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المشاريع والبرامج 
من  العلمية  أعماله  جمال  توسيع  إىل  نشأته  منذ  اإلسالمية  البحوث  مركز  يسعى 
خالل املشاريع املستمرة منذ سنوات واملشاريع اليت طبقها حديثًا، فقد قام مركز البحوث 
هذه  من  يتوخاها  اليت  األهداف  لتحقيق  متنوعة  بفعاليات  ٢٠١٥م  عام  اإلسالمية 
املشاريع؛ فمشروع تأهيل الباحثني يهدف إىل إعداد باحثني مؤهلني يف جماالت خمتلفة، 
أما مشروع املوسوعة اإلسالمية فيهدف إىل املسامهة يف توسيع التعليم واملعلومات املتعلقة 
يهدف  حني  يف  املصادر،  على  ومعتمد  صحيح  بشكل  اإلسالمية  واحلضارة  بالدين 
يركز  إلكرتونًيا، كما  املصادر  إىل  الباحثني  وصول  تسهيل  إىل  اإللكرتوين  النشر  مشروع 
مشروع العصور املتأخرة من احلضارة اإلسالمية على تاريخ العلوم اإلسالمية يف القرون 

الستة اليت تلت فخر الدين الرازي. 
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الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي 
اكتملت املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي عام ٢٠١٣ مع صدور اجمللد الرابع 
واألربعني منها. بُدئ العمل فيها عام ١٩٨٣م وصدر اجمللدان األوالن منها عام ١٩٨٨م. 
مبناسبة  اإلنرتنت  عرب  املوسوعة  إىل  الوصول  أتيح  ٢٠١٤م  الثاين/يناير  ٢٥ كانون  ويف 
حصوهلا على جائزة يف حفل «خدمة القرن للثقافة اإلسالمية: جوائز اخلدمة والشرف»، 
الذي أقيم يف مركز خليج إستانبول للمؤمترات على شرف إمتام هذه اإلجناز الثقايف الكبري. 

واستمر العمل خالل عام ٢٠١٥م على جتهيز اجمللدين امللحقني، ومن املخطط أن 
حيوي اجمللدان ألف مادة موسوعية تقريًبا لألشخاص واملواضيع واملفاهيم اليت مل تذكر يف 
اجمللدات السابقة. ومت االنتهاء من كتابة اجمللدين امللحقني عام ٢٠١٥م. ومن املقرر أن 

يصدر هذان اجمللدان عام ٢٠١٦م. 

ميكن الوصول إىل املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي من خالل الرابط التايل، 
كما ميكن تنزيل اجمللدات واملواد املوسوعية جمانًا

 www.islamansiklopedisi.org.tr  /  www.islamansiklopedisi.info

الموسوعة اإلسالمية األساسية المختصرة
استمرت عام ٢٠١٥م أعمال كتابة املوسوعة اإلسالمية األساسية املختصرة وترمجتها 
دف إىل تلبية االحتياجات التعليمية واملعلومات الدينية يف املناطق اليت  إىل الروسية، اليت 
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تعيش فيها األقليات املسلمة، ومن املقرر أن تصدر أوًال باللغات الروسية والصينية ولغات 
البلقان.

من املخطط أن يصدر اجمللد األول من املوسوعة مرتمجًا إىل اللغة الروسية عام ٢٠١٦، 
ويف الوقت نفسه تستمر التحضريات من أجل ترمجتها إىل اللغة الصينية. 

دف املوسوعة اإلسالمية األساسية إىل تقدمي معلومات كافية وصحيحة عن األنبياء 
دف أيًضا إىل أن  وعظماء املسلمني، وعن مفاهيم الدين اإلسالمي ومواضيعه األساسية، 
دف إىل تبيني  تكون مصدرًا للمعلومات اإلسالمية اليومية اليت حيتاجها القارئ العام، كما 
دف أيًضا إىل  رأي اإلسالم، خبطوطه العريضة، يف املسائل اليت أفرزها العصر احلديث، و

نقل رسالة اإلسالم وتبليغها بشكل صحيح، وبأسلوب مفهوم للقارئ األجنيب.   

االحتياجات  تلبية  يف  املسامهة  إىل  دف  -اليت  األساسية  اإلسالمية  املوسوعة  إنَّ 
التعليمية، وتقدمي املعلومات الدينية لألقليات املسلمة اليت تعيش يف مناطق خمتلفة تتعايش 
فيها أديان وثقافات متنوعة- حتمل خصائص خمتلفة لغًة وأسلوبًا ومضمونًا عن املوسوعة 

ا. اإلسالمية الكبرية لوقف الديانة الرتكي؛ نظرًا الختالف الفئة املستهدفة 

وجتري حالًيا إعادة كتابة املواد املختارة من جملدات موسوعة وقف الديانة الرتكي ذات 
اجمللدات األربعة واألربعني الستعماهلا يف املوسوعة اإلسالمية األساسية، اليت من املخطط 
أن تتكون من مخسة جملدات تتضمن ١٥٠٠ مادًة موسوعيًة، بصورة تأخذ بعني االعتبار 
م وفهمهم التقليدي لإلسالم، وحتقيقاً هلذا اهلدف ُتضاف  احتياجات املخاطبني وتطلعا

مواد غري موجودة يف املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي. 
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تنفذ أعمال الرتمجة الروسية للموسوعة اإلسالمية األساسية، اليت التزال عملية كتابتها 
باللغة الرتكية مستمرة، بالتعاون مع وقف دعم الثقافة والعلوم والتعليم اإلسالمي الّروسّي 
(FPIKNO) والتنسيق مع معهد موسكو اإلسالمي. وذلك يف إطار االتفاقية املوقعة يف 
تاريخ ٤/١٩/ ٢٠١٣م بني مركز البحوث اإلسالمية ووقف دعم الثقافة والعلوم والتعليم 
اإلسالمي الروسي (FPIKNO) ومعهد موسكو اإلسالمي، حيث تقوم هيئة مؤلفة من 
١٠ أشخاص حددها معهد موسكو اإلسالمي برتمجة املواد املوسوعية اليت كتبت باللغة 

الرتكية من قبل مركز البحوث اإلسالمية.  

مشروع تأهيل الباحثين 
مشروع تأهيل الباحثني من أهم املشاريع اليت نفذها مركز البحوث اإلسالمية، وضعت 
اية عام ٢٠١٢م، وبدأ تطبيقه يف بداية عام ٢٠١٣م.  اللبنة األساسية هلذا املشروع يف 
أمهيًة  م  جود ورفع  الباحثني  تعليَم  اليوم  اإلسالمية  البحوث  مركز  يويل  املاضي  يف  وكما 
كربى. إذ من األهداف األساسية للمركز املسامهة يف االرتقاء جبودة البحوث يف جمال علوم 
يف كليات  وخاصة  العايل،  للتعليم  الدعم  وتقدمي  عام،  بشكل  االجتماعية  والعلوم  الدين 
اإلهليات والعلوم اإلسالمية لتلبية احلاجة وسد الفراغ يف مواضيع مل تتصَد هلا اجلامعات، 
والوصول إىل أن يكون املركز من املؤسسات اليت حتدد سياسة البحوث يف اجملاالت املتعلقة 

ا.   

إّن مشروع تأهيل الباحثني املعد لالرتقاء جبودة البحوث وتأهيل الباحثني يف جمال 
الدراسات اإلسالمية، الذي رأى النور برعاية وقف الديانة الرتكي- مركز البحوث اإلسالمية 
عام ٢٠١٢م، مشروع تعليمي طويل األمد. ومع املعلومات واخلربات املكتسبة واملرتاكمة 
العمل  وورش  احملاضرات  مثل  من  فعاليات  حمدد  مستوى  يف  تستمر  املاضية  السنوات  يف 
ودورات اللغات األجنبية واألعمال االختصاصية املنظمة للباحثني، يف سياق بلوغ أهداف 

هذا املشروع وتطلعاته.

فصل  وهي  ٢٠١٢م  عام  األوىل  مرحلتني  على  الربنامج  هلذا  املرشحني  اختيار  مت 
القبول األول، حيث اختري فيها ٤١ شخًصا موزعني على ثالث جمموعات، والثانية يف 
عام ٢٠١٤ وهي فصل القبول الثاين، حيث اختري فيها ٦٦ شخًصا موزعني على ثالث 

جمموعات.
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املرشحني؛  من  سبعة  مع  العالقة  ُقِطَعت  املشروع  عمر  من  سنوات  ثالث  خالل 
م مل حيققوا الشروط احملددة يف تعليمات مشروع تأهيل الباحثني، أو ألسباب صحية  أل
أو شخصية. وُمجِّد الدعم املايل عن ١٦ منهم. كما مت توظيف ٣ منهم يف مركز البحوث 

اإلسالمية بدوام كامل. 

اية عام ٢٠١٥م أّمت ٢٦ من املرشحني يف مشروع تأهيل الباحثني احملاضرات  مع 
يف  النجاح  درجة  على  حصلوا  أيًضا  منهم   ٤٣ أن  اإلجبارية، كما  األساسية  التعليمية 
امتحانات اللغة األجنبية (العربية واإلنكليزية). ويتابع بقية املرشحني تعلم لغة ثانية ضمن 

إطار برنامج اللغة، ويتابعون إىل جانب ذلك برنامج التعليم للدعم األكادميي.

توزيع الباحثين في مشروع تأهيل الباحثين بالنسبة الى الوضع األكاديمي (۱۰۰ شخص)

النسبة المئوية عدد األشخاص الوضع األكاديمي
%0 0 مرحلة الماجستير - دروس 

%24 24 مرحلة الماجستير- كتابة األطروحة 
%17 17 مرحلة  الدكتوراه- دروس
%14 14 مرحلة الدكتوراه -امتحان كفاءة 
%44 44  مرحلة الدكتوراه -كتابة األطروحة 
%1 1  مكمل لرسالة الدكتوراه 

توزيعهم إلى مجموعات (۱۰۰ أشخاص)

النسبة المئوية عدد األشخاص المجموعات 
%24 24 المجموعة األولى: دعم أكاديمي بمنحة كاملة
%55 55 المجموعة الثانية: معيد. دعم أكاديمي بمنحة جزئية
%21 21 المجموعة الثالثة: دعم أكاديمي دون منحة

توزيع الباحثين الموجودين في مشروع تأهيل الباحثين (۱۰۷ أشخاص)

النسبة المئوية عدد األشخاص الوضع الحالي
%75 80 الفعالون المتلقون للدعم  
%15 16 المجمد دعمهم
%3 3 الذين تم توظيفهم
%1 1 المتخرجون
%6 7 المغادرون

وضع اللغة األجنبية (۱۰۰ شخص)

النسبة المئوية عدد األشخاص وضع اللغة األجنبية
%43 43 ذوو الكفاءة بلغتين العربية واإلنكليزية
%60 60 ذوو الكفاءة باللغة العربية
%77 77 ذوو الكفاءة باللغة اإلنكليزية
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إطار  في  ٢٠١٥م  عام  أقيمت  التي  والفعاليات  النشاطات 
المشروع 
 مت تشكيل هيئة علمية ملشروع تأهيل الباحثني مكونة من سبعة أعضاء، ملساعدة

احملاضرات  إجناز  على  لإلشراف  الباحثني  تأهيل  مشروع  ووحدة  للمشروع  العامة  اإلدارة 
األساسية الضرورية يف إطار الربنامج، وتقييم أوضاع الطالب ومتابعة سري املشروع. 

 مت حتديد مسؤولني لتقدمي الدعم األكادميي والقيام بإرشاد الباحثني يف أعماهلم
يف ١٢ فرًعا علمًيا. ويف تطبيق اإلرشاد العلمي يعمل الطاقم املكون من املسؤول العلمي 
والطالب على شكل جمموعة صغرية هدفها متابعة الطالب وتطويرهم أكادميياً، وتقييمهم، 

وتوجيههم.  

 م باللغتني العربية واإلنكليزية يف إطار قدم الدعم للباحثني يف جمال تطوير كفاءا
هذا الربنامج الذي يتطلب الكفاءة يف اللغتني العربية واإلنكليزية، نال معظم الطالب تعليًما 
يف جمال اللغة يف مركز تعليم اللغات يف جامعة ٢٩ مايو، والقسم الباقي منهم تلقى تعليًما 

يف مراكز أخرى خمتلفة. 

 ،التحق الباحثون الذين لديهم كفاءة يف اللغتني العربية واإلنكليزية مبحاضرات تعليمية
نظمت يف جمموعتني؛ احملاضرات األساسية اإلجبارية لكل الباحثني، واحملاضرات االختصاصية 

االختيارية. يف إطار هذا املشروع خططت ٢٨٢ ساعة من احملاضرات، ومت تنفيذها. 

المحاضرات التعليمية في عام ۲۰۱٥م

مدة التعليم (ساعة) الفصل  عنوان / موضوع المحاضرة المدرب / المعلم

18 ربيع ٢٠١٥م  مدخل إىل الفكر اإلسالمي إبراهيم خليل أوجر 1
34 ربيع ٢٠١٥م النظرية االجتماعية-١ نور اهللا آردج 2
32 ربيع ٢٠١٥م نظرية التاريخ ومنهجه مرد صونار 3
24 ربيع ٢٠١٥م أصول البحث أيوب سعيد قايا 4
12 ربيع ٢٠١٥م املنطق (كالسيكي) هارون كوشلو 5
20 خريف  ٢٠١٥م نظرية العلم إسحاق أرسالن 6
20 خريف  ٢٠١٥م فلسفة املنطق  والرياضيات آخيان جيتيل 7
32 خريف  ٢٠١٥م النظرية االجتماعية-٢ نور اهللا آردج 8
24 خريف  ٢٠١٥م علوم اللغة والبالغة طه بوياليك 9



9
2015

 سجل ١٠ من باحثي مشروع تأهيل الباحثني يف برنامج الدكتوراه بعد إمتامهم
ى ١٦ طالًبا من طالب املاجستري مرحلة املواد الدراسية وانتقلوا  مرحلة املاجستري، كما أ

إىل مرحلة كتابة الرسالة. 

 سافر مخسة من باحثي مشروع تأهيل الباحثني إىل بلدان خمتلفة إلجراء أحباث
م يف اللغة األجنبية.  وتطوير مهارا

.عني أربعة من مرشحي املشروع معيدين يف اجلامعات

 مت توظيف ثالثة من الباحثني من فصل عام ٢٠١٢م باحثني بدوام كامل يف
إسام؛ وذلك لتلبية احتياجات أحباث املركز ومشاريعه. 

.أصبح هارون عبجي الذي نال درجة الدكتوراه أول خريج من هذا الربنامج

 يف برنامج التعليم لفصلي الربيع واخلريف استمر ٣٨ شخًصا يف تسع حماضرات
خمتلفة.

برنامج الدعم األكاديمي في مرحلة البكالوريوس
اإلهليات  لطلبة كليات  واملوجه  اإلسالمية  البحوث  مركز  يقيمه  الذي  الربنامج  هذا 
مراحل،  ثالثة  من  وأصبح  الالحقة،  الفرتة  يف  وتطور   ٢٠٠٦ عام  بدأ  اإلسالمة  والعلوم 
وَخترََّج يف حزيران/يونيو عام ٢٠١٥م طالب الفصل الثامن من برنامج الدعم األكادميي يف 
مرحلة البكالوريوس (٢)، وطالب الفصل الثالث من برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة 

البكالوريوس (١) الذين أمتوا تعليمهم.

خرجيو برنامج الدعم األكادميي من مرحلة البكالوريوس (٢) تابعوا يف برنامج الدعم 
األكادميي يف مرحلة البكالوريوس (٣) (اختصاص). يف هذه املرحلة أتيحت فرصة التحضري 
حنو  األوىل  اخلطوة  خطوا  قد  الطالب  مجيع  يكون  وبذلك  العليا،  الدراسات  المتحانات 

التعليم العايل يف اجملال الذي يريدون.   

مت إجراء االختيار للفصل العاشر من الربنامج يف مرحلة البكالوريوس (٢) والفصل 
الرابع يف مرحلة البكالوريوس (١) يف أيلول، للسنة الدراسية ٢٠١٥-٢٠١٦، ومبحاضرة 
لألستاذ الدكتور مصطفى سنان أوغلو يف ١٢ تشرين األول/أكتوبر بدأت السنة الدراسية 

املكونة يف املراحل الثالثة من ١٧ حماضرة خمتلفة.  

ُتدرَّس يف برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس (١) متون من املؤلفات 
احلديثة بشكل عام؛ وذلك بغية تكوين أساس يف جماالت املفاهيم واملصطلحات واملسائل 
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األساسية يف العلوم اإلسالمية. يف برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس (٢) 
التفسري  األساسية  اإلسالمية  بالعلوم  تتعلق  متون كالسيكية  ُتدرَّس  سنتني  يستمر  الذي 
واحلديث والفقه والكالم، إىل جانب ذلك خيصص يف الوقت نفسه جزء للمسائل احلديثة 
ولعروض الطالب. يقوم الطالب املشاركون واألساتذة يف برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة 
البكالوريوس-(اختصاص)، الذي هو حتضري لدراسة املاجستري، بعمل يستمر مثانية أشهر 

تقريًبا، وفق برنامج حمدد يليب احتياجات الطالب.

يُقدَّم للمشاركني يف برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس دعٌم يف جمال 
تطوير اللغة اإلنكليزية، وتأمني الكتب وخاصة الكتب املكتوبة باللغات غري الرتكية.

ويف برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس (١) يتم تنظيم حماضرات كملحق 
م  دف توسيع معلومات املشاركني اليت تليب احتياجا للمواد حول النحو والصرف؛ وذلك 

األساسية من أجل الوصول إىل املتون الكالسيكية. 

حماضرات برنامج الدعم األكادميي يف مرحلة البكالوريوس، اليت تنظم كل مساء من 
الساعة اخلامسة والنصف حىت السابعة، ال ُيكتفى فيها بقراءة متون كالسيكية عربية، بل 
دف أيًضا إىل تطوير الكفاءات األكادميية للطالب؛ وذلك بتشجيعهم على التفكري يف 
موضوع «كيف جيب فهم العلوم اإلسالمية ودراستها يف أيامنا». عالوة على احملاضرات 
يعمل الربنامج على تطوير قابلية الطالب يف التعبري والعمل األكادميي من خالل األعمال 

الفردية واجلماعية. 
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برنامج الباحثين الزائرين
صمم برنامج الباحثني الزائرين لتأمني وسط علمي مالئم يف مركز البحوث اإلسالمية، 
وتقدمي إمكانات البحث األخرى للباحثني يف جماالت العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعية 
الذين يتابعون أحباثهم يف مرحلة ما بعد الدكتوراه. هذا الربنامج موجه لتطوير العالقات 
الزائرين  الباحثني  إن  يوم.  بعد  يوًما  تُثرى  أصبحت  اليت  األفكار  ولتبادل  املؤسسات  بني 
يستطيعون أن يتقدموا إىل هذا الربنامج على املدى البعيد أو على املدى القصري (من شهر 

إىل ثالثة أشهر). 

فيما يلي قائمة بأمساء الباحثني الزائرين املقبولني يف الربنامج / واملستفيدين منه يف أزمنة 
م. خمتلفة يف عام ٢٠١٥م، مع أمساء مواضيع أحباثهم ومؤسسا

.إسماعيل ياووز جان/ التعليم الديين يف أملانيا نظريًا وتطبيقًيا / جامعة توبينغان- أملانيا

.رامين ساديغوف /  كتابة تاريخ الشعوب تركيا/ جامعة حكاري- تركيا

 /رشيدة ديماسي / تعليم وتعلم اخلط العريب: دراسة مقارنة بني البلدان العربية واألوربية
باحث حر- تونس.

 سيد أوزكوطلو / العالقات السياسية والتجارية بني مملكة قربص والسلطنة اململوكية يف
القرن الرابع عشر/ باحث حر- مجهورية مشال قربص الرتكية.

 عبد اهللا بايرام / فهم أيب بكر الرازي آليات األحكام من زاوية املقاصد أو منهج تفسري
الغاية / جامعة باليكسري- تركيا.

 عبد اهللا تميزكان /  قراءة البسملة من وجهة نظر العلوم الثمانية عشر: خادمي أمنوذًجا
/ جامعة دجلة- تركيا.

 عزيزة أويقون / تصور تأثري النجوم على شخصية اإلنسان يف كتب التنجيم / جامعة
سليمان دمريال- تركيا. 

 كاملة أونلو صوي / الفكر اإلسالمي املعاصر:منهج حسن الرتايب وإسهاماته / جامعة
سليمان دمريال- تركيا.

 أكادميية  / والرتكية  الكازخية  للغتني  الرمزية  الصوتية  احلوادث   / عيسييفا  كولسيناي 
كازخستان للعلوم الوطنية- كازخستان.

 متين يغيت / اآلراء الفقهية الرئيسية اخلاصة باملذهب عند الشيعة اإلمامية: تصوير
وتقييم / جامعة دجلة- تركيا. 
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 محمد أوزكان / اإلمام بركيوي وحتقيق تعليق حاشية اهلداية (حاشية العناية) / جامعة
باليكسري- تركيا.

 نورتان زليخة شاهين / العنف اجلنسي: االغتصاب- تقييم يف إطار احلقوق اإلسالمية
/ باحث حر- تركيا.

برنامج التدريب
ميكن  واألجانب.  األتراك  للطلبة  التدرب  إمكانية  اإلسالمية  البحوث  مركز  يتيح 
لطالب الفروع املتعلقة باألحباث اإلسالمية، إىل جانب طالب إدارة املعلومات والوثائق 
وعلم املكتبات، مراجعة مركز البحوث اإلسالمية من أجل التدرب. يف هذا اإلطار أتيحت 
فرصة التدرب يف عام ٢٠١٥م لسبعة طالب أجانب؛ اثنان منهم يف مرحلة الدراسات 

العليا؛ ومخسة منهم يف مرحلة الباكالوريوس (الليسانس).

مشروع العصور المتاخرة من الحضارة اإلسالمية
املشروع الذي مت إطالقه يف عام ٢٠١٢م بغية البحث يف املخزون الفكري للحضارة 
ونشر  جتهيز  إىل  يهدف  ٧-١٢هـ/١٢-١٩م)،  (القرون  املتأخرة  املرحلة  يف  اإلسالمية 
التحقيق  دورات  تنظيم  وإىل  واملونوجرايف،  واملقتطفات  الفهارس  وحتضري  احملققة  املؤلفات 

واالجتماعات العلمية، ودعم املشاريع الفرعية اليت يقرتحها الباحثون. 

وقد مت يف إطار هذا املشروع يف عام ٢٠١٥م تنفيذ الدورتني األوىل والثانية لتحقيق 
قد  التحقيق  دورات  وكانت  والتخصصية،  واملتقدمة  التأسيسية  للمستويات  املخطوطات 
العاملية  الدورة  الدورتان:  وأقيمت  ٢٠١٣م.  عام  التأسيسي  للمستوى  مرة  أول  نظمت 
الرابعة يف املستوى التأسيسي، والدورة التخصصية األوىل بعنوان «أنواع اخلطوط املستخدمة 
يف املخطوطات العربية»، يف إسام بالتعاون بني مركز البحوث اإلسالمية (إسام) ومعهد 
املخطوطات العربية يف القاهرة، يف الفرتة ما بني ٢٦ كانون الثاين/يناير و٠٥ شباط/فرباير 
عام ٢٠١٥م. وأهديت الدورة العاملية الرابعة إىل السيد رئيس هيئة املتولني يف جامعة ٢٩ 
املخطوطات  حتقيق  يف  وإسهاماته  جلهوده  أليت كوالج؛  طيار  الدكتور  إستانبول،  يف  مايو 
ونشرها، وخاصة نشر وحتقيق نسخ القرآن الكرمي اليت تنسب إىل سيدنا عثمان بن عفان 
رضي اهللا عنه. أما الدورة التخصصية األوىل للتحقيق فقد أهديت إىل السيد اخلطاط حسن 
شليب، الذي قدم خدمات كبرية هلذا الفن من خالل اآلثار املمتازة اليت أبدعها يف جمال 

اخلط اإلسالمي وتنشئته الطالب. 
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وأجريت يف الفرتة ما بني ٢٢ متوز/يوليو و١ آب/أغسطس الدورة اخلامسة للتحقيق 
للمستوى التأسيسي، ودورة التحقيق للمستوى املتقدم بعنوان «مشاكل التحقيق»، والدورة 
قام  السياق  هذا  ويف  التحقيق».  «مراجع  بعنوان  املتخصص  للمستوى  للتحقيق  الثانية 
األكادمييون اخلرباء يف هذا اجملال، من تركيا ومن خارجها، بتقدمي املعلومات اليت حيتاجها 
الدورات  يف  ساعة   ٦٠ ملدة  دروًسا  الطالب  أعطوا  حيث  التحقيق؛  جمال  يف  املشاركون 
جديد  تطور  ويف  واملتقدمة.  التخصصية  الدورتني  يف  ساعة  و٣٠  التأسيسي،  للمستوى 
هلذه الدورات مت ختصيص اجللسات التسع األخرية من ٣٠ جلسة للمستوى التأسيسي، 
واجللسات الثالث األخرية للمستوى املتقدم ذي ١٥ جلسة، للتطبيق العملي. ويف اجللسة 
باش  توجناي  اإلسالمية  البحوث  مركز  رئيس  مساعدي  من  فيها كل  شارك  اليت  اخلتامية 
أوغلو وعلي خاقان شاويش أوغلو، إىل جانب أساتذة التحقيق كل من األستاذ الدكتور 
الدورات  يف  املشاركني  منح  مت  عثمان،  أمحد  وحسن  املصري  وحممود  قباوة  الدين  فخر 
م؛ وهم واحد وأربعون شخًصا من املستوى التأسيسي ومثانية عشر شخًصا من  شهادا

املستويني املتقدم واالختصاص. 

كما قام مركز البحوث اإلسالمية، باإلضافة إىل دورات التحقيق اليت أجراها، بتنفيذ 
 ٢٠ من  املكونة  الورشة  هذه  عقدت  وقد  ٢٠١٥م.  عام  خالل  املشرتكة  التحقيق  ورشة 
شخًصا، مت اختيارهم من ضمن املشاركني يف دورات التحقيق من املستوى التأسيسي واملتقدم 
واالختصاص، يف رمضان ٢٠١٥م، وبعد تقسيمهم إىل أربع جمموعات لتحقيق خمطوط َعلم 
الدين العراقي (ت ٧٠٤ه) «اإلنصاف خمتصر االنتصاف من الكشاف»، وذلك حتت 
متابعة من األكادمييني املتخصصني يف هذا اجملال. واختذت أعمال حتقيق «اإلنصاف»، 
الذي هو اختصار لكتاب «االنتصاف» الذي كتبه ابن املنري على «الكشاف» للزخمشري، 
أربع نسخ من الكتاب تتكون من ١٥٠ إىل ٢٠٠ ورقة أساساً يف العمل، وقد متت أعمال 
مصري،  حممود  والدكتور  قباوة  الدين  فخر  الدكتور  األستاذ  متابعة  حتت  هذه  التحقيق 
والدكتور فيصل احلفيان (مدير معهد املخطوطات العربية)، والدكتور حسن عثمان (من 
جامعة أم القرى-مكة). وقد قام كل طالب ضمن هذه الورشة بتحقيق ما بني ٧ إىل ٩ 
أوراق من املخطوط، وخيطط جتهيز الكتاب للنشر يف األيام القادمة بعد إعطاء احلواشي 

الشكل األخري، واالنتهاء من قسم الدراسة الذي يتم بعمل مشرتك أيًضا.  

عالوة على ذلك ويف إطار هذا الربنامج أصدرت منشورات مركز البحوث اإلسالمية 
أربعة كتب مهمة عام ٢٠١٥م ضمن مشروع العصور املتأخرة وهي: 

  ،آيدن بيلكني  املؤلفون  إستانبول/  يف  الشرعية  للسجالت  الوقفيات  فهرس 
إهلامي يورداقول، آخيان إيشيك، إمساعيل كورت، أسرى  يلدز. إستانبول، مركز البحوث 

.٩٧٨-٩٧٥-٣٨٩-٨٥٣-٩ ISBN اإلسالمية، ٢٠١٥م، ٧٠٨ ص
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  الطرق يف تركيا: تارخيها وثقافتها، حترير مسيح جيحان، إستانبول، مركز البحوث
  .٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩-١٩-٤ ISBN اإلسالمية، ٢٠١٥م، ١٠٥٢ ص

 ،مرشد الشيوخ الثالثة: اخللوتية وفرع الرمضانية وكوستنديل علي عالء الدين أفندي    
 ISBN  املؤلف مسيح جيحان، إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية، ٢٠١٥م، ٣٥١ ص

 .٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩-٢١-٧

  عادة كتابة احلواشي يف التفسري وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل، شكري
-٩٧٨-٦٠٥ ISBN معدن، إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية، ٢٠١٥م،  ٤١٤ ص

 .٤٨٢٩-٢٧-٩

مشروع «تاريخ إستانبول»
ايات عام ٢٠١٢م، بالتعاون مع شركة إستانبول لإلبداع الفين   بدأ هذا املشروع 
والثقايف التابعة لبلدية اسطنبول، وهذا الكتاب، «تاريخ إستانبول الكبري من العصر القدمي 
العامل  مدن  بني  إستانبول  مكانة  تعيني  إىل  يهدف  الذي  والعشرين»  احلادي  القرن  حىت 
أمجع، منذ االستيطان األول للمدينة يف العصور القدمية حىت يومنا هذا بتحوهلا إىل «مدينة» 
كبرية، يتألف من ٣٦٣ مقالة تدور حول جماالت خمتلفة مثل: الطبوغرافيا، اإلعمار، احلياة 
متخصصاً، كل حسب  االجتماعية والدينية، اإلدارة، االقتصاد...إخل، كتبها ٢٧٠ عاملاً 
جماله، ونشر هذا العمل الضخم يف ١٠ جملدات بعدما ّمت االنتهاء من تأليفه عام ٢٠١٥م. 
هذا الكتاب الذي تستمر عملية ترمجته إىل اللغة اإلنكليزية، يهدف إىل تلبية احتياجات 

القارئ العام أوًال، وأن يكون مرجًعا أساسًيا لطالب التعليم العايل ثانًيا. 

تاريخ إستانبول الكبري أعظم عمل يتناول املراحل التارخيية كّلها للمدينة. وُكِتب هذا 
األثر العظيم املؤلف من ١٠ جملدات  مبوضوعية على شكل مواضيع ومقاالت. وهنالك 
تلك  حتليل  ّمت  لذا  األساسية،  املقاالت  يف  بشكل كاف  عليها  الوقوف  يتّم  مل  مواضيع 
تسلسل  االعتبار  بعني  وأخذ  اجلانبية.  املقاالت  يف  تفصيلي  بشكل  ودراستها  املواضيع 
املواضيع زمنًيا، وقسمت إىل ثالث مراحل مفصلية يف تاريخ املدينة الطويل توضح هويتها 
وتارخيها. وهذه املراحل هي: مرحلة اإلمرباطورية البيزنطية، ومرحلة اإلمرباطورية العثمانية، 
ومرحلة اجلمهورية. وقد أُرّخ كل موضوع يف ذاته وفق استمراريته وما طرأ عليه من تغريات؛ 
تلك  بني  انقطاع  بدون  واجلمهورية  والعثمانية،  والبيزنطية،  القدمية،  العصور  دراسة  ومتت 
الفرتات. وما عدا هذه املواضيع فإن هذا األثر العظيم يضع بني أيدي القرّاء عملني آخرين 



15
2015

هلما أمهية قصوى من منظور تاريخ إستانبول، مها: التسلسل الزمين لتاريخ إستانبول، وفهرس 
املصادر واملراجع لتاريخ إستانبول.   

وباإلضافة إىل كون تاريخ إستانبول الكبري مصدراً يتضمن األعمال اليت تدور يف هذا 
اجملال، ُفكِّر بأن يكون مصدرًا قويًا وشامًال ميكن استخدامه يف تدريس مادة إستانبول يف 

تركيا وخارجها، لذلك روعي أن يكون األسلوب فيه سلًسا وجذابًا ومتيًنا. 

املدن  تواريخ  عن  متيزه  الكبري  إستانبول  تاريخ  متنح  عدة  ومزايا  خصوصيات  وهناك 
األكادميية  واملشاركات  الواسعة،  الكّتاب  هيئة  اخلصوصيات:  هذه  رأس  وعلى  األخرى، 
الدولية، وثراء املادة البصرية، وحجمه. يقدم هذا العمل الذي يتكامل فيه احملتوى والتصميم 

واملواد املطبوعة منوذًجا ُحيتذى يف دراسة التواريخ الطويلة للمدن. 

ويتكون هذا الكتاب من ١٠ جملدات و٥٣٢٠ صفحة، ويتناول ٨٥٠٠ سنة من 
تاريخ إستانبول. وأّما مدير هذا املشروع الضخم فهو األستاذ الدكتور حممد عاكف أيدين، 

ورئيس حتريره األستاذ املساعد الدكتور جوشكون يلماز، ومصّممه بولنت أرْكَمن. 

وأّما أقسام تاريخ إستانبول الكبري فهي على النحو اآليت: 

١ ــ تحوالت إستانبول اإلمبريالية : 
إن إستانبول وفق جمراها التارخيي أصبحت مدينة كبرية يف دولة عظيمة وذلك بعد 
عاصمة  بإنشائها  البدء  فيها  لإلمرباطورية  حتّول  أول  وكان  وحتصينها،  وتقويتها  تنظيمها 
لإلمرباطورية البيزنطية، لتكون نًدا ملدينة «روما» وبديًال عنها. ومن مثّ انتقلت اإلمرباطورية 
مركزًا  إستانبول  وأصبحت  اآلن.  هي  الرتكية كما  اجلمهورية  إىل  مثّ  العثمانيني،  إىل  فيها 
لتلك  عاصمة  ا  لكو وذلك  للعامل؛  منظورها  وفق  وتطبيقها  املختلفة  السياسات  لتكوين 
اإلمرباطوريات اليت انتشرت يف ثالث قارات. لذا حكمت إستانبول مساحة جّد واسعة يف 
العامل يف زمان حمّدد من الناحية اجلغرافية والسياسية والدينية. وكانت إستانبول مركزاً ملساحة 
واسعة من العامل، فبسطت نفوذها السياسّي والديّين واالقتصادّي والعسكرّي فعلّياً ولعصور 
طويلة يف كل من دول البلقان، وأوروبة الشرقية، وأفريقية، والشرق األوسط، وآسيا الغربية، 

والبحر األسود، واهلند، ومناطق أخرى فيما وراء احمليطات.

 ويتحدث هذا الكتاب يف مدخله وفق خمطط البحث، عن التحّوالت واألزمات اليت 
ا هذه املدينة من الناحية السياسية والفكرية واالجتماعية والدينية والعمرانية، وذلك  مّرت 
بقلم كل من الكّتاب اآلتية أمساؤهم: خليل إيناجليك، أمحد داوود أوغلو، فريدون م. أَجمن، 

وإهلان تَكلي. لذا يُعّد هذا القسم من الكتاب أول قراءة أصيلة ومقارنة لتاريخ املدينة. 
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٢ ــ إستانبول وفق المقاييس العالمية (تحرير: يونس أوغور): 
يتحدث هذا القسم من الكتاب عن موقع مدينة إستانبول وأمهيتها بني دول العامل 
أمجع، كما يتحدث عن تاريخ املدينة قدميًاً وحديثاً وحاضرًا بقراءة مقارنة ومنافسة للمدن 
اليت تأيت يف املقدمة عاملًيا. لذا فقد ّمتت دراسة موقع مدينة إستانبول ألول مرة يف عمل 
كهذا ومقارنتها مبدن العامل املعاصرة هلا، كل على حدة، يف مراحلها الثالثة املذكورة سابقاً. 

٣ ــ الطبوغرافيا واالستيطان (تحرير: محمد قره قويو):
يتطّرق هذا القسم إىل البنية اجلغرافية ملدينة إستانبول وخصائصها الفيزيائية، وتاريخ 
ا واخلرائط اليت تعكسه، حتت العناوين الفرعية التالية «البنية الطبيعية»، و»علم  استيطا
و»اهليكل  والبشرية»،  الطبيعية  و»اآلفات  والطبوغرافيا»،  املكانية  و»التنمية  اآلثار»، 

اإلداري ورسم اخلرائط». 

٤ ــ السياسة والسلطة (تحرير: فريدون أَمَجن ـــ جوشكون يلماز): 
ا كعاصمة مع  إستانبول أطول العواصم عمرًا يف تاريخ العامل. بدأت إستانبول مسري
اإلمرباطورية الرومانية، واستمرت على ذلك مع اإلمرباطورية العثمانية، ما يقارب ١٦٠٠ 
على  حتافظ  أن  استطاعت  اليت  أمجع  العامل  مدن  إحدى  إستانبول  العاصمة  وتعّد  سنة. 
مركزها السياسي الفذ وفق تارخيها الطويل، فكانت عاصمة لإلمرباطوريات اليت انتشرت 
يف ثالث قارات، لذا ُعّدت املركز الرئيس لتطبيق السياسات العاملية وفق املنظور العاملي. 
وانطالقاً من هذا املفهوم، فهي مركز السياسة والسلطة واإلدارة العاملية، حيث ال ميكن أن 

تُقاس مبدينة أخرى يف هذا اجملال. 

ويكّون هذا القسم «السياسة والسلطة» اجلزء األكرب من الكتاب من حيث املوضوع. 
ا  ا، وخصوصيا حيث يتناول داخل تاريخ إستانبول العميق التطورات السياسية اليت مّرت 
: «السياسة»،  اآلتية  الفرعية  العناوين  القسم  هذا  ويتضمن  العاملية.  اإلدارة  مركز  ا  بكو
اإلدارية»،  واهلياكل  و»السلطة  و»القانون»،  و»الدبلوماسية»،  والفتح»،  و»احلصار 

و»االنتخابات»،  و»االحتفاالت». 

٥ ــ علم السكان (تحرير: يونس كوج): 
يتطرق هذا القسم إىل الرتكيبة السكانية للمدينة حتت أربعة عناوين فرعية؛ بدًءا من 
نشوئها يف املرحلة البيزنطية حىت الفتح العثماين، ومن الفتح العثماين حىت القرن التاسع 
عشر الذي أجري فيه تعداد للسكان وفق املقياس احلديث، ومن القرن التاسع عشر حىت 
عصر اجلمهورية، وأخرياً مرحلة اجلمهورية. تناول هذا القسم أثر كل من اهلجرات يف القرن 
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التاسع عشر الذي تقلصت فيه املساحة اجلغرافية لإلمرباطورية العثمانية، وتبادل السكان 
يف السنوات األوىل من العصر اجلمهوري، واهلجرات يف فرتة اجلمهورية، على تغيري الرتكيبة 

السكانية للمدينة. 

٦ ــ المجتمع (تحرير: عارف بيلكين): 
يتناول هذا القسم اجملتمع اإلستانبويل عرب تارخيه املستمر 
بدًءا من الزي حىت التسلية والرتفيه، ومن املطبخ حىت الصحة. 
االجتماعية»،  «الطبقات  هي:  القسم  هلذا  الفرعية  والعناوين 
و«الصحة والغذاء»، و«اللباس-األزياء»، و«املراسم-التسلية- 
و«الكوارث  املعاشرة»،  وآداب  و«االجتماعيات  الرياضة»، 
إستانبول  يف  طفًال  تكون  و«أن  االجتماعية»،  واملساعدة 
ومتارس الرياضة»، و«حدائق إستانبول»، و«اجلرمية والتفتيش». 
كما يقّدم هذا القسم من زاوية تارخيية موروثًا جمربًا من التعايش 

املشرتك ضمن املدينة. 

٧ ــ الدين (تحرير: حر محمود يوجر): 
يدرس هذا القسم املسرية الدينية للمدينة اليت بدأت مع 
الوثنية، حتت العناوين التالية: املسيحية، واليهودية، واإلسالم، 
ويعرض تطبيق املمارسات الدينية هلذه املعتقدات على مستوى 

املدينة. 

٨ ــ االقتصاد (تحرير: جوشكون جاكير): 
مبضيق  التحكم  حيث  من  إستانبول  مدينة  موقع  إن 
ا صاحبة مليناء  البوسفور، واالنفتاح حنو البحر األسود، ولكو
باجلنوب  والشمال  بالغرب،  الشرق  وربطها  (اخلليج)،  داخلي 
بوساطة البحر والرب، جعل منها منذ مراحلها األوىل مركزًا مهًما 

يف النقل واالتصاالت إىل جانب احلياة التجارية. 

ويف هذا القسم الذي روعي يف ختطيطه العالقات الوطنية 
و«الوقف  البيزنطية»،  اإلمرباطورية  مرحلة  يف  «االقتصاد  اآلتية:  العناوين  جند  والدولية 
مرحلة  يف  والتمويل  والصناعة  و«التجارة  العثمانية»،  اإلمرباطورية  مرحلة  يف  واإلعاشة 

اإلمرباطورية العثمانية»، و«األوقاف والتجارة والصناعة والتمويل يف مرحلة اجلمهورية». 
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٩ ــ النقل واالتصاالت (تحرير : علي أق ييلديز): 
يوضح هذا القسم املغامرة التارخيية ملدينة إستانبول يف جمال النقل واالتصاالت؛ سواء 
أكان داخل املدينة أم مع املناطق البعيدة والقريبة منها. متت دراسة النقل الربي والبحري 
ا درست  واجلوي من حيث شروطه، ووسائطه، إىل جانب مؤسساته. وأّما االتصاالت؛ فإ

ا وبنيتها.    وفًقا للمسار التارخيي لوسائط النقل واالتصاالت مع شبكا

١٠ ــ األدب والفن والثقافة (تحرير: خديجة آينور): 
تنوع  يعكسها  اليت  املواضيع  أهم  من  للمدينة  والفنية  واألدبية  الثقافية  املغامرة  إن 
مدينة إستانبول وثراؤها الفريد. ويتضمن اجمللد السابع من الكتاب العناوين الفرعية اآلتية: 
«املوسيقا وثقافتها»، و«األدب»، و«الفنون البصرية»، و«القراءةـ ـ الكتابة وثقافة الكتب». 

لذا يقّدم هذا القسم لقارئه املرياث األديب والفين والثقايف إلستانبول. 

١١ ـــــ العمران (تحرير: خليل إبراهيم دوزنلي): 
املرحلة  يف  «العمران  اآلتية:  العناوين  حتت  الرئيسة  املواضيع  القسم  هذا  يقدم 
البيزنطية»، و«العمران العثماين يف املرحلة املبكرة»، و«العمران العثماين يف القرنني السادس 
والسابع عشر»، و«العمران العثماين يف القرنني الثامن والتاسع عشر»، و«املرياث العمراين 
للعثمانيني يف إستانبول»، و«التخطيط العمراين من املرحلة العثمانية إىل مرحلة اجلمهورية»، 

و«العمران يف مرحلة اجلمهورية». 

تعّد مدينة إستانبول من خالل آثارها موطًنا ألكثر األعمال الفنية مجاًال يف تاريخ 
ا العمرانية يف التخطيط انطالقًا من البيوت إىل السبل،  البشرية. فيعرض هذا القسم مغامر

ومن الكليات حىت املدارس، وما إىل ذلك من آثار تارخيية. 

١٢ـ ـ التعليمـ ـ العلوم والتكنولوجية (تحرير: محمد إبشيرليـ ـ سالم 
آيدوز): 

تعّد إستانبول موطًنا لألنشطة العلمية املختلفة، كما وّفرت اإلمكانات الالزمة لنشوء 
عاصمة  عندما كانت  العلمي  مركزها  على  وحافظت  التخصصات،  خمتلف  يف  العلماء 
للدول الكربى. يعرض اجمللد التاسع املرياث العلمي واملعريف واإلبداعي والفين إلستانبول، 
من خالل تناوله للمؤسسات العلمية والتعليمية املميزة، والفعاليات والنشاطات والربامج، 

ا يف إستانبول. واآلثار واملنتجات اليت أجنز
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١٣ ـــ إستانبول في الذاكرة (محاورة: بشير آيواز أوغلو): 
يتكون هذا القسم من احملاورات اليت أجراها بشري آيواز أوغلو حول إستانبول وساكنيها 
من خالل الذكريات، واملالحظات، واالنطباعات، والتعليقات، مع كل من: مساوي أِجيه، 
حممد شوكت أيكي، نوزاد آطليغ، سعد الدين أوكنت، حممد أورخان أوكاي، خسرو خامتي، 
من  باقتباسات  القسم  هذا  إغناء  ّمت  مصارا. كما  ياووز، كولبون  حلمي  أنكينون،  إجني 
كتابات كل من: طورغوت جانَسوار، وطاهر أولكون (طاهر املولوي)، وذلك ممّا ورد يف 
ما يف جمالت خمتلفة. إن هذا القسم الذي حيوي شهادات كبار األمساء يف  ما وكتابا حماورا
ا مدينة إستانبول، واإلمهال واهلدم  حياتنا الفنية واألدبية والعلمية على التغريات اليت شهد
واإلعمار الذي تعرضت له املدينة يف بداية عصر اجلمهورية، يعّد مبنزلة «التاريخ الشفوي» 

الذي يسلط الضوء على ماضي املدينة ومستقبلها. 
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مشروع النشر اإللكتروني 
يهدف املشروع إىل تسهيل وصول الباحثني يف جماالت العلوم االجتماعية والبشرية، 
إىل جانب العلوم اإلسالمية، إىل املصادر واملراجع إلكرتونياً، وإىل االرتقاء مبستوى اجلودة 

واإلنتاجية يف األحباث اليت تصدر يف هذا اجملال. 

ويتّم، يف إطار هذا املشروع،ـ إعداد قواعد بيانات إلكرتونية متقدمة ومتطورة من قبل 
مركز البحوث اإلسالمية، وفق اآليت: 

قاعدة بيانات األطروحات • 
ّمت حتضري فهارس لألطروحات اليت هلا عالقة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية يف تركيا؛ 
إلكرتونياً  الفهارس  هذه  حتديث  يتّم  بسهولة، كما  إليها  الباحثني  وصول  تأمني  دف 
باستمرار. وتوجد يف هذه القاعدة (الشبكة) أمساء ٢٨٦٠٠٠ أطروحة. وبإمكان الباحثني 

الوصول إىل هذه الفهارس من خالل الشبكة الداخلية للمركز. 

قاعدة بيانات المقاالت • 
حتتوي هذه القاعدة أمساء املقاالت الىت يف كتاب فهرست املقاالت تركيا (١٩٢٣ 
ـــ ٢٠٠٣م) وما أضيفت بعدها إىل أن وصل عدد املقاالت إىل ٨٧١,١٧٥ مقالة عام 
٢٠١٥م، ويستمر إغناء قاعدة البيانات هذه باألعمال وخاصة األعمال املتعلقة بالعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية. ويستطيع الباحثون الوصول إىل هذه الفهارس من خالل الشبكة 

الداخلية للمركز. 

قاعدة بيانات المقاالت في مجال اإللهيات • 
توجد يف هذه القاعدة فهارس تضم ٣٦٠٠٠ مقالة علمية يف جمال العلوم اإلسالمية 
ا اخلاصة،  واإلهليات، ّمت نشر بعضها من قبل كليات العلوم اإلسالمة واإلهليات يف جمال
بنشر  تقوم  اليت  املؤسسات  قبل  من  أو  خمتلفة،  نشر  دور  قبل  من  ُنشر  اآلخر  وبعضها 
املقاالت العلمية الدورية، باإلضافة إىل الندوات واحملاضرات واملؤمترات اليت تقام يف جمال 
العلوم اإلسالمة واإلهليات. وقد ومتت إضافة ٥٤٨٦ مقالة إىل هذه القاعدة عام ٢٠١٥م. 
وميكن الوصول إىل هذه املقاالت كلها على صيغة PDF، وهذه القاعدة مفتوحة للقراء 

بشكل دائم. 
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قاعدة بيانات لفهرس األطروحات التي نوقشت في كليات  • 
العلوم اإلسالمة واإللهيات 

حتتوي هذه القاعدة عناوين األطروحات اجلامعية (املاجستري والدكتوراه) متت أو ال 
يزال حتضريها مستمرًا يف كليات العلوم اإلسالمة واإلهليات بدًءا من عام ١٩٥٣م حىت 
 (٥٤٨٤) الباقي  وأّما  ٢٠١٥م،  عام  اية  إىل  أطروحة   ١٢٦٣٣ وتضمنت  هذا،  يومنا 
تتضمنها  اليت  لألطروحات  الكلي  اجملموع  يصبح  وبذلك  حتضريها،  على  العمل  فيستمّر 

القاعدة ١٨١١٨ أطروحة. 
ولكي ال يهدر طالب جديد وقته يف موضوع أطروحة من األطروحات اليت نوقشت أو 
األطروحات اليت ال تزال قيد التحضري ّمت االرتباط مبركز األطروحات يف جملس التعليم العايل، 
باإلضافة إىل املعلومات اليت تصلنا من كليات العلوم اإلسالمة واإلهليات باستمرار حول ما 
يتعلق باألطروحات والرسائل اجلامعية فيها، لذا يتّم حتديث هذه القاعدة باستمرار. وقاعدة 

البيانات هذه مفتوحة أمام القراء عموماً والباحثني خصوًصا. 
ومت البدء يف عام ٢٠١٤م برتمجة قائمة األطروحات اليت نوقشت يف كليات العلوم 
اإلسالمي  العامل  إعالم  أجل  من  وذلك  العربية،  اللغة  إىل  تركيا  يف  واإلهليات  اإلسالمة 
بالدراسات األكادميية اليت تتناول العلوم اإلسالمية والدينية يف تركيا. وّمت االنتهاء من ترمجة 
تلك القائمة من األطروحات إىل اللغة العربية من عام ١٩٥٣حىت عام ٢٠١٠م، وّمت تنزيلها 
إىل قاعدة البيانات هذه. وأّما يف عام ٢٠١٦م فيتّم السعي بالعمل الدؤوب لرتمجة قائمة 

األطروحات إىل عام ٢٠١٥م. 

قاعدة بيانات الوثائق • 
تشغل  اليت  املختلفة  مبوادها   ،PDF صيغة على  وثائقياً،  ملفاً   ١٦٧٩٧ هنالك 
حيزاً واسعاً من «املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي». ويستطيع الباحثون مشاركة 
وتضاف  اإلسالمية.  البحوث  مركز  شبكة  قاعدة  خالل  من  سهولة  بكل  الوثائق  هذه 
إىل هذه القاعدة باستمرار املصادر اجلديدة ذات العالقة مبواد املوسوعة اإلسالمية، بعد 

ا.   التحقق من جّد

قاعدة بيانات الرسائل العثمانية: • 
العثمانية  الرتكية  باللغة  واملكتوبة  املطبوعة  الرسائل  مجع  إىل  اجملال  هذا  يف  هدفنا   
ووضعها يف قاعدة البيانات هذه، وميكن التوصل إىل هذه الرسائل بنصوصها الكاملة على 

صيغة PDF، ويبلغ عدد هذه الرسائل يف هذه القاعدة ٣٣٩٠ رسالة. 
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قاعدة بيانات المقاالت العثمانية • 
هنالك ٢٠٥٦٣ مقالة ّمت نشرها يف اجملالت باللغة الرتكية العثمانية، وتدور مواضيع 
هذه املقاالت حول التاريخ، واألدب، والشريعة، والعلوم الدينية. وجيدر بنا أن نذكر أن 
٥٨٦٩ مقالة من بني تلك املقاالت ّمت نشرها عام ٢٠١٥م. وميكن للباحثني الوصول إىل 
هذه املقاالت بنصوصها الكاملة على صيغة PDF. ويتّم حتديث املوقع باستمرار بإضافة 

املقاالت اجلديدة. 

قاعدة بيانات «السالنامة» العثمانية • 
تغطي هذه القاعدة (الشبكة) السجالت العثمانية املسماة بـ»سالنامة» اليت كانت 
تصدر يف كل سنة مرة واحدة. وهنالك ٦٧٠ سجًال سنويًا ميكن الوصول إىل نصوصها 

 .PDF الكاملة على صيغة

قاعدة بيانات أوراق زياد أبو الضياء • 
    تنقسم هذه اجملموعة إىل قسمني مها : عائلة أبو الضياء، وزياد أبو الضياء. وّمت 
تصنيف هذه األوراق يف ١٧٧ ملفاً، و٣٨٧٨ قيًدا. وميكن الوصول إىل ملخصات هذه 
األوراق املصنفة من خالل صفحة مركز البحوث اإلسالمية على اإلنرتنت. كما بإمكان 
الباحثني الذين يرغبون بإجراء دراسات حول هذه اجملموعة مراجعة خدمة أرشيف مكتبة 

مركز البحوث اإلسالمية من خالل املوقع اآليت: 

 • (IslamicInfo) قاعدة بيانات المقاالت العربية
ّمت مجع املقاالت العربية من قبل شركة (دار املنظومة) يف الرياض، يف ٦ قواعد بيانات. 
وقاعدة /IslamicInfo/ من بني تلك القواعد املفتوحة أمام الباحثني من خالل الشبكة 
الداخلية ملركز البحوث اإلسالمية، كما يستفيد من تلك القاعدة الباحثون يف مكتبة إسام 

بدًءا من عام ٢٠١٣م حىت يومنا هذا. 
اجتماع  و١٦٠٠  علمية  جملة   ١٢٥٠ مبسح   /IslamicInfo/ بيانات  قاعدة  تقوم 
البلدان  خمتلف  يف  اجلامعية  اجملالت  يف  نشرها  ّمت  مؤمترات،...إخل)،  ندوات،  (حماضرات، 
اإلسالمية بدًءا من عام ١٩٢٤م حىت يومنا هذا. وحتتوي هذه القاعدة على ٥٠٠٠٠٠ 
املقاالت  هذه  نصف  إىل  الوصول  وميكن  اإلسالمية.  العلوم  جمال  يف  عربية  مقالة  ألف 

.PDF بنصوصها الكاملة على صيغة
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قاعدة بيانات سجالت المحاكم الشرعية • 
تعّد سجالت احملاكم الشرعية من املصادر الرئيسية يف األحباث عن التاريخ العثماين. 
هذه السجالت ذات أمهية كبرية يف جمال األحباث اليت تدور حول تاريخ القانون، وتاريخ 
االقتصاد والسياسة واالجتماع، مجعت من قبل أرشيف مركز البحوث اإلسالمية على شكل 

فيلم مصغر أو دجييتال.

وحتتوي هذه القاعدة  سجًال للقضاة، باإلضافة إىل دفاتر خمتلفة. هذه القاعدة 
اليت ميكن الوصول إىل عناوينها عرب اإلنرتنت، وميكن الوصول إىل هذه السجالت والدفاتر 

إلكرتونياً يف مكتبة مركز البحوث اإلسالمية. 

من  سجًال   (٤٠) لــــ جملدًا   ٤٠ بنشر  اإلسالمية  البحوث  مركز  قام  وأيضًا، 
عشر  والسابع  عشر  السادس  القرنني  يف  إستانبول  حماكم  إىل  تعود  القضاة  سجالت 
اإلنرتنت  على  مستقل  موقع  إنشاء  ّمت  إستانبول»، كما  قضاة  اسم «سجالت  حتت 
من أجل هذا املشروع، لذا ميكن الوصول إىل هذه السجالت جمانًا، يف املوقع اآليت: 

www.kadisicilleri.info

الدفاتر احملفوظة يف خدمة األرشيف موضحة وفق اجلدول اآليت : 

تــّم تصنيــف هــذه الســجالت فــي ثــالث مجموعــات: إســتانبول، األناضــول ــــ طراقيــا، 22.580سجالت القضاة 
باإلضافــة إلــى خــارج تركيــا. 

يوميات القضاة العسكريين في األناضول وروم إيلي.429دفاتر اليومية
نقيب األشراف، تارك، تطبيق الختم. 130دفاتر المشيخة 
مأخوذة من أرشيف رئاسة الوزراء.59دفاتر المهمات 

عائدة إلى والية مصر. 24دفاتر الزواج والطالق

تعود إلى منطقة روم إيلي (وأّما النســخة األصلية منها فموجودة في معهد الدراســات 10دفاتر التحرير
الشــرقية في ســراي بوســنة، وفي دار الكتب الوطنية في بلغاريا). 

دفاتــر تقريــر تعــود إلــى القنصليــة اإليطاليــة (نســخها األصليــة محفوظــة فــي أرشــيف 6دفاتر القنصلية 
مكتبــة مركــز البحــوث اإلســالمية). 

أرشيف رئاسة الوزراء MAD، والمذكرات الكبيرة. 3دفاتر المالية 
أرشيف رئاسة الوزراء، دفاتر تصنيف كامل كَبجي. 2دفاتر األحكام 

دفاتر تضّم محتويات مختلفة. 6دفاتر متفرقة 



االجتماعات العلمية
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مؤتمر 
مؤتمر دولي حول كاتب جلبي، بتاريخ: ٦ ــ ٨  آذار/مارس ٢٠١٥م: • 

التعليم  ومؤسسة  اإلسالمية-إسام  البحوث  مركز  بني  بالتعاون  املؤمتر  هذا  تنظيم  مت 
واألحباث يف إستانبول-إيثار، ومعهد املخطوطات العربية يف القاهرة. وعقد «مؤمتر دويل 
حول كاتب جليب: الببلوغرافيا وتصنيف العلوم يف احلضارة اإلسالمية –الرؤية التارخيية وأسئلة 
العصر» يف قاعة مركز البحوث اإلسالمية للمؤمترات بتاريخ ٦ ــ ٨ آذار/مارس ٢٠١٥م. 
وشارك يف املؤمتر باحثون وأكادمييون من ١٤ دولة، وبلغ اجملموع الكلي للمحاضرات اليت 
ألقيت فيها ٣٤ حماضرة دارت حول التاريخ اإلسالمي يف جمال املراجع وتصنيف العلوم، 
وّمت الرتكيز يف هذه احملاضرات على مسألة كيف ميكن أن يفهم هذا املرياث يف يومنا هذا، 

متاشياً مع التغريات اليت حتصل كل يوم.  

اإلسالمية  العلوم  وتصنيف  للمراجع  الرئيسية  القضايا  نقل  املؤمتر  أهداف  من  وكان 
إىل جدول األعمال اليومي، وتساؤل يدور حول: كيف بإمكاننا أن نتناول هذا الرتاكم 
والعملية  النظرية  املسائل  خالل  من  جديدة  هوية  اكتسب  الذي  املراجع  نظام  من  اهلائل 
جليب  حول كاتب  والنقاش  البحث  جمال  وفتح  اليومية،  حياتنا  يف  تشكيلها  ّمت  اليت 
(١٦٠٩ــ١٦٥٧م) بشخصيته العلمية وبآثاره املختلفة، والذي يعد من أهم األمساء املميزة 
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يف التاريخ اإلسالمي يف جمال الببليوغرافيا، وفتح الطريق لتحديث كتابه «كشف الظنون» 
بعد إضافة اآلثار اليت ّمت تأليفها بعده. 

البحوث  مركز  رئيس  نائب  من  بكلمات كل  آذار/مارس   ٦ اجلمعة  يوم  املؤمتر  بدأ 
رجب  إستانبول  يف  واألحباث  التعليم  مؤسسة  ورئيس  أوغلو،  مرد  سعاد  حممد  اإلسالمية 
شنتورك، ومدير معهد املخطوطات العربية يف القاهرة فيصل احلفيان. ومت تداول املواضيع 
اليت تتعلق بــ(كاتب جليب) وكتابه (كشف الظنون) يف اجملاالت اآلتية: علم اللغة، تاريخ 
العلم، العلوم اإلسالمية، تصانيف العلوم، املراجع، تاريخ الفكر اإلسالمي. وانتهي املؤمتر 
يف مساء يوم ٨ آذار/مارس بطرح بيان ختامي، باتفاق ممثلي املؤسسات الثالث الراعية 
للمؤمتر،  ألبرز ما جاء يف املؤمتر من قبل نائب رئيس مركز البحوث اإلسالمية توجناي باش 
أوغلو. وجاء يف البيان اخلتامي هلذا املؤمتر، الذي مجع الباحثني من الشرق والغرب،ـ تصحيح 
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كتاب (كشف الظنون) وحتديثه باإلضافات، وتكليف مركز البحوث اإلسالمية 
بتبين نشره العلمي بعد إعداده (بالتصحيح واإلضافات). 

محاضرة عامة (جلسة مفتوحة) 
 سياسة الملكية في السير نحو الدولة الحديثة: القانون واإلدارة واإلنتاج • 

في سورية العثمانية، بتاريخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥م. 

المحاضرون 
األستاذ الدكتور مارث موندي

األستاذ الدكتور ريتشارد ساوماريز مسيث 

الدكتور ياووز آيكان 

المدير 
األستاذ الدكتور سيفي كنعان 

شارك يف هذه اجللسة املفتوحة احملاضر ياووز آيكان إىل جانب مؤلَفي كتاب (القانون 
واإلدارة واإلنتاج يف سورية العثمانية)  األستاذين مارث موندي وريتشارد ساوماريز مسيث، 
وّمت الرتكيز فيها على مسائل امللكية يف األراضي الزراعية يف تلك الوالية العثمانية. إن هذه 
عن  احلديث  إىل  بداية  فيها  التطرق  ّمت  سيفي كنعان،  إدارة  حتت  ُعقدت  اليت  احملاضرة، 
ملكية  طبيعة  خيص  فيما  التطرق،  ّمت  بسهولة. كما  املسألة  تفهم  حىت  النظرية  املناقشات 
ا، إىل تعاليم املذهب احلنفي ما قبل العثمانيني، وإىل املناقشات الفقهية اليت  األراضي وإدار

جرت فيما بني القرنني ١٦ــــ١٨.  

وتناول احلديث فيما بعد اإلنتاج الزراعي واإلسكان مع التقدم البريوقراطي لإلدارة 
وامللكية يف نطاق (عجلون) السورية. وهنا قامت سياسة تسجيل حقوق امللكية باستهداف 
ملكية  على  حيصلوا  حىت  مميزة  حقوق  هلم  هؤالء املزارعني ليست  غالبية  إذ إن  املزارعني، 
األراضي اليت كانوا يشتغلون فيها يف املراحل السابقة يف مناطق خمتلفة من البالد. ومت اختيار 
سهلني وقريتني جبليتني أمنوذجاً ملا طُرح، هذان السهالن والقريتان مها على الرتتيب: (بيت 
الرس وحوارة)، (كفر عوان وخنزيرا)، حيث كانت هناك عالقة قوية فيما بني اإلنتاج وبني 
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احلقوق واإلدارة يف القرن التاسع عشر. ومن مثّ ّمت التطرق إىل أمهية الكتاب من حيث حديثه 
التفصيلي عن تاريخ القانون العثماين. 

محاضرات (حلقات بحثية) 
تعليم الدين اإلسالمي في ألمانية: الوضع الحالي وبعض االقتراحات، بتاريخ ٢٦ • 

آذار/مارس ٢٠١٥م. 

د.إمساعيل حسن ياووزجان، جامعة توبينغان ــ أملانية. 

ى دراسته يف مرحلة الدكتوراه يف جمال االقتصاد القومي  إسماعيل حسن ياووزجان، أ
دراساته  تابع  مث  أملانية،  يف  خمتلفة  ومنظمات  ملؤسسات  مديراً  اشتغل  مث  ٢٠٠٣م.  عام 
العلمية يف جامعات خمتلفة. كما قام برتمجة كتاب «Wahrheit und Methode» ملؤلفه 
«احلقيقة  عنوان:  حتت  أرسالن  الدين  حسام  مع  الرتكية  اللغة  إىل  غادامر  جورج  هانز 
واملنهج». وأصبح بدًءا من أيلول/سبتمرب ٢٠١٢م حىت هذا اليوم عضواً يف اهليئة التدريسية 
البحثية  احللقة  هذه  يف  وحتدث  اإلسالمي.  اإلهليات  مركز  جمال  يف  توبينغان  جامعة  يف 
(مسينار) عن ماضي تعليم الدين اإلسالمي يف أملانية، وعّما هو عليه اليوم، مث طرح على 

اجلمهور املستمع بعضاً من اقرتاحاته من أجل حتسني هذا التعليم يف أملانية. 

تعليم الدين اإلسالمي في بريطانية: بتاريخ ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥م. • 

األستاذ املساعد الدكتور أجمد حسني ــــ جامعة مرمرة ـــ تركيا. 

ى دراسته يف مرحلة الدكتوراه يف جمال األحباث اإلسالمية يف جامعة  أمجد حسين، أ
ويلز/المبيرت، مث اشتغل مدّرًسا يف اجلامعة نفسها ويف جامعة ترينيت مدة من الزمن، وانتقل 
بعدها إىل جامعة مرمرة يف تركيا، ودخل يف سلك اهليئة التدريسية يف كلية اإلهليات. وجماله 
األساسي هو تعليم الدين اإلسالمي، وتاريخ الرتبية اإلسالمية. وإىل جانب املقاالت اليت 

كتبها يف هذا اجملال، له كتابان حتت عنوان:
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(A Social History of Education in the Muslim World)و ،(The Study 
of Religions: An Introduction)

متنح  اليت  للمؤسسات  مقارنًا  حتليًال  احللقة  هذه  يف  للمشاركني  حسني  أجمد  وطرح 
التعليم اإلسالمي يف اململكة املتحدة.

تأثير اإلعراب على المعنى في القرآن الكريم، تفسير األلوسي أنموذًجا، بتاريخ ٤ • 
كانون األول/ديسمبر ٢٠١٥م 

د. هارون عَبجي، جامعة َصكاريا ــــ تركيا.

ى دراسته يف املرحلة اجلامعية األوىل، ومرحلة الدراسات العليا    هارون عَبجي، أ
اها يف جامعة  (الدبلوم واملاجستري) يف جامعة مرمرة ـــ تركيا، مث عرّج لدراسة الدكتوراه، فأ
صكاريا ـــ تركيا عام ٢٠١٥م، يف كلية اإلهليات، يف جمال علوم القرآن والتفسري من خالل 
أطروحته املعنونة بــــ»تأثري اإلعراب على املعىن يف القرآن الكرمي: تفسري األلوسي أمنوذجًا». 
وتعّد هذه األطروحة أول أطروحة دكتوراه ضمن مشروع تأهيل الباحثني. ويستمّر هارون 

عَبجي حالًيا يف عمله باحثًا ومدّرًسا يف الكلية نفسها، ويف اجلامعة نفسها. 

محاورة 
حول الفلسفة العثمانية : بتاريخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٥م. • 

األستاذ الدكتور عمر ماهر آلَرب، جامعة إستانبول ـــ تركيا. 

ى دراسته يف مرحلة الدكتوراه يف جامعة مرمرة ـــ تركيا عام          عمر ماهر آلَرب، أ
١٩٩٨م، من خالل أطروحته املعنونة بــ«العالقة بني العقل والوحي وبني الفلسفة والدين 
عند الكندي والفارايب وابن سينا». وأصبح عضواً يف اهليئة التدريسية، بدءاً من عام ٢٠٠١م 
حىت يومنا هذا يف جامعة إستانبول، يف كلية اإلهليات، يف جمال الفلسفة اإلسالمية. وّمت نشر 

كتابه «الفلسفة العثمانية» الذي له عالقة باحملاورات يف نيسان/أبريل ٢٠١٥م. 

قام عمر ماهر آلَرب بشرح سبب تأليف الكتاب يف هذه احملاورة، مث مضى موضًحا 
من  األمثلة  بعض  بتوظيفه  املفهوم  هلذا  ومؤسًسا  العثمانية»  مفهوم «الفلسفة  أمهية  مدى 
م من  داخل الكتاب. واستمرت احملاورة بعد ذلك مبشاركة اجلمهور بإبداء آرائهم وتعليقا

خالل األسئلة. 



النشر والفعاليات العلمية
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الدوريات 

صدر العددان ٤٥ و٤٦ من مجلة البحوث العثمانية• 
جملة األحباث العثمانية بدأت بالصدور يف عام ١٩٨٠م، ويصدر منها يف كل سنة 
عددان، وبدأ مركز البحوث اإلسالمية بإصدارها منذ عام ٢٠١٠م، واعتبارًا من العدد ٤٦ 

عام ٢٠١٥م تستمر يف الصدور كمجلة ملركز البحوث اإلسالمية وجامعة ٢٩ مايو.

يف العدد ٤٥  من اجمللة مقاالت لكل من ليندا دارلينج، وتولني دكريماجني، أمراه 
صفا غوركان، وكوالي يلماز، وميخايلو يعقوبوويج، ويوسف الب أرن أيدين، وكرمية فيالن، 

ومصطفى آيدين، وحسني يلماز، وفايز أمحد، وعلي سعاد أورقوبلو، وسيفي كنعان.  

أما يف العدد ٤٦ من اجمللة فهناك مقاالت لكل من بيل هيكمان، وورال كنج، وسيده 
أمره، وجيمس بالدوين، ومايكل تالبوت، واوغور دمري، وفريدون أجمن، وتقييمات للكتب.

 ،www.isam.org.tr التايل  العنوان  راجعوا  املعلومات  من  وللمزيد  ملسامهاتكم 
وميكنكم إرسال كتاباتكم إىل العنوان التايل

صدر العددان ٣٣ و٣٤ من مجلة البحوث اإلسالمية • 

يف العدد ٣٣ من جملة البحوث اإلسالمية احملكمة اليت بدأ يصدرها مركز البحوث 
اإلسالمية منذ عام ١٩٩٧، مقاالت لكل من مسعود كيا، وحممد بولكن، وعمر كمال 

خباري، باإلضافة إىل تقييمات للكتب. 

أما يف العدد ٣٤ من اجمللة فهناك مقاالت لكل من حممد أمني ماشايل، وعبد القادر 
ييلماظ، وسامي طوران أرل، باإلضافة إىل تقييمات للكتب.

ملسامهاتكم وللمزيد من املعلومات راجعوا العنوان التايل www.isam.org.tr ،كما 
dergi@isam.org.tr ميكنكم إرسال كتاباتكم إىل العنوان التايل

ثث االلععثثممانية
صدر منههاا يفيف كل سسننةة 
 واعتباررًا منن  االلععددد ٤٤٦

وجامعة ٢٢٩ ممااييوو..

تولني دكريماجني، أمراه 
ررنن أأييدديينن،، ووككررميميةة ففييالالنن،،  

وو،،  ووسسييففيي  ككننععاانن..   

ااانن، ووراااللل كككنج، وسيده 
ن، وتقييمات للكتب.

،www isam org tr
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الكتب المنشورة للمركز عام ٢٠١٥
سلسلة الثقافة األساسية

جاسم آوجي، النيب األخري حممد صلى اهللا عليه وسلم، ٢٠٠٧،  ٢٠١٥م (ط ٧)
فاتح حيىي آياز، املماليك (١٢٥٠- ١٥١٧)، 2015م

خليل إناجليك، السالطني العثمانيون يف عصر التأسيس (١٣٠٢-١٤٨١)، ٢٠١٠ ، ٢٠١٥م (ط ٤)
إبراهيم قالني، اإلسالم والغرب، ٢٠٠٧، ٢٠١٥م (ط ٥)

إلياس جليب، أسس االعتقاد يف اإلسالم، ٢٠٠٩، ٢٠١٥م (ط ٤)
حممود أرول كيليج، ابن عريب، ٢٠١٥م

عمر فاروق آكون، أدب الديوان، ٢٠١٣، ٢٠١٥م (ط ٣)  
شيناسي كوندز، املسيحية، ٢٠٠٦، ٢٠١٥م (ط ٦)  

طوران كوج، مجاليات اإلسالم، ٢٠٠٨،٢٠١٥م (ط ٦)    
سلسلة األحباث العلمية

ألدار حسنوف، قوانني نوح والنوحانية، ٢٠١٥م  
إبراهيم كايف دومناز، الفقه، والدراسات الفقهية التارخيية، توجناي باش أوغلو (حترير)، ٢٠١٥م  

علوم اللغة يف احلضارة اإلسالمية: التاريخ واملسائل، إمساعيل كولر(حترير)، ٢٠١٥م
عثمان غازي أوزكزدنلي، السالجقة، ج.١: تاريخ الدولة السلجوقية الكربى (١٠٤٠- ١١٥٧)، ٢٠١٣، ٢٠١٥م (ط ٢)  

ساملة ليلى كوركان، اليهودية، ٢٠٠٨، ٢٠١٥م (ط ٥) (مع مراجعة) 
الطرق يف تركيا: تارخيها وثقافتها، مسيح جيحان (حترير)، ٢٠١٥م 

مسيح جيحان، مرشد الشيوخ الثالثة: اخللوتية وفرع الرمضانية وكوستنديل علي عالء الدين أفندي، ٢٠١٥م 
شكري معدن، كتابة احلاشية يف التفسري وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل، ٢٠١٥م 

سلسلة اآلثار الكالسيكية
أبو منصور املاتريدي، ترمجة كتاب التوحيد، ترمجة بكر طوبال أوغلو، ٢٠٠٢،٢٠١٥م (ط ٧)  

سلسلة املراجع
بكر طوبال أوغلو وإلياس جليب، معجم مصطلحات علم الكالم، ٢٠١٠،٢٠١٥م (ط ٤) (مع مراجعة)   

بلكني آيدن وآخرين، فهرس الوقفيات للسجالت الشرعية يف إستانبول، ٢٠١٥م  
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منشورات  أياز،  يحيى  فاتح   ،(١٢٥٠-١٥١٧) المماليك 
 ISBN ص،   ٢١٨ ٢٠١٥م،  اإلسالمية،  البحوث  مركز 

٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩-٢٣-١
يتناول هذا الكتاب دولة املماليك إحدى كربيات الدول املسلمة اليت محت غرب 
العامل اإلسالمي من غزو املغول، وأزالت الدول الصليبية يف منطقة سورية. ويالمس هذا 
الكتاب خواص املماليك املميزة مثل عدم جتذر األسرة احلاكمة، ووحدات الفرسان القوية 

املؤسسة وفًقا لنظام اململوك.     

من بني موضوعات هذه الدراسة تأثري التنظيمات واملؤسسات اليت أسستها الدولة 
اململوكية بشكل مباشر يف العثمانيني وخاصة يف جمال العلوم، ورؤية العثمانيني هلذه الدولة 
مدة طويلة كسلطة عليا. مل تلق الدولة اململوكية يف تركيا األمهية اليت تستحقها رغم خواصها 
املميزة املذكورة. وأحد أهداف هذا الكتاب األساسية زيادة التعريف بالدولة اململوكية يف 

بلدنا، وتشجيع الباحثني الذين يقومون وسيقومون بأحباث يف هذا اجملال.  

   

سميح  تحرير:  وثقافتها،  تاريخها  تركيا:  في  (الصوفية)  الطرق 
٢٠١٥م،  اإلسالمية،  البحوث  مركز  إستانبول،  جيحان، 

  .٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩-١٩-٤ ISBN ،١٠٥٢ ص

إن ظاهرة الطريقة اليت تشري إىل منهج وأسلوب يف التدين مستقل وخاص بالصوفيني 
الذين وصلوا إىل املعرفة احلقيقية اكتسبت انتشارًا يف األذهان يف شكل مؤسسة تشكلت 
وفًقا للقواعد املعنوية واألخالقية واالجتماعية املوروثة يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. تولت 
الطرق اليت انتشرت يف أحناء الدنيا من القرن الثاين إىل يومنا هذا، واليت لديها أمناط عرفانية 
ا أدوارًا مهمًة يف تشكيل اجلانب املعنوي من اإلنسان وثقافته من خمتلف طبقات  خاصة 
اجملتمع. الطرق من أهم العناصر يف رسم اخلريطة املعنوية/الروحية حلياتنا الفردية واالجتماعية 

ويف تشكيل تاريخ أسلمة تركيا من املاضي إىل يومنا.  

والكتاب الذي بني أيدينا مصمم ليكون مرجًعا يف هذا الباب، وهو أول أثر أكادميي 
جامع يتشكل من مجع كمية كبرية من املقاالت العلمية املرتاكمة يف جمال تاريخ الطرق يف 
تركيا. هذا العمل الذي يهدف إىل التعريف بالطرق الصوفية اليت تركت أثرا مهما يف تاريخ 

مة اليت محت غرربب 
سورية. ويالمس ههذا 
دات الفرسان القووية 

 اليت أسستها الددولة 
عثمانيني هلذه الدووللةة 
تحقها رغم خواصها 

لك مل ل ل
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تركيا مبختلف جوانبه التارخيية والثقافية ، ويعرض مسرية الطرق من املاضي إىل يومنا هذا، 
يتألف من قسمني: 

القسم األول تناول مفهومي الطريقة والزاوية يف الكتابات املؤطرة، والبانوراما التارخيية 
والثقافية، خبطوطها األساسية، للطرق يف تركيا العثمانية واجلمهورية. 

أما مقاالت القسم الثاين فتتناول أربع عشرة طريقة أساسية منتشرة يف تركيا (الوفائية، 
القادرية، السعدية، الرفاعية، األكربية، الشاذلية، البكداشية، املولوية، البدوية، النقشبندية، 

اخللوتية، البريمية، الزينية، اجللوتية) مع الطرق املتفرعة منها.    

قوانين نوح والنوحانية، ألدار حسنوف، إستانبول، مركز البحوث 
-٩٧٨-٦٠٥  ISBN ص،   ٣٢٨ ٢٠١٥م،  اإلسالمية، 

٤٨٢٩-٢٤-٨

ُعبـَِّر عن عالقة اإلنسان باإلله يف اليهودية مبفهوم العهد، والعهد خطاب اهللا لإلنسان، 
يف  ورد  مرة كما  من  أكثر  واإلنسان  اإلله  تعاهد  اخلطاب.  هذا  اإلنسان  إجابة  وأيًضا 
النصوص املقدسة اليهودية. املعاهدة اليت بدأت مع اإلنسان األول آدم استمرت مع نوح، 
وإبراهيم، وبين إسرائيل. غري أن  العهد الذي عقد مع نوح كان عقداً كونياً لكونه خطابًا 
موجًها جلميع البشر، أما العهود اليت عقدت مع إبراهيم، والذين من بعده، فكانت ختاطب 

العربانيني فقط حسب معتقدات اليهود.  

وعرفت األحكام اليت وضعت عندما تعاهد اإلله مع نوح بقوانني نوح. هذه األحكام 
اليت مل ترد بشكلها الكامل يف التوراة ووردت يف أشكال خمتلفة يف املصادر الربانية أخذت 
شكلها األخري يف العصور الالحقة. بعد عصر التنوير قدمت قوانني نوح هذه من قبل بعض 
األكادمييني اليهود واملسيحيني كمعادل ملفاهيم احلقوق الطبيعية والكونية والتعدد الديين يف 
اليهودية، وعالوة على تأكيد قوانني نوح على الكونية من الناحية النظرية، فقد حتولت إىل 

حركة اجتماعية مسيت النوحانية ينتشر أتباعها يف أحناء خمتلفة من العامل اليوم.
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علوم اللغة في الحضارة اإلسالمية: التاريخ والمسائل، تحرير: 
 ٥٦٧ ٢٠١٥م،  اإلسالمية،  البحوث  مركز  إسماعيل كولر، 

٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩-٢٥-٥ ISBN ،ص

منحت احلضارة اإلسالمية الدراسات اللغوية أمهية خاصة؛ ألن جهود فهم وتفسري 
القرآن الكتاب األساسي للمسلمني تتحقق على مستوى اللغة يف األساس، وبسبب اإلميان 
أسهمت  مبكرة  أزمنة  ومنذ  لذلك  أيًضا.  وأدبية  لغوية  معجزة  شيء  قبل كل  القرآن  بأن 
الديين  القاسم  من  انطالقًا  ا،  وآدا العربية  اللغة  دراسات  يف  أيًضا  اإلسالمية  الشعوب 
املشرتك. ومع تدوين العلوم وتصنيفها مجعت علوم اللغة واألدب خبطوطها األساسية يف 

إطار القواعد والبالغة والشعر. 

يتكون كتاب علوم اللغة يف احلضارة اإلسالمية من مقاالت مؤلفة من قبل املختصني 
يف جماالت متعلقة باملعاجم، والصرف، والنحو، والبالغة، والشعر، والعروض، وعلم الوضع 
تناولت  معرفية  مقاالت  ومن  الكالسيكية،  العصور  يف  اللغة  بفلسفة  وصفه  ميكننا  الذي 

الفرتة التارخيية ومسائل هذا اجملال. 

مرشد الشيوخ الثالثة: الخلوتية وفرع الرمضانية وكوستندلي علي 
عالء الدين أفندي، سميح جيحان، إستانبول، مركز البحوث 
-٩٧٨-٦٠٥  ISBN  ،ص  ٣٥١ ٢٠١٥م،  اإلسالمية، 

.٤٨٢٩-٢١-٧

العثمانيني  تاريخ  تشكيل  يف  مؤثر  دور  هلا  فروعها كان  جبميع  اخللوتية  الطريقة  إن 
الديين والثقايف. يف إستانبول القرن السادس عشر ظهر من الطريقة األمحدية، اليت تعد الفرع 
الوسط يف اخللوتية، الطريقة الرمضانية، وبواسطة اخللفاء الذين أنشأهم الشيخ رمضان خمفي 
(ت١٦١٦ ه-١٠٢٥م) انتشرت الطريقة من إستانبول إىل بورصة ومن بورصة إىل القرم 
وأدرنة ومن أدرنة إىل كل أحناء روم إيلي، وتفرعت من الطريقة الرمضانية الطرق البخورية 
املؤسساتية  الناحية  من  تشكل  اليت  واحلياتية  والرؤوفية  والسينوبية  واجلراحية  واجلهاجنريية 

عناصر مهمة يف تاريخ التصوف العثماين. 

رر ل و رخ
٥٦٧ ٢٠١٥م،  مية، 

٢٥-٥

خاصة؛ ألن جهود ففههم ووتتففسريري 
للغة يف األساس، وبسسببب اإلإلميمياانن 
أسسههممتت   مبككررة  أزمنة  ومنذ  ذلك 
االلددييينين  اللققاسمم  من  انطالقًا  ا،  ا
 واألدب خبطوطها األألساسسيةة يفيف 

امل ل ق ؤلفة قاال
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من  الرمضانية  فرع  حول  أكادميي  عمل  أول  هوية  حيمل  أيدينا  بني  الذي  الكتاب 
من  األخري  القسم  يف  هذه.  أيامنا  يف  البلقان  يف  موجودة  تزال  ال  اليت  اخللوتية  الطريقة 
الكتاب الذي تناول يف أقسام مستقلة الطريقة اخللوتية والرمضانية من الناحيتني التارخيية 
والثقافية، درست حياة مرشد خلويت رمضاين بكل تفاصيلها، وهو كوستندللي علي عالء 
الدين اخللويت املرشد الصويف الوحيد الذي رىب ثالثة شيوخ يف حياته يف التاريخ العام للطرق.  

عادة كتابة الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار 
اإلسالمية،  البحوث  مركز  إستانبول،  معدن،  شكري  التنزيل، 
-٩٧٨-٦٠٥-٤٨٢٩  ISBN ص،   ٤١٤ ٢٠١٥م، 

 .٢٧-٩

يف  الغامضة  العبارة  إيضاح  على  احتوائها  ناحية  من  هامة  مكانة  التفسري   حلواشي 
تفاسري القرآن، وإكمال النقاط الناقصة، ونقد األخطاء وتصحيحها، وتفسريات صاحب 
نوعي  وتاريخ كتب  القرآن،  تفاسري  على  املكتوبة  الشروح  الكتاب  هذا  يتناول  احلاشية. 
شامًال  نسيًجا  حيتوي  املعىن  ذا  و وحمتواها.  ا  وأسلو تأليفها،  وأسباب  والتعليق،  احلاشية 

للكتب اليت ألفت يف هذا اجملال. 

باإلضافة إىل ذلك يبني هذا الكتاب أسباب كتابة حاشية التفسري وكيف تكتب وما 
ا يف فهم القرآن، من خالل تناوله، بشكل مفصل من ناحية أسلوب احلاشية  هي إسهاما
وحمتوى التفسري، حاشيَة العامل العثماين شيخ زاده حميي الدين كوَجوي على أنوار التنزيل 

ري. «حاشية على أنوار التنزيل» املتميزة عن غريها من حواشي التفسري.  ي  و ن  ري  ن  يز  زيل»  ور  ى 
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المكتبة 
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المكتبة
ا  أيام األسبوع كافة من الساعة التاسعة صباًحا  يستفيد من مكتبتنا، اليت تفتح أبوا
وحىت احلادية عشرة ليًال، كٌل من الطالب املسجلني يف أحد برامج الدراسات العليا أو 
اجلامعات  يف  والتدريسية  التعليمية  اهليئة  أعضاء  إىل  باإلضافة  الربامج،  هذه  من  املنتهني 

واملوظفني فيها.

اقرتب عدد األعضاء املسجلني يف املكتبة من ٢٣ ألًفا، واستفاد من املكتبة على مدى 
لـ٥٠٠  تتسع  اليت  اإلسالمية  البحوث  مركز  مكتبة  من  واستفاد  باحثًا،   ١٨١٥٣٥ العام 

شخص يف آن واحد، أكثر من ٦٠٠ باحث يومًيا.

إن مكتبة مركز البحوث اإلسالمية اليت حتوي مكتبة خمتصة باملراجع واملصادر املتعلقة 
بالعلوم اإلسالمية، متتلك إىل جانب ذلك جمموعة غنية من املصادر املتعلقة مبختلف فروع 
العلوم االجتماعية، ويأيت على رأسها املصادر املتعلقة بالثقافة اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي 

واحلضارة اإلسالمية.

أثريت املكتبة يف عام ٢٠١٥م بـ٩٩٣٤ كتابًا حصل على ٣٩١٤ كتابًا منها عن 
طريق الشراء، و٤١٥٨ كتابًا عن طريق التربع، و٤٧٣ عن طريق املبادلة، و١٣٨٩ كتابًا 
منها عن  بطرق أخرى. باإلضافة إىل ٥٧٤١ جملة مت احلصول على ١١٨٠ جملة/عدداً 
طريق الشراء، و٣٠٣٩ جملة/عدد عن طريق التربع، و١٥٢٢ جملة/عدداً عن طريق املبادلة. 

ميكن أن يُعرَّف حمتوى املكتبة يف عام ٢٠١٥م على الشكل التايل:

عدد الكتب  ٢٦٩١٦٨. 

عدد المجالت  ٣٧٨٦ جملة منها ٨٥٠ متابعة بشكل منتظم. ( تقريًبا ١٧٩٠٣٢ عدداً).  

ملفات الوثائق  ١٨٠٠١ (ملفات مواد املوسوعة اإلسالمية). 

الميكروفيش والميكروفلم  ٤١١. 

الطبع المنفرد  ٥٤٤٩. 

 قرص صلب ١٣٨٩.

إىل جانب ذلك ميكن الوصول يف قسم الوثائق إىل ملفات ووثائق ١٧ ألف مادة 
من املواد املنشورة يف املوسوعة اإلسالمية. كما أن قسم األرشيف يتيح للباحثني يف مركز 
على  املوجودة  الشرعية  احملاكم  سجالت  من  ألًفا   ٢٣ من  االستفادة  اإلسالمية  البحوث 
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من  الباحثني  اهتمام  حمطُّ  الشرعية  احملاكم  سجالت  وجمموعة  وميكروفلم.  دجيتل  شكل 
داخل تركيا وخارجها.    

ا مكتية مركز الدراسات اإلسالمية تقدميها اخلدمات عن  ومن امليزات اليت ختتص 
طريق الربيد للباحثني الذين ال يتمكنون من احلضور إىل املكتبة، وخاصة الذين يعملون 
ترسل  عاًما  العشرين  يقارب  ما  ومنذ  تركيا.  أحناء  خمتلف  يف  املنتشرة  اجلامعات  يف  منهم 
املكتبة صور املصادر والوثائق واملقاالت إىل عناوين الباحثني مع مراعاة حقوق التأليف. 

وأرسلت يف عام ٢٠١٥م ٣٥٩٧ وثيقة إىل ١١٣٤ باحثًا.  

التبرعات لمركز البحوث اإلسالمية 
وباستثناء  ٢٠١٥م.  عام  يف  اإلسالمية  البحوث  مركز  ملكتبة  التربعات  استمرت 

التربعات الصغرية فنورد فيما يلي التربعات اليت جرت باجلملة (أكثر من ١٠٠ كتاب). 

كتابالمؤسسة أو الشخص المتبرع

٥٩٩أمحد طوبال أوغلو
١١٧كوكخان آجيكل
٢٨٧هدايت بيوك قاره
٢٢٠جامعة ٢٩ مايو

٦١٥جامعة كوج 
٨٢٥حممد صالح الدين طرباك أوغلو

٤٣٢مراد برداقجي
١٢٢نائل بريقدار

١١٢نور الدين كميجي
٢٠٠عمر فاروق دوملو (أكرم دوملو)

٣٣٩سنان كونر آلب 
١٥٥مسرياء تيمور

١٢٣توجناي باش أوغلو
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التبرعات من مركز البحوث اإلسالمية 
املكررة  النسخ  ذوات  بالكتب  بالتربع  ٢٠١٥م  عام  اإلسالمية  البحوث  مركز  قام 

املوجودة عنده ملختلف مكتبات املؤسسات كما هو مبني يف اجلدول التايل.

مجلة كتاب المؤسسة المتبرع لها
٢٩ ٣٠٨ جامعة آق دكيز- كلية اآلداب
٢٣ ٢٧٥ جامعة صقاريا- معهد العلوم االجتماعية العليا

١٣٨ ٣٧٥ جامعة بوزوك- كلية اإلهليات
- ١٠٤ ثانوية جيالن بنار لألئمة واخلطباء- خالد دورماز
- ٨٥ وقف الديانة الرتكي – تنسيقية خدمات التعليم
- ١٥٠ ثانوية أسنلر كوزيدة أوزديلك لألئمة واخلطباء
- ٢٤ جامع بدر أسنيورت

٦٦ ٢٠١ جامعة غازي عينتاب- كلية الرتبية
٦٨ ٢٩٨ جامعة غازي عينتاب- كلية اإلهليات
٢٥ ١٠٢ جامعة كوموشخانه
٦ ١٠١٧ جامعة ٢٩ مايو
٣ ٩٠ مركز إزمري لالختصاص الديين العايل
- ١٧ جامعة قوقاز- كلية اإلهليات
- ٥٢ مجعية كونول كوشاغي ملدينة كهته
- ٢٨ مدرسة كوركودن اإلبتدائية يف كهته

٢٦٧ ٤٠٧ جامعة القانوين
- ٨٤٩ جامعة قربص للعلوم االجتماعية

٨٣ ١٤٧ جامعة كركالر أيل- كلية اإلهليات
- ١٢٨ مدرسة رمسية حممد قاره أوز اإلعدادية لألئمة واخلطباء-  مرزيفون
- ٦٥ ثانوية جنيب فاضل قيصة كورك لألئمة واخلطباء
- ٢٤ ثانوية أوردو كباطاش
- ٦٧ مديرية الرتبية والتعليم يف بلدة أورخان غازي
- ٦٠ ثانوية بطنوس سبحان داغ
- ٤٠ ثانوية صفران بولو لألئمة واخلطباء
- ٩٦ ثانوية سيحان تبه باغي لألئمة واخلطباء
- ٢٠ سجن سنجان رقم ٢ منوذج ف
- ١٩ ثانوية صوخلان لألئمة واخلطباء
٣ ٥٩ مدرسة شرفلي كوج حصار إبراهيم بلطجي
- ٢٨ جممع اللغة الرتكية- شعبة قونيا

١٩ ١٠٥ جامعة أسكدار
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«المجالت  اإللكترونية  المجلة  من  الجديدة  األعداد  إصدار 
القادمة حديثًا ومحتوياتها»

ا»  تصدر مرة كل أربعة  يستمر إصدار جملة بعنوان «اجملالت القادمة حديثًا وحمتويا
أشهر بشكل عام، وحتتوي هذه اجمللة حمتويات وفهارس الدوريات اليت يتم متابعتها بشكل 
منتظم من قبل مكتبة مركز البحوث اإلسالمية، وخاصة تلك اليت تصدر منها باللغات 
البحوث  مركز  موقع  على  وذلك  إلكرتونًيا  اجمللة  تصدر   ٦٣ العدد  من  واعتبارًا  األجنبية. 

اإلسالمية على اإلنرتنت. 

اجمللة اليت صدر أول عدد منها عام ١٩٩٤م يف شهر شباط/فرباير صدرت األعداد 
٧٢، ٧٣، ٧٤ منها يف عام ٢٠١٥م. وميكن احلصول على كل منشورات اجمللة من املوقع 
احلصول  للباحثني  وميكن   .PDF ملفات  شكل  على  اإللكرتوين   
على املقاالت املوجودة يف هذه اجملالت عرب إرسال طلب إىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل 

 .kutuphane@isam.org.tr

مجموعة نهاد ككليك في مكتبة مركز البحوث اإلسالمية 
اد ككليك، عضو اهليئة التعليمية يف جامعة إستانبول -كلية  قام األستاذ الدكتور 
اآلداب- قسم الفلسفة اإلسالمية، بوهب مكتبته اخلاصة ملكتبة مركز البحوث اإلسالمية. 

مجموعة إينجي أنكينون في مكتبة مركز البحوث اإلسالمية 
تربعت األستاذة الدكتورة إينجي أنكينون، عضوة اهليئة التدريسية يف جامعة إستانبول 

-كلية العلوم واآلداب، بقسم من مكتبتها ملكتبة مركز البحوث اإلسالمية. 
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مكتبة المرحومة ملدا أوز أتا الخاصة في مكتبة مركز البحوث 
اإلسالمية 

تربعت سوكي إيريس، وارثة الشاعرة والكاتبة املرحومة ملدا أوز أتا، مبكتبة ملدا أوز 
أتا ملكتبة مركز البحوث اإلسالمية.

البحوث  مركز  لمكتبة  أوغلو  صوفو  محمد  مكتبة  ُوِهبت 
اإلسالمية.

تربعت سلمى صوفو أوغلو، ابنة املرحوم أستاذ التفسري حممد صوفو أوغلو مرتجم 
صحيحي البخاري ومسلم (ت ١٩٨٧) مبكتبة والدها ملكتبة مركز البحوث اإلسالمية.



أخبار مركز البحوث اإلسالمية
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تستمر عملية إعادة تنظيم مركز البحوث اإلسالمية 
دخل مركز البحوث اإلسالمية عملية إعادة التنظيم يف عام ٢٠١٤م، بعد االنتهاء 
البحوث  مركز  وقام  ٢٠١٣م.  العام  اية  الرتكي   الديانة  لوقف  اإلسالمية  املوسوعة  من 
اإلسالمية، املستمر يف تبادل اآلراء واألفكار يف هذا السياق، خالل عام ٢٠١٤م بتنظيم 
وقد  خارجها.  ومن  املؤسسة  داخل  من  والعلم  الفكر  رجال  مع  استشارية  اجتماعات 
صدقت هيئة املتولني يف وقف الديانة الرتكي على اهليكل التنظيمي اجلديد ومسودة إعادة 
جتديد  أعمال  بُدئت  السياق  هذا  ويف  ٢٠١٥م.  عام  متوز/يوليو  شهر  اية  يف  التنظيم 
اء هذه العملية يف عام ٢٠١٦م.  تعليمات العمل ملركز البحوث اإلسالمية، ومن املخطط إ
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التغيير في مجلس إدارة مركز البحوث اإلسالمية 
ترك كل من األستاذ الدكتور علي برداق أوغلو األستاذ الدكتور إمساعيل أرأونسال 
عضوية جملس اإلدارة، ومت تعيني كل من األستاذ املساعد حممد سعاد مرد أوغلو والباحث 
السابق يف مركز البحوث اإلسالمية األستاذ املساعد أيوب سعيد قايا يف عضوية جملس 

اإلدارة.

إنشاء تنسيقية النشر اإللكتروني
ُعني متني آلبريق مديرًا لتنسيقة النشر اإللكرتوين اليت أسست يف عام ٢٠١٥م، وذلك 

ضمن عملية إعادة التنظيم يف مركز البحوث اإلسالمية. 

تم إتمام أول دكتوراه في مشروع تأهيل الباحثين
جامعة  يف  واملعيد  م  عام  الباحثني  تأهيل  مشروع  أعضاء  أحد  عبجي  هارون  جنح 
املعنونة  للدكتوراه  ألطروحته  مناقشته  يف  جناحه  بعد  الدكتوراه،  على  احلصول  يف  صكاريا 
بـ«تأثري اإلعراب يف اختالف معاين القرآن الكرمي: تفسري األلوسي أمنوذًجا» ، وكان أول 

باحث من الباحثني املنتمني إىل مشروع تأهيل الباحثني حيصل على هذه الدرجة . 

بدأ خبراء األبحاث الجدد مهامهم الجديدة
لوان الذين قبلوا كمرشحني يف  بدأ كل من أورخان أجنكار وحممد معصوم وبايرام 
عام ٢٠١٢م ضمن مشروع تأهيل الباحثني عملهم كموظفني باحثني يف مركز البحوث 

اإلسالمية بدوام كامل عام ٢٠١٥م. 

عمل  ورشة  في  اإلسالمية  البحوث  مركز  مكتبة  مدير  شارك 
«مكتبة مدينة إستانبول» وورشة عمل «علم وتعليم وتطبيق من 

أجل المستقبل» عام ٢٠١٥م 
شارك مدير املكتبة يف مركز البحوث اإلسالمية، مصطفى بريول اولكر، يف ورشة عمل 
عام  أيلول/سبتمرب  من  والسادس  اخلامس  يف  ساباجنا  يف  املنظمة  إستانبول،  مدينة  مكتبة 
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٢٠١٥م، وشارك يف ورشة عمل علم من أجل املستقبل: حلول تكنولوجيا للوصول إىل 
املعلومات اإللكرتونية يف ١٢ و١٥ تشرين الثاين/نوفمرب، وقدم عرًضا بعنوان «إسهام مكتبة 

مركز البحوث اإلسالمية وقواعد البيانات يف األحباث يف جمال اإلهليات». 

في  مهامهم  بدؤوا  الذين  اإلسالمية  البحوث  مركز  باحثو 
الجامعات

 بدأ األستاذ املشارك املختص يف جمال التصوف مسيح جيحان العمل يف جامعة مرمرة
-كلية اإلهليات يف فرع التصوف كعضو هيئة تعليمية. 

 بدأت األستاذة املشاركة ساملة ليلى كوركان املختصة يف جمال تاريخ األديان العمل يف
جامعة ٢٩ مايو يف إستانبول -كلية العلوم اإلسالمية العاملية والعلوم الدينية كعضوة هيئة 

تعليمية. 
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وفاة األستاذ الدكتور محمد أركال أحد المؤلفين والمدققين في مركز البحوث اإلسالمية 
انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل يف ٢٥ تشرين األول/أكتوبر األستاذ الدكتور حممد أركال أحد املؤلفني واملدققني يف مركز البحوث 
ذه املناسبة، وإحياًء لذكراه نقتبس قسًما  اإلسالمية، وممن كان هلم  إسهام كبري يف املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي. و
من املادة املوسوعية اليت ألفها أيوب سعيد قايا عن أستاذنا حممد أركال، واليت ستنشر يف اجمللدين امللحقني باملوسوعة اإلسالمية 

لوقف الديانة الرتكي.

ى املرحلة االبتدائية، بدأ حفظ القرآن الكرمي.  ولد يف ناحية طرقلي التابعة ملدينة آدا بازاري يف عام ١٩٤٤م. بعد أن أ
أمضى حياة ناجحة يف مدرسة األئمة واخلطباء يف إستانبول بدعم من عائلته املتوسطة احلال. وبعد خترجه يف عام ١٩٦٦م بدأ 
وظيفة إمام وخطيب اليت استمرت ١٤ سنة، ويف الوقت نفسه بدأ الدراسة يف املعهد اإلسالمي العايل. ويف أثناء خدمته يف اجلوامع 
اآلتية على الرتتيب طوخبانة، كازاجني، دوملا بغجه، أقام عالقات قوية مع الناس اجملاورين له، ومع شخصيات سياسية واقتصادية 

هامة يف تركيا.  

قام أركال بعد التخرج من املعهد اإلسالمي العايل بأداء اخلدمة العسكرية يف هاتاي كضابط احتياط (١٩٧٢-١٩٧٣). 
وحصل يف عام ١٩٨١م على الدكتوراه من جامعة أرضروم أتاتورك عن أطروحته «نظام الضرائب اإلسالمية: فرتة اخللفاء الراشدين 
والعهد األموي» حتت إشراف صاحل طوغ. ويف عام ١٩٨٢م عني عضو هيئة تدريسية يف جامعة مرمرة – كلية اإلهليات- قسم 

احلقوق اإلسالمية. وحصل على درجة دكتور مساعد عام ١٩٨٧. سافر إىل األردن فرتة من الزمن ألغراض علمية.  

يف أثناء متابعته العمل اجلامعي ساهم يف فعاليات ونشاطات وقف األنصار الذي كان أحد مؤسسيه، كما ساهم يف أعمال 
املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي. أركال الذي حصل على درجة أستاذ دكتور عام ١٩٩٣م أصبح عام ١٩٩٦م عميداً 
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لكلية اإلهليات يف جامعة صكاريا. وبقي يف هذا املنصب مدة ٦ سنوات، وعمل جبد خالل فرتة ٢٨ شباط (االنقالب العسكري) 
لكي ال يتأثر الطالب سلبًيا. وعمل على تأمني وسط علمي صحي وجيد يف الكلية متحديًا الضغوط السياسية والبريوقراطية. 

يف عام ٢٠٠٢ عاد إىل وظيفته يف جامعة مرمرة كلية اإلهليات. ويف عام ٢٠١١ ُأحيل إىل التقاعد، واستمر يف تدريس طالب 
الدراسات العليا يف الكلية نفسها، ويف جامعة ٢٩ مايو الكلية العاملية لإلسالم والعلوم الدينية، واإلشراف على الرسائل اجلامعية. 
يف آخر أيامه كان يهتم مبشاكله الصحية وإىل جانب هذا كان يعمل على مجع مساعدات للطالب احملتاجني، وجيدد حفظه للقرآن 
الكرمي. تويف يف ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٥. حممد أركال الذي أشرف على ما يقارب مخسني أطروحة جامعية للماجستري 

والدكتوراه يف جمال الفقه ركز أعماله حول احلقوق املالية يف الفرتة املبكرة من التاريخ اإلسالمي. 

أعماله:

١. تطبيق احلقوق الضريبة يف صدر اإلسالم (إستانبول ٢٠٠٩)، يعد هذا الكتاب الذي هو عبارة عن أطروحته للدكتوراه اليت 
أثراها مبصادر جديدة، وأعاد مراجعتها، استمراراً ألول عمل أكادميي يف اجلمهورية الرتكية يف جمال القانون اإلسالمي املايل لصاحل 
طوغ املعنون بـ»ظهور قانون الضريبة اإلسالمية» (أنقرة، ١٩٦٣). دراسة صاحل طوغ اليت أجريت يف ضوء األعمال واملقاربات اليت 

ا حممد محيد اهللا بقيت حمدودة بالعهد النبوي، أما أركال فقد تناول فرتة اخللفاء الراشدين مبصادر ومراجع غنية.  قام 

٢. املصادر القدمية لالقتصاد واملالية اإلسالمية وموازنتها يف ما بينها. (إستانبول ٢٠٠٨).

٣. الزكاة- معلومات وتطبيق (إستانبول ٢٠٠٤).

 للكاتب العديد من املقاالت واحملاضرات اليت تتعلق مبعظمها باحلقوق املالية اإلسالمية، كما كتب العديد من املواد املوسوعية 
اإلسالم  (إستانبول  يف  اليومية  واحلياة  والعبادات  العقائد  وموسوعة  الرتكي  الديانة  لوقف  اإلسالمية  املوسوعة  يف  مبجاله  املتعلقة 

١٩٩٧) من مثل: بيت املال، اجلزية، الغنيمة، العشر، الزكاة.
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األعمال العلمية للمنتمين لمركز البحوث اإلسالمية  

األستاذ الدكتور إسماعيل أرأونسال • 
منشورات  إستانبول:  العثماين،  العهد  يف  املكتبات  ومهنة  املكتبات  (كتاب)    

تيماش. ٢٠١٥م، ٧٢٨ ص.

أرأنونسال.  إمساعيل  حترير:  نيشاجنيالر،  موقف  الدين،  حسام  حسني    (كتاب) 

ترمجة وكتابة: بلغني أيدين – رفعت كونايل، مؤسسة التاريخ الرتكي، أنقرة ٢٠١٥م، ٢٠٨ 
ص.

  (املقالة) «دور ترمجة ضياء باشا املتعلقة بتاريخ األندلس يف إيقاظ اهتمام األدب 
فاتح  أوز،  حممد  إعداد:  أوجاك.  يشار  لألمحد  إهداء  يف  ا»،  وأسبا باألندلس،  الرتكي 

يشيل، منشورات تيماش، إستانبول ٢٠١٥م، ص. ٤١٧-٤٢٣.  

 (مقالة) «الكتب اليت اسرتعت اهتمام السلطان حممد الفاتح ومكتبته»، يف إستانبول 
من اخليال إىل الفتح، رئاسة بلدية اسكودار، إستانبول ٢٠١٥م ص. ٢٠٣-٢٠١٢.

 (مقالة) «حبث صغري عن جتارة الكتب يف اإلمرباطورية العثمانية»، ليربي، ٢٠١٥م 
،٦٥ (٣)، ص. ٢١٧- ٢٣٥.

  (مقالة) «مكتبات إستانبول يف العهد العثماين»، يف تاريخ إستانبول الكبري من 

وبلدية  اإلسالمية  البحوث  مركز  إستانبول،  والعشرين،  الواحد  القرن  إىل  القدمية  العصور 
إستانبول الكربى وشركة الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ٧ ص. ٥٧٨-٦٠١. 

  (مقالة) «مكتبة كوبرولو» يف تاريخ إستانبول الكبري من العصور القدمية إىل القرن 
وشركة  الكربى  إستانبول  وبلدية  اإلسالمية  البحوث  مركز  إستانبول،  والعشرين،  الواحد 

الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ٧، ص. ٥٨٣-٥٨١. 

إىل  القدمية  العصور  من  الكبري  إستانبول  تاريخ  يف  آياصوفيا»  (مقالة) «مكتبة    

القرن الواحد والعشرين، إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية وبلدية إستانبول الكربى وشركة 
الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ٧، ص. ٥٨٧.

الكبري  إستانبول  تاريخ  يف  إستانبول»  يف  الكتب  وبائعو  الكتب  (مقالة) «جتارة    

من العصور القدمية إىل القرن الواحد والعشرين، إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية وبلدية 
إستانبول الكربى وشركة الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ٧ ص. ٦٣٢-٦١٤.
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الدكتور المساعد محمد سعاد مرد أوغلو• 
  (درس ماجستري)  «فهم معاصر لتفسري القرآن» جامعة ٢٩ مايو، إستانبول، 

معهد العلوم اإلجتماعية، ٢٠١٥م فصل الربيع.

  (سيمنار- حلقة حبثية) «العلوم اإلسالمية يف الدولة العثمانية: التفسري»، وقف 

العلوم والفن، إستانبول، ٢٠١٥م فصل اخلريف. 

  (مقالة) «نظرة عامة للقرآن وتفسريه يف العصر العثماين وعصر اجلمهورية الرتكية: 
ا «، جملة األحباث األدبية الرتكية (تاليد)، جملد٩،  املؤلفات األبرز والدراسات املتعلقة 

العدد ١٨ (٢٠١١ /٢٠١٥م)، ص. ٩-٦٦. 

  (مقالة) «أمحد حميي الدين»، يف املفكرين األتراك من أيام التنظيمات إىل يومنا 

هذا، حترير: سليمان خريي بوالي، أنقرة،: دار نوبل للنشر، ٢٠١٥م، ١٦٧٥/٣.

أيام  من  األتراك  املفكرين  يف  القرآن»،  وإسالم  للقرآن  الرجوع  «حركة  (مقالة)    

التنظيمات إىل يومنا هذا، حترير: سليمان خريي بوالي، أنقرة،دار نوبل للنشر، ٢٠١٥م، 
.٤٥٠٤/٦-٤٥٣٦

التفسري  «علوم  عدد  (تاليد)  الرتكية  األدبية  األحباث  جملة  اجمللة)  عدد  (حترير    

والقرآن»، جملد ١ (٥٨٢ ص)، واجمللد ٢ (٥٩٥ ص). 

   (حترير السلسلة وإعدادها للنشر) مبعوث دبره بصري، ألبانيا واالضطراب العثماين 
ضمن سلسلة الدولة العثمانية بعيون البلقان، ٢، املنشورات الكالسيكية، إستانبول. 

الدكتور كنعان ييلديز• 
  (مقالة) «تقدمي خدمة األرشيفات اخلاصة يف جمموعات املكتبات ومكانتها: منوذج 
أولكر)  بريول  مصطفى  (مع  بينارك،  عصمت  هدية  اإلسالمية»،  البحوث  مركز  مكتبة 
ال سومر، نظام الدين أوغوز، إستانبول، منشورات وقف األدب  حترير: إسحاق كسكني، 

الرتكي. ٢٠١٥م، ص. ٤٢٣-٤٣٠. 
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  (مقالة) «حرائق إستانبول يف املرحلة العثمانية من ناحية تأثريها على طوبوغرافيا 

إستانبول املدينة»، تاريخ إستانبول الكبري من العصور القدمية إىل القرن الواحد والعشرين، 
إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية وبلدية إستانبول الكربى وشركة الثقافية، ٢٠١٥م، جملد 

١، ص. ٥٠٣-٤٨٦.

  (املقالة) «حريق إستانبول الكبري ١٦٦٠»، تاريخ إستانبول الكبري من العصور 

القدمية إىل القرن الواحد والعشرين، إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية وبلدية إستانبول 
الكربى وشركة الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ١، ص. ٤٩٣-٤٨٦.

الدكتور مصطفى دميراي• 
  (إصدار) ندوة رمضان العاملية، رمضان والصوم، حترير: برات آجيل، فخر الدين 
العمرانية،  بلدية  إستانبول،  قايا،  خالص  دمرياي،  مصطفى  أسالنار،  سرهات  آلتون، 

٢٠١٥م. 

عبد اهللا طه أورخان• 
  (ترمجة) محيد ألغار، عبد الرمحن جامع، ترمجة: عبد اهللا طه أورخان، زينب حفصة 

أورخان، إستانبول، منشورات ليتريا، ٢٠١٦ (يف طور النشر).

مصطفى بيرول أولكر• 
ومكانتها:  املكتبات  جمموعات  يف  اخلاصة  األرشيفات  خدمة  «تقدمي  (مقالة)    

منوذج مكتبة مركز البحوث اإلسالمية»، هدية عصمت بينارك، (مع كنعان ييلديز) حترير: 
ال سومر، نظام الدين أوغوز، إستانبول، منشورات وقف األدب الرتكي،  إسحق كسكني، 

٢٠١٥م، ص. ٤٣٠-٤٢٣.

   (تعريف بكتاب) املؤلفات اليت تسلط الضوء على تاريخ الكتب والثقافة يف الدولة 
العثمانية، أوكور يازار، العدد ٢٣، شتاء ٢٠١٥م، ص. ٣٤-٣٥. 

األحباث  يف  البيانات  وقواعد  اإلسالمية  البحوث  مركز  مكتبة  (عرض) «إسهام    

تكنولوجيا  حلول  ٢٠١٥م،  املستقبل  أجل  من  علم  عمل  ورشة  اإلهليات».  جمال  يف 
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الوصول إىل املعلومات اإللكرتونية، تقدمي خدمة األرشيفات اخلاصة يف جمموعات املكتبات 
ومكانتها، (معلومات مباشرة، ١٢-١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٥م أنطاليا). 

سما دوغان• 
  (جتميع) كليات األستاذ الدكتور مساوي إجية ١: أعماله املنشورة يف مؤسسة التاريخ 

الرتكية، حترير  مسا دوغان، أنقرة، مؤسسة التاريخ الرتكية، ٢٠١٥م، ١٣٣٩ ص. 

أنيس قاره قايا• 
  (مقالة) «حكاية حي من خالل اآلثار التارخيية» تشمربيل طاش، تاج، ٥(سلسلة 

جديدة)، ٢٠١٥م، ص. ٤-١٣. 

  (مقالة) «ساحة السلطان أمحد وما حوهلا يف العهد العثماين» تاج، ٦(سلسلة 

جديدة)، ٢٠١٥م، ص. ٢٤-٣٧. 

جمال طوقصوي• 
 (كتاب) صالح الدين األيويب أحب السالطني يف الشرق، (مع فاطمة طوقصوي)، 

إستانبول، منشورات شعلة، ٢٠١٥م،ص ٤٤٧. 

القرن  إىل  القدمية  العصور  من  إستانبول  تاريخ  إستانبول»،  «ببليوغرافيا  (مقالة)   

الواحد والعشرين، (مع يونس أوغور) إستانبول، مركز البحوث اإلسالمية وبلدية إستانبول 
الكربى وشركة الثقافية، ٢٠١٥م، جملد ١٠، ص. ٢٩٦-٤٠١. 



زيارات إلى مركز البحوث اإلسالمية
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قامت هيئات حملية وأجنبية عديدة بزيارة مركز البحوث اإلسالمية، وقد مت تعريفهم 
مبشاريع مركز البحوث اإلسالمية، باإلضافة إىل تعريفهم على وقف الديانة الرتكي وجامعة 

إستانبول ٢٩ مايو. وذكر بعض منها فيما يلي. 

نائبة رئيس البرلمان القرغيزي
٢٠١٥/٠١/٠٩م

قامت نائبة رئيس الربملان القرغيزي بودوش مامريوفا برفقة اهليئة املكونة من عدد من 
أعضاء جملس الشعب بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية. وقد مت التعريف مبركز البحوث 
اإلسالمية وجبامعة ٢٩ مايو خالل هذه الزيارة، وتقدمي معلومات حول النشاطات. وقد 
ُسّر الزوار بشكل خاص من املعلومات اليت قدمت حول املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة 

الرتكي، وقواعد البيانات اإللكرتونية ملركز البحوث اإلسالمية.  

وزير العدل والشؤون الدستورية الزنجباري
٢٠١٥/٠٣/٠٤م

قام نائب وزير العدل والشؤون الدستورية أبو بكر مخيس باكاري واهليئة املرافقة له 
بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية، وقد أبدى الوزير الضيف الرغبة يف تأسيس مركز ثقايف 
اإلسالمية  الكتابات  من  االستفادة  حول كيفية  األفكار  تبادلنا  وقد  بلده.  يف  إسالمي 

املوجودة يف زجنبار. 
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رجال دين من كنيسة سشومبرغ- ليبة البروتستانتية في ألمانيا
٢٠١٥/٠٣/١٢م

قامت هيئة مكونة من ٢٥ رجل دين من كنيسة سشومربغ- ليبة األملانية بزيارة إىل 
مركز البحوث اإلسالمية، ومت تبادل األفكار ووجهات النظر مع رجال الدين املسيحيني 

الذين طرحوا أسئلة حول اإلسالم واملسلمني. 

زيارة من طالب جامعة إستانبول ومرمرة قسم إدارة المعلومات 
والوثائق

٢٤-٢٦-٠٣-٢٠١٥م

قام ٤٠ من طالب جامعة إستانبول يف كلية اآلداب قسم إدارة املعلومات والوثائق 
السنة الرابعة، مبناسبة أسبوع املكتبات الواحد واخلمسني، بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية، 
درس  إطار  ضمن  ٢٠١٥/٠٣/٢٤م،  بتاريخ  جيجك،  نيازي  املساعد  الدكتور  برئاسة 
األرشفة والتصنيف وجتهيز الفهارس. كما قامت جمموعة مكونة من ٦٠ طالًبا من جامعة 
مرمرة فرع اآلداب قسم إدارة املعلومات والوثائق السنة الثالثة، برئاسة الدكتورة املساعدة 
أسية كاكريمان ييلديز، بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٦م، ضمن نطاق درس طرق البحث، بزيارة 

إىل مركز البحوث اإلسالمية. 
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وزير األوقاف والشؤون الدينية الصومالي
٢٠١٥/٠٦/٠٤م

قام وزير األوقاف والشؤون الدينية الصومايل املوجود يف تركيا إلجراء لقاءات رمسية 
بزيارة مركز البحوث اإلسالمية مع الوفد املرافق له، وقد مت استقبال اهليئة من قبل رئيس مركز 

البحوث اإلسالمية االستاذ الدكتور راشد كوجوك، وتقدمي املعلومات حول املركز.

و قد عرب الوزير الضيف عن رغبته يف تطبيق مناذج املؤسسات العلمية املوجودة يف 
تركيا يف الصومال أيًضا. وقد قال إن ترمجة املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي إىل 

اللغة العربية ستكون مفيدة للشعب الصومايل. 

هيئة األكاديميين الكازاخستانيين
٢٠١٥/٠٦/٠٩م

وجامعة  يف كازاخستان  دمريل  سليمان  جامعة  من  األكادمييني  من  جمموعة  قامت 
الفارايب الوطنية يف كازاخستان بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية. أفادت اهليئة بأن طالب 
التعليم العايل ما بعد الليسانس يف العلوم اإلسالمية يعانون من صعوبات يف تأمني املصادر 
بتبادل  القيام  على  االتفاق  مت  وقد  املركز.  من  أكادميًيا  دعًما  وطلبت  الالزمة،  واملراجع 

املنشورات بني املؤسستني. 
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مساعد وزير الشؤون الدينية الصيني
٢٠١٥/٠٦/٢٥م

جاء مساعد وزير الشؤون الدينية الصيين جيانغ جيانيونغ إىل تركيا بدعوة من شركة 
الكتاب املقدس، وقام بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية. وقد استقبل واهليئة املرافقة له من 
قبل األستاذ الدكتور عمر فاروق هرمان املؤلف واملدقق يف مركز البحوث اإلسالمية. وقدم 
هلم معلومات حول املركز وحول األديان املوجودة يف تركيا. وقد نقلت اهليئة معلومات عن 

اإلسالم الكونفشيوين واألديان األخرى املوجودة يف الصني. 

اتحاد علماء الجبهة التركمانية العراقية
٢٠١٥/٠٥/٠٢م

قام احتاد علماء جبهة الرتكمان العراقية املوجود يف زيارة رمسية يف تركيا برئاسة حيدر 
عثمان بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية. وقد مت التعريف باملركز وجامعة إستانبول ٢٩ 
يف  العلمية  الرتكمان  احتياجات  حول  اهليئة  من  معلومات  أخذ  مت  وقد  للضيوف،  مايو 

العراق. 
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رئيس لجنة التيجانية اإلسالمية الغاني 
٢٠١٥/٠٥/٠٧م

قامت هيئة من جلنة التيجانية اإلسالمية الغانية برئاسة أمحد مايكونو املوجودة يف تركيا 
بدعوة من رئاسة الشؤون الدينية الرتكية بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية. وقد مت تبادل 
املعلومات حول التعليم اإلسالمي والعلوم اإلسالمية من حيث املخزون والتجربة يف البلدين. 

مفتي لبنان
٢٠١٥/٠٥/٢٩م

زار الشيخ عبد اللطيف دريان مركز البحوث اإلسالمية بصحبة اهليئة املرافقة له. وقد 
مت تبادل وجهات النظر مع اهليئة وقدمت معلومات عن املركز ونشاطاته. 

 المدير العام المسؤول عن الشتات في رئاسة البوسنة والهرسك
٢٠١٥/٠٩/١٧م 

زار املركز  املدير العام املسؤول عن الشتات يف رئاسة البوسنة واهلرسك رازم جوليج 
بصحبة اهليئة املرافقة له، وكان من بني أعضاء هذه اهليئة رؤساء الدوائر يف الشؤون الدينية، 

وأكادمييون من كلية اإلهليات يف سراييفو. 

و قد مت تبادل األفكار حول ترمجة املوسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكي إىل اللغة 
اإلجنليزية، وإرسال باحثني ضيوف إىل املركز من البوسنة، وزيادة التعاون بني مكتبة غازي 

خسرف باي ومكتبة مركز البحوث اإلسالمية. 
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مديرية المكتبات في بلدية نيلوفر
٢٠١٥/١١/٢٦م

قامت جمموعة من ٣ موظفني من مديرية املكتبات يف بلدية نيلوفر بزيارة إىل مركز 
البحوث اإلسالمية لتبادل املعلومات حول موضوع «آلية عمل مكتبة األحباث وجمموعتها 

وأرشيفها». 

الثقافة  وزارة  في  والمكتبات  للمنشورات  العامة  المديرية 
والسياحة. 

٢٦-٢٠١٥/١١/٢٨م

قام كل من مدير الفرع حممد دمري وخبري الثقافة والسياحة أمحد أوز أكمكجي بزيارة 
مركز البحوث اإلسالمية؛ من أجل حتديد البنية التحتية الالزمة وأشكال اخلدمة واملراحل 
األخرى؛ من أجل البدء يف تقدمي خدمة املنشورات اإللكرتونية يف املكتبات الشعبية التابعة 

لوزارة الثقافة والسياحة. 
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الممثل الخاص لرئاسة الدولة في الواليات المتحدة األمريكية 
للمجتمعات المسلمة

٢٠١٥/١٢/١٦م

قام شارق ظفر املمثل اخلاص لرئاسة الواليات املتحدة األمريكية للمجتمعات املسلمة 
ضمن لقاءات رمسية بزيارة إىل مركز البحوث اإلسالمية، ومت تقدمي املعلومات حول املركز 
تلقى  وقد  راشد كوجوك.  الدكتور  األستاذ  الرئيس  قبل  من  اهليئة  استقبلت  وقد  للهيئة، 
الضيف معلومات عن التعليم الديين اإلسالمي يف تركيا، كما أشار ظفر إىل أمهية دور تركيا 
يف العامل اإلسالمي. وأكد أن املؤسسات مثل مركز البحوث اإلسالمية هلا دور يف حصول 

تركيا على هذا املوقع. 

 Islam توداي  إسالم   (ISESCO)أليسيسكو العام  النشر  مدير 
Today

٢٠١٥/١٢/٢٩م

قام عبد القادر اإلدريسي املدير العام للنشر يف جملة إسالم توداي التابعة أليسيكو، 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، وهي منظمة ثقافية وعلمية مركزها يف املغرب، 
وتابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، بزيارة للمركز. قام الطرفان بالتعارف وتبادل األفكار حول 

ما خالل هذه الزيارة. منشورا

 


