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 الورقة المرجعية

ولد علم خالل عصر األنوار وما بعده، حيث  الدراسات حول الدين انتعاشا كبيراعرفت 

إذ هيمنت . ذاته الحداثةأعم يتعلق بمفهوم   االجتماع الديني، في خضم سؤال سوسيولوجي

األوائل لعلم االجتماع،  المؤسسونفالعلم(.  –يان وانتصار الحداثة ) العقل مسلمة موت األد

قدموا تحليال سوسيولوجيا للظواهر الدينية للمجتمع الحداثي، وتحوالته العميقة وآثاره على 

 .دينت ال

وعلى الرغم من الوالدة المبكرة لعلم االجتماع الديني كأحد فروع علم االجتماع العام؛ إال أنه 

مما اضطر  نفسه أمام موضوع معقد واسع وفضفاض يستعصي على الفهم والتفسير. وجد

الفلسفية جية و االنتروبولوو  إلى اللجوء للدراسات االثنولوجيةن علماء االجتماع المؤسسي 

 . وتطورها من أجل فهم طبيعة الظاهرة الدينية والبحث عن أصلها ونشأتهاإلخ ...  والتاريخية

االنزياح العلمي والمعرفي، وإن كانت له فوائد وإيجابيات، فقد كانت له أيضا غير أن هذا 

ت من تحقيق العلمية في مجال علم االجتماع الديني، إذ على الرغم من آثار سلبية حد  

المحاوالت الحثيثة لعلماء االجتماع، من أجل تحصيل العلمية والموضوعية في دراستهم 

اراديغم الحاكم لمختلف إنتاجاتهم العلمية، ظل محكوما بغائية للظاهرة الدينية؛ إال أن الب 

د قديم نقت العلوم االنسانية ت ومنها حاول فلسفية، ومتأثرا بإيديولوجيا فالسفة عصر األنوار.

ماركس )علم  شرح العادات الدينية من خالل عوامل متعددة،عقالني للدين، وحاولت 

 )علم االجتماع(. فيبر../ايمورك( داالقتصاد( فرويد )التحليل النفسي

 ارتفاع خالل العشريات األخيرة وما صاحبها من ظاهرة "عودة الديني" للفضاء العام كما أن

كتقارير معهد الصادرة عن المؤسسات العلمية المختلفة التقارير  لمنسوب التدين وتوالي

المركز العربي لألبحاث "، واستطالع "البارومتر العربي"وتقارير  "بيو"ومركز  "جالوب"

 فرض على الباحثين في مأزقا علميا،  أحدثت ذلك، " التي تثبتودراسة السياسات
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السوسيولوجيا المعاصرة ضرورة التفكير في مقاربات نظرية جديدة تتجاوز الحدود المنهجية 

، تقهقر المقدس بتقدم العلمالتي وجد السوسيولوجيون الكالسيكيون أنفسهم داخلها والتي تربط 

كما أن الصراع الذي اتخذ طابعا دينيا في ، مناهج الدارسة للدينوالتي أثرت بشكل كبير على 

كثير من المواقع واألماكن عبر العالم واألحداث التي ترتبط باإلرهاب والعنف أعادت تذكير 

 علماء االجتماع بأهمية هذا المبحث،

طرحها الواقع المعاصريتطلب أدوات منهجية وتصورات نظرية االستجابة لألسئلة التي ي إن

تسع مر بدول المشرق العربي حيث ت ، خاصة إذا تعلق األفهم الظاهرة الدينية من أجلمختلفة 

إنتاجا المكثف بالفضاء العام، الشيء الذي يتطلب  اتميز بحضورهت، والممارسة الدينية

 مدروسة.طبيعة الظاهرة التتماشى مع  جديدةلنظريات ومقاربات 

نظريات بمدى راهنية التسليط الضوء على جوانب تتعلق الى إذن تسعى هذه الندوة 

 ة بالمجتمع المعاصرفي تناول الممارسات والقيم الديني  والمعاصرة السوسيولوجية الكالسيكية

 .بالدراسة

 :الندوة موضوعاور مساعدة إلثراء النقاش حول مح ين التالية العناو تمثل ❖

 ظاهرة التدين.  حول لدراسات السوسيولوجيةل يةتحليلقراءة  -

 طرق دراسة الظاهرة الدينية ومناهجها وتقنياتها في إطار العلوم االجتماعية -

  بالمغرب

 من منظور سوسيولوجي معاصردراســة المعتقدات الدينية  -

 محاولة من أجل الفهم الفرديبروز ظاهرة التدين  -
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 نواظم المشاركة: ❖

 كلمة. 500ترسل ملخصات المداخالت في حدود  •

ترسل السيرة الذاتية للمتدخل )ة( في حدود صفحة واحدة، تتضمن: االسم، رقم  •

الهاتف، البريد اإللكتروني، الدرجة العلمية، التخصص، مؤسسة االنتماء، األبحاث 

 المنجزة.

 المداخلة: عربية، فرنسية.لغة  •

 كلمة )بما فيها المراجع والهوامش(. 10000و  5000ترسل المداخلة كاملة، مابين  •

 تعرض المداخالت على محكمين من ذوي االختصاص. •

 إال على المداخالت المعتمدة.ال يتم الرد  •

 

 تواريخ هامة: ❖

 : آخر أجل للتوصل بملخصات المداخالت.2020فبراير  20 •

 : الرد على أصحاب المداخالت المقبولة.2020فبراير  25 •

 : آخر أجل للتوصل بالمداخالت كاملة.2020مارس  10 •

: تنطلق فعاليات الندوة بقاعة المحاضرات بكلية اآلداب 2020مارس  19 •

 والعلوم اإلنسانية ببني مالل.

 

 لتواصل:  ل ❖

 يتم إرسال ملخص البحث والمداخالت الكاملة عبر البريد اإللكتروني: •

rabiaoutal@gmail.com 

 ملحوظات: ❖

 تتكفل الجهة المنظمة بتغطية نفقات اإلقامة والتغذية للمشاركين في الندوة. •

 جماعي.سيتم طبع أشغال الندوة في كتاب  •

mailto:rabiaoutal@gmail.com
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 اللجنة العلمية • اللجنة التنظيمية  •

 

 برهومي محمد •

 الحلحولي عبد الهادي •

 ربيع اوطال •

 خاليدعاتق  •

 محمد الناصري •

 زهير اباحمو  •

 ثورية لمبعد •

 بدر بقارة •

 عزيزة خرازي •

 اجهبلي ابراهيم •

 وي محمدحد •

 محمد خالص •

 

 

 برهومي محمد •

 عبد الرحمان عضراوي •

 عبد هللا قرطبي •

 الهاديالحلحولي عبد  •

 ربيع اوطال •

 خاليد عاتق •

 ادريس الصنهاجي •

 محمد الناصري •

 زهير اباحمو  •

 ثورية لمبعد •

 بدر بقارة •

 عزيزة خرازي •

 اجهبلي ابراهيم •

 وي محمدحد •

 محمد خالص •

 زكرياء اإلبراهيمي •

 ادريس الدريسي •

 يونس لوكيلي •

 رشيد نشيد •

 

 


