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تقرير المؤتمر الدولي
)مقاصد القرآن الكريم في بناء الحضارة 

والعمران(
تقرير: عبد الحليم مهورباشة)*(

ــس،  ــة بتون ــة الزيتون ــاب جامع ــد برح انعق

املؤمتــر العلمــي الــدويل )مقاصــد القــرآن 

ــن  ــران(، م ــاء الحضــارة والعم ــم يف بن الكري

تنظيــم املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي 

للحضــارة  العــايل  املعهــد  مــع  بالتعــاون 

الدراســات  بحــث  ووحــدة  اإلســامية، 

ــى  ــس، ع ــة بتون ــة الزيتون ــة -جامع القرآني

ــا املحــارضون  ــش فيه ــام، ناق ــة أي ــدار ثاث م

ــي  ــة للمؤمتــر، والت ــة املحوري املحــاور البحثي

تــدور حــول ثاثــة إشــكاالت مركزيــة: مفهوم 

مقاصــد القــرآن الكريــم وأهميتهــا، ومقاصــد 

• موضوع المؤتمر:  )مقاصد القرآن الكريم يف بناء الحضارة والعمران(.

• الجهــة المنظمــة: املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بالتعــاون مــع املعهــد العــايل 
للحضــارة اإلســامية ووحــدة بحــث الدراســات القرآنية-جامعــة الزيتونــة، تونــس.

• تاريخ المؤتمر العلمي: )8)/ 9)/ 20/ نيسان )أبريل( )7)20(.

ــالك  ــرات، ومس ــات والتنظ ــرآن يف األدبي الق

وطــرق الكشــف عــن مقاصــد القــرآن يف بنــاء 

الحضــارة والعمــران. وتــم معالجــة هــذه 

ــة،  ــة يف ســبع جلســات علمي املحــاور البحثي

عقــدت الجلســة العلميــة األوىل يف مدرج ابن 

ــة  ــة، وأجريــت بقي خلــدون بجامعــة الزيتون

الجلســات العلميــة يف قاعــة الخليفــة -بنــزل 

تــاج الســلطان بالحامــات، وكلفــت الجهــات 

املنظمــة للمؤمتر األســاتذة أو بعــض الضيوف 

ــة عــى  ــات علمي ــم تعقيب ــن بتقدي الحارضي

ــتاذ املحــارض. ــا األس ــة يلقيه ــة علمي كل ورق
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اليوم األول  

الثاثاء )22 رجب 438)، املوافق لـ 

8)/ 04/ 7)20(، جامعة الزيتونة

الجلسة االفتتاحية:

ــراف  ــه يف األعـ ــارف عليـ ــو متعـ ــا هـ مثلـ

ــة،  ــرات العمليـ ــير املؤمتـ ــة يف تسـ األكادمييـ

املؤسســـات  مختلـــف  ممثلـــو  يتدخـــل 

ـــذا الحـــدث  ـــة له ـــة والراعي ـــات املنظم والجه

العلمـــي، فبعـــد تـــاوة آيـــات مـــن الذكـــر 

الحكيـــم، تحـــدث الدكتـــور رائـــد عكاشـــة 

ممثـــًا عـــن اللجنـــة التحضريـــة للمؤمتـــر، 

مذكـــرًا الحارضيـــن بأهميـــة البحـــث يف 

القـــرآن، ودورهـــا يف  موضـــوع مقاصـــد 

ـــى  ـــى ع ـــم أثن ـــران. ث ـــارة والعم ـــاء الحض بن

املؤسســـات  التـــي قدمتهـــا  التســـهيات 

الراعيـــة للمؤمتـــر، ممثلـــة يف املعهـــد العاملـــي 

للفكـــر اإلســـامي واملعهـــد العـــايل للحضـــارة، 

اللجنـــة  ألعضـــاء  الشـــكر  وجـــه  كـــا 

التحضريـــة عـــى الجهـــد املبـــذول يف تحكيـــم 

امللخصـــات واألوراق العلميـــة. 

عبــد  الدكتــور  مبــارشة  بعدهــا  وتدخــل 

اللطيــف بوعزيــزي مديــر املعهــد العــايل 

بتونــس، بشــكره وثنائــه عــى  للحضــارة 

املؤسســات املختلفــة التــي ســاهمت يف هــذا 

املؤمتــر العلمــي، كــا ذكّر الحارضيــن بأهمية 

ــة يف العــامل  ــن املؤسســات العلمي التعــاون ب

ــر  ــذا املؤمت ــر أن ه ــامي، واعت ــريب واإلس الع

إحــدى الخطــوات املهمــة التــي تؤســس 

للتعــاون العلمــي بــن املعهد العــايل للحضارة 

واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، كا رحب 

يف ختــام كلمتــه باألســاتذة املحارضين، ومتنى 

ــياق  ــس. ويف الس ــة يف تون ــة طيب ــم إقام له

نفســه، كانــت كلمــة الدكتــور جــال الديــن 

ــن،  ــاتذة الباحث ــب باألس ــذي رح ــوش، ال عل

وأثنــى عــى التعاون بــن املؤسســات العلمية 

ــريب. ــامل الع يف الع

ــور   وأفســح املجــال بعدهــا، ليتدخــل الدكت

فتحــي حســن امللــكاوي املديــر اإلقليمــي 

للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، فقــام 

باإلشــارة إىل أهميــة االشــتغال عــى موضــوع 

ــا  ــا نصله ــة عندم ــة، وخاص ــد القرآني املقاص

ــى  ــًدا ع ــك مؤك ــران، وكذل ــارة والعم بالحض

أهميــة التعــاون بــن املؤسســات العلميــة يف 

العــامل العــريب، فاعتــر أن هذا املؤمتر ســيكون 

بدايــة مثمــرة للتعــاون العلمــي مــع جامعــة 

مســتعد  العاملــي  املعهــد  وأن  الزيتونــة، 

املؤسســة  هــذه  مــع  التعــاون  لتعميــق 

العريقة-جامعــة الزيتونــة، ومختتــًا كلمتــه 

بتوجيــه الشــكر لألســاتذة املحارضيــن، ولــكل 

ــي قدمــت الدعــم  ــات الت املؤسســات والجه

ــر. إلنجــاح هــذا املؤمت

وكان آخـــر املتدخلـــن الســـيد رئيـــس جامعـــة 

ـــه  ـــة، هشـــام قريســـة، مشـــرًا يف كلمت الزيتون
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ـــوع  ـــث يف موض ـــة البح ـــة إىل أهمي االفتتاحي

املقاصـــد القرآنيـــة، ومعتـــرًا أن الشـــيخ 

الطاهـــر بـــن عاشـــور التونـــي يعـــد مـــن 

ــوا  ــن أسسـ ــن الذيـ ــاء املعارصيـ ــن العلـ بـ

ــا  ــة، ومعرًجـ ــع الصنعـ ــم الرفيـ ــذا العلـ لهـ

عـــى مفهـــوم الحضـــارة مـــن منظـــور 

ــران  ــى أن العمـ ــًدا عـ ــدون، مؤكـ ــن خلـ ابـ

ـــات  ـــتقر الجاع ـــا تس ـــم عندم ـــو ويعظ يفش

ـــداوة إىل  ـــة الب ـــن حال ـــل م ـــانية، وتنتق اإلنس

ــي  ــه بتمنـ ــم كلمتـ ــة التحـــر، واختتـ حالـ

ـــن  ـــن، وأعل ـــة لألســـاتذة املحارضي ـــة طيب إقام

عـــن االفتتـــاح الرســـمي ألشـــغال املؤمتـــر.

الجلسة العلمية األولى- مقاصد القرآن 
الكريم: إشكالية الفصل والوصل:

االفتتاحيـــة  العلميـــة  الجلســـة  تـــرأس 

ـــزي،  ـــف بوعزي ـــد اللطي ـــور عب ـــة الدكت فضيل

وكان الدكتـــور محمـــد بـــدي )بلجيـــكا( 

أول املتدخلـــن، حيـــث تنـــاول يف مداخلتـــه 

املعنونـــة بــــ »نحـــو مســـاءلة إبســـتيمولوجية 

وتفســـرية للعاقـــة بـــن مقاصـــد القـــرآن 

املعيـــاري  املـــن  الريعـــة«،  ومقاصـــد 

ــة  ــيي، ملحاولـ ــامي الكاسـ ــي اإلسـ والتأويـ

بـــن  العاقـــة  ماهيـــة  عـــن  الكشـــف 

ـــل  ـــة داخ ـــد الرشيع ـــرآن ومقاص ـــد الق مقاص

ـــط  ـــرزًا التخب ـــاري، م ـــق املعي ـــة النس خريط

الـــذي وقـــع فيـــه العقـــل  املفاهيمـــي 

توظيفـــه  بســـبب  املعـــارص،  اإلســـامي 

للهرمينوطيقيـــة كإبســـتيمة تأويليـــة، والـــرر 

املنهجـــي الـــذي ألحقتـــه بالنصـــوص الراثيـــة؛ 

لذلـــك نحتـــاج بـــرأي الباحـــث إىل استكشـــاف 

اإلبســـتيمة  لهـــذه  املعيـــاري  املعنـــى 

التأوليـــة قبـــل توظيفهـــا، للربـــط بـــن 

ثاثيـــة: النـــص املنـــزل والرشيعـــة والفقـــه.

ويف املداخلـــة الثانيـــة للدكتـــور حســـاب 

ـــة بــــ »خطـــاب  القصـــاب )املغـــرب(، واملعنون

ــة  ــد الريعـ التكليـــف مـــن ضيـــق مقاصـ

ـــة  ـــة فقهي ـــرآن«، وبلغ ـــد الق ـــعة مقاص إىل س

ـــان  ـــث تبي ـــاول الباح ـــة، ح ـــة محض تخصصي

ـــارة  ـــارة، وأن الحض ـــز الحض ـــان مرك أن اإلنس

اإلســـامية، التـــي هـــي حضـــارة الفقـــه، 

ــان املكلـــف، وأن  ــزي اإلنسـ ــا املركـ عمودهـ

اختـــاف األدلـــة الرشعيـــة يرتبـــط مبراعـــاة 

أحـــوال املكلفـــن، وليـــس مردهـــا تفـــاوت 

أنظـــار املجتهديـــن، ليتخـــذ مـــن هـــذا 

املســـلك املجادلـــة بـــن القواعـــد املصوغـــة 

يف أحـــكام املكلـــف يف علـــم األصـــول مـــن 

جهـــة، بوصفهـــا قواعـــد تفصيليـــة اتســـم بهـــا 

علـــاء املقاصـــد، ومطلـــق النظـــر املـــأذون 

ـــرى. ـــة أخ ـــن جه ـــم م ـــرآن الحكي ـــه يف الق ب

وتدخــل بعدهــا الدكتــور محمــد شــتوي 

)تونــس(، مبداخلــة تحــت عنــوان: »مقاصــد 

القــرآن يف الخلــق واألمــر«، ووضــح فيهــا 

القــرآن مل يهتــم فقــط كــا  الباحــث أن 

يظــن البعــض مبقاصــد األمــر والترشيــع، بــل 

ــق  ــاىل يف الخل ــه تع ــد الل ــى مقاص ــم ع تكل
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ــق  ــد الخل ــي مقص ــك يكت ــن؛ ولذل والتكوي

أهميــة بالغــة؛ ألن اللــه مل يــرشع إال بعــد أن 

ــق  ــد خل ــه رشع لحكمــة فق ــق، وكــا أن خل

لحكمــة، وحكمــة الحكمــة ومقاصدهــا العليا 

ــه. ــب لخلق ــاىل مناس ــره تع ــل يف أن أم تتمث

ــوان:  ــت عنـ ــة، تحـ ــر مداخلـ ــاءت آخـ وجـ

مقاصـــد  ظـــل  يف  الســـنة  »مرجعيـــة 

ــن  ــة«، مـ ــة نقديـ ــة تأصيليـ ــرآن: دراسـ القـ

تقديـــم الدكتـــور عـــار الحريـــري )األردن(، 

ــدرس  ــة الـ ــث إىل أهميـ ــا الباحـ ــار فيهـ أشـ

املقاصـــدي، وإىل أهـــم أعامـــه، ويتمثـــل 

ـــنة  ـــط الس ـــه يف ضب ـــزي لورقت ـــكال املرك اإلش

ــه  ــد أن هالـ ــرآن، بعـ ــد القـ ــل مقاصـ يف ظـ

حجـــم التحريـــف بعـــد االســـتخدام العشـــوايئ 

لبعـــض األحاديـــث النبويـــة، والكـــوارث التـــي 

ــل  ــرى أن تفعيـ ــك يـ ــا؛ ولذلـ ــرت عنهـ انجـ

مقاصـــد القـــرآن يســـاعد العقـــل اإلســـامي 

يف ضبـــط الســـنة النبويـــة الرشيفـــة، ويســـهم 

ـــران،  ـــارة والعم ـــاء الحض ـــط يف بن ـــذا الضب ه

ويؤســـس لفضـــاء العيـــش املشـــرك. 

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أُفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

اليوم الثاني  

األربعاء )23 رجب 438)، 9)/ 4/ 7)20(

الجلسة العلمية الثانية:

تــرأس فضيلــة الدكتــور فتحــي امللــكاوي 

ــة  ــت املداخل ــة، وأت ــة الثاني ــة العلمي الجلس

»نحــو رؤيــة منهجيــة يف  بعنــوان:  األوىل 

ــا  ــاول فيه ــرآن«، تن ــدي للق ــر املقاص التفس

ــر(  ــدي )الجزائ ــم الحام ــد الكري ــور عب الدكت

للقــرآن،  املقاصــدي  التفســر  مفهــوم 

موضًحــا أهميتــه وخطواتــه، ومذكــرًا مبناهــج 

ــج  ــي، واملنه ــج النق ــة: املنه ــن الثاث املفري

العقــي، واملنهــج الجامــع بينهــا، ومشــرًا إىل 

ــر يف  ــر يف التفس ــدي ظه ــاه املقاص أن االتج

العــر الحديــث، ويقــوم عــى تفســر القرآن 

وفــق رؤيــة مقاصديــة، ويعتمــد عــى تفســر 

ــاة  ــة، ومراع ــنة النبوي ــرآن، والس ــرآن بالق الق

الســنن الكونية، والواقع العمــي واالجتاعي.

وجــاءت املداخلــة الثانيــة للدكتــور عــي 

ــر  ــوان: »التفس ــعد )األردن(، بعن ــد أس محم

املقاصــدي للقــرآن الكريــم«، وتحــدث فيهــا 

الباحــث عــن العاقــة الجدليــة بــن مقاصــد 

القــرآن ومقاصد الرشيعة، وعــرج عى مفهوم 

التفســر املقاصــدي ومرشوعيــة توظيفــه، 

ووضح عاقة التفســر املقاصــدي باالتجاهات 

ــة  ــث أهمي ــّن الباح ــرى، وب ــرية األخ التفس

تحكيــم املقصــد يف التفســر، وكذلك االســتناد 
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إىل املقاصــد يف االتجــاه التفســري املقاصدي.

ــة  ــورة منيـ ــة الدكتـ ــارشة مداخلـ ــا مبـ تلتهـ

عنـــوان:  تحـــت  )تونـــس(،  العلمـــي 

البنـــاء  يف  الســـياقية  اآلليـــة  »مركزيـــة 

ــم«،  ــران الكريـ ــدي للقـ ــاري املقاصـ الحضـ

ــياقية يف  ــة السـ ــة دور اآلليـ ــرزت الباحثـ أبـ

ـــق  ـــا الوثي ـــرًا الرتباطه ـــة، نظ ـــج الحديث املناه

ــا  ــاب، مبـ ــص ودالالت الخطـ ــانيات النـ بلسـ

ـــد  ـــزي يف رصـــد البع ـــد دور مرك ـــا لتقلُّ يؤهله

الحضـــاري والعمـــراين للمقاصـــد القرآنيـــة، 

ــار  ــن اعتبـ ــه ميكـ ــة إىل أنـ ــارت الباحثـ وأشـ

ــهم يف  ــي تسـ ــالك التـ ــد املسـ ــياق أحـ السـ

الكشـــف عـــن مقاصـــد القـــرآن الكريـــم يف 

ــراين.  ــاري والعمـ ــاء الحضـ البنـ

ــور  ــل الدكت ــة، تدخ ــذه الجلس ــام ه ويف خت

مبداخلــة  )الســودان(،  املجــذوب  محمــد 

وإعــادة  الحــق  »مفهــوم  عنــوان  تحــت 

تأســيس علــم املقاصــد يف اإلســام: رؤيــة 

ــا  ــويل«، وفيه ــح األص ــوم املصال ــة ملفه نقدي

عــرج الباحــث عــى مفهــوم الحــق يف معنــاه 

ــد  ــول ومقاص ــم األص ــه أن عل ــرآين، وبرأي الق

ــارح  ــى ش ــا، إال كمعن ــوه كليً ــة أهمل الرشيع

املقاصــد،  علــاء  عنــد  املصلحــة  ملعنــى 

بينــا  العليــا،  الديــن  مقاصــد  لتحقيــق 

يــرى الباحــث أن عنايــة الرؤيــة القرآنيــة 

التــي  املرتبــة  إىل  ترفعــه  الحــق  مبفهــوم 

ــة املقاصــد  ــا منظوم ميكــن أن نؤســس عليه

القرآنيــة اإلنســانية، بــل إىل حــد اعتبــار 

أن مقاصــد القــرآن هــي مقاصــد الحــق.

وبعــد أن أنهــى املحــارضون مداخاتهــم، 

ــاتذة املعقبــن، حيــث  ــال لألس أفســح املج

عقــب عــى كل ورقــة علميــة أســتاذان، 

ــغال  ــى أش ــة ع ــة علمي ــى حيوي ــا أضف م

املؤمتــر، ثــم فتــح املجــال للحارضيــن لطــرح 

ــم  ــم وماحظاته ــاؤالتهم، أو اإلدالء بآرائه تس

واســتدراكاتهم حــول املداخــات.

الجلسة العلمية الثالثة- مقاصد 
القرآن الكريم والفكر العمراني:

الدكتــور  العلميــة  الجلســة  تــرأس هــذه 

ــن  ــي، وكان أول املتدخل ــن الخادم ــور الدي ن

النجــار  املجيــد  عبــد  الدكتــور  فضيلــة 

مبداخلــة تحــت عنــوان »مقاصــد القــرآن يف 

بنــاء الفكــر العمــراين«، بــّن فيهــا الباحث أن 

مفهــوم الفكــر يطلــق عــى منهجيــة العقــل 

يف التفكــر، وأن القفــزات الحضاريــة التــي 

عرفتهــا اإلنســانية حدثــت نتيجــة التحــول يف 

طرائــق التفكــر ومنهجياتــه، وذكــر الباحــث 

أن القــرآن الكريــم أرشــد النــاس إىل املنهجيــة 

التــي بهــا يفكــرون، لتتشــكل عقولهــم عليها، 

فتصــل بهــم إىل معرفــة الحــق يف مجــال 

ــر  ــك يعت ــب ويف مجــال الشــهادة؛ ولذل الغي

ــن مقاصــد  ــرًا م ــري مقصــًدا كب ــاء الفك البن

ــران. ــاء العم ــرآن يف بن الق

تلتهــا مبــارشة مداخلــة بعنــوان: »مقصــد 

إصــاح العقــل يف القــرآن وتجليــات العقانية 
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يف العلــوم الرعية«، للدكتورة وســيلة خلفي 

ــة أن حفــظ  ــت الباحث ــث بين ــر(، حي )الجزائ

العقــل مــن مقاصــد القــرآن الظاهــرة، وبنــاء 

عــى هــذا العقــل الســليم والتفكــر الســديد، 

تأسســت العلــوم الرشعيــة خادمــة للوحــي، 

كــا بينــت الباحثــة الحفظ الوجــودي ملقصد 

إصــاح العقــل يف القــرآن مــن خــال جهــود 

األصوليــن يف التأســيس لعلــم أصــول الفقــه.

ــة،  ــذه الجلس ــة يف ه ــر مداخل ــاءت آخ وج

تحــت عنــوان: »أهميــة الوعــي مبقاصــد 

القــرآن يف التدبر والتأويــل«، لفضيلة للدكتور 

مســعود بودوخــة )الجزائــر(، وتحــدث فيهــا 

الباحــث عــن أهميــة الوعــي مبقاصــد القــرآن 

ــة  ــح الرؤي ــد يف تصحي ــم، ودور املقاص الكري

إىل العقيــدة والرشيعــة واألخــاق، كــا بــن 

دور هــذا الوعــي يف ترتيــب أوليــات اإلنســان 

ــر  ــران. وذك ــاء الحضــارة والعم املســلم يف بن

بأهميــة مقاصــد القــرآن الكريــم عموًمــا 

يف مواجهــة التحديــات واملشــكات التــي 

ــة اإلســامية. تعيشــها األم

وبعــد أن نهى املحارضون مداخاتهم، أفســح 

املجــال لألســاتذة املعقبــن، حيــث عقب عى 

كل ورقــة علمية أســتاذان، مــا أضفى حيوية 

علميــة عــى أشــغال املؤمتــر، ثــم فتــح املجال 

لطــرح  والطلبــة(  )األســاتذة  للحارضيــن 

تســاؤالتهم، أو لــإلدالء بآرائهــم وماحظاتهــم 

واســتدراكاتهم حــول املداخــات.

الجلسة العلمية الرابعة- مقاصد 
القرآن والقيم العليا:

تـــرأس الجلســـة العلميـــة فضيلـــة الدكتـــور 

عبـــد املجيـــد النجـــار، وافتتحـــت مبداخلـــة 

ـــاء  ـــرآن يف إحي ـــوان: »موجـــز مقاصـــد الق بعن

قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة«، للدكتـــور نـــور 

الديـــن الخادمـــي )تونـــس(، ذكـــر الباحـــث يف 

ـــراد  ـــة، وي مســـتهلها مبفهـــوم املقاصـــد القرآني

مبقاصـــد القـــرآن أبعـــاده الغائيـــة واملصلحيـــة، 

وأرساره الحكميـــة والتعليليـــة، بينـــا مفهـــوم 

قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة يقصـــد بـــه 

ـــة  ـــه يف إقام ـــاين وأفعال ـــود اإلنس ـــاين الوج مع

الحضـــارة اإلنســـانية، وصنـــف الباحـــث 

ـــانية  ـــة: مقصـــد إنس ـــذه املقاصـــد إىل أربع ه

اإلنســـان يف إحيـــاء قيـــم اإلنســـان الحضاريـــة، 

لإلنســـان،  الجنســـية  الفـــرادة  ومقصـــد 

الجمعـــي،  البـــرشي  االنتظـــام  ومقصـــد 

ومقصـــد التآلـــف البيئـــي.

للدكتور مســـفر  الثانية  الورقـــة  وجـــاءت 

»التســـخر  عنـــوان:  تحـــت  القحطـــاين، 

الكـــوين لإلنســـان يف القـــرآن... وســـؤال 

الباحث  فيهـــا  تحدث  العمـــراين«،  املقصد 

للتســـخر، مســـتداًل  القرآين  املفهـــوم  عن 

عى ذلـــك بالعديد مـــن اآليـــات القرآنية، 

لينتهـــي إىل فكـــرة مفادهـــا أن التســـخر 

يعـــد أحـــد املقاصـــد القرآنيـــة، وينجـــر 

التســـخر؛ أن اإلنســـان املســـلم  عن هذا 

مطالب قبـــل غـــره بـــرورة تطوير كل 
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الكتشـــاف  والعقليـــة  املعرفيـــة  األدوات 

التســـخر. مجاالت  ومعرفة  الكون  نواميس 

بعنـــوان:  الثالثـــة  املداخلـــة  وأتـــت 

»اســـتخاف اإلنســـان يف األرض باعتبـــاره 

والريعـــة  للقـــرآن  عاًمـــا  مقصـــًدا 

ـــر  ـــد الســـام األحم ـــور عب والحضـــارة«، للدكت

ـــة  )املغـــرب(، حيـــث عـــرج الباحـــث يف البداي

عـــى موضـــوع املقاصـــد ومـــا يثـــره مـــن 

ـــن، ووقـــوع  ـــن الباحث جـــداالت وإشـــكاالت ب

معظمهـــم يف الرؤيـــة التجزيئيـــة للمقاصـــد 

القرآنيـــة، مـــا يحرمهـــم مـــن الرؤيـــة الشـــاملة 

لهـــا؛ ولذلـــك اقـــرح الباحـــث رضورة التفكـــر 

يف مقصـــد مركـــزي، رآه مـــن وجهـــة نظـــره 

ـــان  ـــه اإلنس ـــتخاف الل ـــد اس ـــًا يف مقص ممث

يف األرض، وتنـــدرج ضمنـــه بقيـــة املقاصـــد 

ــذا  ــه لهـ ــًا ترجيحـ ــررًا ومعلـ ــرى، مـ األخـ

ــاز  ــى اإلنجـ ــز عـ ــد ودوره يف التحفيـ املقصـ

ــاري. ــراين والحضـ العمـ

ـــلطاين  ـــة س ـــورة بي ـــت الدكت ـــام، ألق ويف الخت

تحـــت  مداخلـــة  )تونـــس(  الحمـــراوي 

التزكيـــة وأبعـــاده يف  »مقصـــد  عنـــوان: 

ضبـــط الســـلوك الحضـــاري والعمـــران«، 

ـــرآين  ـــوم الق ـــة إىل املفه ـــا الباحث ـــت فيه تطرق

للتزكيـــة، واعتـــرت أن التزكيـــة أحـــد املقاصـــد 

ـــة  ـــة التزكي ـــت تازمي ـــة الرئيســـة، وبيَّن القرآني

ــث  ــازم؛ حيـ ــذا التـ ــه هـ ــران، ووجـ والعمـ

ـــا  ـــدر عنه ـــس يص ـــو النف ـــا تزك ـــدر م ـــه بق إن

ــوائب  ــا الشـ ــا تصيبهـ ــدر مـ ــاح، وبقـ الصـ

ـــاط  ـــاد واالنحط ـــببًا لإلفس ـــون س واألدران تك

ـــة  ـــو محصل ـــاء الحضـــاري ه الحضـــاري، والبن

اإلصـــاح، وبالتـــايل فـــإن التزكيـــة هـــي 

وســـيلة هـــذا اإلصـــاح وغايتـــه، وبهـــا 

ــراين. ــاز العمـ ــق اإلنجـ يتحقـ

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

الجلسة العلمية الخامسة- مقاصد 
القرآن في المجاالت المعرفية:

تـــرأس الجلســـة العلميـــة فضيلـــة الدكتـــور 

ـــام  ـــور بس ـــا الدكت ـــب، وافتتحه ـــام الطال هش

ـــوان:  ـــت عن ـــة تح ـــوش )األردن( مبداخل العم

ـــا  ـــرز فيه ـــة«، أب ـــة يف املقاصـــد القرآني »الحري

الباحـــث أهميـــة درس مقاصـــد القـــرآن 

الكريـــم، منوًهـــا بالجهـــود املعرفيـــة التـــي 

بذلهـــا العلـــاء املســـلمون عـــى مـــدار 

ـــة  ـــد أن الحري ـــه يعتق ـــة، لكن ـــرون الفائت الق

ـــكام  ـــس ألح ـــرآن تؤس ـــا مبقاصـــد الق يف صلته

رمبـــا ال يوافقـــه عليهـــا العديـــد مـــن الباحثـــن 

ــررة  ــا مـ ــه يراهـ ــامي، لكنـ ــامل اإلسـ يف العـ
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ـــان  ـــرة أن اإلنس ـــن فك ـــا م ـــة، انطاقً ومنطقي

ـــى  ـــي أن نجـــره ع ـــا داع ـــار، ف ـــرم ومخت مك

ـــذي  ـــن ال ـــار الدي ـــو يخت ـــل ه ـــن، ب ـــن مع دي

يرتضيـــه، وإســـقاط األحـــكام التـــي تتعلـــق 

باملرتـــد، وحكـــم مقاتلـــة النـــاس وغرهـــا.

ــوان:  ــة تحـــت عنـ ــة الثانيـ ــاءت املداخلـ جـ

ـــم يف التأســـيس  ـــرآن الكري »دور مقاصـــد الق

ـــور  ـــة« للدكت ـــة بديل ـــوم اجتاعي املعـــريف لعل

عبـــد الحليـــم مهورباشـــة )الجزائـــر(، وتحـــدث 

ــرآن،  ــد القـ ــوم مقاصـ ــن مفهـ ــث عـ الباحـ

ومفهـــوم العلـــوم االجتاعيـــة، واألزمـــة 

ـــوم  ـــا العل ـــاين منه ـــي تع ـــتيمولوجية الت اإلبس

ـــتثار يف  ـــة االس ـــاول إمكاني ـــة، وتن االجتاعي

ـــارصة يف  ـــة املع ـــادات املقاصدي ـــض االجته بع

ـــة،  ـــة بديل ـــوم اجتاعي التأســـيس املعـــريف لعل

ـــة:  ـــا بثاثيتهـــا املركزي ـــم العلي كمنظومـــة القي

وكيـــف  والعمـــران،  والتزكيـــة  التوحيـــد 

ميكننـــا انطاقًـــا مـــن هـــذه القيـــم الثـــاث 

العليـــا بنـــاء منطلقـــات إبســـتيمية ومنهجيـــة 

ـــة. ـــة بديل ـــوم اجتاعي لعل

عنــوان:  تحــت  الثالثــة  املداخلــة  وأتــت 

»الــرتاث األثــري واملرجعيــة القرآنيــة: مقاربة 

أنربولوجيــة لتوظيــف مقاصــد القــرآن«، 

ــن  ــة ب ــن العاق ــث ع ــا الباح ــدث فيه وتح

ــة،  ــة القرآني ــادي واملرجعي ــري امل ــراث األث ال

إىل  العــودة  القرآنيــة  باملرجعيــة  ويقصــد 

واألحــكام  التفاســر  مجمــل  وإىل  القــرآن 

والفتــاوى التــي تتعلــق مبســألة اآلثــار، وذكــر 

الباحــث بعــض الفتــاوى الدينيــة مــن الــراث 

ــرات  ــا يف م ــر تعارضه ــادي، وذك ــراين امل العم

عديــدة، واتخــذ مــن التاثيــل كنمــوذج 

ــاء  ــف عل ــادي، وموق ــراث امل عــى هــذا ال

ــا.  ــه منه ــة والفق الرشيع

ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـــم،  وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  أفســـح املجـــال لألس

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

 
اليوم الثالث

الخميس )24 رجب 438)، 20/ 4/ 7)20(

الجلسة العلمية السادسة- مقاصد 
القرآن في المجاالت المعرفية:

الدكتــور  العلميــة  الجلســة  تــرأس هــذه 

األوىل  املداخلــة  النفــايت، وجــاءت  برهــان 

تحــت عنــوان: »املفهــوم االقتصــادي للعمــل 

لبنــاء  الكريــم  القــرآن  يف ضــوء مقاصــد 

الحضــارة والعمــران« للدكتــور أحمــد فــراس 

عــوران، عــرج الباحــث يف مســتهل مداخلتــه 

عــى املفهــوم االقتصــادي للعمــل عموًمــا، ثم 
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تطــرق إىل مفهــوم العمــل من منظــور الرؤية 

ــوم  ــد الباحــث عــى أن املفه اإلســامية، وأك

االصطاحــي للعمل اإلســامي يرتبــط بالعديد 

مــن القضايــا، واملوقــف القــرآين مــن العمــل، 

ــة...،  ــة، ومعــدل البطال ــد العامل ــد الي كتحدي

ويتضمــن املفهــوم القــرآين للعمــل كل نشــاط 

ــا يف  ــح، جســديًا ونفســيًا، ميــارس وظيفيً صال

ــة. ــاة االجتاعي ــف مناحــي الحي مختل

ــوان:  ــت عنـ ــة تحـ ــة الثانيـ ــت املداخلـ وأتـ

القـــرآن  يف  االقتصاديـــة  »املقاصـــد 

ــادي  ــام االقتصـ ــة النظـ ــم بنيـ ــًا لفهـ مدخـ

أديـــب  إبراهيـــم  للدكتـــور  اإلســـامي« 

الجلبـــي )العـــراق(، حيـــث تنـــاول يف مســـتهل 

مداخلتـــه مفهـــوم النظـــام االقتصـــادي، 

ـــف  ـــن مختل ـــفي ب ـــريف والفلس ـــرق املع والف

األنظمـــة االقتصاديـــة، ثـــم عـــرج عـــى 

ـــص إىل  ـــرآن، وخل ـــة يف الق املقاصـــد االقتصادي

تحديـــد املامـــح الكـــرى لطبيعـــة النظـــام 

االقتصـــادي اإلســـامي مـــن منظـــور قـــرآين، 

وأشـــار الباحـــث إىل دور األفـــراد واملجتمـــع يف 

ـــة، عـــر  ـــة القرآني تحقيـــق املقاصـــد االقتصادي

مســـرتهم يف تحقيـــق منافعهـــم الدنيويـــة.

أمـــا املداخلـــة الثالثـــة فألقاهـــا الدكتـــور عبـــد 

ـــد  ـــوان: »املقاص ـــت عن ـــل، تح ـــك بومنج املال

ـــة  ـــو نظري ـــم: نح ـــرآن الكري ـــة يف الق الجالي

قرآنيـــة يف الفـــن واألدب«، وكانـــت مبثابـــة 

ــت  ــر، فنقلـ ــتيتيقي يف املؤمتـ ــرج اإلسـ املنعـ

الحارضيـــن مـــن فضـــاء العقانيـــة املقاصديـــة 

ـــل الجـــايل للوجـــود الكـــوين،  إىل فضـــاء التأم

فتطـــرق الباحـــث إىل مفهـــوم الجـــال عموًما، 

ـــا  ـــرج بعده ـــة، وع ـــات الجالي وأهـــم النظري

الباحـــث عـــى مفهـــوم الجـــال يف القـــرآن 

ـــف  ـــمل مختل ـــوره يش ـــذي يف تص ـــم، ال الكري

عنـــارص الجـــال ومصـــادره، مـــع تفضيـــل 

ــاة. ــة للحيـ ــذوق وترقيـ ــا للـ ــا تهذيبًـ أكرهـ

واختتمـــت الجلســـة مبداخلـــة الدكتـــور عامـــر 

جـــود اللـــه )فلســـطن(، تحـــت عنـــوان: 

»مقصـــد العـــدل يف القـــرآن الكريـــم: دراســـة 

ــد  ــث مقصـ ــا الباحـ ــّن فيهـ ــة«، بـ تطبيقيـ

العـــدل يف القـــرآن الكريـــم، وأهميتـــه يف 

وعـــرض  العليـــا،  املقاصديـــة  املنظومـــة 

مجـــاالت العـــدل، والتـــي حرهـــا يف: العـــدل 

ـــورى،  ـــق الش ـــن طري ـــيايس ع ـــال الس يف املج

ــدل  ــال العـ ــن خـ ــادي مـ ــدل االقتصـ والعـ

ــة  ــدل يف املعاملـ ــروات، والعـ ــع الـ يف توزيـ

مـــع اآلخـــر، والعـــدل يف املجـــال الفـــردي، 

ـــرأي  ـــب ب ـــي، ويرت ـــال البيئ ـــدل يف املج والع

ــاالت  ــذه املجـ ــق هـ ــى تطبيـ ــث عـ الباحـ

الســـتة مجموعـــة مـــن اآلثـــار حرهـــا يف: 

يفـــي العـــدل الســـيايس إىل الحكـــم الرشـــيد، 

ويـــؤدي العـــدل االقتصـــادي إىل الرقـــي 

العمـــراين والحضـــاري، ويســـهم العـــدل 

االجتاعـــي يف تشـــكيل مجتمـــع متاســـك.

وبعـــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهم، 

أفســـح املجال لألســـاتذة املعقبـــن، حيث 

عقب عـــى كل ورقة علمية أســـتاذان، ما 
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أضفى حيويـــة علمية عى أشـــغال املؤمتر، 

ثـــم فتـــح املجـــال للحارضين )األســـاتذة 

لإلدالء  أو  تســـاؤالتهم،  لطـــرح  والطلبـــة( 

بآرائهـــم وماحظاتهم واســـتدراكاتهم حول 

ملداخات. ا

الجلسة العلمية السابعة- مقاصد 
القران: األدبيات والتنظيرات )رؤية 

تقويمية(:

ــال  ــور ج ــة الدكت ــذه الجلس ــغال ه أدار أش

ــت  ــة تح ــت مبداخل ــوش، وافتتح ــن عل الدي

ــاء  ــم يف بن ــرآن الكري ــد الق ــوان: »مقاص عن

ــد املعارصيــن« مــن  الحضــارة والعمــران عن

طــرف الدكتــور ماهــر حصــوة )اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة(، وأشــار فيهــا الباحــث إىل 

مفهــوم املقاصــد القرآنيــة، وأهــم اجتهــادات 

ــال  ــا، وع ــيد رض ــن؛ كرش ــاء املعارصي العل

ــّن دور  ــواين... وب ــر العل ــه جاب ــايس، وط الف

مقاصــد القــرآن يف التقويــم والبنــاء املعــريف، 

ويف البنــاء العمــراين والحضــاري، وإســهام 

ــاري. ــهود الحض ــق الش ــد يف تحقي املقاص

وجــاءت املداخلــة الثانيــة تحــت عنــوان: 

»مقصــد العمــران بــن التفاســر القدميــة 

العامــري  محمــد  للدكتــور  والحديثــة« 

عــن  الباحــث  فيهــا  تحــدث  )تونــس(، 

التفســر املقاصــدي للعمــران يف االجتهــادات 

املعــارصة، وبــّن مقصــد العمــران عنــد بعــض 

املجتهديــن املعارصيــن؛ كرشــيد رضــا، وعــال 

ــذ  ــب، واتخ ــم الخطي ــد الكري ــايس، وعب الف

ــار لرشــيد  ــه كدراســة تطبيقيــة تفســر املن ل

رضــا، فأشــار إىل بعــض اجتهاداتــه املقاصديــة 

يف مجــال العمــران؛ كنقــد األعــراف والعادات 

العلــوم  العمــران، ودور  املكبلــة الزدهــار 

الدنيويــة يف التوســع العمــراين.

ــوان:  ــت عنـ ــة تحـ ــارضة الثالثـ ــت املحـ وأتـ

ــل  ــال وتفعيـ ــن يف إعـ ــود املعارصيـ »جهـ

ــن  ــر ابـ ــم )الطاهـ ــرآن الكريـ ــد القـ مقاصـ

ـــق  ـــاء التوفي ـــورة وف ـــا(« للدكت عاشـــور منوذًج

)املغـــرب(، وتحدثـــت فيهـــا الباحثـــة عـــن 

ــدي  ــاب املقاصـ ــة للخطـ ــة التجديديـ الرؤيـ

عنـــد ابـــن عاشـــور، وأهـــم اآلليـــات التـــي 

وظفهـــا يف اســـتنباط املقاصـــد القرآنيـــة، 

وأخـــذت الباحثـــة مقصـــد األرسة كمقصـــد 

تطبيقـــي عنـــد ابـــن عاشـــور، وتناولتـــه 

ــل. ــرشح والتحليـ بالـ

ـــوان:  ـــت عن ـــة تح ـــة الرابع ـــاءت املداخل وج

»أصـــول مقاصـــد القـــرآن عنـــد النـــوريس: 

تجليـــات االنبعـــاث العلمـــي والحضـــاري« 

للدكتـــور إدريـــس الـــركاوي )املغـــرب(، 

ـــد  ـــة املقاص ـــن محوري ـــث ع ـــدث الباح فتح

يف تشـــكيل الوحـــدة البنائيـــة والترشيعيـــة 

للقـــرآن الكريـــم، واعتـــر أن النـــوريس مـــن 

ـــاهموا يف  ـــن س ـــن، الذي ـــن املعارصي املجتهدي

ـــت  ـــة، فكان ـــة املقاصدي ـــذه الرؤي ـــيس ه تأس

رســـائله مزيًجـــا بـــن العلـــوم واملعـــارف التـــي 

ســـيقت لتجســـيد هـــذه الرؤيـــة.
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ــم،  ــد أن أنهـــى املحـــارضون مداخاتهـ وبعـ

ـــاتذة املعقبـــن، حيـــث  ـــال لألس أفســـح املج

ــتاذان،  ــة أسـ ــة علميـ عقـــب عـــى كل ورقـ

ـــغال  ـــى أش ـــة ع ـــة علمي ـــى حيوي ـــا أضف م

املؤمتـــر، ثـــم فتـــح املجـــال للحارضيـــن 

ـــاؤالتهم، أو  ـــرح تس ـــة( لط ـــاتذة والطلب )األس

لـــإلدالء بآرائهـــم وماحظاتهـــم واســـتدراكاتهم 

حـــول املداخـــات.

الجلسة الختامية:

ــون عــن  ــة املمثل تدخــل يف الجلســة الختامي

املنظمــة  العلميــة  والهيئــات  املؤسســات 

والراعيــة للمؤمتــر العلمــي، واتفقــت معظــم 

مداخلتهــم حــول التنويــه باألجــواء العلميــة 

املؤمتــر،  أشــغال  ســادت  التــي  الرائعــة 

ووجهــوا الشــكر إىل كل مــن ســاهموا يف 

ــي. ــر العلم ــذا املؤمت ــات ه ــاح فعالي إنج

ويف األخر، تُليت توصيات املؤمتر، ونذكر منها:

)1( دعوة املؤسسات الجامعية واملراكز البحثية 

إىل توثيـق التعـاون العلمـي املشـرك بينهـا، 

واإلسـهام يف الكشـف عـن املقاصـد القرآنيـة.

ــد  ــي يف مقاص ــب التطبيق ــل الجان )2( تفعي

القضايــا  يف  البحــث  خــال  مــن  القــرآن 

املســتجدة واملشــكات الراهنــة، التــي تخــر 

ــارصة. ــامية املع ــة اإلس ــا األم به

)3( االشتغال بتطوير علم املقاصد، الذي يحتاج 

إىل مزيـد تأصيـل معـريف وتأسـيس منهجـي.

)4( تفعيــل التكامــل املعــريف بــن علــوم 

االجتاعيــة. والعلــوم  الوحــي 

)5( طباعة أعال املؤمتر يف كتاب جاعي.


