
 

  ى" اليت ستلقالقرآنبين النص والواقع  فهم: " حولهذا امللتقى الدويل جلسات  أرحِّب بكم مجيعا يف      
فيه  برينفيها عشرات البحوث واملداخالت العلمية عن كيفية فهم القرآن الكرمي، من طرف الدارسني واملتد

أو   البشري واإلسالمي سواء كان هذا الواقع ماضيامينعقوهلم وضمائرهم يف فهمه وربطه بواقع جمتمعنا واحملكِّ 
يف   حاضرا أو مستقبال، إذ ال ميكننا أن نفهم قرآننا يف احلاضر و يف املستقبل دون معرفة كيف فهمت آياته
مث   ،املاضي، بطريقة سليمة يف العصور الزاهرة لإلسالم واملسلمني، وخصوصا يف عصري النبوة واخلالفة الراشدة

، وخصوصا املاضي القريب جدا والذي أصبح يشكل حاليا عصرنا كيف فهمت هذه اآليات يف باقي املاضي
ومن خيوضون  ،للفتاوىاحلاضر واملمتد، من اختالفا رهيب بني الشَّارحني واملفسِّرين ورجال الدين، ومن يتصدون 

 لداننا العربية واإلسالمية.والتنظيمي يف ب ، ومشكالت الواقع االجتماعي والسلوكييف السياسة
 
 
 

االستعمارية فالتطرف الفكري واإلرهاب والتكفري وإثارة الفنت البينية والتآمر على اإلخوة والبلدان والتبعية للدول 
ة الدكتاتورية،  بوحثها على إعادة استعمار أقطارنا العربية اإلسالمية بدعوى الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحمار 

خاطئا وإجراميا، لتربير  وبتوظيف بعض اآليات القرآنية توظيفا شعار اجلهاد يف سبيل اهللكلها كانت حتت 
وإسرائيل،  بيةاخليانية ضد دولنا وإخوتنا ومقدساتنا وأوطاننا وخدمة ألجندة الدول االستعمارية الغر ات السلوك

 ار يف احلكم أو الوصول إليه.ومصاحل دنيوية لفئات ضالة من املسلمني ولنخب سياسية ال يهمها إال االستمر 
أصبحنا نشكل صورة قائمة أمام العامل وأحلقنا هذه الصورة السوداء بديننا احلنيف والقرآن الكرمي وهلذا      

ما هو سليم ومفيد يف جمتمعنا  وأصبحنا وقرآننا سخرية يف نظر احلاقدين علينا وعليه أي القرآن، وعلى كل
 هذه الدول االستعمارية وهيمنتها على العامل.  مصاحل املعاصر ويشكل عائقا أمام

لذلك، علينا يف هذا امللتقى ويف غريه أن ندرس ونتدبر يف الفهم السليم آليات القرآن ربطها بالواقع املعيش يف 
 جمتمعاتنا اإلسالمية، وإبراز خمالفة أغلب هذا الواقع ملعاين هذه اآليات ودالالهتا ومقاصدها، كما علينا أن نربط

فهمنا للقرآن مبنجزات العلوم املختلفة يف الفضاء والطبيعة واحلياة واإلنسان، فمنجزات خمتلف العلوم وحقائقها 
، ألن هذه احلقائق العلمية املتجددة واملتنافية تساعدنا كثريا يف فهم بعض اآليات اليت مل يستطع أسالفنا فهمها

عروفة وهي أن هذه املنجزات مل تصل إليها البشرية يف بيئتنا مل تكن متوفرة يف عصرهم، مع اإلشارة إىل حقيقة م
 اإلسالمية على امتداد الكرة األرضية، يف القرون األخرية و يف العقود األخرية.



 الفكر والعقل فيه أيضا، ملاذا ال تتيح جمتمعاتنا وإعمالوهذا هو موضوع آخر حيتاج إىل دراسات وحبوث  
النبوية            البيئية خالفا ملا حيتويه القرآن الكرمي والسنة اإلسالمية املعاصرة إال احلروب والفنت واخلصومات

 املطهرة.
كم فيه إىل املنهج      وأخريا أمتىن لنا مجيعا التوفيق يف أعمال وجلسات هذا امللتقى الذي علينا أن حنت     

 روحات واآلراء املخالفة حىت نصل يف األخري إىل نتائج مشرتكة وتوصياترحابة الصدر يف تقبل الطالعلمي و 
 .دفةمفيدة وها

 

 
 


