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ملف
علوم الوحي والعلوم االجتماعية
( )1علوم الوحي والعلوم االجتماعية :مسار البحث عن العالقة:

نناقـــش املشـــاريع الفكريـــة التـــي حاولـــت تأطـــر العالقـــة بـــن علـــوم الوحـــي والعلـــوم
االجتامعي ــة ،مث ــل أطروح ــة الرف ــض ،وم ــروع التكام ــل املع ــريف ،وم ــروع أس ــلمة العل ــوم،
وم ــروع وظيفي ــة العل ــوم االجتامعي ــة وغريه ــا م ــن املش ــاريع ...وذل ــك يف س ــياق نق ــدي.
( )2علوم الوحي والعلوم االجتماعية :مبررات تأسيس العالقة:

نناقــش الدواعــي العلميــة التــي تحتــم تأســيس العالقــة بــن علــوم الوحــي والعلــوم االجتامعية،
ومــدى حاجــة علــوم الوحــي إىل العلــوم االجتامعية وحاجة العلــوم االجتامعية إىل علــوم الوحي.
( )3تحقيق المناط وسؤال العالقة بين الفقيه وعالم االجتماع :أسئلة الوظائف
واألدوار:

ـؤال إش ــكاليًا يتعل ــق ب ــدور العل ــوم االجتامعي ــة الت ــي تق ــدم معطي ــات
نط ــرح للنق ــاش س ـ ً
مهم ــة تع ــن الفقي ــه يف فه ــم الواق ــع لتحقي ــق من ــاط النازل ــة ،وه ــل دور ع ــامل االجت ــاع أو
ع ــامل النف ــس مث ـ ًـا ه ــو مج ــرد تقدي ــم الخ ــرة واالستش ــارة (الوض ــع ره ــن إش ــارة الفقي ــه) أم
يتع ــدى ذل ــك إىل املش ــاركة يف تحقي ــق املن ــاط إىل جان ــب الفقي ــه.
( )4علوم الوحي والعلوم االجتماعية :صيغ تأسيس العالقة:

نناقــش الصيــغ املقرتحــة لبنــاء العالقــة بــن علــوم الوحــي ذات العالقــة بالوظيفــة املنهجيــة
والفقهيــة ،وبــن العلــوم االجتامعيــة التــي تتدخــل يف تحديــد منــاط الحكــم.

( )5علوم الوحي والعلوم االجتماعية :سؤال الترشيد والتراكم:

ننطل ــق م ــن فرضي ــة ت ــازم ه ــذه العل ــوم وحاج ــة بعضه ــا لبع ــض ،ونح ــاول مناقش ــة آف ــاق
مس ــاهمة ذل ــك يف ترش ــيد عل ــوم الوح ــي والعل ــوم االجتامعي ــة ع ــى الس ــواء ،والدف ــع به ــا
نح ــو تحقي ــق الرتاك ــم والنجاع ــة والفاعلي ــة...
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ملف
إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي
( )1مفهوم القيم ومصدرها بين مرجعيات متعددة :المنظور اإلسالمي،
ومنظور العلوم االجتماعية واإلنسانية الغربية ،واالقتصاد( ..في أصول االختالف
ومآالته):

نناقـــش اإلشـــكاالت املرتبطـــة بتحديـــد مفهـــوم القيـــم :تأخـــر تحديـــد دالالت القيمـــة يف
املعاجــم الغربيــة ،ومفهــوم القيمــة بــن الســياقني اإلســامي والغــريب ،ومصــدر القيمــة :هــل
ه ــو الدي ــن أم الواق ــع أم كاله ــا؟ وم ــا ه ــي االمت ــدادات املعرفي ــة الناتج ــة ع ــن االختالف ــات
يف مفه ــوم القي ــم ومصدره ــا ب ــن املرجعيت ــن اإلس ــامية والغربي ــة؟
( )2القيم في المجال التداولي اإلسالمي :بين المنظور األخالقي والتناول
المعرفي:

نناق ــش طبيع ــة تن ــاول موض ــوع القي ــم يف الس ــياق اإلس ــامي ب ــن طغي ــان التوج ــه األخالق ــي
ع ــى حس ــاب التن ــاول املع ــريف وامتدادات ــه البحثي ــة التطبيقي ــة وامليداني ــة ،م ــن زاويت ــي:
أس ــباب ذل ــك التوج ــه ،واإلمكان ــات العلمي ــة امله ــدورة نتيجت ــه.
( )3بين خطابي القيم والمقاصد :حدود التقارب والتمايز:

م ــا ه ــي نق ــط االلتق ــاء والتق ــارب ب ــن منظ ــوري القي ــم واملقاص ــد يف الرؤي ــة اإلس ــامية،
وإم ــكان دمجه ــا أو التفاع ــل بينه ــا ،والنتائ ــج املرج ــوة م ــن الدم ــج أو التفاع ــل (تن ــاول
نظ ــري تعض ــده من ــاذج عملي ــة).
( )4دراسات 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 علــوم
الوح ــي؟ وم ــا ه ــي الخلفي ــة اإلبس ــتيمولوجية املقرتح ــة؟ وم ــا ه ــي امتداداته ــا التطبيقي ــة:
منه ًج ــا وأس ــلوبًا بحث ًي ــا؟
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ملف :التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي
والدراسات اإلنسانية
( )1الدراسة 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...
( )2مفهوم (المفهوم) بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة:

كي ــف يتح ــدد مفه ــوم (املفه ــوم) ب ــن كل م ــن عل ــوم الوح ــي ،والعل ــوم اإلنس ــانية والعل ــوم
الحق ــة ،وم ــا ه ــي أس ــباب وأوج ــه وامت ــدادات اخت ــاف ال ــدالالت أو تقاربه ــا.
( )3كيف 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...

نناقـــش حـــدود (علميـــة) املفاهيـــم وموضوعيتهـــا ،مـــن خـــال قضايـــا معرفيـــة ومنـــاذج
مفهومي ــة مح ــددة (الوح ــي ،الفك ــر ،العل ــم ،املوضوعي ــة ،)...أو م ــن خ ــال ع ــرض ومناقش ــة
جه ــود بحثي ــة مهم ــة يف دراس ــة تح ُّي ــز املفاهي ــم ،مث ــل جه ــود عب ــد الوه ــاب املس ــري يف
فق ــه التح ّي ــز ،أو فق ــه الفلس ــفة عن ــد ط ــه عب ــد الرحم ــن...
( )4التداخل بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية كإطار منهجي لتجديد
المفاهيم وإبداعها ،من خالل مفاهيم مستخرجة من علوم الوحي والعلوم
اإلنسانية:

كي ــف يس ــمح التفاع ــل ب ــن عل ــوم الوح ــي والعل ــوم اإلنس ــانية بإب ــداع مفاهي ــم جدي ــدة
وتجدي ــد أخ ــرى س ــائدة؟ م ــع املزاوج ــة ب ــن التأس ــيس النظ ــري وع ــرض الن ــاذج التطبيقي ــة.
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ملف :إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي
والدراسات اإلنسانية في التشخيصات والعالجات
( )1في جذور أزمة التربية والتعليم في العالم اإلسالمي :األسباب ،المظاهر ،االنعكاسات...

الدراســة التشــخيصية ألزمــة الرتبيــة والتعليــم ،مــن خــال الوقــوف عنــد مظاهــر األزمــة،
وأســبابها ،ومآالتهــا املختلفــة.
( )2أزمة التربية والتعليم من منظور نماذج فكرية إسالمية وغربية ،التشخيص والعالج:

عــرض ومناقشــة منــاذج مفكريــن مرموقــن مســلمني وغربيــن ،تناولــوا أزمــة الرتبيــة والتعليــم
ـخيصا وعال ًجــا :س ـ ّيد نقيــب العطــاس ،إســاعيل الفاروقــي ،مالــك بــن نبــي ،عــي ع ـ ّزت
تشـ ً
بيجوفيتــش ،إدغــار مــوران ...أو املقارنــة بــن توجهــات مفكريــن مختلفــن.
( )3انفصال علوم الوحي عن العلوم اإلنسانية وانعكاساته على منظومة التربية والتعليم...

هــل ميكــن أن نعتــر انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم اإلنســانية متغـ ًرا أساسـ ًّيا ضاعــف مــن
أزمــة الرتبيــة والتعليــم؟ ومــاذا خــر مجــال الرتبيــة نتيجــة ذلــك االنفصال؟
( )4فلسفة التربية والتعليم وسؤال التجديد :الفلسفة ،والمناهج ،واألهداف ،وآليات التطبيق
من منظور علوم الوحي والدراسات اإلنسانية:

مقرتحــات مشــاريع تجديديــة لفلســفة الرتبيــة والتعليــم من منظــور التفاعــل بني علــوم الوحي
والعلــوم اإلنســانية :األرضيــة املعرفيــة ،والرؤيــة املنهاجيــة ،واألهــداف ،وآليــات التطبيــق...
( )5آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:

مــا اآلليــات العمليــة لتفعيــل القيــم اإلســامية يف الرتبيــة والتعليــم؟ كيــف نؤســس لرتبيــة عــى
القيــم؟ هــل مــن املمكــن إدمــاج القيــم اإلســامية يف مــواد دراســية مختلفــة :إنســانية وعلمية؟
( )6إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:

الرؤيــة االسـراتيجية االســترشافية إلصــاح الرتبيــة والتعليــم ،مــن خــال اســترشاف مواصفــات
إنســان املســتقبل والتحديــات املفرتضــة والتحــوالت التــي يعرفهــا العــامل اإلســامي واإلنســانية
عمو ًمــا ،واملقرتحــات الكفيلــة بإعــداد اإلنســان املســلم املتميــز والناجــح ،مــن خــال رؤيــة
اس ـراتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصــات املطلوبــة.
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معلومات مهمة:
 .1ميكن إرســال دراســات من خارج امللف ،رشط أن تنســجم مع رؤية املجلة ،وسياســة نرشها؛
 .2آخر أجل الستقبال امللخصات هو 20 :سبتمرب /أيلول 2017؛
 .3آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو 20 :أكتوبر /ترشين األول 2017؛
 .4توجه جميع املراسالت باسم رئيس تحرير دورية مناء ،إىل:
nama-journal@nama-center.com

وتـتـضمن المراسالت:
 نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف ( ،)Wordمكتوبــة وفــق التوجيهــات املوضحــة يفخصوصــا فيــا يتعلــق مبنهجيــة التوثيــق؛
سياســة تحريــر املجلــة،
ً
 نسخة من السِّرية العلمية للباحث؛ ُمل َّخ ًصــا تنفيذيًّــا عــن البحث باللغة العربية وآخر باإلنجليزية يف حدود  300كلمة عىل األكرث.للمزيــد مــن املعلومــات ،ترجــى زيــارة موقــع دوريــة منــاء لعلــوم الوحــي والدراســات
اإلنســانية عــى الرابــط:

www.nama-center.com

