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 الديباجة: 

  شّكلت املعتقدات الشعبية وال تزال إراث ثقافيا مرتبطا أببعاد خمتلفة: دينية، عقائدية، وحىت إجتماعية وفلسفية واترخيية. ظّل يتناقل 
بني األفراد واجملتمعات، حيّتل جزءا من انشغاالهتم وتصوراهتم وممارساهتم اليومية. ومبرور الزمن أضحت هذه املعتقدات تشغل حّيزا  

وحىت أهنم قد يؤمنوا هبا لدرجة أهنا أصبحت هاجسا يؤرق إهتمامات األفراد وتلعب دورا جسيما يف تطبيع تصرفاهتم    كبريا من
القيام   العديد منهم، فتجدهم مؤمنني هبا اترة وبصّحتها واترة أخرى يتشاءمون من بعضها، ولكنهم جيدون أنفسهم جمربين على 

 بطقوسها وعاداهتا.
يقودان موضوع املعتقد الشعيب إىل احلديث عن مكانته يف تعامالت األفراد واجملتمعات، وكأنه مسلمة إجتماعية إبمتياز متوارثة جيال  
عن جيل يصعب يف الكثري من األحيان التخلي عنها ملا متتاز به من خصائص جتعله رافدا من روافد اجملتمع. يف أغلبها ال حتتكم 

ق بقدر ما حتتكم إىل اخلرافة وتصديق الالمعقول. وكثريا ما تعمل هذه املعتقدات الشعبية على بّث روح التفاؤل  إىل العقل أو املنط
والّرحب يف نفسية معتقدها، أو روح التشاؤم والتنّفر اترة أخرى، كل حسب الداللة اليت تنتج عن ذلك املعتقد، أو ما حيوم حول  

الزمن  الذي خيصصه كل فرد هلذه اإلهذا احليز   املرأة  على مّر  إبمتياز هلذه املعتقدات وحمافظة    ةانقلحاملة و عتقادات. واعتربت 
اإلميان  على  وحترص  املتناقل  الشفهي  الرتاث  من خالل  املعتقدات  هذه  نقل  على  اإلجتماعية  التنشئة  من خالل  تعمل  عليها، 

ن اجملتمعات من جمموعة من املعتقدات اليت ظلت وال تزال جتمع  والقيام ابلطقوس املصاحبة هلا. وال خيلو اجملتمع اجلزائري كغريه م
   روح اجلماعة حوهلا واليت تناقلتها األجيال حيث لعبت املرأة دورا كبريا يف عملية اإلنتقال هذه.

مبوجة  خاصة إذا ما مت ربط هذا األخري  ولزوما عند ذلك ابتت أكثر من أي وقت مضى من الضروري دراسة هذا النوع من الرتاث  
 التغريات على إختالف أنواعها واحلاصلة يف اجملتمع اجلزائري على غرار بقية دول العامل.

 هنا نطرح التساؤالت التالية: ومن 
 هل إعتقاد أفراد اجملتمع اجلزائري ببعض اخلرافات الزال قائما رغم عصر الرقمنة والتطور السريع؟  -
 على حاهلا أم هي األخرى أخدت أشكاال خمتلفة؟وهل هذه اإلعتقادات على إختالفها ال تزال  -
   مناذجها على أرضية الواقع؟وإن كانت هناك أشكاال أخرى جديدة هلذه اإلعتقادات ففيما تتمثل؟ وما هي أهم  -
 متارس الطقوس املتعلقة ابملعتقدات يف ظل التحوالت اإلجتماعية ؟ وهل الزالت املرأة  -

 حماور امللتقى: 
 سة يف املفاهيم.املعتقدات درا  -
 املعتقدات والدين. -
 املعتقدات والتغريات.  -
 مناذج من املعتقدات املتعلقة بعادات دورة احلياة ) الزواج، الوالدة، اخلتان، الوفاة......( يف اجملتمع اجلزائري  -
 دراسات ميدانية حول املعتقدات يف اجملتمع اجلزائري.  -
 املرأة وممارسة املعتقدات يف ظل التحوالت اإلجتماعية. -

 منسقة امللتقى: 



 د/حريش بغداد ليلى أمال 
 د/ إسعد فايزة زرهون 

 اللجنة العلمية: 
د/قيدوم أمحد عميد كلية العلوم اإلجتماعية. -  
د/الشارف عباس انئب العميد مكلف ابلبيداغوجيا. -  
رئيس قسم العلوم اإلجتماعية د/ كروجة الشارف -  
2أ.د/حجيج اجلنيد جامعة وهران -  
2أ.د/ موالي احلاج مراد جامعة وهران -  
أ.د / مرقومة منصور جامعة مستعامن-  
2أ.د/ بوشيخاوي إمسهان جامعة وهران -  
أ.د صحراوي بن حليمة جامعة مستغامن  -  

 أ.د /براهيم أمحد جامعة مستغامن 
عبد القادر جامعة مستغامن  أ.د / مالفي  

د/إسعد فايزة زرهون جامعة مستغامن   أ.-  
د/حريش بغداد ليلى أمال جامعة مستغامن  -  
د/بلهواري احلاج جامعة مستغامن-  
طاليب توفيق جامعة مستغامن  /أ-  
2د/ راشدي خضرة جامعة وهران-  
د/ بشري خملوف جامعة مستغامنأ.-  
جامعة مستغامن  د/ طيب ابراهيم علي-  
 سيدي موسى ليلى جامعة مستغامن د/ -
 د/ مناد مسرية جامعة مستغامن  -
 د/ مشري فريدة جامعة مستغامن -
 د/ بوعدة حسينة جامعة مستغامن-
 د/كيم صبيحة جامعة مستغامن -
 د/ كرابية أمينة جامعة مستغامن -
 د/ سايل مراد املركز اجلامعي مخيس مليانة -
 د/ درداري حممد-

 اللجنة التنظيمية :



 د/ بقدوري حورية جامعة مستغامن 
د/ بوجحفة عمارية جامعة مستغامن-   
د/ حممودي حنان جامعة مستغامن-  
أ/معاش ضاوية جامعة مستغامن -  
أ/ عزوز نوال جامعة مستغامن -  
مستغامن أ/ ساملي وسيلة جامعة -  

 بن دنية ميلود جامعة مستغامن طالب دكتوراه 
 طاهريي نصرية طالبة دكتوراه جامعة مستغامن 

 عمور خرية طالبة دكتوراه جامعة مستغامن 
 تواريخ مهمة:

2021سبتمبر  12آخر آجل الستالم الملخصات :   

2021سبتمبر20يتم الرد على المشاركين   

2021نوفمبر15آخر أجل الستالم المداخلة كاملة    

hirechleila@gmail .com ترسل المداخالت إلى االيميل التالي :    

 تعلم اللجنة العلمية للملتقى الوطني أن  نفقات التنقل وااليواء تكون على عاتق المشاركين.

 
 


