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)شعبة  خمترب املقاصد واحلوار للدراسات واألحباث اينظمه
جامعة السلطان موالي سليمان، كلية اآلداب الدراسات اإلسالمية(، 

 والعلوم اإلنسانية، بين مالل، املغرب

ا تكرمي وذلك بشراكة مع مركز دراسات املعرفة واحلضارة، بين مالل،
 .لفضيلة الدكتور سعيد بنسعيد العلوي
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 .بقاعة املحاضرات كلية اآلداب بني مالل       
 

 بين مالل   -  لكية الآداب والعلوم الإنسانية 
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 .الندوة فكرةأوالً: 

الدراساتأ   معلوم مجال  في  املفاهيم  في  البحث  أو   ن  اإلنسانية    الدينية 
والتاريخية    ،واالجتماعية العلمية  الجوانب  من  كثير  على  يوقفنا  أن  شأنه  من 

املجاالت تلك  في  هي،  واملعرفية  األساس  إذ  والحامل    ،ملادتها  املحرك    أيضا.  لهابل 
يوقفنا تاريخ املفهوم على الظروف واملالبسات العلمية وغير العلمية التي ظهر بحيث  

املفهوم من تطورات وتغيرات عند االشتغال به، فيها، كما يدلنا على ما قد يعتري  
سواء في حقله األصلي أو في الحقول األخرى التي ينتقل إليها. فاملفاهيم مواليد تنمو  

الكائن الحي   ،وتكبر وتزدهر، وتضعف وتشيخ وتضمحل ويجري عليها ما يجري على 
   من لحظة امليالد إلى لحظة الوفاة.

تار  في  الدقيق  البحث  أن  التصورات وال شك  فهم  على  املفاهيم سيساعدنا  يخ 
في   نمارسها  التي  العملية  التطبيقات  وكذلك  النظرية،  التشييدات  في  تتحكم  التي 
هو   للمفاهيم  والدقيق  العلمي  التحديد  أن  ريب  ال  أنه،  كما  املعاصرة.  الدراسات 

مساحات   لخلق  األرضية  يوفر  والتفاعل  الذي  والتواصل  الحوار  البيئات  من  بين 
  لدىاملصطلحات واملفاهيم وإعمال  ذلك أن سوء فهم   .املختلفةحضارية والفكرية ال

الحوار   ومازال  أطراف  والصراعات   ،يؤدي أدى،  الفكرية  الخصومات  من  كثير  إلى 
 املذهبية. 

يتجلى في املصطلحات   ،من إشكال خطيرهنا  اإلسالمي املعاصر يعاني    إن الفكر 
الوافدة "الدخيلة"   ،واملفاهيم  القدماء  بل    وبعبارة  الغربية؛  ودالالتها  بمضامينها 

موق واالستعمال.واحتاللها  التداول  في  الصدارة  على  بحيث    ع  من  يكث هيمنت  ر 
 
 
 عر  املصطلحات واملفاهيم الذاتية التي أضحت ال ت

 
ف إال من خالل املعجم  عر  ف وال ت

املصطلحات إقبالها على استيراد  ب  نخب كثيرةمن أسباب انخداع  هذا  ن  كاو   الغربي.
 دون فهمها ومعرفة سياقات بنائها. ، املفاهيم ومحاولة فرضهاو 

إن الكثيرين ممن يتحدثون ، حيث  ولعل من أبرز هذه املفاهيم مفهوم الحداثة
ال يمتلكون إطارا يحددون به معنى للحداثة. فمفهوم الحداثة دخل على اللغة   عنه

حقبة   بكونه  األوربي  التراث  في  ورد  الذي  الحداثة  مصطلح  مع  للتماهي  العربية 
تاريخية متواصلة ابتدأت في أقطار الغرب، فتبدلت على إثره حضارة أوربا بكاملها.  

  ثم انتقلت آثارها إلى العالم بأسره.
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ا يسر املختبر واملركز املنظمين لهذا النشاط، غاية السرور أن يكون ضيف هذه كم
العربي  عاملنا  في  والفلسفة  واملعرفة  الفكر  فرسان  من  واحدا  الدولية،  الندوة 

 املتميز.  يد العلوي، العميد السابق واملفكر املعاصر، األستاذ الدكتور سعيد بنسع 

الندوة  هذه  ب  مما سبق جاءت فكرة  واملشاركين  لفتح  الباحثين  بين  الحوار  اب 
العربية  لدراسة   الثقافة  في  إشكاالت  من  أثاره  وما  الحداثة  مفهوم  إشكالية 
وإنجاز نقد مثمر لخطاب الحداثة في الفكر العربي، على مستوى األصول   ،اإلسالمية

للخطاب الحداثي العربي، وأطره املرجعية ومنطلقاته األيديولوجية وأدواته   ةاملؤسس
باملودراسة    املنهجية، تتعلق  التي  القضايا  من  متنوعة   فهوممجموعة  زوايا  من 
 . ومختلفة

 ومن أهم هذه القضايا: 

إثارة موضوع الحداثة بمعزل   عالقة الحداثة بالدين؛ -أ  وهل يمكن 
بي في  الحداثة  وهل  الدين؟  عن عن  االستغناء  استطاعت  األصلية  ئتها 

الدين أم إن األمر ال يعدو يكون مجرد اتجاه إلى البحث عن أصل بديل 
 يقوم بوظيفة الدين نفسها؟

بالتراث -ب الحداثة  مع عالقة  قطعت  األوربية  الحداثة  وهل  ؛ 
كلية؟ ألم تتواصل الحداثة الغربية مع تراثها وأحيت الخيرية التي    املاض ي

 ولة البحث عن فرصه واقتناص ما يمكن اقتناصه منه؟. كانت فيه محا
بالهوية -ت الحداثة  وهل عالقة  بالهوية،  الحداثة  تصطدم  هل  ؛ 

الهوية من معوقات  بها؟ وهل  اإلطاحة  الهويات وتحاول  تخترق  الحداثة 
 الحداثة؟ هل هناك تناقض بين الحداثة والهوية؟ 

الغربية -ث بالحداثة  الحداثة  عن عالقة  الحديث  يمكن  وهل  ؛ 
ن العالم سيبقى أسيرا  حداثات متعددة في مقابل الحداثة الغربية؟ أم إ 

إلى النموذج الحداثي الغربي؟ هل الحداثة إمكانات متعددة أم هي إمكان 
 واحد؟ وهل يمكن الحديث عن حداثة عربية إسالمية؟ 

ليست معنية بموضوع األخالق؟  الحداثة واألخالق  -ج الحداثة  ؛ هل 
اإلنسانية؟  الرغبة  وخنق  الحرية،  تقييد  أدوات  من  أداة  األخالق  وهل 

يمكن الحديث عن حداثة بدون أخالق؟ أليست األخالق من معايير   وهل
 الحداثة كما هو الشأن مع معياري العقل والعلم؟
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والتحديث -ح وأيهما الحداثة  والتحديث؟  الحداثة  بين  الفرق  ما  ؛ 
أساس لآلخر وأسبق عنه؟ وهل يمكن أن يحدث تحديث بال حداثة؟ وما 

دون حداثة سابقة عنه وموجهة الذي يحصل إن تم تحديث مجتمع ما،  
 له؟ 

اال الندوة  تحاول  والخطورة،  األهمية  في  غاية  وإشكاالت  منها  إنها قضايا  قتراب 
 ية: خالل املحاور اآلتمن 

األول:   والتعامل  املحور  واالستعارة  الترجمة  ومشكلة  واملفاهيم  املصطلحات 
 مع املصطلح الوافد. 

 الثقافي الغربي وجدل االتصال واالنفصال.املحور الثاني: الحداثة في التداول 

اتجاهي  بين  اإلسالمي  العربي  الثقافي  التداول  في  الحداثة  الثالث:  املحور 
 االطراء والنقد. 

 املحور الرابع: من أجل حداثة عربية إسالمية: الشروط واإلمكان.

بنسعيد  سعيد  الدكتور  لألستاذ  والروائي  الفكري  املتن  الخامس:  املحور 
 قراءة في معالم التجديد في التراث العربي اإلسالمي.  :العلوي 

 

 األوراق المطلوبة.: مواصفات  ثانيا

التحديد الدقيق للموضوع واألصالة    ،يتصف البحث بما هو متعارف عليه من 
والتوثيق الكامل للمراجع واملصادر في مواقعها في صلب   ،العلمية واملنهجية الواضحة

وليس عل و البحث،  ببليوغرافية.  قائمة  تقديمه  أ ى شكل  أو  نشره  يكون قد سبق  ال 
 للنشر، أو عرضه في أي مؤتمر آخر.

 
ً
أن يقع البحث ضمن واحد من املحاور املعلنة في ورقة العمل هذه، أو متعلقا

 بأحدها بصورة مباشرة. 

ا  يبدأ  البحث  أن  موضوع  تبين  كلمة(  خمسمائة  حدود  )في  بمقدمة  لبحث 
)في  بخاتمة  وينتهي  فيه.  السابقة  البحوث  وطبيعة  ومنهجيته،  وأهدافه  وأهميته 
وما   البحث،  إليها  توصل  التي  للنتائج  مركزة  خالصة  تبين  كلمة(  خمسمائة  حدود 

أ  التي  والقضايا  تطبيقات عملية،  أو  توجهات  النتائج من  البحث تتطلبه هذه  ثارها 
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العناوين   من  عدد  إلى  البحث  مادة  وتقسم  البحثي.  الجهد  من  مزيد  إلى  وتحتاج 
 الفرعية.

األدنى وع ✓ الحد  في  كلمة  آالف  بين ستة  ما  البحث  يكون حجم  شرة أن 
 صفحة(.  35-20آالف كلمة في الحد األقص ى. )

أقصاه تواريخ مهمة: ترسل البحوث عن طريق البريد اإللكتروني في موعد   ✓
 م 10/9/2021
بحث ✓ بقبول  الباحث  إلشعار  النهائي  لحضور األجل  له  الدعوة  وتوجيه  ه 

 م 2021/ 20/9 الندوة
 .م 2021/ 10/ 12-11 املوعد املحدد النعقاد الندوة ✓
 . إلقامة طيلة أيامهانفقات ا  ت املنظمة للندوةتتحمل الجها ✓
صورة  ✓ على  مرقونة  التحضيرية  اللجنة  إلى  املواد  جميع  ترسل 

  : إلى العنوان اإللكتروني الندوةعلى عنوان مراسالت Word ملف

labo.f.d.e.r@gmail.com 

 وصورة شخصية ملونة.  سيرة الباحثويرفق بالبحث نسخة من 

 

 


