاعة محمد بن شنب المكتبة المركزية 

  د يوسف حميدي رئيس الجامعة

  .النذير بولمعالي

  .صادق خشاب

  قيم التعايش والتسامح والسالم

تعّد الجزائر من الدول السّباقة في الدعوة إلى   :ديباجة

العيش معا بسالم كقاعدة ثابتة وراسخة كّرستها قناعات فخامة رئيس الجمهورية 
نحو تعزيز هذه الثقافة كضمانة  ماً عبد العزيز بوتفليقة في المضي قدُ السّيد 

أساسية في تثبيت دعائم السلم والسالم والتسامح والعيش معا في نطاق التعارف 
والتعاون والتضامن بل والتراحم بين أفراد البشرية جمعاء، ونبذ كّل صور العنف 

والتطّرف والحقد التي من شأنها تزيد من حّدة وشّدة الصراع بين الحضارات
ألفكار الرئيسة التي تضّمنها خطاب فخامة رئيس ومن أهّم ا

والتي بدورها  ديسمبر 08الجمهورية في خطابه إلى جمعية األمم المتحدة يوم 
يوما عالميا يخّلد كّل سنة في " العيش معًا بسالم"تبنت مقترح الجزائر ليكون 

  :من ماي، نجد أّن خطاب فخامته تضّمن 16يوم 
ية في تكريس ثقافة السلم واالحترام تثمين جهود المجموعة الدول-1

  .المتبادل والتسامح بين مواطنيها
أّن هذه الدعوة انطلقت من عمق قيم أخالقية وثقافية واجتماعية -2

  .وٕانسانية يؤمن بها شعبنا المعتدل تمام اإليمان
يعّبر عن التزام بالدنا على ترقية ثقافة السلم والحوار داخل -3

  .المجتمعات وما بين األمم
كما تجّلت معالم بناء فكرة هذا الملتقى بروز الفكر الصوفي كقاعدة 

ع لتصوغه بجملة من القيم األخالقية وح هذا المجتمروحية صلبة نفذت في ر 
والثقافية تنبني في كلياتها على ثقافة الحوار اإليجابي، والتسامح البّناء، والعيش 

  .معا في سلم وسالم
القيم تسعى بمنظومة متكاملة من  خريز  التراث الصوفي وعليه فإنّ 

من خاللها إلى بناء مجتمع على مبادئ قيمية  تحاول في أغلبها تهيئته التهيئة 
  .اإليجابية، ليروج ثقافتها على المستويين الداخلي والعالمي

إذ ال يمكن بحال وصم التراث الصوفي بالسلبية دون الغوص في مكنونات 
من خالل توظيف أدوات المنهج النقدي الذي  واستنباط فرائد الحكم دالالته،

األهمية واألهداف التي يصبو  يصوغ لنا طرقا علمية أكاديمية  تضّمن لنا
الباحثون إلى تحريرها بل واستنتاجها وتحويلها إلى أحكام عملية  تعّمم على كّل 

  .المستويات
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قاعة محمد بن شنب المكتبة المركزية 

د يوسف حميدي رئيس الجامعة.أ: الرئيس الشرفي للملتقى

  .د ناجي شنوف.أ: رئيس الملتقى

  .د محمد زوقاي.أ: مؤّطر الملتقى
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صادق خشاب د.أ:رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

  

قيم التعايش والتسامح والسالم

  في التراث الصوفي

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  :محاور الملتقى
السلم -التعايش- التصوف واتجاهاته( مدخل مفاهيمي: المحور األول

األنا - قيم التعارف- قيم االحترام-االستماع لآلخر- االختالف -والسالم
  ).واآلخر

تفكيك دالالت األنا واآلخر من خالل الدور الريادي : ثانيالمحور ال
   .اتهللتصوف في ترميم تصدع

- القديم في التراث الصوفييم التعايش والسالم ق: لثالمحور الثا
  .المعاصر- الحديث


	��� دا��ة  :رابعالمحور ال �� �� ا���� وا����� وا���ار ودورھ��

   .ا��"! وا�� ّ�ف
يخ في ترس والمعاصرةجهود المدرسة الصوفية الحديثة : خامسالمحور ال

  .والجزائر خاصةالعالم اإلسالمي في  قيم التعايش والتسامح والسالم

  :المشاركة ضوابط

  .2018ديسمبر  30آخر أجل الستقبال الملخصات  - 1

  .يوما 15يتّم الرّد على الملخصات في غضون  - 2

  .2019فيفري  27آخر أجل الستقبال المداخالت -3

 Traditionalarabic 16تكتب المداخلة بخط - 4

 15التقّيد بالمنهج العلمي في كتابة المداخالت، بشرط أّال تتجاوز - 5
  .صفحة

  .تخضع المداخالت للتحكيم العلمي- 6

  .إمكانية نشر الدراسات المتمّيزة في مجلة الكلية- 7

ترسل المداخالت على العنوان البريدي 
 col.taaiouche@univ-medea.dz:التالي


ر�د ا�����  ��� fll026@yahoo.com: ��  إ

  

  :النذير بولمعالي رئيس اللجنة :رئيس اللجنة العلمية

   :أعضاء اللجنة العلمية
  .جامعة المدية بن مرزوقةمحمد د .أ-1
  .وزارة الشؤون الدينية واألوقاف– 1جامعة الجزائر -محند إيدير مشنان د.أ -2
  .2الجزائرجامعة    علي مالحيد .أ -3
  .د محمد زوقاي  جامعة المدية.أ -4
 .د عاشور سرقمة جامعة غرداية.أ -5
  .مسعود ناهلية جامعة المدية.د -6
  .الجلفةجامعة  عطاء اهللا فشارد .أ -7
  .جياللي بن يشو جامعة مستغانمد .أ -8
  .2عمار ساسي  جامعة البليدة د.أ -9

  .محمد خليفاتي  جامعة المدية. د- 10
  .سعيدي محمد  جامعة تلمساند .أ - 11
  .2علي حميداتو جامعة البليدةد .أ - 12
  .بشير بوعتو جامعة المدية. د- 13
  .2سعيد تومي جامعة البليدة. د- 14
  .سليم حيولة  جامعة المدية.د- 15
  .2طيبي محمد جامعة البليدة.د - 16
  .بن حجر محمد جامعة المدية.د- 17
  .2البليدة فوزية سرير عبد اهللا جامعة) ة(د .أ - 18
  .2بوعمرة سونة جامعة البليدة عبد المالك - 19
  .2حسيبة حسين  جامعة البليدة) ة.(د - 20
  .عبد الرحيم لعمى جامعة المدية.د- 21

  األستاذ الدكتور صادق خشاب: رئيس اللجنة التنظيمية

  :أعضاء اللجنة التنظيمية
  .فؤاد بن أحمد نورين  جامعة المدية.د-1
   .جامعة المدية  موالي مدقدم.د-2
  .عبد الرحمن زاوي جامعة المدية.د-3
  .كمال بخوش جامعة المدية.د-4
  .العربي ركي جامعة المدية.د -5
  .محمد رغميت جامعة المدية -6
  .محمد بوكراس جامعة المدية-7
  محمد مدني جامعة المدية. د-8

  عبد القادر رسول جامعة المدية. د- 09
  

  حورية مدان جامعة المدية )ة.(د-10

 شافية عمي جامعة المدية )ة.(د-11

  جامعة المدية عائشة العشمي)ة(.د-12

  محمد رفيق بن عودة جامعة المدية. د -13

  جامعة المدية فيروز بن رمضان) ة.(د-14

  أم هاني رحماني جامعة المدية) ة.(د-15

  محمد كوشنان جامعة المدية.د16

  فطيمة بن ربيعي جامعة المدية )ة.(د-17

  بلخير دوالي جامعة المدية.د-18

  محمد سرير جامعة المدية.د-19

  سيد أحمد طاسيست جامعة المدية.د-20

 .هاجر لخضر الزين  جامعة المدية)ة.(أ-21

طلبة وطالبات دكتوراه ل م د المنضوون في مخبر -22

  .كلية اآلداب واللغات جامعة المدية اللغة وفن التواصل

  )نعم(رسوم الملتقى 

  .بالنسبة لألساتذة واألستاذاتدج 5000

  .بالنسبة لطلبة دكتوراه ل م د دج 2500

  

   

 


