
 

 املركز مع البحثي التعاون سبل

 من يمكنه امب املعرفية وأدواته خطابه وتطوير والفكري الرشعي العقل بتنمية يعنى بحثي مركز نامء مركز

  .واملعارصة العاملية والتجارب املعارف عىل الواعي واالنفتاح اإلسالمي، تراثه مع التعامل حسن

 االنتامء قوي الرشيعة، ملحكامت الفهم حسن التنمية، بحركة متصل إسالمي خطاب بناء إىل املركز يسعى

 .هاونقد فحصها عىل وقادر املعارصة الفكرية لألطروحات الفهم حسن هبا، اإلقناع عىل قادر هلا،

 معلو من ذلك يف بام والفكرية الرشعية املجاالت حول املركز اهتاممات تتمحور الرؤية هذه ضوء وعىل

 العريب لفكريا الفضاء مستجدات ملتابعة باإلضافة الرشعي، والعقل اإلسالمي الفكر براهن مرتبطة إنسانية

 يوسع بام ونقدًيا، اتنظرييً  وتناواًل  رمجةت حوهلا، البحثية املنتجات خمتلف بطرح املركز ينشغل والتي والغريب

 ينشغل التايلوب االسرتاتيجي، والتخطيط والتحليل والنظر القراءة مستويات وحيسن والرؤى، األفكار أفق

 .الرؤية هذه خيدم ما واستقبال باستكتاب املركز

 أقىص قيقحت املركز يتغّياو والثقافية، املعرفية وأهدافه مساعيه لبلوغ وأنشطة مسارات عدة يف املركز يعمل

 دائرة ىلإ باإلضافة املركز، يف العاملني واإلداريني الباحثني طاقم خالل من واألنشطة املسارات هذه من إفادة

 يف الراغبني يمينيواألكاد الباحثني لكل ومتيرسة منفتحة بصورة املركز يتيحها التي الواسعة البحثي التعاون

 املركز. مع التعاون



 

 وهي: أشكال، عدة املركز أنشطة تتضمن

   واألبحاث: الكتب نرش أواًل:

 ُيعنى التي ساتوالدرا األبحاث فيها تنتظم حمددة معرفية خطوط تعيني تم لرؤيته؛ املركز حتقيق سبيل يف

 إصداراته من إصدار للك التداويل املجال ضبط عىل وقراء باحثني املركز نتاج متتبعي يعني بام املركز بتقديمها

 يببالرتت القاري عقل تعاهد بذلك صدينقا هبا، الالئقة احلقول يف اإلصدارات هذه نظم وعىل حدة، عىل

  :وطاخلط هذه فكانت واإلفادة؛ التأّت  حسن من املُستطاع أقىص حتقيق يف وآملني التنظيم، وحسن

 :«رشعية دراسات» سلسلة .١

 بالشكل تلفةاملخ بفروعها والرتاثية الرشعية الدراسات حقل يف مؤثرة مسامهة تقديم إىل السلسلة هذه هتدف

 حيث من اءسو الرشعية، بالدراسات العلمي االشتغال عليه يكون أن ينبغي ملا املركز تصورات يمثل الذي

 .والتساؤالت واملشاغل االهتاممات حيث من أو والنظر، البحث منهج

 وما أصولهو والفقه واحلديث التفسري فروع يف رشعية دراسات من يقدمه فيام املركز اهتاممات حمور إذن فهام

 املركز يستكتب الغرض هذا وألجل .وأبداً  دائامً  فيها القول حتقيق عن غنى ال ومعارف علوم من لكبذ يتصل

 لفرع وحقيقية ؤثرةم إضافة تقدم التي الثرية اجلادة الكتابات ويستقبل معه، املتعاونني والباحثني باحثيه،

 .املعرفية فروعها تنوع عىل الرشعية الدراسات



 

 جماالت املرشوع:

  الدرس الفقهي ودقائق مسائله، قدياًم وحديًثا، وجماالت النوازل الفقهية املختلفة، وضوابط بحثها فروع

 وتأصيلها، باإلضافة لتحديثات القواعد الفقهية وتطبيقاهتا الراهنة.

 .تسليح الدرس الفقهي وأدواته بالبحوث املعنية بالقضايا املركزية الراهنة كالتقنني والتحديث والتجديد 

 ا التجديد والتنظري يف الدرس األصويل، وعالقته بغريه من علوم اآلالت العقلية والرشعية، وكذا قضاي

 بحث النظريات واألفكار األصولية لدى أرباب الفن ورموزه.

  البحث يف دقائق مسائل وقضايا القرآن الكريم، وما يستصحبه من أدوات رشعية أخرى تفيد يف ضبط

 التصور الديني الشامل.

  قضايا علم احلديث املختلفة، وبالتحديد النازل منها واملشتبه فيها من سؤاالت الفكر العريب بحث

 الراهن.

  طرح اإلشكاالت والقضايا العقدية املختلفة بمنهجية علمية منضبطة وواضحة، جتيل مواطن اخللل

تالف اق واالخالعقدي عند املخالفني، وتبني منهجًيا املوقف العقدي الصائب، وحترر مساحات االتف

 املقبول. 

 :«الرشعي اخلطاب يف قراءات» سلسلة .٢

 الرأي هابواسطت يصاغ التي الوسائل هو حيث من الرشعي اخلطاب وحتليل بدراسة السلسلة هذه تعتني

 لرأي،ا بيان جمرد عىل زائدة ووظائف أغراض أداء أجل من صياغته متت والذي اإلسالم، من املستمد الرشعي

 سياق منض وتنظيمه املعنى إنتاج أجل من الرشعي القول صاحب هبا يتوسل التي الوسائل هو هنا فاخلطاب

  .معني اجتامعي



 

 حيث من ال واملعارصة، القديمة الدينية واملذاهب لالجتاهات الرشعية األقوال ندرس السلسلة هذه يف فهنا

 صاحب أغراض ختدم معينة بوظيفة قيامال أجل من موجهاً  خطاباً  كوهنا حيث من وإنام جمردة، أقواالً  كوهنا

 .اخلطاب

 الرشعية لألقوال املستقلة النموذجية الصور ودراسة هو يعد الديني القول دراسة مستويات من املستوى وهذا

 .الديني لالقو وحتليل فهم عملية يف أساسيني ركنني بمثابة رشعية؛ دراسات سلسلة يف نقدمها التي

 جماالت املرشوع:

  مساحات التأثري والتأثر بني اخلطاب الرشعي والبيئة االجتامعية القابلة هلذا اخلطاب.تناول 

 .حتليل مؤثرات وفواعل سياق اخلطاب الرشعي ومنتجه ومستقبله 

 .البحث يف العوامل السيكولوجية والسوسيولوجية املؤثرة يف عملية إنتاج واستقبال اخلطاب الرشعي 

 مضامينه ومنهجياته، بالنقد والتحليل والفحص.تناول اخلطاب الرشعي، أدواته و 

 .تفكيك خمتلف أنواع اخلطابات الرشعية املعارصة، خاصة ما أنتجته احلركات اإلسالمية املعارصة 

 :«اإلسالمية احلالة يف دراسات» سلسلة. ٣

 الثقايف املشهدين يف فاعلني باعتبارهم باإلسالميني علمية معرفة تقديم يف االجتهاد إىل السلسلة هذه تسعى

 وحماولة إلسالميةا للحالة املقاربة الدراسات يف احلاصل الرتاكم استثامر إىل تسعى وكذلك العريب، والسيايس

 .واالسترشايف التفسريي املستويني إىل الوصفي مستواها من هبا االنتقال

 ومن والسيايس، والفكري عيالرش خطاهبا حيث من اإلسالمية احلركات براهن بارًزا اهتامًما يويل فاملركز

 اتمساح املركز يفرد وكذا واخلارجي، الداخيل وحراكها االجتامعي سلوكها وحتليالت تفسريات حيث



 

 استمدادهتا انبي مع املعارصة، اإلسالمية باحلركات املتعلقة واملامرسة اخلطاب ونقد وتطوير لتجويد كبرية

 .تأرخيه أو نقده أو االستمداد عمليات وتصحيح الرتاثية،

 والسياسية، ةالفكري واختياراهتم وبراجمهم تفكريهم، وأنساق اإلسالميني أدبيات برصد السلسلة هذه وهتتم

 لسياسية،ا البيئة مكونات مع تفاعالهتم وأنامط البينية، عالقاهتم وتتبع السيايس، وسلوكهم ومواقفهم

 هم،مواقع وتغري وحتوالهتم عاهتممراج ورصد والسيايس، الفكري كسبهم تطور عند التوقف وحماولة

 التعبريات يف عنهم محلها يتم التي والصورة والسياسية، الفكرية أطيافهم متيز التي والتباينات والفروق

 ،(عالماإل وسائل) واإلعالمية ،(اآلخرين السياسيني الفاعلني) والسياسية ،(األبحاث مراكز) البحثية

 (.مثال السينام) والفنية

 ةاخلارط يف اإلسالميني موقع تقرأ أن حتاول التي االسترشافية الرؤى السلسلة هذه ضمن وتندرج

 أثر ترشافاس أيضا ضمنها يندرج كام اجتاهها، عىل التأثري أو مستقبلها صناعة يف وأثرهم االسرتاتيجية

 يف املمكنة حوالتتال يف والقواعد النظم هذه وأثر السياسية، البيئة قواعد ويف السياسية النظم يف اإلسالميني

 .اإلسالميني وسلوك مواقف

 معتمداً  تحيز،م غري موضوعي بحثي بمنظار والسياسية احلركية التنظيامت مع التعامل عىل املركز حرص وقد

 مكاناهتاإ ومستثمرا املقارنة، السياسة وعلوم االجتامعية العلوم توفرها التي واملنهجية النظرية األدوات

 .الدراسة من احلقل هذا يف العلمية املعرفة تطوير يف للمسامهة التفسريية



 

  :«نقديــة رؤيــة :الغريب الفكر تاريخ» سلسلة .٤

 يف اجتهاًدا ويقدم نقدي، بمنظور الفلسفي الفكر تاريخ كتابة إعادة إىل السلسلة هذه وراء من املركز يسعى

 مع حمتوياته تدالال فهم تيسري عىل تساعد إجرائية، منهجية خيارات عىل يتأسس الفلسفي الفكر حتقيب

 التقسيم جاوزوتت الغريب، يالفلسف الفكر تطور مراحل بني واالنفصال االتصال برشوط الوعي استحضار

 تبلور إىل - ليونانيةا الفلسفة - النشأة فرتة منذ األورويب؛ التفلسف فعل قوانني حتديد حماولة إىل والتصنيف

 الضابطة فيةالفلس اللحظات حتليل يف االجتهاد إىل باإلضافة احلداثة، بعد ما فلسفة ثم احلداثة، فلسفة

 .الفلسفية للمرحلة

 :«تساؤالت» سلسلة .٥

 لفكرا فضاء يف املطروحة امللحة الراهنة األسئلة إفراد إىل "تساؤالت" سلسلة خالل من املركز هيــدف

 التي ىالكرب األسئلة عىل يركز وإنام للمدارسة؛ األسئلة كل بطرح هيتم ال أنه إذ والنقد، بالدراسة العريب

 .يبالعر الوطن يف الفكر تواجه التي الكربى التحديات ُتلخص

 :«ترمجات» سلسلة .٦

 وراقواأل والدراسات الكتابات من والباحث القارئ تقريب عىل "ترمجــات" سلسلة عرب املركز يركز

 كانت أو ،الغربية التفكري ومستودعات البحث مراكز منتجات من كانت سواء الغرب، يف املؤثرة البحثية

 تمعاملج صفوف يف واسع وتداول تأثري هلا وكان بارزون؛ غربيون مؤلفون أنتجها دراسات أو مؤلفات

 ضاياق جتاه الغريب املجتمع يف الرأي تيارات أو السيايس، القرار صناع رؤية تعكس كانت أو الغريب،

 .اإلسالمية األمة ختص دينية أو اسرتاتيجية



 

 جمــــاالت املشــــروع:

  ية ومستودعات تفكري غربية أوروبترمجة دراسات أو أوراق بحثية اسرتاتيجية صادرة عن مراكز أبحاث

أو أمريكية، هتم الوضع العريب وتقدم رؤية غربية عن التحوالت التي يشهدها والسيناريوهات التي 

 يمكن أن يعرفها مستقبله.

  ترمجة كتب غربية مؤثرة يف املجتمع الغريب حتمل رؤية صناع القرار السيايس أو قطاع واسع من تيارات

 ة راهنة من القضايا العربية واإلسالمية حتظى باهتامم املركز وتناسب أولوياته.الرأي الغريب حول قضي

  ترمجة وثائق مهمة صادرة عن مؤسسات ومنظامت دولية ومراكز أبحاث عن قضية من القضايا التي هتم

 الوضع العريب واإلسالمي أو هتم السياسات واالسرتاتيجيات الغربية اجتاه الوطن العريب.

 ة مؤسسات أمني -مكونات املجتمع املدين املؤثرة  -ت ترصد رؤية الغرب )صناع القرار ترمجة دراسا

 غربية( للحالة اإلسالمية يف الوطن العريب.

 .ترمجة دراسات ومسوح اجتامعية أو استطالعات رأي تتقاطع مع اهتاممات مشاريع املركز 

 :«جتارب»سلسلة . ٧

 ساراهتاوم بداياهتا عىل الضوء لتسليط منه وحماولة املختلفة، التجارب من لإلفادة املركز مساعي ضمن

 تفرس ة،مفتاحي فكرة تقف جتربة كل فوراء السلسلة، هذه جاءت وراءها؛ وقفت التي املركزية واملفاتيح

 األفكار أهمو عليها، تأسست التي واملنطلقات مسارها، فهم عىل يساعد الذي الناظم اخليط وتوضح بدايتها،

 .التحقق نحو طريقها وتشق التحديات هبا لتواجه اصطحبتها التي راتواالختيا



 

 أهداف وجماالت االشتغال:

 .دراسة األفكار املركزية التي صنعت التجربة النهضوية للبلد 

  رصد واستقراء األجوبة واملعادالت التي كانت السبب وراء النهضة، أي سؤال تدبري التعاقدات

ة تدبري العالقة بني الدين والدولة، وسؤال تدبري العالقة يف املنظومة الرتبوياملجتمعية والسياسية، وسؤال 

والتعليمية بني اهلوية التنمية، وسؤال تدبري العالقة بني لغة التدريس ولغات التدريس، وسؤال تدبري 

ناء بالعالقة بني التوجه نحو اقتصاد السوق وبني حل املعضلة االجتامعية، وسؤال تدبري العالقة بني 

 الدولة، وتقوية دورها يف حميطها اخلارجي.

  استعراض مظاهر القوة يف التجارب النهضوية، سواء كانت يف النظام الدستوري، أو النظام السيايس، أو

 يف مظاهر التنمية االقتصادية واالجتامعية.

 ا.التوقف عند كوابح النهضة وعوائقها وحتدياهتا والكيفية التي يتم تدبري اجلواب عنه 

  دراسة املعادلة التي اعتمدهتا التجربة للجمع بني بناء الدولة وتقويتها، وبني توسيع عالقاهتا مع حميطها

 اخلارجي.

 دراسة واسترشاف أوجه االستفادة العربية من هذه التجارب. 

 :«مراجعات يف الفكر العريب املعارص»سلسلة . ٨

 تهمقوال مراجعة يف رغبةً  املعارص واإلسالمي العريب الفكري املنتج قراءة إعادة إىل السلسة هذه هتدف

 .رفيةاملع ومناهجه الفكرية، وأنساقه املنتج هلذا والنقد التحليل آليات وتفعيل وأطروحاته، ومشاريعه



 

 جمـــاالت البحـــــث: 

  سالميـة، اإلاالستئنـاف النقـدي للنظـر يف التـراث اإلسـالمي، وحماولة تطويـر املنهجيـة املعرفـية

 سـواء يف تعاطيها مع العلوم اإلسالمية الرشعية، أو يف تعاملها مع الواقع.

  مراجعات األنساق النظرية التي أطرت اخلريطة الفكرية العربية، والتي تتضمن سائر املراجعات التي

نشوء  تطال األطروحات الفكرية والسياسية التي أطرت الفكر العريب منذ تبلور الفكر النهضوي إىل

 الدولة القطرية.

  استقراء املشاريع الفكرية املعارصة، وحماولة التوقف عند أنساقها النظرية، واملسامهة يف مراجعتها باعتامد

 منهج نقدي أو مقارن.

  رصد التحوالت واملآالت التي يعرفها الفكر العريب املعارص، سواء يف سياقه العام، أو يف عالقته بقضية

 جال بحثي من املجاالت.من القضايا أو بم

 .استرشاف مآل ومستقبل التوجهات الفكرية املؤطرة للمشهد العريب يف ضوء عملية التثاقف احلضاري 

 :«العلمي البحث صناعة» سلسلة .٩

 بصناعة ضطلعت التي التفكري ومستودعات البحثية املراكز عىل الضوء املركز ُيسلط السلسلة هذه خالل من

 السيايس ملشهدا يف الفاعلني ملختلف أو القرار لصناع سواء املواقف، وتقدير السيناريوهات وتقديم األفكار

 حراًكا تعرف يالت التجارب يف املؤثرة يةالبحث املراكز خلارطة تغطية يقدم أن وحياول والثقايف، واالجتامعي

 بيان عم اشتغاهلا، وجماالت توجهاهتا وأهم مكوناهتا، وخارطة نشأهتا ظروف إىل باإلحالة وذلك نوعًيا، بحثًيا



 

 السياسات يف أثرها وبيان البحثية، خمرجاهتا خالصة وتقديم والسياسية، املعرفية واصطفافاهتا والءاهتا

  .السيايس القرار ويف العمومية

 جمــــاالت االشتغــــال:

  دراسـة احلالـة العلميـة يف بعض التجارب، وتقديم اإلطار الوصفي الذي يغطي خارطة املراكز البحثية

 وسياق نشأهتا وتطورها.

  دراسة وحتليل أثر املراكز البحثية يف بعض التجارب الدولية عىل القرار السيايس أو صناعة السياسات

 العمومية.

 .دراسة أنامط العالقات والتفاعالت التي تنسجها املراكز البحثية يف التأثري يف جمتمــع النخبــة 

  دراسة وتقييم واقع املراكز البحثية يف بعض التجارب العربية والتوقف عند أهم نقاط قوهتا وضعفها

رؤى ومداخل ورصد التحديات التي تقف أمامها واإلكراهات التي تعيق نموها وتطورها، وتقديم 

 لتجاوزهــا.

  دراسة بعض النامذج الرائدة، وحماولة االقرتاب من النموذج البحثي الذي صاغته ومن التجربة التي

 اعتمدهتا لتشق طريقها نحو النجاح.



 

  دراسة مقارنة أشكال تعاطي بعض املراكز البحثية مع بعض القضايا أو الربامج )مثال االنتقال

ريب، أو دور اإلسالميني يف العامل العريب، أو قضية الرشق األوسط، أو قضية الديمقراطي يف العامل الع

 الطائفية..( مع االجتهاد يف تفسري التعددية التي تطبع هذا التعاطي، واخللفيات احلاكمة.

  :«والتعايش واحلوار االختالف دراسات» سلسلة .١٠

 اإلنساين، االجتامع داخل املشرتك التعايش قواعد بناء وأسس احلوار فكرة حول السلسلة هذه تتمحور

 تارخييةال التجربة يف ممارساته صور بعص ورصد تدبريه، وقواعد وآدابه االختالف ملفهوم والتأصيل

 أجزاء عةومراج املختلف، اآلخر ومع الذات مع احلوار يف املنهجية وتقاليده ملفرداته والتأسيس اإلسالمية،

 يف تالفواالخ احلوار قيم موقع تغيري يف كبري أثر هلا كان التي اإلسالمي العريب الثقايف اإلرث من مهمة

 .اإلسالمية املعيارية املنظومة

 أهداف وجماالت هذا املرشوع:

 .التأصيل ملفردات احلوار والتعايش واالختالف يف املرجعية اإلسالمية 

 .استكشاف قواعد تدبري االختالف يف املرجعية والتجربة اإلسالميني 

  تسليط الضوء عىل دور التجربة التارخيية لألمة يف جتسيد صور التعايش واحلوار بني امللل داخل فضاء

 احلضارة اإلسالمية اجلامعة.

  .كشف النقاب عن جتارب احلوار بني الرشق والغرب يف التجربة التارخيية والتجربة املعارصة 



 

  .رصد وتقييم حوار احلضارات واملسار الذي أخذته 

 يف ضوء مفاهيم احلوار والتعايش واحلق يف االختالف. "حوار األديان"ونقد مفاهيم ومسارات  دراسة 

 .دراسة خطابات التعايش والتسامح يف املرجعية الغربية 

 .دراسة خطابات حوار األديان 

 .رصد واقع األقليات والطوائف يف العامل العريب وأنامط التعاطي معها 

 :«تكوين» سلسلة .١١

 املعامل لديه ريست تكوينية بأداة واإلنسانية اإلسالمية بالدراسات املشتغل العقل تزويد إىل السلسلة هذه هتدف

 ةاإلسالمي العلوم من علم كل يف النظر ملكة حتصيل وطرائق ومفاهيم ومسائل ملوضوعات األساسية

 العلوم، من علم كل يف رسللد املؤسسة للكتب والتعليمية الرتبوية اخلصائص عىل حتتوي فكتبها واإلنسانية،

 النظري لتكوينا بني جامعة تكون بحيث للعلم؛ التفعيلية التطبيقية املامرسة مهارات حتصيل أسس وعىل

 .العميل التدريب وكيفية

 جماالت هذا املشـروع:

  .تكوين ملكات العلوم الرشعية بمختلف حقوهلا 

  .االجتهاد يف تقديم مداخل منهجية للعلوم، واالهتامم بالبعد املهاري فيها 

 



 

 :«فكرية دراسات» سلسلة .١٢

 احلضارية اتهوإشكالي وحتدياته وقضاياه املعارص الواقع بمعاجلة املرتبطة بالدراسات السلسلة هذه تعتني

 تنقد أو ،املعاجلة هذه يف معينة رؤيةل تؤسس الدراسات هذه كانت سواء والسياسية، واملجتمعية والثقافية

 تقديمها. تم أخرى رؤى

وبقطع النظر عن املرجعية واملنهج املعريف املعني الذي تنطلق منه الدراسُة الفكريُة؛ فإن هذه الدراسات تعتني 

 النظر يفبتحرير املنهج والبنية النظرية ومقومات تصور هذا املنهج لإلله واإلنسان والعامل، وسياسته املنهجية 

املعريف يف جزئيات القضايا. كام تنشغل بتصوير واقع الناس واألشياء وظواهره االجتامعية والسياسية 

  والثقافية، واملفاهيم واألفكار املنترشة بينهم واملؤثرة فيهم.

ن مكام تعنى السلسلة بمحاولة إجياد رؤى معيارية، وإبداع طرائق وسياسات إصالحية نظرية وعملية تنطلق 

ال كام تط املنهج إىل الواقع والظواهر؛ لتوضح ما ينبغي أن يكون، بعد أن أحسنت فهَم وقراءَة ما هو كائن،

 بالنقد الرؤى املعيارية ونامذج معاجلة الواقع التي تم تقديمها من قبل اآلخرين.

 جماالت املرشوع:

 المي.القضايا الفكرية املتعلقة بموجات التغيري يف العامل العريب واإلس 

 .قضايا اإلعالم واالتصال باجلامهري وديناميكياته 

 .مشكالت وفلسفات الديموقراطية 



 

 .ملفات اإلحلاد ومنهجياته ونقده ونقضه علمًيا 

  التنظري ملنهجيات ومسارات فكرية حتليلية تتعلق بمستجدات الواقع ومتطلبات راهن الفكر العريب

 واإلسالمي.

  :«تارخيية دراسات» سلسلة .١٣

 اوأعامهل البرشية أفكار ومستودع اإلنساين النشاط وعاء هو التاريخ أن مبدأ من السلسلة هذه تنطلق

 اقيب لفهم منهجيا ومفتاًحا رئيسية أداة يمثل ومناهجه؛ وأصوله أسسه له كعلم التاريخ أن كام ومنجزاهتا.

 وتغرياهتا. بتطوراهتا والوعي العلوم

 معرفية صمةب لرتك خالهلا من يسعى املركز، عليها يشتغل التي البحثية للمسارات مكملة السلسلة هذه كانت

 البحثية الدراسات نم منتقاة نخبة املركز يف بالنرش املعنية العلمية اللجان تتخري إذ العربية، للمكتبة ومنهجية

 تلفة.املخ ومطبوعاهتا منشورهتا ضمن لتنرشها العلمية املنهجية الرشوط فيها تتوفر التي العميقة

 املرشوع: جماالت

 ومذاهبه. أفكاره وخمتلف اإلسالمي العامل تاريخ يف املتخصصة التارخيية الدراسات 

 املختلفة. اإلسالمية واملذاهب الكالمية للفرق والسيايس االجتامعي التاريخ 

 واإلسالمي. العريب العامل ومناطق لدول حمددة تارخيية حلقب التحليلية القراءات 



 

 والعكس. سالميواإل العريب والتاريخ احلضارة عىل الغريب الفكر بتأثريات املتعلقة التارخيية األبحاث 

 املختلفة. التحليلية التارخيية املناهج وفق واملقوالت األفكار بني والفكري الفلسفي والتأثر التأثري ملفات 

 السلسلة: هذه من صدر

 رمضان( )د.ممدوح ينيالصفو قبل إيران يف الدينية احلياة السنية: إيران 

  سامل( الرمحن )أ.د.عبد للمعتزلة السيايس التاريخ  

 براهام(إ العباس )أبو العرشين القرن حتى البواكري من موريتانيا تاريخ الصحراء يف السنني آالف 

 

 

 

 بل املركز؛ ىلد واملرشوعات األفكار إنتاج ملستوى النهائي األفق السالسل هذه متثل ال وبالقطع

 خالله من يمكن مسار أي يف جديدة وأطروحات ومرشوعات ألفكار ومتسع رحب األفق إن

 .العلمية واشتغاالته املركز أهداف معرفًيا خيدم ما تقديم

 



 

 :«اإللكرتوين املوقع» ثانيا:

وهو بوابة إلكرتونية تعتني بنرش املقاالت واألوراق البحثية والرتمجات واحلوارات العلمية، وذلك يف 

املوضوعات التي هتم املركز وحتقق أهدافه املعرفية والثقافية. ويتلقى املركز كافة املسامهات البحثية من 

الباحثني والكتاب واألكاديميني عىل بريده اإللكرتوين، حيث يمثل املوقع بوابة للباحثني واألكاديميني 

مثله  للمركز مع الكتاب والباحثني ملا يلعرض جمهوداهتم العلمية البحثية، وهو بمثابة قناة التواصل األوىل

 من واجهة نرش رسيعة تتفاعل مع األحداث واملستجدات الفكرية والرشعية الراهنة.

 كام يوثق املوقع خمتلف األنشطة واألعامل والندوات التي يقوم هبا املركز ويوفرها للمتابعني.

ات األوراق املرتمجة من اإلنجليزية واألملانية وقد نرش املوقع ما جتاوز املئة والعرشين ورقة بحثية، وعرش

والفرنسية، والكثري من احلوارات الفكرية والثقافية مع عدد من األكاديميني واملتخصصني، فضاًل عن مئات 

 املقاالت العربية واملرتمجة وقراءات ومراجعات الكتب.

 :«دورية نامء»ثالًثا: املجلة الدورية املحكمة 

 ساحاتم ضمن تقع التي املختلفة والرتمجات والدراسات البحوث بنرش تعنى حمكمة، علمية جملة وهي

 اورحم وتنرش املجلة، حترير إدارة وحتدده عدد، كل خالهلا من ينتظم حمددة حماور وفق وذلك املجلة، اشتغال

 ريدهاب عىل والبحوث تاملقرتحا املجلة وتتلقى العدد، نرش من كافية مدة قبيل لالستكتاب األعداد

  عددان؛ منها صدر وقد وورقية. إلكرتونية بنسختني املجلة املركز يوفر كام اخلاص. اإللكرتوين

 «والعالقة االتصال يف قراءة اإلنسانية: والعلوم الوحي علوم» موضوع: حول األول العدد ملفات تركزت

 «التفعيل وحدود العالقة العلم: سفةوفل الوحي علوم» موضوع: حول ملفه فرتكز الثاين العدد أما



 

 :املجلة اشتغال جماُل 

 باملعارف علَّقتت سواء اإلنسان، وعلوم الوحي علوم بحقيل املرتبطة القضايا كل   يف بالبحث نامء دورية هتتم

 تيسري يف سامهت التي املنهجية األدوات أو مرجعيا، به املؤطرة أو الشـرعي، النص باستثامر أنتجت التي

ًرا، واستدالاًل  واستقراءً  استنباًطا الشـرع، النص مع فاعلالت  والعلوم الوحي معلو تربط التي العالئق أو وتدبُّ

 إلسهامات ةالفصلي املجلة تتسع األساس، هذا وعىل ببعض، بعضها املناهج أو البعض، ببعضها اإلنسانية

 وأدوات املنهج اقضاي عىل تركز التي اماتاإلسه عىل أكثر وتنفتح إليها، املشار العلوم خمتلف يف الباحثني

 املجالني. يف املعرفة

 :املجلة   أبواُب 

 لعلمية،ا الطبيعة ذات واملراجعات والبحوث الدراسات من خمتلفة   أجناس بني اجلمع مسلَك  املجلة انتهجت

 تتمتع لتيا العلمية باإلصدارات والتعريف املجلة، طبيعة مع تتناسب التي العلمية الفعاليات ومتابعة

متُ  معينة بحثية قضية ختصيص عىل املجلة حترص إذ أعاله؛ إليها املشار الثالثة باخلصائص  بافتتاحية هلا قد 

 واملقاالت والبحوث الدراسات تشكل بحيث ذلك، من والغاية عليها االشتغال ودواعي مسوغات تقدم

 صصخت ثابتة أبواب الدراسات هذه إىل وتنضم الرئيس، وحمورها املجلة صلب القضية هذه تغطي التي

 تتناول يالت العلمية واملؤمترات الفعاليات بعض ومتابعة علمي، بشكل ومراجعتها الكتب بعض لعرض

 منها، يقرتب امب أو املجلة اعتمدهتا التي واالختيارات املنهجية بنفس واإلنسان الوحي علوم يف بحثية قضايا

 للباحثني، اعدةمس بيبليوغرافيا شكل يف واإلصدارات الكتب ببعض للتعريف أخرى نافذة تفتح أن عىل

 املجلة أبواب تكون وعليه والفكرية، الشـرعية العلوم من علم يف معينة بحثية جلزئية عدد كل خيصص

 كالتايل:



 

  ُالعدد . افتتاحيَّة 

 بامللف. مرتبطة غري حرة ومقاالت دراسات 

 العدد. ملف  

   حوارات 

   ترمجات 

   مراجعات 

 تقارير 

  الكتب   جديُد 

   نشاطات   بعنوان   صفحة .  املركز 

 :واإلنسانية اإلسالمية للعلوم نامء أكاديمية رابًعا:

 تم ألكاديمي،ا املعريف والتكوين التعليم يف متخصصة مؤسسة واإلنسانية اإلسالمية للعلوم نامء أكاديمية  

 الطالب وتؤهل بعد، عن ليمالتع نظام تعتمد وهي والدراسات، للبحوث نامء مركز طرف من إنشاؤها

 اإلسالمية. العلومو اإلنسانية العلوم ختصصات يف أكاديمية شهادات عىل للحصول إليها املنتسبني والباحثني

 والباحثني طالبلل الشخيص واالنفتاح الدرايس النجاح حتقيق إىل هيدف للتكوين، فضاء تعترب بذلك وهي

 املعرفة. عىل



 

 مسار بني معجي واإلنسانية، اإلسالمية للعلوم وتكامليا شموليا طابعا نامء ديميةبأكا املقدم التعليم يتخذ  

 آلليةا والعلوم واالعتقاد(، والفقه واحلديث القرآن )علوم مبارشة الوحي عىل الدائرة العلوم يف التكوين

 تقديام علومال هذه يعمج تقديم مع اإلنسانية، والعلوم الفلسفة أي احلال: علوم يف التكوين ومسار هلا، اخلادمة

 ممتلك قفمث باحث لصناعة وذلك العاملية، اجلودة ومعايري املعتربة، األكاديمية وبالرشوط نافعا، جتديديا

 الالزمة. والبحثية القرائية واملهارات العلمي التكوين من األسايس للحد

 التالية: األساسية النقاط حول نامء أكاديمية أهداف تدور

 لوموالع والفلسفة الوحي عىل الدائرة العلوم بأساسيات املثقفني وعامة جلامعينيا الطالب إمداد 

 اإلنسانية.

 العلمي. والبحث للمعرفة الالزمة املنهجية اآلليات اكتساب من هلا املنتسبني متكني 

 وبناء نقداو وحتليال وصفا الفكرية املنظومات مع التعامل عىل املعينة املهارات وتنمية الكفاءات تقوية 

 والباحثني. الطلبة لدى

 :سادًسا: الربامج اإلعالمية واإلعالم اجلديد

املركز  ذة من نوافذ توصيل رسالته، وإيامًنا منيقدم املركز بعض الربامج اإلعالمية يف القنوات الفضائية كناف

برضورة أن توضع األفكار والنظريات يف حقول التفاعل العضوي بينها وبني قريناهتا ومثيالهتا من األفكار، 

بل إن نضج هذه األفكار وخصوبتها تتجود بعمق التفاعالت التي حتدث بني بعضها البعض؛ من هنا كان 

املعرفية والثقافية؛ تفعيل هذا النمط من املناشط، والعمل عىل ملء هذا الفراغ  أحد أهم أهداف مركز نامء

املعريف الذي تعاين منه احلركة الفكرية العربية، وذلك من خالل اإلعالم املرئي، حيث طرح املركز من خالل 



 

ضاء تي شغلت فمجلة من القضايا واملوضوعات الفكرية والرشعية ال« أوراق نامء»و« حوارات نامء»برناجمي 

الفكر العريب واإلسالمي الراهن، ومل جتد مساحة إعالمية تربز تباينات وجهات النظر املختلفة فيه، سعًيا من 

املركز لبناء منصة حوارية راقية جتمع الرأي والرأي اآلخر، يف حدود املقبول من االختالفات املنهجية 

 العامة. والعلمية، ويف إطار ينضبط بمحددات وثوابت اإلسالم


