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 دوركايم عند السوسيولوجية المقاربة

 المعاصر العربي الفكر في وأثرها



ديباجة الملتقى : أوال
تتحول الذكرى التي تصادف تاريخ وفاة أو ميالد عدد من الشخصيات السياسية أو الفكرية إلى يوم لالحتفاء بذاكرتهم وإنجازاتهم، وتختلف 

طبيعة ىذا التقليد حسب ثقافة المجتمعات والدول، وتتراوح ما بين التمجيد والنقد، وقد تساىم بعض الوقائع الراىنة في ربط الماضي 
، وفي ىذا اإلطار يمكن  اىتمام الكثيرينبالحاضر من خالل العودة إلى تناول شخصيات ما زالت تخلق أفكارىا إلى اليوم تأثيرات وجذب

  من  يتمّم التي، وففي الذكرى المئوية األولى لرحيل ايميل دوركايم .  واالىتمام مجدداً بأطروحات المفكرين وسيرىمالواقع الحالي الربط بين 
أحد دعائم الحركة العلمية   وذلك باعتباره، في أنحاء العالمخاللها تنظيم قراءات لكتاباتو وأفكاره من طرف عدد من الباحثين المتخصصين

 (الوظيفية)وىو مؤسس علم االجتماع الحديث وزعيم المدرسة الفرنسية .في النصف األخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
لعلم االجتماع ، ولقد ترك لنا دوركايم تراثا علميا يتمثل في مجموعة من المؤلفات والمقاالت ىذا باإلضافة إلى إنشائو المدرسة الفرنسية 

عدّم المؤسس الرئيسي لعلم االجتماع بالمعنى األكاديمي والجامعي ، إذ بفضل جهوده وإصراره على أن الدراسات حيث ي .لعلم االجتماع 
 أكاديمي لعلم االجتماع في األكاديمية الفرنسية ، مكاناالجتماعية تختلف نوعياً عن الدراسات الفلسفية والنفسية ، وعملو على تأسيس 

ولقد سعى دوركايم من البداية للتنظير للظاىرة االجتماعية ، مؤكداً على أنها شيء ملموس ومستقل عن ما حولها ومن ثم يمكن قياسها ، وىي 
في دراسة الظواىر االجتماعية انطالقاً من " المنهجية العلمية"سعى إلبراز " قواعد المنهج"وفي كتابو . تفرض تأثيرىا وحضورىا فيما حولها 

بعيداً عن الجوانب النفسية ، إنما تشكل مثاالً " اجتماعي"والتي نحى فيها منحى " االنتحار"ولعل دراستو لظاىرة . فهمو للفلسفة الوضعية 
والتي نظر فيها لفكرتو عن " عن تقسيم العمل االجتماعي"لكن تبقى دراستو . نموذجياً لكيفية الدراسات التي سعى دوركايم للتأكيد عليها 

تحوالت المجتمع الحديث من مجتمع التكافل والعالقات الحميمة إلى المجتمع الصناعي الحديث التي تفرض ألواناً جديدة من المفاىيم 
األشكال "في كتابو " باألديان والعقليات البدائية"ويعد نقده ألطروحة ليفي بروىل حول ما عرف . والقيم األخالقية ، بعد اإلسهام األبرز لو 

من أىم األطروحات االجتماعية حول مسألة الدين والمجتمع في الفكر االجتماعي الحديث ، وال تزال أطروحات " الدولية للممارسات الدينية
في العالم بشكل عام ، و العالم العربي بشكل خاص  حيث يحظى فكره باىتمام الباحثين و المثقفين بين شارح وأفكار دوركايم موضع عناية 

 .و مطور و ناقد

 ملتقىمحاور ال: ثانيا
 (...الظاىرة االجتماعية ، المنهج ، التربية ، الدين ، االخالق )المقاربة السوسيولوجية عند دور كايم : المحور األول
 دوركايم و امتداداتو في الفكر العربي المعاصر  :المحور الثاني
 دوركايم و أثره في الدرس السوسيولوجي في العالم العربي :المحور الثالث

  اشكالية توطين علم االجتماع في العالم العربي :الرابع المحور
 ملتقىلفي ا المشاركة شروط: ثالثا

 .أن يكون البحث يف أحد حماور امللتقى .1

ية ويكون تناولو يتصف البحث أن  .2 .  للمراجع واملصادرمتكامل وتوثيق حمكمةمنهجية  يف ظل األصالة العلميةمتسماً بللموضوع باجلدَّ
 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة أو مأخوذا من أطروحة أو حبث علمي .3

 .مبا يف ذلك املالحق واملراجع (A4 ) صفحة20أال تزيد عدد صفحات البحث عن  .4

 . ، كما حيتوي على الكلمات املفتاحية(اجنليزية أو فرنسية)أن يشتمل البحث على ملخص بالعربية ولغة أخرى  .5

 .صفحة املنت، و اهلوامش يف آخر البحثأسفل توضع التعليقات يف  .6

 وحدود        الصفحة 10 ملنت البحث، وتكون اهلوامش مبقياس 16مبقيـاس  (TRADITIONAL ARABIC)يكون نوع اخلط يتعني أن  .7
 .سم من كل جانب2

 .أي حبث خيالف ىذه الشروط يرفض .8

 
 



 تواريخ مهمَّة: رابعا
ضع  ويخ.25/01/2017للبحث مع سرية ذاتية خمتصرة للباحث على أال يزيد امللخص عن صفحة، ويف موعد أقصاه ملخص يرسل  .1
 . للتحكيم العلميخلصامل

 .20/02/2017أقصاه يف موعد يرسل البحث بصورتو النهائية  .2

علماً بأن ، 25/02/2017 بنتيجة التحكيم يف موعد أقصاه ين الباحثيتم إخبار، و من قبل اللجنة العلميةضع البحث للتحكيم العلمييخ .3
 .جلنة امللتقى غري ملتزمة بقبول كل ما يصلها من حبوث، كما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث غري املقبولة

 مكان وزمان انعقاد الملتقى: خامسا
 .06/03/2017،سوف ينعقد امللتقى حبول اهلل تعاىل يف رحاب جامعة زيان عاشور باجللفة يوم 

  واإلطعامتكاليف اإلقامة: سادسا
 .ال تتحمل اجلهة املنظمة تكاليف اإلقامة واإلطعام أثناء فرتة أعمال امللتقى للمشاركني باألحباث- 
. كما يتم السماح ملشارك واحد يف حالة املداخلة املشرتكة- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لجنة الملتقى: سابعا

 األستاذ الدكتور برزوق بلقومان: مدير جامعة الجلفة  الرئيس الشرفي للملتقى 

الدكتور برابح محمد الشيخ :عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية المشرف العام للملتقى 

 جلود رشيد. د رئيس الملتقى 

 بلعربي امحمد. د رئيس اللجنة العلمية 
 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

 حسان ىشام   .د.أ
بوكربوط عزالدين . د.أ
 د بوودن عبد العزيز.أ
بومانة محمد . د
 عبد الحليم مهور باشة.د
حميدة عبد القادر . أ 
ادريس نوري . د
 صفاسن سعيدة. د
 بكاي ميلود . د
 زبيري حسين.د
 جناوي عبد العزيز    .د 
 طوبال براىيم . د
العابد ميهوب . د
 

 جامعة الجلفة
 جامعة الجلفة

 جامعة قسنطينة
جامعة الجلفة 
جامعة سطيف 
 جامعة الجلفة
 جامعة سطيف
 جامعة الجلفة 
 جامعة الجلفة 
 جامعة الجلفة
 جامعة الجلفة 
 جامعة الجلفة
 جامعة الجلفة 

 
 

 حمدان بوصالحيح. د
 مهدي عمر . د
 غريب حسين. د
 سحوان عطاء اهلل.د
 بلقماري ىدى.د 

لعجال سالمي .د
رحاب مختار .د
براىيمي ام السعود .د
طلحة المسعود .د
بن عروس محمد لمين . د
 

 جامعة الجلفة 
 جامعة الجلفة

 جامعة الجلفة
 جامعة الجلفة
 جامعة الجلفة

جامعة الجلفة 
جامعة مسيلة 
جامعة الجلفة 
جامعة الجلفة 
جامعة الجلفة 

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية
 عيسى يونسي     . د: رئيس اللجنة التنظيمية

 سالم نصيرة. د
 حمود سعيدة. د

 طعبة  سعاد. د
 زرمان عبد الكريم. أ

 مداس احمد. د
 شداد عبد الرحمان. أ

علة المختار . طوال عبد العزيز         أ.أ
 تومي بلقاسم. ا

المراسالت  : ثامنا
  على العنوان اإللكرتوينلتقىتكون مجيع املراسالت املتعلقة بامل

 rachiddj01@gmail.com 
Boumana76@yahoo.fr 
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