فرقة البحث رقم W06120140008

العنوان :الحضارات بين التواصل والقطيعة .
مسؤول الفرقة :األستاذ الدكتور األخضر شريط.

التعريف بموضوع البحث  :موضوع البحث ىو الحضارات بين التواصل
والقطيعة ،والمقصود منو تحميل كيف تتواصل حضارة بأخرى ،إذا كانوا
يشكمون سمسمة ضمن حمقة واحدة؟ أو كيف تتقاطع حضارة مع حضارة إذا
لم تكن تشكل حمقة واحدة موحدة ؟ ونقصد بالحمقة الواحدة الموحدة ما إذا
كانت الحضارة تحمل الخصائص والميزات نفسيا مع حضارة أخرى .ومن
األمثمة عمى ذلك التواصل الذي تم بين الحضارة اليونانية والحضارة العربية
اإلسالمية .أو لنقل التواصل الذي تم بين الحضارة العربية اإلسالمية
والحضارة الغربية الحديثة .
وألن المعامل المشترك بين ىذه وتمك ىو العمم :مما يجعمنا نتفحص
بالتحميل تاريخ العمم في الحضارات ،وربما ىناك معامالت أخرى نتعرف
عمييا من خالل البحث.
او لنقل أن الحضارات بينيا قطيعة والدليل عمى ذلك ما حصل بين
الحضارة التي بات من الحضارات الراكدة ،مثل حضارة اليونكا في أمريكا
الالتينية والحضارة المعاصرة أو بين الحضارة العاتيرية القديمة وحضارة

مصر الفرعونية .والحضارة الفينيقية أو الحضارة ااآلشورية  .أو حتى بين
حضارة بابل وحضارة بيزنتة و ...ومنو يمكننا أن نصل إلى إثبات ىذه
القطيعة بين الحضارات أو العكس والبحث ىو وحده يثبت ذلك.
الهدف.
 -1ييدف البحث في موضوع الحضارات بين التواصل والقطيعة إلى
البرىنة والكشف عن ىذا الموضوع  ،الذي بات غامضا أمام المؤرخين
باعتبار ان التناول ىناك تناول تاريخي بحت ،أي سرد لألحداث بينما
التناول ىذه المرة تناول فمسفي عممي ،مما يؤكد أو ينفي الفرض .
 -2ييدف ىذا البحث إلى تنوير الباحثين في حقل التاريخ والحضارة
وتزويدىم بمعمومات عن الموضوع.
 -3ييدف إلى إثراء المكتبة العربية واإلسالمية في مجال البحث في ىذه
الموضوعات .والتي ىي فقيرة إلييم.
-4ييدف إلى إقامة ممتقيات ومؤتمرات تخص البحث ،وتجمع الباحثين في
الموضوع  -تماشيا مع نشاطات مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ – ولقد
تم تحقيق ذلك عبر مؤتمر "التواصل الحضاري "...الذي جرت أشغالو
يومي 21و 22ماي  .2115كما تم بالمناسبة تحقيق مؤتمر دولي يومي
 13و 14أفريل 2116موسوما ب "الفمسفة وعالم التحديات الحضارية
المعاصرة"
 5تنظيم ندوات مصغرة لطمبة الدكتوراه وطمبة الماجستير وتم في ىذا
الصدد تنظيم ندوة يوم  13ديسمبر  2115موسومة ب الواقع العربي

تأمالت في الحرب والسمم وىناك ندوات أخرى نظمت لفائدة طمبة
الماجستير من ذلك المغة والحضارة التي كانت تقريبا في كل شير من سنة
.2116
 -6كما أن اليدف األسمى ىو جمع الباحثين عمى مائدة البحث لمناقشة
موضوعات ليا عالقة بالموضوع وىذا النشاط تقوم بو الفرق التي تنتمي
لممخبر .
تكوين فرقة البحث  :الحضارات بين القطيعة والتواصل من :الباحثين
اآلتية أسماؤىم :
األستاذ الدكتور األخضر شريط مشرفا ومنسقا
الدكتورة أسماء بميادي أستاذة باحثة.
األستاذ طالبي امحمد أستاذ باحث.
األستاذ تريكي حياة باحثة ،طالبة دكتوراه
األستاذ عزام ناصر باحث ،طالب دكتوراه
األستاذ زقعيط الصغير باحث ،طالب دكتوراه
منهجية واسناد البحث :
 األستاذ الدكتور األخضر شريط :مشرفا ومنسقا .مدير مخبرمشكالت الحضارة والتاريخ في الجزائر
 الدكتورة بميادي أسماء :أسندت ليا ميمة البحث في العمم فيالحضارات القديمة.

 األستاذة تريكي حياة :أسندت لو ميمة :العمم في الحضارة اليونانيةواإلسالمية.
 األستاذ طالبي امحمد :أسندت لو ميمة البحث في الفن والدين فيالحضارات القديمة.
 األستاذ عزام ناصر :أسندت لو ميمة إنجاز البحث في الفن والدينفي الحضارة اليونانية واإلسالمية.
 األستاذ زقعيط الصغير :أسندت لو ميمة إنجاز البحث في العمموالفن والدين في الحضارة المعاصرة

