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دعوة للمسامهة يف رفد جملة إرسيكا بمقاالت علمية

ال يخفــى عــى الباحثيــن يف مجــال التاريــخ والحضــارة االســامية أّن مجلــة إرســيكا التــي يصدرهــا مركزنا/مركــز 
األبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة اإلســامية )إرســيكا( التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســامي هــي مجلــة علميــة 
ــة  ــات العربي ــي اللغ ــز وه ــمية للمرك ــات الرس ــنة باللغ ــدة يف الس ــرة واح ــدر م ــات وتص ــددة التخصص ــة متع محّكم
ــوم،  ــون، والعل ــات، والفن ــخ الثقاف ــب الحضــارة اإلســامية مــن تاري ــع جوان ــى بجمي ــة والفرنســية وُتعن واإلنجليزي
ــة  ــة والتنمي ــة بالثقاف ــات المتعلق ــن الموضوع ــا م ــار وغيره ــم اآلث ــة، وعل ــرف التقليدي ــفة، واألدب، والِح والفلس
ــن يف  ــن المختصي ــات الباحثي ــا احتياج ــر فيه ــي ُتنش ــاالت الت ــي المق ــل أن تلب ــه. وتأم ــامي وخارج ــامل اإلس يف الع

ــورة. ــاالت المذك المج

وايمانــا مــن المركــز بأمهيــة الــدور الــذي لعبــه رجــال الفكــر والعلمــاء المســلمين يف بقــاع العــامل اإلســامي كافــة فقد 
خّطــط إلصــدار العــدد 19مــن مجلــة إرســيكا )ISSN 2148-2772( الخــاص بـــ "رجــال الفكــر والعلماء المســلمين 
يف إفريقيــا/ تراثهــم الفكــري والتاريخــي". ويعــود الســبب يف اختيــار هــذا الموضــوع إىل الحاجــة الملّحــة إلعطائــه 
حّقــه بالشــكل المطلــوب يف الدراســات األكاديميــة فضــا عــن تعرضــه أحيانــا إىل التشــويه مــن قبــل بعــض الباحثيــن 
الغربّييــن. ويســعى المركــز مــن خــال هــذا العــدد الخــاص لتعزيــز االهتمــام البحثــي بالجوانــب الثقافيــة والسياســية 
واالجتماعيــة للتاريــخ والحضــارة اإلســامية يف القــارة االفريقيــة مــن خــال تســليط الضــوء عــى مســامهات العلمــاء 
ــر  ــخ الفك ــى تاري ــم ع ــوا بصماهت ــن ترك ــن مّم ــن البارزي ــن، والمفكري ــة، والباحثي ــخصيات األدبي ــلمين، والش المس
ــا، ومّمــن ذاع صيــت إنجازاهتــم يف مجــال العلــوم اإلســامية واإلنســانية كالتصــوف،  والعلــوم اإلســامية يف إفريقي

واآلداب، والعمــارة، والفلســفة، وغيرهــا مــن مجــاالت الفكــر. 

وعليــه، يســّر مركزنــا دعوتكــم لرفــد مجلــة إرســيكا بمقــاالت علميــة لنشــرها يف هــذا العــدد الخــاص مــن المجلــة 
عــى أن تكــون البحــوث التــي تقّدموهنــا أصيلــة ومســتوفية لشــروط البحــث العلمــي والمنهجــي وغيــر منشــورة أو 
قيــد النشــر يف مجلــة أخــرى وقــت تقديمهــا. كمــا يجــب أال يتجــاوز عــدد كلماهتــا عشــرة آالف كلمــة واّل يقــل عــن 
ــم  ــة تخضــع للتقيي ــأّن البحــوث والمقــاالت المقدمــة للمجل أربعــة آالف ومخســمائة كلمــة دون الهوامــش، علمــا ب
والتحكيــم حســب األصــول العلميــة المتبعــة. وعــى الباحثــــ)ة( أن يقــّدم ملخصــا لبحثــه بحــدود 150 كلمــة وأن 
ــة بملــف مســتقل يتضمــن ملخصــا  ــزّود المجل ــه وي ــة عــى مضمون ــة دال ــا بخمــس كلمــات مفتاحي يكــون مصحوب
لســيرته الذاتيــة والعلميــة. هــذا وتجــدر اإلشــارة إىل أن آخــر موعــد الســتام البحــوث هــو 31 أغســطس 2022.

ويحدونــا األمــل يف أن تلقــى دعوتنــا اســتجابة مــن لــدن مجيــع الباحثيــن المهتميــن بتاريــخ رجــال الفكــر والعلمــاء 
المســلمين.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
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