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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم:

تتجلى وظيفة النظر المقاصدي في تسديد الوجود اإلنساني في مختلف مستوياته، 

نظر يتأسس على كليات وأصول، وينضبط لقواعد وهو  وفق هدايات الوحي ومقاصد الشرع،  

ومبادئ توجهه في معالجة مختلف اإلشكاالت والنوازل التي تحف حياة اإلنسان في مختلف 

 .المجاالت

لمقاصدي في ضوء حاجات االجتهاد المعاصر الذي يتفاعل مع وتزداد أهمية النظر ا

قضايا تتسم بالجدة والتعقيد والتركيب وتزاحم المصالح، مما يقتضي معمارا منهجيا يتسم 

وهذا ما يجعل الحاجة ملحة لبذل الجهد في وضع رؤية منهجية لالجتهاد   .بالتكامل والنسقية

الذي أّثله علماء األمة المبرزين في هذا المجال   والنظر المقاصدي تفيد من التراث المقاصدي

في مؤلفاتهم والتفعيل في اجتهاداتهم الفقهية وتفاعلهم مع  على مستوى التقعيد

عبد السالم ومنهم اإلمام الجويني والغزالي والعز بن النوازل والقضايا التي عاصروها، 

  وغيرهم. ،والقرافي والشاطبي

الذي تحتاجه األمة في اللحظة الراهنة، ليس مجرد نظر فلسفي  لكن العمل التقعيدي

مجرد بل تقعيد وظيفي من أجل اإلعمال والتوظيف في معالجة القضايا والتحديات 

 المعاصرة التي تواجهها األمة المسلمة، ويقتضيها شهودها الحضاري.

لعلماء إن الواقع المعاصر يستنهض همم المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وا

والباحثين من أجل التفاعل مع اإلشكاالت الراهنة التي تواجه األمة اإلسالمية خصوصا، 

والوجود اإلنساني عموما. وهي قضايا مستجدة يفرض الواجب على هذه النخبة أن تتصدى 

لها، وتسهم في تأطير الحياة اإلنسانية ليبقى حبلها مستمسكا بالشرع الحكيم، وتوجيه 

اعات لمواطن الفعل الحقيقية واالستراتيجية التي يقتضيها القيام بواجب األفراد والجم

عمارة األرض، والوفاء بمقتضيات اتباع الرسالة المحمدية التي جعلها اهلل رحمة للعالمين، 

)لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم، ومن 

 ة الدنيا واآلخرة(.ضيق الدنيا إلى سع

استكتابا المركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة    وفي هذا السياق يعلن

، وهو حلقة انخرط فيهاالستراتيجي الذي العلمي مشروعه  ضمنفي كتاب جماعي محكم 

دورة ات علمية، كان آخرها،  رمكملة لما سبق من أنشطة، ومستثمر لما نظمه من ندوات ودو

 مهارات االجتهاد المقاصدي"."ية في تدريب
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 : اثنينويضم الكتاب محورين 

 المحور األول: التقعيد المنهجي لتفعيل النظر المقاصدي 

 من المحاور المقترحة:

 ضوابط النظر المقاصدي في القضايا المعاصرة •

 ضوابط الموازنات الشرعية •

 قواعد الترجيح بين مراتب المصالح •

 لح الفردية والجماعيةاالمص النظر المقاصدي بين •
 

 المحور الثاني: النظر المقاصدي في القضايا المعاصرة 

  من المحاور المقترحة:

المجال -قضايا التنمية الشاملة: المجال التعليمي التربويالنظر المقاصدي في  •

 المجال المهني ...-الطبي

 يةواالقتصاد يةقضايا المالالالنظر المقاصدي في  •

 قضايا األسرة والبناء المجتمعيالنظر المقاصدي في  •

 وفقه المرحلة االنتقالية.   ، الدولة ، وبناء  قضايا التعددية وإشكال تدبيرها النظر المقاصدي في   •

 آفاق بناء المشترك اإلنساني وسط اختالف الثقافات وتناقض المصالح. النظر المقاصدي في   •

 .... في الغرب وغيره   اإلسالمي بمجتمعات غير المسلمين نوازل الوجود  النظر المقاصدي في   •
 

 شروط المشاركة في الكتاب:  
 

 االلتزام بأرضية الكتاب الجماعي، والحرص على جدة الموضوع ووظيفيته. .1

 االلتزام بمنهجية البحث العلمي األكاديمي في إنجاز الموضوع. .2

. )يشمل إشكالية فبراير 10كلمة قبل  300البحث في حدود  إرسال ملخص مشروع .3

 محاور البحث(.-المنهج المعتمد – العلمية تهقيم-البحث

 إرسال مختصر السيرة الذاتية للباحث. .4

 .2021 /15/04كلمة( قبل  8000و 4000إرسال البحث كامال )بين .5

 تخضع جميع البحوث للتحكيم من قبل لجنة علمية. .6

 معلومات التوثيق على الشكل اآلتي:ترتب  .7

اسم الكاتب العائلي ثم يتبعه بفاصلة، واالسم الشخصي متبوعا بنقطة، ثم اسم 

الكتاب، ثم اسم المترجم أو المحقق، ثم دار الطبع، والبلد، رقم الطبعة، ثم سنة 

  الطبع، ثم الصفحة أو الجزء والصفحة. مثال:
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السالم للطباعة ، دار المقاصدي رؤية تنزيليةالنظر . محماد بن محمد، رفيع

 .79، ص 2010، 1، طالقاهرة، والترجمة لنشر والتوزيعوا

 يرسل ملخص المشروع وملخص السيرة الذاتية عبر الرابط اآلتي: .8

 العنوان اآلتي: إلى PDFو WORD األبحاث المقبولة في نسختينترسل  .9

 

 :  للكتابأعضاء اللجنة العلمية  

 

  أبو زيد د. وصفي عاشور •

  أمينة سعدي. ةد •

 د. أحمد كافي •

 رفيعد. محماد  •

 د. عبد الصمد المساتي •

 د. ربيع حمو  •

 د. يونس محسين •

  د. سالم الشيخي •

 د. نور الدين قراط •

 د. أحمد بوعود •

 د. أحمد العمراني •

 يد. عبد الغني يحياو •

 عبد الحليم آيت أمجوضد.  •

 

https://docs.google.com/forms/d/1Ec-NWrGixxfhFaSqpwa6P3wucWs59FQMvyroQc8IZDY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ec-NWrGixxfhFaSqpwa6P3wucWs59FQMvyroQc8IZDY/edit
mailto:makasid.center@gmail.com

