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دعوة إىل المشاركة يف الندوة :
ً
إنطالقا من مبدأ اجتماع المسلمي وإبداء أفكارهم وتصوراتهم يف المنصات والمحافل الدولية ،ومن مبدأ تفعيل دورهم بالتعاون
ً
األساس لعقد هذه
الت تحل بالمسلمي وباإلنسانية أيضا ؛ كان دافعنا
ي
فيما بينهم يف تقديم الحلول للمشاكل والمعضالت ي
العالم ".
الت ستكون بعنوان " السالم واالنسجام
الندوة ي
ي
ً
الت ستتطرح فيها ،أن تكون صوتا يعلو يف اآلفاق ينادي بالحفاظ عىل حقوق
فنتطلع يف هذه
الندوة َمن خالل األفكار والرؤى ي
ُ
جو يسوده األمن والسالم والتناغم بي كل الملل يف كل أنحاء
مساهمات
اإلنسان ورفاهيته ،وينتج يف النهاية
ٍ
ٍ
فعالة يف خلق ٍ
العالم.
ً
الت استمرت عصورا عىل مدى التاري خ  ،إال أنهم اليوم يف حالة
ومع العلم بأن المسلمي الذين هم ورثة الحضارة اإلسالمية ي
ى
الت تعترصها.
يرث لها .وإن الدول والمجتمعات المسلمة تعيش اليوم يف تشتت واضطراب ،تحاول الوقوف حيال األزمات ي
وبسبب أن آسيا ر
والشق األوسط وأفريقيا وجنوب رش يف آسيا كانت تحت سيطرة استعمار الدول الغربية طيلة القرن التاسع
ُ َّ
ر
ر
الت أخذت استقالليتها أن تواجه
عش وحت بداية النصف
ي
الثاث من القرن العشين ،كان من المحتم عىل المجتمعات تلك ي
الت خلفها االستعمار .كالفقر والجهل والعنرصية واالختالفات السياسية واألزمات
المشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ً
ي ً
ى
ى
.
الت كانت تزداد اشتعاال بتدخالت غربية تحاول إثاراتها أكي فأكي مما زاد األمور تعقيدا السيما أن
اإلدراية وغيها من األمور ي
الدول المسلمة لم تكن تمتلك حيال تلك األزمات ال التجربة الكافية وال القدرة االقتصادية وال األيادي الخبية لحلها.
ولهذا السبب ،من أجل النهوض بهذه المجتمعات والدول المسلمة والتخلص من بؤرة تلك األزمات؛ فإنه توجب إطالق مبادرة
ً
َّ
حلوال ناجعة للمشاكل الت َّ
ألمت بنا.
الت نأمل أن تكون
ي
بدء التعاون والتعاضد وإتاحة الفرصة لإليجاد األفكار البناءة والفاعلة ي
النورس الذي جاء بأفكار حية كحلول ألهم
سالي بديع الزمان سعيد
والهدف من هذه الندوة هو البحث يف فكر العالم اإل
ي
ي
ً
ويوص أيضا
يوص المسلمي بالتوحد والتساند واألخوة
النورس
المسائل اإلنسانية يف إطار السالم واالنسجام .فسعيد
ي
ي
ي
ر
الت جاء بها القرآن الرريم والسنة النبوية
اإلنسانية بالسالم والطمأنينة كأمر
أساس .إذ إنه بكلياته رسائل النور شح المفاهيم ي
ي
إىل اإلنسانية كافة ،بما يتوافق مع متطلبات العرص كالسالم والعدالة والتكامل والسعادة .ونأمل من هذه الندوة أن تكون الفوائد
المرجوة منها ُم ْن َص َّبة يف خدمة تلك األهداف السامية .

فهم أفضل لتلك القضايا ،ستقوم مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة كوشتيا اإلسالمية بعقد
ومن أجل ٍ
َّ
الثاث/يناير  . 2019عىل هذا ،ندعو كل الباحثي واألكاديميي والرتاب والمفكرين من كل
ندوة دولية بتاري خ  29-28كانون
ي
ً
الت سنذكرها الحقا  ،وذلك من أجل
(ف ضوء رسائل النور) تتعلق بالمواضيع ي
المجاالت يف كل أنحاء العالم إىل كتابة بحوث ي
عرضها ومباحثتها يف الندوة الدولية المزمع عقدها .

المواضيع :
َ ُّ
نود من الذين يرغبون بالمشاركة بالندوة الدولية أن يختاروا أحد المواضيع التالية ،عىل أن يكون البحث الذي سيكتب من
منظور رسائل النور .




































العالم
القواعد األساسية للسالم
ي
العالم
العنارص المهددة للسالم
ي
االستعمار /االميا طورية
المادية
األخالقية
األنانية
الفقر
اإلرهاب
الحرب
العنرصية
الطبقية االجتماعية
الغلو
االستهالكية
الفوضوية
اإلباحية
إسالم فوبيا
العالم واستمراريته
الحفاظ عىل السالم
ي
الت أنتجتها /أصدرتها الحداثة
المشاكل والحلول ي
األركان األساسية للحضارة اإلسالمية
السالم
الصالح
العدالة
القومية اإليجابية
األخوة
التعاون
التساند
الرحمة
التعاضد
الحرية
التكامل والي يف المعنوي
مشاكل األمة اإلسالمية وحلولها
مشاكل الفرد يف المجتمعات المسلمة وحلولها
إدراك الوجود واإلنسان والمجتمع
الموقف من المنتمي إىل الثقافات والديانات األخرى
القومية واألمة اإلسالمية













الروابط /األوارص بي المسلمي
الحقيق يف الحياة
انعكاس اإليمان
ي
ضعف اإليمان واألخالق والعبادة
النموذج األمثل لإلسالم واإليمان
الدين والدولة والعالقة بينهما
اإلسالم الصحيح والصالح الجدير باإلسالم
النورس
الفلسفة التعليمية لبديع الزمان سعيد
ي
تعليم الفرد ألجل مجتمع يحظ بالسالم والتناغم
حقوق اإلنسان يف اإلسالم
حماية حقوق األقليات
المجتمع يف المجتمع التعددي
االنسجام والتناغم
ي

الت سنذكرها
ندعو األكاديميي والباحثي والعلماء المسلمي للمشاركة يف هذه الندوة ونرجو منهم مراعاة بعض النقاط ي
كاآلث :
ي
ً
أن ال يتجاوز ملخص البحث ( 300كلمة كحد أقىص ) وأن يتم تسليم الملخص عىل أن يكون متضمنا الهدف من البحث
والمنهج الذي سي عليه وما يتضمنه إضافة إىل نتائج البحث ،وأن يتم إرساله عي الرابط إىل غاية  21كانون األول/ديسمي
. 2018
يرج كتابة سية ذاتية  CVوبعض المعلمومات الهامة وإرسالها عي الرابط أعالهسيتم اإلعالن عن البحوث المقبولة يف تاري خ  31ديسمي 2018يرج إرسال البحث كامال قبل تاري خ  18يناير  2019إىل الرابط الموجود أعالهيجب أن يكون أقىص عدد الصفحات  15صفحة ،ونوع الخط  ، 12والمسافة بي السطور . 1.5ً
ً
ً
الت ذكرت أعاله وأن ال يكون البحث منشورا أو معروضا يف أي ندوة أو
يرج أن يكون البحث مختارا من أحد المواضيع يمؤتمر سابق.
ً
يرج أن يكون البحث موافقا لمعايي البحث .يرج أن يكون البحث كامال باللغة العربية أو باإلنجليية.ً
 ستكون خدمات المبيت للمشاركي من بنغالديش يف جامعة كوشتيا مجانا ،وسيتم تغطية تكاليف النقل بالحافالتوالقطارات من قبل المنظمي .
-ال تتحمل الجهات المنظمة أية تكاليف للذين يودون المشاركة يف الندوة من خارج بنغالديش .
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