بيان صحفي
حول ندوة ومعرض المصحف الشريف عبر التاريخ
انطلاقا من دور الجامعة الردنية الرائئد والمميئز فئئي الجئانب العلمئي والثقئئافي ،وضئئمن احتفئال ت
الجامعة بالذكرى الخمسين لتأسيسها ينظم المركز الثقافي السلمي بالجامعة الردنية وبالتعاون مئئع
أكاديمية القرآن والتفسير في تركيا وبرعاية الستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة
ندوة ومعرض المصحف الشريف عبر التاريخ
حيث تقئام النئدوة يئومي  6و  7/11/2012فئي مئدرج محمئد علئي بئدير فئي مبنئى إدارة الجامعئة
ويشارك فيها نخبئة مئن العلمئاء المتخصصئين فئي المصئاحف مئن عئدة دول هئي :الردن ،تركيئا،
السعودية ،العراق ،المغرب .ويتبوأ عدد مئن المشئئاركين بئأوراق فئي النئئدوة موااقئع علميئئة وإداريئئة
مميزة في بلدانهم ،فالدكتور عبد الهادي حميتو هو رئيس اللجنة العلمية لمراجعة المصحف الشريف
في المغئئرب وهئو أسئئتاذ علئئم القئئراءا ت القرآنيئئة فئئي الجامعئئا ت المغربيئئة ،ولئه كئئثير مئئن البحئئوث
والمشاركا ت في الندوا ت والمؤتمرا ت ،ويعد كتابه "اقراءة المام نافع عند المغاربة" مرجعئئا أساسئئيا
في هذا الموضوع ،والدكتور غانم اقدوري الحمد أستاذ اقدير متمكن في علم رسم المصحف ولئئه فيئئه
عدد من المؤلفا ت القيمة ،وحقق عددا غير اقليل من الكتب المخطوطة فيه ،وله مشاركا ت عديئدة فئي
اللجان والندوا ت والمؤتمرا ت العلمية.
وسيتم في يومي انعقاد الندوة إلقاء ومنااقشة البحوث المعدة ،بوااقع جلستين يوميا تبدأ الولئئى السئئاعة
العاشرة صباحا وتنتهي السئاعة الثانيئة عشئرة ظهئرا ،وتبئدأ الجلسئة الثانيئة السئاعة الواحئدة ظهئرا
وتنتهي الساعة الثالثة عصرا ،وتتضمن كل جلسة وراقتين ،يقدم الوراقة الولى الستاذ الدكتور غئئانم
اقدوري الحمد من العراق بعنوان )المصاحف المخطوطة واقيمتها التاريخية والعلميئئة والفنيئئة( ويقئئدم
الوراقة الثانية الستاذ الدكتور عبد الهادي حميتو مئئن المغئئرب بعنئئوان )جهئئود علمئئاء المغاربئئة فئئي
خدمة المصئئحف( وفئئي الجلسئئة الثانيئئة يقئئدم الوراقئئة الولئئى الئئدكتور محمئئد بئئن فئئوزان العمئئر مئئن
السعودية بعنوان )عناية المة بالقرآن الكريم نماذج وأمثلة( ويقدم الوراقة الثانية الدكتور محمد أبئئاي
من تركيا بعنوان )المنااقشا ت حول رسم المصئئحف فئئي زمئئن الدولئئة العثمانيئئة( واليئئوم الثئئاني تعقئئد
الجلسة الثالثة ويقدم الوراقة الولى الدكتور زياد الرواشدة بعنوان )رسم المصئئحف الشئئريف( ويقئئدم
الوراقئئة الثانيئئة السئئتاذ الئئدكتور محمئئد المجئئالي مئئن الردن بعنئئوان )رسئئم المصئئاحف والقئئراءا ت
القرآنيئئة( وفئئي الجلسئئة الرابعئئة والخيئئرة يقئئدم الئئدكتور بلل جئئوك اقئئر مئئن تركيئئا وراقئئة بعنئئوان
)ادعاءا ت المستشراقين فئئي تاريئئخ المصئئحف والمنهئئج فئئي أجوبئئة المسئئلمين( ويقئئدم الوراقئئة الثانيئئة
الدكتور محمد رشيد ريان من الردن بعنوان )الحداثيون والمصحف(.
ويقام معرض مخطوطا ت المصاحف ابتداء مئئن  6/11/2012وحئئتى  15/11/2012فئئي مبنئئى
المكتبة العامة بالجامعة ،من الساعة الثامنة وحتى الرابعة يوميا ،ويضم مجموعة اقيمة مئئن صئئفحا ت
مخطوطة لمصاحف اقديمة ترجع إلى العصور السلمية الولئئى ،وتمتئئد لعئئدة اقئئرون ،وتشئئكل بهئئذا
التنوع اقيمة علمية كبيرة ثريئئة ،وبعئئض هئذه اللوحئا ت لعئئدد مئئن مشئاهير خطئاطي المصئاحف فئي
القرون السلمية المتعددة منهئم علئى سئبيل المثئال :يئااقو ت المستعصئمي ،وابئن البئواب ،والحئافظ
عثمان ،وحمد ال ،وخسرو .وظُتظهر هئئذه المخطوطئئا ت مقئئدار الجهئئد الكئئبير الئئذي بئئذلته المئئة فئئي
الحفاظ على كتاب ال تعالى ،والمهارة الفائقة لخطاطي المصئئاحف ،والبراعئئة المتميئئزة فئئي تئئذهيب

المصحف وتزيينه ،ويشكل الطلع على هذه المخطوطئئا ت فرصئئة كئئبيرة للبئئاحثين والراغئئبين فئئي
المعرفة للطلع على داقائق وتفاصيل في هذه المصاحف.
ومن المعروضا ت القيمة فيه صور مصاحف اقديمة تنسب إلى القرن الهجري الول وبعضها ينسئئب
إلى عثمان بن عفان وهي مصحف صنعاء ،ومصئئحف طشئئقند ،ومصئئحف طئئوب اقئئبي ،ومصئئحف
لمة الباحث الستاذ الدكتور طيار آلتي اقولج ،وهئئو
السكندرية ،واقد اقام على تحقيقها وإخراجها الع ةمّ
من أشهر المتخصصين في هذا الموضوع.
ويقتصر عرض المصاحف المطبوعة فيه علئئى مصئئحفين همئئا :المصئئحف الهاشئئمي ومصئئحف آل
الئئبيت ،وكلهمئئا مئئن إصئئدار وزارة الواقئئاف والشئئؤون والمقدسئئا ت السئئلمية ،واقئئد روعئئي فئئي
إخراجهمئئا الداقئئة البالغئئة والتميئئز فئئي العتنئئاء ،وشئئكلت لهئئذه الغايئئة لجنئئة علميئئة تضئئم عئئددا مئئن
المتخصصين والمهتمين.
ومن الجدير بالذكر أن المركئز الثقئئافي السئلمي يقيئئم مجموعئة متنوعئة مئئن النشئطة ،منهئا عقئئد
دورا ت سنوية في علوم القرآن الكريم والتلوة والحفظ والتفسير والفقه ،ومنها محاضرا ت أسئئبوعية
ومسابقة لحفظ القرآن الكريم ومسابقة ثقافية ،كما يتابع شؤون طلبة الشعوب السئئلمية فئئي الجامعئئة
وينظم لهم رحلئة عمئرة ورحلئة داخئل الردن لزيئارة المئاكن السئلمية والتاريخيئة فيهئا ،وينظئم
حمل ت الخير إلى المناطق المتنوعة في المملكة بالتنسيق مع الجمعيا ت الخيرية ،ويسعى المركز من
خلل ذلك كله إلى التواصئئل البنئئاء مئئع المجتمئئع والنهئئوض بطلبتئئه فئئي الجئئوانب العلميئئة والثقافيئئة
المتعددة ،ويأمل القائمون عليه أن يسئئتمر العطئئاء والنمئئاء وأن تئئؤتي هئئذه النشئئطة المتنوعئئة أكلهئئا
وتحقق أهدافها السامية ،وأن يبقى للمركئئز مئئواقعه المتئئألق ومكئئانته المتقدمئئة بيئئن مكونئئا ت الجامعئئة
الردنية ،المزدهرة بثوب اقشيب والمزدانة بحلة بهية في الئئذكرى الخمسئئين لتأسيسئئها ،وكئئانت ومئئا
تزال تحظى بالرعاية الدائمة من القيادة الهاشمية الرشيدة.
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