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تنظم:
كلية العلوم الإسلامية بالتنسيق مع
مخبر الفقه الحضاري ومقاصد الشريعة
وفي إطار مشروعي البحث(: (PRFU
معجم المصطلحات والقواعد المقاصدية وتطبيقاتها)(I06N01UN050120180001
الخلاف الفقهي في مسائل الزكاة والوقف وأثره المالي والتوزيعي في التطبيقات
المعاصرة )(I06N01UN050120180003

الملتقى الوطني حول:

التقعيد المقاصدي
وتطبيقاته في النوازل المالية

هيئة الملتقى
الرئيس الشرفي للملتقى :أ د /عبد السلام ضيف –مدير جامعة باتنة1
المشرف العام :أ.د /مسعود فلوسي -عميد كلية العلوم الإسلامية
مدير المخبر :أ د  /صحراوي مقلاتي
رئيس الملتقى :د /عزوز مناصرة
رئيس اللجنة العلمية :أ د /عبد الرحمن رداد

إشكالية الملتقى
يشكل التقعيد المقاصدي الذي اشتغل عليه علماء الفقه والأصول كسبا منهجيا معتبرا وعائدا
معرفيا ثريا ،يمكن الاستفادة منه ضمن بعض الشروط المعرفية والاجتماعية في علاج مشكلات
الواقع المعاصر بمختلف أبعاده ،وإن الوقوف على حالة التقعيد المقاصدي وتعميق وإثراء كسوبه
المنهجية والمعرفية ،يقتضي منا بصورة دائمة ومستمرة الفحص النقدي والتأصيل النظري لهذه
الأداة المنهجية بما يكشف عن ملاءمتها ومعقوليتها في تقديم الحلول لمشكلات الواقع ،وذلك من
خلال الاختبار النقدي والعملي للمصطلحات والمفاهيم والمضامين والمعايير التي تضمنتها هذه
القواعد ،ومدى وفائها بحاجات الواقع الحضاري الحديث ،إن ربط قواعد المقاصد بالواقع عموما
والواقع المعاصر على وجه الخصوص هو أفضل دليل عملي وتطبيقي على صلاحية هذه المفاهيم
والقواعد للاشتغال بها في تسديد النظر و توجيه الفكر إلى علاج المشكلات التي تعنت الخلق
وتشجي الحلق.
وعلى الرغم من الاحتفاء الكبير بهذا الكسب المنهجي في الكتابات الفقهية والأصولية
والمقاصدية المعاصرة ،إلا أن استثمار هذا الجهاز المفاهيمي والتقعيدي والاستفادة منه بصورة
عملية في مقاربة المشكلات التي يفرضها الواقع المعاصر مازال محدود التناول.
وإن هذه الورقة بطرحها لموضوع التقعيد المقاصدي وتطبيقاته في النوازل المالية تأمل أن
تشد انتباه واهتمام الباحثين والدارسين إلى أهمية التطبيق المعرفي للقواعد المقاصدية لتخليصها من
نسيجها التراثي وإعادة تحيينها من خلال بيان دورها وإسهامها في مقاربة القضايا المالية المعاصرة؛
ذلك أن كل تقعيد منهجي لا تظهر فائدته وعوائده إلا من خلال التطبيق على مشكلات الواقع ،كما
تحث الباحثين على الانخراط في مسار جدي يسمح بإنتاج معرفة مقاصدية عملية ومحينة وموصولة
بالبيئة المالية الحديثة بحيث يمكن أن يسترشد بها في الصناعة المالية في مختلف مجالاتها.

ويمكن آن نلخص الأسئلة البحثية لهذه الورقة في الأسئلة التالية:
 .1أي إسهام للتقعيد المقاصدي في تسديد وتوجيه النظر في المجال المالي؟
 .2كيف يمكن استثمار هذا التقعيد المنهجي في مقاربة النوازل المالية ؟
 .3ما هي ضوابط إعمال القواعد المقاصدية في مجال الصناعة المالية ؟

أهداف الملتقى
يسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف ،أبرزها ما يلي:
.1بيان دور إعمال المقاصد في تسديد النظر في القضايا المالية.
 .2تعميق المعرفة المقاصدية والفحص النقدي والتأصيل النظري للمصطلحات والقواعد
المقاصدية.
.3تقديم إسهام تطبيقي للمفاهيم والقواعد المقاصدية في معالجة قضايا الواقع المتعلقة بالمال.
.4ربط صلة القواعد المقاصدية بالواقع عموما والواقع الاجتماعي المعاصر على وجه الخصوص.
مما يساهم في صقل أداة منهجية لحل المشكلات العامة.
.5ربط المشتغلين بعلوم الشريعة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوقية.

محاور الملتقى
المحور الأول :مداخل منهجية ضابطة للتقعيد المقاصدي.
المحور الثاني :القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في ترشيد سياسات الأموال العامة.
المحور الثالث :القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في التمويل المصرفي الإسلامي.
المحور الرابع :القواعد المقاصدية وتطبيقاتها في التمويل غير الربحي)الزكاة والوقف(....

شروط تقديم الأبحاث
 أن يكون موضوع البحث متصلا بأحد محاور الملتقى ،ويشترط أن لا يكون قد سبق نشره أوتم التقدم به إلى ملتقى آخر.
 أن يتسم البحث بالأصالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل للمراجع والمصادر. -أن لا تزيد عدد صفحات البحث عن  22صفحة مع الملاحق والمراجع.

 يحرر البحث بحط (  ) Simplified Arabicبمقياس  14لمتن البحث ،والهوامش بمقياس ،12وحدود الصفحة  2من كل جانب.
 -ترفق الورقة البحثية باستمارة المشاركة.

مواعيد هامة
-

تاريخ آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة 5 :أكتوبر.2221
تاريخ الإشعار بالقبول النهائي للمداخلات11 :أكتوبر .2221
تاريخ انعقاد الملتقى 19 ،11 :أكتوبر .2221
ترسل المداخلات إلى البريد الإلكتروني للملتقىpostgaduationfsi@gmail.com :

الملتقى الوطني حول:
التقعيد المقاصدي وتطبيقاته في النوازل المالية

استمارة المشاركة

الاسم واللقب...........................................................................:
مكان العمل..............................................................................:
الوظيفة..................................................................................:
الدرجة العلمية...........................................................................:
العنوان...................................................................................:
البريد الإلكتروني..................................................................................:
رقم الهاتف..............................................................................:
عنوان البحث............................................................................:
محور البحث............................................................................:
ملخص البحث ( :لا يتجاوز  152كلمة)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................ ........................
....................................................................................................................
.................................................................... ................................................
....................................................................................................................
............................................ ........................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................ ....
..........................................................................................................

