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 '' مختبر العلوم الدينية واإلنسانية وقضايا المجتمع''

 استكتاب لندوة علمية وطنية في موضوع:

 "العلوم الشرعية وأثرها في بناء المجتمع" 

 2021دجنرب    09واخلميس    08األربعاء  

 مقدمة: 
احلديث عن أثر العلوم الشرعية يف بناء اجملتمع؛ يقتضي يف مستوى من املستوايت، االنتقال هبذه    إن

اجملتمع؛ على   بناء  مؤثرة يف  العلوم  تكون هذه  أن  إىل مستوى  وتدريسا،  أتليفا،  العامل  املستوى  العلوم من 
 ... املستوى العقدي، والفكري، والسيكولوجي، واالجتماعي، والثقايف، والسياسي

ومقاصدها الشرعية  العلوم  وظائف  بيان  يف  النظر  إعادة  يقتضي  ابلفرد    ،هذا  مرتبطة  علوم  فهناك 
 ... كعلم العقيدة، وعلم الفقه، وعلم التفسري، وفقه احلديث، وعلم األخالقواجملتمع ابألصالة؛ 

واالستنباط؛ وعلوم  وهناك علوم خادمة مقصودة ابلتبع؛ كعلم أصول الفقه الذي يضبط عملية الفهم  
القرآن اليت تضبط قراءة وفهم النص القرآين؛  وعلوم احلديث اليت تضبط النصوص احلديثية من حيث القبول  

 والرد.

هذا التصور يقتضي على مستوى التأليف والتدريس، مراعاة التكامل بني العلوم الشرعية، وإقامة    إن
عل تدريس  يف  واألخالقي  العقدي  البعد  استحضار  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  بينها    الشريعة م  و اجلسور 

 أصالة حبياة الفرد واجملتمع. ةاملرتبط 

الشرعية  العلوم  إىل  نظران  تتضافر  ،إذا  واالستجابة    وجدانها  واجملتمع،  الفرد  تدين  لضبط  بينها  فيما 
فالعقيدة تنظم عالقة الفرد واجملتمع ابخلالق على مستوى أركان    ؛حلاجات املكلفني يف مجيع جماالت احلياة

اليت تعتين بتوحيد هللا تعاىل، وما ينجم عن ذلك من حترر من كل معبود سوى هللا تعاىل، وما يتبع    ،اإلميان
 ميان بباقي األركان؛ اليت جتعل الفرد واجملتمع  مستحضرين مراقبة هللا يف مجيع جماالت احلياة. ذلك من اإل
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البناء   مؤثرة يف  العقيدة  والتشرذم؟ كيف جنعل  التفرقة  بدل  التوحيد  العقيدة مسامهة يف  كيف جنعل 
لل   للفرد  النفسي االجتماعي  ابلفقهوالبناء  العقيدة  تربط  وكيف  يتخلص    مجتمع؟  من  حىت  العقيدة  علم 

 التجريد الذي أحاط به يف علم الكالم؟ 

وعلم   الفقه،  وعلم  العقيدة،  علم  بني:  واملمارسة  والتدريس،  التأليف،  مستوى  على  نربط  كيف 
الشريعة؛ عقيدة،   إىل حتقيق مقاصد  اجملتمع  الذي يوجه  الواسع  الفقه  مفهوم  بذلك إىل  لنعود  األخالق؟؛ 

 وعمال، وأخالقا؛  

ال جنعل  والبيئي، كيف  واالجتماعي،  النفسي،  املستوى  على  واجملتمع  الفرد  حباجات  مرتبطا  فقه 
 واالقتصادي، والسياسي...؟ وكيف يكون الفقه مواكبا لتطور اجملتمع يف مجيع جماالت احلياة؟ 

املوضعي، إىل التفسري املوضوعي الذي يرتبط حباجات اجملتمع    كيف ننتقل بعلم التفسري، من التفسري 
حىت يكون القرآن العظيم قريبا    ،ع جوانب احلياة؟. إن التفسري املوضوعي اآلن، أصبح ضرورة ملحةيف مجي

 من الناس، وقريبا من مهومهم وحاجاهتم، وجييب عن أسئلتهم ومشكالهتم.

النبوية املطهرة؛ حىت جنعلها قريبة من مشكالت اجملتمع،   وكيف نعيد النظر يف ترتيب دواوين السنة 
 1اهنة، وأسئلته احلارقة؟ وقضاايه الر 

والدرس   الفقهي،  والدرس  العقدي،  الدرس  يف  حاضرة  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  جنعل  وكيف 
 األصويل، والدرس التفسريي، والدرس احلديثي؟  

لتكون فاعلة يف بناء فكره، وإعادة    ،جنعل العلوم الشرعية قريبة من اجملتمع  من خالل هذه الرؤية إننا  
ت طرق  يف  على  النظر  الرتكيز  التدريس؛  مستوى  على  يقتضي  وهذا  وعمله.  سلوكه  ومسالك  فكريه، 

 املواصفات األخالقية لطلب العلم يف خمتلف العلوم الشرعية.

ما نالحظه اآلن يف جمال تدريس العلوم الشرعية، أن هذه العلوم تبقى فقط عبارة عن مسائل علمية،  
حال العلوم الشرعية اآلن؛ أهنا علوم    ؛ة السلوكية األخالقية للطلبةال تؤثر على البنية الفكرية، وال على البني

 خاصة بفئة قليلة من اجملتمع. 

 
)موسوعة    - 1 ثالثة جماالت كربى، ومست كتاهبا:  العمال، وفق  أحاديث كتاب: كنز  ترتيب  النرباوي إبعادة  األستاذة خدجية  قامت  اإلطار  يف هذا 

 م.2008 -ه1429، 2أصول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي(. وقد طبع الكتاب يف ستة أجزاء، من منشورات دار السالم، القاهرة، ط
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 ولتغيري هذه الوضعية، ال بد من:

: إعادة النظر يف طرق التأليف، وطرق التدريس؛ حىت تكون خمرجات العلوم الشرعية، خمرجات مرتبطة  أوال 
 احلياة؛ حباجات اجملتمع يف مجيع مناحي 

الفرد  اثنيا  وسلوك  فكر،  بناء  إعادة  يف  واالخالقية  املنهجية،  الناحية  من  الشرعية  العلوم  من  االستفادة   :
 واجملتمع على املستوى النفسي، واالجتماعي، والثقايف...

 : احملاور املقرتحة للندوة

 علم على حدة(. : وظائف العلوم الشرعية:)الوظائف العامة، والوظائف اخلاصة بكل احملور األول
 : مقاصد العلوم الشرعية، وعالقتها ببناء اإلنسان واجملتمع. احملور الثاين

الثالث والسياسي، احملور  واالجتماعي،  التعليمي،  اجملتمع:)اجملال  يف  الشرعية  العلوم  أتثري  جماالت   :
 واالقتصادي، واألخالقي، واملنهجي...( 

 التنزيل قدميا وحديثا؛ لتفعيل أتثري العلوم الشرعية يف بناء اجملتمع املعاصر. : جهود ومقرتحات احملور الرابع
 : مواعيد مهمة

 .2021شتنرب  10: طلبات املشاركةآخر أجل لتلقي  -

 .2021شتنرب    15:  فقط املقبولة  طلبات املشاركة الرد على  -

 .2021نونرب   10آخر أجل لتلقي األوراق العلمية يف صيغتها النهائية:   -

 . 2021نونرب  24:  فقط املقبولة األوراق العلمية  الرد على -

 . 2021دجنرب    09  -  08اتريخ انعقاد الندوة:   -

 : املشاركة  ضوابط
 لندوة. ل  املعلنةاور احملأن يندرج املوضوع املقرتح ضمن   -
  يوضح كلمة    400لبحث يف حدود  ل  مشروعا  ويتضمنطلب املشاركة إىل الربيد اإللكرتوين للندوة    يرسل  -

 فق بسرية علمية خمتصرة يف حدود صفحة واحدة. ر إشكالية البحث وقيمته العلمية وأهدافه وحماوره، وي
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املعتمد لكتابة األوراق العلمية هو    - للهوامش؛    12للمنت و  16حجم    Traditional Arabicاخلط 
 من مجيع اجلهات.  cm2,5مع هوامش بعد، 03pt قبل و  0ptوبني الفقرات ، 1,15التباعد بني األسطر 

أول ذكر    ،برتقيم جديد و  كل صفحة    اإلحاالت تكون أسفل  - التوثيق عند  بياانت  االلتزام برتتيب  مع 
واترخيها، دار النشر، الصفحة  للمصدر كالتايل: عنوان الكتاب، اسم املؤلف، احملقق إن وجد، رقم الطبعة  

 أو اجلزء والصفحة. 
 توضع الئحة املصادر واملراجع آخر البحث مرتبة ألفبائيا حسب عناوين الكتب. -
تتضمن    - البحث  من  األوىل  ومؤسسة    فقط الصفحة  األكادميية   وصفته  الباحث  واسم  البحث  عنوان 

انتمائه وملخصا للبحث يف حدود عشرة أسطر ومخس كلمات مفتاحية، ويرتجم عنوان البحث وامللخص  
 والكلمات املفتاحية للغة اإلجنليزية. 

 nadwat.mokhtabar21@gmail.comاإللكرتوين للندوة هو: الربيد  -

 صفحة.  20و    15 ها النهائية بني الورقة العلمية يف صيغت -
 مجيع األوراق املقدمة ستخضع للتحكيم العلمي من قبل جلنة متخصصة.   -
  يلتزم املخترب بنشر أعمال الندوة ضمن كتاب خاص أبعماهلا. -
 املخترب ال يلتزم بتوفري اإلقامة أو التغذية للمشاركني. -

 : جلنة اإلشراف والتنظيم 
 الشرقي. د. إدريس -
 د. سعيد حليم.  -
 د. حممد احلاجي الدريسي. -
 د. حممد السايح. -
 د. هشام مومين.  -


