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دعوة للمسامهة يف رفد جملة إرسيكا بمقاالت علمية
ال يخفــى عــى الباحثيــن يف مجــال التاريــخ والحضــارة االســامية ّ
أن مجلــة إرســيكا التــي يصدرهــا مركزنا/مركــز
األبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة اإلســامية (إرســيكا) التابــع لمنظمــة التعــاون اإلســامي هــي مجلــة علميــة
مح ّكمــة متعــددة التخصصــات وتصــدر مــرة واحــدة يف الســنة باللغــات الرســمية للمركــز وهــي اللغــات العربيــة
واإلنجليزيــة والفرنســية و ُتعنــى بجميــع جوانــب الحضــارة اإلســامية مــن تاريــخ الثقافــات ،والفنــون ،والعلــوم،
ِ
والحــرف التقليديــة ،وعلــم اآلثــار وغيرهــا مــن الموضوعــات المتعلقــة بالثقافــة والتنميــة
والفلســفة ،واألدب،

يف العــامل اإلســامي وخارجــه .وتأمــل أن تلبــي المقــاالت التــي ُتنشــر فيهــا احتياجــات الباحثيــن المختصيــن يف
المجــاالت المذكــورة.

وايمانــا مــن المركــز بأمهيــة الــدور الــذي لعبــه رجــال الفكــر والعلمــاء المســلمين يف بقــاع العــامل اإلســامي كافــة فقد

خ ّطــط إلصــدار العــدد 19مــن مجلــة إرســيكا ( )2772-2148 ISSNالخــاص بـــ "رجــال الفكــر والعلماء المســلمين

الملحــة إلعطائــه
يف إفريقيــا /تراثهــم الفكــري والتاريخــي" .ويعــود الســبب يف اختيــار هــذا الموضــوع إىل الحاجــة
ّ

ح ّقــه بالشــكل المطلــوب يف الدراســات األكاديميــة فضــا عــن تعرضــه أحيانــا إىل التشــويه مــن قبــل بعــض الباحثيــن

الغرب ّييــن .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
ممــن تركــوا بصماهتــم عــى تاريــخ الفكــر
المســلمين ،والشــخصيات األدبيــة ،والباحثيــن ،والمفكريــن البارزيــن ّ

وممــن ذاع صيــت إنجازاهتــم يف مجــال العلــوم اإلســامية واإلنســانية كالتصــوف،
والعلــوم اإلســامية يف إفريقيــاّ ،
واآلداب ،والعمــارة ،والفلســفة ،وغيرهــا مــن مجــاالت الفكــر.

وعليــه ،يسـ ّـر مركزنــا دعوتكــم لرفــد مجلــة إرســيكا بمقــاالت علميــة لنشــرها يف هــذا العــدد الخــاص مــن المجلــة

عــى أن تكــون البحــوث التــي تقدّ موهنــا 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 و ّ
ال يقــل عــن

أربعــة آالف ومخســمائة كلمــة دون الهوامــش ،علمــا بـ ّ
ـأن البحــوث والمقــاالت المقدمــة للمجلــة تخضــع للتقييــم
والتحكيــم حســب األصــول العلميــة المتبعــة .وعــى الباحثــــ(ة) أن يقــدّ م ملخصــا لبحثــه بحــدود  150كلمــة وأن

ـزود المجلــة بملــف مســتقل يتضمــن ملخصــا
يكــون مصحوبــا بخمــس كلمــات مفتاحيــة دالــة عــى مضمونــه ويـ ّ

لســيرته الذاتيــة والعلميــة .هــذا وتجــدر اإلشــارة إىل أن آخــر موعــد الســتالم البحــوث هــو  31أغســطس .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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