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 1-المصنفات العلمية

محماد حقي  :مدير الفريق
العربي العميري  :نائب المدير

محمد حقي (محقق) ،معجم األندلس
والمغرب ،مطبعة عين أسردون ،بني مالل،
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عبد اإلله هاشمي  :مقرر
االعضاء المشاركون

2النشرات العلمية

نور الدين أمعيط

محمد حقي ،المواسم بين التاريخ والفلكلور
في إقليم أزيالل" مجلة المناهل ،عدد
 ،84يناير.1122

الحسين عماري
الحسن بودرقا

محمد حقي ،المكان المقدس بين المقاومة
والتحول :ضريح "أبو البخت"بأيت
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حسين عماري ،الزوايا كقوة للتواصل
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أمغار بدمنات نموذجا ،مجلة الثقافة

التجاري والثقافي والروحي يسن المغرب
وبالد السودان خالل العصر الحديث وبداية
المعاصر ،المناهل ،عدد .1112 ،82-82

التدين في جهة تادلة أزيالل
-

الكفاءات والمهارات
مؤسسات جهوية :

 - :القراءة الدقيقة للمصادر .
 - .القدرة على التعامل مع الرواية الشفوية

المجلس العلمي الجهوي

 -البحث الميداني

المجلس العلمي المحلي
فروع الزوايا المحلية

مشروع الفريق

طبيعة التعاون

السنة األولى:

تنظيم اعمال مشتركة ـ تبادل الخبرات وأعمال البحث

الغايات واالنعكاسات العلمية



 وضع منهج لدراسة األولياء واألضرحة في الجهة ضبط منهج للتعامل مع المادة المنقبية شفهية كانت أومكتوبة

جمع البيبليوغرافيا – ضبط طريقة عمل الفريق
(موائد مستديرة يستدعى إليها مهتمون بالموضوع
محليا ووطنيا) -الزيارات الميدانية -تحديد الئحة
األولياء واألضرحة واألماكن المقدسة.
السنة الثانية :استمرار الزيارات الميدانية -بداية
تحليل وتحرير المعطيات المجمعة

 وضع مرجع علمي حول الظاهرة بين يدي الباحثين والقراء السنة الثالثة :استمرار تحليل المعطيات المجمعة-الشروع في إعداد قاموس األولياء في الجهة -وضع
المهتمين
خريطة األولياء بالجهة.

الغايات واالنعكاسات االجتماعية

التعريف بهذا المكون الثقافي األساسي في حياة الناس
 تحديد طبيعة الدور الذي ما زال يقوم به في الحياة اليوميةللسكان
 ضبط كيفية توجيهه لفهم المجتمع وإيجاد مفاتح لتنميته منخالل الحفاظ على تقاليده

موضوعات البحث :
البحث في قضية التدين الشعبي في جهة تادلة /أزيالل وخاصة
منه ما يتعلق بالممارسات غير السنية وبالضبط ما يهم ظاهرة
األولياء واألضرحة واألماكن المقدسة ،وقياس درجة حضورها
في الممارسات اليومية مما يظهر مدى استمرارها ومقاومتها
للتطورات المختلفة التي عرفها المجتمع ،وكذلك معرفة الوظيفة
التي تؤديها في وسطها.

 -2محاور البحث
المحور األول
الضبط العلمي للمادة المصدرية المتوفرة حول هذه
األماكن ووضع منهج للتعامل معها وتجاوز اإلعاقة التي
يمثلها توظيف المصدر المنقبي والشفهي.
المحور الثاني
وضع خريطة لألولياء واألضرحة واألماكن المقدسة (عيون –
مغارات – جبال – أشجار ـ بقايا بنايات  ،)...والتعريف
بأصحابها بناء على ما توفره المصادر والرواية الشفهية.
المحور الثالث
الدراسة المعمارية لألضرحة واألماكن المقدسة

السنة الرابعة :االنكباب على تحرير الكتاب التركيبي المحور الرابع

حول ظاهرة األولياء بالجهة -عقد ندوة للكشف عن
نتائج العمل ومناقشتها مع المختصين والجمهور-
التحرير النهائي للكتابين وتوجيههما للطبع.

قياس مدى حضورها في المعاش اليومي والوظائف التي تؤديها
من خالل الطقوس والممارسات التي ترافق زيارتها
المحور الخامس (التأليف)
وضع معجم لألولياء في الجهة.
تأليف حول التدين الشعبي في الجهة

