
 

 



 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 مري عبد القادر للعلوم الإسالمية               لكية الآداب واحلضارة الإسالمية    جامعة ال  

 قس نطينة                

 

 خمرب البحث يف ادلراسات ال دبية والإنسانية

 ينظــــــم 

 حول: طينامللتقى الو 

 "هجود علامء الغرب الإساليم يف معاجلة الآفات الاجامتعية" 

 م 2023ماي  16-15أ ايم 

 :ديباجة

تحولت الس ياس ية ال تتعرض اجملمتعات الإنسانية عىل مدار التارخي لضغوط عنيفة تفرضها 

ذا اكنت ادلول مبنظومهتا الثقافية والقميية عىل درجة من القوة  أ و الاقتصادية أ و الاجامتعية؛ واإ

واليقظة والاس تعداد والفاعلية، فاإهنا تمتكن من استيعاب هذه الضغوط وامتصاص تأ ثرياهتا، وحتييد 

افة يف جسل ِّ اخلربة اإىل قمية مض أ س باهبا، وجتفيف منابعها، وختفيف نتاجئها السلبية، وحتويلها

ذا اكنت ادلول ومنظومهتا الثقافية والقميية  الاجامتعية، وسلام لرصد الهزات وطرائق معاجلهتا؛ أ ما اإ

ضعيفة فاإن هذه الضغوط جتد منافذ لها يف خمتلف الطبقات الهشة من اجملمتع؛ ويف غياب حلول 

، والقمي،، ة يف تكويهنا النفيس، والثقايفواقعية وحقيقية تتعرض هذه الطبقات اإىل هزات عنيف

وحتدث فيه رشوخا معيقة تشككها يف قميها ومبادهئا، وقد تفقدها الثقة فهيا، وتلجأ  اإىل فضاء قمي، 

ويرمت،  املرتبطة ابلضغوط، ينسلخ الإنسان من القمي ال وىل بقمي احلاةل اجلديدة"جديد ميكنا نعته "

طارها خمت يف أ حضان القمي اجلديدة اليت تربر لف هل لك ما يقوم به من أ فعال وسلوك، لاميرس يف اإ



 

الآفات الاجامتعية وفق منطق التربير، أ و الاقتناع املصطنع؛ ومبرور الزمن تترسب اإىل عنارص 

طار العدوى الاجامتعية، مث تتحول اإىل ظاهرة تعمل عىل تفكيك  اجملمتع وتنترش يف طبقاته يف اإ

 وانهتاء ابدلوةل.اجملمتع، ابتداء من ال رسة 

   ن الآفاتأ ن تتوط -يف غياب املعاجلات املس مترة -ولعل أ خطر ما تتعرض هل اجملمتعات  

آفات منبوذة جمرمة اإىل سلواكت طبيعية مقبوةل، وجزءا  يف معق اجملمتع، ويمت تبيئهتا، وتتحول من أ

      فطرة هندام قمي المن ثقافة اجملمتع، أ و عنرصا من عنارص هويته اجلديدة، ونشهد من خاللها ا

 يف مقابل زحف القمي الاصطناعية.

وال مة الإسالمية متتكل املعيار القومي للقمي الإنسانية، قمي الفطرة السلمية ﴿ فأ مق وهجك لدلين 

ين القمي، ولكن أ كرث الناس ل  ِّ حنيفا فطرة هللا اليت فطر الناس علهيا، ل تبديل خللق هللا، ذكل ادل 

آية  )الروميعلمون﴾  يَّة اثبتة ل تتغري بتغري ال زمنة وال مكنة والظروف، ل هنا (30أ يَمِّ . وهذه املعيارية القِّ

ا؛ وأ يُّ جتاٍف عهنا، أ و احنراف عن مهنجها، تكون  نسان كام خلقها ابرِّهئه مرتبطة ابلكينونة النفس ية لالإ

اجلرمية وسائر  س تفحالالفوىض، وظهور الفساد، واوهجته حنو الآفات الاجامتعية، وداعية لنتشار 

 الآفات الاجامتعية ال خرى.

طار الصريورة التارخيية  ويف املسار التارخي، لبالد الغرب الإساليم تعرضت جممتعاته يف اإ

ىل أ نواع من الضغوط، مبس توايت متفاوتة ادلرجات، أ فرزت مجموعة من الآفات الاجامتعية اليت  اإ

ت معضةل م زمنة للمجمتع مبختلف طبقاته، وشهدت هذه طغت عىل السطح الاجامتع،، وشَّكَّ

آفة ل خرى. آخر، ومن أ ًجا أ و تراجًعا بني عرص وأ  الآفات تأ جُّ

فرازاهتا  طار حركية اجملمتع يف وقايته من الآفات اخملتلفة، وتفكيك أ س باهبا، ومعاجلة اإ ويف اإ

ا يف حتجمي وما يرتتب عن نتاجئها، اكنت مسامهة علامء الغرب الإساليم ال برز من حيث فاعليهته 

هذه الظواهر، وتقليص وجودها، واحلد من انتشارها، وتوفري الغطاء الثقايف والقمي، لإدانهتا يف 

 اذلهنية املغاربية، ويف الضمري الاجامتع، العام.

 



 

ه،  صِّ وقد تعددت اجتاهات العلامء وتاكملت حنو معاجلة الآفات الاجامتعية لك من زاوية ختصُّ

دت يف مسارين متاكملني: مسار نظري تدرسيس نمن املللفات الفقهيةفاكنت للفقهاء وهجة حت اليت  دَّ

تعىن بدراسة وتدرسس الفقه وجوانبه اخملتلفة؛ ومسار معيل واقع، جتىل يف الرصيد الضخم من 

لهيم خبصوصها، حيث اتسمت ابلرثاء  الفتاوى النوازلية اليت أ جاب فهيا الفقهاء عن لك ما ورد اإ

  ا خمتلف الآفات تييا ا وعالجا.والتنوع ومالمس هت

وسامه القضاة من هجهتم يف معاجلة الآفات الاجامتعية عن طريق ال حاكم القضائية من رد 

س بة لتطويق الآفات الاقتصادية  احلقوق، ودفع املظامل من هجة، وعن طريق تفعيل ملسسة احلِّ

يَّة، ومعاجلهتا مبا يكفل صيانة اجملمتع من َرفِّ  ا حتقيقا لهذا الغرض.أ خطارها، وأ لفوا فهيا كتب والتجارية واحلِّ

كام اكن لعلامء التصوف دور يف توجيه اخلطاب الصويف حنو الزتكية والتجايف عن مظاهر  

 الاحنراف، واملسامهة يف التاكفل الاجامتع،، ختفيفا من وطأ ة احلاجة وضغوط احلياة.

ية ن وال خالق واملعامالت التجار التَّديُّ  وقد  الت الآفات الاجامتعية املتعلقة مبامرسات

الاهامتم ال وفر من دلنِّ العلامء، ملالمس هتا الواقع الاجامتع،، وظهورها عىل السطح،  واللصوصية

 وتأ ثريها ذهنيا وسلوكيا عىل رشاحئ واسعة من ال فراد واجملمتع.

 

 

 اإشاكلية امللتقى:

 ترتكز اإشاكلية امللتقى يف سلال جوهري، وهو:

معامل هجود علامء الغرب الإساليم بأ بعادها الَّكية يف معاجلة ظاهرة الآفات ما يه  -

 الاجامتعية؟

 

 



 

 أ ما ال س ئةل الفرعية فميكن التعبري عهنا نمن ال هداف التالية:  

 .تأ صيل وحتليل املنطلقات القميية اليت أ سست ملعاجلة العلامء لظاهرة الآفات الاجامتعية 

  ت ظاهرة يف الغرب الإساليم، وكيف مت التفاعل معها رصد الآفات الاجامتعية اليت شَّكَّ

 من قبل العلامء، وما مواقفهم جتاهها. 

  اس تعراض هجود العلامء، والوقوف عىل دورمه التارخي، يف صيانة اجملمتع من الآفات

آاثرها ٌّ من زاوية ختصصه. -الاجامتعية ومعاجلة أ س باهبا وأ  لكه

  حتليل للمللفات اليت عاجلت نوعا من أ نواع الآفات اليت شَّكت ظاهرة اجامتعية. عرض و 

  الوقوف عىل القواعد العامة والإجراءات العملية اليت وظفها العلامء يف معاجلة الآفات

 الاجامتعية، وحدود الاس تفادة مهنا يف الظروف الراهنة. 

 حماور امللتــــــقى:

 المية  ملعاجلة الافات الاجامتعية:   ال صول الإساحملور ال ول 

آنية للآفات الاجامتعية. -  معامل املعاجلة القرأ

يفة. - نَّة النَّبوية الرشَّ  معاجلة الآفات الاجامتعية يف الس ه

 التعامل الفقهي، والصويف عند علامء الغرب الإساليم يف معاجلة جمالت الآفات احملور الثاين  :

 الاجامتعية. 

o ال حوال الشخصية.  -التعبدية -معاجلة الآفات الاعتقاديةالتدين:   جمال 

o  :آفاتاجملال ال خاليق  .احلشيش -امخلر -القذف -الز ا والبغاء معاجلة أ

o :آفات الغش والاحتاكر يف السلع والصنائع جملال التجاري واحلريف التطفيف يف  -معاجلة أ

 تزييف النقود.   -املوازين واملاكييل

o آفات الرسقة الفردية جمال اللصوصية  اللصوصية املنظمة. -: معاجلة أ



 

 نصوص(  -سائل ر -احملور الثالث:   مللفات العلامء اخملتصة مبعاجلة الآفات الاجامتعية) كتب

 عرض وحتليل. 

 مللفات الس ياسة الرشعية 

 املللفات الفقهية 

 كتب النوازل 

 مللفات احلس بة 

 املللفات الصوفية 

 تقيمي حصائل معاجلة العلامء للآفات الاجامتعية يف الغرب الإساليم   حملور الرابع:ا 

ات يف لرتددات الآف المك والنوع والاستيعابدرجة مواكبة الرتاث العلاميئ من حيث  -

 اجملمتع.  

 املقاربة التارخيية لعالقة اجملمتع ابلآفات ظهورا أ و اختفاء، تطورا أ و تراجعا. -

 حىن الآفات ابلغرب الإساليم بدلةل الزمان واملاكن.املقاربة الإحصائية ملن-

 

 رشوط املشاركة:

  تاجئالن - اخلطة- الاشاكلية-البحث  حيوي: أ هدافتقدمي ملخص مركز حول املداخةل 

 املرتقبة.

 املشاركة يف أ حد احملاور املقررة يف امللتقى. تكون 

  املنت والإحاةل.أ ن يتصف البحث ابجلدية والزتام املهنجية العلمية من حيث 

  (.جمةل-ىملتق)علمية أ ن يكون البحث جديدا مل سس بق املشاركة به يف أ ي فعالية 

 .ل تقبل املشاراكت الثنائية 



 

  تكتب املداخالت بنوع اخلط Traditional Arabic     والهامش أ ليا 16حبجم ،

 .14للك صفحة بنفس اخلط جحم 

  30صفحة ول تزيد عن  15أ ل تقل املداخةل عن.  

  .تدرج قامئة للمصادر واملراجع يف أآخر املداخةل ابلرتتيب ال لفبايئ 

 .ختضع البحوث للتقيمي من دلن صفوة من اخلرباء 

 .رفاق السرية العلمية للباحث  اإ

  ترسل املشاراكت اإىل الربيد الالكرتوين

 ultakaafat2023@gmail.commللملتقى:

 

 مواعيد هامة

 2023 مارس 02 أآخر أ جل لس تقبال امللخصات

 2023مارس  09 الرد عىل امللخصات املقبوةل

 2023ماي 9 أآخر أ جل لس تقبال املداخالت اكمةل

 2023ماي   16-15 اترخي امللتقى 

 

 / السعيد درايج مدير جامعة ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية أ .د الرئيس الرشيف:

 أ .د/ رايض بن الش يخ احلسني معيد لكية الآداب واحلضارة الإسالمية املرشف العام:

 د/ عبد اخلليل قراين رئيس امللتقى:

 

 

 

mailto:multakaafat2023@gmail.com


 

 اللجنة العلمية للملتقى

 : د/ عبد اخلليل قراينرئيس اللجنة العلمية للملتقى

 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية أ .د/عالوة عامرة

براهمي بن همية  جامعة ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية أ .د / اإ

 ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية جامعة د/نصرية عزرودي 

 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية   د/ صابرة خطيف

 جامعة ال مري عبد القادر للعلوم الإسالمية   د /مرايمة لعناين 

 عبد امحليد همري 2جامعة قس نطينة  أ .د/ بوبة جماين

 عبد امحليد همري 2جامعة قس نطينة  د/حسني بوبيدي 

 عبد امحليد همري 2جامعة قس نطينة  محمد نصريد/

 2جامعة اجلزائر  د/ موىس هواري

براهمي  جامعة غرداية أ .د/ حباز اإ

 جامعة غرداية د. عبد اجلليل مالخ

 جامعة غرداية أ .د/ طاهر بن عيل 

 جامعة غرداية ابكري بوعروةد/ 

 جامعة مخيس مليانة أ .د/نورادلين شعباين

لياس حاج   املدرسة العليا لل ساتذة ال غواط  عيىسد/ اإ

 جامعة املس يةل أ .د /الطاهر بو ايب

 جامعة املس يةل د/ خلرض بولطيف

 جامعة البليدة د/عبد القادر بوعقادة

 جامعة البليدة د/ مراد جتنانت

 جامعة املدية أ .د/ موىس هيصام

 جامعة املدية أ .د/ مزاري عبد الصمد توفيق

 جامعة البويرة د/ نس مي حس بالوي 

 قاملة 1945ماي  8جامعة  أ .د/ كامل بن مارس 

 جامعة سطيف أ .د/ عبد املاكل باكي



 

 جامعة سطيف أ .د/ مخييس بولعراس

 جامعة سطيف أ .د/ بشري بوقاعدة

 جامعة سطيف د/رضا بن نية 

 جامعة سطيف د/ مسعود بريكة

 جامعة سكيكدة د/ محمد قوسسم

 

 اللجنة التنظميية

 رئيس اللجنة التنظميية: أ .د/ بن طناش عبد النارص

 مسري فراكك

آ   مال ’زروال أ

 معر براكت

 صربينة عالق

 فاطمة الزهراء كربوش

 زينب لبيض

 سامية بوعنينبة

 رمية بوضياف

 محمود زعباط

 جامل بوزاين

 

 

 

 



 

" جهود علماء الغرب اإلسالمي في معالجة 

 "اآلفات االجتماعية

ريورة صيف املسار التارخي، لبالد الغرب الإساليم تعرضت جممتعاته يف اإطار ال 

التارخيية اإىل أ نواع من الضغوط، مبس توايت متفاوتة ادلرجات، أ فرزت مجموعة من 

ة ت معضةل مزمنوشَّكَّ  ،الآفات الاجامتعية اليت طغت عىل السطح الاجامتع،

 ،رص وأآخرا بني عا أ و تراجعً جً فات تأ جُّ للمجمتع مبختلف طبقاته، وشهدت هذه الآ 

آفة  منو   خرى.ل  أ

ومعاجلة  ،باهبافات اخملتلفة، وتفكيك أ س  وقايته من الآ ويف اإطار حركية اجملمتع يف 

فرازاهتا وما  رز من حيث بساليم ال  ن نتاجئها، اكنت مسامهة علامء الغرب الإ عرتتب ياإ

وفري الغطاء واحلد من انتشارها، وت ،وتقليص وجودها ،ا يف حتجمي هذه الظواهرفاعليهته 

 لعام.ويف الضمري الاجامتع، ا ،الثقايف والقمي، لإدانهتا يف اذلهنية املغاربية

 

 

 



 

National Forum About  

Efforts of Western Islamic scholars in 
dealing with social illnesses 

15th 16th, May 2023 

Summary : 

In the historical pathway of the Islamic West, through 

the climate and all over the historical process, its societies 

were subjected as well as exposed to a various types of 

pressures.along with a different levels, It had produced a 

group of social problems that had flooded the social 

interface and even his features, it had constituted a 

chronic dilemma for the society indoors its several 

classes,these illnesses had flared up or declined In one era 

and out the other ,from one to another. 

And within the structure of the evolution of society in 

protecting it from its various illnesses ,and lookin over its 

causes, besides the treatment of its consequences ,the 

contribution of Islamic West scholars was the most 

prominent and notable in terms of its effectiveness in 

curtailing this phenomena, and trying to reduce its 

presence, and limit its expansion, and provide the cultural 

cover with values to condemn it in the Maghrebian 

mentality, and in the general social conscience and 

standards.



 

ية الديمقراطية الشعبية ية الجزائر  الجمهور
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قسنطينة- سلاميةللعلوم الإ جامعة الأمير عبد القادر
 سلامية الحضارة الإكلية الآداب و

 الأدبية والإنسانيةمخ بر البحث في الدراسات 
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 :استمارة املشاركة في امللتقى الوطني حول 

 جهود علماء الغرب اإلسالمي في معالجة اآلفات االجتماعية



 

 

 

 

 


