










 

 

القرآن الكرمي هو الكتاب األخري الذي ختم اهللا سبحانه به الرساالت السماوية 
لــيــكــون هـــدى ورمحـــة لــلــنــاس إىل يـــوم الــبــعــث. ولــذلــك ال عــجــب أن يــكــون مــوضــوعــاً 
للدراسات املتواصلة تفسرياً وتأويًال وحبثاً. وقد تواصلت هذه الدراسات عرب العصور، 
وشهدت جهوداً كبرية تنوعت يف مناهجها واجتهاهتا واختلفت يف أغراضها ومقاصدها، 
وشارك فيها مؤمنون يبتغون اهلدى يف القرآن الكرمي، وجاحدون من أهل الفتنة والزيع، 
تتوقف هذه  أن  املتوقع  فيه وحتريَف َكِلِمِه عن مواضعه. وليس من  للتشكيك  يسعون 

الدراسات ما دام على األرض مؤمنون وجاحدون.
ومل يكن موضوع البحث عن مقاصد القرآن غائباً عن هذه الدراسات، لكثرة ما حتدَّث 
القرآُن الكرمي نفُسه عن مقاصده، لكن غلبة مقاصد الباحثني على مقاصد القرآن كانت 
-يف كثري من األحيان- تـَُلوِّن مناهج البحث ونتائجه، وتـَُهمُِّش مقاصد القرآن. وقد تنبَّه 
بعض الباحثني يف العقود األخرية إىل ضرورة االهتمام بالدراسات املقاصدية للقرآن الكرمي، 
انطالقاً من اإلميان بأّن كل ما ورد يف القرآن الكرمي من األلفاظ واملعاين مل يأت عبثاً، ومل 

يقتصر عــلــى تــرشــيــد حــيــاة الــفــرد اإلنــســاين وصــالحــه يف الــدنــيــا وحــســن مــصــريه يف اآلخـــرة 
وحسب، وإمنا كان باإلضافة إىل ذلك يعاجل قضايا احلرية والعدل يف حياة اجملتمع واألمة، 
ويستهدف بناء احلضارة والعمران، وحفظ نظام العامل. وهذه املقاصد ال يفرضها الباحث يف 
البنية القرآنية من جهة، وأصيلة  القرآن الكرمي تعسفاً وتكلفاً، وإمنا هي قائمة واضحة يف 
عميقة يف فطرة اهللا اليت فطر عليها الفرد اإلنساين واجملتمع البشري. فما مقاصد القرآن الكرمي 
العامة؟ وما مقاصده اخلاصة ببناء احلضارة والعمران؟ وكيف ميكن الكشف عنها يف نصوص 
القرآن الكرمي؟ وإذا صح القول بأن الدراسات القرآنية السابقة قد قّصرت يف الكشف عن 

تلك املقاصد اخلاصة باحلضارة والعمران، فلم كان األمر كذلك؟
لقد شهد الرتاث اإلسالمي منذ عصر مبكر حديثاً مستفيضاً ومتواصًال عن مقاصد 
الشريعة، وأصبح مبحث مقاصد الشريعة مبحثاً مهماً يف علم أصول الفقه، ال يقتصر على 
األحكام الشرعية اليت ميكن استنباطها من النصوص، وإمنا يسرب النتائج واملآالت املرتتبة على 
ارتبطت  فإهنا  الشرعية ومآالهتا،  باألحكام  املقاصد  ارتبطت  االلتزام هبذه األحكام. وكما 
كذلك مببحث العلل اليت جاءت األحكام من أجلها. وشهدت السنوات األخرية اهتماماً 
ملحوظاً مببحث مقاصد الشريعة، وما إذا كان سيبقى مبحثاً ضمن علم أصول الفقه أو 
بذاته. فما عالقة مقاصد الشريعة مبقاصد القرآن  قائماً  حيتاج إىل أن يتطور ليصبح علماً 
مــآالت األحكام وعللها؟ وكيف  الكرمي مبوضوعات  القرآن  الكرمي، وكيف تتصل مقاصد 

أثّرت طرق تصنيف العلماء ملقاصد الشريعة على تصنيفهم ملقاصد القرآن؟   
إن حــرص العلماء على بيان مــراد اهللا عز وجــل يف كتابه بقدر الطاقة البشرية يؤكد 
اتفاقهم على حضور البعد املقاصدي. وقد متثل هذا احلضور فيما جاء به القرآن الكرمي من 
مضامني، أو يف العلل واِحلكم واملعاين املستنبطة منه، أو يف املقاصد الكلية والعليا والعامة 
اليت ميكن حتصيلها من جمموع أدلة اخلطاب القرآين أو جمموع املعاين واِحلكم والعلل . ولكن 
عامة  وتبعية،  (أصلية  وترتيبها  املقاصد  هــذه  تصنيف  طريقة  يف  تنوعت  قــد  العلماء  آراء 
مناهج  فما  القرآنية؛  باملضامني  عالقتها  وبيان  إخل)،  وقريبة  عالية  وجزئية،  وخــاصــة، كلية 
العلماء يف تقسيم مقاصد القرآن؟ وما األســس اليت اعتمدوا عليها يف هذا التقسيم؟ وما 
الــقــرآن؟ وما  املــنــاهــج؟ ومــا مستويات مقاصد  االعــرتاضــات الــيت ميكن أن توجه إىل تلك 

أنواعها؟ وما مراتبها؟ 
إن جتلية اِحلَكم من كل ما جــاء به القرآن الكرمي، سيكشف عن املصاحل الــيت جاء 
القرآن الكرمي لتحقيقها، من سعادة اإلنسان ومصلحته وتقرير ما فيه فائدته ونفعه، وجتلية 
املنهج القرآين يف معاجلة القضايا اإلنسانية، وإثبات فاعلية هذه املصاحل على أساس صلتها 
بالفطرة البشرية، ومن مثّ اإلسهام يف حّل بعض اإلشكاالت الناجتة عن سوء فهم للقرآن 
الكرمي، وال سيما يف هذا العصر، فضًال عن توظيف هذه املقاصد بصفتها مصاحل حتقق 

هنضة املسلمني وبناء حضارهتم. فما العالقة بني املصاحل واملقاصد؟ وما أمهية املقاصد القرآنية 
يف حتقيق مصاحل اإلنسان وبناء املنظومة احلضارية القرآنية؟

 اختلفت تصنيفات الباحثني ملقاصد القرآن باختالف منطلق كل واحد منهم؛ فمنهم 
منطلقه من الواقع، وبعضهم من جهود السابقني، وآخرون من اآليات، أو من السورة، ومثة 
من انطلق من املوضوعات، ومنهم مما أكدته وكررته آيات القرآن، وبعضهم من خصائص 
املكي واملدين. وجند عدداً من الباحثني قد اعتمد مقاصد الشريعة أساساً لتصنيف املقاصد. 
كذلك اختلفت مقرتحات الباحثني يف معايري ترتيب املقاصد، فمنها ما كان حسب حاجة 
الناس كالعلم، ومنها حسب درجتها يف الكمال، أو التفريق بني الغاية والوسيلة، واألصلي 
والتبعي، أو مراعاة الرتتيب النزويل من خالل خصائص املكي واملــدين، أو املتفق عليه يف 
رساالت األنبياء ...؛ فما املنطلق الذي ميكن اعتماده يف التصنيف املقاصدي هبدف بناء 

املنظومة املقاصدية القرآنية؟ وما معيار ترتيب مقاصد القرآن؟ 
إن الكشف عن املقاصد القرآنية يفرض البحث يف مسالك وطرق حتصيلها. ومن هذه 
املسالك: املسالك األصولية من: (االستقراء، وأدلة القرآن الكرمي الواضحة الداللة، ومسالك 
قرينة  أو  بالسنة  التفسري كالتفسري  أصــول  ذلــك حتييد  يعين  أن  العلة)، دون  الكشف عن 
بــّد منها للكشف عن املقاصد  الــيت ال  البالغية  السياق املقايل واحلــايل، وكذلك املسالك 
القرآنية؛ إذ من خالهلا يتجلى البعد التأثريي اإلقناعي التواصلي للقرآن الكرمي، غري املنفصل 
الــداللــة. فما مسالك (طــرق)  التمييز بني مستويات  يتم  القرآنية، وهبــا  املقاصد  عن مجيع 

الكشف عن املقاصد القرآنية؟ وما دور هذه املسالك يف بناء منظومة املقاصد القرآنية؟ 
للكشف عن  بُعد آخــر  إعطاء  الكرمي واجتاهاته يف  الــقــرآن   أسهمت مناهج تفسري 
املقاصد القرآنية مع اختالف غايات هذه املناهج وهدفها عن االجتاه املقاصدي؛ فمن أهم 
املــنــاهــج اخلــادمــة هلــذا االجتـــاه منهج التفسري املــوضــوعــي الـــذي يـــدرس مــوضــوعــاً حمـــدداً من 
املوضوعات القرآنية، مع مالحظة الفرق بني املوضوع القرآين واملقصد القرآين. فما املقصود 
بالتفسري املقاصدي، وما أمهيته، وما إجراءاته؟ وما أمهية االجتاهات واملناهج التفسريية يف 
الكشف عن مقاصد القرآن؟ وما أوجه االتفاق واالختالف بني االجتاه املقاصدي القرآين 

واملناهج التفسريية األخرى؟
 إن النظر يف حالة مقاصد القرآن الكرمي يستدعي إجراء دراسات علمية حول مقاصد 
القرآن الكرمي، ال سيما أن اجلهود اليت بُذلت حول مقاصد الشريعة يفوق بدرجات كبرية ما 
بُــذل حول مقاصد القرآن الكرمي. ويف هذا السياق ال يستطيع املــرء أن ينكر اجلهود اليت 
بُذلت يف سبيل الكشف عن مقاصد القرآن الكرمي، وسلطت الضوء على أمهيتها يف البناء 
احلضاري لألمة، ولكن مثة حاجة الستكشاف املزيد من هذه املقاصد، وتفعيلها يف خمتلف 
اجملاالت، وبلورهتا يف شكل منظومة تعني الفرد واجملتمع واألمة على تفّحص طريق النهوض، 

ومن مث اإلسهام يف بناء اإلنسانية على منهج رباين قومي. وهذا يطرح مراجعة صورة اإلنسان 
املنتجة على هامش الفهوم البشريّة-التارخيّية للنّص القرآين، أو تلك املنّضدة يف غري الفضاء 
القيمي اإلسالمي واليت أنتجت مناذج فكريّة وصور ماديّة هجينة ال تتساوق وقبلّيات اجملتمع 
اإلسالمي إن اقتبست بكّل مكّوناهتا الفكريّة وشحناهتا اإليديولوجّية. ومن مثّ أصبح احلديث 
عن إعادة قراءة العقل اإلسالمي يف لغة تعوميّية تسعى إىل وضعه يف خانة املّتهم، من حيث 
كونه رافداً من روافد اجلذب إىل املاضي غري ممّحصة بني األمنوذج املرجعي والتجربة التارخيّية 
للمرجع، وهو يطرح إشكالّية الغرييّة وثقافة السلم االجتماعي واإلقليمي والكوين، ويضعها 
ضمن راهنّية تتطّلب االشتغال واملراجعة احلينّية والواعية بعيداً عن االنفعال السليب أو التهّور 
على  والعمل  الفقهي-العلمي،  مبعناه  ال  اإليديولوجي،  مبعناه  األصــويل  الصدامي  الفكري 

عرض املمارسات اإلجرائّية والنماذج املتداولة على التشكيالت النظريّة اليت انربت منها.
ورمبا يأيت هذا املؤمتر ليشكل حلقة من حلقات الكشف عن جتليات مقاصد القرآن يف 

جماالت احلياة، متخذين البناء احلضاري وعمران العامل مناطاً حمدداً ملقاصد القرآن.  


١-  بيان مفهوم املقاصد القرآنية. وأوجه االتفاق واالفرتاق مع مقاصد الشريعة.
٢-  الكشف عن أنواع املقاصد القرآنية ومستوياهتا .

٣-  ترتيب املقاصد القرآنية هبدف بناء منظومة املوازين والقيم احلضارية القرآنية. 
٤-  إبراز البعد التعليلي للقرآن الكرمي ومالحظة معقولية املقاصد ورعاية املصاحل يف 

القرآن الكرمي.
٥-  بيان احلاجة إىل التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي واخلصائص املميزة هلذا التفسري وخطواته.

٦-   تفعيل مقاصد القرآن الكرمي يف بناء شخصية املسلم املعاصر وإسهامه يف احلضارة 
املعاصرة وبناء اإلنسانية.

٧-  العمل على تطوير برامج ومشاريع تستند إىل مقاصد القرآن يف بناء احلضارة والعمران.
٨-  تقومي الدراسات املعاصرة بصورتيها األهلّية والوافدة املشتغلة على النّص القرآين : 

الفهم املقاصدي وجدل املعىن واملغزى.




١-  مفهوم مقاصد القرآن: دراسة تأصيلية حتليلية نقدية
القرآن  بــني مقاصد  املقاصد: كالعالقة  الــقــرآن وغــريهــا مــن  بــني مقاصد  العالقة    -٢
والعالقة بني  الشريعة،   القرآن ومقاصد  مقاصد  والعالقة بني  التشريع،  ومصادر 

مقاصد القرآن والتفسري وأصوله

٣-  موقع مقاصد القرآن من علوم الشريعة.
٤-  األسس واملنطلقات: دراسة نقدية حتليلية: املوروث والدراسات املعاصرة: قراءة يف املرجعّيات.



١-  مدخل لفهم رسالة الدين اخلامت باالستناد إىل هدي القرآن الكرمي.
٢-  استحضار مقاصد القرآن يف القراءة والتالوة والتأويل والتدبّر.

٣-  بناء الفهم القرآين ملقاصد السنة النبوية وموقعها يف االجتهاد الفقهي.
٤-  اعتماد مقاصد القرآن ميزاناً لضبط السلوك البشري يف احلياة الفردية واالجتماعية.

٥-  بناء منهج للتفسري املقاصدي (تفسري القرآن يف ضوء مقاصده).
٦-  توظيف مقاصد القرآن يف بناء رؤية لنظام العامل تقوم على الكرامة اإلنسانية واحلرية والعدل.

     


١-  اجلهود التأصيلية للعلماء السابقني وحضور موضوع مقاصد القرآن يف كتب الرتاث 
اإلسالمي بصورة عاّمة، وصلة هذه املقاصد بالتطور احلضاري البشري بصورة خاصة.
٢-  جهود املعاصرين يف موضوع مقاصد القرآن: :حمّمد إقبال وابن عاشور حممد العزيز 

احلبايب ...
للقرآن الكرمي: دراســة تأصيلية نقدية:  الدراسة املقاصدية  ٣-  موقف املعارضني من 

مشروع املدرسة العقلّية العربّية املعاصرة و
 االستشراق، إخل .

         


١-  املسالك األصولية كاالستقراء وأدلة القرآن الكرمي الواضحة الداللة ومسالك 
الكشف عن العلة، إخل.

واملناهج  االجتــاهــات  ودور  البالغية  باملفسرين كاملسالك  اخلاصة  املسالك    -٢
التفسريية يف بيان املقاصد، إخل.

٣-  مسالك مقرتحة وفق منهجية علمية جديدة يف بيان مقاصد القرآن.
       



١-  خارطة املقاصد القرآنّية.
٢-  أنواع معايري التصنيف املقاصدي.

٣-  ترتيب املقاصد القرآنية.


١-  منهج التفسري املقاصدي وعالقته باملناهج األخرى يف التفسري.
٢-   أمهية التفسري املقاصدي وضرورته.

٣-  متطلبات التفسري املقاصدي وإجراءاته.


١-  دراسات تطبيقية يف موضوعات ومفاهيم
- احلرية
- العدل

- نظام العامل (النظام الدويل)
- الكرامة اإلنسانية

-....... إخل
٢-  دراسات تطبيقية يف جمال النُّظم املعرفية

- النظام السياسي
- النظام االقتصادي

- النظام الرتبوي
- جمال الفن واألدب

-...... إخل


١-  يتصف البحث مبا هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع واألصالة العلمية 
واملنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع واملصادر يف مواقعها يف صلب البحث، 
وليس على شكل قائمة ببليوغرافية، على أن ال يكون قد سبق نشره أو تقدميه للنشر، 

أو عرضه يف أي مؤمتر آخر. وأال يكون مستًال من أطروحة أو رسالة أو كتاب.
٢-  أن يقع البحث ضمن واحد من احملاور املعلنة يف ورقة العمل.

٣-  يبدأ البحث مبقدمة (يف حدود مخسمائة كلمة) تبني موضوع البحث، وأمهيته، 
وينتهي  فيه.  السابقة  البحوث  وطبيعة  وعناصره،  ومنهجيته،  وأسئلته،  وأهــدافــه، 
إليها  للنتائج  اليت توصل  خبامتة (يف حــدود مخسمائة كلمة) تبني خالصة مركزة 
البحث، وما تضمنته من إضافة إىل املعرفة، وما تتطلبه من توجهات أو تطبيقات 

عملية، والقضايا اليت أثارها البحث وحتتاج إىل مزيد من اجلهد البحثي. 
٤-  يُنظم البحث يف هيكلة مناسبة، وتُقسم مادته إىل عدد من العناوين الفرعية ذات 

الصلة بالعنوان الرئيسي، وتكون أقسام البحث متوازنة يف أمهيتها وحجمها.
٥-  تظهر شخصية الباحث يف طريقة معاجلته للموضوع، ويبني موقفه حيث يلزم، 

مدعوماً بالدليل والتعليل. 
٦-  يكون حجم البحث ما بني ستة آالف كلمة يف احلد األدىن وعشرة آالف كلمة 

يف احلد األقصى. (٢٥-٣٥ صفحة).


١-  يرسل ملخص البحث وفق النموذج املرفق مع السرية الذاتية للباحث يف موعد 
أقصاه ٢٠١٦/١٠/١م.

٢-  الرد على ملخصات الباحثني يف موعد أقصاه ٢٠١٦/١٠/١٥م.
٣-  ترسل البحوث عن طريق الربيد اإللكرتوين يف موعد أقصاه ٢٠١٧/١/٢٠م.

٤-  الرد على الباحثني بالقبول أو التعديل أو الرفض يف موعد أقصاه ٢٠١٧/٢/١٠م. 
٥-  تُرسل البحوث املعدلة يف موعد أقصاه ٢٠١٧/٣/١٠م.

٦-  الرد النهائي وإقرار البحوث ٢٠١٧/٣/١٥م.
٧-  املوعد احملدد النعقاد املؤمتر يوم الثالثاء واألربعاء واخلميس  ١٨-٢٠١٧/٤/٢٠م.

٨-  ترسل مجيع املــواد إىل اللجنة التحضريية مرقونة على صــورة ملف Word على 
ويرفق   islamiyah@iiit.org اإللــكــرتوين العنوان  إىل  املــؤمتــر  مــراســالت  عــنــوان 

بالبحث نسخة من سرية احلياة وصورة شخصية ملونة.
٩-  تتكفل اجلهات املنظمة للمؤمتر نفقات اإلقامة ووجبات الطعام والتنقالت الداخلية 

طيلة أيام املؤمتر، وتأمني تنقالت املشاركني من وإىل مطار قرطاج -تونس.  
١٠-   يتحمل املشارك نفقات السفر إىل تونس. 

 

١-  الدكتور هشام قريسة: رئيس جامعة الزيتونة.
٢-  الدكتور فتحي حسن ملكاوي: املدير اإلقليمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

٣-  الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي: مدير املعهد العايل للحضارة اإلسالمية.
٤-  الدكتور رائد مجيل عكاشة: املستشار األكادميي للمعهد ومدير مكتب األردن.
٥-  الدكتور برهان النّفايت: أستاذ الفقه وأصوله باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٦-  الدكتور حمّمد العامري: أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٧-  الدكتور إلياس قويسم: أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٨-  الدكتور حمّمد بدي ابنو: مدير مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي/ بروكسل.

٩-  الدكتور علي أسعد: أستاذ التفسري يف جامعة العلوم اإلسالمية/األردن.
١٠- الدكتور عمار احلريري: أستاذ احلديث يف جامعة العلوم اإلسالمية/األردن.



االسم واللقب ..............................................................
الدرجة العلمية واالختصاص ..................................................
املؤسسة اجلامعية املنتمى إليها  ................................................
الرتبة اجلامعية................................................................
العنوان واهلاتف الشخصي والربيد اإللكرتوين ....................................
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عنوان الورقة العلمية ..........................................................

ملخص الورقة: موضوع الورقة وصلته بعنوان املؤمتر، اهلدف الرئيسي من الورقة ومنهجية 
البحث فيها، وعناصر الورقة وأبرز نتائجها. (مبا ال يزيد عن ٢٠٠ كلمة)
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القرآن الكرمي هو الكتاب األخري الذي ختم اهللا سبحانه به الرساالت السماوية 
لــيــكــون هـــدى ورمحـــة لــلــنــاس إىل يـــوم الــبــعــث. ولــذلــك ال عــجــب أن يــكــون مــوضــوعــاً 
للدراسات املتواصلة تفسرياً وتأويًال وحبثاً. وقد تواصلت هذه الدراسات عرب العصور، 
وشهدت جهوداً كبرية تنوعت يف مناهجها واجتهاهتا واختلفت يف أغراضها ومقاصدها، 
وشارك فيها مؤمنون يبتغون اهلدى يف القرآن الكرمي، وجاحدون من أهل الفتنة والزيع، 
تتوقف هذه  أن  املتوقع  فيه وحتريَف َكِلِمِه عن مواضعه. وليس من  للتشكيك  يسعون 

الدراسات ما دام على األرض مؤمنون وجاحدون.
ومل يكن موضوع البحث عن مقاصد القرآن غائباً عن هذه الدراسات، لكثرة ما حتدَّث 
القرآُن الكرمي نفُسه عن مقاصده، لكن غلبة مقاصد الباحثني على مقاصد القرآن كانت 
-يف كثري من األحيان- تـَُلوِّن مناهج البحث ونتائجه، وتـَُهمُِّش مقاصد القرآن. وقد تنبَّه 
بعض الباحثني يف العقود األخرية إىل ضرورة االهتمام بالدراسات املقاصدية للقرآن الكرمي، 
انطالقاً من اإلميان بأّن كل ما ورد يف القرآن الكرمي من األلفاظ واملعاين مل يأت عبثاً، ومل 

يقتصر عــلــى تــرشــيــد حــيــاة الــفــرد اإلنــســاين وصــالحــه يف الــدنــيــا وحــســن مــصــريه يف اآلخـــرة 
وحسب، وإمنا كان باإلضافة إىل ذلك يعاجل قضايا احلرية والعدل يف حياة اجملتمع واألمة، 
ويستهدف بناء احلضارة والعمران، وحفظ نظام العامل. وهذه املقاصد ال يفرضها الباحث يف 
البنية القرآنية من جهة، وأصيلة  القرآن الكرمي تعسفاً وتكلفاً، وإمنا هي قائمة واضحة يف 
عميقة يف فطرة اهللا اليت فطر عليها الفرد اإلنساين واجملتمع البشري. فما مقاصد القرآن الكرمي 
العامة؟ وما مقاصده اخلاصة ببناء احلضارة والعمران؟ وكيف ميكن الكشف عنها يف نصوص 
القرآن الكرمي؟ وإذا صح القول بأن الدراسات القرآنية السابقة قد قّصرت يف الكشف عن 

تلك املقاصد اخلاصة باحلضارة والعمران، فلم كان األمر كذلك؟
لقد شهد الرتاث اإلسالمي منذ عصر مبكر حديثاً مستفيضاً ومتواصًال عن مقاصد 
الشريعة، وأصبح مبحث مقاصد الشريعة مبحثاً مهماً يف علم أصول الفقه، ال يقتصر على 
األحكام الشرعية اليت ميكن استنباطها من النصوص، وإمنا يسرب النتائج واملآالت املرتتبة على 
ارتبطت  فإهنا  الشرعية ومآالهتا،  باألحكام  املقاصد  ارتبطت  االلتزام هبذه األحكام. وكما 
كذلك مببحث العلل اليت جاءت األحكام من أجلها. وشهدت السنوات األخرية اهتماماً 
ملحوظاً مببحث مقاصد الشريعة، وما إذا كان سيبقى مبحثاً ضمن علم أصول الفقه أو 
بذاته. فما عالقة مقاصد الشريعة مبقاصد القرآن  قائماً  حيتاج إىل أن يتطور ليصبح علماً 
مــآالت األحكام وعللها؟ وكيف  الكرمي مبوضوعات  القرآن  الكرمي، وكيف تتصل مقاصد 

أثّرت طرق تصنيف العلماء ملقاصد الشريعة على تصنيفهم ملقاصد القرآن؟   
إن حــرص العلماء على بيان مــراد اهللا عز وجــل يف كتابه بقدر الطاقة البشرية يؤكد 
اتفاقهم على حضور البعد املقاصدي. وقد متثل هذا احلضور فيما جاء به القرآن الكرمي من 
مضامني، أو يف العلل واِحلكم واملعاين املستنبطة منه، أو يف املقاصد الكلية والعليا والعامة 
اليت ميكن حتصيلها من جمموع أدلة اخلطاب القرآين أو جمموع املعاين واِحلكم والعلل . ولكن 
عامة  وتبعية،  (أصلية  وترتيبها  املقاصد  هــذه  تصنيف  طريقة  يف  تنوعت  قــد  العلماء  آراء 
مناهج  فما  القرآنية؛  باملضامني  عالقتها  وبيان  إخل)،  وقريبة  عالية  وجزئية،  وخــاصــة، كلية 
العلماء يف تقسيم مقاصد القرآن؟ وما األســس اليت اعتمدوا عليها يف هذا التقسيم؟ وما 
الــقــرآن؟ وما  املــنــاهــج؟ ومــا مستويات مقاصد  االعــرتاضــات الــيت ميكن أن توجه إىل تلك 

أنواعها؟ وما مراتبها؟ 
إن جتلية اِحلَكم من كل ما جــاء به القرآن الكرمي، سيكشف عن املصاحل الــيت جاء 
القرآن الكرمي لتحقيقها، من سعادة اإلنسان ومصلحته وتقرير ما فيه فائدته ونفعه، وجتلية 
املنهج القرآين يف معاجلة القضايا اإلنسانية، وإثبات فاعلية هذه املصاحل على أساس صلتها 
بالفطرة البشرية، ومن مثّ اإلسهام يف حّل بعض اإلشكاالت الناجتة عن سوء فهم للقرآن 
الكرمي، وال سيما يف هذا العصر، فضًال عن توظيف هذه املقاصد بصفتها مصاحل حتقق 

هنضة املسلمني وبناء حضارهتم. فما العالقة بني املصاحل واملقاصد؟ وما أمهية املقاصد القرآنية 
يف حتقيق مصاحل اإلنسان وبناء املنظومة احلضارية القرآنية؟

 اختلفت تصنيفات الباحثني ملقاصد القرآن باختالف منطلق كل واحد منهم؛ فمنهم 
منطلقه من الواقع، وبعضهم من جهود السابقني، وآخرون من اآليات، أو من السورة، ومثة 
من انطلق من املوضوعات، ومنهم مما أكدته وكررته آيات القرآن، وبعضهم من خصائص 
املكي واملدين. وجند عدداً من الباحثني قد اعتمد مقاصد الشريعة أساساً لتصنيف املقاصد. 
كذلك اختلفت مقرتحات الباحثني يف معايري ترتيب املقاصد، فمنها ما كان حسب حاجة 
الناس كالعلم، ومنها حسب درجتها يف الكمال، أو التفريق بني الغاية والوسيلة، واألصلي 
والتبعي، أو مراعاة الرتتيب النزويل من خالل خصائص املكي واملــدين، أو املتفق عليه يف 
رساالت األنبياء ...؛ فما املنطلق الذي ميكن اعتماده يف التصنيف املقاصدي هبدف بناء 

املنظومة املقاصدية القرآنية؟ وما معيار ترتيب مقاصد القرآن؟ 
إن الكشف عن املقاصد القرآنية يفرض البحث يف مسالك وطرق حتصيلها. ومن هذه 
املسالك: املسالك األصولية من: (االستقراء، وأدلة القرآن الكرمي الواضحة الداللة، ومسالك 
قرينة  أو  بالسنة  التفسري كالتفسري  أصــول  ذلــك حتييد  يعين  أن  العلة)، دون  الكشف عن 
بــّد منها للكشف عن املقاصد  الــيت ال  البالغية  السياق املقايل واحلــايل، وكذلك املسالك 
القرآنية؛ إذ من خالهلا يتجلى البعد التأثريي اإلقناعي التواصلي للقرآن الكرمي، غري املنفصل 
الــداللــة. فما مسالك (طــرق)  التمييز بني مستويات  يتم  القرآنية، وهبــا  املقاصد  عن مجيع 

الكشف عن املقاصد القرآنية؟ وما دور هذه املسالك يف بناء منظومة املقاصد القرآنية؟ 
للكشف عن  بُعد آخــر  إعطاء  الكرمي واجتاهاته يف  الــقــرآن   أسهمت مناهج تفسري 
املقاصد القرآنية مع اختالف غايات هذه املناهج وهدفها عن االجتاه املقاصدي؛ فمن أهم 
املــنــاهــج اخلــادمــة هلــذا االجتـــاه منهج التفسري املــوضــوعــي الـــذي يـــدرس مــوضــوعــاً حمـــدداً من 
املوضوعات القرآنية، مع مالحظة الفرق بني املوضوع القرآين واملقصد القرآين. فما املقصود 
بالتفسري املقاصدي، وما أمهيته، وما إجراءاته؟ وما أمهية االجتاهات واملناهج التفسريية يف 
الكشف عن مقاصد القرآن؟ وما أوجه االتفاق واالختالف بني االجتاه املقاصدي القرآين 

واملناهج التفسريية األخرى؟
 إن النظر يف حالة مقاصد القرآن الكرمي يستدعي إجراء دراسات علمية حول مقاصد 
القرآن الكرمي، ال سيما أن اجلهود اليت بُذلت حول مقاصد الشريعة يفوق بدرجات كبرية ما 
بـُـذل حول مقاصد القرآن الكرمي. ويف هذا السياق ال يستطيع املــرء أن ينكر اجلهود اليت 
بُذلت يف سبيل الكشف عن مقاصد القرآن الكرمي، وسلطت الضوء على أمهيتها يف البناء 
احلضاري لألمة، ولكن مثة حاجة الستكشاف املزيد من هذه املقاصد، وتفعيلها يف خمتلف 
اجملاالت، وبلورهتا يف شكل منظومة تعني الفرد واجملتمع واألمة على تفّحص طريق النهوض، 

ومن مث اإلسهام يف بناء اإلنسانية على منهج رباين قومي. وهذا يطرح مراجعة صورة اإلنسان 
املنتجة على هامش الفهوم البشريّة-التارخيّية للنّص القرآين، أو تلك املنّضدة يف غري الفضاء 
القيمي اإلسالمي واليت أنتجت مناذج فكريّة وصور ماديّة هجينة ال تتساوق وقبلّيات اجملتمع 
اإلسالمي إن اقتبست بكّل مكّوناهتا الفكريّة وشحناهتا اإليديولوجّية. ومن مثّ أصبح احلديث 
عن إعادة قراءة العقل اإلسالمي يف لغة تعوميّية تسعى إىل وضعه يف خانة املّتهم، من حيث 
كونه رافداً من روافد اجلذب إىل املاضي غري ممّحصة بني األمنوذج املرجعي والتجربة التارخيّية 
للمرجع، وهو يطرح إشكالّية الغرييّة وثقافة السلم االجتماعي واإلقليمي والكوين، ويضعها 
ضمن راهنّية تتطّلب االشتغال واملراجعة احلينّية والواعية بعيداً عن االنفعال السليب أو التهّور 
على  والعمل  الفقهي-العلمي،  مبعناه  ال  اإليديولوجي،  مبعناه  األصــويل  الصدامي  الفكري 

عرض املمارسات اإلجرائّية والنماذج املتداولة على التشكيالت النظريّة اليت انربت منها.
ورمبا يأيت هذا املؤمتر ليشكل حلقة من حلقات الكشف عن جتليات مقاصد القرآن يف 

جماالت احلياة، متخذين البناء احلضاري وعمران العامل مناطاً حمدداً ملقاصد القرآن.  


١-  بيان مفهوم املقاصد القرآنية. وأوجه االتفاق واالفرتاق مع مقاصد الشريعة.
٢-  الكشف عن أنواع املقاصد القرآنية ومستوياهتا .

٣-  ترتيب املقاصد القرآنية هبدف بناء منظومة املوازين والقيم احلضارية القرآنية. 
٤-  إبراز البعد التعليلي للقرآن الكرمي ومالحظة معقولية املقاصد ورعاية املصاحل يف 

القرآن الكرمي.
٥-  بيان احلاجة إىل التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي واخلصائص املميزة هلذا التفسري وخطواته.

٦-   تفعيل مقاصد القرآن الكرمي يف بناء شخصية املسلم املعاصر وإسهامه يف احلضارة 
املعاصرة وبناء اإلنسانية.

٧-  العمل على تطوير برامج ومشاريع تستند إىل مقاصد القرآن يف بناء احلضارة والعمران.
٨-  تقومي الدراسات املعاصرة بصورتيها األهلّية والوافدة املشتغلة على النّص القرآين : 

الفهم املقاصدي وجدل املعىن واملغزى.




١-  مفهوم مقاصد القرآن: دراسة تأصيلية حتليلية نقدية
القرآن  بــني مقاصد  املقاصد: كالعالقة  الــقــرآن وغــريهــا مــن  بــني مقاصد  العالقة    -٢
والعالقة بني  الشريعة،   القرآن ومقاصد  مقاصد  والعالقة بني  التشريع،  ومصادر 

مقاصد القرآن والتفسري وأصوله

٣-  موقع مقاصد القرآن من علوم الشريعة.
٤-  األسس واملنطلقات: دراسة نقدية حتليلية: املوروث والدراسات املعاصرة: قراءة يف املرجعّيات.



١-  مدخل لفهم رسالة الدين اخلامت باالستناد إىل هدي القرآن الكرمي.
٢-  استحضار مقاصد القرآن يف القراءة والتالوة والتأويل والتدبّر.

٣-  بناء الفهم القرآين ملقاصد السنة النبوية وموقعها يف االجتهاد الفقهي.
٤-  اعتماد مقاصد القرآن ميزاناً لضبط السلوك البشري يف احلياة الفردية واالجتماعية.

٥-  بناء منهج للتفسري املقاصدي (تفسري القرآن يف ضوء مقاصده).
٦-  توظيف مقاصد القرآن يف بناء رؤية لنظام العامل تقوم على الكرامة اإلنسانية واحلرية والعدل.

     


١-  اجلهود التأصيلية للعلماء السابقني وحضور موضوع مقاصد القرآن يف كتب الرتاث 
اإلسالمي بصورة عاّمة، وصلة هذه املقاصد بالتطور احلضاري البشري بصورة خاصة.
٢-  جهود املعاصرين يف موضوع مقاصد القرآن: :حمّمد إقبال وابن عاشور حممد العزيز 

احلبايب ...
للقرآن الكرمي: دراســة تأصيلية نقدية:  الدراسة املقاصدية  ٣-  موقف املعارضني من 

مشروع املدرسة العقلّية العربّية املعاصرة و
 االستشراق، إخل .

         


١-  املسالك األصولية كاالستقراء وأدلة القرآن الكرمي الواضحة الداللة ومسالك 
الكشف عن العلة، إخل.

واملناهج  االجتــاهــات  ودور  البالغية  باملفسرين كاملسالك  اخلاصة  املسالك    -٢
التفسريية يف بيان املقاصد، إخل.

٣-  مسالك مقرتحة وفق منهجية علمية جديدة يف بيان مقاصد القرآن.
       



١-  خارطة املقاصد القرآنّية.
٢-  أنواع معايري التصنيف املقاصدي.

٣-  ترتيب املقاصد القرآنية.


١-  منهج التفسري املقاصدي وعالقته باملناهج األخرى يف التفسري.
٢-   أمهية التفسري املقاصدي وضرورته.

٣-  متطلبات التفسري املقاصدي وإجراءاته.


١-  دراسات تطبيقية يف موضوعات ومفاهيم
- احلرية
- العدل

- نظام العامل (النظام الدويل)
- الكرامة اإلنسانية

-....... إخل
٢-  دراسات تطبيقية يف جمال النُّظم املعرفية

- النظام السياسي
- النظام االقتصادي

- النظام الرتبوي
- جمال الفن واألدب

-...... إخل


١-  يتصف البحث مبا هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع واألصالة العلمية 
واملنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع واملصادر يف مواقعها يف صلب البحث، 
وليس على شكل قائمة ببليوغرافية، على أن ال يكون قد سبق نشره أو تقدميه للنشر، 

أو عرضه يف أي مؤمتر آخر. وأال يكون مستًال من أطروحة أو رسالة أو كتاب.
٢-  أن يقع البحث ضمن واحد من احملاور املعلنة يف ورقة العمل.

٣-  يبدأ البحث مبقدمة (يف حدود مخسمائة كلمة) تبني موضوع البحث، وأمهيته، 
وينتهي  فيه.  السابقة  البحوث  وطبيعة  وعناصره،  ومنهجيته،  وأسئلته،  وأهــدافــه، 
إليها  للنتائج  اليت توصل  خبامتة (يف حــدود مخسمائة كلمة) تبني خالصة مركزة 
البحث، وما تضمنته من إضافة إىل املعرفة، وما تتطلبه من توجهات أو تطبيقات 

عملية، والقضايا اليت أثارها البحث وحتتاج إىل مزيد من اجلهد البحثي. 
٤-  يُنظم البحث يف هيكلة مناسبة، وتُقسم مادته إىل عدد من العناوين الفرعية ذات 

الصلة بالعنوان الرئيسي، وتكون أقسام البحث متوازنة يف أمهيتها وحجمها.
٥-  تظهر شخصية الباحث يف طريقة معاجلته للموضوع، ويبني موقفه حيث يلزم، 

مدعوماً بالدليل والتعليل. 
٦-  يكون حجم البحث ما بني ستة آالف كلمة يف احلد األدىن وعشرة آالف كلمة 

يف احلد األقصى. (٢٥-٣٥ صفحة).


١-  يرسل ملخص البحث وفق النموذج املرفق مع السرية الذاتية للباحث يف موعد 
أقصاه ٢٠١٦/١٠/١م.

٢-  الرد على ملخصات الباحثني يف موعد أقصاه ٢٠١٦/١٠/١٥م.
٣-  ترسل البحوث عن طريق الربيد اإللكرتوين يف موعد أقصاه ٢٠١٧/١/٢٠م.

٤-  الرد على الباحثني بالقبول أو التعديل أو الرفض يف موعد أقصاه ٢٠١٧/٢/١٠م. 
٥-  تُرسل البحوث املعدلة يف موعد أقصاه ٢٠١٧/٣/١٠م.

٦-  الرد النهائي وإقرار البحوث ٢٠١٧/٣/١٥م.
٧-  املوعد احملدد النعقاد املؤمتر يوم الثالثاء واألربعاء واخلميس  ١٨-٢٠١٧/٤/٢٠م.

٨-  ترسل مجيع املــواد إىل اللجنة التحضريية مرقونة على صــورة ملف Word على 
ويرفق   islamiyah@iiit.org اإللــكــرتوين العنوان  إىل  املــؤمتــر  مــراســالت  عــنــوان 

بالبحث نسخة من سرية احلياة وصورة شخصية ملونة.
٩-  تتكفل اجلهات املنظمة للمؤمتر نفقات اإلقامة ووجبات الطعام والتنقالت الداخلية 

طيلة أيام املؤمتر، وتأمني تنقالت املشاركني من وإىل مطار قرطاج -تونس.  
١٠-   يتحمل املشارك نفقات السفر إىل تونس. 

 

١-  الدكتور هشام قريسة: رئيس جامعة الزيتونة.
٢-  الدكتور فتحي حسن ملكاوي: املدير اإلقليمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

٣-  الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي: مدير املعهد العايل للحضارة اإلسالمية.
٤-  الدكتور رائد مجيل عكاشة: املستشار األكادميي للمعهد ومدير مكتب األردن.
٥-  الدكتور برهان النّفايت: أستاذ الفقه وأصوله باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٦-  الدكتور حمّمد العامري: أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٧-  الدكتور إلياس قويسم: أستاذ علوم القرآن والتفسري باملعهد العايل للحضارة اإلسالمّية.
٨-  الدكتور حمّمد بدي ابنو: مدير مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي/ بروكسل.

٩-  الدكتور علي أسعد: أستاذ التفسري يف جامعة العلوم اإلسالمية/األردن.
١٠- الدكتور عمار احلريري: أستاذ احلديث يف جامعة العلوم اإلسالمية/األردن.


