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دعوة لتقديم األوراق
غالبا ما يوحي المثقفون اليوم بأن المشاكل التي تحيق بنا تنبع من التخلي عن المبادئ األخالقية وانحطاط األخالق .وعلى الرغم من أن
العلم والتكنولوجيا يتقدمان بسرعة البرق ،إال أن اإلنسانية تنسى وتتجاهل المبادئ األساسية للقيم اإلنسانية .فاالستهالكية تستوعب الناس
بطريقة تجعل الناس يعيشون فقط للحصول على المزيد والمزيد ،ولكن يتم تجاهل الحاجات الروحية واألخالقية لعلوم الوجود البشرية .وال
تزال منازلهم تنمو بشكل أكبر ،ولكن األسر تصير أصغر أو حتى مشتتة .إنهم يقومون برحلة إلى عمق الفضاء ،لكنهم يبتعدون عن
المسارات التي تؤدي إلى الخالق .واالتصاالت الجماهيرية صارت شاملة ،ولكن العالقات مع األسرة والجيران وصلت إلى الحد
األدنى .وهكذا تضاعفت قنوات األخبار ،ولكن الحقيقة والموثوقية قد تقلصت واختفت .وقد تطورت تكنولوجيا المعلومات بدرجة مذهلة،
ولكن المشاكل النفسية والمظالم االجتماعية واألزمات العالمية والكوارث البيئية زادت أيضا.
ما هي األسباب الرئيسية لهذه التعقيدات؟ كان ينبغي أن يكون العلم قد جلب المزيد من التفاهم لإلنسان ،والطبيعة ،والغرض من الخلق،
وساعد في تحقيقها .هل يساء فهم العلم أو يساء استخدامه؟ هل يستخدم فقط في خدمة مصالح معينة واحتياجات مادية؟ هل يمكن أن يكون
مصدر هذه المشاكل هو عدم وجود اإليمانية والروحانية ،التي تمنع البشر من ارتكاب التطرف ويحثهم على أداء األعمال الصالحة؟ هل
هو االفتقار إلى الروحانية التي تسبب الشعور بالوحدة وعدم التعاسة وعدم الحساسية والعدوانية التي يعانيها الناس حاليا؟ هذه األسئلة
تتطلب دراسة مكثفة ،فقط بعد ذلك ،يمكن العثور على اإلجابات واإلنسان سيكون قادرا على العيش بكرامة يستحقها .ومن الواضح أن
العديد من المنظمات المدنية واالجتماعية تعمل لحل هذه المشاكل ،ولكنها في كثير من األحيان تتجاهل الجوانب الروحية األساسية،
وبالتالي فإن الحلول الجزئية التي تقدمها تعيق التطور اإليجابي بدال من دعمها .فمن ثم يصبح العالم أصغر فأصغر ،وتظل هذه المشاكل
تنمو أكبر فأكبر .ومن الواضح أنها اآلن تشكل تهديدا كبيرا لكل من المستقبل الدنيوي والروحي للبشرية.
وإن رسالئ نور  -تعليق معاصر على الرسالة القرآنية الذي كتبه المفكر اإلسالمي والالهوتي الشهير بديع الزمان سعيد نورسي -يقدم
مختلف الحلول لهذه المشاكل من خالل أسلوبه المعرفي الذي يستند إلى اكتساب المعرفة الواقعية مع إشارة إلى استخدامها بدقة؛ أي
كوسيلة لتحقيق "االعتقاد بالتحقيق" ،وبناء فهم أخالقي مستمد من هذه المبادئ.
فأيها الباحث ،أنت سوف تكون سعيدا بأن تعرف أن هذا المؤتمر الدولي سيتم تنظيمه باالشتراك مع مؤسسة اسطنبول للعلوم والثقافة
وجامعة دكا ،وذلك في  6-5فبراير 2018م .وغاية هذا المؤتمر هي الحصول على فهم واضح لألهداف المذكورة أعاله .وإن األكاديميين
والمتخصصين والمفكرين والكتاب من مختلف المذاهب من جميع أنحاء العالم سيحضرون المؤتمر لتقديم أوراقهم البحثية على موضوع
معين في ضوء رسالئ نور .والغرض من هذا المؤتمر هو مناقشة التحديات الراهنة في العالم الحديث من أجل خلق جو سلمي لضمان
التعايش بين جميع الفرق الدينية والعرقية وفقا للمبادئ التوجيهية من تعاليم رسالئ نور.

الموضوعات الفرعية
نشجع العلماء والباحثين على الكتابة عن أحد الموضوعات العامة اآلتية من وجهة نظر مجموعة رسالئ نور:
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العالم الحديث والحالة الراهنة
طبيعة المعرفة واستفادتها من أجل سعادة اإلنسان
أبعاد األخالق استنادا إلى اإليمان والمعرفة
المشاكل العنصرية والظلم االجتماعي وحلولها
العوامل التي ترعى ثقافة العنف وحلولها
حلول للمشاكل الناشئة عن اختالفات متعددة الثقافات
الشعور بالمسؤولية والمساءلة
النهج الشامل لألخالق ومستقبل اإلنسانية
العالقة بين الفقر واإلرهاب :من منظور بنغالديش
المساعدة المتبادلة ،الرحمة والتضامن
االقتصاد لحل مشاكل اإلنسان
المشاكل الناشئة عن الحداثة والحلول
العلمانية عبر العالم :مالها وما عليها
الحلول المتعلقة بمشاكل التالعب السياسي
حلول للمشاكل المتعلقة باالستهالكية
الحفاظ على حقوق اإلنسان لألقليات
التعاطف ومشاعر الرفقة
حلول للمشاكل الناجمة عن االختالفات الدينية
األزمات المختلفة التي تؤثر على المجتمعات المعاصرة وحلولها
المشاكل الناجمة عن التطرف الديني وحلولها

فندعو مدرسي الجامعة والباحثين وعلماء اإلسالم للمشاركة في المؤتمر القادم ونطلب إليهم االهتمام بالتعليمات اآلتية:
أ.

ينبغي إرسال ملخص للورقة (الحد األقصى  250كلمة) إلى أمانة المؤتمر في غضون .2017-11-30

ب .سيتم إخطار الباحثين الذين تم قبول خالصاتهم قبل 2017-12-15
ج .يجب تقديم ورقة كاملة قبل  20يناير  15( .2018صفحة على حد أقصى ،البنط  ،12 :والمسافة ما بين السطرين.)1،5 :
د .يجب أن تكون ورقة البحث ضمن أحد مواضيع المؤتمر المذكورة أعاله ،ويجب أال تكون قد تم تقديمها إلى أي مؤتمر أو ندوة
أخرى.
ه .يجب إعداد الورقة وفقا لقواعد البحث المشتركة.
و .ينبغي أن تكون لغة الورقة إما اإلنجليزية أو العربية.
ز .سيتم توفير مقدمي األوراق مرافق اإلقامة من قبل المنظمة ولكن ال يوجد تمويل لرحالت السفر.
ح .رابط تقديم الملخص:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpuSPFJ0anzLMZwKwItIPHOKkgKvkPFwlx3ZwVY
FNO1PvCw/viewform
جهات االتصال
األستاذ الدكتور محمد يوسف ،رئيس قسم العربية ،جامعة دكا ،بنغالديشarabic@du.ac.bd .
هاكان غوالز ،مؤسسة اسطنبول للعلوم والثقافة ،األمانةhakangulerce@iikv.org ،

