إعداد :إدارة المؤتمر.
تقرير عن المؤتمر العالمي الســادس للدراســات القرآنية وتدبر القرآن الكريم
يف أوروبا

عنوان المؤتمر:

(منهج القرآن يف بناء اإلنسان) مانشسرت  -بريطانيا
الجهة المنظمة:

األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية

باالشرتاك مع مركز الرتاث اإلسالمي الربيطاين يف مانشسرت

يومي السبت واألحد  4-3ذي القعدة  1440الموافق  7-6يوليو 2019
مكان عقد المؤتمر:

مدينة مانشسرت

مركز الرتاث اإلسالمي
College Road, Manchester, M8 16BP, UK.

#
الحمــد هلل رب العالميــن و الصــاة و الســام علــى المبعــوث رحمــة

للعالمين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

وبعد:
قــال اهلل تعالــى ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [يونــس .]75 :يف هذه اآليــة الكريمة يثبت اهلل 

أنــه بعث نبيه محمدا ﷺ رحمة للعالمين وأنزل عليه الوحي كتابا وســنة ليبني
اإلنسان بناء شامال متكامال متوانا .و تركنا رسول اهلل ﷺ على المحجة البيضاء

وقد إكتمل الدين لقوله تعالى﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [المائدة.]3 :

ونحن أحوج ما نكون يف هذا الزمان خصوصا المسلمون يف الغرب إلى

البحث عن هذا المنهج الرباين الذي يحمي األمة اإلسالمية من ظواهر العنف

والتكفيــر واإلقصــاء ،أو التفريط واإلنحالل .ومن مقتضيــات العودة إلى هذا

المنهج التعرف عليه ومن ثم كان هذا المؤتمر.

�أهمية امل�ؤمتر:
يــأيت هذا المؤتمــر إمتدادا لمؤتمــرات ســابقة تبنتها األكاديميــة األوروبية

للدراســات القرآنيــة التي عنيت بالتعريــف بالقرآن وتدبره ،وتدريســه وأبحاثه يف
الغــرب ،ويف هذا المؤتمــر بالذات نعتني بمنهــج القرآن يف بناء اإلنســان ومن ثم
العمران لنبين للمســلمين وغير المســلمين كيف كان اإلسالم الراعي األول لبناء

الشخصية المسلمة النافعة المتفاعلة إيجابيا مع غيرها ومع الكون إلعمار األرض.
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�أهداف امل�ؤمتر:
❍ التعرف على منهج القرآن يف بناء اإلنسان.

❍ ترسيخ مفهوم الكرامة اإلنسانية وتكريم اإلنسان يف القرآن الكريم.
❍ التعرف على عالقة تدبر القرآن بتزكية اإلنسان وبناء العمران.

حماور امل�ؤمتر:

❖ املحور الأول:
سمات الشخصية اإلنسانية يف ضوء القرآن الكريم.

❖ املحور الثاين:

جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكريم.

❖ املحور الثالث:

أثر تدبر القرآن الكريم يف بناء الشخصية المسلمة

ور�ش العمل:
طرق البحث العلمي حسب الضوابط الربيطانية.

وقــد تقــدم للمؤتمــر ( )٧٠بح ًثــاُ ،قبل منهــا ( ،)٣٠وأقيم على هامشــه

ورشــة عمل عن طرق البحث العلمي حســب الضوابط الربيطانية ،وقد شارك
يف المؤتمر ثالثون باح ًثا وباحثة.
وقد شــارك يف فعاليات المؤتمر أكثر من ( )١٢٠مشــاركًا ومشــاركِ ًة من

داخــل بريطانيا وخارجها ،من  5دول من دول العالم ،وقد ناقش المؤتمر دور
القرآن يف بناء اإلنسان ،من خالل ثالثة محاور؛ هي:

 -1د .عواد عبد الرحمن الرويلي ،جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكريم.
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 -2د .توفيــق العمــراين ،المنهج القــرآين يف اإلصالح والتغيير :دراســة
استقرائية تحليلية.

 -3د .عبد اهلل بن عبد الرحمن الميمان ،البناء العقدي لإلنسان يف القرآن
الكريم :دراسة تحليلية.

 -4د .إبراهيم بن عبد اهلل المعثم ،البناء العقدي يف القرآن الكريم :النهي
عن الشرك.
 -5د .حمد بن حسين الجعيدي ،منهج القرآن يف البناء السلوكي لإلنسان
يف سورة الحجرات.

 -6د .صالحــة بنت حســين الهجاري ،المنهج القرآين يف البناء النفســي
لإلنسان.
 -7د .عائشــة علي اإلمام ،منهج القرآن يف بناء الشــخصية اإليجابية من
خالل هدايات سورة النساء.
 -8د .عزيزة مطلق الشهري  ،تكريم اإلنسان مقصد شرعي.

 -9د .خيرية علي الشــهري ،بنــاء القرآن الكريــم للجانب األخالقي يف
الشخصية اإلنسانية.

 -10د .أميرة بنت علي الصاعدي ،شــخصية المرأة المسلمة من خالل
سورة األحزاب.
 -11د .أيمن غازي صابر ،الهدايات القرآنية المستنبطة من آيات الطالق
والخلع من خالل سورة البقرة وأثرها يف بناء الشخصية المسلمة.

 -12د .طه محمد آدم ،بناء اإلنســان فكر ًّيا مــن خالل مفردات (النظر)
و(البصر) و(الرؤية) الواردة يف القرآن الكريم.
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 -13د .ياسر بن عبد الرحمن اليحياء ،أثر أسماء اهلل وصفاته يف فواصل

اآليات على بناء النفس اإلنسانية.

 -14أ .د .غالب بن محمد الحامضي ،بناء القيم لدى اإلنســان يف ضوء

سورة النور.

 -15أ.د .محمــد خــازر المجالــي ،دور القــرآن الكريــم يف بنــاء حرية

اإلنسان.

 -16د .زينب سعيد داوود ،بناء اإلنساء كما ورد يف سورة لقمان.

 -17د .بــان حميــد الراوي ،القيــم األخالقية وأثرها يف بنــاء الفرد وفق

المقاصد القرآنية.

 -18د .محاســن حســن عبد اهلل ،بناء اإلنســان يف القرآن الكريم دراسة

أنموذجا).
مقاصدية (حفظ النفس والعقل
ً

 -19د .أمــل بنــت يوســف اللهيبــي ،دور العقيــدة يف البنــاء األخالقي

أنموذجا.
للشخصية المسلمة :اإلحسان
ً

 -20د .حفيظة بلقاسم ربيع ،البناء النفسي للمرأة يف القرآن.

 -21د .عادل بن إبراهيم رفاعي ،القرآن الكريم وأثره يف بناء الشخصية.

 -22د .إدريــس الكاميري ،تدبر القرآن الكريم وأثره يف بناء الشــخصية

المسلمة.

 -23د .عبد الرحيم حيزوم ،التطبيقات العملية لتدبر القرآن الكريم لبناء

الشخصية المسلمة.
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 -24د .عبد اهلل بن عبد الرحمن اليمني ،أثر تدبر القرآن يف بناء الشخصية

المسلمة.

 -25د .ممــدوح بــن تركي القحطــاين ،أثر تدبــر القرآن الكريــم يف بناء

شخصية الصحابة ﭫ.

 -26د .عبد الرحيم عبد اهلل الشنقيطي ،أثر القرآن الكريم وعلومه يف بناء

الشخصية العلمية المثالية.

 -27أ .د .يوســف بــن علي الطريف ،أثر تدبر القــرآن يف زيادة اإليمان؛

وعالقته ببناء الشخصية المسلمة.

 -28د .هشــام محمــد ســيف ،هدايات القــرآن وأثرها يف بناء اإلنســان

وصالح العمران.

 -29د .وفــاء بنــت عبد اهلل الزعاقي ،الســام يف القــرآن الكريم :أبعاده

الرتبوية وآثاره الحضارية.

 -30د .حيــاة يوســف مالوي ،نحــو رعاية مســتدامة لكبار الســن من

منظور قرآين.

العدد السابع  -السنة الرابعة

293

توصيات املؤمتر العاملي السادس
للدراسات القرآنية وتدبر القرآن
الحمــد هلل الــذي بنعمته تتــم الصالحات ،وبربكة عونــه وتوفيقه تتكامل
األعمال والحســنات ،فله الحمد واج ًبا ،وله الدين واص ًبا ،والصالة والســام
علــى أشــرف خلقــه ،وخاتــم أنبيائه ورســله ،ســيدنا ونبينا محمــد ،وعلى آله
وصحبه أجمعين،

�أما بعد:

 فقــد يســر اهلل عقــد المؤتمر العالمي الســادس ،خــال الفرتة ٤-٣
ذي القعــدة ١٤٤٠هـــ الموافقــة  ٧-٦يوليو 2019م ،الذي تنظمــه األكاديمية
األوروبيــة للدراســات القرآنية ،بالتعــاون مع مركز الرتاث اإلســامي بمدينة
مانشسرت  -بريطانيا.

 وقــد تقدم للمؤتمر ( )٧٠بح ًثاُ ،قبل منها ( ،)٣٠وأقيم على هامشــه
ورشــة عمل عن طرق البحث العلمي حســب الضوابط الربيطانية ،وقد شارك
يف المؤتمر ثالثون باح ًثا وباحثة.
وقد شــارك يف فعاليات المؤتمر أكثر من ( )١٢٠مشــاركًا ومشاركِ ًة



مــن داخل بريطانيا وخارجها ،مــن  5دول من دول العالم ،وقد ناقش المؤتمر
دور القرآن يف بناء اإلنسان ،من خالل ثالثة محاور؛ هي:
 -1تبيان عالقة القرآن ببناء اإلنسان.

 -2ترسيخ مفهوم القيم اإلنسانية ،وتكريم اإلنسان يف القرآن الكريم.
 -3التعرف على عالقة تدبر القرآن بتزكية اإلنسان وبناء العمران.
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 ويف �ض��وء م��ا ورد يف البح��وث م��ن تو�صي��ات ومقرتح��ات وم��ا ورد
م��ن احل�ض��ور م��ن التو�صي��ات واملقرتح��ات ،فق��د خرج��ت جلن��ة التو�صيات
بالتو�صيات التالية:
 -1التأكيد على عناية القرآن ببناء اإلنسان.

 -2الرتكيز -يف الخطاب القرآين للجالية المسلمة وغير المسلمة -على

الثوابت اإلنسانية المشرتكة ،التي يزخر هبا القرآن.

 -3ترسيخ مفهوم دور القرآن يف الحضارة اإلنسانية ونشر قيم الوسطية.
 -4تربية وبناء النشء اإلسالمي يف الغرب على المنهج اإلسالمي.
 -5التأكيد على وسطية وشمول المنهج القرآين يف بناء اإلنسانية.
 -6ترجمة بعض هذه التوصيات إلى مناهج تربوية عملية.

 -7ترجمة توصيات المؤتمر وملخصات البحوث المقدمة إلى اللغات

الحية ونشرها.

 -8عقد المؤتمر العالمي الســابع للدراســات القرآنية وتدبر القرآن بعد

عام من اآلن.
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