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)1( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مسار البحث عن العالقة:
نناقـــش املشـــاريع الفكريـــة التـــي حاولـــت تأطـــر العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي والعلـــوم 

ـــوم،  ـــلمة العل ـــرشوع أس ـــريف، وم ـــل املع ـــرشوع التكام ـــض، وم ـــة الرف ـــل أطروح ـــة، مث االجتاعي

ـــدي. ـــياق نق ـــك يف س ـــاريع... وذل ـــن املش ـــا م ـــة وغره ـــوم االجتاعي ـــة العل ـــرشوع وظيفي وم

)2( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: مبررات تأسيس العالقة:
نناقـــش الدواعـــي العلميـــة التـــي تحتـــم تأســـيس العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي والعلـــوم االجتاعية، 

ومـــدى حاجـــة علـــوم الوحـــي إىل العلـــوم االجتاعية وحاجة العلـــوم االجتاعية إىل علـــوم الوحي.

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

ـــات  ـــدم معطي ـــي تق ـــة الت ـــوم االجتاعي ـــدور العل ـــق ب ـــكاليًا يتعل ـــؤااًل إش ـــاش س ـــرح للنق نط

ـــاع أو  ـــامل االجت ـــل دور ع ـــة، وه ـــاط النازل ـــق من ـــع لتحقي ـــم الواق ـــه يف فه ـــن الفقي ـــة تع مهم

ـــه( أم  ـــم الخـــرة واالستشـــارة )الوضـــع رهـــن إشـــارة الفقي ـــًا هـــو مجـــرد تقدي عـــامل النفـــس مث

ـــه. ـــب الفقي ـــاط إىل جان ـــق املن ـــاركة يف تحقي ـــك إىل املش ـــدى ذل يتع

)4( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: صيغ تأسيس العالقة:
ـــاء العاقـــة بـــن علـــوم الوحـــي ذات العاقـــة بالوظيفـــة املنهجيـــة  نناقـــش الصيـــغ املقرحـــة لبن

ـــة التـــي تتدخـــل يف تحديـــد منـــاط الحكـــم. ـــة، وبـــن العلـــوم االجتاعي والفقهي

)5( علوم الوحي والعلوم االجتماعية: سؤال الترشيد والتراكم:
ـــاق  ـــاول مناقشـــة آف ـــض، ونح ـــا لبع ـــة بعضه ـــوم وحاج ـــازم هـــذه العل ـــة ت ـــن فرضي ـــق م ننطل

ـــا  ـــع به ـــواء، والدف ـــى الس ـــة ع ـــوم االجتاعي ـــي والعل ـــوم الوح ـــيد عل ـــك يف ترش ـــاهمة ذل مس

ـــة... ـــة والفاعلي ـــم والنجاع ـــق الراك ـــو تحقي نح

ملف
علوم الوحي والعلوم االجتماعية
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)1( مفهوم 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 

املعاجـــم الغربيـــة، ومفهـــوم القيمـــة بـــن الســـياقن اإلســـامي والغـــريب، ومصـــدر القيمـــة: هـــل 

ـــات  ـــة الناتجـــة عـــن االختاف ـــدادات املعرفي ـــا هـــي االمت ـــع أم كاهـــا؟ وم ـــن أم الواق هـــو الدي

ـــة؟ ـــامية والغربي ـــن اإلس ـــن املرجعيت ـــا ب ـــم ومصدره ـــوم القي يف مفه

)2( القيم في المجال التداولي اإلسالمي: بين المنظور األخالقي والتناول 
المعرفي:

ـــي  ـــان التوجـــه األخاق ـــن طغي ـــم يف الســـياق اإلســـامي ب ـــاول موضـــوع القي نناقـــش طبيعـــة تن

عـــى حســـاب التنـــاول املعـــريف وامتداداتـــه البحثيـــة التطبيقيـــة وامليدانيـــة، مـــن زاويتـــي: 

ـــه. ـــدورة نتيجت ـــة امله ـــات العلمي ـــه، واإلمكان ـــك التوج ـــباب ذل أس

)3( بين خطابي القيم والمقاصد: حدود التقارب والتمايز:
مـــا هـــي نقـــط االلتقـــاء والتقـــارب بـــن منظـــوري القيـــم واملقاصـــد يف الرؤيـــة اإلســـامية، 

ـــاول  ـــل )تن ـــج أو التفاع ـــن الدم ـــوة م ـــج املرج ـــا، والنتائ ـــل بينه ـــا أو التفاع ـــكان دمجه وإم

ـــة(. ـــاذج عملي ـــده من ـــري تعض نظ

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

هـــل ميكـــن التأســـيس لبحـــوث القيمـــة يف العلـــوم اإلنســـانية واالجتاعيـــة مـــن منظـــور علـــوم 

ـــة:  ـــا التطبيقي ـــي امتداداته ـــا ه ـــة؟ وم ـــتيمولوجية املقرح ـــة اإلبس ـــي الخلفي ـــا ه ـــي؟ وم الوح

ـــا؟  ـــا وأســـلوبًا بحثيً منهًج

ملف
إشكاالت القيمة بين السياقين الغربي واإلسالمي
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)1( الدراسة المفهومية والعائلة المتداخلة معها: الدراسة المصطلحية، الدراسة 
اللغوية، الدراسة المنطقية:

نؤســـس للدراســـة املفهوميـــة مـــن حيـــث تاريخهـــا وأهميتهـــا وإشـــكاالتها، وكـــذا تداخلهـــا مـــع 

مجـــاالت متعـــددة: مثـــل الدراســـات اللغويـــة واملصطلحيـــة واملنطقيـــة...

)2( مفهوم )المفهوم( بين علوم الوحي والعلوم اإلنسانية والعلوم الحقة:

ـــوم  ـــانية والعل ـــوم اإلنس ـــي، والعل ـــوم الوح ـــن عل ـــن كل م ـــوم( ب ـــوم )املفه ـــدد مفه ـــف يتح كي

ـــا. ـــدالالت أو تقاربه ـــاف ال ـــدادات اخت ـــه وامت ـــباب وأوج ـــي أس ـــا ه ـــة، وم الحق

)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... 

نناقـــش حـــدود )علميـــة( املفاهيـــم وموضوعيتهـــا، مـــن خـــال قضايـــا معرفيـــة ومنـــاذج 

ـــرض ومناقشـــة  ـــن خـــال ع ـــة...(، أو م ـــم، املوضوعي ـــر، العل ـــددة )الوحـــي، الفك ـــة مح مفهومي

ـــري يف  ـــاب املس ـــد الوه ـــود عب ـــل جه ـــم، مث ـــز املفاهي ـــة تحيُّ ـــة يف دراس ـــة مهم ـــود بحثي جه

ـــن... ـــد الرحم ـــه عب ـــد ط ـــفة عن ـــه الفلس ـــز، أو فق ـــه التحيّ فق

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

اإلنسانية:

ـــدة  ـــم جدي ـــداع مفاهي ـــانية بإب ـــوم اإلنس ـــي والعل ـــوم الوح ـــن عل ـــل ب ـــف يســـمح التفاع كي

ـــة. ـــاذج التطبيقي ـــن التأســـيس النظـــري وعـــرض الن ـــد أخـــرى ســـائدة؟ مـــع املزاوجـــة ب وتجدي

ملف: التجديد في المفاهيم من منظور علوم الوحي 
والدراسات اإلنسانية
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)1( في جذور أزمة التربية والتعليم في العالم اإلسالمي: األسباب، المظاهر، االنعكاسات...
ــة،  ــر األزم ــد مظاه ــوف عن ــال الوق ــن خ ــم، م ــة والتعلي ــة الربي ــخيصية ألزم ــة التش الدراس

ــة. ــا املختلف ــبابها، ومآالته وأس

)2( أزمة التربية والتعليم من منظور نماذج فكرية إسالمية وغربية، التشخيص والعالج:
عــرض ومناقشــة منــاذج مفكريــن مرموقــن مســلمن وغربيــن، تناولــوا أزمــة الربيــة والتعليــم 

ــا: ســيّد نقيــب العطــاس، إســاعيل الفاروقــي، مالــك بــن نبــي، عــي عــزّت  تشــخيًصا وعاًج

بيجوفيتــش، إدغــار مــوران... أو املقارنــة بــن توجهــات مفكريــن مختلفــن.

)3( انفصال علوم الوحي عن العلوم اإلنسانية وانعكاساته على منظومة التربية والتعليم...
هــل ميكــن أن نعتــر انفصــال علــوم الوحــي عــن العلــوم اإلنســانية متغــرًا أساســيًّا ضاعــف مــن 

أزمــة الربيــة والتعليــم؟ ومــاذا خــر مجــال الربيــة نتيجــة ذلــك االنفصال؟

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

مقرحــات مشــاريع تجديديــة لفلســفة الربيــة والتعليــم من منظــور التفاعــل بن علــوم الوحي 

ــق...  ــات التطبي ــداف، وآلي ــة، واأله ــة املنهاجي ــة، والرؤي ــة املعرفي ــانية: األرضي ــوم اإلنس والعل

)5( آليات تفعيل القيم الهادية والسامية في التربية والتعليم:
مــا اآلليــات العمليــة لتفعيــل القيــم اإلســامية يف الربيــة والتعليــم؟ كيــف نؤســس لربيــة عــى 

القيــم؟ هــل مــن املمكــن إدمــاج القيــم اإلســامية يف مــواد دراســية مختلفــة: إنســانية وعلمية؟ 

)6( إصالح التربية والتعليم من منظور استشرافي:
الرؤيــة االســراتيجية االســترشافية إلصــاح الربيــة والتعليــم، مــن خــال اســترشاف مواصفــات 

إنســان املســتقبل والتحديــات املفرضــة والتحــوالت التــي يعرفهــا العــامل اإلســامي واإلنســانية 

ــة  ــن خــال رؤي ــز والناجــح، م ــداد اإلنســان املســلم املتمي ــة بإع ــا، واملقرحــات الكفيل عموًم

اســراتيجية تنطلــق مــن علــوم الوحــي وتتأطــر بالتخصصــات املطلوبــة. 

ملف: إشكاالت التربية والتعليم في منظور علوم الوحي 
والدراسات اإلنسانية في التشخيصات والعالجات
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معلومات مهمة: 
1. ميكن إرســال دراســات من خارج امللف، رشط أن تنســجم مع رؤية املجلة، وسياســة نرشها؛

2. آخر أجل الستقبال امللخصات هو: 20 سبتمرب/ أيلول 7)20؛

3. آخر أجل الستقبال البحوث كاملة هو: 20 أكتوبر/ ترين األول 7)20؛

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

                nama-journal@nama-center.com

و  تـتـضمن المراسالت: 
- نســخة مــن البحــث عــى شــكل ملــف )Word(، مكتوبــة وفــق التوجيهــات املوضحــة يف 

سياســة تحريــر املجلــة، خصوًصــا فيــا يتعلــق مبنهجيــة التوثيــق؛

رة العلمية للباحث؛ - نسخة من السِّ

ًصــا تنفيذيًّــا عــن البحث باللغة العربية وآخر باإلنجليزية يف حدود 300 كلمة عى األكر. - ُملخَّ

ــات  ــي والدراس ــوم الوح ــاء لعل ــة من ــع دوري ــارة موق ــى زي ــات، ترج ــن املعلوم ــد م للمزي

ــط:  ــى الراب ــانية ع اإلنس

                www.nama-center.com


