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.تعلن جامعة ابن خلدون الباب عن فتح الباب لتقديم مقرتحات األوراق العلمية ملؤمتر ابن خلدون الدويل الخامس
.ويتناول هذا املؤمتر تقاطعات السلطة واالقتصاد واملجتمع يف الفكر الخلدوين مع النظريات والتطورات املعارصة
ففي حني ركزت العديد من الدراسات عن فكر ابن خلدون عىل العصبية ودور القرابة والروابط القبلية يف إنشاء املاملك مل تنل آراؤه
حول دور تراكم الرثوة واالستهالك الواضح يف إفساد أسس الدولة )امللك( القليل من االهتامم .وقد افرتض ابن خلدون أنه مع مرور
الزمن وتقادم أسس العصبية تأخذ مامرسة السلطة طابعاً بنيوياً وبالتايل وتتآكل العصبية ،وبالتايل تضعف رغبة األجيال الجديدة يف
التضحية برفاهيتها من أجل الجيل الالحق عكس ما كان عليه حال الجيل املؤسس ،وهو ما يؤدي يف نظر ابن خلدون إىل الرتف
وضعف الوازع األخالقي .أما عىل مستوى توازن السلطة فتؤدي هذه الظاهرة إىل تراجع الدور الخارجي للجيش وتدخله يف السياسة
.الداخلية
يومكن مقارنة هذا التعقد يف تفسري العالقة بني االقتصاد والسياسة واألخالق فيام يخص صعود وأفول املاملك عند ابن خلدون تاريخيا
.بالتطور التاريخي للرأساملية مبا يف ذلك إشكال األخالق الربوتستانتية ،وذلك يف وقت يتزايد انتشار النزعة االستهالكية والعوملة
.تسعى هذه الندوة إىل دراسة أفكار ابن خلدون ومدى صالحيتها الستيعاب العالقات بني النمو االقتصادي واألخالق
فهل باإلمكان إنشاء منوذج للتنمية االقتصادية بناء عىل األخالق واالستدامة والعدالة؟ هل تواجه املجتمعات إشكالية اإلختيار بني
التنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية والقيم األخالقية؟ وهل يجعل النمو غري املسبوق لألسواق العاملية أفكار ابن خلدون قارصة
عىل التحليل التاريخي؟ ويف املقابل ،هل باإلمكان لتباطؤ النمو االقتصادي أن يخلق مجتمعات مستقرة وأخالق قوية؟
هذه كلها من األسئلة التي تستحق االهتامم والبحث ،كام ميكن لهذه األفكار أن تكون مبثابة نقطة انطالق ملزيد من التفكري حول
االقتصاد واألخالق ،النمو واألخالق ،واألسواق والرتابط أو التآكل االجتامعي .ال يقترص هدف هذه الندوة عىل دراسة معمقة ألعامل
ابن خلدون ،بل تشمل أيضاً تطبيق أطره املفاهيمية وأدواته التحليلية .والهدف األسايس من هذه الندوة فتح باب النقاش حول
.التطبيقات املمكنة ألفكار ابن خلدون يف فهم الواقع االجتامعية والسيايس واالقتصادي و األزمات الراهنة
وتسعى الندوة إىل مشاركة واسعة من مختلف التخصصات العلمية إلسهام بأبحاث نظرية وميدانية ودراسات مقارنة .ونرحب
.باألبحاث التي يشارك يف كتابتها باحثَني أو مجموعة من الباحثني
:تهدف الندوة إىل دراسة املحاور التالية
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ماذا الذي ميكن أن تفيدنا به النامذج الفكرية التي تناولت صعود وانهيار األمم يف املايض والحارض؟ والجدل الفلسفي حول
.التداخل بني صعود الحضارات االقتصادي وانهيارها من جهة ،وبني التقدم واالنهيار األخالقي من جهة أخرى
األبعاد االجتامعية والنفسية للتنمية االقتصادية ،مثل الفقر وعدم املساواة يف الدخل ،واألزمات االقتصادية ،والتلوث البيئي،
.والتنوع البيولوجي ،واستنفاد املوارد الطبيعية ،وغياب الرشاكة املالية واالجتامعية ،والنزعة الفردية
.التفاعالت املعقدة بني الرأساملية والهيمنة واألسواق املالية العاملية يف أوقات الحرب والسلم
.تسليع الثقافة والفنون والتعليم
.الصلة بني منو املدن يف ظل التنمية االقتصادية وارتفاع الفقر والظلم واالنحدار الحضاري
درجة إسهام مناذج التنمية االقتصادية املستدامة وريادة األعامل والعمل الخريي يف حفظ القيم األخالقية ،وتأثري املسؤولية
.االجتامعية للرشكات عىل القضايا التي تم تناولها أعاله

.وال تقترص مواضيع األوراق عىل العنارص الواردة يف هذه القامئة ،ونرحب باألبحاث التي تعالج القضايا ذات الصلة
ينبغي تقديم امللخصات )حوايل  500كلمة( من خالل النموذج املتوفر عىل اإلنرتنت عرب الرابط-
meeting.ihu.edu.tr
.ميكن تقديم امللخصات باللغات العربية واإلنجليزية والرتكية-
.سيتم تغطية كافة تكاليف إقامة املشاركني من قبل جامعة ابن خلدون ،علامً أن املبلغ املخصص لنفقات السفر محدود-
.ستنرش األعامل التي تختارها اللجنة املنظمة للندوة يف كتاب بعد تحريرها-

هامة
تواريخ هامة
تواريخ
آخر أجل لتسليم امللخصات
اإلعالن عن قبول امللخصات
)آخر أجل لتسليم األوراق )حوايل  5000كلمة
اإلعالن عن األوراق املقبولة
موعد املؤمتر
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