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 املؤمتر العاملي الرابع للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه
 املصطلح القرآني وعالقته مبختلف العلوم

 اململكة املغربية –املنعقد مبدينة فاس 
 م2017أبريل  16-15-14هـ، املوافق 1438رجب  19-18-17يف 

ة تنظيم مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( ابلتعاون مع الرابطة احملمدي
 للعلماء ابملغرب.

 :أهداف املؤمتر
 .بيان مركزية القرآن الكريم يف جهود هنضة األمة - 1

 .بيان حضور القرآن الكريم يف خمتلف علوم األمة - 2

 .التعاون عىل إنجاز املعجم املفهومي للقرآن الكريم - 3

 :حماور املؤمتر
 .فرسين، املصطلحيني()لدى املعجميني، امل احملور األول: مفهوم املصطلح القرآين

)عالقته بعلوم القرآن  احملور الثاين: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم الشرعية

 واحلديث، بأصول الدين وأصول الفقه، بالفقه واألخالق ...(.

)عالقته بعلوم اللغة  احملور الثالث: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم اإلنسانية

الجتامع والتاريخ، بعلوم التدبري واالقتصاد واألدب، بعلوم النفس والرتبية وا

 والسياسة ...(.

)عالقته بعلوم اهلندسة  احملور الرابع: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم املادية

 والعدد، بعلوم الفيزياء والكيمياء واألرض والفلك، بعلوم احلياة والصحة ...(.

جهود األفراد، جهود ) جهود علمية لدراسة املصطلح القرآين احملور اخلامس:

 املؤسسات(.
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 البحوث وأوراق العمل:

 . د. عصام البشري.معامل النهوض احلضاري بني األصل والعصر -1

 . د. فريدة زمرد.مفهوم املصطلح القرآين لدى املعجميني واملفسرين واملصطلحيني -2

 . د. عز الدين البوشيخي.املصطلح يف لغة القرآن الكرمي -3

 .د. فاطمة بوسالمة. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم القرآن -4

. د. الطيب مصطلح التالوة نموذجا :املصطلح القرآين وعالقته بعلم التجويد -5

 . شطاب

 .د. حممد الرسار. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم احلديث -6

 . د. مصطفى الزكاف.املصطلح القرآين وعالقته بعلم أصول الدين -7

 . د. محيد الوايف.املصطلح القرآين وعالقته بعلم أصول الفقه -8

 . . د. احممد العمرواياملصطلح القرآين وعالقته ابلفقه: مصطلح الفقه منوذجا -9

 . د. سناء أمزال.: املصطلح املايل نموذجاالقته بعلم الفقهاملصطلح القرآين وع -10

 . د. مجيلة زيان.: قراءة يف مفهوم التزكية نموذجااملصطلح القرآين والتنمية الذاتية -11

 . د. كلثومة دخوش.املصطلح القرآين وعالقته بعلم األخالق -12

 يان يف َتراُبط اخلطاب الُقرآيني من َجوامع املُْفَردات القرآنية: مركزية الب -13

 . د. عبد الرمحن بو درع.ووحدِة بنائه

)ملاذا تركت احلصان وحيدا(  ألفاظ القرآن الكرمي يف الشعر املعاصر -14

 . د. حسن األمراين.ملحمود درويش نموذجا

رشيد . د. ألفاظ القرآن الكرمي وأثرها يف مصطلحات األدب والنقد القدمي -15

 الوي.س

. املصطلح القرآين وعالقته بنماذج من النقد األديب العريب احلديث -16

 .مصطفى اليعقويبد.
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 . د. عبد اهلل الطارقي.لنفساملصطلح القرآين وعالقته بعلم ا -17

. د. حممد مناذج من املصطلحات القرآنية املستعملة عند املؤرخني القدامى -18

 موسى الرشيف.

 .. د. حممد بريشاملصطلح القرآين وعالقته بعلوم االسرتتيجيا -19

 .عبد احلميد البكدوري األشقري. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلم االجتماع -20

 .خالد فائق العبيدي. د. حملات من مصطلحات اهلندسة املدنية يف القرآن الكرمي -21

 .عبد العزيز الصاحليم. . ابهلندسة املعمارية املصطلح القرآين وعالقته -22

 .. د. إدريس نغش اجلابرياملصطلح القرآين وعالقته بعلم الرايضيات -23

 .. د. أنيس الراويمصطلحات فيزايء وكيمياء الكم يف القرآن الكرمي -24

 .عبد املجيد طريباق. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم البيئة -25

 .أمحد احلناش. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم البحار -26

 : مصطلحا املرض والشفاءاملصطلح القرآين وعالقته ابلعلوم الصحية -27

 .حممد غويت األغضف. د. نموذجا

 .حممد البياز. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلم الطب -28

 .املهندس إسامعيل أيت باحدو .املصطلح القرآين وعالقته بعلوم الفالحة -29

 يف التحقيق" منهج الشرح والتفسري عند حسن املصطفوي يف كتاب -30
 .عبد الرزاق صاحلي. د. " الكرمي القرآن كلمات

 حسن حممد للدكتور "املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي" -31

عبد احلي د.  .: نموذج تفسريي تأصييل يف ضوء العلوم اللسانيةجبل حسن

 .الورياكيل القريش

. ود أصحاب كتب الوجوه والنظائر يف دراسة املصطلح القرآينجه -32

 .عدنان أجانةد.

 .حممد ملعلم. أ. مناذج من اجلهود احلديثة غري العربية يف خدمة املصطلح القرآين -33
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. جهود املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف دراسة املصطلح القرآين -34

 .سعيد شبارد.

 يف دراسة املصطلح )مبدع( مؤسسة البحوث والدراسات العلمية جهود -35
 .مصطفى فوضيل. د.  القرآين

 .زغلول راغب النجار. د. املصطلح القرآين وعالقته ابلعلوم الكونية -36

 التوصيات:
 :عن عدد من التوصيات، وهي أسفر هذا املؤمتر 

رضورة نرش الوعي العلمي بقضية مركزية القرآن الكريم ومرجعيته يف بناء  .1

 .علوم األمة؛ تأصياًل وتأسيسًا وقصدًا وغاية ومعامل وضوابط

رضورة العناية الفائقة بالقرآن الكريم يف الربامج التعليمية من االبتدائي حتى  .2

 .هناية العايل بمختلف ختصصاته

 .ورة العناية الفائقة بالقرآن الكريم يف الربامج اإلعالميةرض .3

رضورة العناية الفائقة باللسان العريب الذي هو املدخل األساس لفهم القرآن  .4

 .الكريم واستمداد اهلدى منه

 .إحداث ختصص لدراسة املصطلح القرآين يف الدراسات العليا .5

ختلفة ملزيد من إنضاج رضورة عقد ندوات علمية مع املتخصصني يف العلوم امل .6

العالقة بني املصطلح القرآين وتلك العلوم، ووضع األسس العلمية املمهدة للعمل 

التكاميل الذي يؤصل إلسالمية تلك العلوم باملشاركة بني املختصني يف العلوم 

 .الرشعية واملختصني يف العلوم املختلفة األخرى

العلمية التخصصية يف رضورة العمل عىل التواصل العلمي مع اجلمعيات  .7

العلوم املختلفة؛ لتأكيد أمهية االستفادة من املصطلح القرآين والعلوم الرشعية يف 

رؤية تلك العلوم وغاياهتا وانتامئها إىل املفاهيم والكليات اإلسالمية يف املعرفة 

 .واحلضارة
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رضورة معاجلة فلسفات وأسس العلوم اإلنسانية واملادية املختلفة التي نشأت  .8

وتأصلت يف بيئات فكرية غري إسالمية، لتكون االستفادة والتطوير لتلك العلوم 

 .قائاًم عىل أساس إسالمي متني ضوابط ومقاصد

رضورة إقامة دورات تكوينية يف منهجية التعامل مع املصطلح القرآين فهاًم  .9

 .وتأصيالً 

 دعوة املتخصصني يف العلوم املختلفة إىل أمهية إنجاز معاجم تارخيية .10

 .ملصطلحات تلك العلوم، للنظر يف عالقتها بألفاظ القرآن الكريم ومصطلحاته

رضورة التعاون عىل إنجاز املعجم املفهومي أللفاظ القرآن الكريم  .11

 .ومصطلحاته

رضورة توجيه الباحثني يف الدراسات العليا يف خمتلف العلوم، إىل إنجاز  .12

 .أبحاثهم يف املصطلح القرآين وعالقته بتخصصاهتم

رضورة التعجيل بطبع أعامل هذا املؤمتر، والسعي إليصاهلا إىل خمتلف  .13

 .اجلمعيات العلمية املتخصصة يف شتى العلوم يف العامل اإلسالمي
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 " مقاصد القرآن الكريم يف بناء احلضارة والعمران" مؤمتر
 التونسية املنعقد جبامعة الزيتونة يف مدينة احلمامات ابجلمهورية

 م2017نيسان )أبريل(  20-18هـ املوافق 1438رجب  21-23
حضارة تنظيم: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ابلتعاون مع املعهد العايل لل

 اإلسالمية جبامعة الزيتونة
 أهداف املؤمتر:

 بيان مفهوم املقاصد القرآنية، وأوجه االتفاق واالفرتاق مع مقاصد الرشيعة. -1

 نواع املقاصد القرآنية ومستوياهتا.الكشف عن أ -2

 ترتيب املقاصد القرآنية هبدف بناء منظومة املوازين والقيم احلضارية القرآنية. -3

إبراز البعد التعلييل للقرآن الكريم ومالحظة معقولية املقاصد ورعاية املصالح  -4

 يف القرآن الكريم.

املميزة هلذا  بيان احلاجة إىل التفسري املقاصدي للقرآن الكريم واخلصائص -5

 التفسري وخطواته.

تفعيل مقاصد القرآن يف بناء شخصية املسلم املعارص وإسهامه يف احلضارة  -6

 املعارصة وبناء اإلنسانية.

العمل عىل تطوير برامج ومشاريع تستند إىل مقاصد القرآن يف بناء احلضارة  -7

 والعمران.

شتغلة عىل النص تقويم الدراسات املعارصة بصورتيها األهلية والوافدة امل -8

 القرآين: الفهم املقاصدي وجدل املعنى واملغزى.

 :حماور املؤمتر
 .احملور األول: مقاصد القرآن الكرمي: املفهوم واألسس واملنطلقات

 مفهوم مقاصد القرآن: دراسة تأصيلية حتليلية نقدية. -1
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العالقة بني مقاصد القرآن وغريها من املقاصد: كالعالقة بني مقاصد  -2

لقرآن ومصادر الترشيع، والعالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد الرشيعة، والعالقة ا

 بني مقاصد القرآن والتفسري وأصوله.

 مواقع مقاصد القرآن من علوم الرشيعة. -3

األسس واملنطلقات: دراسة نقدية حتليلية: املوروث والدراسات املعارصة:  -4

 قراءة يف املرجعّيات.

 .ة مقاصد القرآن الكرمياحملور الثاين: أمهي
 مدخل لفهم رسالة الدين اخلاتم باالستناد إىل هدي القرآن الكريم. -1

 استحضار مقاصد القرآن يف القراءة والتالوة والتأويل والتدبر. -2

 بناء الفهم القرآين ملقاصد السنة النبوية وموقعها يف االجتهاد الفقهي. -3

السلوك البرشي يف احلياة الفردية اعتامد مقاصد القرآن ميزانا لضبط  -4

 واالجتامعية.

 بناء منهج للتفسري املقاصدي )تفسري القرآن يف ضوء مقاصده(. -5

توظيف مقاصد القرآن يف بناء رؤية لنظام العامل تقوم عىل الكرامة اإلنسانية  -6

 واحلرية والعدل.

سة استقرائية احملور الثالث: مقاصد القرآن الكرمي: األدبيات والتنظريات: درا
 وحتليلية ونقدية وتقوميية للكتب والدراسات والتنظريات واألفكار.

اجلهود التأصيلية للعلامء السابقني، وحضور موضوع مقاصد القرآن يف  -1

كتب الرتاث اإلسالمي بصورة عامة، وصلة هذه املقاصد بالتطور احلضاري 

 البرشي بصورة خاصة.

د القرآن: حممد إقبال، وابن عاشور، جهود املعارصين يف موضوع مقاص -2

 وحممد العزيز احلبايب ...
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موقف املعارضني من الدراسة املقاصدية للقرآن الكريم: دراسة تأصيلية  -3

 نقدية: مرشوع املدرسة العقلّية العربية املعارصة واالسترشاق، ... إلخ.

ضاري احملور الرابع: مسالك وطرق الكشف عن مقاصد القرآن يف البناء احل
 .والعمران

املسالك األصولية كاالستقراء وأدلة القرآن الكريم الواضحة الداللة  -1

 ومسالك الكشف عن العلة، ... إلخ.

املسالك اخلاصة باملفرسين، كاملسالك البالغية ودور االجتاهات واملناهج  -2

 التفسريية يف بيان املقاصد،... إلخ.

 دة يف بيان مقاصد القرآن.مسالك مقرتحة وفق منهجية علمية جدي -3

احملور اخلامس: تصنيف مقاصد القرآن وترتيبها هبدف بناء احلضارة والعمران: 
 دراسة استقرائية نقدية حتليلية

 خارطة املقاصد القرآنية. -1

 أنواع معايري التصنيف املقاصدي. -2

 حبوث وأوراق املؤمتر:
. د. القرآنخطاب التكليف من ضيق مقاصد الشريعة إىل سعة مقاصد  -1

 حسن القصاب.

 . د. حممد الشتيوي.خطاب اخللق واألمر يف القرآن -2

 . د. عامر احلريري.مرجعية السنة يف ظل مقاصد القرآن -3

 حنو مساءلة إبستمولوجية وتفسريية للعالقة بن مقاصد القرآن ومقاصد -4

 . د. حممد بدي إينو.الشريعة

 ريم احلامدي.. د. عبد الكحنو رؤية منهجية يف التفسري املقاصدي -5



 (ه1438 ةذو احلج)      والعشرون     الرابع العدد       يب للدراسات القرآنية    لشاطجملة معهد اإلمام ا

 379 

 . د. عيل أسعد.التفسري املقاصدي للقرآن -6

. د. ُمنْيَة مركزية اآللية السياقية يف البناء احلضاري املقاصدي للقرآن الكرمي -7

 العلمي.

: رؤية نقدية ملفهوم مفهوم احلق وإعادة أتسيس علم املقاصد يف اإلسالم -8

 املصالح األصويل. د. حممد املجذوب.

 . د. عبد املجيد النجار. بناء الفكر العمراينمقاصد القرآن الكرمي يف -9

 . د. فريدة حايد.مقصد إصالح العامل يف القرآن -10

. د. مقصد إصالح العقل يف القرآن وجتليات العقالنية يف العلوم الشرعية -11

 وسيلة خلفي.

 . د. مسعود بو دوخة.أمهية الوعي مبقاصد القرآن يف التدبر -12

. د. نور الدين نسان احلضاريةموجز مقاصد القرآن يف إحياء قيم اإل -13

 اخلادمي.

. د. مسفر التسخري الكوين لإلنسان يف القرآن، وسؤال املقصد العمراين -14

 القحطاين.

 استخالف اإلنسان يف األرض ابعتباره مقصًدا عاًما للقرآن والشريعة -15

 . د. عبد السالم األمحر.واحلضارة

. د. بيَّة رانمقصد التزكية وأبعاده يف ضبط السلوك احلضاري والعم -16

 السلطاين.

 . د. بسام العموش.احلرية يف املقاصد القرآنية -17

. د. عبد دور مقاصد القرآن يف التأسيس املعريف لعلوم اجتماعية بديلة -18

 احلليم مهورباشة
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 الرتاث األثري واملرجعية القرآنية: قراءة انثروبولوجية لتوظيف مقاصد -19

 . د. ياسني كرامتي.القرآن يف جمال العمران

. والعمران املفهوم االقتصادي للعمل يف ضوء القرآن الكرمي لبناء احلضارة -20

 د. أمحد فراس العوران.

. املقاصد االقتصادية يف القرآن مدخال لفهم بنية االقتصاد اإلسالمي -21

 إبراهيم اجللبي.د.

. املقاصد اجلمالية يف القرآن الكرمي: حنو نظرية قرآنية يف الفن واألدب -22

 نجل.عبد امللك بومد.

 . د. عامر جود اهلل.مقصد العدل يف القرآن -23

 . د. ماهر حصوة.مقاصد القرآن يف بناء احلضارة والعمران عند املعاصرين -24

 . د. حممد العامري.مقصد العمران بني التفاسري القدمية واحلديثة -25

.  جاً ذ: ابن عاشور نموجهود املعاصرين يف إعمال وتفعيل مقاصد القرآن -26

 د. وفاء توفيق.

 . د. إدريس الرتكاوي.ل مقاصد القرآن الكرمي عند النورسيأصو  -27

 التوصيات:
. دعوة املؤسسات احلكومية واألهلية ومراكز البحث إىل تعزيز العمل 1

اجلامعي املشرتك، الذي تتضافر فيه اجلهود للكشف عن املقاصد القرآنية بكل 

 مستوياهتا، انطالقًا من توجيهات الوحي.

مية األهلية ومراكز البحث والتكوين عىل اإلفادة من . حث املؤسسات احلكو2

جتربة العمل اجلامعي، واإلفادة من طلبة الدراسات العليا وإرشاكهم يف امللتقيات، 

 وتعميمها مستقباًل ضمن برامج املؤمترات وامللتقيات العلمية.



 (ه1438 ةذو احلج)      والعشرون     الرابع العدد       يب للدراسات القرآنية    لشاطجملة معهد اإلمام ا

 381 

. تفعيل اجلانب العميل والتطبيقي يف مقاصد القرآن يف بحث القضايا 3

التي هتّم الفرد واملجتمعات واألمة اإلسالمية، ال سيام بام يتصل بالعلوم  املستجدة

 االجتامعية اإلنسانية والطبيعية.

. تفعيل التكامل املعريف بني علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية 4

 والطبيعية.

. االشتغال بتطوير علم املقاصد الذي حيتاج إىل مزيِد تأصيٍل وتأسيٍس 5

 ورة؛ إلزالة اللبس يف املفاهيم املصطلحات.وبل

. الدعوة إىل تلّمس متثالت املقاصد يف القرآن الكريم والسنة النبوية، بوصف 6

 القرآن الكريم النصَّ املؤسس املهيمن، والسنة النبوية النّص املبنّي.

 . دعوة الباحثني يف املؤسسات اجلامعية والبحثية إىل إحداث الرتاكم املعريف يف7

مقاصد القرآن الكريم؛ وصوالً إىل تأسيس الربامج واملقررات اجلامعية املتصلة 

 بمقاصد القرآن الكريم.

. طباعة أعامل املؤمتر يف كتاب يفيد منه طلبة العلم واملهتمون واملؤسسات 8

األكاديمية والبحثية، وذلك بعد استفادة الباحثني من املالحظات التي وردت يف 

خالت واملناقشات، واإلفادة منها يف تطوير برامج علوم الرشيعة التعقيبات واملدا

 ومقرراهتا.

وقد عرّب املشاركون يف املؤمتر عن شكرهم لوزارة التعليم العايل ورئاسة جامعة 

الزيتونة، وتقديرهم للجهد الكبري الذي أداه كلٌّ من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

يف جامعة الزيتونة يف تنظيم املؤمتر، واإلشادة  واملعهد العايل للحضارة اإلسالمية

بدور الباحثني واملعقبني الذين استعان هبم املؤمتر يف التعقيب املمنهج، وطلبة 
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املاجستري والدكتوراه يف جامعة الزيتونة الذين أسهموا بدراسة حماور املؤمتر 

 ومدارسة األوراق مع الباحثني املشاركني.

 

 

 

 

 

 


