مركز وقف للدراسات العلوم
اإلسالمية
المؤتمر العالمي الثاني في نظرية المنهاج النبوي في موضوع:

مفهومه وإشكاالته و قضاياه
استانبول-تركيا 17 - 16 ،يناير  2016م
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الـورقة التقدميية
تعد لفظة «التغيير» من املصطلحات العابرة للمجاالت والتخصصات العلمية والعملية ،حتى
إن احلديث عن التغيير وأساليبه وطرقه وشروطه ونتائجه ومعوقاته تلفيه يف اخلطط التدبيرية
لإلدارات واملنظمات والشركات واحلكومات وغيرها ،لينتقل تداوله بقوة يف اآلونة األخيرة إلى
املجال السياسي اجلماهيري خصوصا فيما تعيشه األمة اإلسالمية اآلن من حتوالت سياسية
عسيرة ومؤملة مبا رافقها وما يزال من تقتيل وتدمير وتعذيب تقترفه القوى املضادة للتغيير.
غير أن التغيير يف أصله سنة اهلل التي جتري باطراد يف كونه بشقيه الطبيعي والبشري،
وسنته الشرعية يف وحيه كتابا وسنة جتعل املكلف يف مسير تغييري مستمر توبة واستغفارا
وجتديدا لإلميان وترقيا يف معارج القرب من اهلل ،واألمة يف حركية تغييرية مستمرة يف التماس
أوجه الدعوة إلى اهلل ومطالب االستخالف يف األرض املتجددة التي ال تنحصر.
وعلى هذا األصل أسس اإلمام عبد السالم ياسني رحمه اهلل قوله املفصل يف التغيير يف
نظرية املنهاج النبوي من حيث شمولية املفهوم وعمق املضمون واستراتيجية املعاجلة ،فليس
مفهوم التغيير يف نظرية املنهاج النبوي مجرد استبدال وضعية بأخرى يف عاجل الزمن أو حتويل
أشكال إلى أخرى تعجال للنتائج ،إمنا التغيير يف النظرية عمل قصدي مركب يتعلق بإعادة بناء
أمة وحتصينها من االختراق الثقايف ،وهو ما يستلزم اعتماد استراتيجية ممتدة يف الزمن عبر
أجيال ،تعمل على التعبئة الواسعة لألمة إقناعا لها بجدوى التغيير وضرورته وصعوبته ،وتربية
لها على املشاركة صبرا وحتمال ،فللتغيير آالمه كما له آماله.
فإذا كان قصد التغيير التماس أفضل األحوال وأرقى املنازل والتحرر من أسوئها وأدناها،
فذلك ال يتأتى إال باملعرفة الدقيقة بأصل الداء فينا املستوجب للتغيير ،وهذا ما قعده اإلمام
ياسني بقوله« :فمن الفقه العميق ملا حل بنا من انحطاط أمس البعيد والقريب يبدأ التغيير»
(تنوير املؤمنات .)38/1
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فالتغيير بهذا العمق وبذاك الشمول ال يناسبه يف التدبير غير أسلوب احللم والتؤدة يف غير
ضعف ،وصالبة املوقف وقوة الرأي دومنا عنف ،وإال فاعتماد العنف أسلوبا يف التغيير عجلة
تعقبها ندامة ونزق ينم عن ضعف يف النفس وضآلة يف اخلبرة وقصر يف النظر.
¨فما املفهوم املفصل املقرر للتغيير يف نظرية املنهاج النبوي؟ وما فلسفته التي حتكمه؟
¨هل ميكن رصد معالم استراتيجية التغيير يف نظرية املنهاج النبوي؟
¨ما مبتدأ هذا التغيير وما منتهاه؟ وما مستوياته؟ وما مداخله؟
¨ما موقع اإلنسان الفرد يف مشروع التغيير لنظرية املنهاج النبوي؟ وما موقع املرأة يف
هذا املشروع؟
¨ما شروط التغيير يف نظرية املنهاج النبوي؟ وما عقباته وسبل جتاوزها؟
مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسني تنظم بشراكة مع جامعة صباح الدين زعيم باستانبول
وبتعاون مع مؤسسة دراسات العلوم اإلسالمية باستانبول ،ومؤسسة احلضارة باستانبول تنظيم
املؤمتر الدولي الثاني يف موضوع« :التغيير يف نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم
ياسني رحمه اهلل :مفهومه وإشكاالته وقضاياه»
ليكون مناسبة علمية يلتئم فيها الباحثون األكادمييون والعلماء وخبراء الفكر ملدارسة ومناقشة
موجبات تلك األسئلة وغيرها من خالل أبحاث علمية ينجزونها يف املوضوع وفق احملاور التالية:
حماور املؤمتر:
احملور األول« :مفهوم التغيير و فلسفته يف نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم
ياسني رحمه اهلل».
احملور الثاني« :مركزية اإلنسان يف املشروع التغييري يف نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام
عبد السالم ياسني رحمه اهلل».
احملور الثالث :إشكاالت التغيير يف نظرية املنهاج النبوي لإلمام عبد السالم ياسني رحمه اهلل
(عقبات نفسية وفكرية ،وتربوية ،ومجتمعية وسياسية)...
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احملور الرابع :آفاق استراتيجية التغيير يف نظرية املنهاج النبوي( :اجلماعة املسلمة ،امليثاق،
الدولة القطرية ،اخلالفة اإلسالمية)...
احملور اخلامس :قضايا التغيير يف نظرية املنهاج النبوي( :قضية املرأة يف التغيير ،موقع
املخالف يف التغيير ،التغيير السياسي ،التغيير التربوي ،التغيير االجتماعي)...
لغات املؤمتر:
¨العربية
¨التركية
¨اإلجنليزية
مواصفات البحث
أوال .مقاييس الصفحة:
¨من األعلى واألسفل  2,5سنتيم
¨من اليمني  3سنتيم
¨من الشمال  2سنتم
ثانيا .اخلط وحجمه:
¨الكتابة ببرنامج ()word
العربية:¨خط ()Traditional Arabic
¨حجم خط املنت16 :
¨حجم خط الهوامش14 :
¨حجم عنوان البحث18 :عريض
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¨حجم العناوين الفرعية  16عريض
ثالثا .نظام التوثيق يف الهوامش:
¨تخرج اآليات القرآنيىة بذكر اسم السورة ورقم اآلية وبينهما نقطتان ،مثل ( البقرة)2:
¨يتم عزو احلديث بذكر املخرج ،واملدون احلديثي والكتاب والباب ورقم احلديث.
¨يحال على املصادر واملراجع كما يلي:
¨عند أول إحالة على املصدر أو املرجع :يذكر اسم املؤلف ثم اسم الكتاب كامال ثم اسم
احملقق (إن وجد) ثم مكان النشر ثم الناشر ثم رقم الطبعة ثم تاريخها ثم رقم اجلزء والصفحة،
مثاله (ياسني ،عبد السالم ،تنوير املؤمنات ،بيروت ،دار لبنان ،ط2003 ،1م).8/1 ،
¨ويف اإلحاالت املوالية لنفس املصدر يكتفى بذكر اسم املؤلف والكتاب مختصرا ورقم اجلزء
والصفحة ,مثاله ( ياسني عبد السالم ،تنوير املؤمنات .)8/1
¨تستقل كل صفحة بأرقام هوامشها ،وال تتسلسل يف البحث كله.
رابعا .بداية البحث ونهايته:
¨يوضع أسفل عنوان البحث اسم الباحث كامال واملؤسسة التي ينتمي إليها وبريده اإللكتروني
¨يفتتح البحث مبقدمة علمية تتضمن فكرة البحث وقيمته العلمية ومحاوره واهم النتائج
التي خلص إليها واملنهج املتبع يف بناء البحث.
¨ويختتم البحث بخامتة تتضمن أهم النتائج التي أفضى إليها البحث مشفوعة بتوصيات
للمؤمتر إن أمكن.
¨يثبت يف نهاية البحث الئحة املصادر واملراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء املؤلفني.
¨عدد كلمات البحث بهوامشه والئحة مصادره ال تقل عن  5000كلمة وال تتجاوز  10000كلمة.
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مواعيد استقبال املشاركات واملؤمتر:
¨آخر موعد الستالم امللخصات  19أبريل 2015م.
¨موعد اإلشعار بامللخصات املقبولة  30أبريل.
¨آخر موعد الستالم بحوث املشاركة  27شتنبر 2015م.
¨موعد اإلعالن عن نتائج حتكيم البحوث  10نونبر 2015م.
¨آخر موعد الستالم البحوث املعدلة  22نونبر 2015م.
¨موعد انعقاد املؤمتر مبشيئة اهلل  16و 17يناير 2016م.
¨تكون جميع مراسالت املؤمتر عبر بريده اإللكتروني:
s c i e n t i f i c ommitte@yassine.org

¨مكان انعقاد املؤمتر هو مدينة إسطنبول ،ويتكفل املؤمتر بنفقات السفر واإلقامة واإلعاشة
خالل يومي املؤمتر.
واهلل املستعان
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