
| 434435 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م 434

ملفات قادمة ..

ملف: علوم الوحي والعلوم االجتماعية:

1. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
ــة التــي حاولــت تأطــر العالقــة بــن علــوم الوحــي والعلــوم  نناقــش املشــاريع الفكري

االجتامعيــة، مثــل أطروحــة الرفــض، ومــرشوع التكامل املعــريف، ومرشوع أســلمة العلوم، 

ومــرشوع وظيفيــة العلــوم االجتامعيــة وغرهــا مــن املشــاريع... وذلــك يف ســياق نقــدي.

2. علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
نناقـش الدواعي العلمية التي تحتم تأسـيس العالقة بـن علوم الوحي العلوم االجتامعية، 

ومدى حاجة علوم الوحي إىل العلوم االجتامعية وحاجة العلوم االجتامعية إىل علوم الوحي.

3. تحقيق المناط وسؤال العالقة بين الفقيه وعالم االجتماع: أسئلة
الوظائف واألدوار:

نطــرح للنقــاش ســؤااًل إشــكاليًا 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 ــاًل 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

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
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ملف: إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي:

1. مفهوم القيم ومصدرها بين مرجعيات متعددة: المنظور اإلسالمي 
ومنظور العلوم االجتماعية واإلنسانية الغربية واالقتصاد..

)في أصول االختالف 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. القيم في المجال التداولي اإلسالمي: بين المنظور األخالقي والتناول 
المعرفي:

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 نتيجت 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. دراسات القيم بين علوم الوحي والدراسات اإلنسانية واالجتماعية: في 
جدل التنظير والتطبيق )إشكاالت نظرية ونماذج تطبيقية(:

هــل ميكــن التأســيس لبحــوث القيمــة يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة مــن منظــور 

ــا  ــا هــي امتداداته ــة اإلبســتيمولوجية املقرتحــة؟ وم ــا هــي الخلفي ــوم الوحــي؟ وم عل

ــا؟  ــا وأســلوبًا بحثيً ــة: منهًج التطبيقي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي والدراسات 
اإلنسانية:

1. الدراسة المفهومية والعائلة المتداخلة معها: الدراسة المصطلحية - 
الدراسة اللغوية - الدراسة المنطقية:

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:
كيــف يتحــدد مفهــوم )املفهــوم( بــن كل مــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية والعلوم 

الحقــة، ومــا هــي أســباب وأوجــه وامتــدادات اختــالف الــدالالت أو تقاربها.

3. كيف تتحيز المفاهيم: رصد لنماذج مفهومية )الوحي، الفكر، العلم...( أو 
تناول شخصيات لها قيمة معتبرة في دراسة تحيز المفاهيم مثل: جهود عبد 

الوهاب المسيري في فقه التحيز، أو فقه الفلسفة عند طه عبد الرحمن. 
ــاذج  ــة ومن ــا معرفي ــالل قضاي ــن خ ــم، م ــة املفاهي ــة( وموضوعي ــدود )علمي ــش ح 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

4. التداخل بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية كإطار منهجي لتجديد 
المفاهيم وإبداعها، من خالل مفاهيم مستخرجة من علوم الوحي والعلوم 

اإلنسانية:
كيــف يســمح التفاعــل بــن علــوم الوحــي والعلــوم اإلنســانية بإبــداع مفاهيــم جديــدة 

وتجديــد أخــرى ســائدة؟ مــع املزاوجــة بــن التأســيس النظــري وعــرض النــامذج 

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

1. في جذور أزمة التربية والتعليم في العالم اإلسالمي: األسباب، المظاهر، 
االنعكاسات: 

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

وأســبابها ومآالتهــا املختلفة.

2. أزمة التربية والتعليم من منظور نماذج فكرية إسالمية وغربية: 
التشخيص والعالج:

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

والتعليــم تشــخيًصا وعالًجــا: ســيّد نقيــب العطــاس، إســامعيل الفاروقــي، مالــك بــن نبي، 

عــي عــزّت بيجوفيتــش، إدغــار مــوران... أو املقارنــة بــن توجهــات ومفكريــن مختلفــن.

3. انفصال علوم الوحي عن العلوم اإلنسانية وانعكاساته على منظومة 
التربية والتعليم:

هــل ميكــن أن نعتــر انفصــال علــوم الوحــي عن العلــوم اإلنســانية متغرًا أساســيًا ضاعف 

مــن أزمــة الرتبيــة والتعليــم؟ ومــاذا خــر مجــال الرتبيــة نتيجــة عــن ذلــك االنفصــال؟

4. فلسفة التربية والتعليم وسؤال التجديد: الفلسفة، والمناهج، واألهداف، 
وآليات التطبيق من منظور علوم الوحي والدراسات اإلنسانية:

مقرتحات مشاريع تجديدية لفلسفة الرتبية والتعليم من منظور التفاعل بن علوم الوحي 

والعلـوم اإلنسـانية: األرضيـة املعرفيـة، والرؤيـة املنهاجيـة، واألهـداف، وآليـات التطبيق. 

5. آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
ما اآلليات العملية لتفعيل القيم اإلســالمية يف الرتبية والتعليم؟ كيف نؤســس لرتبية عى 

القيم؟ هل من املمكن إدماج القيم اإلســالمية يف مواد دراســية مختلفة: إنسانية وعلمية؟ 

6. إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:

اسـترشاف  خـالل  مـن  والتعليـم،  الرتبيـة  إلصـالح  االسـترشافية  االسـرتاتيجية  الرؤيـة 

مواصفات إنسـان املسـتقبل والتحديات املفرتضة والتحوالت التي يعرفها العامل اإلسـالمي 

واإلنسـانية عموًمـا، واملقرتحـات الكفيلـة بإعـداد اإلنسـان املسـلم املتميـز والناجـح، من 

املطلوبـة.  بالتخصصـات  وتتأطـر  الوحـي  علـوم  مـن  تنطلـق  اسـرتاتيجية  رؤيـة  خـالل 

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 نرشه وسياس

2. آخر أجل الستقبال امللخصات هو: 15 فرباير 2017.

3. آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو: 1 أبريل/ حزيران 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، خصوًصــا فيــام يتعلــق مبنهجيــة التوثيــق.

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


