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: الممتقى الدولي التاسع حول

 :العائمة في العالم العربي اإلسالمي الوسيط"

 "  القرابة و الّسمطة و الّتهميش

 2018 أفريل 28 و 27 و 26بتونس أيام 

 

  مازالت العائمة في العالم العربي اإلسالمي الوسيط تمثل موضوعا في حاجة إلى مزيد البحث  نظرا لألهمية التي   
 Thierry)اكتسبتها و ألبعادها المتعددة و المعقدة، رغم ما صدر من دراسات متميزة عمى غرار كتاب تياري بيانكي 

Bianquis)  و دراسات أندري بورقيار  (1986 )العائمة العربية في العصر الوسيطحول(A.Burguière)  و مجموعة 
العائمة في اإلسالم من خالل و غرار العمل الجماعي حول (1986) من الباحثين في مؤلف جماعي عنوانه تاريخ العائمة 

 و (C.Mayeur-Jaouen)جاوان -مايير. و ك(A.Giladi)جيالدي . لمحمد حسين بن خيرة و أالمصادر العربية
عائالت، أفراد "أما في تونس فنشير إلى ممتقـَيـْين تّم تنظيمهما حول العائمة هما ممتقى  (.2013 )(J.Sublet) سيبالت .ج

عائالت و أقارب و أطفال من العصر "، و ممتقى (2007)"  إلى اليوم16و تضامن في المجتمعات المتوسطية  من القرن 
 (.2016)" القديم إلى اليوم 

نحن نطمح من جهتنا إلى مزيد التعمق في مبحث العائمة  حول ثالث محاور لم تدرس في نظرنا إّّل بصفة محدودة ّل      
  سيما فيما يتعمق بالعصر الوسيط، وهي القرابة و السمطة و التهميش، و ذلك بمحاولة طرح تساؤّلت جديدة أو بالعودة إلى

بعض التساؤّلت برؤية جديدة، في إطار مقاربات تاريخية تهّم الفترة الوسيطة أساسا، وتنفتح عمى الفترات التاريخية األخرى 
حرصا منا عمى أن يكون لمممتقى بعد  (..األنتروبولوجيا، عمم اإلجتماع، تاريخ الفن، األدب)و عمى جميع اّلختصاصات 

متعدد اّلختصاصات و أن تتوفر الفرصة لممقارنة بين الفترات و الفضاءات حتى تبرز لنا الخصوصيات اّلجتماعية و 
غايتنا في آخر المطاف، هي المساهمة في تقدم  .الثقافية و حتى نستطيع فهم التطورات  و تغير التمثالت و الممارسات

 وفي هذا اإلطار فإّن الدعوة مفتوحة إلى كّل الباحثين لممشاركة جديدة، و تساؤّلت بمقاربات المقترحالبحوث حول الموضوع 
: التالية في هذا الممتقى وفق المحاور

         



 : محاور الممتقى

I -العائمة والقرابة :

المفاهيم والتصنيفات :  القرابة-1

 …العائمة، األسرة، الّرهط، األهل، البيت، الدار: ضبط المفاهيم- 

... ، القرابة عن طريق المصاهرة و الّتبّني والوّلء والحمف والُمؤاخاة)الرضاعة النسب و(القرابة الدمية : التصنيفات- 

: التواصل وامتداد العائمة-2

. الخطبة، المهر والصداق و عقد النكاح و الحب والجنس: ومقوماته الزواج -  

الجواري، وأمهات )، تعّدد الزوجات والتسّري (أي الزواج من الغرائب)الزواج القرابي و الزواج اإلغترابي : أنواع الزواج- 
. إلخ..، الزواج السياسي، النساء المحّرمات(األوّلد

، األلقاب، (حجاب األسماء)إنجاب الولد وأهميته، إنجاب البنت، أسماء األبناء : اإلنجاب واألمومة والرغبة في التكاثر- 
. إلخ..األنساب

.  ، وضعية الطفل داخل األسرة والمجتمع(إلخ...الُمرضعات، الحواضن، الدَّايات، الُمرّبون، الُمؤدبون)الطفولة - 

. العائمة عند األقميات- 

 ...الُحب، الحياة الجنسية: الُمعاش داخل العائمة- 

 .(األفراح واألتراح)المراسم و التكافل في المناسبات -

: تفكك العائمة-3

. الطالق و أنواعه، النفقة إلخ: القطيعة-

، هجرة البيت من قبل األب أو األم، الفراق الناتج عن ظروف استثنائية زمن "النشاز ")أشكال الفراق المؤقت بين الزوجين-
. (الحرب أو السمم، انعكاساته و أحكامه

. هجرة البيت من قبل األبناء- 

. (األفراح واألتراح)المراسم و التكافل في المناسبات -

 .والنفقة، إلخ (الفراق، اإليالء، الظهار، العضل، الخمع)الطالق وأنواعه :تفّكك الروابط العائمية- 

 

 



II /العائمة والسمطة :

:  األسروّية في الحكم-1

.  مسألة شرعية النسب المتمّيز الدمية والدينية والسياسية و المذهبية و الوراثية-

. (كالكتابة والوزارة و الحجابة والشرطة والحرس والطب والتنجيم، إلخ)العائمة و التخصص في الوظائف - 

: سمطة المرأة-2   

.  داخل األسرة و المجتمع- 

. جدلية السمطة بين األب و األم-

: العالقات بين العائالت و التراتبية اإلجتماعية  -3

. الوفاق و الصراع بين العائالت في عالقة بالتراتب اّلجتماعي-

. ارتقاء عائالت و نزول عائالت أخرى، دور السمطة في التراتب اّلجتماعي لمعائالت: ديناميكية التراتب اّلجتماعي -

: العائمة و األمالك كمرتكز لمسمطة-4

 (األمالك و الدور اّلقتصادي لمعائمة )المرتكزات اّلقتصادية -

  (...الوصية، الهبة، البيع)الميراث و التهرب من التوريث بوسائل أخرى لنقل الممكية -

. الوفاق و الصراع حول األمالك داخل العائمة و بين العائالت-

III /العائمة و الّتهميش :

 :التعريف بالتهميش و المهمشين و أوضاعهم- 1

  (ُأسر كاممة، مجموعات)ماهو التهميش و من هم المهمشون؟ التهميش في شكل أفراد، التهميش الجماعي : المفاهيم-

. السياسي، اّلقتصادي، اّلجتماعي، العرقي، الجنسي، اإلثني، إلخ: أشكال الّتهميش-

. األوضاع المادية و اّلجتماعية لألفراد أو العائالت أو المجموعات المهمشة-

: عوامل التهميش داخل العائمة و في المجتمع-2

. العوامل المادية-

العوامل اّلجتماعية طبيعة العالقات اّلجتماعية، العقميات و ثقافة المجتمع، الصراع بين العائالت، تغير األوضاع - 
. العائمية ، إلخ

. األزمات السياسية و غيرها، األوبئة، زحف السكان و الهجرات، إلخ: العوامل التاريخية-



يمكن اّلنفتاح عمى محاور و مقترحات أخرى من شأنها إثراء موضوع العائمة في المجتمع العربي اإلسالمي فيما يتعمق     
 .القرابة و السمطة و التهميش: بالمحاور الثالثة

          

:           إرسال المقترحات

ثم  ُترسل بالبريد  ( كممة300حوالي )تعمر استمارة المشاركة و يضمن بها عنوان المداخمة المقترحة و ممخصها  
 :اإللكتروني عمى أحد العنوانين التاليين

salahbaizig@yahoo.fr         

amara.asma@yahoo.fr 

 سابقا أو نشرت في بها هو آخر أجل إلرسالها، و يشترط أال تكون قد وقعت المشاركة 2018 فيفري 28و يكون يوم  
. أية جهة كانت

  . العربية و الفرنسية مع إمكانية استعمال اإلنقميزية:لغات الممتقى هي

           

:  المواعيد الهامة          

 .آخر أجل ّلستالم مقترحات مواضيع المداخالت و ممخصاتها: 2018 فيفري 28

 .الرد عمى المقترحات: 2018 مارس 9-11 

 .آخر أجل ّلستالم الممّخصات بمغة أخرى غير لغة المداخمة: 2018 مارس 18

. أيام الممتقى: 2018 أفريل 28 و27 و26الخميس والجمعة والسبت 

 

:        الّمجنة العممية

الرمادي  -منيرة شابوتو

راضي دغفوس 

فوزي محفوظ  

خالد كشير 

صالح بعيزيق  

mailto:salahbaizig@yahoo.fr
mailto:amara.asma@yahoo.fr


عبد الحميد سعيد  

ُمحمد سعيد 

العايب  -سموى الحاج صالح

أحمد الباهي 

 

: لجنة التنظيم        

. خالد كشير مدير المخبر

. صالح بعيـزيـق، منّسق الممتقى

محمد الجوادي  

 أسماء عمارة 

 ريم اليعقوبي 

                                                                                                                                                                                                                                            عفاف الهاللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.    تتكفل الجهة المنظمة بمصاريف اإلقامة خالل أيام الممتقى بالنسبة إلى المشاركين القادمين من الخارج:مالحظة       

 


