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صيف عام 2017 م

ملف: علوم الوحي والعلوم االجتماعية

1. علوم الوحي والعلوم االجتامعية: مسار البحث عن العالقة

نناقــش املشــاريع الفكريــة التــي حاولــت تأطــري العاقــة بــن علــوم الوحــي والعلــوم 

االجتامعيــة، مثــل أطروحــة الرفــض، ومــرشوع التكامــل املعــريف، ومــرشوع أســلمة العلــوم، 

ــدي. ــياق نق ــك يف س ــاريع... وذل ــن املش ــا م ــة وغريه ــوم االجتامعي ــة العل ــرشوع وظيفي وم

2. علوم الوحي والعلوم االجتامعية: مررات تأسيس العالقة

نناقــش الدواعــي العلميــة التــي تحتم تأســيس العاقة بــن علوم الوحــي والعلــوم االجتامعية، 

ومــدى حاجــة علوم الوحــي إىل العلوم االجتامعية وحاجة العلــوم االجتامعية إىل علوم الوحي.

3. تحقيق املناط وسؤال العالقة بن الفقيه وعامل االجتامع: أسئلة الوظائف واألدوار

ــات  ــدم معطي ــي تق ــة الت ــوم االجتامعي ــدور العل ــق ب ــكاليا يتعل ــؤاال إش ــاش س ــرح للنق نط

ــة، وهــل دور عــامل االجتــامع أو  ــاط النازل ــق من ــه يف فهــم الواقــع لتحقي مهمــة تعــن الفقي

عــامل النفــس مثــا هــو مجــرد تقديــم الخــربة واالستشــارة )الوضــع رهــن إشــارة الفقيــه( أم 

ــه. ــب الفقي ــاط إىل جان ــق املن ــك إىل املشــاركة يف تحقي يتعــدى ذل

4. علوم الوحي والعلوم االجتامعية: صيغ تأسيس العالقة

نناقــش الصيــغ املقرتحــة لبنــاء العاقــة بــن علــوم الوحــي ذات العاقــة بالوظيفــة املنهجيــة 

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

5. علوم الوحي والعلوم االجتامعية: سؤال الرتشيد والرتاكم

ــوم وحاجــة بعضهــا لبعــض، ونحــاول مناقشــة آفــاق  ــة تــازم هــذه العل ننطلــق مــن فرضي

ــام  ــع به ــة عــى الســواء والدف ــوم االجتامعي ــوم الوحــي والعل ــك يف ترشــيد عل مســاهمة ذل

ــة... ــة والفاعلي ــم والنجاع ــق الرتاك نحــو تحقي
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ملف: إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي

1. مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن مرجعيــات متعــددة: املنظــور اإلســالمي، ومنظــور العلــوم 

االجتامعيــة واإلنســانية الغربيــة، واالقتصــاد.. )يف أصــول االختــالف ومآالتــه(؛

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

املعاجــم الغربيــة، ومفهــوم القيمــة بــن الســياقن اإلســامي والغــريب، ومصــدر القيمــة: هــل 

هــو الديــن أم الواقــع أم كاهــام؟ ومــا هــي االمتــدادات املعرفيــة الناتجــة عــن االختافــات يف 

مفهــوم القيــم ومصدرهــا بــن املرجعيتــن اإلســامية والغربيــة؟

2. القيم يف املجال التداويل اإلسالمي: بن املنظور األخالقي والتناول املعريف؛

نناقــش طبيعــة تنــاول موضــوع القيــم يف الســياق اإلســامي بــن طغيــان التوجــه األخاقــي 

ــي:  ــن زاويت ــة، م ــة وامليداني ــة التطبيقي ــه البحثي ــريف وامتدادات ــاول املع ــاب التن ــى حس ع

ــه. ــدورة نتيجت ــة امله ــات العلمي ــك التوجــه، واإلمكان ــباب ذل أس

3. بن خطايب القيم واملقاصد: حدود التقارب والتاميز؛

ما هي نقط االلتقاء والتقارب بن منظوري القيم واملقاصد يف الرؤية اإلسامية، وإمكان دمجهام 

أو التفاعل بينهام، والنتائج املرجوة من الدمج أو التفاعل )تناول نظري تعضده مناذج عملية(.

4. دراســات القيــم بــن علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية واالجتامعيــة: يف جــدل التنظــري 

والتطبيــق؛ )إشــكاالت نظريــة ومنــاذج تطبيقيــة(

هل ميكن التأسيس لبحوث القيمة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية من منظور علوم الوحي؟ 

وما هي الخلفية اإلبستمولوجية املقرتحة؟ وما هي امتداداتها التطبيقية: منهجا وأسلوبا بحثيا؟ 




