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المقدمة :
العقل هو أساس إنسانية اإلنسان وقوام فطرته ،ومناط التكليف والمسئولية فيه ،ومن
موارد االجتهاد واالستنباط ،وهو المحل الذي تنبجس منه حضارة األمة والضامن لعزتها
وشهادتها على الناس ،ومن ثم وجب على األمة المحافظة على كل عنصر من عناصرها
سليما ً معافى في عقله ألنه يمدها بالخير والنفع ،وإذا اختل العقل اإلنساني اختل نظام
األمة بوجه ما ،وعلى هذا يجب على اإلنسان أن يعلم أن عقله ليس خالصا ً له ،بل
للمجتمع فيه حق ،وهو حق هللا تعالى في عقله ومن هنا وجبت المحافظة عليه وعدم

تعريضه للتلف أو االنحراف صيانة لحق هللا فيه.
وقد سجل تاريخ اإلنسانية اهتماما متفاوتا بالعقل في حضاراتها المختلفة،
بحثا في جوهره وماهيته ،وكشفا عن قوانينه وكيفيات عمله ،واستثمارا
لقدراته وامكاناته في توسيع دائرة المعلومات وتضييق دائرة المجهوالت من
أجل تطوير الفكر وبناء الحضارة.
علما ان عقول الناس تتفاوت في االدراك والفهم لذلك كانت معالجة العلماء
المسلمين للعقل تنطلق من رؤية شمولية تجمع بين أ كثر من علمين في آن
واحد ،فتجدهم يعالجون المشاعر إضافة الى السلوك اإلنساني ،ألن العقل له
أبعاد متنوعة ونظرة شمولية كلية لألمور واالحداث.
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اهداف المؤتمر-:
-1االرتقاء بالنظر العقلي لمعرفة الحقائق الكونية واالستدالل بها على عظمة
الخالق سبحانه وكمال قدرته وحكمته.
 -2تربية العقل على روح االستقالل في الفهم والنظر ،واتباع البرهان ،ونبذ
التقليد غير القائم على الحجة وتحريره من سلطان الخرافة.
-3المحافظة على العقول المبدعة من الهجرة أو االغتيال العلمي.
 -4صيانة البشرية من التالعب بالعقول الذي تمارسه وسائل االعالم.
-5ترشيد التعامل مع التقنيات الحديثة لحفظ العقل من السلبيات وتعزيز
االيجابيات.
 -6الدعوة إلى تنمية العقل ماديًّا ومعنو يًّا  ،وحفظه من أن تناله آفة تجعل
صاحبه عبئا على المجتمع.
-7االرتقاء بالحركة التعليمية والعلمية في البالد العربية واالسالمية.
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محاور المؤتمر
اوال-المحور الشرعي- :
 -1العقل ودوره في إدراك الحقائق الكونية وتأسيس حضارات األمم.
 -2دراسة المستجدات المؤثرة على حفظ العقل.
 -3تعزيز االجتهاد العقلي وطرق استنباط االحكام في القضايا المعاصرة.
 -4توظيف التقنيات والذكاء االصطناعي في التدريس واالفتاء والدعوة.
 -5الوقف العلمي ودوره في االرتقاء بالحركة العلمية
 -6دور السحر والخرافة في هدم العقول
ثانيا :المحور اإلنساني واالجتماعي- :
 -1دولة العقل وتعزيز القيادة العلمية في ادارة السلطات .
 -2العوائل العلمية ودورها في البناء الحضاري.
 -3العقل والمجتمع تكاملية البناء الحضاري.
 -4معالجة الظواهر النفسية واالجتماعية السلبية المؤثرة على النشاط
العقلي.
ثالثا :المحور الطبي- :
 -1حفظ العقل من المسكرات والمخدرات الرقمية.
 -2حفظ العقل من المخاطر الصحية لإلدمان على االنترنت واأللعاب
االلكترونية.
 -3التقدم الطبي في معالجة االمراض العقلية.
 -5زراعة العقول الواقع واآلفاق المستقبلية.
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رابعا :المحور التعليمي والعلمي- :
 -1تطوير الجامعات لصناعة العقول المبدعة المبتكرة.
 -2التعليم االلكتروني ودوره في تدريب المتعلمين وإنتاج العقول.
 -3الكتاب والثقافة في البناء المعرفي في ظل التحول الرقمي
 -4تعزيز الحقوق الفكرية وحركة االبتكار واالبداع العلمي .

 -5النظريات التربوية وعالقتها بالقدرات العقلية
 -6ذوو اإلعاقات العقلية واالتجاهات الحديثة في تعليمهم
وتعلمهم
خامسا :المحور اإلعالمي والسياسي- :
 -1االعالم المعاصر وصناعة العقول المبتكرة.
 -2االعالم ودوره في تغطية ملفات حماية العقول العربية واالسالمية.
 -3دور االعالم في التقارب الفكري .
 -4أثر االعالم الموجه في التالعب بالعقول وتدميرها.
سادسا :المحور التكنولوجي والتقني
 -1التحول الرقمي وأثره على حفظ العقل
 -2تأثيرات الذكاء االصطناعي في حفظ العقل
 -3عالم الماورائيات  Metaverseوأثرها على النشاط العقلي
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