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ملفات قادمة ...
)يمكن االطالع على تفاصيل الملفات ومحاورها في 

الموقع اإللكتورني لمركز نماء للبحوث والدراسات(
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ملف: علوم الوحي والعلوم االجتماعية

1. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
ــوم  ــوم الوحــي العل ــن عل ــة ب ــت تأطــر العالق ــي حاول ــة الت ــش املشــاريع الفكري نناق

ــلمة  ــروع أس ــريف، وم ــل املع ــروع التكام ــض، وم ــة الرف ــل أطروح ــة، مث االجتامعي

ــك يف  ــاريع... وذل ــن املش ــا م ــة وغره ــوم االجتامعي ــة العل ــروع وظيفي ــوم، وم العل

ــدي. ــياق نق س

2. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
ــوم  ــي العل ــوم الوح ــن عل ــة ب ــيس العالق ــم تأس ــي تحت ــة الت ــي العلمي ــش الدواع نناق

ــوم  ــة العل ــة وحاج ــوم االجتامعي ــي إىل العل ــوم الوح ــة عل ــدى حاج ــة، وم االجتامعي

ــي. ــوم الوح ــة إىل عل االجتامعي

3. تحقيــق المنــاط وســؤال العالقــة بيــن الفقيــه وعالــم االجتمــاع: أســئلة الوظائــف 
واألدوار:

نطــرح للنقــاش ســؤاال إشــكاليا يتعلــق بــدور العلــوم االجتامعيــة التــي تقــدم معطيــات 

مهمــة تعــن الفقيــه يف فهــم الواقــع لتحقيــق منــاط النازلــة، وهــل دور عــامل االجتــامع 

ــارة  ــن إش ــع ره ــارة )الوض ــرة واالستش ــم الخ ــرد تقدي ــو مج ــال ه ــس مث ــامل النف أو ع

الفقيــه( أم يتعــدى ذلــك إىل املشــاركة يف تحقيــق املنــاط إىل جانــب الفقيــه.

4. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: صيغ تأسيس العالقة:
ــة  ــة بالوظيف ــي ذات العالق ــوم الوح ــن عل ــة ب ــاء العالق ــة لبن ــغ املقرتح ــش الصي نناق

املنهجيــة والفقهيــة، وبــن العلــوم االجتامعيــة التــي تتدخــل يف تحديــد منــاط الحكــم.

5. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة  ــوم وحاجــة بعضه ــالزم هــذه العل ــة ت ــن فرضي ــق م ننطل
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ــواء  ــى الس ــة ع ــوم االجتامعي ــي والعل ــوم الوح ــيد عل ــك يف ترش ــاهمة ذل ــاق مس آف

ــة... ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق الرتاك ــو تحقي ــام نح ــع به والدف

ملف: إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي

1. مفهــوم القيــم ومصدرهــا بيــن مرجعيــات متعــددة: المنظــور اإلســالمي، ومنظــور 
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية الغربيــة، واالقتصــاد.. )في أصــول االختــالف ومآالته(؛

نناقــش اإلشــكاالت املرتبطــة بتحديــد مفهــوم القيــم: تأخــر تحديــد دالالت القيمــة يف 

املعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــن الســياقن اإلســالمي والغــريب، ومصــدر القيمــة: 

ــة الناتجــة عــن  ــدادات املعرفي ــن أم الواقــع أم كالهــام؟ ومــا هــي االمت هــل هــو الدي

االختالفــات يف مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن املرجعيتــن اإلســالمية والغربيــة؟

2. القيــم فــي المجــال التداولــي اإلســالمي: بيــن المنظــور األخالقــي والتنــاول 
المعرفــي؛

ــه  ــان التوج ــن طغي ــالمي ب ــياق اإلس ــم يف الس ــوع القي ــاول موض ــة تن ــش طبيع نناق

األخالقــي عــى حســاب التنــاول املعــريف وامتداداتــه البحثيــة التطبيقيــة وامليدانيــة، مــن 

ــه. ــة املهــدورة نتيجــة عن ــات العلمي ــك التوجــه، واإلمكان ــي: أســباب ذل زاويت

3. بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز؛
مــا هــي نقــط االلتقــاء والتقــارب بــن منظــوري القيــم واملقاصــد يف الرؤيــة اإلســالمية، 

وإمــكان دمجهــام أو التفاعــل بينهــام، والنتائــج املرجــوة مــن الدمــج أو التفاعــل )تنــاول 

نظــري تعضــده منــاذج عمليــة(

4. دراســات القيــم بيــن علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية واالجتماعيــة: فــي جــدل 
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التنظيــر والتطبيــق؛ )إشــكاالت نظريــة ونمــاذج تطبيقيــة(:
هــل ميكــن التأســيس لبحــوث القيمــة يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــن منظــور 

ــا  ــي امتداداته ــا ه ــة؟ وم ــتمولوجية املقرتح ــة األبس ــي الخلفي ــا ه ــي؟ وم ــوم الوح عل

ــا؟  ــة: منهجــا وأســلوبا بحثي التطبيقي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي والدّراسات 
اإلنسانية

1. الدراســة المفهوميــة والعائلــة المتداخلــة معهــا: الدراســة المصطلحيــة، الدراســة 
اللغويــة، الدراســة المنطقيــة؛

نؤســس للدراســة املفهوميــة مــن حيــث تاريخهــا وأهميتهــا وإشــكاالتها، وكــذا تداخلهــا 

مــع مجــاالت متعــددة: مثــل الدراســات اللغويــة واملصطلحيــة واملنطقيــة...

2. مفهوم »المفهوم« بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة؛
ــانية  ــوم اإلنس ــي، والعل ــوم الوح ــن عل ــن كل م ــوم« ب ــوم »املفه ــدد مفه ــف يتح كي

والعلــوم الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــالف الــدالالت أو تقاربهــا.

ــم...« أو  ــة »الوحــي، الفكــر، العل ــز المفاهيــم: رصــد لنمــاذج مفهومي 3. كيــف تتحي
تنــاول شــخصيات لهــا قيمــة معتبــرة فــي دراســة تحيــز المفاهيــم، مثــل جهــود عبــد 

الوهــاب المســيري فــي فقــه التحيــز، أو فقــه الفلســفة عنــد طــه عبــد الرحمــن..؛ 
ــاذج  ــة ومن ــا معرفي ــن خــالل قضاي ــم، م ــة املفاهي ــة« وموضوعي ــش حــدود »علمي نناق

مفهوميــة محــددة )الوحــي، الفكــر، العلــم، املوضوعيــة...(، أو مــن خــالل عــرض 

ــز املفاهيــم، مثــل جهــود عبــد الوهــاب  ومناقشــة جهــود بحثيــة مهمــة يف دراســة تحيُّ

ــن..؛ ــد الرحم ــد طــه عب ــه الفلســفة عن ــز، أو فق ــه التحيّ املســري يف فق
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4. التداخــل بيــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية كإطار منهجــي لتجديــد المفاهيم 
وإبداعهــا، مــن خــالل مفاهيــم مُســتخرجة من علــوم الوحــي والعلوم اإلنســانية؛

كيــف يســمح التفاعــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية بإبــداع مفاهيــم جديــدة 

وتجديــد أخــرى ســائدة؟ مــع املزاوجــة بــن التأســيس النظــري وعــرض النــامذج 

ــة. التطبيقي

ملف: إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية: في التشخيصات والعالجات

ــر،  ــباب، المظاه ــالمي: األس ــم اإلس ــي العال ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــذور أزم ــي ج 1. ف
ــات: االنعكاس

الدراســة التشــخيصية ألزمــة الرتبيــة والتعليــم، مــن خــالل الوقــوف عنــد مظاهــر األزمة، 

وأســبابها ومآالتهــا املختلفة.

2. أزمــة التربيــة والتعليــم مــن منظــور نمــاذج فكريــة إســالمية وغربيــة، التشــخيص 
والعالج:

ــة  ــة الرتبي ــوا أزم ــن، تناول ــن مرموقــن مســلمن وغربي عــرض ومناقشــة منــاذج مفكري

ــن  ــك ب ــي، مال ــب العطــاس، إســامعيل الفاروق ــيّد نقي ــا: س ــم تشــخيصا وعالج والتعلي

ــن  ــات ومفكري ــن توجه ــة ب ــوران... أو املقارن ــار م ــش، إدغ ــزّت بيجوفيت ــي، عــي ع نب

ــن. مختلف

3.انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم اإلنســانية وانعكاســاته علــى منظومــة التربيــة 
والتعليم:

ــيا  ــرا أساس ــانية متغ ــوم اإلنس ــن العل ــي ع ــوم الوح ــال عل ــر انفص ــن أن نعت ــل ميك ه
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ضاعــف مــن أزمــة الرتبيــة والتعليــم؟ ومــا ذا خــر مجــال الرتبيــة نتيجــة عــن ذلــك 

ــال؟ االنفص

ــداف،  ــج، واأله ــفة، والمناه ــد: الفلس ــؤال التجدي ــم وس ــة والتعلي ــفة التربي 4. فلس
ــانية: ــات اإلنس ــي والدراس ــوم الوح ــور عل ــن منظ ــق م ــات التطبي وآلي

ــن  ــل ب ــور التفاع ــن منظ ــم م ــة والتعلي ــفة الرتبي ــة لفلس ــاريع تجديدي ــات مش مقرتح

علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية: األرضيــة املعرفيــة، والرؤيــة املنهاجيــة، واألهــداف، 

ــق...  ــات التطبي وآلي

5. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
ــس  ــف نؤس ــم؟ كي ــة والتعلي ــالمية يف الرتبي ــم اإلس ــل القي ــة لتفعي ــات العملي ــا اآللي م

ــية  ــواد دراس ــالمية يف م ــم اإلس ــاج القي ــن إدم ــن املمك ــل م ــم؟ ه ــى القي ــة ع لرتبي

ــة؟  ــانية وعلمي ــة: إنس مختلف

6. إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:
ــتراف  ــالل اس ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــالح الرتبي ــترافية إلص ــرتاتيجية االس ــة االس الرؤي

ــامل  ــا الع ــي يعرفه ــوالت الت ــة والتح ــات املفرتض ــتقبل والتحدي ــان املس ــات إنس مواصف

ــز  ــداد اإلنســان املســلم املتمي ــة بإع ــا، واملقرتحــات الكفيل اإلســالمي واإلنســانية عموم

والناجــح، مــن خــالل رؤيــة اســرتاتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصات 

ــة.  املطلوب
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معلومات مهمة:
ــة،  ــة املجل ــع رؤي ــجم م ــف، رشط أن تنس ــارج املل ــن خ ــات م ــال دراس ــن إرس 1. ميك

ــا؛ ــة نره وسياس

2. آخر أجل الستقبال امللخصات هو: 1 ديسمبر 2016؛

3. آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو: 1 فبراير 2017؛

4. توجه جميع املراسالت باسم رئيس تحرير دورية مناء، إىل:

    nama-journal@nama-center.com

وتتضمن المراسالت:

- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف )Word(، مكتوبــة وفــق التوجيهــات املوضحــة 

يف سياســة تحريــر املجلــة؛

رة العلمية للباحث؛ - نسخة من السِّ

ًصــا تنفيذيًّــا عــن البحــث باللغــة العربيــة وآخــر باإلنجليزيــة يف حــدود 300 كلمــة  - ُملخَّ

ــى األكرث. ع

ــارة موقــع مركــز منــاء للبحــوث والدراســات عــى  ــد مــن املعلومــات، ترجــى زي للمزي

ــط: الراب

    www.nama-center.com
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