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)ورقة أولية لديباجة املؤتمر ومحاورﻩ والئحة ببعض أسماء املحاضرين ،وشروط املشاركة فيه(
 ٩ ،٨ ،٧ربيع األول ١٤٣٩هـ ،املوافق  ٢٧ ،٢٦ ،٢٥نوفم ﺮ ٢٠١٧م
إستانبول – الجمهورية ال ﺮكية
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مقدمة
ينظم مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية بمؤسسة الفرقان لل ﺮاث اإلسالمي مؤتمرا دوليا حول القرآن الكريم تحت عنوان:
"القرآن الكريم من الت يل إ ى التدوين" )أي من مرحلة الو ي امل ل إ ى مرحلة املصحف املخطوط ،ما ب ن القرن األول والقرن
ّ
الرابع الهجري( ،وذلك أيام السبت واألحد االثن ن  ٩ ،٨ ،٧ربيع األول ١٤٣٩هـ ،.املوافق  ٢٧ ،٢٦ ،٢٥نوفم ﺮ ٢٠١٧م بمدينة
استنبول – الجمهورية ال ﺮكية ،بإذن ﷲ تعا ى.
فبعد أن تناولت مؤتمرات ّ
مؤسسة الفرقان السابقة املخطوط من حيث ّ
أهميته بالحفاظ عليه والدعوة إ ى مدارسته ،ومن حيث
هو صناعة راقية ي رقه وورقه وتجليدﻩ وأحبارﻩ وتزيينه ،وبحثت ي كيفية حفظه وصيانته ،ثم انتقلت بعدها إ ى أعمال التحقيق
ّ
ّ
االجتماعية
ي مجاالت العلوم التجريبية وعلوم األرض ،تالها مجال العلوم
واالنسانية ،وكان آخر مجال تناوله املؤتمر السابع هو
ّ
ُ
واللغة العربية ،باعتبار ّأن اللغة العربية ي لغة القرآن الكريم ،وحامل ال ّ ﺮاث املخطوط ّ
بموادﻩ .و ي اية هذا
مخطوطات األدب
ّ
املؤتمر أو أعضاء مجلس الخ ﺮاء أن تتجه املؤسسة إ ى ال ﺮك ع ى املصاحف املخطوطة ،وأن يتناول املؤتمر الثامن القرآن
ً
ً
الكريم من مرحلة الو ي امل ل لح ن أن يصبح مصحفا مخطوطا .وخاصة وأن وقت انعقاد املؤتمر حان مع حمالت التشويه ال
طالته وتجاوزت كل الحدود.
ّ
ّ
فكلما ُع ِ ﺮ ع ى صحائف من مصاحف قديمة تعود إ ى القرون األوى لإلسالم ،عادت إ ى الواجهة املحاوالت املنظمة القديمة
الجديدة من ِق َبل بعض األوساط األكاديمية االستشراقية والعلمانية للتشكيك ي وحدة النص القرآني وصحته وصحة تواترﻩ،
ونشر املطاعن والش ات واإل ام أ م ّ
توصلوا إ ى حقائق علمية ّ
هامة عن تاريخ القرآن وطرق جمعه وتوثيقه وتدوينه ،مغايرة
ملا يعرفه الناس ،وتبلغ م السعادة مداها ،والنشوة من اها ،أن فازوا  -بزعمهم -بنتائج باهرة ي إثبات تحريفه ،و ي التشكيك
وحيا ً
ي كونه ً
إلهيا ألزم ﷲ عز وجل ذاته العلية بحفظه ،إذ قال تعا ى﴿ :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾..
–

وقد أحدث العثور ع ى صفحت ن من مصحف قديم محفوظ ي مكتبة جامعة برمنغهام ،منتصف العام  ،٢٠١٥ضجة
إعالمية كب ﺮة ،فحاولت هذﻩ األوساط ،بشكل ممنهج ومدروس ،ال َ
ﺮويج لفكرة أن النص القرآني كان ،ي أغلبه،
ً
موجودا قبل بعثة الرسولﷺ) ،وذلك بناء ع ى نتائج الفحص الكربوني املشع الذي أجري ع ى الصفحت ن املذكورت ن
ً
آنفا ،وال أسفرت ع ى أن املخطوطة القرآنية تعود إ ى الف ﺮة ما ب ن ٦٤٥ – ٥٦٨م!(.
والحق أنه ليس ثمة استغراب من تلك األوساط ،وما ذهبت إليه من بث الشكوك والتخمينات بقصد التشويش ع ى عقول
املشكك ن والفئات ال تعيش ضحية ضعف مستوى الو ي أو ال أسلمت حديثا ،والتالعب ا ...لكن املث ﺮ للح ﺮة واالستغراب
ع ى السواء ذلك التململ الواضح لدى املؤسسات والشخصيات اإلسالمية ي ّ
الرد ع ى تلك الحملة املغرضة ،حيث ظهر تباين
ّ
صارخ ي املواقف والرؤى ،ولم يكن هذا التباين متعلقا باإليمان ب ّأن القرآن الكريم هو كالم ﷲ امل ل ع ى صاحب الرسالة ﷺ
للعامل ن كافة ،ولكنه إنما تعلق بطريقة التعامل مع هذﻩ الحملة املمنهجة ومثيال ا ،إذ لم نجد من ين ﺮي لهذﻩ الهجمة الشرسة،
ويرد كيدها من العلماء املتخصص ن األكفاء ،ي وثبة علمية ّ
ّ
جادة ،وموقف موحد واضح ،وبأبحاث أكاديمية متم ة ،بعي ًدا عن
األسلوب األدبي الوعظي أو العاطفي الشخصاني أو الصحفي اإلنشائي أو أسلوب الشتم والتجريح ،وذلك بغية ّرد األمور إ ى نصا ا،
واإلجابة بشكل علم عن الش ات واملطاعن ال تثار حول :تاريخ جمع القرآن الكريم ،وتاريخ تدوينه وطرق توثيقه ،وموضوع رسم
املصاحف القديمة وتنقيطها ،وموضوع األحرف السبعة واملطاعن املثارة حولها ،وموضوع القراءات ،إضافة إ ى املوضوعات الهامة
األخرى كموضوع املخطوطات القرآنية والعناية ا ودراس ا ،وموضوع »املصحف العثماني« ،وموضوع »االختالف املزعوم ب ن
عثمان وابن مسعود ر ﷲ ع ما« ،وموضوع »مصاحف مسجد عمرو بالفسطاط ورقاع مسجد صنعاء« ،وموضوع »الفحص
الكربوني املشع للمخطوطات عموما واملخطوطات القرآنية خصوصا واملوقف من هذا النوع من الفحص«...إلخ.
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أهداف املؤتمر
ال ّبد من التنبيه ي ناصية األمر إ ى ّأن الهدف األساس من تنظيم هذا املؤتمر ليس ً
ناجما عن ّردة فعل ع ى الحملة
منقطعة عن ّ
السياقات العامة املن ِتجة لها؛ بل يس ى إ ى:
األخ ﺮة ال أث ﺮت حول القرآن الكريم،
ٍ
 التنويه إ ى أهمية جمع املخطوطات القرآنية ودراس ا ،ووضع خطة لفهرس ا وتصويرها وتوف ﺮها للعلماء والباحث ن. التفك ﺮ ي وضع خطة لتنسيق الجهود ي نشاطات بحثية مش ﺮكة حول موضوع املؤتمر ،والتعاون فيما ب نالباحث ن والجامعات والجمعيات واملراكز البحثية ،رغبة ي االتفاق ع ى آلية للرد ع ى األوساط األكاديمية
االستشراقية والعلمانية ال تعمل جاهدة للتشكيك ي وحدة النص القرآني وصحته وصحة تواترﻩ ،والتفك ﺮ ي
تأليف مرجع علم أكاديم ي ﺮجم إ ى لغات عدة.
 الحض ع ى إجراء دراسات عملية وأكاديمية جادة وموحدة ملواجهة الش ات ال تثار حول النص القرآني. التفك ﺮ ي الرد ع ى مشروع كورانيكوم الذي يعمل ع ى توثيق تأريخ النصوص القرآنية ،وتفس ﺮ القرآن ي سياق تطورﻩالتاري ي ،من خالل دراسة االختالفات ب ن  ٣٥طبعة من القرآن الكريم ويعمل أيضا ع ى »النقد التاري ي للمصحف«
للوصول إ ى إعداد »نشرة علمية نقدية للقرآن« .أو »تحرير املصحف« ،بإنشاء نص جديد ،بعد »أن يتم تنظيفه من
األخطاء وال ﺮاكمات التاريخية« ال تراكمت خالل أك ﺮ من  ١٤قرنا!!!
 توحيد املواقف حول موضوع الفحص الكربوني املشع للمخطوطات القرآنية ،وإيجاد مواقع ع ى الشبكةالعنكبوتية ،ومنتديات خاصة بدراسة موضوع االستشراق ومتابعته ،وإعداد الدراسات والتقارير بشأنه وحفظ
الوثائق املتعلقة به ،وإصدار النشرات الدورية ال تالحق كل جديد ي هذا املجال .والتفك ﺮ ي تنظيم مؤتمر دوري
يناقش موضوع االستشراق من جميع جوانبهّ ،
تقدم فيه الدراسات والبحوث واالق ﺮاحات.
محاور املؤتمر
-

أهمية املصاحف املخطوطة والعناية ا :من حيث الفهرسة والدراسة والتدقيق والتحقيق
نسخ املصاحف املخطوطة ي العالم وانتشارها
جهود فهرسة املصاحف املخطوطة ي العالم
التعريف باملصاحف املخطوطة غ ﺮ املنشورة ودراس ا إلغناء املكتبة القرآنية.
خصائص املصاحف املخطوطة ومم ا ا ،ودالل ا ع ى صحة النص القرآني وسالمته من التحريف.
وسائل توف ﺮ مخطوطات القرآن الكريم :املصورات ،النسخ اإللك ﺮونية ،الطباعة الورقية) :تجارب منجزة:
مكتبات ،مؤسسات ،أفراد(

-

-

القرآن الكريم ب ن الحفظ والتدوين
قضايا تدوين النص القرآني:
 تاريخ تدوينه ورواياته وطرقه وأهم محطاته )كتابة القرآن الكريم ي زمن الن ﷺ ،وجمعه ي زمن الصديق،ونسخ املصاحف ي خالفة عثمان.
ُ
 هل ك ِت َب القرآن كله ي زمنه ﷺ مصاحف الصحابة وما آلت إليه. بيان وحدة النص القرآني مع تعدد الرسوم ،وصحة النص وضبطه وصحة تواترﻩ. املراد برخصة األحرف السبعة وعالقة بالصحف ،واملصاحف.قراءات القرآن الكريم والقراءات الشاذة
 أصل القراءات القرآنية ،القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة قبل ابن مجاهد ،وشروط القراءة الصحيحة عندﻩ.مسائل ي املصاحف املخطوطة ح اية القرن الرابع ،وتندرج تحته املوضوعات اآلتية:
 الرسم العثماني ي املصاحف املخطوطة. -عالمات الضبط ي املصاحف املخطوطة

4

 عدد اآليات والتجزئة والتحزيب ي املصاحف املخطوطة. أنواع الخط ي املصاحف املخطوطة. مخطوطات القرآن الكريم والدراسات الحديثة الطروس ي املصاحف املخطوطة. وسائل تقدير زمن املصاحف املخطوطة الفحص الكربوني املشع للمخطوطات القرآنية واملوقف من ذلك الرد ع ى مزاعم املستشرق ن حول تاريخ القرآن الكريم والقراءات القرآنية وعالق ا باملصاحف املخطوطة مشروع كوربوس كورانيكوم  :Corpus Coranicumالنشأة واألهداف والنتائج.ما ذا بعد هذا املؤتمر
 طباعة فعاليات املؤتمر ترجمة فعاليات املؤتمر إ ى اللغة اإلنجل ية اإلعداد ملؤتمر آخر ي الغربّ ،يضم مستشرق ن وباحث ن مهتم ن ي مجال القرآن الكريم ومخطوطاته وعلومه.
األسماء املق ﺮحة
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨

أ.د .إبراهيم شبوح
أ.د .بشار عواد معروف
أ.د .غانم قدوري الحمد
أ.د .أحمد حسن فرحات
أ.د .عبد الهادي حميتو
أ.د .عدنان محمد زرزور
أ.د .قاسم السامرائي
أ.د مازن بن صالح مطبقاني

 (٩د .عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس
 (١٠أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
 (١١د .عبد الرحمن الشهري
 (١٢د .بش ﺮ الحم ﺮي
 (١٣أ.د .أحمد خالد شكري
 (١٤أ.د .طيار آل قوالج
 (١٥د .مث عبد الحميد العبيدي
 (١٦أ.د .عبد ﷲ الخطيب

 (١٧أ.د .إياد سالم
 (١٨أ.د .أحمد الدبيان
 (١٩أ.د .إياد سالم صالح السامرائي
 (٢٠أ.د .طارق منينة
 (٢١د .حسن عبد الجليل العبادلة
 (٢٢د .كريم إفراق
 (٢٣د .أحمد وسام شاكر

الجهات املدعوة للمشاركة
.١
.٢
.٣
.٤

وزارات األوقاف بمنظمة التعاون اإلسالمي
الجامعات والكليات واملؤسسات واملنظمات واملراكز املتخصصة أو املهتمة بالقرآن الكريم وعلومه
الجامعات والكليات واملؤسسات واملنظمات واملراكز املتخصصة أو املهتمة باملخطوطات اإلسالمية عموما
واملخطوطات القرآنية خصوصا
الباحثون املتخصصون واملهتمون بعلوم القرآن الكريم ،ومخطوطاته.

شروط املشاركة

ّ
يتضمن موضوع البحث وأهدافه وعناصرﻩ األساسية وعالقته
 يقدم الباحث ملخصا )ال يتجاوز الصفحت ن(،بمحاور املؤتمر ،مرفقا بس ﺮة علمية مختصرة )ال تتجاوز الصفحة الواحدة(.
ّ
ّ
 أن تتسم البحوث العلمية األكاديمية املقدمة للمؤتمر بسمات التجديد والتجويد والجدة والعمق واالبتكارواإلضافة النوعية ،وأن ُيبذل ف ا جهد علمي بح ّ واضح وأصيل ورص ن.
 أن ترا ى فيه القواعد املتعارف عل ا ي البحوث العلمية والدراسة األكاديمية؛ من نوا ي االل ام بضوابط الكتابةالعلمية السليمة ،وتطبيق قواعد املنهج العلم ي النقل واالقتباس ،وتناسق البحث من حيث الشكل والتنظيم
والعرض املنطقي ،وتوثيق املصادر واملراجع والنصوص ،وعالمات ال ﺮقيم ع ى الوجه الصحيح ،واملوضوعية واملنهجية
ي الكتابة .وأن يكون البحث ً
بعيدا عن األسلوب األدبي الوعظي أو العاطفي الشخصاني أو الصحفي اإلنشائي أو أسلوب
الشتم والتجريح.
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-

-

-

أال يكون البحث املقدم قد سبق نشرﻩ.
ي ﺮاوح حجم البحث ب ن  ٢٠و ٣٠صفحة ،بما ي ذلك املراجع واملالحق.
 يكتب البحث ب ﺮنامج »وورد« ،بخط ) ،(Traditional Arabicحجم  ١٦ي امل ن و ١٤ي الهوامش.
 توضع لكل صفحة أرقام هوامشها الخاصة ا ي األسفل.
 تثبت قائمة املصادر واملراجع مستوفاة ي آخر البحث ،مرتبة ع ى حروف املعجم.
 يقدم اسم الكتاب ع ى اسم مؤلفه ي الهوامش ،و ي قائمة املصادر واملراجع.
ّ
متخصص ومؤهل ي تحكيم
تخضع جميع البحوث )دون استثناء( للتحكيم العلمي ،من قبل فريق من العلماء
البحوث بموضوعية واح ﺮافية عالية ،ال يجامل ،ويسهر ع ى جودة األبحاث ومصداقي ا وتناسقها .فإن وافق فريق
التحكيم البحث ،ولم تكن هناك مالحظاتُ ،يحال إ ى األساتذة املعقب ن .ويبلغ الباحث باملالحظات الستدراكها.
لجنة التنظيم غ ﺮ ملزمة بإرسال تفاصيل ّرد فريق التحكيم إ ى الباحث إذا تم االعتذار عن قبول بحثه.
ال تقبل البحوث-بشكل تلقائي-إذا تجاور موعد تسليمها ،ولم يل م أصحا ا بالتواريخ ّ
املحددة .وسيتم استبدال
املحاضر أو املعقب تلقائيا )ودون إخطار( بمحاضر أو ّ
معقب آخر.
ّ
يتضمن أهم عناصرﻩ ونتائجه
يرسل الباحث -بعد املوافقة ع ى بحثه-مختصرا له ي  ١٠صفحات ع ى األك ﺮ،
وتوصياته .وهذا املختصر هو الذي سيعرض ي جلسات املؤتمر.
َ
معدة ً
كل بحث تعقيبات عليه ّ
ّ
سيتتبع ّ
سلفا من قبل أساتذة وباحث ن متخصص ن ،كما يفتح ،أثناء املؤتمر ،باب
املناقشة للمشارك ن من أهل االختصاص.
ّ
تمنح ألصحاب البحوث الر ّ
ئيسية »املحاضرين« مدة ثالث ن دقيقة لتقديم خالصات لبحو م .وتمنح للمعقب ن مدة
عشر دقائق لتقديم مداخال م.
ّ
ّ
سوف تمنح ألصحاب البحوث واملعقب ن مكافآت مالية رمزية.
ّ
تتحمل الجهة املنظمة للمؤتمر نفقات سفر املحاضر )صاحب البحث( وإقامته )يوما قبل املؤتمر ويوما بعدﻩ(.
مواعيد مهمة

-

تاريخ التوصل بملخصات البحوث ١ :جمادى األول ١٤٣٨هـ املوافق  ٢٩يناير ٢٠١٦م.
تاريخ اإلعالن عن القبول األو ي للبحوث ١ :جمادى الثاني ١٤٣٨هـ املوافق  ٢٩ف ﺮاير ٢٠١٧م.
تاريخ التوصل بالبحوث كاملة ١٤ :شوال ١٤٣٨هـ املوافق  ٨يوليو ٢٠١٧م.
تاريخ اإلعالن عن القبول ال ائي للبحوث ١٦ :القعدة ١٤٣٨هـ املوافق  ٨أغسطس ٢٠١٧م.
تاريخ انعقاد املؤتمر ٢٧ ،٢٦ ،٢٥ :صفر ١٤٣٩هـ املوافق لـ  ١٦ ،١٥ ،١٤نوفم ﺮ ٢٠١٧م
تاريخ إرسال النسخة ال ائية للبحوث ،بعد إدخال التعديالت الناتجة عن التعقيبات واملناقشات ،لنشرها
ضمن فعاليات املؤتمر ١٢ :ربيع األول ١٤٣٩هـ املوافق  ٣٠نوفم ﺮ  ٢٠١٧م

االتصال واملراسلة
ّ
ّ
التكرم بإرسال البحوث وامللخصات )ع ى ملف وورد( ي شكلها ال ائي ع ى العنوان التا ي:
نرجو منكم

projects@al-furqan.com

ملحوظة
سيقام ي هامش املؤتمر معرضان:
 معرض صور للمخطوطات القرآنية واملصاحف القديمة. -معرض للكتاب تشارك فيه مؤسسة الفرقان لل ﺮاث اإلسالمي بمنشورات مراكزها العلمية الثالث.

