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 نادي الفلسفة السوداني

 :يقيم مؤتمره السنوي بعنوان

 (المشروع الفكري لألستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد)

 م6102أكتوبر  62-62 

ينوى نادي الفلسفة السوداني إقامة سلسلة من المؤتمرات السنوية التي يهدف من 
ينظم نادي ورائها إلى تسليط الضوء على مساهمات المفكرين السودانيين، وفي هذا السياق 

المشروع الفكري لألستاذ محمد أبو )بعنوان لهذا العام  ه السنويالفلسفة السوداني، مؤتمر 
، والذي يصادف الذكرى م بالخرطوم6102 أكتوبر 27 -26لك يومي وذ، (القاسم حاج حمد

ستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد مفكر السوداني األال السنوية الثانية عشر على رحيل
 شروعالممن خالله نادي الفلسفة السوداني مؤتمر يتناول  ينظم، وبهذه المناسبة (6112ت)

في قامة حاج حمد ال  (مفكر رحيل )ذكرى فاالحتفاء ب، تحلياًل ونقداً  حاج حمد الفكري ل
مستوى المقاربات  إلىبل يتجاوز ذلك  والمدح، التعريف واإلشادةحسب منظورنا على يقتصر 

 .الفكري هعو النقدية لمشر 

المفكرين الذين ساهموا في تطوير المداخل التأسيسية أهم أحد ُيعد حاج حمد 
العربية واإلسالمية  ساحة الفكريةومن الذين أثروا ال لفكر اإلسالمي المعاصر،ل والمنهجية

جملة من مشروعه الفكري  عالج .الخالقنظري ال هاتميزت بطابععديدة وبكتابات بكتب 
تمتاز بالجدة  مشروعه على أفكار ومضاميننطوي يو  ،القضايا الشائكة، بروح نقدية تحليلية
 .وحديثاً  ديماً في الفكر اإلسالمي قخارج إطار ما هو متعارف عليه 

مع  -داخل وخارج السودان -الباحثين والمثقفين عاطيأن ت جدير بالمالحظةوال
أو  عن االتفاق غض النظروب. واحد مستوى، لم يكن على حاج حمد المنجز الفكري ل

القارئ المتفحص والمتأمل لكتابات حاج ، فإن ل حاج حمدي فكر مع المشروع ال االختالف
في ظل خاصًة ، مدى أهمية ما قدمه حاج حمد من إسهام مقدر نكرييستطيع أن ال  حمد،

 . الفكر اإلسالمي اليومرزح تحتها يالتي المأزومة الفكرية والمنهجية  وضعيةال



 أهداف المؤتمر

التعريف بمساهمات المفكرين السودانيين بشكل عام، ومساهمة المفكر السوداني محمد / 0
 .أبو القاسم حاج حمد بشكل خاص

بما يسمح بتجاوزه نحو تأسيس ، ونقداً  وتحليالً  اً درسالمشروع الفكري ل حاج حمد تناول / 6
مقاربة جديدة للنصوص الدينية تستثمر المناهج الحديثة وتستفيد من منجزات العلوم 

 .االجتماعية واإلنسانية

 المؤتمر محاور

 .ل حاج حمد السيرة الذاتية والفكرية/ 0

 .حاج حمدالتجربة السياسية ل / 6

  .والطبيعة جدلية الغيب واإلنسان/ 3

  .أبستمولوجية المعرفة الكونية/ 2

 .إسالمية المعرفة/ 5

 .قضايا التفكير المنهجي عند حاج حمد/ 2

  .العالمية اإلسالمية الثانية/ 7

  .منهجية القرآن المعرفية/ 8

 .المناهج و الفلسفات الغربية الحديثة في مشروع حاج حمد/ 9

  .الموقف من التراث/ 01



 .مفهوم الحاكمية/ 00

  .عند حاج حمد التجديد/ 06

محمود محمد : دراسات مقارنة بين مشروع حاج حمد ومشاريع أخرى ذات صلة/ 03
 .الخ..طه، حسن حنفي، طه عبد الرحمن، محمد عابد الجابري، محمد أركون

 .أية محاور ذات صلة/ 02
 شروط المشاركة

شكاليات وأهداف ال أن يكون البحث ضمن/ 0  .مؤتمرمحاور وا 
 (.في حدود صفحة واحدة) كلمة 311أال يتجاوز ملخص البحث  /6
 .، والجدية المعرفيةبحثية، والجودة العلميةبالمنهجية ال بحوث المقدمةأن تلتزم ال/ 3
 .ةصفح 05، وال يقل عن ةصفح 31ال يتجاوز البحث  /2

 02حجمه  Simplified Arabic وبخط Word مكتوبًا على برنامجالبحث ن يكون أ /5
 .02والعناوين 

يراد قائمة المصادر والمراجع في نهاية / 2 التهميش وتوثيق المراجع أسفل الصفحة، وا 
 .البحث

 .مؤتمربالمواعيد المرتبطة بآجال تقديم العمل وانعقاد ال االلتزام/ 7
 مواعيد مهمة

 .م2610 مارس 01: المشاركةاستمارة ملخص البحث و إلرسال  موعدآخر  - 

 . م6102مارس 05: الرد بقبول الملخصات -

 .م6102 يوليو 01 :كاملةالبحثية  وراقلقبول األ موعدآخر  -
رسال دعوات المشاركة -  . م6102سبتمبر  0: للبحوث المقبولة الردود النهائية وا 



 .م6102أكتوبر  0: إرسال برنامج المؤتمر للمشاركين -

 .م2610 أكتوبر 27و26يومي  :مؤتمرانعقاد التاريخ  - 

 تنبيهات
 وملخص البحث والورقة البحثية بعد اكتمالها وسيرة ذاتية مختصرة إلى إرسال االستمارة/ 0

  izeldinn@yahoo.com :البريد االلكتروني

أيام  بالفندق اإلقامةالداخلي والضيافة و  التنقلنفقات  الجهة المستضيفة للمؤتمرل تتحم/ 6
 .من خارج السودان ألصحاب البحوث المقبولة ،فقط مؤتمرال

 رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مجدي عزالدين حسن. د لالستفسار االتصال على -
  11629900871613على الرقم 
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 مؤتمر في المشاركة استمارة
 حمد حاج القاسم أبو محمد لألستاذ الفكري المشروع

 م6102 أكتوبر 26-27
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