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   "والمجتمع العلمالتاریخ و" مختبر                   ة شعیب الدكاليـــــــــعجام
  داب و العلوم اإلنسانیةكلیة اآل

  المغرب-الجدیدة     
  

  
  الجابري الدولیة حول المفكر المغربي الراحل دمحم عابد ندوةالأرضیة 

 

التابع لكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  ،"التاریخ والعلم والمجتمع"مختبر  یعتزم    
الراحل دمحم عابد الجابري تحت  يحول المفكر المغرب دولیةبالجدیدة، تنظیم ندوة 

 13 والجمعة الخمیس یومي، وذلك الجابري دمحم عابد قراءات في مشروع: شعار

بمدرج دراسات الدكتوراه بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  2017 أبریل 14و
  .بالجدیدة

  :تقدیم

تؤرخ أعمال المفكر المغربي  دمحم عابد الجابري، بال شك، لمرحلة مفصلیة في      
وما تزال، جدال واسعا في صفوف  ولذلك، أثارت،. تاریخ الفكر العربي المعاصر

الباحثین والمثقفین العرب والمسلمین بمختلف مشاربھم وتوجھاتھم الفكریة 
لكن، على الرغم من تنوع ھذه األعمال، التي نذر لھا . والسیاسیة واإلیدیولوجیة

الجابري زھاء األربعین سنة من عمره، فإنھا ترتد في نھایة المطاف إلى سؤال 
ناھض؟ إنھ سؤال " عقل عربي"العرب أن ینھضوا بغیر  مكنةفي ھل : مركزي ھو

غیر مسبوقة في " حفریات"المأمولة، الذي دشن الراحل من أجلھ " النھضة العربیة"
طبقات التراث العربي اإلسالمي المتراكمة بغیة الكشف عن نظم وآلیات اشتغال 

یة واألخالقیة والتربویة، في مختلف تجلیاتھ الفكریة والسیاسیة والدین" العقل العربي"
  .إلخ

وإلى غایة " العصبیة والدولة"وبالجملة، لقد انطوت أعمال الجابري، منذ باكورة      
 نقد العقل"سلسلة التربویة وو مرورا بأعمالھ اإلبستمولوجیة، "فھم القرآن الحكیم"

ة یتسم بمنسوب ال نظیر لھ من الجرأة الفكریعلى مشروع فكري متكامل  ،"العربي
وھذا ما قد یفسر، إلى حد ما، حدة النقد الذي تعرضت لھ تلك . واإلیدیولوجیة

  .األعمال، والذي یكتسي أحیانا طابع الشراسة وربما التشنیع
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  :أسئلة الندوة

طائفة من دعاوى الجابري  ،"موضوعیة"و" علمیة"نود أن نسائل، من زاویة      
التي حظیت بالقسط األوفر من النقد الذي ذكرنا، وعلى الخصوص دعوى وجود 

بین المشرق والمغرب، دعوى " القطیعة اإلبستمولوجیة"، دعوى "عقل عربي"
المتمثلة في دعوى األنظمة المعرفیة الثالثة  في ثقافتنا العربیة،" العقل المستقیل"
كما نروم تسلیط كل األضواء الممكنة على ؛ "العرفان"ثم " البرھان"، "البیان"

  :اآللیات المنھجیة التي توسل بھا لالستدالل على تلك الدعاوى

  فإلى أي حد تصح ھذه الدعاوى؟ وما أسانیدھا؟ .1
 وما مدى وجاھة االنتقادات الموجھة إلیھا؟ .2

 ؟"الموضوعیة"و "العلمیة"ما نصیبھا من  .3
 إذا كان؟ وف المشروع الذي دشنھ الجابريوھل ما زال من الممكن استئنا .4

 ألجل أیة غایة؟ ووفق أیة شروط وضوابط؟فاألمر كذلك، 

 وما ھي قیمھ المضافة المتوقعة مغاربیا، عربیا وإسالمیا؟ .5

 ؟"الربیع العربي"ثم، كیف نقرأ المشروع في ضوء أحداث  .6
انشغل كثیرا  نعلم أن الجابري ومن جھة أخرىھذا من جھة،  .7

ما قیمة اسھامھ ف. تأطیراوفلسفة العلوم، تدریسا وبحثا وباإلبستمولوجیا 
االنشغال على أبحاثھ في التراث  ھذاماذا كان تأثیر في ھذا المجال؟ و

 العربي اإلسالمي؟

التربویة الفكریة والسیاسیة و را، ما قیمة إسھام الجابري في النقاشاتأخیو .8
 التي ھمت المغرب المعاصر؟ 

  :أھداف الندوة

إلى فتح نقاش حول المشروع الفكري " التاریخ والعلم والمجتمع"نسعى في مختبر 
لحظة فكریة إبداعیة بالنسبة إلى الفكر للراحل دمحم عابد الجابري باعتباره قد شكل 

یة، موجھھ في ذلك العربي، داعیا إلى القراءة النقدیة ورافضا للقراءات اإلسقاط
  ...انفتاحھ على تاریخ الفكر بمختلف مكوناتھ المعرفیة والعلمیة

  :محاور الندوة 

 في التفكیرلمحاولة مناسبة للمنشغلین بفكر الجابري  ترید ھذه الندوة لنفسھا أن تشكل
  :  جملة من اإلشكاالت التي أثارتھا و تثیرھا أعمالھ من قبیل
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  خالل مشروع الجابري؛عالقة المشرق بالمغرب من  .1
 وتطبیقاتھ عند دمحم عابد الجابري؛ " القطیعة اإلبستمولوجیة"مفھوم  .2

 ؛مشروعیتھ، تجلیاتھ وحدوده": العقل المستقیل"مفھوم  .3
  ؛انفصال األنظمة المعرفیة الثالثة/ حدود تداخل .4
 ؛الوسائل، الجدوى/الغایات، األدوات": فھم القرآن"مشروع  .5
 ؛في البحث التراثي لدى الجابري جيأثر البحث اإلبستمولو .6
 .الثقافة المغربیینالجابري وقضایا المجتمع و .7

 :المشاركة أجل من

مختبر التاریخ "نخبركم بضرورة موافاة   وقصد المشاركة في ھذه الندوة العلمیة،
 :بما یلي" والعلم والمجتمع

 ؛)آالف كلمة 8و 6ما بین (ورقة العلمیة كاملة ال‐

  ؛كلمة 500یتجاوز ملخص للورقة ال  ‐

  .موجز سیرة علمیة للباحث ‐

 .2017قبل متم شھر فبرایر وذلك 

 :البحث شروط

 ترسل البحوث باللغة العربیة ببرنامج (word) بخط (simplified arabic) 

 ؛في الھامش 12في المتن و 16بحجم 

 ؛یشترط في البحث أال یكون منشورا من قبل 
  ؛كلمة 8000و  6000ینبغي أن یكون نص البحث ما بین 

  ؛كلمة باللغة العربیة 100یرفق البحث في أعاله بملخص في حدود 

 ي كّل ما یتعلّق بالتوثیق الدقیقأن تحترم الضوابط العلمیّة واألكادیمیّة ف 
 ؛للمصادر والمراجع والھوامش الّتي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة

 لعالیةتعرض البحوث على محّكمین من ذوي االختصاص والخبرة ا. 

 laboshs2010@gmail.com :عنوان المراسلة

  :یتكفل مختبر التاریخ والعلم والمجتمع بـ :ةمالحظ

 ؛ى المحاضرین المشاركین في الندوةاإلقامة والتغذیة بالنسبة إل 
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 نشر البحوث المقبولة.  

على الطلبة الباحثین الذین یرغبون في متابعة أشغال الندوة  :تسجیل الطلبة الباحثین
 .مختبر المثبت أعالهالقیام بعملیة التسجیل القبلي عبر العنوان اإللكتروني لل

 

  2016 نونبر 08الجدیدة في 

    عبدالنبي مخوخ و دمحم نعیم: تنسیق الندوة

   عبدالنبي مخوخ. ذ: مدیر المختبر

 


