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جائزة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
ألحسن كتاب في َح ْقلَي علم االجتماع وعلم النفس
()2019-2018

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة:
منذ إنشاء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 1401ه ( 1981م) ،وهدفه األساس
هو بناء رؤية إسالمية شاملة قادرة على صوغ نظام معريف إسالمي ،وتطوير منهجية للتعامل مع
األصول التأسيسية (القرآن الكرمي والسنة النبوية) ،ومع الرتاث اإلسالمي واإلنساين ،لتنزيل هداية
الوحي على الواقع وترشيد الطبائع ،وتطوير منهجية علمية لفهم واقع األمة والعامل املعاصر يف
ضوء املقاصد العليا لإلسالم؛ أمالً يف تكوين شخصية قادرة على التفاعل واإلسهام احلضاري.
وانطالقاً من إميان املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بأمهية العمل البحثي وضرورته احلضارية
بوصفه وسيلة مهمة من الوسائل اليت استخدمها املعهد للتعبري عن أهدافه ،وحرصاً على اإلفادة
من جهود الباحثني يف تطوير أفكارهم ضمن التخصص العلمي الذي ينشغلون به ،فقد ارتأى
املعهد أن خيصص جائزة سنوية ألحسن مؤلَّف يف احلقول املعرفية اليت ركز عليها املعهد منذ
نشأته .وال سيما حقول علوم الشريعة والعلوم االجتماعية واإلنسانية.
وتصص اجلائزة لعام  2019-2018حلقلني معرفيني مهمني :أحسن كتاب يف علم
خُ
االجتماع ،وأحسن كتاب يف علم النفس؛ نظراً لألمهية اخلاصة هلذين احلقلني ،إضافةً إىل
اهليمنة املعرفية الغربية الضاربة أطناهبا يف صوغ النظريات ويف مصادر املعرفة وأدواهتا املتصلة
هبذين العِْلمني.
ويأمل املعهد العاملي للفكر اإلسالمي من خالل هذه اجلائزة ،وباجلهود البحثية املتواصلة،
أن يسهم يف تطوير النظريات املتصلة هبذين العِْلمني ،انطالقاً من الرؤية احلضارية ،يف حماولة
لإلسهام يف الفعل احلضاري والعطاء اإلنساين.
طبيعة الجائزة وأهدافها:
أوالً :خُتصص اجلائزة تكرمياً للدراسات والبحوث واملؤلفات الفكرية ذات اإلضافة املعرفية
النوعية اجلديدة ،املتميزة يف إغناء الفكر اإلسالمي القائم :أوالً على القيم العليا احلضارية من
حيث البنية املعرفية ،وثانياً على قيم اإلصالح والتنوير والتجديد من حيث األهداف ،وثالثاً على
قيم الوسطية واالعتدال واحلوار احلضاري من حيث املنهج.
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ثانياً :هتدف اجلائزة إىل استثارة التفكري املعريف بوصفه فريضة إسالمية عند أهل العلم
واملعرفة والنظر والنقد والتأليف ،وتشجيعهم على املسامهة الفكرية النوعية يف بناء املعرفة اإلنسانية
املعاصرة واملستقبلية على القيم اإلسالمية العليا.
ثالثاً :تسهم اجلائزة يف إحداث الرتاكم املعريف يف العلوم واملعارف اليت حتتاج إىل الرؤية
اإلسالمية ،بوصفها رؤية تستمد ماهيتها من الوحي اإلهلي واهلدي النبوي.
رابعاً :اإلسهام يف تفعيل املناهج املناسبة للتعامل مع التفكري اإلنساين املعاصر وال سيما
الغريب منه.
شروط التقديم لنيل الجائزة:
رسل إىل اجلائزة غري منشور ورقياً أو إلكرتونياً.
 -1أن يكون الكتاب الـمـُ َ
 -2أن تتوفر يف البحث شروط البحث العلمي من حيث التوثيق واالقتباس وتقسيم الفصول
إخل( .مرفق تصور املعهد)
 -3ميكن مشاركة الرسائل اجلامعية على أن يتم تكييف هذه الرسالة وتطوير فكرهتا لتتسق مع
أهداف اجلائزة ورؤيتها ،مع التقيد بالشرط األول.
 -4أن يكون الكتاب مؤلَّفاً باللغة العربية وغري مرتج ٍم إليها.
 -5أن تتسق رؤية الكتاب مع الرؤية ال ُكليّة اإلسالمية (رؤية العامل) يف تأصيل العلوم واملعارف،
أمالً يف وضع نظريات إسالمية يف اجملاالت املعرفية.
 -6ال يقل حجم الكتاب عن ( )350صفحة ( 100ألف كلمة) ،خبـط ( Traditional

 ) Arabicحبجم (.)16

 -7جيوز كتابة الكتاب بصورة فردية أو مجاعية.
للمرشح أن يتق ّدم للجائزة بصورة فردية أو برتشيح من مؤسسته.
 -8ميكن ّ
أخل بأحد شروط اجلائزة أو بأحد
 -9تُسحب قيمة اجلائزة ،إذا اكتشف أن الكتاب ّ
أخالقيات البحث العلمي.
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 -10حيق للجنة العلمية أن حتجب اجلائزة يف حال عدم ارتقاء ال ُـمقدَّم إىل املستوى املطلوب.
يزود إدارة اجلائزة بسرية ذاتية وعلمية حم ّدثة.
 -11على املؤلف أن ّ

قيمة الجائزة

 -1اجلائزة األوىل :مخسة عشر ألف دوالر أمريكي ()$15000
 -2اجلائزة الثانية :عشرة آالف دوالر أمريكي ()$10000
 -3اجلائزة الثالثة :مخسة آالف دوالر أمريكي ()$5000
 -6تنظر إدارة النشر يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف إمكانية نشر األعمال الفائزة.
 -7تنظر إدارة الرتمجة يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف ترمجة هذه األعمال أو خمتصراهتا
إىل اللغات احلية األكثر انتشاراً يف العامل.
آليات التقديم:
 -1ملء منوذج املشاركة ،وإرفاق السرية الذاتية للمؤلِّف ،وصورة شخصية حديثة ،ونسختني
من الكتاب املؤلَّف (نسخة بنظام  ،wordونسخة بنظام ) pdf
 -2يتم إرسال الكتاب إىل العنوان اآليت arabicbookaward@iiit.org:باسم
األمني العام للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
 -3آخر موعد لتسلّم الكتاب هو 2018-12-31
 -4اإلعالن عن النتائج 2019-3 -1
 -5سيتم توزيع اجلوائز يف حفل خاص يقيمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بتاريخ
.2019-4-15
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مقترحات حول الكتاب َّ
المقدم للجائزة
 -1ملا كان املعهد العاملي للفكر اإلسالمي هو الذي يق ّدم هذه اجلائزة ،فإن من املتوقع أن
تأيت الكتب املقدمة إىل اجلائزة ضمن اهتمامات املعهد يف اإلصالح الفكري لواقع األمة

اإلسالمية ،لتأكيد قدرة هذه األمة على احلضور العلمي يف ساحة العامل عن طريق اإلسهام
الفاعل يف تطوير املعرفة العلمية يف حقوهلا املختلفة وترشيدها .وهذا يعين إعمال رؤية العامل
اإلسالمية يف التحليل النقدي للمعرفة والتقومي املوضوعي هلا ،واالشتباك مع الرؤى املرجعية
اليت تنطلق منها املعرفة املعاصرة وتطوير البديل حيث يلزم.
عما هو متداول من الكتب يف علم
 -2نتوقع أن يكون الكتاب مادة جديدة ختتلف ّ
االجتماع أو يف علم النفس من حيث املوضوع واملنهج .ويتناول نشأة املعرفة وتطورها
وحالتها الراهنة ،على املستوى العاملي .ومع أن األصل فيه أن يكون كتاباً علمياً (أكادميياً
متخصصاً) ،فإننا نأمل أن تتجلى األمهية العملية ملادة الكتاب يف دعمها للجهود العملية
الرامية إىل حتقيق النهوض احلضاري للمجتمعات اإلسالمية املعاصرة.

 -3إننا نأمل أن تأيت الكتب الفائزة باجلائزة يف املستوى العلمي الذي جيعل الكتاب أو ترمجته
إىل اللغات األخرى حدثاً علمياً بارزاً لدى اجلماعة العلمية املختصة يف موضوعه.
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المالحظات العامة في رقن المادة وتدقيقها
 -1يكون لكل كتاب مقدمة وخامتة؛ ويكون حجم المقدمة :يف حدود (2500كلمة)،
وتتضمن حتديد موضوع الكتاب ،وأهدافه ،وأمهيته ،وطبيعة األدبيات املتوفرة حوله،
ومنهجية البحث اليت سيسلكها الباحث .أما الخاتمة :فيكون حجمها يف حدود
( 2500كلمة) تتضمن خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا .واملقصود باخلالصة:
األفكار األساسية اليت يود الباحث أن يتجه تفكري القارئ إليها ،واملقصود بالنتائج:
اإلضافة املعرفية اليت متثل قمة الدراسة ،واملقصود بالتوصيات :كيفية توظيف األفكار اليت
قاد إليها البحث يف تطوير الواقع ،وبيان األسئلة اليت أثارها البحث وحاجتها إىل إجابات
عن طريق مزيد من البحوث.
 -2تقسيم الجسم الرئيسي للكتاب إىل عدد مناسب من األبواب والفصول واألقسام
الفرعية ،تتسق مع حجم الكتاب ،بعناوين مناسبة تتمايز فيها الفصول من بعضها ،وترتبط
كلها بعنوان الكتاب.
 -3يستعمل يف رقن املادة (أي صفها على الكمبيوتر) برنامج  ،MS wordsحرف
 ،Traditional Arabicحجم  ،16ويستعمل احلرف نفسه نوعاً وحجماً بلون
أسود للعناوين اجلانبية.
يتم توثيق اآليات القرآنية بعد نص اآلية مباشرة يف املنت ،وليس يف اهلامش .ويتم ذلك بني
ّ -4
قوسني مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان مث رقم اآلية أو اآليات .مثال( :البقرة:
 ،)79-78دون مسافة قبل الشارحة أو بعدها.
 -5إذا لزم وجود مادة باللغة اإلجنليزية ،فإهنا توضع من دون أقواس ،وحبرف من نوع Times
 ، New Romanحجم  ،13حبروف صغرية ما عدا أمساء األعالم فتبدأ حبرف كبري
وتكون باقي احلروف صغرية.
 -6يفضل أن تؤخد اآليات القرآنية من نص مربمج ومشكول ،وإذا تعذر فإن اآليات تطبع
ويفضل بني اآلية واألخرى نقطة ،وال مانع من وضع فاصلة بني فكرتني يف اآلية الواحدة
عندما تكون اآلية طويلة .ومتيز اآليات بإشارة اآلية أو اآليات املقتبسة قبلها وبعدها [ ].
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نظام التوثيق المعتمد
موضوع التوثيق
توثيق الكتب

مثال
العلواين ،طه جابر .من أدب االختالف إلى
نبذ الخالف ،هريندن-واشنطن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي2017 ،م ،ص.95
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التفتازاين ،سعد الدين .شرح التلويح على
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الفنت واملستقبل" ،مجلة إسالمية المعرفة،
عدد 85صيف(1437ﻫ2016/م) ،ص.20

توثيق األطروحات اجلامعية

مهورباشة ،عبد احلليم" .التأصيل اإلسالمي لعلم
االجتماع :مقاربة يف إسالمية املعرفة"( ،رسالة
دكتوراه ،جامعة سطيف ،2اجلزائر2014 ،م)،
ص.102
النبهان ،حممد فاروق" .مفهوم الصحة النفسية
لدى كل من مسكويه والغزايل" ،املؤمتر العاملي الرابع
للفكر اإلسالمي عن املنهجية اإلسالمية والعلوم
السلوكية والرتبوية ،اخلرطوم1987 ،م ،ص.14

توثيق حبوث املؤمترات والندوات

توثيق املقاالت اإلجنليزية

Harold, Linstone. “What I Have
Learned: The Need for Multiple Perspectives.” Futures Research Quarterly 5, Spring 1985, p. 47-61.

توثيق الكتب اإلجنليزية

Wayne, Boucher. (ed.). The Study of
the Future: An Agenda for Research.
Washington, DC: National Science
Foundation, 1977, p. 55
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باإلجنليزية

Charmaz, Kathy. Ground Theory, In:
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)2nd Ed., (pp.509-536

توثيق اآليات القرآنية

[قل إمنا العلم عند اهلل وإمنا أنا نذير مبني]
(امللك)26 :

توثيق يف املنت وليس يف اهلامش
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عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،باب:
ماع ،ج،4
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ص.104
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