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 ندوة
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 ه١٠/١٤٢٧/ ١٩ -١٦ية يف املدة املنعقدة باملدينة النبو
 م٩/١١/٢٠٠٦ -٧املوافق 

عقد جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة التابع           
لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد باململكـة العربيـة         

 القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية خالل    تتناول موضوع  ة ندوة السعودي
-٧املوافـق    ، ه١٠/١٤٢٧ /١٩-١٦ اخلمـيس    إىل الثالثـاء     مـن  ياماأل
 مجع من املشاركني من خمتلـف الـدول العربيـة           هار، حض م٩/١١/٢٠٠٦

 .واإلسالمية والغربية

 :التالية األهداف وقد سعت الندوة لتحقيق

 .رقني حول القرآن الكرمي دراسة تقومييةدراسة آراء املستش )١
 .بيان مناهج املستشرقني يف دراسام للقرآن الكرمي وعلومه )٢
دراسة النظريات الغربية املعاصرة، واالجتاهات احلديثة يف دراسة القـرآن           )٣

 .الكرمي وتقوميها
حصر دراسات املستشرقني وجهودهم حول القرآن الكرمي وعلومه، قـدمياً           ) ٤

 .وحديثاً
يف جبهود علماء املسلمني يف تقومي كتابات املستشرقني املعنية بـالقرآن           التعر ) ٥

 .الكرمي
إزالة العوائق الفكرية اليت حتول بني دارسي اإلسالم، والفهم الـسليم للقـرآن              ) ٦

 .الكرمي
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 .التنبيه على أخطار حتريف مقاصد القرآن الكرمي يف تشويه صورة اإلسالم ) ٧
 .سات علمية منهجيةخدمة كتاب اهللا تعاىل من خالل درا )٨
 .إثراء الساحة العلمية بكتابات نقدية جادة تتصل بالدراسات االستشراقية )٩

 تشجيع البحث العلمي يف جمال الدراسات القرآنية، وتنمية الوعي العلمـي            )١٠
 .الناقد لالستشراق ومدارسه

 . تنمية أوجه التعاون املثمر بني املعنيني واملهتمني بالدراسات االستشراقية ) ١١
 :النحو التايل على حماور الندوة د جاءتوق

 .تاريخ الدراسات القرآنية عند املستشرقني )١
 .مناهج املستشرقني يف دراسة القرآن الكرمي )٢
 .الترمجات االستشراقية ملعاين القرآن الكرمي )٣
 .دراسة آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي )٤
 .القرآن الكرمي يف دوائر املعارف االستشراقية )٥
 . احلديثة يف الدراسات القرآنية عند املستشرقنياالجتاهات )٦
عرض (ترمجةً وتأليفاً وحتقيقاً : املستشرقون ونتاجهم حول القرآن الكرمي )٧

 ).ببليوغرايف
جهود علماء املسلمني يف دراسة الكتابات االستشراقية حول القرآن  )٨

 .الكرمي وعلومه وتقوميها
كمـا  ل تسع جلسات    البحوث والدراسات خال   عدد من       ألقي يف الندوة  

 :يلي
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 اليوم األول

 م٧/١١/٢٠٠٦، املوافق ه١٦/١٠/١٤٢٧ الثالثاء
 )١(اجللسة األوىل 

 .صدر الدين بن عمر كومش. د. أ، مصادر القرآن الكرمي عند املستشرقني -١
حممد ابن . د. أ،)عرض ونقد: (مصدر القرآن الكرمي يف رأي املستشرقني -٢

 .السيد راضي جربيل
 .عبد الودود بن مقبول حنيف.  د،القرآن الكرمي مصدر -٣

 )٢(اجللسة الثانية 
حسن بن . د. أ، مناهج املستشرقني البحثية يف دراسة القرآن الكرمي-١

 .إدريس عزوزي
 مناهج املستشرقني األملان يف ترمجات معاين القرآن الكرمي يف ضوء -٢

 .حممود بن حممد حجاج رشيدي.  أ،نظريات الترمجة احلديثة
دراسة حتليليـة   ( منهج اإلسقاط يف الدراسات القرآنية عند املستشرقني         -٣

 .حممد عامر بن عبد احلميد مظاهري.  د،)منهجية
التشريعات املاليـة يف القـرآن      :  اخلطاب االستشراقي والقرآن الكرمي    -٤

 .عبد الرزاق بن عبد ايد أالرو. د: الكرمي منوذجاً
 اليوم الثاين

 م٨/١١/٢٠٠٦املوافق ه ١٧/١٠/١٤٢٧ األربعاء
 )٣(اجللسة الثالثة 

 .إدريس بن حامد حممد.  د،)عرض ونقد(آراء املستشرقني حول مفهوم الوحي  -١
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  ،)دراسـة حتليليـة نقديـة     ( الوحي القـرآين يف الفكـر الالهـويت          -٢
 .عبد الراضي بن حممد عبد احملسن. د

إملري بن رفائيل   .د،  ن كتاب القرآن وعامله للمستشرق الروسي يفيم ريزفا       -٣
 .كولييف

 )٤(اجللسة الرابعة 
زيد بن عمر . د. أ،)عرض ونقد( علم املكي واملدين يف عيون املستشرقني -١

 .العيص
أبو بكر بن الطيب .  د، مواقف املستشرقني من مجع القرآن ورمسه وترتيبه-٢

 .كايف
 ،) ونقدعرض( الرؤية االستشراقية لألحرف السبعة والقراءات القرآنية-٣

 .رجب بن عبد املرضي عامر. د
 الدخيل من اللغات القدمية على القرآن الكرمي من خالل كتابات بعض -٤

 .مساعد بن سليمان الطيار. د ،املستشرقني
 )٥(اجللسة اخلامسة 

 دراسة يف بعض دوائر املعارف ، موقف املستشرقني من القرآن الكرمي-١

 .عدنان بن حممد الوزان. د. أ،الغربية

 .محيد بن ناصر احلميد.  د، القرآن الكرمي يف دائرة املعارف اإلسالمية-٢
إدريس بن .  د، الدراسات االستشراقية للقرآن الكرمي يف رؤية إسالمية-٣

 .مقبول

جهـود  ( شعبة االستشراق يف قسم العلوم االجتماعية جبامعـة طيبـة            -٤
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 .مصطفى بن عمر حليب. د،)وتطلعات

 )٦(اجللسة السادسة 
دراسة أسلوبية ( أساليب املستشرقني يف ترمجة معاين القرآن الكرمي -١

حسن . د. أ،)لترمجيت سيل وآربري ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية
 .ابن سعيد غزالة

حممد .  د، أهداف الترمجات االستشراقية ملعاين القرآن الكرمي ودوافعها-٢
 .أشرف بن علي املليباري

. د: بتدعة يف قراءة جاك بريك االستشراقية للقرآن الكرمي اإلحداثيات امل-٣
 .بوشعيب بن راغني

 دراسة نقدية لترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية للمستشرق           -٤
 .عبد اهللا بن عبدالرمحن اخلطيب. د: رودويل. م.ج

 :اليوم الثالث
 م٩/١١/٢٠٠٦املوافق ه ١٨/١٠/١٤٢٧  اخلميس

 )٧ (اجللسة السابعة
حممد بن مهر . د.أ ،)مسح تارخيي( دراسات القرآن الكرمي االستشراقية -١

 .علي
 جهود العلماء املسلمني يف دراسة الكتابات االستشراقية حول القرآن -٢

 .علي بن إبراهيم النملة. د. أ،)ببليوجرايف(الكرمي رصد وراقي 
يف إسبانيا  ثَبت مراجع حول ترمجات معاين القرآن الكرمي الصادرة -٣

 .سيف اإلسالم بن عبد النور اهلاليل.  د،)حصيلة ستة قرون(
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. د. أ ، مالحظات على مسامهات املستشرقني يف الدراسات القرآنية-٤
 .شتيفان فيلد

 )٨(اجللسة الثامنة 

. د ، إشكالية تأثر القرآن الكرمي باألناجيل يف الفكر االستشراقي احلديث-١
 .عبد احلكيم بن فرحات

حممد  . د،ألثر االستشراقي يف موقف حممد أركون من القرآن الكرمي ا-٢
 .ابن سعيد السرحاين

 ، دراسة القرآن الكرمي عند املستشرقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدس-٣
 .حممد بن خليفة حسن. د.أ

من خالل املقارنة مع    ( نقض دعوى املستشرقني بتحريف القرآن الكرمي        -٤
 . أمحد بن معاذ علوان حقي. د،)كتب أهل الكتاب

 )٩(اجللسة التاسعة 

. د.أ ،)عرض وتقومي( ترمجة أوري روبني ملعاين القرآن الكرمي بالعربية -١
 .حممد بن حممود أبو غدير

 ،)دراسة نقدية( سورة طه يف الترمجات العربية ملعاين القرآن الكرمي -٢
 .عامر ابن الزنايت اجلابري.د

يجا كوال أكنالدي ومنهجه يف ترمجة معاين القرآن  املستشرق القسيس إيل-٣
 .عبد الغين بن أكوريدي عبد احلميد.  د،الكرمي إىل اليوربا
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 : بالتوصيات التاليةمث ختمت الندوة
حلكومـة  يتقدم املشاركون يف الندوة وجلاا بالشكر اجلزيل        :  أوالً 

قنية والبشرية مع امللك ؛لتهيئة اإلمكانات العلمية والتاململكة العربية السعودية
 .فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، للنهوض برسالته املنوطة به

تشيد الندوة جبهود وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف           : ثانياً 
والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه ؛           

ومن هذه اجلهود املباركة اإلشراف على .عنية به وتشجيع الدراسات العلمية امل   
 .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ودعمه:هذا الصرح العظيم

دائرة معـارف   " يوصي املشاركون يف الندوة بإنشاء مشروع       :  ثالثاً 
باللغة العربية واللغات العاملية األخرى ، حيررها علماء        " القرآن الكرمي وعلومه  

 البحث العلمي املوثقة ؛لتكون مرجعاً أصيالً للدارسني يف الشرق          خمتصون بلغة 
 .والغرب

يؤكد املشاركون يف الندوة أن لغة البحث العلمي املستندة إىل           : رابعاً 
املنهج العلمي السليم واألدلة الصحيحة املوثقـة، البعيـدة عـن العاطفـة             

 الدراسات القرآنيـة    واإلثارة،هي اللغة اليت ينبغي أن يعتمد عليها الباحثون يف        
عموماً، والذين يتصدون ملناقشة شبهات املستشرقني عـن القـرآن الكـرمي            
خصوصاً، فالكلمة السواء واادلة باحلسىن ،والدعوة إىل اهللا باحلكمة ، كل           

 . ذلك يسهم يف تثبيت نصاب احلق ومناهج الوصول إليه
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ني املسلمني من غري توصي الندوة بالعناية بنشر اللغة العربية ب  : ًخامسا 
الناطقني ا ؛ ليتسىن هلم الوصول إىل املوارد الصحيحة اليت تفـسر القـرآن              

 .الكرمي، وتتيح هلم دراسة علومه ومعارفه بطرق حبثية صحيحة
حث طلبة العلم واملتخصصني يف اجلامعات ومراكز البحث :سادسـاً    

العلمي على أن يستقوا مواردهم وخباصة عن القرآن الكـرمي وعلومـه مـن       
 .املصادر األصلية املوثوقة ،فال يعتمدوا على مصادر تنتقد املنهج الصحيح

تؤكد الندوة أمهية فهم القرآن الكرمي والتعامل معه من خالل          : سابعاً   
 اإلسالمي الصحيح، واملنهجية العلمية املنصفة الـيت حتتـرم الـدليل            املنهج

الصحيح،كما تؤكد خطأ من حياول فهم القرآن الكرمي يف ضـوء األديـان             
 .واملعتقدات والفلسفات املختلفة

يؤكد املشاركون أمهية تشجيع الدراسات األصـيلة املوثقـة،      :  ثامناً 
عارفه؛ وذلك للرد على الشبهات اليت      املتصلة بتاريخ القرآن الكرمي وعلومه وم     

 .يثريها بعض املستشرقني يف ترمجات معاين القرآن الكرمي وحبوثهم املختلفة
يؤكد املشاركون يف الندوة أن بعض ترمجات معاين القـرآن           : تاسعاً 

الكرمي إىل اللغات املختلفة تشوا األخطاء واألوهام؛لذلك يرون أمهية مواصلة          
اد يف ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل لغات العامل، ونظـراً           العمل العلمي اجل  

للدور الفاعل الذي ينهض به جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـشريف يف             
هذا اال،تؤكد الندوة مرجعيته يف جمال اختيار الترمجات الصحيحة والقيـام           

مع من  وتوصي الندوة مبراعاة ما أقره جملس الترمجات يف ا        .بطباعتها ونشرها 
ضوابط وقواعد للترمجة،ويرى املشاركون يف الندوة أمهية أن تتـضمن كـل            
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ترمجة ملعاين القرآن الكرمي مقدمة حتتوي على أهم علوم القرآن الكرمي الـيت             
حيتاج إليها دارسه، وتشري إىل رسالة القرآن العاملية، وأهم مقاصده يف العقيدة            

 .والتشريع واآلداب 
وة على متابعة ما يصدر عن مراكز البحث العلمي         حتث الند :  عاشراً 

واجلامعات الغربية من مؤلفات ودراسات وحبوث تتصل بالقرآن الكرمي، وبيان 
ما فيها من شبهات ونشر ذلك يف األوساط العلمية املتعددة، كمـا يـدعو              
املشاركون يف الندوة الباحثني واملراكز العلمية إىل مواصلة اجلهد الذي يرصد           

 .لماء املسلمني يف دراسة الكتابات االستشراقية حول القرآن الكرميجهود ع
حتث الندوة على العناية بإنشاء املزيد مـن املعاهـد           : حادي عشر  

واملراكز املهتمة بعلوم الشريعة واللغة العربية يف الغرب؛ بغية التعريف باملصادر           
دره ،  الصحيحة لإلسالم ،وتصحيح مفاهيم الغربيني عـن اإلسـالم ومـصا          

وتوصي الندوة بأمهية إنشاء كراس متخصصة يف الدراسات القرآنية يف أهـم            
اجلامعات الغربية ، ودعم هذه الكراسي باألساتذة األكفاء املتخصـصني يف           

 .الدراسات القرآنية
يرى املشاركون يف الندوة أمهية بنـاء قاعـدة بيانـات            : ثاين عشر  

ت اليت كتبها املستـشرقون يف      إحصائية حلصر الدراسات والبحوث واملصنفا    
جمال القرآن الكرمي وعلومه، وذلك لتبويبها وتقوميها وبيان ما فيها من حـق             

 .وباطل
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يرى املشاركون يف الندوة أمهية ترمجة نتاج املستشرقني         : ثالث عشر  
املتعلق بالقرآن الكرمي إىل اللغة العربية ؛ للوقوف على الشبهات املثارة ، والرد             

 . علمياً مناسباًعليها رداً
يرى املشاركون يف الندوة أن بعض املستشرقني طبقـوا          : رابع عشر  

مناهج وطرائق حبثية على القرآن الكرمي بوجهات نظر سابقة وتوجهـوا إىل            
الفرض والتخمني،واعتماد بعضهم على بعض يف النتائج،واستندوا إىل روايات         

ية علمية موضوعية عن    ضعيفة من كتب التراث؛ ولذلك أخفقوا يف تكوين رؤ        
معارف القرآن الكرمي،وتوجه الندوة النظر إىل ضرورة التعامل مع هذه املناهج           

 .على حنو يقظ
يؤكد املشاركون يف الندوة أمهية نـشر الدراسـات          : خامس عشر  

 .العلمية اليت حررها املنصفون من املستشرقني عن القرآن الكرمي وعلومه
 الندوة أمهية دراسة االجتاهـات      يؤكد املشاركون يف   : سادس عشر  

احلديثة لالستشراق املعاصر يف جمال الدراسات القرآنية؛ لكشف اللثام عـن           
طبيعتها ومدى التزامها باملنهج العلمي السليم ، وأوجه الشبه واالختالف بينها        

 .وبني الدراسات االستشراقية السابقة
رف اإلسالمية اليت   توصي الندوة بأمهية دراسة دائرة املعا      : سابع عشر  

أنشأها املستشرقون ، ودراسة ما جاء يف دوائر املعارف العاملية األخرى بشىت            
لغاا عن القرآن الكرمي دراسة علمية شاملة؛لدفع الشبهات اليت أثارا هـذه            
الدوائر، مع العناية بنشر ذلك باللغات املختلفة يف كتب ودوريـات علميـة             
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   مع مع هذه املوسوعات لتصحيح ما كتب       متخصصة،وتوصي بأن يتواصل ا
 .عن القرآن الكرمي

توصي الندوة باختيار طائفة من املصنفات العلمية الـيت          : ثامن عشر  
ألفت يف علوم القرآن باللغة العربية وتتضمن ردوداً تأصيلية حمكمـة علـى             

 .شبهات املستشرقني ؛ وذلك لترمجتها إىل اللغات األوربية
شاركون يف الندوة ضرورة اإلفادة من وسـائل        يرى امل :  تاسع عشر  

ـبكة العاملية  االتصال اليت وفرا التقنية املعاصرة ومنها القنوات الفضائية والش        
 وذلك لنشر املعلومات الصحيحة عن القرآن الكـرمي بلغـات     - االنترنت   -

 .خمتلفة

  يؤكد املشاركون يف الندوة أمهية العناية بالدراسات القرآنية         :عشرين 
 .املتخصصة اليت تساعد غري املسلمني على فهم القرآن الكرمي فهماً صحيحاً

 يرى املشاركون يف الندوة ضرورة تتبـع املواقـع          :حادياً وعشرين  
االستشراقية املعنية بالدراسات القرآنية على الشبكة العاملية ، ودراسة ما تنشره           

 .عليهامن مواقف وآراء وشبهات حول القرآن الكرمي بغية الرد 
يوصي املشاركون يف الندوة بأمهية إنشاء كليات أو         : ثانياً وعشرين  

أقسام علمية متخصصة بالدراسات االستشراقية ،كما يوصون بـدعم هـذه           
الكليات واألقسام باإلمكانات العلمية والبحثية ؛ للنهوض باملهمة املنوطة ا           

 .على حنو واف



                            ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية    ٤١٤ 

 

اء مراكز حبـوث متخصـصة       تؤكد الندوة أمهية إنش    :ثالثاً وعشرين  
ملتابعة ما يصدره املستشرقون ، وما يتمخض عنها من دراسات ومواقف حول 

 .القرآن الكرمي
يرى املشاركون أمهية فتح بـاب احلـوار وتنظـيم          : رابعاً وعشرين  

اللقاءات العلمية واملؤمترات والندوات بني مراكز البحث العلمي املوثوقة عند          
لعلمي عند املستشرقني ؛لدراسة الظاهرة االستشراقية املسلمني ومراكز البحث ا

بدقة وموضوعية لتصحيح املفاهيم عن القـرآن الكـرمي ومعارفـه، ويـرى        
املشاركون أمهية التواصل العلمي بني املتخصصني واملهـتمني بالدراسـات           
القرآنية من املسلمني وغري املسلمني ، وضرورة إجياد وسائل وآليات حتقـق            

 .ذلك
اطلع املشاركون على العددين األول والثاين مـن        : وعشرينخامساً   

الصادرة عن امع ، ويوصي املشاركون      " البحوث والدراسات القرآنية  "جملة  
اإلخوة الباحثني باملشاركة يف دعم الة بالدراسات العلمية الرصينة ؛ ألـا            

 .ومهستسد ثغرة مهمة يف جمال البحث العلمي املتصل بالقرآن الكرمي وعل

 يفوض املشاركون يف هذه الندوة إىل معايل وزيـر          :سادساً وعشرين  
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، املشرف العام على امع،          
الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ رفع برقية شـكر إىل خـادم                

 ويل عهده األمـني     احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز ، وإىل مسو          
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز ، لدعمهم املتواصـل يف             

 .سبيل خدمة القرآن الكرمي وعلومه ونشره وترمجة معانيه
I       I       I 


