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اللـهـم

اجعل القراآن الكرمي

ربيع قلوبنا ونور �صدورنا 

وجالء اأحزاننا

اآمـيـــــن

فاس: حتتضن فعاليات املؤمتر العاملي الرابع للباحثني في القرآن الكرمي وعلومه في موضوع:

"المصطلح القرآني وعالقته بمختلف العلوم"

بأحكامه  ج��ام��ع  ك��ت��اب  ال���ق���رآن   
وشرائعه وقيمه وبعلومه الكونية، 

وبعلومه العقلية الدقيقة.

القرآن املجيد ذو عالقة وثيقة بالنظم 
وهو  األخ��الق،  ودساتير  االجتماعية، 
في ذات الوقت ذو عالقة بالعلوم كافة.

من  للدين  إقامة  وال  جديد،  من  لألمة  بعث  ال   
جديد، وال شهود حضاري أو شهادة على الناس، إال 
بعد حل إشكال المصطلح األصل بإقامة المصطلح 

األصل، مصطلح القرآن والسنة البيان.

الدكتور عصام البشيراألستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي الدكتور عباس الجراري:

حتتوي هذه ال�صحيفة على اآيات قراآنية واأحاديث نبوية، فاملرجو �صيانتها عن اأي امتهان  تنبيه

عدد خاص
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الر�سول  على  الكرمي  القراآن  تعاىل  اهلل  اأنزل 

� ليكون دليل للإن�سان للنظر والعمل واالهتداء 
َمْن  بِِه  يَْهِدي   ِ �ذَِٰلَك ُهَدى اللهَّ به يف الظلمات 

وليكون   ،)88 )األنعام:  ِعَباِده�  ِمْن  يََشاءُ 
املوجَه االأوَل واالأ�سا�َس للإن�سان امل�سلم؛ الأن العمل 

ال�سبيل  هو  بهديه  واالهتداء  تعاىل  اهلل  ب�رشع 

َهَٰذا  �ِإنهَّ  االأقوم الإقامة العمران الب�رشي االأ�سلم 

 ،)9 )اإلسراء:  أَْقَوُم�  ِهَي  هَِّت  ِل يَْهِدي  الُْقْرآَن 
لذا فل ي�سح اأن يكون للأمة امل�سلمة نظر يف احلياة 

القراآن وب�سائره؛ وال  والكون من غري حقائق هذا 

اأن  غري  من  عمٌل  واجلماعات  واالأمم  للأفراد  ي�سلح 

يكون قائما على ما يف القراآن الكرمي من التوجيهات 

االهتداء  غري  ومن  للمقا�سد  املو�سلة  والهدايات 

القراآن  اإليه  اأر�سد  مبا  ال�سامل  الكامل  ال�سحيح 

والتعبري  التفكري  يف  والقواعد  البنيان  من  واأَقامه 

والتدبري.

للت�سورات،  الناظم  هو  الكرمي  والقراآن 

واحلاكم على ما ي�سدر من االإن�سان من الت�رشفات، 

الفطرة،  عن  تنحرف  عندما  وت�سلح  ت�سح  وبه 

وتغفل العقول عما فيه من العظة والعربة.

ب�سواه-  -ال  به  الذي  ال�سحيح  امليزان  اإنه 

ت�سح الفهوم وت�ستقيم، وير�سد ال�سلوك فرتتقي 

اأ�سل  وهو  واملكرمات،  الف�سائل  مدارج  يف  االأمة 

التي منه �سدرت، وهو معيارها  االإ�سلمية  العلوم 

الذي به �سحت و�سلحت.

وعامل  القراآن  عامل  اإىل  الدخول  ي�سح  وال 

كلمات  وفقه  القراآن،  بفقه  اإال  واالإن�سان  االأكوان 

اهلل  به  خ�س  الذي  الرباين  الهدى  وفقه  القراآن، 

االأكوان  عاملي  اأ�رشار  عن  للك�سف  االإن�سان  تعاىل 

واالإن�سان، وك�سف حقائق احلياة املمتدة يف الزمان 

بداية ونهاية. 

الدين  هذا  بحمل  املكلفة  امل�سلمة  واالأمة 

-حمَل بياٍن وعلٍم وعمٍل وبلٍغ- مكلفة عاجل غري 

اآجل بعدة اأمور على راأ�سها:

موازين  على  القرآن  علوم  إقامة  أوال: 
�َوَهَٰذا  البيان  في  العربية  وقواعد  القرآن 
هَِّذيَن  ال ِلُتْنِذَر  َعَربِيًّا  ِلَسانًا  ٌق  ُمَصدِّ ِكَتاٌب 
الدين  لهذا  يقام  وال   .)11 )األحقاف:  َظلَُموا� 
اأيها  فيا  الل�سان..  اأركان  اإقامة  غري  من  بنيان 

هي  التي  القراآن  لغة  �سيانة  اإىل  هُلمَّ  امل�سلمون 

مفتاح البيان للتلقي ال�سحيح والفهم ال�سليم عن 

اخلالق الديان!!

من  انطالقا  اإلنسان  علوم  إقامة  ثانيا: 
وتزداد  جمهولة  قارة  فاالإن�سان  القرآن؛  مفاهيم 
جهالته بها كلما اأعر�س عما اأر�سد اهلل تعاىل اإليه 

طبيعة  عن  العميقة  واالأ�رشار  الدقيقة  احلقائق  من 

وعقوال  نفو�سا  وفكرة،  فطرة  وحياته  االإن�سان 

من  يعلم  �أال  واأمما  وجماعات  اأفرادا  واأبدانا، 

خلق وهو الطيف اخلبير�. )امللك: 15(
األكوان على موازين  ثالثا: تشييد علوم 
فمفتاح عامل االأكوان هي موازين القراآن،  القرآن، 
من  املنظور  اهلل  لكتاب  وحقيق  دقيق  ك�سف  فل 

الكتاب  يف  ودليله  هداه  غري 

امل�سطور.

العلوم  من  علم  فكل  لذا 

اأو  القراآن  فلك  يف  الدائرة 

عامل  ت�سرب  اأو  االإن�سان  فلك 

متوقفة  وهي  اإال  االأكوان 

الهدى  من  اال�ستمداد  على 

يف  الكرمي  للقراآن  املنهاجي 

ويف  تراكيبه،  قبل  األفاظه 

ويف  ن�سقه،  قبل  تراكيبه 

ويف  معانيه،  قبل  مبانيه 

مفرداته قبل كلياته.. وكل 

القراآين  اللفظ  وظف  علم 

املنهاجي  بالهدى  واهتدى 

وا�ست�سحب  الكرمي  للقراآن 

وما  العاملني  رب  كلمات 

تكتنزه من اأ�رشار وهدايات اإال 

واأ�سلح  للإن�سان  اأنفع  وكان 

له يف معا�سه ومعاده.

تتجه  وهي  االأمة  واإن 

اال�ستخلف  نحو  اجتاها 

�سيء  منها  ي�سح  ال  احل�ساري 

خلل  من  ذاتها  بناء  قبل 

ح�سارة  فل  ذاتها،  مقومات 

مبنية على  الأمة من غري علوم 

االأمة  علوم  واأ�سل  اأ�سولها، 

اأ�سلها  هو  الكرمي؛  القراآن 

فروعها،  عليه  تبني  الذي 

يوجه  الذي  ت�سورها  وهو 

التي  بو�سلتها  وهو  ت�رشفها، 

حتدد اجتاه �سريها، وهو املنهاج 

واحلافظ  لِفَكِرها  املوحد 

ل�سلمة ِفَطِرها.

االأمة  اغرتاب  طال  ولقد 

القلوب  على  وران  ذاتها،  عن 

اأف�سد  كثيف  دخان  والعقول 

هو  الذي  موقعها  اإىل  االرتقاء  عن  وحجبها  واقعها 

على  للأمة  �سهادة  وال  النا�س،  على  ال�سهادة  موقع 

النا�س اإال يوم متتلك مفاتيح العلوم املودعة اأ�رشارها 

غري  من  النا�س  على  �سهادة  وال  القراآن،  عبارات  يف 

ات العلوم الثلث: علوم القراآن  البناء الن�سقي لقارَّ

القراآن  االأكوان، وفق روؤية  االإن�سان وعلوم  وعلوم 

الناظم  ومنهاجه  واالأرواح،  االأ�سباح  بني  اجلامعة 

ن�سقه  ووفق  واالأ�سلء،  االأجزاء  من  تفرق  ما  لكل 

اللحم ملا انف�سل من االأع�ساء، والوا�سل ملا انقطع 

والكون  امل�سطور  الكتاب  بني  الرحم  �سلة  من 

املنظور والتاريخ االإن�ساين املاأثور..

اأال ال ح�سارة حقيقية بغري  اأيها امل�سلمون:  فيا 

علوم... وال علوم نافعة من غري علوم القراآن... وال 

ل�سانه ونعليه مكانه  اإال يوم نحيي  بالقراآن  علم 

ونقيم بنيانه..

َته،  وخا�سَّ القراآن  اأهل  ويا  القراآن..  اأمة  فيا 

ومبداأ  اأ�رشارها،  ومفتاح  العلوم،  علم  القراآن  اإن  اأال 

للرتقاء  واالأقرب  االأقوم  وال�سبيل  اأغوارها،  �سرب 

يف اأطوارها، فبه -ال بغريه- تندفع عن الب�رشية ما 

جنته اأيديها من اأ�رشار، وبه وحده تنك�سف عنها 

بغريه-  -ال  وبه  واالآ�سار،  واالإحن  الظلمات  غمة 

-ال  وبه  واملنافع،  اخلريات  وجتلب  الذرائع  ت�سد 

بغريه اأي�سا- ي�ستقر العمران وتثمر ال�سنائع، وبه 

وحده -ال بغريه- تكون الطاعة هلل تعاىل والعبادة، 

�ُقْل  وال�سهادة:  والريادة  االإمامة  للأمة  وتكون 

ِ ُهَو الُْهَدى� )البقرة:120(. ِإنهَّ ُهَدى اللهَّ
وبيان  الكرمي  بالقراآن  االهتمام  �سياق  ويف 

احل�ساري،  الوعي  مل�ساألة  التاأ�سي�س  يف  مركزيته 

متتني  و  والعلمي  املعريف  البناء  يف  ح�سوره  وقوة 

واالإن�سانية  ال�رشعية  العلوم  مبختلف  علقته 

15-16-17رجب  اأيام:  بفا�س  اأقيم  واملادية 

1438هـ املوافق 13-14-15اأبريل 2017م 

املوؤمتر  املغرب   – بفا�س  احلرية  الثقايف  باملركب 

وعلومه  الكرمي  القراآن  يف  للباحثني  الرابع  العاملي 

مبختلف  وعلقته  القراآين  "امل�سطلح  مو�سوع:  يف 

والدرا�سات  البحوث  موؤ�س�سة  تنظيم  العلوم" من 

املحمدية  الرابطة  مع  بتعاوٍن  )مبدع(،  العلمية 

االإ�سلمية  واجلامعة  القرويني،  وجامعِة  للعلماء، 

بفا�س،  املحلي  العلمي  واملجل�ِس  مباليزيا،  العاملية 

بالريا�س،  القراآنية  للدرا�سات  تف�سري  ومركِز 

وجمعيِة الثقافة االإ�سلمية بتطوان.

املوؤمتر،  اأعمال  املحجة  جريدة  واكبت  وقد 

اإىل جتديد  واعتبارا لقيمة مو�سوعه وحاجة االأمة 

تعاىل  اهلل  بكتاب  �سلتها  وجتديد  بذاتها  وعيها 

اجلريدة  خ�س�ست  فقد  واإعماال  وعمل  تدبرا 

املوؤمتر واقتطاف جوانب  �سفحاتها للتعريف بهذا 

املوؤمتر  عن  و�سورا  االفتتاحية  اجلل�سة  كلمات  من 

وقراءة عامة يف اأعماله وحما�رشاته واأهدافه.

القرآن الكرمي مصدر العلوم وميزانها افتتاحية
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ــت  األمـــة الــيــوم لــهــا واقــــع، هــو الـــذي تــدنَّ
أن  موقع ميكن  ولها  أيديها،  كسبت  إليه مبا 
تعُرج إليه، شاهدة على الناس، إن هي أفاقت، 
فسّبحت، فتابت توبة منهاجية نصوحا؛ موقع 
مختار لها، على علم على العاملني، من قبل رب 
الناس�.  إل��ه  الناس  ملك  الناس  �رب  العاملني 
هي  إن  تشقى،  وال  إليه  ترقى  أن  موقع ميكن 
انطلقت مما انطلق منه أولها: من هذا القرآن 
الــذي يهدي للتي هي أقــوم في األمــر كله؛ في 
اجلامعة  الرؤية  واملمارسة:  واملنهاج  الرؤية 
فــي الــتــصــور، واملــنــهــاج اجلــامــع فــي مراحل 
الرؤية  السير، واملمارسة اجلامعة لدى حملة 

لي املنهاج. وُمَنزِّ
وما اجتمعت هذه األمة ولن جتتمع يوما 
اجلامع  واملــنــهــاج  اجلــامــعــة  الــرؤيــة  على  إال 
والشخصية اجلامعة. وكل ذلك في القرآن أو 

من صنع القرآن.
ــتــي أضـــاعـــت األمـــة  ومــفــاتــيــح الـــقـــرآن ال
عبر  األصــلــيــة  مــن نسخها  عــــددا  بــالــتــدريــج 
ملفاهيمه  احلاملة  مصطلحاته  هــي  الــقــرون، 
والنسق  والكبرى  الصغرى  ألنساقه  املكونة 
العام الكلي. وهي هي أبواب "علم القرآن" الذي 
هو العلم. "وإمنا أبواب كل علم مصطلحاته". 

بـ"إقامة  ولن ُتسترجع حق االسترجاع إال 
بتتبع  ثــم  تقتضيه".  ومـــا  األصـــل  املصطلح 
الفرع":  "املصطلح  في  وإيجابا  سلبا  آثارها 

مع  متفاعلة  األمة  علوم  مصطلح 
ــزمــان واملــكــان واإلنــســان  ال

عبر القرون، ثم بتصور 
ـــي  حـــــــضـــــــورهـــــــا ف

مــخــتــلــف أصــنــاف 
العلوم: الشرعية 
واإلنــــســــانــــيــــة 
واملــــــــــاديــــــــــة 
الرؤية  ضمن 
ــــة  ــــع اجلــــام
الـــصـــانـــعـــة 

لغد األمة.
ـــــــــــــن  م
أجل تلمس 
ذلك،  معالم 
ـــــــان هــــذا  ك
املـــــوضـــــوع 
املــقــتــرح من 

مــــــؤســــــســــــة 
الـــــــبـــــــحـــــــوث 

والــــــــدراســــــــات 
)مــبــدع(،  العلمية 

ــعــاملــي  ــمــؤمتــر ال ــل ل
في  للباحثني  الــرابــع 

الــقــرآن الــكــرمي وعــلــومــه؛ 
موضوع:

املصطلح القرآني وعالقته مبختلف 
العلوم

شــاء  إن  سينجز  ــــذي  وال
الــلــه تــعــالــى، بــتــعــاون مع 
ـــــرابـــــطـــــة احملـــمـــديـــة  ال
لـــلـــعـــلـــمـــاء بـــاملـــغـــرب. 

وبالله التوفيق.
أهداف املؤمتر:
ــــان  ــــي ب  -  1
مـــركـــزيـــة الـــقـــرآن 
جهود  في  الكرمي 

نهضة األمة.
بـــيـــان   -  2
حـــضـــور الـــقـــرآن 
الــــــــــكــــــــــرمي فــــي 
مـــخـــتـــلـــف عـــلـــوم 

األمة.
الــتــعــاون   -  3
املعجم  إجنـــاز  على 
املـــفـــهـــومـــي لـــلـــقـــرآن 

الكرمي.
محاور املؤمتر:

مــفــهــوم  األول:  احمل�����ور 
املصطلح القرآني

� لدى املعجميني.
� لدى املفسرين.

�  لدى املصطلحيني.
القرآني  املصطلح  عالقة  الثاني:  احمل��ور 

بالعلوم الشرعية
�  عالقته بعلوم القرآن واحلديث.

�  عالقته بأصول الدين وأصول الفقه.
�  عالقته بالفقه واألخالق.....

القرآني  املصطلح  عالقة  الثالث:  احمل��ور 
بالعلوم اإلنسانية

�  عالقته بعلوم اللغة واألدب.
ــيــة  ــرب ــت �  عــالقــتــه بــعــلــوم الــنــفــس وال

واالجتماع والتاريخ.
�  عــالقــتــه بــعــلــوم الــتــدبــيــر واالقــتــصــاد 

والسياسة.....
القرآني  املصطلح  عالقة  ال��راب��ع:  احمل��ور 

بالعلوم املادية
�  عالقته بعلوم الهندسة والعدد.

والكيمياء  الــفــيــزيــاء  بــعــلــوم  عــالقــتــه    �
واألرض والفلك.

�  عالقته بعلوم احلياة والصحة.....

لدراسة  علمية  جهود  اخل��ام��س:  احمل���ور 
املصطلح القرآني

�  جهود األفراد.
�  جهود املؤسسات.

ديباجة المؤتمر العالمي الرابع للقرآن الكريم

ل�������ن 
ُت�������س�������ت�������رج�������ع 

م���ف���ات���ي���ح ال�����ق�����رآن ح��ق 
ب�����"إق����ام����ة  إال  االس�����ت�����رج�����اع 

تقتضيه".  وم���ا  األص���ل  املصطلح 
في  وإي��ج��اب��ا  سلبا  آث��اره��ا  بتتبع  ث��م 

"امل��ص��ط��ل��ح ال���ف���رع": م��ص��ط��ل��ح ع��ل��وم 
األم����ة م��ت��ف��اع��ل��ة م��ع ال���زم���ان وامل��ك��ان 
بتصور  ث��م  ال���ق���رون،  ع��ب��ر  واإلن���س���ان 

ح���ض���وره���ا ف���ي م��خ��ت��ل��ف أص��ن��اف 
ال��ع��ل��وم: ال��ش��رع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة 

وامل�������ادي�������ة ض����م����ن ال����رؤي����ة 
لغد  ال��ص��ان��ع��ة  اجل��ام��ع��ة 

األمة.

اجلل�سة االفتتاحية

العدد : 477  
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صباحا:
00 - اجللسة االفتتاحية:   .09

احلكيم. الذكر  من  بينات  اآيات  • تالوة 
اجلراري. عبا�س  الدكتور  اجلاللة  �صاحب  م�صت�صار  ال�صيد  • كلمة 

• كلمة ال�صيد وزير الأوقاف ال�صوداين �صابقا ورئي�س جممع الفقه الإ�صالمي بال�صودان حاليا.
فا�س. عمالة  عامل  مكنا�س،  فا�س  جهة  وايل  ال�صيد  • كلمة 

فا�س. ملدينة  اجلماعي  املجل�س  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 
الرباط.  - للعلماء  املحمدية  للرابطة  العام  الأمني  ال�صيد  • كلمة 
ماليزيا. العاملية-  الإ�صالمية  اجلامعة  مدير  نائب  ال�صيد  • كلمة 

فا�س.  - القرويني  جامعة  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 
فا�س.  - اهلل  عبد  بن  حممد  �صيدي  جامعة  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 

لفا�س. املحلي  العلمي  املجل�س  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 
فا�س. وال�صيدلة-  الطب  كلية  عميد  ال�صيد  • كلمة 

الريا�س.  - القراآنية  للدرا�صات  تف�صري  ملركز  العام  املدير  ال�صيد  • كلمة 
• كلمة ال�صيد املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية- قطر.

جدة.  - العلم  قناديل  موؤ�ص�صة  على  العام  امل�رشف  ال�صيد  • كلمة 
فا�س. القرويني-  جامع  خريجي  العلماء  جمعية  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 

تطوان.  - الإ�صالمية  الثقافة  جمعية  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 
مالل. بني  واحل�صارة-  املعرفة  درا�صات  مركز  رئي�س  ال�صيد  • كلمة 

بفا�س. )مبدع(  العلمية  والدرا�صات  البحوث  ملوؤ�ص�صة  العام  الأمني  ال�صيد  • كلمة 
املنظمة. اللجنة  • كلمة 

املعرض. وزيارة  املشاركني،  شرف  على  شاي  حفل   -  00  .11
االفتتاحية: – احملاضرة  و30   11

للدكتور عصام البشري
)رئيس مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان(

في موضوع: 

"معالم النهوض احلضاري بني األصل والعصر"
تقدمي األستاذ العالمة عبد احلي عمور
)رئيس املجلس العلمي احمللي لفاس(

عشية:
األولى: – اجللسة   00  .04

امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم ال�رشعية )1(

برئاسة الدكتور سعيد شبار
)رئيس مركز دراسات املعرفة واحلضارة- بني مالل(.

04. 00 – مفهوم املصطلح القرآني لدى املعجميني واملفسرين واملصطلحيني.
جامعة   – احلسنية  احلديث  دار  مبؤسسة  )أستاذة  زمرد  فريدة  الدكتورة  

القرويني-الرباط(

04 و20 – املصطلح يف لغة القرآن الكريم.
الدوحة  معجم  ملؤسسة  التنفيذي  )املدير  البوشيخي  الدين  عز  الدكتور 

التاريخي للغة العربية- قطر(
04 و40 – املصطلح القرآني وعالقته بعلوم القرآن.

الدكتورة  فاطمة بوسالمة )أستاذة مبؤسسة دار احلديث احلسنية – جامعة 
القرويني-الرباط(

05. 00 – املصطلح القرآني وعالقته بعلم التجويد: مصطلح التالوة نموذجا.
الدكتور الطيب شطاب )أستاذ مبركز مهن التربية والتكوين - أكادير(

05 و20 – املصطلح القرآني وعالقته بعلوم الحديث.
في  واألبحاث  للدراسات  القطان  ابن  مركز  )رئيس  السرار  محمد  الدكتور 

احلديث الشريف والسيرة العطرة، العرائش(
05 و40 – صالة العصر.

00 – اجللسة الثانية:  .06
امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم ال�رشعية )2(

برئاسة الدكتور محمد بوحمدي
)أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس(

06. 00 – املصطلح القرآني وعالقته بعلم أصول الدين.
الدكتور مصطفى الزكاف )أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي - تطوان(

06 و20 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم أصول الفقه.
الدكتور حميد الوافي )أستاذ بجامعة املولى إسماعيل - مكناس(

06 و40 – املصطلح القرآني وعالقته بالفقه: مصطلح الفقه نموذجا.
الدكتور امحمد العمراوي )أستاذ بجامعة املولى إسماعيل - مكناس(

07. 00 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم الفقه: املصطلح املالي نموذجا.
الدكتورة سناء أمزال )أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي -الرباط(

07 و20 – املصطلح القرآني والتنمية الذاتية: قراءة يف مفهوم التزكية نموذجا.
الدكتورة جميلة زيان )أستاذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس(

07 و40 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم األخالق.
الدكتورة كلثومة دخوش )أستاذة مبركز مهن التربية والتكوين - وجدة(

08. 00 - صالة املغرب.
08 و30 - مناقشة.

صباحا:
الثالثة: – اجللسة  و30   08

امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم الإن�صانية )1(

برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري
)املدير العام ملركز تفسير للدراسات القرآنية- الرياض(

08 و30 – من جوامع امُلْفرَدات القرآنية: مركزية البيان يف ترابط الخطاب الُقرآنيّ 
ووحدةِ بنائه.

الدكتور عبد الرحمن بودرع )أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي - تطوان(
08 و50 –ألفاظ القرآن الكريم يف الشعر املعاصر)ملاذا تركت الحصان وحيدا( ملحمود 

درويش نموذجا.
الدكتور حسن األمراني )أستاذ بجامعة محمد األول–وجدة - )سابقا((

09 و10 –ألفاظ القرآن الكريم وأثرها يف مصطلحات األدب والنقد القديم.
الدكتور رشيد سالوي )أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس(

09. 30 - املصطلح القرآني وعالقته بنماذج من النقد األدبي العربي الحديث.
الدكتور مصطفى اليعقوبي )أستاذ بجامعة محمد األول - وجدة(

09 و50 - مناقشة.
10 و30 - اسرتاحة.

00 – اجللسة الرابعة:  .11
امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم الإن�صانية )2(

برئاسة الدكتور علي بن عمر بادحدح
)املشرف العام على مؤسسة قناديل العلم – جدة(

11. 00 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم النفس.
الدكتور عبد الله الطارقي )مدير األبحاث والدراسات مبركز قراءات لبحوث ودراسات 

الشباب- جدة(
11 و20 - املصطلح القرآني والبناء الحضاري: مصطلح "األمة الوسط" نموذجا.

الدكتور عبد العزيز برغوت )نائب مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية- ماليزيا(
11 و-40 املصطلح القرآني وعالقته بعلوم االسرتتيجيا.

الدكتور محمد بريش )خبير في الدراسات املستقبلية واالسترتيجية - قطر(
12. -00 املصطلح القرآني وعالقته بعلم االجتماع.

الدكتور عبد احلميد البكدوري األشقري )خبير لدى املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم )ألكسو(- مكتب تنسيق التعريب- الرباط(

12و20– مناقشة.
01. 00 - صالة الجمعة.

عشية:
00 – اجللسة اخلامسة:  .04

امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم املادية )1(

برئاسة الدكتور عبد املجيد طريباق
)خبير لدى املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة–إيسيسكو - الرباط(

04. 00 – ملحات من مصطلحات الهندسة املدنية يف القرآن الكريم.
الدكتور خالد فائق العبيدي )مهندس بشركة املهندس عدنان سفاريني لالستشارات الهندسية 

- دبي(
04 و20 - املصطلح القرآني وعالقته بالهندسة املعمارية.

املهندس عبد العزيز الصاحلي )متخصص في الهندسة املعمارية- الرباط(
04 و40 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم الرياضيات.

الدكتور إدريس نغش اجلابري )رئيس مركز ابن البناء املراكشي للدراسات والبحوث 
في تاريخ العلوم في احلضارة اإلسالمية  - الرباط(

05. 00 – مصطلحات فيزياء وكيمياء الكم يف القرآن الكريم.
بغداد  بجامعة  العلوم  كلية  وعميد  النووية  الكيمياء  )أستاذ  الراوي  أنيس  الدكتور 

)سابقا((
05 و20 – صالة العصر  واسرتاحة.

00 – اجللسة السادسة:  .06
امل�صطلح القراآين وعالقته بالعلوم املادية )2(

برئاسة الدكتور عادل اإلبراهيمي
)عميد كلية الطب والصيدلة- جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس(

06. 00 - املصطلح القرآني وعالقته بعلوم البيئة والتنمية املستدامة.
الدكتور عبد املجيد طريباق )خبير لدى املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - الرباط(

06 و20 - املصطلح القرآني وعالقته بعلوم البحار.
الدكتور أحمد احلناش )مهندس في علوم البحار واستغالل الثروات البحرية - الرباط(

06 و40 - املصطلح القرآني وعالقته بالعلوم الصحية: مصطلحا املرض والشفاء نموذجا.
الدكتور محمد غوتي األغضف )رئيس احتاد الصيادلة العرب–املغرب - )سابقا((

07. 00 - املصطلح القرآني وعالقته بعلم الطب.
الدكتور محمد البياز )أستاذ بكلية الطب والصيدلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس(

07 و20 - املصطلح القرآني وعالقته بعلوم الفالحة.
املهندس إسماعيل أيت باحدو )مهندس في علوم الفالحة- الدار البيضاء(

07 و40 - مناقشة
08 و15 – صالة املغرب.

صباحا:
و30 – اجللسة السابعة:  08

جهود علمية يف درا�صة امل�صطلح القراآين

برئاسة الدكتور عبد الله الهاللي
)أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله 

-فاس(
08 و30 –منهج الشرح والتفسري عند 
يف  "التحقيق  كتاب  يف  املصطفوي  حسن 

كلمات القرآن الكريم".
الدكتور عبد الرزاق صاحلي )أستاذ 

بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس(

08 و50 -"املعجم االشتقاقي املؤصل 
محمد  للدكتور  الكريم"  القرآن  أللفاظ 
حسن حسن جبل: نموذج تفسريي تأصيلي 

يف ضوء العلوم اللسانية.
الورياكلي  احلي  عبد  الدكتور 
بن  محمد  سيدي  بجامعة  )أستاذ  القرشي 

عبد الله - فاس(
09 و10 – جهود أصحاب كتب الوجوه 

والنظائر يف دراسة املصطلح القرآني.
الدكتور عدنان أجانة )أستاذ بجامعة 

عبد املالك السعدي - تطوان(
09. 30 – نماذج من الجهود الحديثة 

غري العربية يف خدمة املصطلح القرآني.
)أستاذ مبدرسة  ملعلم  األستاذ محمد 
 - العتيق  للتعليم  احساين  احلميد  عبد 

الرباط(
09 و50 – جهود املعهد العاملي للفكر 

اإلسالمي يف دراسة املصطلح القرآني.
مركز  )رئيس  شبار  سعيد  الدكتور 

دراسات املعرفة واحلضارة- بني مالل(
البحوث  مؤسسة  جهود   –  10  .10
دراسة  يف  )مبدع(  العلمية  والدراسات 

املصطلح القرآني.
)املدير  فوضيل  مصطفى  الدكتور 
والدراسات  البحوث  ملؤسسة  التنفيذي 

العلمية- مبدع- فاس(
10 و30 - مناقشة.

11 و00 - اسرتاحة.
اخلتامية: – احملاضرة   30  .11

للدكتور زغلول راغب النجار
للعلوم  العاملية  باجلامعة  )أستاذ 
مؤسس  وعضو  األردن،   – بعمان  اإلسالمية 
القرآن  في  العلمي  لإلعجاز  العاملية  للهيئة 

والسنة(
في موضوع: 

بالعلوم  وعالقته  القرآني  "املصطلح 
الكونية"

غوتي  محمد  الدكتور  تقدمي 
األغضف

)رئيس احتاد الصيادلة العرب- املغرب– 
)سابقا((

12. 30 – قراءات قرآنية.
اخلتامية: – اجللسة   00  .01
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الرابعة،  دورتــه  في  املؤمتر  موضوع  إن 
اجلهد،  وتكريس  واالهتمام  باإلشادة  جلدير 
ذلــك أن الــقــرآن الكرمي هو أصــل املــدد وعني 
الرشد، وهو املعجزة اخلالدة على مر األزمان 
تبيان  من  عليه  اشتمل  ملا  البشرية،  وتطور 
باإلضافة  واحلرام،  ومسائل احلالل  األحكام 
إلـــى أخــبــار املــاضــني وحــــوادث املــتــأخــريــن، 
وأمــور  معامالتهم  في  الناس  يحتاجه  ومــا 

معاشهم.
وثيقة  ذا عالقة  املجيد  الــقــرآن  كــان  وملــا 
فهو  األخــالق،  ودساتير  االجتماعية،  بالنظم 
ملا  كافة،  بالعلوم  عالقة  ذو  الوقت  ذات  في 
يكشفه من غوامض اإليجاد وأسرار التكوين 
في املبدأ واملعاد، ليصعد بالعلوم اإلنسانية، 
معارج  أسمى  إلــى  اآلخـــرة،  علوم  عن  فضال 

االرتقاء واخللود والبقاء.
العلوم  مــن  الــكــرمي  الــقــرآن  تضمن  ولقد 
نفوس  في  البالغ  األثــر  له  كــان  ما  والفنون، 
والنحل...  امللل  أهــل  من  وغيرهم  املسلمني 
الله  صلوات  الكرمي  رسولنا  صــدع  أن  فمنذ 

املسلمون  واستمع  بدعوته،  عليه  وسالمه 
العلماء  تــقــاســم  آيــاتــه  لــبــاهــر 

جــــهــــودهــــم فــــي تـــدويـــن 
وفق  القرآنية  العلوم 

رؤيـــــــــــة صـــائـــبـــة 
راشدة  وممارسة 

ومــــــــنــــــــهــــــــاج 
ســــــــــديــــــــــد... 
بـــــنـــــاء عــلــى 
مــــا يــحــتــمــه 
ـــم مــن  ـــعـــل ال
الــــــــوفــــــــاق 
والــتــصــالــح 
التفاعل  بله 
مـــع الـــزمـــان 

واملــــــــــكــــــــــان 
ــــــــســــــــان  واإلن

كــائــنــا مــن كــان، 
ـــــــــًة ســـلـــك مــن  وَأيَّ

فــجــاج، أو اتــبــع من 
سبب ومنهاج.

وعــــلــــمــــاؤنــــا مـــــن أهـــل 
من  الله،  بحمد  واجلماعة،  السنة 

الكثير  والتأصيل صنفوا  والعلم  الفكر  رواد 

مجاالت  في شتى  واملوسوعات  املؤلفات  من 
الــقــرآنــيــة حــتــى تنوعت  الـــدراســـات 
وتعددت  والتفاسير،  القراءات 
فتجاوزت  والشروح  الكتب 
املئات، ومن العلوم التي 
وبالغوا  بها  اهتموا 
ـــــظـــــة  ـــــــــي احملـــــاف ف
علم  وعــلــى  عليها 
القرآني  املصطلح 
املصطلح  ــم  وعــل

احلديثي.
وهـــــــــــــــــــذان 
ـــمـــان هــمــا  ـــعـــل ال
الــــــبــــــوابــــــتــــــان 
للنهوض والتقدم 
الـــلـــذيـــن يــحــدثــان 
خــــــــــالل الــــفــــتــــرة 
ــــتــــي تـــفـــصـــل بــني  ال
نـــزول الــنــص الــقــرآنــي 
البياني،  النص  وتخريج 
ومـــــا يـــحـــدثـــه الـــنـــصـــان فــي 
زمان ومكان النزول. فمنذ انقطاع 
الوحي السماوي أصبحت تطورات احلياة 
مرتبطة باجلهد العلمي البشري عبر ترسيخ 

مــبــادئ املــصــطــلــحــني؛ الــقــرآنــي واحلــديــثــي، 
تطور  مع  املتساوق  الديني  الوعي  لتحسني 
ــم الـــشـــهـــادة، وذلــــك إلقــامــة  احلـــيـــاة فـــي عــال
مع  يتسق  ــــا  وإدراك فهما  األصـــل  املصطلح 

املصطلح الفرع تطبيقا واستنباطا...
اإلخوة الكرام...

العزيز ال تقف عند  الكتاب  إن علوم 
ح���دود األع��ص��ر ال��غ��اب��رة، وم��ف��احت فهمها 
الذاهبني من علماء هذه  ال تقتصر على 
امل��ل��ة؛ ألن��ه��ا حت��م��ل م��ن ال��ع��ط��اء املتجدد 
واملدد اإللهي الفياض ما يتكفل مبعاجلة 
الكبرى  امل��ل��ة  قضايا  م��ن  يستجد  م��ا  ك��ل 
إل��ى ق��ي��ام ال��س��اع��ة. ول��ك��ن ذل��ك ال يتأتى 
ال���ه���م���م واش�����ت�����راك اجل���ه���ود  إال ب��ش��ح��ذ 
وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��س��ل��ي��م مل��ا ن��ح��ن م��ق��دم��ون 
الرشيدة،  الدعوة  عليه من مستقبل في 
الله تعالى من فضله، علما  آتانا  آخذين مبا 
الطاقات  حاشدين  وإميــانــا،  ويقينا  وعمال 
فــيــه اخلــيــر والــصــالح والــفــالح  ملــا  العلمية 
أجمعني  القبلة  أهــل  من  وإخواننا  ألنفسنا 
ومغاربها،  األرض  مشارق  في  وللبشرية  بل 

وألجل ذلك تقام هذه املؤمترات العاملية...

هذه  أو  املؤمتر  هذا  أحضر  أن  يسعدني 
حول  موضوعها  يــدور  التي  الرفيعة  الندوة 
الـــقـــرآن الــكــرمي وحــــول املــصــطــلــح الــقــرآنــي 

ألود  وإنـــي  الــعــلــوم،  وعــالقــتــه مبختلف 
ــســادة  ــئ ال فـــي الــبــدايــة أن أهــن

والــســيــدات املــشــرفــني على 
هــــذه املـــؤســـســـة، وعــلــى 

مـــــــا يــــنــــهــــضــــون بـــه 
ــلــتــوعــيــة بــالــقــرآن  ل

واحلاجة  وأهميته 
ـــره؛ ألن  ـــدب إلــــى ت
ــيــوم في  األمـــة ال
حـــاجـــة إلــــى أن 
تــتــدبــر قــرآنــهــا، 
لـــيـــس فـــقـــط أن 
وتــردده  حتفظه 
ولكن  وجتـــوده، 
أن تتدبره، ولهذا 

كبيرة  فالتهنئة 
لــأخــوة األفــاضــل 

الذين ينهضون على 
هذه املؤسسة.

البعض  يــتــســاءل  قــد 
عــن أهــمــيــة هـــذا املــوضــوع، 

أربــعــة عشر قرنا  مــازلــنــا طـــوال 
اآلن  ونحن  القرآن،  موضوع  في  نبحث 

في هذا العصر نثير قضية املصطلح وعالقته 
مبختلف العلوم ملاذا؟

نحن نعرف جميعا أن القرآن كتاب جامع 
الكونية،  وبعلومه  وقيمه  وشرائعه  بأحكامه 
من  فــيــه  ومبـــا  الــدقــيــقــة،  العقلية  وبــعــلــومــه 
قصص، ومبــا فيه مــن أخــبــار األمم 
ولكن  والــالحــقــة،  الــســابــقــة 
البياني،  بإعجازه  كذلك 
ومبـــــا يـــحـــتـــاج إلـــى 
فهمه حتى يتدبره 
ال  ولهذا  الناس، 
إذا  نــســتــغــرب 
علماء  وجدنا 
األمـــة طــوال 
القرون  هذه 
يــــنــــكــــبــــون 
القرآن  على 
الـــــــكـــــــرمي؛ 
يـــفـــســـرونـــه 
نه  حو يشر و
ويــتــتــبــعــون 
ــــــــومــــــــه،  عــــــــل
يـــــــحـــــــاولـــــــون 
فـــــــّك غــــوامــــضــــه، 
يـــحـــاولـــون تــقــريــبــه 
كذلك  ويحاولون  لأمة، 
مالءمة واقعهم وعصرهم مع 
ما جاء به القرآن، حتى تكون هذه 
األمة هي خير أمة بالفعل، ولهذا ال نستغرب 
أن تنهض مؤسسة )مبدع( مبثل هذه الندوة، 

الناس،  أو أن جتعل  القصد هو أن تضع 
والطلبة  القراء  وجتعل  املهتمني،  وجتعل 
واألساتذة وجميع أفراد األمة يلتفتون إلى 
الكرمي،  القرآن  ألن  الكرمي؛  القرآن  أهمية 
العلوم،  مفتاح  هو  القدمي  منذ  قيل  وكما 
مفتاح النهوض، مفتاح النهضة، ومفتاح 
ــأســف فــإن  ــتــقــدم، ول الـــرقـــي، ومــفــتــاح ال
هذه  مثل  في  ولكن  هــذا،  عن  غفلت  األمــة 
النفوس  وتبعث  األرواح  تبعث  اللقاءات 
ما  إلى  واالستماع  الرأي  بتبادل  وتتقوى 
الذين ينبغي أن  العلماء واملفكرون  يقوله 
تكون لهم الكلمة وأن يصغى إليهم، ولهذا 
الــنــدوة، وهــذه املوضوعات  في مثل هــذه 
املهتمون  عليها  يقبل  قــد  التي  املتنوعة 
والتقنيات  وبــالــطــب  ــفــنــون  وال بـــــاآلداب 
وبالسياسة وغيرها، في مثل هذه الندوة 
فقط  اليوم  وليس  اخلير،  من  كثير  يرجى 

الذي تنهض به هذه املؤسسة، نحن استمعنا 
إلى اللقاءات السابقة وما تبذله املؤسسة من 
قلنا  كما  اليوم  السياق؛ ألننا  جهود في هذا 
يتدبرون  �أفال  القرآن  نتدبر  أن  إلى  بحاجة 

القرآن...�. 
من  أول  هــم  الــرســالــة  أصــحــاب  العلماء 
يــنــبــغــي أن يــنــفــضــوا عــنــهــم غــبــار اخلــمــول 
والتهميش، وأن ينهضوا بالرسالة، األمة في 
كالعجني  الرسالة،  بهذه  يقوم  إلى من  حاجة 
في يد من يصنع منه ما يشاء، والعلماء هم 
ويــرشــدوا  األرواح  يكيفوا  أن  ميكن  الــذيــن 

به  ونحس  نعرفه  ممــا  الطريق،  إلــى  الــنــاس 
نحن جميعا. نحن نحتك بالطلبة في اجلامعة، 
وباألطباء،  واألســاتــذة،  باملسؤولني  ونحتك 
فراغا،  هناك  أن  ونشعر  التخصصات.  وبكل 
هناك فراغ روحــي، وفــراغ فكري فيما يتصل 
بالدين اإلسالمي وبالقرآن، من هنا كان تدبر 
هذه القضايا املختفلة التي جاءت في الندوة، 
والتي تسطرها الندوة، واألمل كبير؛ ألن هذا 
بخير  واألمـــة  النفوس،  فــي  األمــل  يبعث  كله 
مادام فيها القرآن، وما دام فيها رجال ونساء 
وعلومه  القرآني  باإليصال  ويقمن  يقومون  

وما ينبغي أن يفهم من القرآن.

رئيس مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان الدكتور عصام البشير
- موضوع املؤمتر من أهم ما ينبغي لعلماء األمة بحثه وتقليب الرأي في مباحثه العميقة الدقيقة

- القرآن املجيد ذو عالقة وثيقة بالنظم االجتماعية، ودساتير األخالق، وهو في ذات الوقت ذو عالقة بالعلوم كافة

مستشار صاحب الجاللة الدكتور عباس الجراري
- القرآن كتاب جامع بأحكامه وشرائعه وقيمه وبعلومه الكونية، وبعلومه العقلية الدقيقة

- العلماء أصحاب الرسالة هم أول من ينبغي أن ينفضوا عنهم غبار اخلمول والتهميش، وأن ينهضوا بالرسالة

إن 
القرآن الكريم، 

وكما قيل منذ القديم هو 
مفتاح العلوم، مفتاح النهوض، 

مفتاح النهضة، ومفتاح الرقي، ومفتاح 
التقدم، ولألسف فإن األمة غفلت عن 

هذا، ولكن في مثل هذه اللقاءات تبعث 
األرواح وتبعث النفوس وتتقوى بتبادل 
الرأي واالستماع إلى ما يقوله العلماء 

والمفكرون الذين ينبغي أن تكون 
لهم الكلمة وأن يصغى 

إليهم.

القرآن 
ال��ك��ري��م ه��و أص��ل 

ال��م��دد وع��ي��ن ال��رش��د، وهو 
المعجزة الخالدة على مر األزمان 

وتطور البشرية، لما اشتمل عليه من 
تبيان األحكام ومسائل الحالل والحرام، 
باإلضافة إلى أخبار الماضين وحوادث 

الناس  يحتاجه  وما  المتأخرين، 
وأم���ور  معامالتهم  ف��ي 

معاشهم.
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نحن أحوج ما نكون إلى هذه املؤمترات 
العلمية املتميزة املهتمة بالقرآن وعلم القرآن 

يقول  وأســتــاذنــا.  شيخنا  ـــراه  ي ـــذي  ال
األمني  البوشيخي  الشاهد  الدكتور 

العام ملؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية )مبدع(: "علم القرآن علم 
خـــاص ال ميــكــن اكــتــســابــه من 
دون الدخول إلى عامله اخلاص، 
مبنهجه اخلاص؛ ذلكم بأنه علم 
من علم الله جل جالله الذي هو 

بعد  أه��واءه��م  اتبعت  �ول��ن  العلم 
العلم مالك من اهلل  ال��ذي ج��اءك من 

وعلم   .)119 )البقرة:  ولي وال نصير�  من 

الله جل ذكره طبيعته كلية شمولية عالية عن 
ثم  ومن  واإلنسان،  واملكان  بالزمان  التأثر 
على  باالقتصار  متعذرا  اكتسابه  كان 

علوم الفروع 
ــــه ظــن  ــــن ـــطـــة م ـــب ـــن ـــســـت امل
لطبيعتها  عنه  بها  االستغناء 
اجلــزئــيــة احملــــدودة املــتــأثــرة 
ضــــــرورة بـــالـــزمـــان واملـــكـــان 

واإلنسان.
وال دخول إلى عالم القرآن 
الكتساب علم القرآن إال باملنهج 
اخلـــــاص الـــــذي رســـمـــه الـــقـــرآن" 

)مفهوم البيان في القرآن الكرمي(.

الدكتور إدريس األزمي رئيس املجلس اجلماعي لفاس: ناب عنه نائبه  الدكتور حسن محب 
- نحن أحوج ما نكون إلى هذه املؤمترات العلمية املتميزة املهتمة بالقرآن

- ال دخول إلى عالم القرآن الكتساب علم القرآن إال باملنهج اخلاص الذي رسمه القرآن

ع����ل����م 
اكتسابه  يمكن  ال  خاص  علم  القرآن 

الخاص؛  بمنهجه  الخاص،  عامله  إىل  الدخول  دون  من 
�ولن  العلم  الذي هو  بأنه علم من علم اهلل جل جالله  ذلكم 

اهلل  مالك من  العلم  الذي جاءك من  بعد  أهواءهم  اتبعت 
من ولي وال نصير� )البقرة: 119(. وعلم اهلل جل ذكره 

بالزمان  التأثر  عن  عالية  شمولية  كلية  طبيعته 
واملكان واإلنسان.

التي  املثمرة  الشراكة  نوعية  إلى  أشير  أن  الفرصة  تفوتني  ال 
تربطنا باملؤسسة، والتي كان لها وقع خالل املؤمتر الدولي لتاريخ 
الطب الذي عقد بالكلية حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك 

محمد السادس نصره الله.

العلمي بني كلية  واجلدير بالقول، أن مشروع تطوير املصطلح 
الفقيه، في أفق الطبيب احلكيم،  الطب و)مبدع(، ومشروع الطبيب 
وما أدراك ما الطبيب احلكيم، وفقهه وعلمه وإنسانيته، ما هما إال 

جتسيد ملستوى االندماج الفكري احلاصل بني املؤسستني.

عميد كلية الطب وال�سيدلة بفا�سالأ�ستاذ الدكتور عادل الإبراهيمي

مشروع تطوير المصطلح العلمي بين كلية الطب و)مبدع( 
تجسيد لمستوى االندماج الفكري بين المؤسستين

بالشكر  هــذه  كلمتي  أستهل  أن  لــي  يطيب 
مبدع  ملؤسسة  الــعــام  األمـــني  للسيد  والــتــقــديــر 
فــي اجللسة  كلمة  إللــقــاء  الــكــرميــة  دعــوتــه  على 
معجم  مؤسسة  باسم  هذا  ملؤمترنا  االفتتاحية 
لفرصة  وإنها  العربية،  للغة  التاريخي  الدوحة 
مواتية للتعريف بهذا املشروع احلضاري الكبير، 

وبيان حضور املصطلح القرآني فيه. 
يعنى برصد ألفاظ اللغة العربية لفظا لفظا، 
أتيح  مــا  حسب  مسجال  مصطلحا،  مصطلحا 
النقوش  فــي  استعماله  بــدايــات  املعلومات  مــن 
البنيوية  ــه  حتــوالت متتبعا  الــنــصــوص،  وفـــي 
موثقا  اللغة.  في  احلي  وجــوده  طيلة  والداللية 
كل ذلك بالشواهد املثبتة الستعماله ولتاريخ ذلك 
االستعمال، موردا نظيره من األلفاظ ومعانيها في 
ُم هذا املعجم  اللغات السامية وغيرها. وبذلك ُيَقدِّ
عن كل لفظ من األلفاظ أو مصطلح من املصطلحات 
الذي  والشاهد  ومستعمله،  استعماله،  تاريخ 
البنيوي  وتطوره  وتعريفه،  وتوثيقه،  فيه،  ورد 
والداللي، طيلة وجوده احلي في لغة االستعمال.
ويقتضي ذلك حصرا وضرورة جمع ما ألفته 

عقول العرب طيلة مدة حياة العربية في 
تتضمن  نصية  إلكترونية  مدونة 

بألفاظها  الــعــربــيــة  الــلــغــة  كــل 
يستخلص  ومصطلحاتها، 

لفظ أو مصطلح،  منها كل 
ويــــــوضــــــع لــــــه مـــدخـــل 
مـــعـــجـــمـــي بــالــعــنــاصــر 
التي ذكــرنــا آنــفــا. وذلــك 
أول  مــن  يبدأ  أن  مبلغه 
إلى  وينتهى  استعمال 
آخر استعمال لهذا اللفظ 

أو املصطلح اليوم.
حــضــور  أن  شــــك  وال 

لغوية  مــدونــة  فــي  املصطلح 
إلــكــتــرونــيــة جتــمــع شـــتـــات ما 

حضور  بألفاظها  العربية  من  تفرق 
الفكر  فــي  ـــذي حــصــل  ال الــتــطــور  قـــوي يعكس 
اليوم  إلى  السابقة  العصور  مــدار  على  العربي 
فنعرف  وفنونها،  وآدابها  علومها  مختلف  في 
كيف تطور املصطلح الفقهي، القرآني، والشرعي 

عموما، والفلسفي، واألدبي، والتاريخي، 
الــكــيــمــيــائــي،  و  واجلـــــغـــــرافـــــي، 
ـــي، والــــريــــاضــــي،  ـــائ ـــزي ـــي ـــف وال
ـــر ذلـــــك مــن  والـــطـــبـــي، وغـــي
مختلف  فــي  املــصــطــلــحــات 
أنـــواع الــفــنــون واملــعــارف 

واآلداب.
إجناز  بعد  وسيتبني 
هذا املعجم، ماذا أحدثت 
لــغــة الـــقـــرآن الـــكـــرمي في 
في  جملة،  العربية  اللغة 
وماذا  ومعانيها،  مبانيها 
أحدث املصطلح القرآني في 
وكيف  تــطــور،  وكيف  الفهوم، 
نشأ عن هذا التطور علوم، وكيف 
والداللي  البنيوي  التحول  هذا  حدث 
في املصطلح وفي لغات العلوم التي عمل فيها 

هذا املصطلح و نشأ فيها؟.
كل ذلك نتحدث عنه اليوم، وليس بني أيدينا 
معطيات أو دالئل أو معلومات موثقة تبني وتؤكد 

وتدلل على ما نقول، وإمنا كل استخالصنا وكل 
افتراضاتنا مبنية على التخمني وكثير من الظن، 
كثير  اآلفاق على تصحيح  املعجم  وسيفتح هذا 
من الفهوم، وربط التراث ربطا قويا في مجمله 
بهذه الفهوم حتى يتبني منها السليم فيؤخذ به، 
ويتجنب املؤول تأويال بعيدا وما ينبني على ذلك 

من سوء في األحكام والقراءات.
الفت  حضور  القرآني  املصطلح  حضور  إن 
وبني، ال في بنيته ولكن أيضا في مفهومه وعالقته 
باملفاهيم املجاورة له. وسيتبني ذلك أثناء الرصد 
دالالتــه، وعالقته  وبيان  التطور،  لهذا  التاريخي 
مبختلف العلوم وكيف نشأ فيها، وكيف تفرعت 
تفرعا  أخـــرى  وعــلــوم  أخـــرى  مصطلحات  عــنــه 

شديدا بينا. 
ولــو كتب لــهــذه األمـــة أن تــأخــذ بــأولــويــات 
اجلهد  هــذا  من  لفرغ  عملها  في  العلمي  البحث 
منذ زمــان. ولكن ال بد مما ليس منه بد، وال بد 
من بناء على أساس متني، فكان ال بد من العناية 
ألفاظها،  يرصد  العربية  للغة  تاريخي  مبعجم 

ويرصد مصطلحاتها كما بينا سابقا.

املدير التنفيذي  ملؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية الدكتور عز الدين البوشيخي 
- حضور املصطلح القرآني في املعجم التاريخي للغة العربية حضور الفت وبني، ال في 

بنيته ولكن أيضا في مفهومه وعالقته باملفاهيم املجاورة له
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من  تشتكي  اإلسالمية  أمتنا  إن 
أزمات في التعامل مع القرآن الكرمي: 
في  وأزمــة  والتدبر،  الفهم  في  أزمــة 
التعامل  فــي  عــارمــة  وأزمـــة  املنهج، 
مع القرآن الكرمي، من حيث استلهام 
العالج الرباني لقضايا األمة، بتنزيل 
جديد،  من  وقيمه  وأحكامه  تعاليمه 
ــا وأدوائـــنـــا  ــن ــات عــلــى مــشــاكــلــنــا وآف
أمـــال فــي جتــــاوز األزمــــة واخلــــروج 
ــنــفــق، واســـتـــرجـــاع الــعــافــيــة،  مـــن ال
وبــــدايــــة ســـيـــرة إســـالمـــيـــة ثــقــافــيــة 
وعــلــى بصيرة  جـــديـــدة،  حــضــاريــة 
الكرمي،  القرآن  وهداية، وتوجيه من 
ملرجعيتنا  األول  املــصــدر  باعتباره 
ــهــم  ولـــثـــقـــافـــة املـــســـلـــمـــن  ومــعــارف
ـــاء حــضــارتــهــم، تــســتــقــي منه  ـــن وب
والهداية،  واإلرشــاد  واملعرفة  العلم 

والنظرة السليمة إلى اإلنسان 
والــكــون واحلــيــاة، فضال 

والعبادات  الدين  عن 
والـــشـــعـــائـــر... مما 

األمــة  صلة  يربط 
تعالى.  بخالقها 
هـــــــــذا املـــــســـــار 
الــتــصــحــيــحــي 
وقفات  يقتضي 

تــأمــلــيــة ودراســـة 
حتــلــيــلــيــة نــقــديــة، 

لــتــعــامــل األمــــــة مــع 
القرآن من خالل علمائها 

ــبــاحــثــن في  ومــفــكــريــهــا وال
املــؤســســات الــعــلــمــيــة. حــيــث ظلت 

غائبة  شــبــه  قـــرون  ولثمانية  األمـــة 
والعلمية  الفكرية  القيادة  مراكز  عن 
والسياسية، وبعيدة عن اإلسهام في 
بسبب  اإلنسانية  احلضارة  مسيرة 

غياب التوجيه القرآني.
ولـــــعـــــل انـــفـــصـــام 

عـــرى الــتــكــامــل بن 
ـــــا اصــطــلــحــنــا  م
عــلــيــه بــالــعــلــوم 

الــــشــــرعــــيــــة/
وبن  الدينية، 
ــــــــــارف  ــــــــــع امل
والـــــــعـــــــلـــــــوم 
ـــيـــعـــيـــة  ـــطـــب ال
التي  الــكــونــيــة 

مترابطة  كــانــت 
ـــة فــي  ومـــتـــكـــامـــل

الــعــهــود األولـــى من 
اإلســـــــالم، مـــن أســبــاب 

التخلف والضعف والتبعية، 

وإن العزم على 
تصحيح  يتطلب  الغد  مجتمع  بناء 
املــســار وتــوافــر إرادة واعــيــة جتمع 
بن العلوم الشرعية والعلوم الكونية 

العربية  احلــضــارة  قيم  وبــن 
قراءة  وإعــادة  اإلسالمية 
مــنــطــلــقــاتــهــا قـــــراءة 
جـــديـــدة مـــن خــالل 
ـــــغـــــة الــــعــــصــــر  ل
بينها  واجلـــمـــع 
احلضارة  وبن 

الكونية.
وعـــــــســـــــى 
هــذا  يـــكـــون  أن 
العاملي  املــؤمتــر 
للباحثن  الــرابــع 
الكرمي  الــقــرآن  فــي 
وعلومه مبا يتضمنه 
من دراسات ومحاضرات 
لــبــاحــثــن وأســـاتـــذة وعــلــمــاء 
استرجاع  إلعـــادة  منطلقا  مــبــرزيــن 
الــوعــي واســتــنــهــاض األمــــة، ولبنة 
أســـاســـيـــة فـــي مـــجـــال الــتــشــيــيــد 
واالرتقاء، وعلى رؤية ومنهاج 
قــرآنــي وتــصــور إســالمــي، 
مـــنـــهـــاج يـــــــروم اجلــمــع 
بـــن الـــرؤيـــة والــتــصــور 
املنهج  إنـــه  والــتــنــزيــل، 
بن  اجلمع  على  القائم 
املسطور:  الكتاب  قــراءة 
ــــكــــرمي، وبـــن  ــــقــــرآن ال ال
ــاب املــفــتــوح:  ــت ــك ـــــراءة ال ق
الــكــون، وهــي قـــراءة جامعة 
األمة  لهذه  تفتح  أن  شأنها  من 
آفاقا واعدة إلعادة البناء والتشييد. 
واألمل معقود على جهود املخلصن 
والسياسية  الفكرية  الــقــيــادات  مــن 
لـــهـــذه األمـــــة فـــي تــرشــيــد مــســارهــا 

وبعثها من جديد.

رئيس املجلس العلمي احمللي لفاس العالمة عبد احلي عمور 

 

كلها  الناس  علوم 
ينبغي لها أن تدور في 
تعالى  الله  كتاب  فلك 
تطلبا لتعقله، وتوسال 
ـــدرارا  لــتــدبــره، واســـت
وحينئذ  وعلمه؛  لهداه 
يكون حامل العلم عاملا 
علمه  ـــكـــون  وي فـــعـــال، 
ويكون  ورحمة،  حجة 
راشــدا،  منتفعا  بعلمه 
وللخلق نافعا مرشدا.

وفـــــرق كــبــيــر بن 
وملحه  الــعــلــم  صــلــب 
الشاطبي  قـــرره  -كــمــا 
ـــه، أوضـــح  ـــل رحـــمـــه ال

أن  ينبغي  فال  حترير-  بأجلى  وحــرره  تقرير، 
نعامل ما هو من ملح على أنه من صلبه، وال من 

هو من صلب العلم على أنه من ملحه...
والقرآن الكرمي قد ضبطت مفرداته بتراكيبه، 
فإن  ولذلك  ببعضه،  وكله  بكله،  بعضه  وضبط 
ملفرداته من الدقة في أداء ما استعملت ألجله ما 
ليس في مقدور مخلوق، وهو ما كان مقدرا عند 
علماء املسلمن على اختالف تخصصاتهم، وهو 

ما استناروا به حتى في وضع مصطلحاتهم.
ــرآن فــي لــغــة الــعــرب  ــق وقـــد أحـــدث تــنــزل ال
مفردات وتراكيب نقلة نوعية، عكف من جرائها 
وأصولين  ومحدثن  لغوين  املسلمن  علماء 
ومؤرخن وأطباء ومهندسن كما عكف غيرهم 
جلجه،  فــي  واإلبـــحـــار  درره،  اســتــنــبــاط  عــلــى 
وأســـســـوا لــنــا مــن جـــراء ذلـــك هـــذه احلــضــارة 

بعلومها، ومعاملها، وأعالمها.
وقد أتى على املسلمن حن من الدهر، بل 
فيها  كــان  الــريــادة،  قــرون  متطاولة هي  أحيان 
التكوين العلمي ينطلق -قبل االنخراط في أي 
القرآن  حفظ  من  التخصصات-  من  تخصص 
فكان  واللغة.  الدين  في  التفقه  ومــن  وضبطه، 
أو  العلوم  من  علم  أي  في  متخصص  كل  لذلك 
القرآن،  ملفردات  مستحضرا  الشؤون  من  شأن 
موقع  ومن  هديه،  وأحكامه، وجميع  وتراكيبه، 
تعالى-  الــلــه  لــكــتــاب  حــامــال  -بصفته  الــعــالــم 
يتصرف، ويبحث، ويجتهد، في مختلف العلوم.
محاولة إلحياء  احلــالــي  املــؤمتــر  وأحــســب 
هذه املنطلقات، بالنسبة ملختلف التخصصات، 
للعلم  والترشيد  الــرشــد  مــن  إال  ذلــك  أخــال  وال 

والتعلم والبحث.

رئيس جامعة القرويني بفاس الدكتور آمال جالل 
- علوم الناس كلها ينبغي أن تدور يف فلك كتاب اهلل تعاىل تطلبا لتعقله،

 وتوسال لتدبره، واستدرارا لهداه وعلمه
- املؤتمر الحالي محاولة إلحياء هذه املنطلقات، بالنسبة ملختلف التخصصات

أمتنا  إن 
أزم��ات  م��ن  تشتكي  اإلس��الم��ي��ة 

الفهم  في  أزمة  الكرمي:  القرآن  مع  التعامل  في 
مع  التعامل  في  عارمة  وأزمة  املنهج،  في  وأزمة  والتدبر، 

األمة،  لقضايا  الرباني  العالج  استلهام  الكرمي، من حيث  القرآن 
وآفاتنا  مشاكلنا  على  جديد،  من  وقيمه  وأحكامه  تعاليمه  بتنزيل 
واسترجاع  النفق،  من  واخل��روج  األزم��ة  جت��اوز  في  أم��ال  وأدوائ��ن��ا 

جديدة،  حضارية  ثقافية  إسالمية  سيرة  وبداية  العافية، 
الكرمي،  القرآن  وعلى بصيرة وهداية، وتوجيه من 

باعتباره املصدر األول ملرجعيتنا.

- إن بعث الفكر العلمي الطبيعي التجريبي 
من منظور قرآني  يعد عامال من عوامل االرتقاء

رئيس جمعية العلماء خريجي جامع القرويني- فاس 
الدكتور امحمد العمراوي  

إن االنطالق من القرآن 
التصحيح  فــي  الــكــرمي 

املــنــشــود، والــتــقــومي 
املأمول هو األساس 
لألمة،  التمكن  في 
موقع  فــي  وجعلها 
ـــشـــاهـــدة  األمــــــــة ال
الـــقـــائـــدة الـــرائـــدة، 

تكذب  الــتــي ال  األمـــة 
تـــخـــون  وال  ــــهــــا،  أهــــل

قومها، وال تغدر عشيرتها. 
يقوم  ذلــك  حتقيق  أن  نعتقد  وإنــنــا 

على ثالثة أركان:
اللسان  م��ن  التمكن  أول��ه��ا: 
األمة  فإن  له:  والتمكنُي  العربي 
إذا أضاعت اللسان أضاعت القرآن، 
وإذا أضاعت القرآن أضاعت الدين، 
وإذا أضــاعــت الــديــن وقــع فــي دنيا 
الناس فساد عريض، وخراب كبير، 
وقتل وهرج  وقــذف  ومسخ وخسف 
ومـــرج وأشــيــاء مــنــكــرة... وعــم ذلك 
املعاني  وأصاب  واألرواَح،  األشباَح 
واألشــكــال.. وهــذا معنى ما ورد أن 

العربية من الدين.
وثاني األركان: إحكام منهج 
بالنسبة  وهــو  وال��ت��ل��ق��ي:  ال��ف��ه��م 
في  األمــة  مارسته  الــذي  املنهج  لنا 
القرون املوسومة باخليرية، وترجمه 
علماؤها بعد ذلك في صورة قواعد 
هادية، وضوابط مرشدة ومسددة، ال 

وذلك  هالك،  إال  عنها  يزيغ 
هــــو مـــنـــهـــج مــؤســســة 
الــــــقــــــرويــــــن فـــكـــرا 

وممارسة.
وأم���������ا ث���ال���ث 
األرك�������������������������������ان: 
التوجه  فصدق 
النية:  وإخ����الص 
الـــذي  الــعــمــل  ذلـــك أن 
نحن بصدده -أعني خدمة 
القرآن الكرمي- باعتباره القضية 
الكبرى لألمة لهو أمر عظيم، وحمل 
ثقيل �إنا سنلقي عليك قوال ثقيال�، 
وأمــــانــــة جــســيــمــة، �إن�����ا ع��رض��ن��ا 
األم��ان��ة ع��ى ال��س��م��اوات واالرض 
وحملها  حيملنها  أن  فأبني  واجلبال 
عزم  إلى  يحتاج  وذلــك  االنسان..� 
وحـــزم، وجــهــاد ومــجــاهــدة، وصبر 
ءآم��ن��وا  ال��ذي��ن  �يأيها  ومــصــابــرة، 

اصبروا وصابروا...�.
ثم إن خدمة القرآن الكرمي عبادة 
تعالى، وسبيل  الله  إلى  بها  يتقرب 
يراد منها تعبيد الناس لله، وجعلهم 
ال يــصــدرون إال بــأمــر الــلــه عــن أمر 
الله، وهذه حتتاج إلى السقيا مباء 
الصدق مع الله، فإن من صدق الله 
ثمارا  جهوده  فأثمرت  الله،  صدقه 
�والذين جاهدوا فينا  مباركة طيبة. 

لنهدينهم سبلنا�.

"االنطالق من القرآن الكرمي في التصحيح
 املنشود هو األساس في التمكني لألمة"

العدد : 477  

جانب من جامع القرويني
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من  وسيلة  العلمية  املؤمترات  إن 
العلمي  البحث  في  الوسائل  أنفع 

ومت  اســتــثــمــارهــا  أحـــســـن  إذا 
وتنفيذها،  توصياتها  تفعيل 
صفوة  فــيــهــا  يجتمع  حــيــث 
الــبــاحــثــن فــي وقـــت محدد 
وظـــــــروف مــهــيــئــة يــصــعــب 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي غــيــرهــا، 
وأحسب هذا املؤمتر املبارك 
بـــرؤيـــتـــه وحــــســــن إدارتـــــــه 

املؤمترات  أجود  من  وتنظيمه 
العلمية... 

إننا في مركز تفسير للدراسات 
بالتعاون  نسعد  بــالــريــاض  الــقــرآنــيــة 

ــدراســات  وال البحوث  مؤسسة  مــع  املستمر 
ـــي مــشــروعــاتــهــا  الــعــلــمــيــة )مــــبــــدع( ف
التي  القرآنية  ومؤمتراتها  وبرامجها 

تسعى إلى حتقيق أهداف سامية 
أيها  التعاون  وهــذا  نبيلة... 
اإلخــــــوة الــــكــــرام ضــــرورة 
ــجــمــيــع حــتــى  ــل مـــلـــحـــة ل
وتثمر  اجلهود  تتكامل 
يفيد  املــشــروعــات مبــا 
الــبــاحــثــن فـــي الــعــالــم 
اإلســـامـــي عــلــى أكــمــل 
وجــــــــــه، بــــعــــيــــدا عــن 
االنـــــعـــــزال واالنـــكـــفـــاء 
الــعــلــمــي املـــفـــضـــي إلـــى 
اخللل والقصور في الرؤى 
واإلستراتيجيات. وقد وجدنا 
من خال السنوات املاضية من هذا 
التعاون املشترك خيرا كثيرا على مؤسساتنا 
ويزيد  يستمر  أن  ونرجو  البحثية،  ومراكزنا 

إن شاء الله.

املدير العام ملركز تفسري للدراسات القرآنية – الرياض
 الدكتور عبد الرمحن الشهري

"هذا المؤتمر المبارك برؤيته وحسن إدارته 

وتنظيمه من أجود المؤتمرات العلمية"

 

وهو  البداية  هو  المصطلح  أن  ال شك 
النهاية، بالمصطلح تتبين هوية األمة، فهو 

الوعاء الذي يبين صلة األمة بالقرآن...
يــســتــوعــبــه  أن  يــنــبــغــي  مـــا  آكــــد  وإن 
اإلنــســان بــاأللــف والـــام فـــردا أو جماعة، 
أن القرآن هو منبع العلوم، وأن القرآن به 
تنفتح  به  القرآن  العلوم، وأن  تستمد هذه 
من  يشرف  التي  اإلدراكـــات  هــذه  لإلنسان 
خالها على منازل العلوم؛ لذلك ما نعيشه 
اليوم من أعطاب قاتلة توقفت معها آليات 
تراكم  بما  الرؤية  السليم، شوشت  التلقي 

من منجزات الحضارة بضباب كثيف...
التي  مقاتله  فــي  اإلنــســان  أصيب  لقد 
الــوجــود،  معنى  إلدراك  خالها  مــن  ينفذ 
فتعلق بأوهام وظنون وجعلها في مراتب 
إذن  والعافية،  السامة  الله  أسأل  اليقين، 
المصطلح يشكل المدخل الرئيس الذي من 

القرآنية،  الــمــعــارف  صــفــاء  نتبين  خــالــه 
يلهمنا  أن  وتــعــالــى  سبحانه  الــلــه  نــســأل 
يبارك  وأن  ــســداد،  وال والتوفيق  الــرشــاد 
مفتاح  يجعل  وأن  نــدوتــهــم،  فــي  لــأخــوة 

الخير على أيديهم.

األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء:
ناب عنه الدكتور عبد الله معصر 

- المصطلح يشكل المدخل الرئيس
الذي من خالله نتبين صفاء المعارف القرآنية

املشرف العام على مؤسسة قناديل العلم – جدة
  الدكتور عمر علي بادحدح

- املؤمتر نقلة نوعية مهمة
-املؤمتر لؤلؤة مجيلة براقة ثمينة هلا قيمة 

كربى خاصة حينام تنتظم
 مع آللئ املؤمترات السابقة

يخطر  لم  املؤمتر  بأشغال  توصلت  عندما 
ـــي أحتــــــدث عــن  ـــن بـــبـــالـــي ســـــوى أن

لها  ثمينة  براقة  جميلة  لؤلؤة 
قيمتها  لــكــن  كــبــرى،  قيمة 

وأكــثــر حن  أكــثــر  تعظم 
تــنــتــظــم مــــع أخـــــوات 

لــهــا لــتــكــون -لــيــس 
عــقــدا واحــــدا بــل- 
متتابعة  عـــقـــودا 
تــنــتــظــم وتــكــون 
العلم  جــيــد  فـــي 
واحلــــــــضــــــــارة 
معالم  والنهضة 
إنــــارة وإشـــراق 
ومـــعـــالـــم لــرســم 
املـــســـار والــســيــر 
في هذا الطريق.

أحتــدث  عندما 
املؤمترات،  هــذه  عن 

فـــإنـــنـــي أحتــــــدث عــن 
هو  مختلف  آخــر  جانب 

التي  الآللئ  هذه  عن  عبارة 
ـــي بــدايــة  تــســتــخــرج، كـــانـــت ف

االنطاقة جهود األمة في خدمة القرآن 
التيسير  وجهود  احلفظ  بجهود  مــرت  وعلومه، 
ثم  الهدي،  واستنباط  اإلعجاز  وبيان  والتفسير 
عرجت بعد هذه الآللئ في عقدها األول على آللئ 
أخرى في آفاق خدمة النص واملصطلح، وغاصت 
أحسب  وآللئ  دررا  لتستخرج  البحار  أعماق  في 

أنها كانت من أهم ما مضى في املؤمتر الثالث، 
وكانت الوقفات مع آفاق علم أصول 
التفسير في واقعه وآفاقه سواء 
الداللية  أو  اللغوية  أصوله 
والعقلية  السننية  أو 

وغيرها.
اليوم  نحن  وها 
يتميز  مــؤمتــر  فــي 
عــمــا ســبــق؛ ألنــه 
جـــــاءنـــــا بـــآللـــئ 
الطب والهندسة 
ــــــــفــــــــزيــــــــاء  وال
فلم  والــكــمــيــاء 
ــــدع شــيــئــا إال  ي
وهذا  عليه،  أتى 
أحسب  املــؤمتــر 
نوعية  نــقــلــة  أنـــه 
مبنية  ألنها  مهمة؛ 
واعية،  معرفة  على 
ورؤيــة  ثاقبة،  ونــظــرة 
عالية،  وهــمــة  واضــحــة، 
وفي  ناضجة،  ومشروعات 
يغير  عملي  تفعيل  األمـــر  آخــر 
ويحدث  النفوس،  في  ويؤثر  العقول 
فــي الـــواقـــع أثـــرا نــحــن فــي أمـــس احلــاجــة إليه 

ومرتقبون له ونتطلع إليه دائما...
من  عقدا جديدا  ننظم  اليوم  إننا  أقــول  لذلك 

الآللئ أحسب أن له متيزا مختلفا.

ها هي املؤسسة اليوم، تنظم مؤمترها 
الرابع للباحثن في القرآن الكرمي وعلومه 
وعاقته  القرآني  "املصطلح  موضوع  في 
عند  مترسخا  إميــانــا  الــعــلــوم"،  مبختلف 
لــلــمــصــطــلــحــات مـــن أهمية  ملـــا  املــؤســســة 
قصوى وخطيرة في تأصيل العلوم وفهمها 
أن  ومبــا  وتأويلها.  وتفسيرها  وشرحها 
الله اخلالق ملخلوقاته  الكرمي كام  القرآن 
-وهذه عبارة حتمل لوحدها دالالت قدسية 
وإيــــحــــاءات كــثــيــفــة رهــيــبــة- وجـــب على 
مبصطلحاته،  البالغ  االهتمام  األمة  نخبة 
ورسومها  جذورها  في  العميق  والغوص 
ومــعــانــيــهــا وتــركــيــبــهــا نــحــويــا وصــرفــيــا 
الــقــرآن الكرمي  وداللــيــا وبــاغــيــا... ما دام 

مفتاحنا لأكوان ولرب األكوان...
الــدولــي  املــؤمتــر  هـــذا  أن  أرى  وإنــــي 
فيه  املــشــاركــة  والنخبة  مبنظميه  الــرابــع 
هذا  في  مثمرة  نــواة  الله  بفضل  سيكون 
قبله  زرعــت  التي  للنوى  تنضاف  املــجــال 
الستار  يسدل  ولن  السابقة.  الــدورات  في 
عنه إال وقد شمر عن ساق اجلد لإلضافات 
والتدبر  التعمق  مجال  في  النافعة  القيمة 
بباقي  عاقته  فــي  القرآني  املصطلح  فــي 
الــعــلــوم األخــــرى فــهــمــا وتــفــســيــرا، وذلــك 
القرآنية  املصطلحات  مفاهيم  من  بالتمكن 

اعتبارا  بدالالتها  اإلحــاطــة  بعد  ونشرها 
باقي  خلدمة  األولـــى  الوسيلة  ذلــك  لكون 
العلوم املتصلة بالقرآن، خاصة وأن مجال 
الـــدراســـات الــقــرآنــيــة -لــأســف الــشــديــد- 
احتلت مكانها مفاهيم دخيلة، مع التنبيه 
على أن املصطلح القرآني ذو خصوصية؛ 
ــه يــتــفــرد بــتــركــيــب خـــاص لــلــحــروف  كــون
الدقيقة  واملــعــانــي  ـــــدالالت  وال واألســـمـــاء 
األكــوان، وتشع  تنير ظلمة  التي  والكثيفة 
منيرا  ســراجــا  والفهوم  العقول  مكونات 

للتأمل والتدبر.

األمني العام جلمعية الثقافة اإلسالمية – تطوان
الدكتور محمد بن املكي الوزاني احلسني

- إميان مؤسسة )مبدع( مترسخ مبا للمصطلحات من أهمية قصوى في تأصيل العلوم وفهمها...
- مبا أن القرآن الكرمي أصل العلوم واملعارف، أصبح حقيقا

 على الباحثني واحملققني والدارسني ضبط مصطلحاته وحترير مفاهيمها
- لن يستطيع أي باحث أن يبدع في مجال تخصصه إذا أنكر أن املصطلح مفتاح العلوم

العدد : 477  
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صور من املعرض

مركز دراسات املعرفة واحلضارة يشتغل على 
احلضارة  وعلى  املعرفة  على  متعددة؛  واجــهــات 
واألديان وعلى الثقافة وعلى غيرها من القطاعات 
بــشــكــل تــكــامــلــي نــســقــي مــنــدمــج، بــحــيــث يــحــاول 
أمام  العلوم  بني  التكاملي  البعد  هــذا  استرجاع 
مظاهر التجزئة والتفرقة التي أصابت كيان األمة 

في فكرها قبل أن تصيبها في واقعها.
املــلــتــقــى حــول  فــيــمــا يتعلق مبــوضــوع هـــذا 
حتديدا،  القرآنية  واملفاهيم  املصطلحات  قضية 
سوف أعرض بشكل وجيز ومختصر ثالث قضايا 
بيننا  وكامل  تام  وفــاق  في  أنفسنا  أساسية جند 
وبني مؤسسة مبدع؛ من حيث مرجعية االشتغال، 
ومن حيث منهجية االشتغال، ومن حيث سياقات 

االشتغال كذلك. 
قضيتان  هناك  االشتغال:  مرجعية  مستوى  على 
واملفاهيم  باملصطلحات  يتعلق  فيما  أساسيتان 
واملــفــردات املــتــداولــة فــي الــعــلــوم واملــتــداولــة في 
الساحة الفكرية والثقافية، واألصل فيها اإلرجاع 
إلى الله وإلى رسوله؛ أي إلى الكتاب وإلى السنة. 
نحتاج  لم  اإلرجـــاع؟  هــذا  لم  نتساءل  ونحن حني 
ألفاظنا ومصطلحاتنا ومفرداتنا إلى  إلى أن نرد 

الكتاب وإلى السنة؟
مــن أجــل استرجاع  هــذا اإلرجــــاع طبعا هــو 
شيء نفتقده اليوم، وهو املعاني والدالالت الكلية 
والتي  أمة،  األمة  هذه  كانت  بها  التي  املستوِعبة 
مــن خاللها أخــرجــت هــذه األمــة وأجنـــزت كيانها 
احلضاري والعلمي واملادي، ولكي نسترجع هذه 
املعاني داخــل األمــة ال بد أن تسترجع هذه األمة 
في  ووعيها  لفكرها  املؤسسة  واملفاهيم  املفردات 

عالقتها بكتاب ربها وسنة نبيها �.
الفهم عن  املرجعية وهي  داخل  املسألة الثانية 
آياته،  بعض  في  وليس  آياته  كل  في  تعالى  الله 

الفقه  أنه  للفهم مبعنى  الكلي  املعنى  واسترجاع 
كما في  الــنــص  آيـــات  فــي  تعالى  الــلــه  عــن  الكلي 
آيات األنفس كما في آيات اآلفاق، ونقض منطق 
االستحالة الذي فرضه علينا النموذج الغربي من 

العلوم  بــني  اجلمع  إمــكــان  عــدم  حيث 
اإلنسانية  أو  الشرعية  الدينية 

الطبيعية  أو  االجــتــمــاعــيــة 
ـــة، فــــإذا لـــم ميكن  ـــادي امل

بـــني هــذه  ــجــمــع  ُي أن 
النسق  فــي  العلوم 

الــنــمــوذج  فــي  أو 
لظروف  الغربي 
جميعا  نعرفها 
فــبــاإلمــكــان أن 
جنـــــمـــــع بـــني 
هـــذه الــعــلــوم 
فـــــي نــســقــنــا 
ــــــــــي  ــــــــــذات ال
ــــــن خـــالل  وم
مــرجــعــيــتــنــا، 
نــــقــــدم  وأن 

مـــــــــــن خـــــــالل 
ذلــــــك منـــوذجـــا 

ـــة فــي  ـــبـــشـــري ـــل ل
إمـــــكـــــان الـــتـــآلـــف 

باعتبار  العلوم  بني 
أنـــهـــا وحــــــدة نــســقــيــة 

مـــنـــدمـــجـــة. وطـــبـــعـــا فــي 
الــذي  هــذا  املرجعي  السياق 

جنــد مــؤســســة مــبــدع، مــن خــالل 
بإقامة  عنه  تتحدث  فيها،  أستاذنا  خطة 

املصطلح األصل الذي هو مصطلح الوحي املهيمن 

واملصدق على ما سواه.
إشــكــالــني  أمــــام  نــحــن  املنهجي  املستوى  على 
اثنني كبيرين: إشكال االختالالت التي وقعت في 
تــراث األمــة وفــي ذات األمــة وفــي مصطلح األمــة، 
هذه  ومراجعة  نقض  ينبغي  وكيف 
االخــتــالالت. واالخــتــالالت التي 
وقـــعـــت بــســبــب املــصــطــلــح 
الوافد على األمة والذي 
أثر فيها فكرا وسلوكا 
ــل  ــشــك وثـــــقـــــافـــــة ب
واكتسح  سلبي، 
مساحة  تقريبا 
ــحــات  املــصــطــل
األصـــــــــــــــــــــــل 
املـــــــوجـــــــودة 
فــيــهــا. وهـــذا 
النقد املزدِوج 
ضـــــــــــــــروري 
ـــــــــــــــــــــادة  إلع
اســــتــــرجــــاع 
املــصــطــلــحــات 
وكما  األصــــل، 
تــــــقــــــول خـــطـــة 
ــــدع لــتــقــومي  مــــب
الفرعي  املصطلح 
املصطلح  واستقامة 
نضيف  لكننا  الــوافــد؛ 
املنهجي  إلى هذا اجلانب 
االشتغال ضــرورة حتريك  في 
في  املوجودة  املنهاجية  احملــددات 
في  وظيفي  دور  لها  والتي  الكرمي،  القرآن 
محدد  معنى  ما  السلوك.  واستقامة  الفكر  تقومي 

احلفظ في هذا الكتاب؟ وما معنى محدد اخلتم في 
هذا الكتاب؟ والتصديق والهيمنة في هذا الكتاب 
الكتاب والعاملية  الكلمات في هذا  وإكمال وإمتام 
واإلنسانية في هذا الكتاب إلخ. واحملددات ليست 
هــي اخلــصــائــص الــعــامــة لــإســالم هــذه لها دور 
وأن  واملشوش  الدخيل  يطرد  أن  بإمكانه  وظيفي 
يعيد األصل إلى حركيته وفاعليته التي وظف لها 

ابتداء. 
االشتغال:  سياقات  مستوى  على  الثالثة  املسألة 
نــراعــي ســيــاقــات االشــتــغــال فــي مجالنا اخلــاص 
في  ولكن  والشرعية،  الدينية  العلوم  هــو  الــذي 
املجاالت األخرى كذلك التي هي العلوم االجتماعية 
وأعتقد  والطبيعية.  الكونية  والعلوم  واإلنسانية 
في  للباحثني  للعلماء وال  ال  يعد مسموحا  لم  أنه 
يبقى  أن  االشتغال  الذي هو سياقات  هذا احملدد 
ملفرده،  يشتغل  أو  السياق  عن  شــاردا  منهم  أحد 
فــأمــام الــظــروف اخلــطــيــرة الــتــي متــر منها األمــة 
اليوم نحن بحاجة إلى االنتظام داخل خطط بحث 
مبنهجية محددة في املؤسسات املختلفة من أجل 
الفكرية  وحدتها  من  األمــة  افتقدته  ما  استرجاع 
وحدتها  وحتى  والثقافية  السياسية  ووحدتها 
كما  أمــة  فعال  تكون  أن  أجــل  من  لألسف  العقدية 
للناس�  أخرجت  أمة  �خير  عنها  تعالى  الله  قال 
الشهادة  في  بوظائفها ومسؤولياتها  تقوم  ولكي 
ما  ذلك  تفعل  أن  ميكنها  وال  الناس،  على  باحلق 
واحلق  العدل  وقيم  اخليرية  هــذه  هي  تتمثل  لم 
الفرصة  وهــذه  الــنــاس.  على  بهما  الــذي ستشهد 
التي  النادرة  اإلمكانات  من  هي  لنا  تتحاح  التي 
يجتمع فيها الباحثون والعلماء من مختلف أقطار 
األمــة لــتــدارس هــذا اإلمــكــان، وهــو ممكن إن شاء 
الوسائل  وتوفرت  النيات  إذا خلصت  تعالى  الله 

واإلمكانات.

رئيس مركز دراسات املعرفة والحضارة – بني مالل الدكتور سعيد شبار   

- ثالث قضايا أساسية نجد أنفسنا يف وفاق تام وكامل بيننا وبني مؤسسة مبدع؛ من حيث مرجعية 
االشتغال، ومن حيث منهجية االشتغال، ومن حيث سياقات االشتغال كذلك.

- رضورة نقض منطق االستحالة الذي فرضه علينا النموذج الغريب من حيث عدم إمكان اجلمع بني 
العلوم الدينية الرشعية أو اإلنسانية االجتامعية أو الطبيعية املادية.

عتقد  أ
ال  مسموحا  يعد  لم  أنه 

املحدد  هذا  يف  للباحثني  وال  للعلماء 
الذي هو سياقات االشتغال أن يبقى أحد منهم 

شاردا عن السياق أو يشتغل ملفرده، فأمام الظروف 
إىل  بحاجة  نحن  اليوم  األمة  منها  تمر  التي  الخطرية 

االنتظام داخل خطط بحث بمنهجية محددة يف املؤسسات 
املختلفة من أجل اسرتجاع ما افتقدته األمة من وحدتها 
وحدتها  وحتى  والثقافية  السياسية  ووحدتها  الفكرية 

العقدية لألسف من أجل أن تكون فعال أمة كما قال 
للناس�  أخرجت  أمة  �خير  عنها  تعاىل  اهلل 

يف  ومسؤولياتها  بوظائفها  تقوم  ولكي 
الشهادة بالحق على الناس
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والـــســـرور، ومن  الغبطة  دواعـــي  ملــن  إنــه 
بشائر األمل أن يعقد هذا املؤمتر العاملي الرابع 
هذا  في  وعلومه  الكرمي  الــقــرآن  في  للباحثني 
واملعقدة  احلاسمة  الــظــروف  وهــذه  التوقيت، 
وما  كله؛  والعالم  اإلسالمية  باألمة  متر  التي 
يزيد في أهمية هذا املؤمتر، وحاجتنا إليه هو 
املوضوع النوعي الذي اختاره القائمون عليه 
مبختلف  وعالقته  الــقــرآنــي  "املصطلح  وهــو: 
العلوم" ليكون محور التركيز والتفكير واإلبداع 

واالبتكار في هذا املؤمتر الرابع.
وال يخفى على النظار وأهل املعرفة والفكر 
واملفاهيم  املصطلحات  مسألة  بــأن  والــــرأي 
مغاليق  لفتح  فقط  ليس  ومــركــزيــة؛  حاسمة 
ــنــصــوص، واســتــجــالء  الــعــلــوم واملـــعـــارف وال
واستخداماتها،  ووظائفها  ومبانيها  معانيها 
وغاياتها،  وأهــدافــهــا  مقاصدها  واســتــجــالب 
والــتــفــريــق بــني صــاحلــهــا ومــفــيــدهــا، وزبــدهــا 
واملفاهيم  املــصــطــلــحــات  وإمنـــا  وفـــاســـدهـــا... 
ومعرفية  منهجية  أدوات  بوصفها  تقوم  كذلك 
واإلبداع  والتقومي  والتركيب  والتحليل  للفهم 
واالبتكار، وتوليد املعارف اجلديدة التي تفتح 
احلضاري،  الوعي  طريق  على  متجددة  آفاقا 
واملجتمع  للفرد  املنشود  االستخالفي  والبناء 
أدوات  واملــصــطــلــحــات  واألمـــــة واحلــــضــــارة. 
وطــرائــق  التفكير  مناهج  بــنــاء  فــي  أســاســيــة 
االجتهاد ونظريات الوعي واملعرفة واحلضارة.
و"امللكة  املصطلحية"  "امللكة  ميلك  ال  فمن 
ــكــون خــبــيــرا بها  املــفــاهــيــمــيــة"، ويــتــقــنــهــا، وي
عملها،  وطـــرائـــق  وبــقــوانــيــنــهــا  وبــوظــائــفــهــا 

وكــيــفــيــات اســتــخــدامــهــا الســتــجــالء الــعــلــوم، 
واســــتــــنــــطــــاقــــهــــا، واســــتــــخــــراج 

حلل  وتوظيفها  مــكــونــاتــهــا، 
املــشــكــالت، وفــتــح اآلفــاق 

ـــهـــاد  لـــلـــوعـــي واالجـــت
فكأمنا  والــتــجــديــد، 

العلم  في  يخوض 
ــــدون بــوصــلــة،  ب
أدوات  ـــدون  وب
تــعــيــنــه عــلــى 
الـــــــــغـــــــــوص 
والــــــفــــــهــــــم 
والــــــبــــــنــــــاء 

واالجتهاد.
وملـــــــــــــــا 
كـــــــــــانـــــــــــت 
ت  ملصطلحا ا
واملــــفــــاهــــيــــم 

األهمية  بهذه 
واخلــــــطــــــورة، 

فـــــقـــــد أدركــــــــــت 
البحوث  مؤسسة 

العلمية  والدراسات 
مــــبــــدع هـــــــذا األمـــــــر، 

ـــه فــــي جتــديــد  ـــت وأهـــمـــي
الـــــوعـــــي والــــعــــقــــل والـــفـــكـــر 

ـــرت لـــه مــنــذ مــدة  ـــب واملـــنـــاهـــج، وان
الطاقات  وتوجيه  الــعــقــول،  اســتــثــارة  حتــاول 
في  املصطلحات  وظــيــفــة  اســتــكــشــاف  إلعــــادة 

مختلف العلوم، وقد جنحت هذه املؤسسة في 
جعل املسألة املصطلحية هّما ومبتغى 
وموضوعا علميا حيويا تعنى به 
على  وتعمل  العلوم،  مختلف 
النظر  لتعميق  تــوظــيــفــه 
وأهدافها  فلسفتها  في 
ومناهجها ونظرياتها 
وتــــطــــبــــيــــقــــاتــــهــــا 
واحلــــــلــــــول الـــتـــي 
ـــــدمـــــهـــــا فـــي  ـــــق ت
مـــــــــــــــجـــــــــــــــاالت 

تخصصها.
أدّلً  ولــيــس 
وأعــمــق مــن هذا 
العاملي  املــؤمتــر 
الــعــاملــي الــرابــع 
ــنــفــهــم جــمــيــعــا  ل
بــــــــــــأن قـــضـــيـــة 
ــــحــــات  املــــصــــطــــل
حـــــاســـــمـــــة لـــيـــس 
فـــقـــط فــــي مـــجـــاالت 
ـــوم الـــشـــرعـــيـــة،  ـــل ـــع ال
وإمنـــا فــي الــعــلــوم كلها 
بـــدون اســتــثــنــاء. وملــا كان 
إلهيا  كــتــابــا  الــكــرمي  الـــقـــرآن 
فإنه  ومحفوظا،  ومهيمنا  خامتا 
البيان،  لنا أعظم منهج ورؤية في  يقدم 
وفي إعجاز اللغة، وفي إعجاز املصطلح، وفي 
واإلنسان  الكون  فهم  في  املصطلحات  أهمية 

ــاء احلـــضـــارة والــثــقــافــة،  ــن واحلـــيـــاة، وفـــي ب
وتــأســيــس مــجــتــمــعــات املــعــرفــة والــتــعــارف 
والقيم  واملعرفة  العلم  على  املبني  احلضاري 
نحو  حثيثا  بــاإلنــســانــيــة  ويــدفــع  واألخـــــالق، 
البناء احلضاري الذي تتجسد فيه قيم اإلسالم 
العليا في: العبادة واإلعمار واإلنقاذ والتعارف 
احلضاري الذي تنشده اإلنسانية. ومن ثم فإن 
أن  ينبغي  املصطلحية  للمسألة  تناولنا  منهج 
يكون تكامليا وبينيا بني العلوم؛ يسمح ببناء 
وعالئقها  واملــفــاهــيــم"،  املصطلحات  "شبكات 
املتنوعة بحثا عن املعاني واملقاصد والنواظم 
والضوابط والتطبيقات الفعالة في واقع احلال 
واحلياة. وعليه فالبد من مناهج تتيح الغوص 
فــي املــصــطــلــح مــن مــنــظــور حــضــاري متعدد 
البناء،  ومتكامل  األدوات،  ومترابط  املــداخــل 

وفاعل التطبيقات.
مباليزيا  العاملية  اإلســالمــيــة  واجلــامــعــة 
أمت  على  وهــي  الرائد  اجلهد  هــذا  غاليا  تثمن 
نوع من  أي  وتقدمي  فيه،  للمشاركة  االستعداد 
لشراكات  أننا مستعدون  كما  له،  الدعم  أنواع 
املتقدمة  األبحاث  بخصوص  ومعرفية  علمية 
وتطبيقاتها  املصطلحية  الدراسات  مجال  في 
لفتح  مستعدون  وكــذلــك  العلوم.  مختلف  فــي 
الستكمال  العليا  الــدراســات  لطالب  املــجــاالت 
والسيما  احلــيــوي  املــيــدان  هــذا  فــي  رسائلهم 
واالجتماعية  اإلســالمــيــة  العلوم  فــي  تطبيقه 
والطبية  والطبيعية  واإلنسانية  والسلوكية 

والكونية والتقنية...

نائب مدير اجلامعة اإلسالمية العاملية - ماليزيا  األستاذ الدكتورعبد العزيز برغوث 
ألقاها بالنيابة عنه الدكتور يوسف العلوي

- أدركت مؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع أهمية المصطلحات والمفاهيم في تجديد الوعي والعقل والفكر والمناهج، وانبرت له منذ مدة
- نجحت هذه المؤسسة في جعل المسألة المصطلحية هّما ومبتغى وموضوعا علميا حيويا تعنى به مختلف العلوم

- قضية المصطلحات حاسمة ليس فقط في مجاالت العلوم الشرعية، وإنما في العلوم كلها بدون استثناء

إمن����������������������������ا 
املصطلحات واملفاهيم كذلك 

ومعرفية  منهجية  أدوات  بوصفها  تقوم 
للفهم والتحليل وال��رك��ي��ب وال��ت��ق��وي��م واإلب���داع 

واالب���ت���ك���ار، وت��ول��ي��د امل���ع���ارف اجل���دي���دة ال���ي تفتح 
آف�����اق�����ا م����ت����ج����ددة ع����ل����ى ط����ري����ق ال�����وع�����ي احل�����ض�����اري، 
وال�����ب�����ن�����اء االس�����ت�����خ�����ايف امل�����ن�����ش�����ود ل����ل����ف����رد واجمل���ت���م���ع 

أدوات  وامل����ص����ط����ل����ح����ات  واحل���������ض���������ارة.  واألم�����������ة 
أس��اس��ي��ة يف ب��ن��اء م��ن��اه��ج ال��ت��ف��ك��ر وط��رائ��ق 

االجتهاد ونظريات الوعي واملعرفة 
واحلضارة.

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر
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اللهم لك احلمد كما أنت أهله.
كما  أنـــت  ثــنــاء عليك  أحــصــي  الــلــهــم ال 
اللهم وبحمدك  نفسك، سبحانك  على  أثنيت 
عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد 

كلماتك.
محمد  سيدنا  على  وســلــم  الــلــه  وصــلــى 
العلي  بالله  إال  آله، وال حول وال قوة  وعلى 

العظيم.
من  لنا  وهيأ  رحمة  لدنك  من  آتنا  ربنا 

أمرنا رشدا.
الشكر  أجــــزل  الــشــكــر  بــه  أبــــدأ  مــا  أول 
ــوم بــحــضــوره،  ــي ألســـتـــاذي الــــذي شــرفــنــا ال
أســـتـــاذي الــــذي درســــت عــلــيــه مــنــذ حــوالــي 
خمسني سنة، مادة األدب املغربي، والذي كنا 
سعداء دون مجاملة، كنا سعداء بدرسه، وقد 
أخذت من منهاج درسه بعضا مما سرت عليه 
في حياتي العلمية، أستاذي الدكتور عباس 
اجلراري مستشار صاحب اجلاللة زاده الله 
طاعة  في  عمره  وأطــال  فضله  من  سبحانه 
الله ، وجعله مما طال عمره وحسن عمله، 

وقوي بدنه.

الــصــداح  ــســودان  ال لبلبل  الشكر  ثــم 
العالم النحرير، الداعية الذي يشد القلوب 
إليه قبل األسماع، نذكر مما أفاء الله عليه 
منذ عشرات السنني، ال يكتب كثيرا ولكنه 
يتكلم كثيرا ويوجه كثيرا ويرشد كثيرا؛ 
األستاذ الدكتور عصام البشير حفظه الله 

.
من  جلميع  الشكر  أجـــزل  الشكر  ثــم 
من  عليه،  أعــان  أو  هذا اخلير  في  أسهم 
ـــن منظمني  كــــرام مــكــرمــني، وم ضــيــوف 
مـــبـــاركـــني مــجــتــهــديــن راغــــبــــني، الــشــكــر 
لألمة  الــتــوفــيــق  الــلــه  وأســــأل  للجميع، 

جمعاء.
مكرمني  ضيوفا  الكرمي  اجلمع  أيها 

ومضيفني خادمني، وراغبني في النهل 
السالم  العظيم،  الــقــرآن  معني  مــن 

عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك 
الله تعالى في جهدكم واجتهادكم 
من  وإيــاكــم  وجعلنا  وجهادكم، 
ويحبونه،  يحبهم  الــذيــن  عــبــاده 

ورضي عنهم ورضوا عنه.
أهل القرآن الكرمي:

إن هذا املؤمتر يقول قوال قد 
إعــمــال  عــنــد  وهـــو  هينا  نحسبه 
بعث  أال  يقول:  إنه  عظيم،  النظر 
للدين  إقامة  وال  جديد،  من  لألمة 
أو  من جديد، وال شهود حضاري 
حل  بعد  إال  الــنــاس،  على  شــهــادة 

إشـــكـــال املــصــطــلــح األصــــل بــإقــامــة 
الــقــرآن  مصطلح  األصــــل،  املصطلح 

والسنة البيان، املصطلح الذي به األمة 
املصطلح  قامت،  وله  قامت  وعليه  قامت 

الذي كانت به األمة الوسط، وبه كانت خير 
أمة أخرجت للناس، وبه كان رجالها شهداء 
على الــنــاس، ذلــك بــأن اإلشــكــال املصطلحي 
الراسخون  إال  قــدره  يقدره  ال  عظيم،  إشكال 
في العلم، وقد كان هّم النبوات مذ آدم �، 
تسمية األشياء بأسمائها وضبط كلمات الله 

 لكي ال يعتريها تبديل أو تغيير، والّدين 
مذ كان تعريف وتثبيت ملفاهيم املصطلحات 
األساسية التي يقوم عليها التصور الصحيح 
قبل  ملا  ذلك  للكون واحلياة واإلنسان، وقبل 
الكون واحلياة واإلنسان، وما خطوط الكفر 
والفسوق والعصيان إال زوايا انحراف عن ذلك 
التصور لدى اإلنسان، ولو أن بني آدم أقاموا 
يغيروا  ولــم  الكلمات  وأمتــوا  املصطلحات، 
كل  إلــى  احتاجوا  ملــا  الــلــه،  ــن  ودي الله  خلق 
هؤالء الرسل واألنبياء والصديقني والشهداء 
رّدا  لــــردهــــم 
إلــــــــــــى 

الفطرة، 
وإعادتهم بعد 

أن عبثوا باألسماء إلى حاّق األسماء.
أهل القرآن العظيم:

األصل  املصطلح  إقامة  إن 
تعني أوال:

لفظه  يــكــون  أن  تعني  فيما 
بني  التواصل  في  املستعمل  هو 
نًا، به يعبرون،  الناس بيانا وَتَبيُّ
لــم يهملوه في  يــتــدبــرون،  وإيـــاه 
يــعــوضــوه  ولـــم  احلـــي  معجمهم 
أو استوردوه؛ ألنه  بشيء وّلدوه 
املختار للناس كل الناس من رب 
ــه الــنــاس ملك الــنــاس،  الــنــاس إل
والــداللــة،  للتسمية  املــخــتــار  هــو 
للمسمى  واألنسب  املختار  وهــو 
واملــدلــول، اخــتــاره الــلــه  على 
واأللسن  واملعاني  باأللفاظ  علم 
فمن هجره  واألعصر،  واألجناس 
اختار  ومن  الله،  كتاب  فقد هجر 
اختار  مــا  غير  اخــتــار  فقد  غيره 
الله، ولن تصح إقامة للدين بغير 

إقامة ألفاظه إرساال واستقباال، قوال وسماعا، 
ولقد خلت على األمة قرون أهملت فيها بعض 
ألفاظ ربها، أو استحدثت أو استوردت بدال 
ــك صــرف لــألمــة عــن الــصــراط  منها، وكــل ذل

املستقيم، وصد لها عن سواء السبيل.
وإن إقامة املصطلح األصل تعني ثانيا:

أن يفهم من ألفاظه ما فهمه أو ُفهمه من 
أنزل عليه أول مرة، دون تغيير أو تبديل، � 
وعلى آله، بداللة زمن التنزل لأللفاظ، وداللة 
الصفات  وداللــة  لأللفاظ،  االستعمال  سياق 
عليها  وردت  ــتــي  ال واألحــــــوال  ـــال  واألشـــك
ارتبطت  التي  والقضايا  والعالقات  األلفاظ، 
بعد  ما  بداللة  اللفظ  يفهم  فال  األلــفــاظ،  بها 
زمن التنزل، وال بداللة سياق غير االستعمال 
القرآني لأللفاظ، وال بداللة صفات أو أشكال 
أو أحوال لم يرد عليها اللفظ في القرآن، أو 
عالقات أو قضايا لم يرتبط بها اللفظ في 
القرآن، ولن يصلح هذا الفهم إال مبا صلح 
مجموع  من  املفهوم  استفادة  ــه،  أول به 
بداللة  مفهوما  اللفظ  استعمال  صــور 
زمن التنزل وإال فهو التشوه والتشويه 

املستمر.
وإن إقامة املصطلح تعني ثالثا:

فــيــمــا تــعــنــي الــتــخــلــق مبــا يعنيه 
في  معا،  والباطن  الظاهر  في  مفهومه 
الفرد  اجلنان واللسان واجلــوارح، في 
في  الدليل  بــأن  ذلــك  واألمـــة،  واجلماعة 
حاّق التحقق هو التخلق، وما لم يتمثل 
املفهوم في واقع ميثله فلن تظهر الثمار، 
العمل  مــن  شــاهــد  دون  للفهم  ـــاء  ادع وكــل 
فإمنا هو محض افتراء، ولو أحسنوا الفهم 
ألكلوا  العمل  أحسنوا  ولو  العمل،  ألحسنوا 
�ولو أن أهل  أرجلهم  فوقهم ومن حتت  من 
القرى ءامنوا واتقوا لفحتنا عليهم بركات من 
السماء واالرض� وبإقامة العمل باملصطلح 
ويظهر  القدوة،  ومتثل  احلجة  تقوم  األصــل 
الــقــرآن، ومــا منع  بــه  للعيان فضل مــا جــاء 
الناس أن يومنوا في هذا الزمان إال أن أمة 

القرآن ال تقيم العمل بالقرآن.
أيها احملبون للقرآن الكرمي،

أيها الدارسون للقرآن العظيم،
إن ذلكم كان قول الشطر األول من عنوان 
الثاني  الشطر  يقوله  مــا  أمــا  املــؤمتــر،  هــذا 
أال حـــّل إلشــكــال املصطلح  فــهــو  بــاخــتــصــار 
معجمه  إجنــــاز  حــمــل حلــمــل  وال  الــقــرآنــي 
مختلف  بني  والتآزر  بالتعاون  إال  املفهومي 
في  العلمية  شــريــطــة  الــعــلــم،  أهـــل  أصــنــاف 
والتكاملية  املراحل،  في  واملنهجية  البحث، 
الــدرب وصل،  في السير، وكل من سار على 
�وي��ق��ول��ون م��ت��ى ه��و ق��ل ع��س��ى أن يكون 

قريبا�.
ــذي لــه احلمد فــي األولــى  واحلــمــد لله ال

واآلخرة.
ــه تعالى  ــل ال والـــســـالم عــلــيــكــم ورحـــمـــة 

وبركاته.

 األمني العام ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( الأ�شتاذ الدكتورال�شاهد البو�شيخي
إن إقامة املصطلح األصل تعني:

نا، به يعبرون، وإياه يتدبرون، لم يهملوه في معجمهم احلي ولم يعوضوه بشيء ولّدوه أو استوردوه. - أوال: أن يكون لفظه هو املستعمل في التواصل بني الناس بيانا وَتَبيُّ
- ثانيا: أن يفهم من ألفاظه ما فهمه أو ُفهمه من أنزل عليه أول مرة، دون تغيير أو تبديل، � وعلى آله.

- ثالثا: التخلق مبا يعنيه مفهومه في الظاهر والباطن معا، في اجلنان واللسان واجلوارح، في الفرد واجلماعة واألمة.

ال 
من  ل��أم��ة  بعث 

للدين  إق��ام��ة  وال  ج��دي��د، 
حضاري  شهود  وال  جديد،  من 

بعد  إال  ال��ن��اس،  على  ش��ه��ادة  أو 
بإقامة  األص��ل  المصطلح  إشكال  حل 
المصطلح األصل، مصطلح القرآن والسنة 
قامت  األمة  به  الذي  المصطلح  البيان، 
وعليه قامت وله قامت، المصطلح الذي 
كانت  وب��ه  الوسط،  األم��ة  به  كانت 

وبه  للناس،  أخرجت  أم��ة  خير 
على  شهداء  رجالها  كان 

الناس

الدكتور مصطفى فوضيل يف حوار لقناة األوىل

العدد : 477  
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بسم الله الرحمن الرحيم.
وجهك  جلــال  ينبغي  كما  احلمد  لك  اللهم 
وعظيم سلطانك. وصل اللهم وسلم وبارك على 

سيدنا محمد وآله.
عباس  د.  اجلالة  مستشار صاحب  السيد 

اجلراري.
والــبــاحــثــون  الــعــلــمــاء  الفضيلة  أصــحــاب 

األكارم.
أصـــحـــاب الـــســـعـــادة رؤســـــاء املــؤســســات 

العلمية واألكادميية والتربوية الفضاء.
والسلطات احمللية  اإلدارات  السادة ممثلو 

احملترمون.
طلبتنا األعزاء.

أيها احلضور الكرمي:
ـــاس فـــي ربــيــعــهــا الـــرابـــع تــزهــر  هـــا هـــي ف
مسرورة بالقرآن ومرحبة بأهل القرآن. من سائر 

املدن والبلدان.
مع  املوعد  في  تعالى  الله  بحمد  نحن  وها 
القرآن  نــور  من  لنقتبس  الــقــرآن،  وأهــل  القرآن 
وحكمة القرآن، وليجتمع أهل القرآن على خدمة 

القرآن وعلوم القرآن.
أيها احلضور الكرمي:

إن من أهم أهداف هذا املؤمتر العاملي الرابع 
مع  بالتعاون  مبدع  اليوم مؤسسة  تقيمه  الذي 
القرويني  وجامعة  للعلماء  احملمدية  الرابطة 

واجلامعة العاملية اإلسامية مباليزيا واملجلس 
للدراسات  تفسير  لفاس ومركز  العلمي احمللي 
اإلسامية  الثقافة  وجمعية  بالرياض  القرآنية 
ــتــطــوان فـــي مـــوضـــوع )املــصــطــلــح الــقــرآنــي  ب

وعاقته مبختلف العلوم( ما يلي:
1 - بيان حضور القرآن الكرمي في مختلف 

علوم األمة.
الكرمي في جهود  القرآن  بيان مركزية   - 2

نهضة األمة.
التعاون على إجنــاز املعجم املفهومي   - 3

للقرآن الكرمي.
أيها احلضور الكرمي:

إن التاريخ ليشهد على أن األمة قبل القرآن 
قوله  بعد  لها كون معتبر  تكن، وإمنــا صار  لم 
وها  للناس�  أخرجت  أمة  خير  �كنتم  تعالى: 
هو التراث العلمي العربي اإلسامي الذي ميأل 
خزائن العالم في مختلف العلوم يشهد على هذا 

الكون ويشهد على ذلك احلضور.
وإمنا كان ذلك الكون وذلك احلضور بسبب 
االستناد إلى رؤية قرآنية كونية شاملة للعلوم 
ووعي مبا بينها من عاقات التأثر والتأثير في 
واملجتمع  واحلياة  اإلنسان  تفاصيل  مختلف 
اعتبار  في  خاص  مقياس  على  وبناء  والكون، 
الــنــفــع احلقيقي،  الــعــلــوم وهـــو مــقــيــاس  تــلــك 
التكامل  الطبيعي ومقياس  االنسجام  ومقياس 

املطلوب.
وأمـــا مــركــزيــة الــقــرآن 
الــكــرمي فــي جــهــود نهضة 
األمــــة فــذلــك مــا يــشــهــد له 
الــــقــــرآن نــفــســه الـــــذي ما 
محفوظا.  طريا  غضا  زال 
على  الله  كــام  فضل  وإن 
الله  كفضل  الــكــام  ســائــر 
عــلــى خــلــقــه. لــم تــنــل منه 
الــقــرون والــعــقــول إال كما 
ــال اخلــضــر ملــوســى حني  ق
على  فوقع  عصفور  »جــاء 
نقرة  فنقر  السفينة  حرف 
الــبــحــر  فــــي  نـــقـــرتـــني  أو 
فــقــال اخلــضــر يــا موسى 
مـــا نــقــص عــلــمــي وعــلــمــك 
مـــن عــلــم الـــلـــه إال كــنــقــرة 
البحر«  في  العصفور  هذا 

)صحيح البخاري(.
العيون  إلى عني  فهلم 
إلى  وهلم  ـــواردون  ال أيها 
علم العلوم أيها الباحثون 
وهــلــم إلـــى الــــدر املــكــنــون 
أيــهــا الـــغـــواصـــون وهــلــم 
إلى النور أيها السائرون، 
ــــــــن تــــذهــــبــــون أيـــهـــا  وأي

احلائرون؟
الـــتـــعـــاون على  وأمــــا 
املفهومي  املعجم  إعــجــاز 
ـــــقـــــرآن  ملـــصـــطـــلـــحـــات ال
مطمح  غاية  فألنه  الكرمي 

الدارسني وإجنازه على وجهه الصحيح هو قرة 
عني العاملني كما عبر عنه أستاذنا.

إال  حتقيقها  يــتــصــور  ال  ألهـــــداف  وإنـــهـــا 
بوسائل تكفلها وعلى رأسها التعاون والتكامل 
بــني األفـــــراد واملــؤســســات؛ وذلـــك مــا حتــرص 
جميع  فــي  احلــرص  أشــد  مبدع  مؤسسة  عليه 

مؤمتراتها وسائر مشاريعها.
ــل أيـــضـــا: مــراســلــة  ــوســائ وإن مـــن أهـــم ال
في  خاصة  علمية  أوراق  لكتابة  متخصصني 
كـــل مـــوضـــوع مـــن مــواضــيــع املـــؤمتـــر وكــانــت 
الفضاء  أيها  أيديكم  بني  ترونه  ما  احلصيلة 
الغني  في محاوره.  املتكامل  البرنامج  من هذا 
مختلف  من  وباحثات  باحثني  من  باملشاركات 

املراكز واجلامعات احمللية والدولية.
أيها احلضور الكرمي:

الــلــه  –بحمد  الــبــحــوث  اســتــوعــبــت  ــقــد  ل

تعالى- وهي مطبوعة معروضة، أغلب احملاور 
واملـــواضـــيـــع. وحــســب الــبــاحــثــني املــشــاركــني 
معنا  اقتحموا  أنــهــم  املــشــاركــات  والــبــاحــثــات 
هــــذا املــــوضــــوع وخـــصـــوصـــا مــنــهــم إخــوتــنــا 
يحفرون  كانوا  الذين  املادية  العلوم  أصحاب 
في الصخر ويخوضون في البحر فانتهوا إلى 
معادن نفيسة وآللئ كرمية ستكون إن شاء الله 
تعالى إلى جانب أخواتها في العلوم الشرعية 
واإلنسانية هي نواة االنطاق في إجناز املعجم 

املفهومي ملصطلحات القرآن الكرمي.
إن  سيسهم  اليوم  أصحابها  اجتماع  وإن 
شاء الله تعالى في مزيد من التعارف والتفاهم 
توصيات  إلــى  نخلص  أن  ونــأمــل  والــتــكــامــل، 
احلقيقية  املعالم  ترسم  ومشاريع  ومقترحات 

للسير املنظم الراشد.
هذا وقد شرفنا باحلضور فضيلة األستاذ 
الكرمي مستشار صاحب اجلالة الدكتور عباس 
اجلـــراري وســعــادة وزيـــر األوقـــاف السوداني 
ــبــشــيــر، وضــيــوف  ســـابـــا الـــدكـــتـــور عـــصـــام ال

كرام  أعزة  والسعودية ومشاركون  ماليزيا  من 
ومصر واإلمارات وقطر واألردن والسويد ومن 
الــربــاط  مــن  املغربية:  اململكة  جــهــات  مختلف 
وفــاس وأكــاديــر ومــراكــش وتــطــوان والعرائش 

وبني مال ومكناس ووجدة والدار البيضاء.
ــر اإلخـــوة  وفـــي اخلـــتـــام نــتــقــدم إلـــى ســائ
واألخوات املشاركني باحثني ومنظمني، بالشكر 
اخلاص من سائر أعضاء اللجنة املنظمة ونقول 
لهم طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من فاس مقاما 

طيبا.
كما نتوجه بالشكر اجلزيل إلى كل اجلهات 
هذا  جعل  في  معنويا  أو  ماديا  أسهمت  التي 

املؤمتر واقعا ومشهودا.
ــم الــشــكــر مــوصــول إلـــى الـــســـادة ممثلي  ث
كل  لــنــا  وفـــــروا  الـــذيـــن  واإلدارات  الــســلــطــات 
الوسائل املساعدة على إقامة هذا املؤمتر وكذلك 
الثقافي  احلرية  مركب  عن  املسؤولون  السادة 

واملوظفون والعاملون فيه رجاال ونساء.
والتقدير  احلــب  مبشاعر  املفعم  الشكر  ثم 
منه  نحس  الــذي  الكرمي  احلضور  جمهور  إلى 
قدما في خدمة  لنمضي  لنا  دائما دعما خاصا 

العلم وأهله.
ثم الشكر املصحوب بالتحية إلى كل وسائل 
ووسائل  واملكتوب  والبصري  السمعي  اإلعام 
املؤمتر،  التي تغطي هذا  االجتماعي  التواصل 
لهذا  اإلعامي  الراعي  مكة  قناة  رأسها  وعلى 
املؤمتر، وقناة السادسة وقناة اجلزيرة مباشر 

ووكالة املغرب العربي والقناة األولى...
وال يفوتنا أن نخصص بالشكر أيضا سائر 
أعضاء اللجنة املنظمة والتنظيمية ونسأل الله 
تعالى أن يجزيهم اجلزاء األوفى على ما بذلوا 

وقدموا.
نشكر كل أولئك معتذرين عن أي تقصير.

الله  كتاب  خدمة  إلــى  جميعا  الله  ووفقنا 
وسها  وأهــا   ،� الله  رســول  وسيرة  العزيز 

بكم جميعا، واحلمد لله رب العاملني.

كلمة باسم اللجنة املنظمة للمؤتمر 
ألقاها الدكتور مصطفى فوضيل

 املدير التنفيذي ملؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(

إن من أهم أهداف هذا املؤمتر العاملي الرابع في موضوع )املصطلح القرآني وعالقته مبختلف العلوم( ما يلي:
األمة. علوم  مختلف  في  الكرمي  القرآن  حضور  بيان   -  1
األمة. نهضة  جهود  في  الكرمي  القرآن  مركزية  بيان   -  2

الكرمي. للقرآن  املفهومي  املعجم  إجناز  على  التعاون   -  3

العدد : 477  

من إصدارات مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(

جانب من الحضور
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والسالم  والــصــالة  العاملني  رب  لله  احلمد 
على املبعوث رحمة للعاملني، سيِدنا محمد وعلى 
إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  أجمعني  وصحبه  آله 

يوم الدين، أما بعد،
الفضالء،  الضيوُف  والسيداُت  السادُة  أيها 
املغربية  اململكة  داخل  من  وحاضرين  مشاركني 

وخارِجها. 

أيها احلضوُر الكرمي: 
اللجنة  باسم  أيديكم  بني  أقــدم  أن  يسعدني 
العاملي  املــؤمتــر  هــذا  فــي  واملــشــاركــني  املنظمة، 
وعلومه،  الــكــرمي  الــقــرآن  فــي  للباحثني  الــرابــع 

البياَن اخلتاميَّ والتوصيات:
البحوث  مؤسسة  مت  َنظَّ تعالى  الله  بفضل 
والدراسات العلمية )مبدع(، بتعاوٍن مع الرابطة 
القرويني، واجلامعة  للعلماء، وجامعِة  احملمدية 
العلمي  واملجلِس  مباليزيا،  العاملية  اإلسالمية 
احمللي بفاس، ومركِز تفسير للدراسات القرآنية 
بتطوان،  اإلسالمية  الثقافة  وجمعيِة  بالرياض، 
العاصمِة  فاس  احلرية مبدينة  الثقافي  باملركب 
العلميِة للمملكة املغربية، نظمت املؤمتَر العامليَّ 
في  وعلومه  الكرمي  القرآن  في  للباحثني  الرابَع 
مبختلف  وعالقته  القرآني  املصطلح  موضوع: 
العلوم، أيام: 15-16-17 رجب 1438هـ املوافق 
نخبٍة  مبــشــاركــة  2017م.  ــل  ــري أب  15-14-13
ومــحــاضــرات  بــعــروض  واملفكرين  العلماء  مــن 
وماليزيا،  السودان،  شملت:  مختلفٍة  بلداٍن  من 
وقطر،  العربية،  واإلمارات  ومصر،  والسعودية، 
واألردن، والبلِد املضيِف املغرب من مختلف مدنه؛ 

لوا عدة هيئاٍت ومراكَز ومؤسساٍت وجامعاٍت،  َمثَّ
وقدموا أعمالهم وأبحاثهم ومشاريعهم املتعلقَة 

باملصطلح القرآني وعالقته مبختلف العلوم.
كما شرفنا باحلضور واملشاركة -مشكورا- 
السيُد مستشار صاحب اجلاللة الدكتور عباس 
اجلراري. ومعالي رئيس مجمع الفقه اإلسالمي 
وزير األوقاف األسبق بالسودان الدكتور عصام 
النجار  راغب  زغلول  الدكتور  وفضيلة  البشير، 
العلمي  لإلعجاز  العاملية  الهيئة  مؤسسي  أحد 
ــرآن والــســنــة، هـــذا ويــســعــدنــا أن جنــدد  ــق فــي ال
الباحثني  العلماء  من  ضيوفنا  بكافة  ترحيبنا 
املشاركني في هذا املؤمتر بالبحوث أو احلضور 
املغربية،  املـــدن  الـــدول ومــن ســائــر  مــن مختلف 
شاكرين لهم حسن عنايتهم واهتمامهم وسعيهم 

. في خدمة كتاب الله
والــعــرفــان  بالشكر  نــخــص  أن  يــســرنــا  كــمــا 
في  معنويا  أو  ماديا  أسهمت  التي  اجلهات  كل 

إخراج هذا املؤمتر إلى النور ومنهم:
ــعــام لــلــرابــطــة احملمدية  الــســيــُد األمــــنُي ال  •

للعلماء.
• السيُد والي جهة فاس- مكناس.

• السيُد رئيُس جامعة القرويني.
• السيُد عمدُة مدينة فاس.

• السيُد رئيُس املجلِس العلمي احمللي بفاس.
اإلسالمية  الثقافة  جمعية  رئيس  السيد   •

بتطوان.
السادُة ممثُلو السلطاِت احمللية واإلدارية   •

الذين وفروا لنا الوسائل الداعمة للمؤمتر.
املسؤولون والعاملون في املركب الثقافي   •

احلرية.
إلى كل  الشكر اجلزيل واخلــاص  كما نوجه 
واملكتوب  والبصري  السمعي  اإلعـــالم  وســائــل 
ووســـائـــِل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــتــي اعتنت 
بتغطية هــذا املــؤمتــر، وعــلــى رأســهــا قــنــاُة مكة 
األولى،  والقناة  املؤمتر،  لهذا  اإلعالمي  الراعي 
وقناة السادسة، ووكالة املغرب العربي لألنباء، 

وقناة اجلزيرة مباشر.
أيها احلضور الكرمي:

كان من أهداف هذا املؤمتر: 
في جهود  الكرمي  الــقــرآن  مركزية  بيان   -  1

نهضة األمة. 
2 - بيان حضور القرآن الكرمي في مختلف 

علوم األمة.

املفهومي  املعجم  إجنــاز  على  التعاون   -  3
للقرآن الكرمي.

يوم  املؤمتر  أشغال  انطلقت  ذلك،  ولتحقيق 
أبريل   13 املوافق  1438هـ  رجب   15 اخلميس: 
بجلسة  صباحا  التاسعة  الساعة  على   2017
وأخـــرى  ترحيبيًة  كــلــمــاٍت  تضمنت  افتتاحية 
مستشار  السيد  كلمة  أبــرزهــا  وكــان  توجيهية؛ 
صاحب اجلاللة الدكتور عباس اجلراري. وكلمة 
السيد وزير األوقاف السوداني سابقا، الدكتور 

عصام البشير.
وقد شِهد املؤمتر عقَد سبع جلسات علمية: 
املصطلح  لــتــدارس  جلستان  منها  ــصــت  ُخــصِّ
وجلستان  الشرعية،  بالعلوم  وعالقته  القرآني 
بالعلوم  وعالقته  الــقــرآنــي  املصطلح  لــتــدارس 
اإلنسانية، وجلستان للمصطلح القرآني وعالقته 
بالعلوم املادية، وكانت السابعة مسك اخلتام عن 

اجلهود العلمية في دراسة املصطلح القرآني.
قرآنية،  قــراءات  اجللساِت  هذه  َلْت  تخلَّ وقد 
تال فيها خيرة القراء املغاربة آيات من كتاب الله 

.
بأنشطة  الــعــاملــي،  املــؤمتــر  هــذا  ازدان  كما 

علمية أخرى منها:
مها الدكتور  - احملاضرة االفتتاحية التي قدَّ

عـــصـــام الــبــشــيــر بـــعـــنـــوان: "مــعــالــم الــنــهــوض 
احلــضــاري بــني األصـــل والــعــصــر"، واحملــاضــرة 
راغــب  زغــلــول  الــدكــتــور  قدمها  الــتــي  اخلتامية 
وعالقته  الــقــرآنــي  "املصطلح  بــعــنــوان  الــنــجــار 

بالعلوم الكونية".
البحثية  واحللقات  العامُة  واحملــاضــراُت   -
الكليات  احتضنتها  التي  العلمية  والــلــقــاءاُت 
واملدارس العليا واملراكز البحثية وغيرها، التي 

مها علماُء أجالء حضروا هذا املؤمتر. قدَّ
- وورشة عمل قدمها مركز تفسير للدراسات 
القرآنية بالرياض لفائدة الباحثني في التفسير 
عنوانها: "قواعد التفسير بني اإلشكاالت املنهجية 

واآلفاق املستقبلية" بفندق املرينيني بفاس.
أيها احلضور الكرمي، هذه النتائج املباركة، 
إمنا كانت -بعد فضل الله - نتيجًة ملا أسهم 
به املشاركون األجالء من بحوث، وما حتلى به 
احلضور الكرمي املتميز من متابعاٍت ومداخالت، 
من  املنظمة  اللجنة  أعضاء  بذله  وما  ونقاشات 
جهد، فاللَه نسأل أن يتقبل من اجلميع، ويبارك 

في علمهم وعملهم، وَيجزيهم اجلزاء األوفى.

وقد أسفر هذا املؤمتر املبارك عن 
عدد ِمن التوصيات هي اآلتية:

البيان اخلتامي يدعو في أهم توصياته إلى:
- ضرورة نشر الوعي العلمي بقضية مركزية القرآن الكرمي

- ضرورة العناية الفائقة بالقرآن الكرمي  في البرامج التعليمية 
من االبتدائي حتى نهاية العالي مبختلف تخصصاته

- ضرورة العناية الفائقة بالقرآن الكرمي في البرامج اإلعالمية
- ضرورة العناية الفائقة باللسان العربي الذي هو املدخل األساس لفهم القرآن الكرمي

�لقر�آن  يف  للباحثني  �لعاملي  �مل�ؤمتر  �نتهى 

�لقر�آين  "�مل�صطلح  م��ص�ع  يف  وعل�مه  �لكرمي 

ختامية  بجل�صة  �لعل�م"  مبختلف  وعالقته 

كلية  )عميد  �أزهري  حممد  �لدكت�ر  تر�أ�صها 

�للغة �لعربية مبر�ك�ش( حيث جدد �ل�صكر لكل 

�مل�ؤمتر  بنجاح  من�ها  و�ملنظمني  �مل�صاركني 

من  �ملبارك  �مل�ؤمتر  هذ�  يف  ر�أيناه  "ما  ب�صبب 

و�فر  من  �صاهدنا  ما  و�أفرحنا  �لإعد�د،  ح�صن 

�أمار�ت �لنجاح. ومن  �لأعد�د، وهذ� لعمري من 

�أي�صا  �أمار�ت �لنجاح �مل��ظبة و�لإحلاح". من�ها 

هذ�  مثل  عقد  وقيمة  �مل�ؤمتر  م��ص�ع  بقيمة 

للقر�آن  "وحق  �لكرمي،  �لقر�آن  لتد�ر�ش  �مل�ؤمتر 

�لكرمي �أن يجتمع من �أجله �ملجتمع�ن ويتحلق 

ويتلذذ  �ملتحلق�ن،  �ل�صهية  مائدته  ح�ل 

بحالوته �ملتذوق�ن".

بن  �لرحمن  عبد  �لدكت�ر  قدم  كما 

تف�صري  ملركز  �لعام  )�ملدير  �ل�صهري  معا�صة 

با�صم  كلمة  �لريا�ش(  �لقر�آنية  للدر��صات 

�خلتامي  �لبيان  �أما  �مل�ؤمتر،  يف  �مل�صاركة  �ل�ف�د 

فتال كلماته �لدكت�ر حممد ب�حمدي )�أ�صتاذ 

بفا�ش(، وجاء  �لإن�صانية  و�لعل�م  �لآد�ب  بكلية 

فيه ما يلي:

بق�صية  �لعلمي  �ل�عي  ن�رش  �رشورة   -  1
مركزية �لقر�آن �لكرمي ومرجعيته يف بناء عل�م �لأمة 

تاأ�صياًل وتاأ�صي�صًا وق�صدً� وغاية ومعامل و�ص��بط.

يف  �لكرمي   بالقر�آن  �لفائقة  �لعناية  �رشورة   -  2
�لعايل  نهاية  حتى  �لبتد�ئي  من  �لتعليمية  �لرب�مج 

مبختلف تخ�ص�صاته.

يف  �لكرمي  بالقر�آن  �لفائقة  �لعناية  �رشورة   -  3
�لرب�مج �لإعالمية.

�لعربي  بالل�صان  �لفائقة  �لعناية  �رشورة   -  4
�لكرمي  �لقر�آن  لفهم  �لأ�صا�ش  �ملدخل  ه�  �لذي 

و��صتمد�د �لهدى منه.

�لقر�آين  �مل�صطلح  لدر��صة  تخ�ص�ش  �إحد�ث   -  5
يف �لدر��صات �لعليا.

6 - �رشورة عقد ندو�ت علمية مع �ملتخ�ص�صني 
بني  �لعالقة  �إن�صاج  من  ملزيد  �ملختلفة  �لعل�م  يف 

�مل�صطلح �لقر�آين وتلك �لعل�م، وو�صع �لأ�ص�ش �لعلمية 

تلك  لإ�صالمية  ي�ؤ�صل  �لذي  �لتكاملي  للعمل  �ملمهدة 

�ل�رشعية  �لعل�م  يف  �ملخت�صني  بني  بامل�صاركة  �لعل�م 

و�ملخت�صني يف �لعل�م �ملختلفة �لأخرى.

مع  �لعلمي  �لت���صل  على  �لعمل  �رشورة   -  7
�ملختلفة  �لعل�م  يف  �لتخ�ص�صية  �لعلمية  �جلمعيات 

�لقر�آين  �مل�صطلح  من  �ل�صتفادة  �أهمية  لتاأكيد 

وغاياتها  �لعل�م  تلك  روؤية  يف  �ل�رشعية  و�لعل�م 

�ملعرفة  يف  �لإ�صالمية  و�لكليات  �ملفاهيم  �إىل  و�نتمائها 

و�حل�صارة.

�لعل�م  و�أ�ص�ش  فل�صفات  معاجلة  �رشورة   -  8
وتاأ�صلت  ن�صاأت  �لتي  �ملختلفة  و�ملادية  �لإن�صانية 

�ل�صتفادة  لتك�ن  �إ�صالمية،  غري  فكرية  بيئات  يف 

و�لتط�ير لتلك �لعل�م قائما على �أ�صا�ش �إ�صالمي متني 

�ص��بط ومقا�صد.

منهجية  يف  تك�ينية  دور�ت  �إقامة  �رشورة   -  9
�لتعامل مع �مل�صطلح �لقر�آين فهما وتاأ�صيال.

�إىل  �ملختلفة  �لعل�م  يف  �ملتخ�ص�صني  دع�ة   -  10
�لعل�م،  تلك  مل�صطلحات  تاريخية  معاجم  �إجناز  �أهمية 

للنظر يف عالقتها باألفاظ �لقر�آن �لكرمي وم�صطلحاته.

�ملعجم  �إجناز  على  �لتعاون  �رشورة   -  11
�ملفه�مي لألفاظ �لقر�آن �لكرمي وم�صطلحاته.

�لدر��صات  يف  �لباحثني  ت�جيه  �رشورة   -  12
�مل�صطلح  يف  �أبحاثهم  �إجناز  �إىل  �لعل�م،  خمتلف  يف  �لعليا 

�لقر�آين وعالقته بتخ�ص�صاتهم.

�مل�ؤمتر،  هذ�  �أعمال  بطبع  �لتعجيل  �رشورة   -  13
�لعلمية  �جلمعيات  خمتلف  �إىل  لإي�صالها  و�ل�صعي 

�ملتخ�ص�صة يف �صتى �لعل�م يف �لعامل �لإ�صالمي.

و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات. و�ل�صالم 

عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

الجلسة الختامية
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اخــتــتــم بــفــاس يــــوم الــســبــت 17 
15-04-2017م،  املوافق   1438 رجب 
في  للباحثني  الــرابــع  العاملي  املــؤمتــر 
موضوع:  فــي  وعلومه  الــكــرمي  الــقــرآن 
مبختلف  وعالقته  القرآني  "املصطلح 
ال���ع���ل���وم" الـــــذي اســتــمــر ثـــاثـــة أيـــام 
املوافق  15 رجب  من اخلميس  ابتداء 
مؤسسة  تنظيم  مــن  13-04-2017م، 
)مبدع(  العلمية  والــدراســات  البحوث 
بالتعاون مع الرابطة احملمدية للعلماء 
العاملية  واجلامعة  القرويني  وجامعة 
العلمي  واملجلس  مباليزيا  اإلسامية 
احمللي لفاس ومركز تفسير للدراسات 
الثقافة  وجمعية  بــالــريــاض  القرآنية 

اإلسامية بتطوان.
ــمــاء  ــعــل وقـــــد حـــضـــر ثـــلـــة مــــن ال

الشرعية  العلوم  في مجال  والباحثني واخلبراء 
واإلنسانية واملادية لتدارس موضوع: "املصطلح 

القرآني وعاقته مبختلف العلوم"
أوال إشكاالت املؤمتر:

عن  لإلجابة  انطلق  املؤمتر  إن  القول  ميكن 
عدة إشكاالت منها:

على  والشهود  النهضة  لألمة  هل ميكن 
الرؤية  مــن  عليها  ورد  مبــا  الــنــاس 

املادية للعلوم التي فصلت بني 
الوحي والعلم؟ كيف ميكن 

لـــألمـــة إعــــــادة مــركــزيــة 
ــــرآن الــــكــــرمي فــي  ــــق ال

احلضارية  رؤيــتــهــا 
واإلنــســان؟  للكون 
األدوات  هي  ومــا 
الـــــــــتـــــــــي بــــهــــا 
ميـــــكـــــن ولـــــــوج 
عــــالــــم الــــقــــرآن 
لــــلــــكــــشــــف عـــن 
ألفاظه  حــقــائــق 
ومــفــاهــيــمــه في 
ــهــا بــالــلــه  ــت عــاق

واإلنــســان  تعالى 
والـــكـــون والـــزمـــان 

واملـــــــكـــــــان؟ وكـــيـــف 
ميكن دراسة املصطلح 

ــرآنــي لــتــبــني دالالتـــه  ــق ال
وإقـــامـــة املــصــطــلــح األصــل 

وتــرشــيــد الــفــكــر والــعــمــل؟ ومــا 
بالعلوم؟  الــقــرآنــي  املصطلح  عاقة 

ـــي اإلبـــــــداع الــعــلــمــي  ومــــا حــجــم حـــضـــوره ف
للمسلمني قدميا وحديثا؟ وما هو الطريق لبناء 

وإجناز املعجم املفهومي للقرآن الكرمي؟
ثانيا أهداف املؤمتر:

حصر املؤمتر أهدافه في ثاثة أهداف:
في جهود  الكرمي  الــقــرآن  مركزية  بيان   -  1

نهضة األمة.
2 - بيان حضور القرآن الكرمي في مختلف 

علوم األمة.
املفهومي  املعجم  إجنــاز  على  التعاون   -  3

للقرآن الكرمي.
ثالثا قضايا املؤمتر:

ســـارت عـــروض املــؤمتــر وكــلــمــات جلساته 
املركزية  األهـــداف  إبـــراز  اجتــاه  فــي  االفتتاحية 

للمؤمتر:
� أوال قضية مركزية القرآن الكرمي في 

جهود نهضة األمة:
فقد وردت في املؤمتر كلمات وفقرات عديدة 

تؤكد هذا املسعى فعلى سبيل املثال:
- عكست ديباجة املؤمتر هذا الهم ووجهت 
املــركــزيــة وضـــرورة  إلــى هــذه  الباحثني  أنــظــار 

البداية  فــي  األمـــة  منه  انطلقت  ممــا  االنــطــاق 
أقــوم في  للتي هي  الــذي يهدي  القرآن  "من هذا 
األمر كله؛ في الرؤية واملنهاج واملمارسة: الرؤية 
اجلــامــعــة فــي الــتــصــور، واملــنــهــاج اجلــامــع في 
حملة  لــدى  اجلامعة  واملمارسة  السير،  مراحل 

لي املنهاج. الرؤية وُمَنزِّ
ومــا اجتمعت هــذه األمــة ولــن جتتمع يوما 
ــهــاج اجلــامــع  ــن إال عــلــى الـــرؤيـــة اجلــامــعــة وامل
في  ذلك  وكل  اجلامعة.  والشخصية 

القرآن أو من صنع القرآن".
ــــــرز الـــدكـــتـــور  كـــمـــا أب
عـــبـــاس اجلـــــــراري في 
كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة 
فقال:  املركزية  هذه 
"نــــــحــــــن نــــعــــرف 
أن  جـــــمـــــيـــــعـــــا 
ــــرآن كــتــاب  ــــق ال
بأحكامه  جامع 
وشــــــرائــــــعــــــه 
وقـــــــــيـــــــــمـــــــــه 
وبـــــعـــــلـــــومـــــه 
ـــــة،  ـــــي ـــــون ـــــك ال
ـــــه  ـــــوم ـــــل ـــــع وب
العقلية الدقيقة، 
ومبــــــا فـــيـــه مــن 
فيه  قصص، ومبــا 
األمم  ــــار  أخــــب ــــن  م
الــســابــقــة والــاحــقــة، 
ــإعــجــازه  ولـــكـــن كـــذلـــك ب
إلى  يحتاج  ومبــا  البياني، 

فهمه حتى يتدبره الناس"
أما اللجنة املنظمة فقد كان توكيدها 
صريحا في الدعوة إلى جعل القرآن الكرمي مركز 
"وأمــا  كلمتها  فــي  ورد  حيث  األمـــة  اهــتــمــامــات 
األمــة  نهضة  فــي جهود  الــكــرمي  الــقــرآن  مركزية 
فذلك ما يشهد له القرآن نفسه الذي ما زال غضا 
سائر  على  الله  كام  فضل  وإن  محفوظا.  طريا 
الكام كفضل الله على خلقه. لم تنل منه القرون 
»جاء  ملوسى حني  قال اخلضر  كما  إال  والعقول 
نقرة  فنقر  السفينة  حــرف  على  فوقع  عصفور 
أو نقرتني في البحر فقال اخلضر يا موسى ما 
هذا  كنقرة  إال  الله  علم  من  وعلمك  علمي  نقص 

العصفور في البحر« )صحيح البخاري(".
ومـــن جــهــتــه أكـــد الــدكــتــور عــصــام البشير 
"إن موضوع  قائا:  الكرمي  القرآن  نفسه مركزية 
املؤمتر في دورته هذه الرابعة، جلدير باإلشادة 
واالهتمام وتكريس اجلهد، ذلك أن القرآن الكرمي 
هــو أصـــل املــــدد وعـــني الـــرشـــد، وهـــو املــعــجــزة 
ملا  البشرية،  األزمـــان وتــطــور  مــر  اخلــالــدة على 
اشتمل عليه من تبيان األحكام ومسائل احلال 
واحلرام، باإلضافة إلى أخبار املاضني وحوادث 
معاماتهم  في  الناس  يحتاجه  وما  املتأخرين، 

وأمور معاشهم.

وملا كان القرآن املجيد ذا عاقة وثيقة بالنظم 
ذات  فــي  فهو  األخـــاق،  ودســاتــيــر  االجتماعية، 
الوقت ذو عاقة بالعلوم كافة"، كما أبرز الدكتور 
أمال جال رئيس جامعة القرويني هذه املركزية 
الناس  "فعلوم  االفتتاحية:  كلمته  في  قــال  حني 
كلها ينبغي لها أن تدور في فلك كتاب الله تعالى 
تطلبا لتعقله، وتوسا لتدبره، واستدرارا لهداه 
فحا،  عاملا  العلم  حامل  يكون  وحينئذ  وعلمه؛ 
ويكون علمه حجة ورحمة، ويكون بعلمه منتفعا 

راشدا، وللخلق نافعا مرشدا".
النهضة  في  وأولويته  الهدف  هذا  وألهمية 
العلمية والفكرية لألمة وألولويته ضمن أهداف 
توصيات  عــدة  إلــى  املؤمتر  انتهى  فقد  املؤمتر 
ــقــرآن مــركــز العلوم  ال إلــى جعل  ــدعــوة  ال كــانــت 
واملـــعـــارف أول تــوصــيــة "ضــــرورة نــشــر الــوعــي 
العلمي بقضية مركزية القرآن الكرمي ومرجعيته 
وقصدًا  وتأسيسًا  تأصيًا  األمــة  علوم  بناء  في 
وغاية ومعالم وضوابط" وما بعده من توصيات 
ما هي إال تفصيل لكيفية حتقيق مركزية القرآن 
الكرمي في التعليم واإلعام وفي مختلف العلوم 
وفي   واملــاديــة  واإلنــســانــيــة  والشرعية  اللغوية 

سائر مجاالت البحث العلمي ومشاريعه..
�  القضية الثانية: بيان حضور القرآن 

الكرمي في مختلف علوم األمة.
املؤمتر  عــروض  محور  القضية  هــذه  كانت 

السابقة  الــقــضــيــة  عــن  فـــرع  وهـــي 
قــضــيــة مـــركـــزيـــة الــــقــــرآن الــكــرمي 
ومــحــوريــتــه فــي اهــتــمــامــات األمـــة، 
حــيــث تــوجــهــت مـــحـــاور املــؤمتــر 
املصطلح  صلة  بيان  إلى  وعروضه 
وامتداد  العلوم  مبختلف  القرآني 
سائر  في  وعموديا  أفقيا  حضوره 
ما أبدعه املسلمون من علوم، وهي 
دائرة  علوم تسير في دوائــر ثاث: 
العلوم  ودائــــرة  الشرعية،  الــعــلــوم 

اإلنسانية، ودائرة العلوم املادية.
وعالقته  القرآني  املصطلح  أوال: 

بالعلوم الشرعية:
وقد خصص لكل دائرة من هذه 

الدوائر جلستان علميتان:
ــســة األولـــــــى تـــدارســـت  ــاجلــل ف
بالعلوم  القرآني وعاقته  املصطلح 
الوقوف  جهة  من  خاصة  الشرعية 
ــى حتـــديـــد "مـــفـــهـــوم املــصــطــلــح  عــل
واملفسرين  املعجميني  لدى  القرآني 
اشتغلت  مــا  وهــو  واملصطلحيني" 
زمرد  فريدة  الــدكــتــورة   ورقــة  عليه 
)أستاذة مبؤسسة دار احلديث احلسنية 

– جامعة القرويني-الرباط(.
وحتديد داللة "املصطلح في لغة 
القرآن الكرمي" الذي رامت معاجلته 
ورقة الدكتور عز الدين البوشيخي 

للغة  التاريخي  الدوحة  التنفيذي ملؤسسة معجم  )املدير 

العربية- قطر(.
املصطلح  عاقة  حيث  من  أمــا 
ـــرآن فــكــانــت  ـــق الـــقـــرآنـــي بــعــلــوم ال
"عاقة  بينت  األولى  ورقتان:  هناك 
الــقــرآن"  بعلوم  القرآني  املصطلح 
بوسامة  فاطمة  للدكتورة   وهــي 
)أستاذة مبؤسسة دار احلديث احلسنية 
القرويني-الرباط(.والثانية  جامعة   –
وقفت عند "عاقة املصطلح القرآني 
الــتــاوة  مصطلح  التجويد:  بعلم 
منــوذجــا"، وهــو مــا حــاولــت بيانه 
ورقة الدكتور الطيب شطاب )أستاذ 
أكادير(   - والتكوين  التربية  مهن  مبركز 
فــي حــني اشــتــغــل الــدكــتــور محمد 
الـــســـرار )رئـــيـــس مـــركـــز ابــــن الــقــطــان 
للدراسات واألبحاث في احلديث الشريف 
"املصطلح  صلة  ببيان  العرائش(  العطرة،  والسيرة 

القرآني وعاقته بعلوم احلديث".
أما اجللسة الثانية فقد تكفلت بتبني عاقة 
املصطلح القرآني ببقية العلوم الشرعية األخرى 
ومدى حضوره فيها؛ وهكذا وقفت ورقة الدكتور 
مصطفى الزكاف )أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي 
بعلم  وعاقته  القرآني  "املصطلح  عند  تطوان(   -
أصــول الــديــن" ، وأبـــرزت ورقــة  الدكتور حميد 
مكناس(   - إسماعيل  املولى  بجامعة  )أســتــاذ  الوافي 
الفقه"  أصــول  بعلم  وعاقته  القرآني  املصطلح 
في حني تناول الدكتور امحمد العمراوي )أستاذ 
بجامعة املولى إسماعيل - مكناس( "املصطلح القرآني 
وفي   ، الفقه منوذجا"  بالفقه: مصطلح  وعاقته 
قدمت  األخـــاق  بعلم  الــقــرآنــي  املصطلح  عاقة 
)أستاذة  زيــان  للدكتورة جميلة  األولــى   ورقتان: 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس( أبرزت فيها 
عاقة "املصطلح القرآني والتنمية الذاتية: قراءة 
السياق  نفس  وفي  التزكية منوذجا"  مفهوم  في 
مبركز  )أستاذة  دخوش  كلثومة  الدكتورة  تناولت 
في  العاقة  هــذه  وجـــدة(   - والتكوين  التربية  مهن 
القرآني  "املصطلح  عنوان  حملت  التي  ورقتها 

وعاقته بعلم األخاق".
ثانيا: املصطلح القرآني وعالقته بالعلوم اإلنسانية:
وقد خصصت اجللسة الثالثة لتبني حضور 

 باحثون ومتخصصون يتدارسون يف املؤتمر العاملي الرابع للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه موضوع:
"المصطحل القرآين وعالقته بمختلف العلوم" 

تتمة ص: 15

قناة السادسة في تغطيتها ألنشطة املؤمتر 
)حوار مع الدكتور سعيد شبار

رئيس املجلس العلمي احمللي - بني مالل(

ان��ت��ه��ى 
ال����م����ؤت����م����ر إل����ى 

الدعوة  كانت  توصيات  ع��دة 
العلوم  مركز  ال��ق��رآن  جعل  إل��ى 

نشر  "ض��رورة  توصية  أول  والمعارف 
القرآن  مركزية  بقضية  العلمي  الوعي 

الكريم ومرجعيته في بناء علوم األمة تأصياًل 
وتأسيسًا وقصدًا وغاية ومعالم وضوابط" وما 
بعده من توصيات ما هي إال تفصيل لكيفية 
تحقيق مركزية القرآن الكريم في التعليم 
اللغوية  العلوم  مختلف  وفي  واإلع��الم 

وفي   والمادية  واإلنسانية  والشرعية 
العلمي  البحث  مجاالت  سائر 

ومشاريعه.

اجللسة الرابعة
املخصصة للمصطلح القرآني وعالقته بالعلوم اإلنسانية

العدد : 477  قراءة في أعمال المؤتمر
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ــــــح  املــــــصــــــطــــــل
العلوم  فــي  الــقــرآنــي 
علوم  خاصة  اإلنسانية 

اللغة واألدب.
ففي اجلانب الداللي والبياني تناول الدكتور 
املالك  عبد  بجامعة  ــاذ  )أســت بـــودرع  الرحمن  عبد 
السعدي - تطوان( "من َجوامع املُْفَردات القرآنية: 

الُقرآنّي  اخلــطــاب  َتــراُبــط  فــي  البيان  مركزية 
األمراني  حسن  الدكتور  أمــا  بنائه"  ووحـــدِة 
)ســابــقــا((   - األول–وجدة  محمد  بجامعة  )أســتــاذ 
القرآن  "ألفاظ  مسألة حضور  ورقته  فتناولت 
الكرمي في الشعر املعاصر)ملاذا تركت احلصان 
وحيدا( حملمود درويش منوذجا"، وفي عالقة 
العربي  النقد  القرآني مبصطلحات  املصطلح 
)أستاذ  ســالوي  رشيد  الدكتور  ورقــة  انصبت 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس( على بيان 
عنوان:  القدمي حتت  النقد  في  احلضور  ذلك 
في مصطلحات  وأثرها  الكرمي  القرآن  "ألفاظ 
الدكتور  ورقة  واجتهت  القدمي"  والنقد  األدب 
محمد  بــجــامــعــة  )أســـتـــاذ  الــيــعــقــوبــي  مصطفى 
األول - وجــدة( إلى تبني تلك العالقة في النقد 
األدبي العربي احلديث فكانت ورقته بعنوان: 
"املصطلح القرآني وعالقته بنماذج من النقد 

األدبي العربي احلديث".
في  الرابعة  اجللسة  أشــغــال  وتواصلت 
تبني املصطلح القرآني وعالقته ببقية العلوم 
النفس وعلم االجتماع  اإلنسانية خاصة علم 
وهكذا  االستراتيجية  وعلوم  االقتصاد  وعلم 
)مدير  الطارقي  الله  عبد  الدكتور  ورقة  ركزت 
األبحاث والدراسات مبركز قراءات لبحوث ودراسات 
الشباب- جدة( على استجالء "عالقة املصطلح 
القرآني بعلم النفس"، وتناولت ورقة الدكتور 

لدى  )خبير  األشــقــري  الــبــكــدوري  احلميد  عبد 
والــعــلــوم  والــثــقــافــة  للتربية  الــعــربــيــة  املنظمة 
الــربــاط(  الــتــعــريــب-  تنسيق  مكتب  )ألــكــســو(- 
االجتماع"،  بعلم  وعالقته  القرآني  "املصطلح 
االقتصاد"  بعلم  القرآني  املصطلح  "عالقة  وفي 
جاءت ورقة الدكتور علي يوعال )أستاذ القتصاد 
بفاس"،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية 
الدراسات  في  )خبير  بريش  الدكتور محمد  أما 
فتناولت  قــطــر(   - واالسترتيجية  املستقبلية 
"املصطلح القرآني وعالقته بعلوم االسترتيجيا".
املصطلح القرآني وعالقته بالعلوم املادية:

وكـــانـــت هـــذه الــقــضــيــة مـــوضـــوع مــدارســة 
تناولت  قــد  والــســادســة،  اخلــامــســة  اجللستني 
بعلوم  الــقــرآنــي  املصطلح  هــذا احملـــور  ورقـــات 
الرياضيات  املعمارية وعلم  والهندسة  الهندسة 
وعلمي الفيزياء والكيمياء وعلم البيئة والتنمية 

وعلم الطب وعلوم البحار والفالحة  
الــقــرآنــي  املصطلح  "عــالقــة  مــوضــوع  فــفــي 

ــتــور خالد  ــدك مبــصــطــلــحــات الــهــنــدســة" قـــدم ال
فــائــق الــعــبــيــدي )مــهــنــدس بــشــركــة املــهــنــدس 
 – الهندسية  لــالســتــشــارات  ســفــاريــنــي  عــدنــان 
القرآني وعالقته  "املصطلح  دبــي(  ورقته، وفي 
عبد  املهندس  ورقة  كانت  املعمارية"   بالهندسة 
الهندسة  فــي  )مــتــخــصــص  الــصــاحلــي  الــعــزيــز 
"املصطلح  موضوع  وفــي  الــربــاط(،  املعمارية- 
القرآني وعالقته بعلم الرياضيات" قدم الدكتور 
إدريس نغش اجلابري )رئيس مركز ابن البناء 
املراكشي للدراسات والبحوث في تاريخ العلوم 
فــي احلــضــارة اإلســالمــيــة  - الـــربـــاط( ورقــتــه، 

فيزياء  "مصطلحات  مــوضــوع  تــنــاول  حــني  فــي 
الدكتور أنيس  القرآن الكرمي"  الكم في  وكيمياء 
كلية  وعميد  النووية  الكيمياء  )أستاذ  الــراوي 
إلى جانب هذا  العلوم بجامعة بغداد )سابقا(( 
حــظــي مــوضــوع "املــصــطــلــح الــقــرآنــي وعالقته 
بعلوم البيئة والتنمية املستدامة" بدراسة وردت 
في ورقة الدكتور عبد املجيد طريباق )خبير لدى 
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
- إيسيسكو - الرباط(، كما حظي موضوع 
البحار"   بعلوم  وعالقته  القرآني  "املصطلح 
باهتمام الدكتور أحمد احلناش )مهندس في 
علوم البحار واستغالل الثروات البحرية - 
الرباط(، بينما تناول الدكتور محمد غوتي 
العرب– الصيادلة  احتاد  )رئيس  األغضف 
ــا(( "املــصــطــلــح الــقــرآنــي  ــق ــغــرب - )ســاب امل
وعالقته بالعلوم الصحية: مصطلحا املرض 
والشفاء منوذجا"  أما علم الطب فقد تولت 
بكلية  )أستاذ  البياز  محمد  الدكتور  ورقــة 
بن  محمد  بجامعة سيدي  والصيدلة  الطب 
عبد الله- فاس( بيانه في موضوع بعنوان 
الطب"،  بعلم  وعالقته  القرآني  "املصطلح 
وتولت ورقة املهندس إسماعيل أيت باحدو 
)مهندس في علوم الفالحة- الدار البيضاء( 
بعلوم  وعالقته  الــقــرآنــي  "املصطلح  بــيــان 

الفالحة"
� القضية الثالثة جهود علمية في 

دراسة املصطلح القرآني:
وهي القضية التي خصصت لها اجللسة 
عرض  رامــت  وقد  الثالث،  اليوم  في  السابعة 
واملعاصرة  القدمية  العلمية  اجلهود  بعض 
في دراسة املصطلح القرآني وتقوميها وهكذا 
)أستاذ  أجانة  عدنان  الدكتور  ورقــة  تناولت 
موضوع  تطوان(   - السعدي  املالك  عبد  بجامعة 
"جهود أصحاب كتب الوجوه والنظائر في دراسة 
أما  القدامى،  اجلهود  لتقييم  القرآني"  املصطلح 
ورقــة  فتناولتها  واملــعــاصــريــن  احملــدثــني  جــهــود 
)أستاذ  القرشي  الورياكلي  احلــي  عبد  الدكتور 
الله - فاس( حتت  بجامعة سيدي محمد بن عبد 
موضوع "املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن 
للدكتور محمد حسن حسن جبل: منوذج  الكرمي" 
اللسانية"،  العلوم  ضــوء  فــي  تأصيلي  تفسيري 
وورقة الدكتور عبد الرزاق صاحلي )أستاذ بجامعة 
موضوع  في  فــاس(   - الله  عبد  بن  محمد  سيدي 
املصطفوي  حسن  عند  والتفسير  الشرح  "منهج 

 ، الــكــرمي"  الــقــرآن  كلمات  في  "التحقيق  كتاب  في 
)رئيس  الدكتور سعيد شبار  في حني رامت ورقة 
مركز دراسات املعرفة واحلضارة- بني مالل( إلى 
في  اإلسالمي  للفكر  العاملي  املعهد  "جهود  عرض 
دراسة املصطلح القرآني" ، وانبرت ورقة األستاذ 
محمد ملعلم )أستاذ مبدرسة عبد احلميد احساين 
من  "منــاذج  تناول  إلى  الرباط(   - العتيق  للتعليم 
اجلهود احلديثة غير العربية في خدمة املصطلح 
)املدير  فوضيل  مصطفى  الدكتور  أمــا  القرآني"، 
العلمية-  والدراسات  البحوث  ملؤسسة  التنفيذي 
مبدع- فاس( فتناول في ورقته التعريف ب "جهود 
في  )مبدع(  العلمية  والدراسات  البحوث  مؤسسة 

دراسة املصطلح القرآني"
اخلتامية  باجللسة  املؤمتر  جلسات  وانتهت 
التي جمعت خالصات املؤمتر وتطلعاته في خدمة 
البيان  )ينظر  بالعلوم  وعالقته  القرآن  املصطلح 

اخلتامي مع هذا العدد(
إلـــــى أن املــــؤمتــــر متــيــز  وجتــــــدر اإلشــــــــارة 
قدمها  له  ومصاحبة  مــوازيــة  علمية  مبحاضرات 
قدمها علماء أجالء ، فالدكتور عصام البشير  وزير 
األوقاف السوداني سابقا قدم محاضرة افتتاحية 
فــي مــوضــوع "مــعــالــم الــنــهــوض احلـــضـــاري بني 
النجار  الدكتور زغلول  قدم  فيما  األصل والعصر" 
" املصطلح  مــوضــوع  ــي  ف احملـــاضـــرة اخلــتــامــيــة 

القرآني وعالقته بالعلوم الكونية".
قرآنية  بقراءات  املؤمتر  جلسات  تخللت  كما 
في  مــؤثــرة خاصة  وأصـــوات  ذوي حناجر  لــقــراء 

اجللسة ما قبل اخلتامية
خامتة:

إن املــؤمتــر وهـــو يــضــع يـــده عــلــى مــوضــوع 
العلوم"  مبختلف  وعالقته  الــقــرآنــي  املصطلح   "
لــيــنــبــه إلــــى الــلــبــنــة األســـــاس فـــي نــهــضــة األمـــة 
العناية  الضرورة  تلزم  ما  إلى  بوصلتها  ويوجه 
ــاء األمـــة إحــيــاء يحضر فيه  بـــه، وإحـــيـــاءه إلحــي
والعالم  لإلنسان  فهمها  توجيه  في  الكرمي  القرآن 
انقطع  ما  وصــل  في  العلمي  مسارها  وتصحيح 
املــادة، وال  من صلة القرآن بعلوم اإلنسان وعلوم 
وعي حضاري وال شهود حضاري من غير اجلمع 
بني هذه العلوم جمعا يكون فيه القرآن الكرمي هو 

املوجه لها رؤية ومنهاجا ومقاصد.

فاس  ملدينة  احملــلــي  العلمي  املجلس  نظم 
واالعتدال"  الوسطية  دين  "اإلسالم  حتت شعار: 
بني  األمة  "رحمة  موضوع:  في  علمية  محاضرة 
فضيلة  ألقاها  االخــتــالف"،  وأدب  االئتالف  فقه 
األوقــاف  وزيــر  البشير  عصام  الدكتور  األستاذ 
السوداني سابقا ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي 
بالسودان حاليا، وذلك عشية األربعاء 14 رجب 
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باملجلس العلمي احمللي لفاس.
الذكر  من  بينات  بآيات  احملاضرة  افتتحت 

احلكيم، ثم قدم األستاذ العالمة عبد احلي عمور 
رئيس املجلس العلمي احمللي ملدينة فاس فضيلة 
احملاضر الدكتور العالم النحرير عصام البشير 
العلمية  وإسهاماته  وأعماله  سيرته  من  نبذة 
والفكرية والسياسية، ثم أحال الكلمة للمحاضر 
احملفل  هــذا  في  باملشاركة  أبــدى سعادته  الــذي 
حيث قدم عظيم الشكر وجزيل االمتنان للمجلس 
لم  كما  االستضافة،  على  لفاس  احمللي  العلمي 
العاملة  بفاس  اإلشــادة  تنويهه وشكره من  يخل 
ضيافة  وحسن  وعراقتها  بتاريخها  وإعجابه 
ــــم شـــرع  أهـــلـــهـــا، ث
تفكيك  فــي  فضيلته 
عـــنـــوان احملـــاضـــرة 
عــبــر الــتــعــريــج على 
"الــرحــمــة"  مصطلح 
واملـــقـــصـــود مــنــهــا، 
واشــــتــــقــــاقــــاتــــهــــا، 
ــى  ـــــوف عــل ـــــوق ـــــال ف
بني  "الــفــقــه"  مفهوم 
الـــــيـــــوم واألمــــــــس، 
ــتــأصــيــل لـــه من  وال
مــصــادر الــشــريــعــة، 
كلماته  راحـــت  كــمــا 
على  لتقف  تــرفــرف 

املقصد  لتبني  "االئــتــالف"  مصطلح 
ـــهـــذه املــقــاصــد  مـــنـــه والــتــمــثــيــل ل
إلى  املطاف  به  لينتهي  والغايات، 
هو  وهــل  "االخــتــالف"  مفهوم  بيان 
فرصة  تفته  لــم  كما  ال؟  أم  رحــمــة؟ 
اإلشـــــارة إلـــى ضــــرورة عــمــل األمــة 
ومراعاة  االخــتــالف،  تدبير  بحسن 
يــكــون  ال  حــتــى  ــــالف،  االخــــت أدب 
األخــوة  على  اخلـــالف خصما  هــذا 

اإلسالمية.
الوقوف  إلى  فضيلته  انتقل  ثم 
الذي  �هو  تعالى:  قوله  معنى  على 
أن�����زل ع��ل��ي��ك ال��ك��ت��اب م��ن��ه آي���ات 
وأخ��ر  ال��ك��ت��اب  أم  ه��ّن  حمكمات 
تفكيك  عــبــر  وذلـــك  متشابهات..�، 
الكرمية  اآليــة  هــذه  وتدبر  وتفسير 

من  عليه  وقــف  مــا  لبعض  والتمثيل 
األمثلة  مــن  منـــاذج  خــالل  مــن  ومقاصد  معاني 
واقعنا  من  وأخــرى  الصالح  للسلف  التاريخية 
املعاش، كما لم تخل محاضرته من نكت وطرف 
مع احلضور الكبير فراح كالبلبل الصداح ينثر 

تالد الشعر هنا وهناك.
وإقباال  كثيفا  حضورا  احملاضرة  وشهدت 
فضيلة  ومحبي  العلم  طلبة  طــرف  مــن  واســعــا 

الدكتور عصام البشير، وفي التفاتة كرمية قدم 
العالمة عبد احلي عمور رئيس املجلس العلمي 
لألستاذ  وتــذكــاريــة  رمــزيــة  هدية  لفاس  احمللي 
الدكتور البشير مفخرة السودان، كعربون محبة 

وإكرام.

د. عصام البشير يحاضر بفاس في موضوع: "رحمة األمة بني فقه االئتالف وأدب االختالف"
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للباحثني  الــرابــع  العاملي  املــؤمتــر  أنهى 
العلمية  أشغاله  وعلومه  الكرمي  الــقــرآن  في 
مبحاضرة علمية مع أحد العلماء املتخصصني 
في اإلعجاز العلمي إنه الدكتور زغلول النجار  
فــي مــوضــوع "املــصــطــلــح الــقــرآنــي وعالقته 
بالعلوم الكونية". وقد استهل احملاضر كالمه 
اإلسالمية،  احلضارة  في  العلم  قيمة  ببيان 
وبتوجيه  القرآني  مبفهومه  العلم  وحضور 

يبدعون  املسلمني  جعلت  بكيفية  الوحي 
ـــعـــارف مـــن رؤيـــة  فـــي شــتــى الــعــلــوم وامل
إميانية من غير فصل بني الوحي والعقل 
ومن غير صراع بني العلم والدين، وبذلك 

حققت أعظم حضارة في تاريخ البشرية.
الكرمي  القرآن  أن  بيان  إلى  انتقل  ثم 
الدقة  فــي  غــايــة  علمية  إشــــارات  تضمن 
العلمية واإلعجاز، وأن إدراك سر اإلعجاز 

ألفاظه  معاني  إدراك  على  متوقف  القرآني 
وكلماته" فإذا لم نفهم داللة الكلمة يضيع منا 
املعنى بالكامل ويضيع منا وجه اإلعجاز في 

هذه اآلية".
ــى اســتــعــراض اآليــات  ــك إل ودلـــف بعد ذل
السماء  الفلكي كمصطلح  املجال  في  العلمية 
واألرض واإلشارات الواردة في ذلك في جمع 

القرآنية وتقريب  اللغة  أســرار  فقه  دقيق بني 
احلقائق العلمية.

وقد جتاوب اجلمهور احلاضر مع الدكتور 
ـــك فـــي حــجــم احلــضــور  احملـــاضـــر، جتــلــى ذل
وجهها  التي  األسئلة  طبيعة  وفــي  ونوعيته 

اجلمهور لفضيلة احملاضر.

الكرمي  القرآن  في  للباحثني  الرابع  العاملي  املؤمتر  افتتح 
عصام  الدكتور  ألقاها  عامة  افتتاحية  مبحاضرة  وعلومه 
البشير رئيس املجمع الفقهي بالسودان ووزير األوقاف سابقا 

في موضوع "معالم النهوض احلضاري بني األصل والعصر"
مفهومية  حتديدات  بتقدمي  كلمته  احملاضر  استهل  وقــد 
خالصة  وأنــهــا  الــبــداوة  يقابل  احلــضــارة  مفهوم  بيان  منها 
تفاعل اإلنسان مع الكون واحلياة. ومنها التميز بني التفاعل 

احلضاري والغزو احلضاري
تقوم عليه احلضارات  الذي  إلى عرض األسس  انتقل  ثم 
البشرية وهو املشترك الديني/ اإلنساني/ احلضاري ويتجلى 

ذلك في قواعد :
- اإلميان بوحدة اإلنساني

- اإلميان بأن الكرامة ملطلق بني البشر
- اإلميان بأن إعمال األخوة اإلنسانية أولى من إهمالها

- اإلميان بأن اختالف البشر
- اإلميان بالتعارف بني البشر

وليست  السلم  التعامل   فــي  األصــل  أن  على  التأكيد   -
احلرب إال استثناء

وقد فصل احملاضر هذه القواعد وأصلها من خالل القرآن 

السنة والسيرة وصحح من خاللها اختالالت الواقع وكثير من 
الفهوم الرائجة.

إضافة إلى ذلك تناول احملاضر مفهوم الوعي احلضاري 
من خالل ما أسماه بسباعية تتكون من سبعة مبادئ عرضها 
كاآلتي ومن خاللها أيضا بني املنهج السليم واحلكيم الكتساب 
والوسطية  االعـــتـــدال  يــؤطــره  سليم  وســلــوك  صحيح  وعـــي 

واحلكمة الواقعية، وهذه السباعية هي:
- العقيدة الدافعة
- الشرعة الرافعة

- املقاصد احلافظة
- القيم احلاكمة
- األمة اجلامعة
- السنن الفاعلة

- احلضارة الشاهدة
والواقع أن جمهور املؤمتر عاش حلظات علمية وتربوية 
البصير  العالم  وتوجيهات  والفوائد  بالدرر  غنية  توجيهية 

والداعية اخلبير في تصحيح املفاهيم والتوجيه الراشد.
القادمة إن  ولقيمة احملاضرة سنعود لنشرها في األعداد 

شاء الله تعالى.

في  للباحثني  الرابع  العاملي  املؤمتر  أعمال  يفتتح  البشير  عصام  الدكتور 
القرآن الكرمي وعلومه مبحاضرة في موضوع:

معالم النهوض احلضاري بني األصل والعصر

في احملاضرة اخلتامية العامة: 
الدكتور العالم زغلول النجار يحاضر في موضوع:

املصطلح القرآني وعالقته بالعلوم الكونية

موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم

من تأليف الدكتور زغلول النجار
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