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ت إليه بما كسبت أيديها، ولها موقع يمكن  ،األمة اليوم لها واقع هو الذي تدنَّ

فتابت توبة منهاجية  ،فسّبحت ،شاهدة على الناس، إن هي أفاقتج إليه، أن تعرُ 

نصوحا؛ موقع مختار لها، على علم على العاملين، من قبل رب العاملين }رب الناس 

ملك الناس إاله الناس{. موقع يمكن أن ترقى إليه وال تشقى، إن هي انطلقت مما 

م في األمر كله؛ في الرؤية انطلق منه أولها: من هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقُو

واملنهاج واملمارسة: الرؤية الجامعة في التصور، واملنهاج الجامع في مراحل السير، 

لي املنهاج. ّزِّ
َ
ن ُواملمارسة الجامعة لدى حملة الرؤية وم 

اجتمعت هذه األمة ولن تجتمع يوما إال على الرؤية الجامعة واملنهاج  وما

 الجامع والشخصية الجامعة. وكل ذلك في القرآن أو من صنع القرآن.

ومفاتيح القرآن التي أضاعت األمة بالتدريج عددا من نسخها األصلية عبر 

كبرى هي مصطلحاته الحاملة ملفاهيمه املكونة ألنساقه الصغرى وال ،القرون

" الذي هو العلم. "وإنما أبواب كل علم القرآنوالنسق العام الكلي. وهي هي أبواب "

ُعلم مصطلحاته". 

ُ
 
ثم ". إقامة املصطلح األصل وما تقتضيهسترجع حق االسترجاع إال بـ"ولن ت

": مصطلح علوم األمة متفاعلة مع املصطلح الفرع" في بتتبع آثارها سلبا وإيجابا

ثم بتصور حضورها في مختلف أصناف اإلنسان عبر القرون، الزمان واملكان ُو

  .من الرؤية الجامعة الصانعة لغد األمةض: الشرعية واإلنسانية واملادية العلوم

كان هذا املوضوع املقترح من مؤسسة البحوث  ،أجل تلمس معالم ذلكمن 

للمؤتمر العالمي الرابع للباحثين في القرآن الكريم  ،والدراسات العلمية )مبدع(

ُوعلومه؛ موضوع:

 المصطلح القرآني وعالقته بمختلف العلوم

 الرابطة املحمدية للعلماءبتعاون مع  ،والذي سينجز إن شاء هللا تعالى

ُباملغرب. وباهلل التوفيق.

 ديباجة:
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ُاألمة.بيان مركزية القرآن الكريم في جهود نهضة  -1

ُبيان حضور القرآن الكريم في مختلف علوم األمة. -2

ُالتعاون على إنجاز املعجم املفهومي للقرآن الكريم. -3

 
 املحور األول: مفهوم املصطلح القرآين

ُلدى املعجميين. -

 لدى املفسرين. -

 لدى املصطلحيين. -

 اثلاين: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم الرشعية املحور
ُعالقته بعلوم القرآن والحديث. -

 عالقته بأصول الدين وأصول الفقه. -

 ..عالقته بالفقه واألخالق... -

 املحور اثلالث: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم اإلنسانية
ُعالقته بعلوم اللغة واألدب. -

 .والتاريخ عالقته بعلوم النفس والتربية واالجتماع -

 ..عالقته بعلوم التدبير واالقتصاد والسياسة... -

 املحور الرابع: عالقة املصطلح القرآين بالعلوم املادية
ُعالقته بعلوم الهندسة والعدد. -

 عالقته بعلوم الفيزياء والكيمياء واألرض والفلك. -

 ..عالقته بعلوم الحياة والصحة... -

 القرآين املحور اخلامس: جهود علمية دلراسة املصطلح

ُجهود القدماء. -

 جهود املحدثين. -

 جهود مؤسسة )مبدع(. -

 :املؤمتر أهداف

 :املؤمتر حماور
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ُمؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( (1

 الرابطة املحمدية للعلماء (2

 
ُجامعات القرآن الكريم، وكلياته وأقسامه في الجامعات والكليات. (1

ُمراكز البحث في القرآن الكريم، والسنة والسيرة النبوية. (2

 الجمعيات العلمية املتخصصة، أو املهتمة بالقرآن الكريم وعلومه. (3

 املجامع الفقهية واإلسالمية واللغوية. (4

 املؤسسات واملنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع املؤتمر. (5

 الباحثون املتخصصون واملهتمون. (6

 
َصا فيما ال يجاوز صفحتين، يتضمن موضوع البحث  (1

ّ
يقدم الباحث ملخ

ويرسله عبر البريد  .وأهدافه وعناصره األساسية وعالقته بمحاور الندوة

ُاإللكتروني في وقته املحدد، مرفقا بسيرة علمية .

 يتحرى البحث الجدة والعمق والقصد، وااللتزام بالشروط العلمية واملنهجية. (2

 ( صفحة بما في ذلك املراجع واملالحق.40(  و )30يتراوح حجم البحث بين ) (3

( في املتن، 16(، حجم )Traditional Arabicيكتب البحث ببرنامج )وورد(، بخط ) (4

 ( في الهوامش.14و)

 .توضع لكل صفحة أرقام هوامشها الخاصة بها في األسفل (5

 في آخر  (6
ً
َبث قائمة املصـادر واملراجع مستوفاة

ْ
ث
 
 على حروف املعجم.ت

ً
 البحث مرتبة

م  اسم  الكتاب على اسم مؤلفه في الهوامش، وفي قائمة املصادر واملراجع. (7  يقدَّ

 اإللكتروني.  يرسل البحث في وقته املحدد، بالبريد (8

 تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي. (9

، بعد قبول بحثه، مختَصًرا له في ) (10
 

ل الباحث ( صفحات على األكثر، 10يرسِّ

من أهم عناصره ونتائجه وتوصياته. وهذا املختصر هو الذي سيعرض في يتض

 جلسات املؤتمر.

 :املنظمة اجلهات

 :للمشاركة املدعوة اجلهات

 :املشاركة شروط
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  :ُم.2016 مارس 31هـ املوافق  1437 رجب 03تاريخ التوصل بملخصات البحوث

  :م.2016 أبريل 30املوافق  ه1437 شعبان  04تاريخ اإلعالن عن القبول األولي للبحوث 

  :م.2016 أكتوبر 31 هـ املوافق 1438 محرم  30تاريخ التوصل بالبحوث كاملة 

 م.2016 دجنبر 31املوافق هـ1438ربيع الثاني 02 :إلعالن عن القبول النهائي للبحوثتاريخ ا 

  :2017/ أبريل/ 16-15-14املوافق   هـ1438 رجب 19-18-17تاريخ انعقاد املؤتمر  

 

 
 بنفقات اإلقامة أيام املؤتمر. املنظمة تتكفل الجهات

 

 
  

ُاملغرب. -30040فاس  - 6012: أ.د. الشاهد البوشيخي، ص.ب: العنوان البريدي

ُ(212) 5 35 96 29 20:  الناسوخ        84 28 96 35 5 (212): الهاتف

ُ

 mobdiimotamar4@gmail.com :العنوان اإللكتروني للمؤتمر
 

 :مهمة مواعيد

 :ملحوظة

 :واملراسلة االتصال
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