جامعة عبد المالك السعدي

شعبة الفلسفة وعلم االجتماع
وعلم النفس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
تطوان

نداء للمشاركة
يعلن الفريق العلمي لشعبة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس لكافة الباحثين المهتمين عن
تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع " الفلسفة والمؤسسة بالمغرب المعاصر"

أرضية الندوة
تعددت وجوه الصلة بين الفلسفة باعتبارها خطابا عقالنيا نقديا ومستقال ،وبين المؤسسات
(السياسية ،االجتماعية ،التربوية ،الدينية )...باعتبارها فضاءات واطرا للتنظيم ،والضبط
والتقنين .وال يخرج واقع الممارسة الفلسفية والتأليف الفلسفي في المغرب المعاصر بحثا
ودرسا ،وتكوينا و ترجمة ،عن هذ ا المسار الفكري الذي طبع تجارب التفلسف عبر تاريخه
الكوني الطويل ،فانتشرت في فكرنا الفلسفي العربي المثالية ،والواقعية ،والوجودية،
والبراغماتية ،والظاهراتية ،و التفكيكية ،كما انتشرت المناهج الوصفية ،والتحليلية ،و النقدية،
والتاريخية ،و التأويلية ،لتدشن مجاالت أخرى للتفكير فيما يتيح للممارسة الفلسفية معاينة
وظيفة الفكر في التاريخ وفتح مساحة أوسع للحرية في إعادة بناء األنظمة و المؤسسات في
تدبير الشأن العمومي وفي التشريع.

من هنا جاء التفكير في تنظيم هذه الندوة لتقارب تلك العالقة ،وتطرح في شانها مجموعة من
التساؤالت -وأخرى وغيرها-بغرض المناظرة والنقاش من خالل مساهمات وطنية لباحثين
اهتموا بصنف من هذه التساؤالت:
ماهي معالم البعد التاريخي للفلسفة والمؤسسة بالمغرب؟أي عالقة نسجت بين الفلسفة والمؤسسة؟ بين الفلسفة والدولة؟ما هو حال االبداع الفلسفي وتوجهات البحث العلمي في الفلسفة بالمغرب؟امام استفحال خطاب ازمة الفلسفة داخل المؤسسات التربوية ،هل من مقترحات وحلولفعلية تتجاوز التشخيص الى العالج؟
هل يمكننا الحديث عن تيارات فلسفية بالمغرب؟اما المحاور التي تتطلع الندوة إلى تعميق التناظر فيها هي:
الفلسفة والمؤسسة البعد التاريخي.الفلسفة والمؤسسة البعد السياسي.الفلسفة والمؤسسة اإلبداع الفلسفي والبحث العلمي.الفلسفة والمؤسسة استشراف ممكنات تربوية لتجاوز خطاب األزمة.الفلسفة بين اللغة والخطاب.الفلسفة والمؤسسة الرقمية.-الفلسفة أفقا للتفكير الفلسفي.

تواريخ مهمة:
اخر اجل الستقبال ملخصات المشاركة (ال تتجاوز 300كلمة على األكثر)  10يناير .2019الرد على الملخصات المقبولة 05 :فبراير .2019اخر اجل الستقبال المداخالت كاملة 05 :ابريل .2019مالحظة:
 تبرمج المشاركة فقط بعد تلقي المداخلة كاملة ،تكون االعمال المشاركة موضوع نشر كتابجماعي.
-موعد تاريخ الندوة  26/25ابريل .2019

بقاعة الندوات برحاب الكلية
-للمشاركة يرجى االتصال بPhilo.institu@gmail.com :

