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نشرة وتقرير إسام 2020
مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( التابــع لوقــف الديانــة التركــّي مؤّسســة تُســّيِر مشــروعاتها البحثيَّــة حــول دين 
اإلســام وتاريخــه وحضارتــه فــي إطــار مــن األســس العلمّيــة، بهــدف التعريــف بــه بصــورة صحيحــة وفهــم 
ــاج العلمــّي للمجتمعــات اإلســاميَّة فــي ســيرها التاريخــّي. مــن أّول أهــداف مركــز  ــراث الثقافــي واإلنت الت
البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( الــذي يعمــل تحــت مظّلــة وقــف الديانــة التُّْركــّي تأهيــل أََكاِديِمّييــن متخّصصيــن 
فــي مجاالتهــم ودعــُم الباحثيــن. كذلــك يســعى المركــز لتزويــد عالــم المعرفــة بكتــٍب نوعيــة يعّدهــا باحثــون 
عاملــون فــي مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(، أو أســاتذة مــن أهــل العلــم فــي الجامعــات المختلفــة، وذلــك 
مــن خــال تدقيقهــا وإعدادهــا للنشــر إعــداًدا مميــًزا. أشــمل وأكبــر مــا أنتجــه ونشــره )إســام( هــو الموســوعة 

اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التُّركــّي الــذي هــو نتيجــة جهــود كبيــرة دامــت ِلـــ ٣٣ ســنة.

يتنــاول مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( التــراث العلمــي والثقافــي للمســلمين بشــكل شــمولي، وذلــك مــن 
خــال: مشــروعاته العلمّيــة، وإنتاجــه العلمــي الخــاّص بــه )منشــورات إســام(، ومكتبتــه التــي تَُعــّد مــن أنــدر 

المكتبــات االختصاصّيــة فــي مجالهــا. 
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ــي للموســوعة اإلســاميَّة لوقــف  ــل: مشــروع اإلصــدار الثان ــات مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( مث َفَعاليَّ
الديانــة التُّركــّي ومشــروع الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة، ومشــروع النشــر اإللكترونــي، ومشــروع العصــور 
المتقّدمــة مــن الحضــارة اإلســاميَّة ومشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســاميَّة اللــذان يهدفــان 
إلــى إخــراج التــراث العلمــي الســابِق للعصــر الحديــث وإظهــاره للنــور إلعــادة كســبه مــن جديــد، ومشــروع 
تأهيــل الباحثيــن المطــور الــذي يهــدف لدعــم الباحثيــن فــي مرحلــة الليســانس والماجســتير والدكتــوراة، 
َعــة فــي مجــال النشــر، كل ذلــك يســاند بعضــه بعًضــا ويلتقــي  ــات المتنّوِ وبرامــج التعليــم والــدورات والفعاليَّ
ــات التعليــم يقــوم مركــز البحــوث اإلســاميَّة  ــٍة ُمشــتركة. عــاوة علــى المنشــورات وفعاليَّ ــة نظريَّ فــي أرضّي
)إســام( أيًضــا مــن خــال موســوعته اإللكترونّيــة وقواعــد البيانــات ومكتبتــه بخدمــة واســعة النطــاق للباحثيــن 

فــي تُركيــا وشــّتى بقــاع العالــم.
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مشروع اإلصدار الثاني للموسوعة اإلسالميَّة لوقف الديانة التركّي ومشروع 
الموسوعة اإلسالمية اإلنجليزية

الموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــّي هــي أول موســوعة متكاملــة تتميــز باألصالــة أُعــّدت مــن 
قبــل المســلمين فــي العالــم. الموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــّي التــي طبــع مجلدهــا األول فــي 
ــان وبذلــك  عــام 1988، طُبــع المجّلــد 44 لهــا فــي عــام 201٣، وفــي 2016 طُِبــَع لهــا مجّلــدان إضافيَّ
ــة عــام 2014 بشــكل  ــى الشــبكة العنكبوتي ــي أتيحــت عل ــًدا. الموســوعة الت صــارت موســوعًة فــي 46 مجّل
مجانــي تّمــت األعمــال لجعلهــا موســوعة إلكترونيــة فــي عــام 2018، وبــدأت بثّهــا فــي موقعهــا الجديــد 
)https://islamansiklopedisi.org.tr(. ومــا زالــت األعمــال لتجديــد المــواّد مــن اإلصــدار األول مســتمرة منــذ عــام 
ــة. وقــد دخلــت هــذه التجديــدات مرحلــة جديــدة ببــدء أعمــال اإلصــدار  2015 فــي الموســوعة اإللكتروني

ــي 2018.  ــة ف ــة التركي ــي باللغ الثان
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لمــاذا ُشــِرَع فــي أعمــال اإلصــدار الثانــي للموســوعة، بينمــا تــّم للتــو االنتهــاء مــن طبــع اإلصــدار األول 
للموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــّي؟

ــرات كثيــرة خــال هــذه الفتــرة التــي دامــت ٣٣ ســنة، قــد أّدى  أولهــا أن تركيــا وســائر بــاد العالــم مــّرت بتغّي
اليتها، فالموســوعة صــارت باإلمكانيَّــات الجديدة  هــذا التغيــر الكبيــر فــي تركيــا إلــى تغيُّــر هــدف الموســوعة وفعَّ
وببــّث اإلصــدار األول منهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة مرجًعــا لــكل مــن يبحــث عــن المعلومــات، وليــس لمــن 
ــا فحســب. ومــع أن اإلصــدار األول لــم يكــن بهــذا الهــدف، فــإن عــدم إصــدار موســوعات  يبحــث بحًثــا أكاديميًّ
ــة والبشــريَّة فــي تركيــا، وعــدم تطويــر مشــروع لموســوعٍة ثقافيــٍة عامــٍة تركيــٍة  ــة فــي العلــوم االجتماعيَّ تخصصيَّ
دفــع الموســوعة اإلســامية لتكــون حــاًّ لهذيــن النقصيــن، كمــا جعلــت هاتــان المشــكلتان الموســوعَة تهــدف 

إلــى ســّد هــذا الفــراغ قــدر اإلمــكان، وذلــك مــن خــال إضافــة مــواّد جديــدة وتوســيع مجالهــا.

ومــن جانــب آخــر، كان تنــوع وتطــّور المجــاالت ذات الصلــة واإلمكانيــات الثقافيــة والمؤسســات األكاديميــة فــي 
تركيــا، مــن األســباب التــي جعلــت اإلصــدار األول غيــَر كاٍف مــن وجــوه كثيــرة، فقــد تــم كتابــة العديــد مــن رســائل 
ــات مــن المقــاالت حــول المــواّد الموجــودة فــي اإلصــدار األول  ــة والمئ ــَير الذاتي ــوراة والِس الماجســتير والدكت
منــذ إصــداره، والــذي يقــرأ هــذه المــواّد اليــوم بغــرض االســتفادة منهــا ســتغيب عنــه الكثيــر مــن المعلومــات حــول 
التغيــرات الجديــدة. فتجديــد هــذه المــواّد فــي ضــوء التطــورات فــي عالــم المعرفــة مــن أولويــات اإلصــدار الثانــي.

فبما أن المؤّسســات التعليمّية والثقافّية واإلعامّية تســد حاجاتها المعرفية للوصول للمعلومات الصحيحة 
بشــكل ســريع عــن طريــق اإلصــدار اإللكترونــي للموســوعة اإلســامية، وتــرى فيهــا المرجــع الوحيــد لســد 
هــذه االحتياجــات المعرفيــة؛ لــم تتــرك متســًعا للموســوعة فــي أن تبقــى فــي نطــاق مجالهــا التخصصــي ملبيــًة 
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ــٌم علــى أن  االحتياجــات األكاديميــة فقــط. بنــاًء علــى ذلــك فــإن اإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلســامّية ُمَصِمّ
ــًة تقــدم حلــواًل لتخاطــب أكبــر شــريحة ممكنــة، وذلــك دون  تكــون الموســوعة اإلســامية موســوعًة إلكترونيَّ

ــي عــن الجــودة األكاديميَّــة واألســلوب العلمــي. التخّلِ

األعمال التأسيسية لإلصدار الثاني والموسوعة اإلنجليزية

كانــت الخطــوة األولــى فــي مشــروع اإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلســامية والموســوعة اإلنجليزيــة فــي 
كانــون األول 2019، حيــث تــّم إنشــاء هيئــة تنســيقيَّة للموســوعة وتــّم تعييــن الدكتــور أيــوب ســعيد قايــا 
كمنســٍق لمشــاريع الموســوعة، وتــّم تشــكيل هيئــة النشــر للموســوعة )AYK( كخطــوة ثانيــة فــي ســبيل مشــروع 
اإلصــدار الثانــي. هيئــة النشــر للموســوعة التــي يرأســها أيــوب ســعيد قايــا يوجــد فيهــا أعضــاء أربعــة يمثلــون 
المجــاالت المختلفــة علــى اختــاف تخصصاتهــم وتجاربهــم، وهــم: األســتاذ المشــارك محمــد ســعاد مــرت 
ــي  ــان، واألســتاذ المشــارك عل ــوْر، واألســتاذ المشــارك حكمــت يام ــس أُُغ ــو، واألســتاذ المشــارك يون أوغل

خاقــان چــاووش أوغلــو.

ــة مــن  ن الهيئ ــة، تتكــوَّ ــن مــن أجــل تســيير أعمــال مشــروع الموســوعة اإلنجليزي ــة المحرري ــّم تأســيس هيئ ت
رجــال علــم يمتــازون بعاقاتهــم بالمؤسســات األكاديميــة المختلفــة فــي العالــم، ويمتــازون كذلــك بتجربتهــم 
فــي التحريــر باللغــة اإلنجليزيــة. أعضــاء الهيئــة التــي يرأســها األســتاذ المشــارك حكمــت يامــان، هــم: األســتاذ 

المشــارك َقْهَرَمــان شــاكول، والدكتــور فاتــح أرميــش، ورجــب گُورقــان گُوْكطــاش.



10
2020

تاريخ اإلصدار الثاني

تّم في نيســان وتشــرين األول 2019 تنســيق ورشــات عمل تحضيرية لإلصدار الثاني في 16 عنواًنا رئيســيًّا 
وجلســة باشــتراك 21٣ متخصــص مــن كافــة أنحــاء تركيــا، وذلــك لتقييــم اإلصــدار األول مــن حيــث الشــمولية 
والمحتــوى، وأُُســِس التأليــف وأصولــه، واســتخدام المصــادر، والمــواد المرئيــة، والتصميــم، وكذلــك لتحديد 
األســس الجديــدة فــي اإلصــدار الثانــي. وتــم إعــداد تقاريــر إرشــادية فــي ورشــات العمــل المذكــورة أعــاه، 
الــذي كان الهــدف منهــا فــي األصــل تأميــن اجتيــاز ســليم وطبيعــّي فــي االنتقــال مــن اإلصــدار األول للثانــي، 
وتحديــد مواطــن الخلــل فــي الموســوعة اإلســامّية لوقــف الديانــة التركــّي، وجمــع اآلراء واالقتراحــات 

حــول الشــروط الازمــة ِلمــا يجــب أن تكــون عليــه الموســوعة اإلســامية الجديــدة فــي يومنــا هــذا.

فــي المرحلــة التاليــة بعــد ترتيــب ورشــات العمــل التحضيريــة تمَّ التركيز على الجانــب التحضيري واإلعدادي 
لإلصــدار الثانــي؛ وذلــك بســبب الحظــر المفــروض علــى اســتخدام أماكن )إســام( بســبب جائحــة كوفيد-19، 
ــة(، و)التقريــر النهائــي لورشــات العمــل  وتــّم إعــداد بعــض الملّفــات فــي هــذا اإلطــار، وهــي: )ملــّف الُخطّ
لإلصــدار الثانــي(، و)ُخطّــة لبنــود تأليــف المــواّد(، و)خارطــة لمراحــل العمــل ومجاالتــه(. وكذلــك تــّم تعييــن 

رؤســاء وأعضــاء الهيئــات العلميــة التــي تمثـّـل العمــود الفقــري لإلصــدار الثانــي.

ســوف يُعمــل فــي اإلصــدار الثانــي كمــا كان الحــال فــي اإلصــدار األول، على أســاس أّن المواد تصنّف بحســب 
مجالهــا العلمــي، وكل هيئــة مســؤولة عــن علــم مــن العلــوم. وقــد ُروِعــي عنــد تعييــن الهيئــات العلميــة تصنيــٌف 
يمكــن معــه التركيــز علــى أولويــة الحاجــة واإلمــكان، مــع إمكانيــة إضافــة علــوم جديــدة عند ظهــور الحاجة إليها 

فــي المســتقبل، وكذلــك إضافــة هيئــات فرعيــة أخــرى. أمــا أســماء الهيئــات التــي تــّم تحديدهــا فهــي كاآلتي: 
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ــخ العلــوم  ــة وآدابهــا، وتاري ــان، والفقــه، والحديــث، واللغــات اإليرانيَّ ــة وآدابهــا، وتاريــخ األدي اللغــة العربّي
اإلســامّية والفلســفة اإلســامّية واألخــاق، والتاريــخ اإلســامّي والحضــارة اإلســامّية، والمجتمعــات 
اإلســامّية وجغرافيتهــا، والفنــون اإلســامّية، وعلــم الــكام، وتاريــخ المذاهــب، والعلــوم االجتماعّيــة، 
ــة واللغــات  ــة، واألرديّ ــخ التركــّي والحضــارة التركّي ــة وآدابهــا، والتاري والتصــوف، والتفســير، واللغــة التركّي

ــة منهــا وآدابهــا. القريب

ُعقــدت اجتماعــات تعريفيــة مــع هــذه الهيئــات فــي شــهري أيلــول وتشــرين األول مــن عــام 2020. تــم 
تنــاول عــّدة نقــاط فــي هــذه االجتماعــات التــي تــّم تنســيقها فــي خمســة مواعيــد بســبب تدابيــر جائحــة 
األول، ومحتــواه  باإلصــدار  الثانــي، وعاقتــه  اإلصــدار  إعــداد  هــي: ســبب  النقــاط  هــذه  كوفيــد-19، 
ــات  ــا باجتمــاع الهيئ ــي فعليًّ ــي العمــل لإلصــدار الثان ــّم الشــروع ف ــد ت ــه األخــرى. ق ومعلومــات عــن ميزات

علــى حــدة بعــد االجتمــاع التعريفــّي.

عــاوًة علــى هــذه الهيئــات، تــم تشــكيل هيئتيــن فــي إطــار اإلصــدار الثانــي. فــي ورشــة العمــل لإلمــاء الهادفــة 
إلعــادة النظــر فــي أســس إمــاء اإلصــدار األول وإلــى تحديــد القواعــد التــي ســوف تُطبــق فــي الموســوعة، 
ــم التــي يجــب مراعاتهــا فــي الموســوعة  ــد أســس اإلمــاء والترقي ــة اإلمــاء لـ)إســام( لتحدي ــّم تشــكيُل هيئ ت
وكذلــك فــي منشــورات )إســام( األخــرى. بــدأت هيئــة اإلمــاء عملهــا فــي آذار 2020 وقــد انتهــت مــن خطــة 
دليــل اإلمــاء، مــا تــزال األعمــال فــي تشــكيل هيئــة العناصــر المرئيــة لتزويــد وإثــراء المــواّد بالعناصــر المرئيــة 

الازمــة مســتمرة ولــم تنتــِه بعــد. 

ــا وتحديــد كوادرهــا العاملــة فــي خريــف  بعــد أن تــّم تشــكيل الهيئــات العلميــة فــي اإلصــدار الثانــي تدريجيًّ
َر إحــداث )هيئــة تداخــل التخصصــات(، ســتقوم هــذه الهيئــة بمســاهمات فــي االنســجام العلمــي  2020، ُقــّرِ
بيــن المــواّد وبيــن المجــاالت العلمّيــة وبيــن الهيئــات العلمّيــة، وســوف تقــوم بمراقبــة معاييــر الكتابــة 
األكاديميــة، وســوف تقــوم كذلــك بكتابــة إرشــادات ودليــل لتأليــف المــواّد علــى اختــاف المجــاالت. 
العلميــة  الهيئــات  مــن  اآلتيــة  والمــواّد  التأليــف  دليــل  بيــن  المطابقــة  مراقبــة  مســؤولية  كذلــك  ســتكون 
ومســؤولية تقييــم المــواّد فــي يــد هــذه الهيئــة أيًضــا. الهيئــة بــدأت فّعالياتهــا فــي كانــون األّول 2020 برئاســة 
األســتاذ المشــارك يونــس أُُغــوْر، واألعضــاء هــم: األســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد قيرميــزي، واألســتاذ 
ــد  ــور جني ــور آيخــان چيتيــل، وبشــير آيوازأوغلــو، واألســتاذ الدكت ــم آرلــي، واألســتاذ الدكت المشــارك علي
صــون هــم الدكتــورة  قايــا، واألســتاذ الدكتــور إلهــان قوتلــي أر، واألســتاذ الدكتــور شــكري أُوَزن، والمتخّصِ
آرزو گُْل ُدوُشــوَرْن، والدكتــور محمــد زاهــد آتچيــل، وقاســم ِقيرِبِييــق والدكتــور شــكري موتلــو قــره قــوج، 

ــق هــو أحمــد أرن قــوج. والمنّسِ
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الموسوعة اإلسالمية اإلنجليزية
اســتمّرت فــي عــام 2020 أعمــال الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة التــي تشــكل الركيــزة الثانيــة مــن مشــروع 
ــي  ــدأت ف ــي ب ــة( الت ــة التركــي والموســوعة اإلنجليزي ــي للموســوعة اإلســامية لوقــف الديان )اإلصــدار الثان
عــام 2018. هيئــة الُمحرريــن التــي تــّم تشــكيلها فــي نهايــة 2020 بــدأت أعمالهــا بإخــراج ملــّف خطَّــة 
ــًة علــى الخبــرة الموســوعية  ــة مبنيَّ الموســوعة وقائمــة المــواّد المطلوبــة. ســوف تكــون الموســوعة اإلنجليزيَّ
د ترجمــة للموســوعة اإلســامّية، بــل ســتكون  لمركــز البحــوث اإلســامية )إســام(، ولكنّهــا لــن تكــون مجــرَّ
هــًة للعالــم اإلنجليــزي، ومقارنــة مــع الموســوعة اإلســامية ســتكون مشــاركُة مــن هــم فــي خــارج تركيــا  موجَّ

أكبــر، أمــا عــدد مواّدهــا فســتكون أقــل مــن مــواد الموســوعة اإلســامية.

فــي ســبيل تحقيــق الوحــدة اللغويــة للموســوعة اإلنجليزيــة، يتــّم منــذ 2018 إعــداد )معجــم المصطلحــات 
اإلنجليزية-التركية-العربيــة( برئاســة األســتاذ المشــارك حكمــت يامــان، المعجــم الــذي اقتــرب مــن النهايــة 

ــا. يحتــوي علــى 7000 كلمة/عنــوان حاليًّ

مشروع تاريخ الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي
بينما تّم الشــروع في اإلصدار الثاني للموســوعة اإلســامية والموســوعة اإلنجليزية، تّم في الوقت نفســه تنســيق 
مشــروع تاريــخ الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي بثاثــة مشــاريع فرعيــة مترابطــة فيمــا بينهــا وهــي: 
)التاريــخ الشــفوي للموســوعة اإلســامية، وأرشــيف الموســوعة اإلســامية، ووثائقــي الموســوعة اإلســامية(. 
وذلــك فــي ســبيل مشــاركة تجربــة الموســوعة اإلســامية التــي اكتملــت نتيجــة جهــود اســتمرت لـــ ٣٣ ســنة مــع 
الجمهــور التركــي، ومــن أجــل تمكيــن األجيــال الجديــدة لاســتفادة فــي إنشــاء أعمالهــم بنــاء علــى هــذه التجربــة. 

ســيتّم فــي إطــار مشــروع تاريــخ الموســوعة اإلســامية الشــفوي المرتبــط بهيئــة مشــاريع الموســوعة لمركــز 
البحوث اإلســامية )إســام( وتنســيقّية الموســوعة، الذي تقوم برئاســته الدكتورة آرزو گُْل ُدوُشــوَرْن تســجيٌل 
ــن  ــم والمتخصصي ــن وأهــل العل ــا يقــرب مــن 100 شــخٍص مــن اإلداريي ــيٌّ لمعلومــات وتجــارب م احتراف
ــة، وســُيبدأ بالتســجيات لمشــروع تاريــخ الموســوعة اإلســامية  الذيــن ســاهموا فــي الموســوعة مــن البداي

الشــفوي فــي شــهر كانــون الثانــي وشــباط مــن عــام 2021. 
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أمــا فــي مشــروع أرشــيف الموســوعة اإلســامية فقــد تــمَّ الشــروع فــي إيجــاد الوثائــق وجمعهــا وتصنيفهــا، 
التــي توجــد أكثرهــا فــي ُشــَعب مركــز البحــوث اإلســامية )إســام( وتوجــد بعضهــا فــي مركــز وقــف الديانــة 

التركــي. وبذلــك يُْهــَدف إلــى حفــظ الذاكــرة اإلداريــة لمركــز البحــوث اإلســامية )إســام(.

تــّم التخطيــط لمشــروع وثائقــّي الموســوعة اإلســامّية بهــدف بيــان أن تجربــة مركــز البحــوث اإلســامية 
)إســام( الموســوعية ليســت عبارًة عن نجاِح مؤسســة واحدة فحســب، بل وأن الموســوعة اإلســامية تعكس 
قصــة تركيــا ونجاحهــا. مشــروع الفلــم التوثيقــي للموســوعة اإلســامية الــذي ســيتّم تصويــره باالشــتراك مــع 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون التركيــة )TRT(، تّمــت فيــه االتّفاقّيــات الازمــة مــع الُمخــرج والمنتــج، وســوف يتــم 

البــدء فــي المشــروع خــال عــام 2021.
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موسوعة اإلسالم األساسّية
تســعى موســوعة اإلســام األساســيَّة إلــى تقديــم معلومــات كافيــة وصحيحــة عــن مفاهيــم ومواضيــع الديــن 
ــا تهــدف لكــي تكــون مصــدًرا للمعلومــات  ــاء وأعــام علمــاء اإلســام، وأيًض اإلســامي األساســيَّة واألنبي
-بالخطــوط  اإلســام  رأي  بيــان  تســتهدف  وكذلــك  العــام،  القــارئ  يحتاجهــا  التــي  اليومّيــة  اإلســاميَّة 
العريضــة- فــي المســائل المعاصــرة التــي طــرأت فــي العصــر الحديــث، وتســعى إلــى إيصــال وتبليــغ رســالة 
اإلســام بشــكل صحيــح وبأســلوب واضــح. صــدرت الموســوعة عــام 2019 فــي مظّلــة مركــز البحــوث 
اإلســاميَّة )إســام( نتيجــَة جهــود دامــت عشــر ســنوات بمشــاركة 180 عالًمــا ومتخصًصــا، وصــدرت الطبعــة 

ــه فــي عــام 2020. ــة والرابعــة ل ــة والثالث الثاني

إنَّ موســوعة اإلســام األساســيَّة التــي تهــدف إلــى المســاهمة فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة وتقديــم 
المعلومــات الدينيــة للمجتمعــات اإلســامية التــي تعيــش فــي مناطــق مختلفــة، تختلــف عــن الموســوعة 
اإلســامية لوقــف الديانــة التركــّي بأنهــا ُكتبــت بلغــة ســهلة وأســلوب بســيط. بهــدف إمــكان اســتخدامها 
ــة لوقــف الديانــة  ــة ُزّودت بالصــور والرســوم التوضيحيــة. قــّررت الهيئــة اإلداريَّ فــي المــدارس كمــادة تعليميَّ
التركــي إتمــام أعمــال ترجمــة الموســوعة إلــى اللغــة الروســيَّة الــذي بــدأ ســابًقا ولــم يكتمــل، وقــّررت أيًضــا 

ــة واإلنجليزيّــة. ترجمتــه إلــى اللغتيــن العربيَّ
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مشروع النشر اإللكتروني
الهــدف مــن مشــروع النشــر اإللكترونــي بشــكل أساســي هــو تحويــل الموقــع اإللكترونــي الخاّص بالموســوعة 
اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــي -والــذي تــم إطاقــه عــام 2014- خطــوًة بعــد خطــوة إلــى موســوعٍة 

ــة وتطويــر فــي المحتــوى.  إلكترونيــة يســهل علــى الباحــث اســتخدامها، وذلــك بتحســينات تصميميَّ

كانــت بدايــة األعمــال فــي هــذا المشــروع فــي عــام 2015، وقــد تّمت في عام 2017 وأُطلق موقع الموســوعة 
 .)www.islamansiklopedisi.org.tr( اإلساِمّية لوقف الديانة التركّي بتصميمه الجديد وصفحته الجديدة

ــدات المصــّورة للموســوعة المطبوعــة كمــا كان فــي  ال يظهــر علــى موقــع الموســوعة اإلســاميَّة حــال الُمجلَّ
 )url( أّول عهــد الموقــع عنــد نقــل مــواد الموســوعة ألول مــرة، بــل صــار لــكل مــادَّة صفحــٌة مســتقلٌَّة وموقــع
مســتقل، بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا عبــر ُمحــركات البحــث، تصميمــاُت الصفحــة كذلــك أصبحــت أكثــر 
ًرا. الهــدف مــن الموســوعة اإللكترونّيــة الجديــدة للموســوعة اإلْســاِميَّة لوقــف الديانــة التركــّي هــو إتاحــة  تطــوُّ
ــة أكبــر لشــريحة واســعة مــن الُمهتميــن مــن مختلــف المجــاالت بــدًءا مــن  الفرصــة الســتعمال الموســوعة بفعاليَّ
ــص إلــى القــارئ العــادي. إن موقــع الموســوعة الــذي يظهــر أّوَل القائمــة فــي نتائــج بحــوث ُجوجــل،  المتخّصِ
ك البحــث المتجــّدد دائًمــا أن يتــم البحــث فــي أســماء المــواد، وفــي  صــار مــن الممكــن مــن خــال ُمَحــّرِ
مضمــون المــواد، وكذلــك فــي أســماء المؤلّفيــن، وقائمــة المراجــع أيًضــا. أصبــح موقــع الموســوعة اإلســامية 
بالتطــورات الجديــدة مــن أهــم المصــادر التــي يعتمــد عليهــا، ليــس فــي العالــم األكاديمــي فحســب، بــل وكذلك 
للقــارئ العــام الــذي يبحــث عــن المعلومــة المعتمــدة فحســب. عــدد الزيــارات الشــهرية لموقــع الموســوعة 

اإلســامية يــزداد بســرعة منــذ عــام 2018. فــي عــام 2020 زادت عــدد الزيــارات علــى 4 ماييــن زيــارة.
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تــّم تطويــر برمجّيــة نظــام إدارة الموســوعة اإلْســاِمّية لوقــف الديانــة التُّْركّي لتســهيل تصحيح مواّد الموســوعة 
ــدة مــع  ــة جدي ــع اتفاقي ــّم توقي ــد ت ــذ ســنتين، وق ــة من وتجديدهــا، تســتمّر هــذه األعمــال خــال هــذه البرمجي
شــركة برمجيــة جديــدة لتمكيــن اســتخدام البرنامــج فــي أعمــال اإلصــدار الثانــي والموســوعة اإلســامية 

اإلنجليزيــة، وقــد ُشــِرَع فــي أعمــال تطويــر البرمجيــة.

ــون بالبحــث الموضوعــي ســواء بقائمــة »المــواد ذات  ــن يرغب ــى التيســير علــى القــراء الذي ــَدف كذلــك إل يُه
الصلــة« فــي صفحــة المــواد التــي تتيــح الوصــول للمــواد األخــرى، أو بملّفــات موضوعّيــة تنشــر مــن حيــن إلــى 
آخــر مثــل )ملــّف األشــهر الثاثــة ورمضــان( و)ملــّف الحــّج واألضحيــة( و)ملــّف القناطــر(. تســتمّر أعمــال 
تصحيح األخطاء في مضمون المواّد وكذلك تجديد محتويات المواد على الموسوعة اإللكترونّية. عاوة 
علــى ذلــك فــإن اإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــي الــذي بــدأت االســتعدادات 
لــه فــي الســنة الماضيــة والــذي يســتهدف طلــب المــواد الجديــدة فــي عــام 2021، يهــدف إلــى إنشــاء وتنســيق 
ــة  ــة التحتيَّ كافــة أعمالــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة، وذلــك مــن خــال الموقــع اإللكترونــي والبنيــة التكنولوجيَّ

القويــة التــي تــم تطويرهــا فــي إطــار هــذا المشــروع.

مــن أهــم األهــداف لمشــروع النشــر اإللكترونــي هــو جعــل )إســام( يخــدم الباحثيــن فــي شــتى بقــاع األرض، 
ليــس فقــط مــن خــال منشــورات )إســام( ومكتبــة )إســام( فحســب، بــل أيًضــا بقاعــدة البيانــات التــي يعرضهــا 
ــا. يعــود الفضــل لهــذا المشــروع فــي تطويــر وتنويــع البنيــة التحتيــة  اًن ــة مجَّ )إســام( علــى صحفتــه اإللكترونيَّ
ــة والســيما العلــوم اإلســاميَّة، يِتــمُّ  لقاعــدة البيانــات التــي تســتهدف خدمــة الباحثيــن فــي العلــوم االجتماعيَّ

تطويــر محتــوى قاعــدة البيانــات كل يــوم علــى يــد الهيئــات التابعــة لمكتبــة )إســام(. 
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بينمــا توجــد فــي هــذه القواعــد فهــارس تعريفيــة آلالف المقــاالت التركيــة، يُعــرض علــى الصفحــة كذلــك 
ــا. ًم النصــوص الكاملــة لمقــاالت كثيــرة بشــكل رقمــي وذلــك بأخــذ حقــوق النشــر مقدَّ

قاعدة بيانات المقاالت المنشورة في اإللهّيات

ــات  ــات هــذه إلــى فهــارس المقــاالت المنشــورة فــي مجــات كلي يمكــن الوصــول مــن خــال قاعــدة البيان
اإللهيــات، باإلضافــة إلــى مقــاالت وأبحــاث علميــة فــي مجــال اإللهيــات فــي المنشــورات العلميــة الدوريــة، 

كمــا يمكــن الوصــول إلــى كامــل متــون المقــاالت التــي تــم أخــذ اإلذن بنشــرها بشــكل رقمــي. 

تضــم قاعــدة البيانــات هــذه -والتــي يتــّم تحديثهــا بشــكل مســتمر- حتــى نهايــة عــام 2020 فهــارس 7٣٣06 
مقالــة، كمــا يمكــن تحميــل متــون 6780٣ مقالــة منهــا بشــكل كامــل. 

مــن خــال الصفحــة المختّصــة بالبحــث يمكــن البحــث عــن عنــوان الموضــوع، واســم المقالــة، واســم 
المؤلــف، ولغــة المقالــة، وتاريــخ إضافــة المقالــة للقاعــدة، وعــن كلمــة معينــة كذلــك.

قاعدة بيانات مقاالت التاريخ التركّي، واآلداب، والثقافة والفنون

يضــمُّ مشــروع قاعــدة بيانــات مقــاالت التاريــخ التركــّي واآلداب والثقافــة والفنــون الــذي -يمكــن البحــث فــي 
محتــواه- المجــّاِت األََكاِديِمّيــة علــى وجــه الخصــوص، والمقــاالت واألبحــاث ضمــن المنشــورات العلميَّــة 

التركيــة التــي طُبعــت مــن ِقبــل دور النشــر والمؤّسســات المختلفــة. 

ــة لكامــل  ــة، ويمكــن الحصــول علــى الصــورة الرقميَّ ة ببليوغرافيَّ تضــّم قاعــدة البيانــات اآلن 103129 مــادَّ
متــون 77736 مقالــة بصيغــة )PDF(. فــي صفحــة البحــث يمكــن البحــث عــن عنــوان الموضوعــات، وعنــوان 
المقالــة، واســم المؤلـّـف، والكلمــات المفتاحيَّــة، واللغــة، وتاريــخ رفعهــا علــى الشــبكة، وكذلــك البحــث عــن 

كلمــة بعينهــا فــي متــن المقــال.
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قاعدة بيانات فهارس األطروحات التي نوقشت في كّلّيات اإللهّيات

تهــدف قاعــدة البيانــات هــذه إلــى تجميــع محتويــات أطروحــات الدراســات العليــا فــي كّلّيــات اإللهّيــات 
ــت مناقشــتها ابتــداًء مــن ســنة 195٣ إلــى يومنــا هــذا. فــي نهايــة عــام 2020 وصــل عــدد عناويــن  والتــي تمَّ
قاعــدة بيانــات الفهــارس هــذه إلــى 25196 رســالة ماجســتير ودكتــوراة ومشــاركة )بعــد الدكتــوراة(، نوقشــت 
منهــا 16805 رســالة، ومــا زالــت 8389 رســالة منهــا قيــد اإلعــداد. تهــدف قاعــدة البيانــات هــذه إلــى نشــر 
ــة المكتوبــة حتــى يومنــا هــذا فــي تركيــا فــي مجــال العلــوم اإلســامية، ولتجنـّـب تكــرار تنــاول  األعمــال العلميَّ
المواضيــع التــي ُدرســْت فــي مجــال اإللهّيــات تتــّم مقارنــة قيــود األطروحــات بمركــز األطروحــات فــي 
ــات باســتمرار  ــات اإللهّي ــات كلي ــا مكتب ــي ترســلها إلين ــي )YÖK(، مــع المعلومــات الت ــم العال مجلــس التعلي

ــة فيهــا، حيــث يتــّم تحديــث هــذه البيانــات بشــكل دائــم. حــول األطروحــات والرســائل الجامعيَّ

قاعدة بيانات المقاالت العثمانّية 

ــة 1205 مقالــة كتبــت فــي التاريــخ  ــة التُّْركّي أضيفــت فــي عــام 2020 إلــى قاعــدة بيانــات المقــاالت العثمانّي
ــة التاليــة: ســعي وعمــل )الســعي والعمــل(، وحقوِقــي ِبيْلِكَلــْر  واألدب والعلــوم الدينيــة فــي المجــات العثمانيَّ
ــم. يمكــن الوصــول إلــى  ــة(، وقانــون أساســي، ومجموعــة ُمَعّلِ َمْجُموَعــه ِســي )مجموعــة المعلومــات الحقوقيَّ

 .)PDF( ــة بصــورة ٣611٣ مقالــة فــي قاعــدة بيانــات المقــاالت العثمانيَّ

قاعدة بيانات الرسائل

تضــم قاعــدة البيانــات هــذه الرســائَل المطبوعــة فــي التاريــخ واألدب والعلــوم اإلســامية التــي يبلــغ عددهــا 
4408 رســالة، بعــض الرســائل الكبيــرة الحجــم توجــد علــى القاعــدة صفحتهــا األولــى فقــط. يمكــن الوصــول 

إلــى هــذه الرســائل واالســتفادة منهــا فــي مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام(.
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قاعدة بيانات سجالت القضاة

ــّي مــن المصــادر الرئيســة  ت قضــاة العصــر العثمان ــّي تُعــّد ســجاَّ فــي مجــال األبحــاث عــن التاريــخ العثمان
والمهّمــة، وخاّصــة فــي األبحــاث التــي تــدور حــول تاريــخ الحقــوق وتاريــخ االقتصــاد والسياســة واالجتمــاع، 
قــام قســم األرشــيف بمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بجمــع هــذه الســجات علــى شــكل فيلــم مصغــر 
ــة عــن 28982 دفتًرا/مجّلــًدا مــع دفاتــر  أو ديجيتــال. تضــم قاعــدة بيانــات ســجّات القضــاة بطاقــة تعريفيَّ
ت القضــاة التــي هــي مــن أهــم قواعــد بيانــات مركــز البحوث  المشــيخة. يمكــن الوصــول إلــى مجموعــة ســجاَّ

اإلْســاِميَّة )إســام( مــن الحواســيب المختصــة بهــا فــي مكتبــة )إســام(.

عــاوة علــى ذلــك وتحــت عنــوان )ســجات قضــاة إســتانبول( قــام مركز البحوث اإلســاميَّة )إســام( بالتعاون 
ت القضــاة تعــود  مــع فعاليــات إســتانبول عاصمــة الثقافــة األوربيــة لعــام 2010 بنشــر 40 ســجاًّ مــن ســِجاَّ

ــًدا.  إلــى محاكــم إســتانبول فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر، وذلــك فــي 40 ُمَجلَّ

تــم نشــر النســخة الورقيــة مــن الســجات عــام 2010-2011، ليتــم بعــد ذلــك بفتــرة نشــر الســجات بصيغــة 
رقميــة أيًضــا.

ــة إســتانبول  ــة التابعــة لبلديَّ ــوْل بالتعــاون مــع الشــركة العامــة الثقافيَّ ــة الحقــوق بجامعــة ِميِديُب وقــد قامــت كليَّ
ــًدا تضــمُّ القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر والعشــرين علــى الُمَجلَّــدات المنشــورة  الكبــرى بإضافــة 60 ُمَجلَّ
ت القضــاة  ســابًقا، فصــار مجمــوع الدفاتــر 100 دفتــًرا. يمكــن الوصــول إلــى متــون المجلَّــدات المئــة لســجاَّ

www.kadisicilleri.org :ــة مجاًنــا علــى هــذا الموقــع وإلــى ترقيمهــا باألحــرف الاتينيَّ

عدد سجالت القضاة وصل إلى 
مئة مجلد بشكل رقمي
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دفاتر المشيخة )شيخ اإلسالم(
تنقســم الدفاتــر والملّفــات التــي أخذهــا مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( مــن أرشــيف المشــيخة الموجــود 

فــي دار إفتــاء إســتانبول إلــى مجموعتيــن:

1: دفاتر المشيخة )شيخ اإلسالم(:•	

هــذه المجموعــة تتكــون مــن 5٣07 دفتــًرا مــن دفاتــر شــيخ اإلســام وقاضــي العســكر ونقيــب األشــراف 
ودفاتــر أخــرى كتبــت فــي مجالــس مكاتــب مؤسســة )بــاب المشــيخة( منــذ تأسيســها عــام 1826. هــذه الدفاتــر 

كذلــك تنقســم إلــى قســمين: مــا قبــل مجالــس المشــيخة ومــا بعدهــا.

ت أحوال العلماء•	 2: ملّفات سجالَّ

ــا شــخصيًّا أصُلهــا مــا زال فــي أرشــيف المشــيخة لــدار إفتاء إســتانبول.  تتكــون هــذه المجموعــة مــن 68٣5 ملفًّ
ــود النفــوس وكشــف الرواتــب  ــارة عــن وثائــق مختلفــة مثــل تراجــم األحــوال واإلجــازات وقي ــات عب الملّف
لموظَّفيــن فــي مختلــف المناصــب عملــوا للمشــيخة اإلســاميَّة فــي مختلــف النواحــي والمناطــق. الملّفــات 
تعــود لمختلــف موظفــي »العلميَّــة« )الذيــن يشــتغلون فــي الجانــب العلمــي( و«القَلميَّــة« )الذيــن يشــتغلون فــي 
ــة  ــم، والحاجــب )الُمْحِضــر(، عامــل النظاف ــي، والمــدّرس، والمعل ــل: النائــب، والمفت ــب اإلداري( مث الجان
)أُوَطــْه ِجــي(، الَخَدمــة، والكاتــب، والمدرســون المســّمون بـــ«َدْرِس َعــاْم« )المؤهلــون للتدريــس والوعــظ(، 
د( المفتــي، وشــاهد الحكــم، والواعــظ، وشــيخ اإلســام، وعضــو  ومديــر األيتــام، والقاضــي، وكاتــب )ُمَســّوِ
ــة للمّلفــات ودراســتها ضمــن  مجلــس المشــايخ، وقاضــي العســكر. يمكــن االطــاع علــى الصــور اإللكترونيَّ

مكتبــة )إســام(.
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 مشروع العصور المتقدمة من الحضارة اإلسالمية 
ومشروع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالمية

يســعى هــذان المشــروعان إلــى البحــث عــن التــراث العلمــي المتقــدم علــى العصــر الحديــث )أي مــن البدايــة 
إلــى العصــر التاســع عشــر الميــادي(، وإظهــاره للنــور، وإعــادة اكتســابه مــن جديــد، وكتابــة تاريــخ العلــوم 
ــمَّ تقســيم تاريــخ العلــوم بمــا يتــاءم مــع العهــد الكاســيكي فــي الفكــر اإلســامي ومــع  بشــكل صحيــح. ت
التحــول فــي تاريــخ العلــوم إلــى فترتيــن أساســيتين: العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية )مــن البدايــة 
إلــى نهايــة القــرن الســادس/الثاني عشــر(، والعصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية )مــن العصــر الســابع/

الثالــث عشــر إلــى الثانــي عشر/التاســع عشــر(، ولهــذا فقــد تــمَّ تطويــر مشــروع لــكل فتــرة مــن هاتيــن الفترتيــن 
للبحــث فيهــا بشــكل متخّصــص. تــمَّ تحديــد أبعــاد األعمــال واألبحــاث الجاريــة في مركز البحوث اإلْســاِميَّة 
)إســام( فــي مجــال تاريــخ الفكــر قبــل العصــر الحديــث وتاريــخ العلــوم فــي إطــار مظلــة هذيــن المشــروعين.

ــة القيــام بأعمــال جــاّدة ممّيــزة فــي مجــال األبحــاث اإلْســاِميَّة مرهونــٌة قبــل كل شــيء بتحليــل  إّن إمكانيَّ
ــر  ــه إلــى شــريحة أكب ــر ونشــره وإيصال علمــّيٍ للتراكــم المعرفــي للعصــور المتقدمــة، وبدراســة التــراث الغاب
مــن الباحثيــن. وبأخــذ هــذه الظاهــرة فــي عيــن االعتبــار، فــإن )إســام( فــي إطــار مشــروَعْي العصــور المتقدمــة 
والمتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية يهتــم بنشــر الكتــب بتحقيــق علمــي، وأيًضــا لرفــع كفــاءة وَجــودة الكتــب 
ــا بإقامــة دورات تحقيــق المخطوطــات. علــى الرغــم مــن تزايــد  ــا خاصًّ المحققــة فــإن المركــز يولــي اهتماًم
أعمــال النشــر فــي مجــال اللغــة واألدب والتاريــخ مــن إجمالــي ماييــن المخطوطــات الموجــودة فــي العالــم 
اإلســامي، فــإّن ممــا يلفــت النظــر النقــُص الكبيــر فــي النشــر العلمــي للمخطوطــات فــي مجــال العلــوم 

ــة.  اإلســامية، وخاّصــة فــي الفقــه الحنفــّي والشــافعّي، وفــي العلــوم العقلّي

ــة تتولّــى مشــروعي  قــّررت الهيئــة اإلداريَّــة لـ)إســام( فــي تاريــخ 2٣ تشــرين األول 2020 تأســيس هيئــة علميَّ
العصــور المتقدمــة والمتأخــرة، الهيئــة التــي يرأســها األســتاذ المشــارك طونجــاي بــاش أوغلــو، تتكــون مــن 
ــور نجــدت طوســون، واألســتاذ المشــارك أشــرف آلطــاش، واألســتاذ المشــارك محمــد طــه  األســتاذ الدكت
بوياِلــق، واألســتاذ المشــارك عبــد الرحمــن آتچيــل، والدكتــور حمــزة البكــري، والدكتــور أورخــان أنچقــار، 
ــة: تخطيــط األعمــال  ــا. مــن وظائــف هــذه الهيئ ــور محمــد فاتــح قاي ــور طــه ياســين آرســان، والدكت والدكت
المتعلقة بالمشــروعين، وتحليل التحقيقات وســائر المنشــورات التي قدمت لهذين المشــروعين، والتخطيط 
ــة بــأول اجتمــاع لهــا فــي  لمشــاريع تحتيَّــة جديــدة، وتقييــم المشــروعات المقدمــة للهيئــة. قامــت الهيئــة العلميَّ

ــا. 7 تشــرين الثانــي 2020، وســوف تعقــد اجتماعاتهــا دوريًّ
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الكتب المنشورة عام 2020 في إطار المشروعين
جامع األصول يف بيان القواعد احلنفيَّة والشافعيَّة يف أصول الفقه	•

ركن الدين عبيد اللّٰ السمرقندي )ت. 701هـ/1٣01م(

تحقيق: عصمت غريب اللّٰ شمشك

تسديد القواعد يف رشح جتريد العقائد، ومعه حاشية التجريد، مع منهوات اجلرجاين واحلوايش األخرى	•

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1٣49م(، السيد الشريف الجرجاني )ت. 816هـ/141٣م(

تحقيق: أشرف آلطاش، محمد علي قوجا، صالح كون آيدن، محمد يتيم

لب األصول	•
ابن نجيم )ت. 970هـ/156٣م(

تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي

التسديد يف رشح التمهيد	•
حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1٣14م(

تحقيق: علي طارق زياد يلماز

المنشورات المخّطط نشرها في إطار المشروعين
تستمّر أعمال التحقيق فيما يزيد على ٣0 كتاًبا وهذه بعض منها:

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم	•
أبو السعود أفندي

بإرشاد  المسّمى  أفندي )ت. 982هـ/1574م(  السعود  أبي  تفسير شيخ اإلسام  المشروع  ق في هذا  ُحّقِ
المؤلِّف عليها  المؤلِّف ومع كل تعليقات  الكريم، ألّول مرة من نسخة  الكتاب  السليم إلى مزايا  العقل 
المؤلِّف  نظارة  نُسخت في  التي  النسخ  أوثق  المؤلف- على  اْعُتِمَد -إلى جانب نسخة  قد  )الِمْنُهَوات(. 
مة كبيرة وفهارس في عام  وُقوبلت على نسخة المؤلِّف. سُينشر الكتاب الذي قد ُشرع في تصميمه مع مقّدِ
رة من الحضارة اإلساميَّة. قام برئاسة التحقيق األستاذ المشارك  2021 في إطار مشروع العصور المتأّخِ

محّمد طه بوياِلق وساهم فيه الباحث أحمد آيتب، والدكتور ضياء الدين القليش، وعماد النابلسي.
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فصول البدائع	•

ما فناري

ــم فــي أصــول الفقــه أصبــح جاهــًزا لتقديمــه  كتــاب العالــم العثمانــي مــا فنــاري )ت. 8٣4هـــ/14٣1م( القّي
للقــراء بعــد ســنوات طويلــة مــن التحقيــق الدقيــق. تــمَّ تحقيــق الكتــاب بعــد تدقيــق 42 نســخة تــم الوصــول 
ــف  ــا نُســخت مــن نســخة المؤل ــت أنه ــي ثب ــى النســخ الت ــق عل ــي التحقي ــاب، اعتمــد ف ــا مــن نســخ الكت إليه
وقوبلــت عليــه، سينشــر الكتــاب مــع حاشــية ابــن المؤلِّــف محمــد الفنــاري والتــي اســتفاد فيهــا مــن تعليقــات 

ــف )المنهــوات( الموجــودة علــى نســخته. المؤلِّ

الغرف العليَّة يف تراجم متأّخري احلنفية	•

شمس الدين بن طولون

ــون )ت. 95٣هـــ/1546م(، التركــي األصــل، وأحــد أعــام مؤرخــي  ــن طول ــن ب ــاب لشــمس الدي هــذا الكت
ــد القــادر القرشــي  ــة لعب ــة فــي طبقــات الحنفي ــاب الجواهــر المضيَّ القــرن العاشــر )16م(، هــو ذيــل علــى كت
)ت. 775هـــ/1٣7٣م( الحنفــي المشــهور صاحــب التراجــم. يضــمُّ كتــاب الغــرف العليــة مــا يقــرب مــن 
1000 ترجمــة لفقيــه حنفــي، الكتــاب الــذي حققــه علــي الســيد عبــد اللطيــف علــى نســختين إحداهمــا نســخة 
المؤلِّــف، صححــه محمــد فاتــح قايــا بدقــة وعنايــة فائقــة. سُينشــر الغــرف العليَّــة فــي ثــاث مجلــدات فــي إطــار 

مشــروع العصــور المتأخــرة للحضــارة اإلســاميَّة فــي عــام 2021.

رشح املواقف وحواشيه	•

السيد الشريف الجرجاني

ــة، للســيد الشــريف الجرجانــي )ت.  يتــّم تحقيــق شــرح المواقــف الــذي يُعتبــر مــن أهــّمِ كتــب التــراث الكاميَّ
816هـــ/141٣م( مــن ِقبــل عبــد الحميــد التركمانــي علــى نســختين إحداهمــا لتلميــذ المؤلــف واألخــرى 
نســخة قّيِمــة عليهــا قيــود تملــك وتعليقــات لمشــاهير العلمــاء. هــذا النشــر ســوف يكــون طويــل المــدى 
وســوف يحتــوي علــى 15 حاشــية مــن حواشــي شــرح المواقــف مــن لــدن أهــم علمــاء الــكام العثمانييــن 
ه علــي حيــدر  مثــل الفنــاري وحســن جلبــي وخواجــه زاده. التصميــم الخــاّص لهــذا الكتــاب ســوف يُِعــدُّ
أولوصــوي. القســم األول الــذي يقابــل ســدس الكتــاب تقريًبــا ســوف يِتــمُّ نشــره فــي إطــار مشــروع العصــور 

المتأخــرة للحضــارة اإلســاميَّة فــي عــام 2021.
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األرسار	•

أبو زيد الدبوسي

كتــاب األســرار ألبــي زيــد الدبوســي المشــهور بكتبــه فــي أصــول الفقــه الحنفــي وفروعــه، تنــاول فيــه مؤلفــه 
المســائل بترتيــب وانتظــام، وذكــر عنــد كل مســألة أدلتهــا. لكــون نســخ الكتــاب تعــود لعهــد متقــدم فقــد أثــارت 
ــد مــن اإلشــكاالت، وذلــك بســبب النقــص الموجــود فــي معظــم النســخ، فضــًا عــن االختــاف فــي  العدي
ترتيــب المواضيــع بيــن النســخ. عبــر تحليــل دقيــق للنســخ الخطيــة تــم حــل هــذه اإلشــكاالت ومــن َثــمَّ فقــد 
تــم الُشــروع فــي تحقيــق الكتــاب. يُهــدف لنشــر الكتــاب فــي إطــار مشــروع العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة 

اإلْســاِميَّة فــي عــام 2022.

دورات التحقيق
ــم مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( مــن 201٣ إلــى 2018 فــي إطــار مشــروع العصــور المتأخــرة مــن  نظّ
ــة للتحقيــق فــي ثاثــة مســتويات تســتمّر لفصلين  الحضــارة اإلْســاِميَّة الــذي بــدأ فــي عــام 2012، دورات دوليَّ
وبذلــك أثّــر فــي تكويــن الوعــي واإلحســاس بالمســؤوليَّة لهــذا األمــر فــي تركيــا. تــمَّ إلــى عــام 2019 تنظيــم 
ــة، وحصــل فيهــا مــا  ــة لتحقيــق المخطوطــات التُّركّيــة العثمانيَّ 26 دورة فــي التحقيــق مــع الــدورات الدوليَّ
يقــرب مــن 600 مشــارك علــى شــهادة فــي التحقيــق، ويجــدر بالذكــر أن معظــم المشــاركين فــي الــدورات 

أعضــاء تدريــس أو طــاب دراســات عليــا فــي جامعــات تركيــا المختلفــة.

ــق خــارج المؤّسســة،  مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( يســاهم مــن عــام 2018 فــي دعــم الــدورات التــي تُنسَّ
وفــي العــام نفســه بــدأ بتنظيــم دورات التحقيــق بالمشــاركة مــع الجامعــات، وفــي هــذا اإلطــار فقــد تــمَّ 
ــة العلــوم اإلْســاِميَّة بجامعــة ابــن خلــدون فــي عــام 2019 ومــع مركــز بحــوث المخطوطــات  التعــاون مــع كليَّ

وتطبيقاتهــا التابــع لجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح فــي عــام 2020.

بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  مــة  التأسيســيَّة والمتقّدِ فــي مســتويين:  ــة  العربيَّ باللغــة  التحقيــق  فــي  تــم تنظيــم دورة 
16-25 كانــون الثانــي 2020. الــدورات التــي كانــت تحتــوي علــى ورشــات عمــل، ســاهم فيهــا مــع )إســام( 
مركــز بحــوث المخطوطــات وتطبيقاتهــا بجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح، ومعهــد نــور الهــدى الكنــدي 
ــة بمصــر. كانــت الــدورة مكّونــٌة مــن 60 ســاعة، ٣0 ســاعة  )Seekers Guidance( ومعهــد المخطوطــات العربيَّ

ــٌة، ونــال فيهــا 61 مشــارًكا شــهادة فــي التحقيــق. منهــا دروٌس نظريَّــٌة و٣0 ســاعة دروٌس تطبيقيَّ
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)AYP( برنامج تأهيل الباحثين

مشــروع تأهيــل الباحثيــن هــو مشــروع دعــم أكاديمــي يهــدف للمســاهمة فــي دعــم الباحثيــن مــن طلبــة 
الماجســتير والدكتــوراة. تــّم إطــاق المشــروع عــام 2012 تحــت مظلــة مركــز البحــوث اإلســامية )إســام( 

التابــع لوقــف الديانــة التركــي.

يُســتهدف مــن خــال هــذا المشــروع، إعــداد الباحثيــن الشــباب الدارســين فــي الجامعــات والكليــات الجديــدة 
ــن  ــد المعيدي ــى تزوي ــم بهــا مركــز البحــوث اإلســامية )إســام(، ويهــدف كذلــك إل ــي يهت فــي المجــاالت الت
وأعضــاء الهيئــة التدريســية مــن مختلــف الدرجــات العلميــة ببحــوث تنميــة وبملزمــات تعليميــة جديــدة. 
رت األهــداف التاليــة: أ( معرفــة اللغــة )العربيــة، اإلنجليزيــة( علــى مســتوى أكاديمــي،  ضمــن هــذا المشــروع ُقــّرِ
ب( زيــادة الوعــي بالفــروق المنهجيــة لمجموعــات العلــوم المختلفــة، ج( تنميــة االختصــاص فــي مجــال 
الباحــث، وزيــادة تمكنــه مــن القضايــا الجديــدة والتــراث العلمــي والكتــب التراثيــة فــي مجــال الباحــث، د( 

تزويــده بالخبــرة البحثيــة خــارج البــاد، هـــ( تنميــة ملكــة اســتثمار النــص األكاديمــي والمهــارات الكتابيــة فيــه.

التطّورات والفعاليَّات ضمن برنامج تأهيل الباحثين )AYP( لعام 2020

في إطار السعي لتحقيق أهداف مشروع تأهيل الباحثين تمَّ االستمرار بشكٍل منتظم بالمحاضرات العلميَّة التخّصصية.•	

بدأت محاضرات مشروع تأهيل الباحثين التعليميَّة في قاعات )إسام( بالشكل الطبيعي، ولكن بعد التدابير المطبقة بسبب •	
كوفيد-19 انتقلت إلى العالم اإللكتروني )Zoom( واستمّرت عن بعد.

أتمَّ في عام 2020، سبعة باحثين في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( رسائل الدكتوراة، وبهذا العدد بلغ عدد الذين أنهوا رسالة •	
الدكتوراة في المشروع 26 باحًثا.

في المرحلة األولى من المشروع )2012( تمَّ قبول 41 باحًثا، وفي المرحلة الثانية )2014( تمَّ قبول 66 باحًثا، ثم أضيف •	
إليهم 42 آخرون في المرحلة الثالثة )2017( ليكون إجمالي عدد الباحثين المقبولين في هذا المشروع 149 باحًثا. حتى 

نهاية عام 2020 يوجد 77 باحًثا يستفيدون من هذا المشروع.

على مدى ثماني سنوات من تاريخ البدء بالمشروع تمَّ فّك الصلة مع 72 باحًثا من مشروع تأهيل الباحثين ألسباب عديدة •	
منها: التخرج باالنتهاء من أطروحة الدكتوراة، إكمال أطروحة الدكتوراة في برنامٍج خارج الباد، االنتداب للعمل بدوام كامل 

في مركز البحوث اإلساميَّة )إسام(، عدم االلتزام بشروط الائحة التوجيهيَّة للمشروع.
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توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( حسب مجال البحث هو كاآلتي:

عدد األشخاص توزيع الباحثين
48 الباحثون المنتفعون بالدعم حاليًّا

29 الباحثون الذين تمَّ رفع الدعم عنهم

77 العدد اإلجمالي للباحثين ضمن المشروع

26 الباحثون الذين أتّموا أطروحة الدكتوراة

9 الباحثون الذين يتابعون أطروحة الدكتوراة خارج البلد

2 الباحثون المنقطعون النتدابهم للعمل في إسام

35 الباحثون المنقطعون عن البرنامج لعدم التزامهم بشروط المنحة

72 العدد اإلجمالي للمنقطعين عن المشروع

149 العدد اإلجمالي للمقبولين في البرنامج

عدد الباحثين مجال البحث
4 اللغة العربيَّة وباغتها

9 تاريخ األديان

7 الحديث

1 تاريخ العلوم اإلْساِميَّة

11 الفكر اإلسامي

3 تاريخ التعليم اإلسامي

10 الفقه وأصوله

9 تاريخ اإلسام

9 المجتمعات اإلْساِميَّة

8 علوم القرآن والتفسير 

4 المنطق

2 التصوف

77 المجموع العام
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توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( حسب نوع الدعم ومقداره هو كاآلتي:

توزيع الباحثين المداومين بالفعل في برنامج تأهيل الباحثين )AYP( حسب الحالة األََكاِديِمّية هو كاآلتي:

برنامج »مسؤوليات التخّصصات العلميَّة )İDS(« الذي يهدف إلرشاد الباحثين الجدد في أبحاثهم ومساعدتهم أكاديميًّا، •	
يستمّر ِبـ 12 مسؤواًل للتخّصصات العلمية. َيهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الباحثين الجدد لمتابعة ما يجري في العالم 

األكاديمي وخصوًصا في تخّصصاتهم وإلنتاج آثاٍر أكاديمية فِريدة.

تستمّر الهيئة العلميَّة لبرنامج تأهيل الباحثين )AYP( التي أُنِشئت عام 2015 بأعمالها في تولي التنظيم العام لبرنامج تأهيل •	
الباحثين )AYP( وباألعمال االستشاريَّة إلدارة مركز البحوث اإلْساِميَّة )إسام( وللقسم المسؤول عن البرنامج.

 في إطار هذا المشروع استفاد لحد اآلن 56 باحًثا بدعم من مركز البحوث اإلساميَّة )إسام(، أو من جامعاتهم التي ينتمون إليها، •	
أو بمساعدة بعض المؤّسسات مثل: مؤّسسة األبحاث العلميَّة والتكنولوجيَّة التُّركّية )توبيتاك( من السفر إلى 16 دولة مختلفة لتنمية 

مهاراتهم اللغويَّة أو لمواصلة أبحاثهم، وأصبح مجموع األسفار للذهاب واإلياب في هذا المشروع 66 سفًرا.

برنامج التعليم والدعم األََكاِديِمّي الصيفي )YADEP( الذي يهدف إلى دعم إعداد باحثين مؤهلين وإلى تقوية عاقة )إسام( •	
بالعالم األكاديمي، تمَّ ترتيب هذا البرنامج ألربع سنوات متتالية بين 2016-2019 دون انقطاع وشارك فيها 176 مشارًكا. 

ولكن مع انتشار جائحة كورونا في عام 2020 والتدابير المضّيِقة، لم يرتَّب هذا البرنامج في صيف 2020.

عدد الباحثين التوزيع حسب الحالة األََكاِديِمّية
- الماجستير / مرحلة الدروس

- الماجستير / مرحلة الرسالة

15 الدكتوراة / مرحلة الدروس

5 الدكتوراة / مرحلة امتحان الكفاءة

57 الدكتوراة / مرحلة الرسالة

77 المجموع العام

عدد الباحثين اسم المجموعة
24 المجموعة األولى: دعم أكاديمّي بمنحة كاملة

45 المجموعة الثانية: دعم أكاديمّي بمنحة جزئيَّة / المعيدون

8 المجموعة الثالثة: دعم أكاديمّي دون منحة

77 المجموع العام
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)AYP( الباحثون الذين أنهوا الدكتوراة ضمن مشروع تأهيل الباحثين

د. هارون عباجي، التفسري وعلوم القرآن، جامعة صقاريا، 		/		/5	20. 	

موضوع الرسالة: أثر اإلعراب في تغيير معاني القرآن، تفسير اآللوسي نموذًجا•	

د. كربى زمرد أورخان، التصوف، جامعة مرمرة، 07/	6/0	20. 2

موضوع الرسالة: عالء الدولة السمناني وآراؤه التصوفية•	

د. حممد ييلديز، التصوف، جامعة أنقرة، 	2/	6/0	20. 	

موضوع الرسالة: ابن برجان )ت 536هـ-/1141م( وآراؤه التصوفية•	

د. فخر الدين ييلديز، احلديث وعلومه، جامعة مرمرة، 6/05/25	20. 	

موضوع الرسالة: فقه الحديث َكَفّنٍ من العلوم•	

د. داود آغبال، التفسري وعلوم القرآن، جامعة الفرات، 6/05/27	20. 5

موضوع الرسالة: التفسير اإلشاري عند محيي الدين ابن العربي•	

د. طوبى أرقوچ بايدار، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 7/09/26	20. 6

موضوع الرسالة: القتل الرحيم وإهمال التداوي من منظور فقهي •	

د. خدجية بوينو قالني شان قارَدشالر، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2/25	/7	20. 7

موضوع الرسالة: منزلة شهاب الدين القرافي في الفقه•	

د. بكر أوزودوغرو، احلديث وعلومه، جامعة سامسون 9	مايو، 	02/2/		20. 	

موضوع الرسالة: ظاهرة العمل في إثبات نسبة الروايات للنبي صلى اللّٰ عليه وسلم•	

د. زبيدة أوزبان، احلديث وعلومه، جامعة صقاريا، 	06/2/		20. 9

موضوع الرسالة: مفهوم السنة في الكتب األصوليَّة الحنفّية لما وراء النهر )القرن الخامس إلى الثامن(•	
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د. عبد الرحيم بيليك، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2	/0	/		20. 0	

موضوع الرسالة: علم الخالف َكَفّنٍ من فنون القفه•	

د. ناگهان أمري أوغلو، احلديث، جامعة چوقوراوڤا، 7	/9/05	20. 		

موضوع الرسالة: علم الحديث في عهد المماليك األتراك )البحريَّة( )القرن السابع والثامن الهجري(•	

 د. عائشة ُگْل مته، التصوف، جامعة مرمرة، 9/06/20	20. 2	

موضوع الرسالة: مولويَّة إستانبول في القرن الثامن عشر•	

د. ج. َجَرْن چاووش، التصوف، جامعة مرمرة، 	9/06/2	20. 		

موضوع الرسالة: مقارنة أفكار ابن العربي وفِريْتُهوف ُشوْن فيما وراء الطبيعة.•	

د. ضياء أردينچ، الكالم، جامعة صقاريا، 	9/07/0	20. 		

موضوع الرسالة: نظريَّة المعرفة عند التفتازاني•	

د. عبد احلميد دوندار، التاريخ، جامعة شيخ أده بايل يف بيليجيك، 	2/	9/0	20. 5	

موضوع الرسالة: بغداد في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي )طُُبوْغَراِفيَّة، البنية االجتماعيَّة، الحياة اليوميَّة(•	

د. عائشة أوزون، التفسري، جامعة يلدرم بايزيد أنقرة، 	9/09/2	20. 6	

موضوع الرسالة: عالقة التفسير بالمعجم في القرون الهجريَّة األربعة األَُولى•	

د. زين العابدين ابن حياة ذوقاري، الفقه وأصوله، جامعة أرزنجان بن عيل يلدرم، 2/02	/9	20. 7	

موضوع الرسالة: اآلراء في الربا في إطار حديث األصناف الستة•	

د. عبد الرمحن آَجر، التصوف، جامعة رجب طيب أردوغان، 2/26	/9	20. 		

موضوع الرسالة: عبد الرحمن جامي كمتأثر بابن العربي، وكتابه شرح فصوص الحكم: تحقيق وتحليل•	

د. أمحد َبَكن، الفلسفة وعلوم الدين، جامعة چوقوراوڤا، 2/26	/9	20. 9	

موضوع الرسالة: آراء الحارث المحاسبي في التعليم الديني•	
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د. سميَّة َسِوينج، التفسري، جامعة مرمرة، 		/2020/02. 20

موضوع الرسالة: مذهب ابن خلدون في فهم القرآن•	

د. مروة بتول أوجر، علم االجتامع، جامعة إستانبول، 7	/2020/02. 	2

موضوع الرسالة: عار الطبقة الوسطى: التغّير االجتماعي في الثمانيات في تركيا من حيث علم االجتماع العاطفي•	

د. مهدي جنكيز، اللغة العربيَّة والبالغة، جامعة مرمرة، 	2/	2020/0. 22

موضوع الرسالة: إشكاليَّة القطعيَّة في اللغة من حيث داللة اللفظ على المعنى عند فخر الدين الرازي•	

د. عمران چليك، الفقه وأصوله، جامعة دجلة، 	0/0	/2020. 	2

موضوع الرسالة: اإلمام النووي في تاريخ الفقه اإلسالمي وترجيحاته الفقهية•	

د. إمام رباين چليك، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2/02	/2020. 	2

موضوع الرسالة: حواشي التلويح في الفكر العثماني في القرن الخامس عشر: المناقشات حول التكليف•	

د. حممد أسامة أونوش، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 	2/0	/2020. 25

موضوع الرسالة: حنابلة دمشق في القرنين السادس والسابع•	

د. خليل إبراهيم قايكيسيز، التفسري، جامعة يالووا، 	2/2	/2020. 26

موضوع الرسالة: مسألة المجاز في القرآن عند فخر الدين الرازي•	
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)LADEP( برنامج الدعم األََكاِديِمّي في المرحلة الجامعيَّة
ــٌه لطلبــة كلّيــات اإللهّيــات ليكــون لهــم  مــه مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( موجَّ هــذا البرنامــج الــذي ينظِّ
ًنــا مــن ثــاث مراحــل. تســتمّر  ــة، بــدأ فــي عــام 2006 وتطــور فــي الفتــرة الاحقــة ليصبــح مكوَّ تقويــة تعليميَّ

ــات البرنامــج منــذ عــام 2012 ضمــن برنامــج تأهيــل الباحثيــن. َفَعاليَّ

اســتحق المشــاركون فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي )LADEP 2( نيــَل الشــهادة وذلــك بعــد أن أكملــوا بنجــاح 
21 محاضــرة فــي الفصــل الثالــث عشــر مــن العــام الدراســي 2019-2020. أمــا طــاب الســنة األخيــرة فــي 
الجامعــة الذيــن أكملــوا بنجــاح محاضــرات برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي )LADEP 2( فقــد أتمــوا بذلــك الفصــل 

ــة )LADEP(-اختصــاص. الســابع مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
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فــي الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2019-2020 تــمَّ وقــف محاضــرات برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي 
ــة )LADEP 2( و)LADEP 1( فــي 16 آذار 2020 بســبب انتشــار جائحــة كوفيــد-19  فــي المرحلــة الجامعيَّ
ــا لوجــه، واســتمّرت محاضــرات واجتماعــات  وأُجلــت إلــى تاريــخ غيــر محــدد بأمــل إلقــاء الــدروس وجًه
ــة )LADEP(- اختصــاص عــن بعــد علــى العالــم اإللكترونــي  برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
ــن المشــاركون الذيــن يســتعدون للدراســات  ــا أو فــي صفــوف صغيــرة، وبهــذا تمكَّ لكــون التعليــم فيــه خاصًّ
لــت مــن قبــل، تــمَّ إلقاؤهــا عــن  العليــا مــن متابعــة أبحاثهــم دون انقطــاع. محاضــرات الفصــل الثانــي التــي أّجِ
بعــد فــي آب وأيلــول وتشــرين األول مخافــة اســتمرار أو ازديــاد جائحــة كوفيــد-19. تــمَّ تجهيــز صفيــن 
لتســتمّر المحاضــرات عــن بعــد كمــا ينبغــي ولكيــا تؤثــر علــى جــودة المحاضــرات، وقــد قــام المدرســون 

.)LADEP(بإلقــاء المحاضــرات فــي هذيــن الصفيــن لـــ

ــة لعــام 2020-2021 طــوال  تــم قبــول طلبــات االلتحــاق ببرنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
 LADEP( ــة شــهر تشــرين األول للفصــل الخامــس عشــر مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
ــة )LADEP 1(. أجريــت المقابــات  2( والفصــل التاســع مــن برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
بيــن 29 تشــرين األول و٣ تشــرين الثانــي وجًهــا لوجــه وعــن بعــد وتــم قبــول الطــاب فــي المرحلتيــن 
المذكورتيــن. تــمَّ اللقــاء التعريفــي األول الــذي جمــع الطــاب المقبوليــن فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي 
المرحلــة الجامعيَّــة ألول مــرة فــي الفتــرة مــا بيــن 6-9 تشــرين الثانــي. ســُيقّدم للمشــاركين فــي برنامــج الدعــم 

األََكاِديِمــّي لعــام 2020-2021 عشــرين محاضــرة ضمــن مراحــل البرامــج الثاثــة.

س فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّــة )1( متــون تــمَّ اختيارهــا مــن المؤلّفــات الحديثــة  تـُـدرَّ
بشــكل عــام، وذلــك بغيــة تكويــن أســاس الســتيعاب المفاهيــم والمصطلحــات والمســائل األساســيَّة فــي 
ــة )2( الــذي يســتمّر ســنتين  العلــوم اإلســاميَّة. أمــا فــي برنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
س فيــه متــون كاســيكيَّة تتعلــق بالعلــوم اإلســاميَّة األساســيَّة مثــل التفســير والحديــث والفقــه والــكام  فُتــدرَّ
إلــى جانــب دراســة المشــاكل والمســائل الحديثــة، يِتــمُّ فــي الوقــت نفســه تخصيــص مجــال إلشــكاليات 
العلــوم والمشــكات المعاصــرة، باإلضافــة إلتاحــة الفرصــة للعــروض التــي يقدمهــا الطــاب. برنامــج الدعــم 
ــة - اختصــاص الــذي هــو بمثابــة تحضيــر ألبحــاث مرحلــة الماجســتير،  األََكاِديِمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
ــة التــي يُحتــاج  ــة والمنهجيَّ يُعطــى الطــاُب فيــه محاضــرات فــي أصــول الفقــه، باإلضافــة لألســاليب التقنيَّ
ــة، وتتــاح لهــم الفرصــة لاستشــارة بعقــد اجتماعــات مــع متخّصصيــن فــي كل  إليهــا فــي األعمــال األكاديميَّ
ــة اآلنفــة الذكــر مــن كافــة االختصاصــات بحضــور  مجــال. باإلضافــة إلــى المحاضــرات واالجتماعــات العلميَّ
المشــتركين، فــإن هــؤالء المشــتركين يتلقــون دعــم اإلشــراف العلمــي فــي إطــار احتياجــات أبحاثهــم العلميَّــة 
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مــن مشــرفين متخّصصيــن فــي مجاالتهــم، بــأن يجتمعــوا مــع هــؤالء األســاتذة كل فتــرة بشــكل دوري لمــدة 
تســتمّر ثمانيــة أشــهر تقريًبــا، وفــي الوقــت نفســه يقــرؤون المتــون الكاســيكيَّة فــي العلــوم اإلســاميَّة علــى يــد 

أســاتذة متخّصصيــن.

ــر اللغــة  ــي مجــال تطوي ــة الدعــم ف ــة الجامعيَّ ــي المرحل ــّي ف ــي برنامــج الدعــم األََكاِديِم م للمشــاركين ف ــدَّ يُق
ــة، وأيًضــا تأميــن الكتــب وخاّصــة الكتــب المكتوبــة باللغــات األجنبيــة. وفــي برنامــج  اإلنجليزيّــة والعربيَّ
ــة )1( يِتــمُّ تنظيــم محاضــرات إضافيَّــة علــى مــواّد البرنامــج فــي علمــي  الدعــم األكاديمــّي فــي المرحلــة الجامعيَّ
النحــو والصــرف وذلــك تلبيــة الحتياجــات الطــاب الرئيســة لفهــم المتــون الكاســيكيَّة، وتوســيًعا لمعارفهــم 
العلميَّــة األساســيَّة، كمــا يِتــمُّ تنظيــم محاضــرات فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر وصــواًل لفهــم صحيــح لعصــر 

مــا بعــد الحداثــة فــي مســتوى ابتدائــي.

ــة التــي تنظَّــم علــى العالــم اإللكترونــي عــن بعــد  محاضــرات برنامــج الدعــم األكاديمــي فــي المرحلــة الجامعيَّ
بســبب جائحــة كوفيــد-19 كلَّ مســاء عــدا نهايــة األســبوع مــن الســاعة الخامســة والنصــف حتــى الســابعة ال 
ــة فقــط، بــل تهــدف أيًضــا إلــى تطويــر الكفــاءة األََكاِديِمّيــة للطــاب،  تكتفــي بقــراءة المتــون الكاســيكيَّة العربيَّ
وتشــجيعهم علــى التفكيــر فــي آليــات فهــم العلــوم اإلســاميَّة ودراســتها فــي يومنــا هــذا. بالتــوازي مــع هــذه 
ــة الطــاب فــي التأليــف والبحــث األكاديمــّي مــن خــال  المحاضــرات يعمــل البرنامــج علــى تطويــر قابليَّ

ــة والجماعيــة. األعمــال الفرديَّ



المنشورات
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في عام 2020 نشرت )إسام( 15 كتاًبا جديًدا في 22 مجلدا، 41 كتاًبا )طبعة مكررة( في 68 مجّلًدا.

النشرات الدورية

مجلة البحوث اإلْسالِميَّة

مجلــة البحــوث اإلْســاِميَّة المحّكمــة التــي بــدأ مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( بإصدارهــا منــذ عــام 
1997، تُصــدر عدديــن فــي الســنة )حزيــران وكانــون األول(. تــمَّ فــي عــام 2020 إصــدار عدديــن لهــا. 

مجلة البحوث اإلسالمية، العدد 43، 2020.

مجلة البحوث اإلسالمية، العدد 44، 2020.
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مجلة البحوث العثمانّية

مجلــة البحــوث العثمانّيــة التــي بــدأت بالصــدور فــي عــام 1980 يصــدر منهــا فــي كل ســنة عــددان. اعتبــاًرا 
مــن عــام 2010 بــدأ مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( بإصدارهــا، واعتبــاًرا مــن العــدد 46 عــام 2015 
تســتمّر فــي الصــدور كمجلــة لمركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( وجامعــة إســتانبول 29 مايــو. تــمَّ فــي عــام 

2020 إصــدار عدديــن لهــا. 

مجلة البحوث العثمانّية، العدد 55، طبعة مشتركة بين )إسام( وجامعة إستانبول 29 مايو، 2020

مجلة البحوث العثمانّية، العدد 56، طبعة مشتركة بين )إسام( وجامعة إستانبول 29 مايو، 2020

نشرة وتقرير إسام

يتــم نشــر نشــرة وتقريــر إســام ســنويًّا باللغــات التركيَّــة واإلنجليزيـّـة والعربيَّــة لإلعــام بأخبــار مشــاريع )إســام( 
ومنشــوراته، وبرامجــه التعليميَّــة، ومكتبتــه، ولإلخبــار عــن األعمــال الجديــدة والتطــورات الحديثة، ولإلعان 
ــة مثــل الِمَنــح والمحاضــرات والــدروس فــي مركــز )إســام( وخارجــه. فــي 2020 تــمَّ  عــن الفعاليــات العلميَّ

نشــر العــدد الــذي يحــوي فعاليــات إســام فــي عــام 2019.

نشرة وتقرير إسام 2019، العدد 46، 2020.

الكتب
ــة األصيلــة فــي عالــم المعرفــة،  منشــورات مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( تهــدف إلــى المســاهمة الفعليَّ
وإلــى توعيــة القــارئ بشــكل عــام، وتهــدف أيًضــا إلــى نشــر الكتــب والساســل حســب المعاييــر األكاديميــة 

والعلميــة. 

ــن: سلســلة الكتــب النفيســة وسلســلة  ــّم نشــر منشــورات مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( تحــت عناوي يت
ــة، وقــد  ــة والكتــب المرجعّي الثقافــة األساســيَّة وسلســلة عيــون التــراث اإلســامي وسلســلة البحــوث العلمّي

ــا ليســتفيد منهــا الباحثــون.  وصلــت المنشــورات فــي نهايــة عــام 2020 لـــ 222 كتاًب
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سلسلة الكتب النفيسة

الكتب المعاد طبعها

اإلمــام البخــاري، صحيــح البخــاري )الجامــع الصحيــح( نســخة مكتبــة الســليمانيَّة )طبعــة وفــق األصــل(، 
)إعــداد: محمــد مجيــر الخطيــب، وعرفــات آيــدن(، طبعــة مشــتركة بين )إســام( ورئاســة مؤّسســة المخطوطات 

التُّْركّيــة، مجلــدان، الطبعــة األولــى 2018، الطبعــة الثانيــة 2020.*

سلسلة الثقافة األساسيَّة )كل المنشورات تحت هذه السلسلة باللغة التركّية(

الكتب المعاد طبعها

آلب آرسان آچيق كنج، العلم والمعرفة في الحضارة اإلسالميَّة، 2006، )ط 4(، 2020.	•

برهان الدين تتار، علم التأويل في الدين والعلم والفن، 2014، )ط 2(، 2020.	•

فاتح يحيى آياز، المماليك، 2015، )ط 2 و٣(، 2020.	•

حاجي يونس آب آيدن، ابن حزم: منظر الفكر الظاهري، 2017، )ط 2(، 2020.	•

خليل إنالجيق، السالطين العثمانيون في عهد التأسيس، 2010، )ط 9(، 2020.	•

إبراهيم قالين، اإلسالم والغرب، 2007؛ )ط 15 و16( 2020.	•

إلياس أوزوم، العلويَّة بأبعادها التاريخية والثقافية، 2007، )ط 9(، 2020.	•

إسماعيل ييكيت، األمويون، 2016؛ )ط 6( 2020.	•

محمد أوزدمير، األندلس، 2014؛ )ط 7( 2020.	•

محمد پاچاجي، مدخل إلى القرآن، 2006؛ )ط 10( 2020.	•

مرتضى بدر، طريق اإلسالم: السنة، 2006، )ط 8( 2020.	•

ناهدة بوزقورت، العباسيون، )750-1258(، 2014؛ )ط 7( 2020.	•

عمر ماهر آلب أر، ابن سينا، 2008، )ط 8( 2020.	•

سالمة ليلى گُورقان، اليهوديَّة بخطوطها العريضة، 2014؛ )ط 6( 2020.	•

شيناسي گُوندوز، النصرانيَّة، 2006؛ )ط 9( 2020.	•
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سلسلة عيون التراث اإلسالميَّة

الكتب الجديدة

حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1٣14م(، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 	•
1-2، غاف فني، 2020.**

حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1٣14م(، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 	•
1-2، غاف عادي، 2020.**

ابن نجيم )ت. 970هـ/156٣م(، لب األصول، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، غاف فني، 2020.**	•

ابن نجيم )ت. 970هـ/156٣م(، لب األصول، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، غاف عادي، 2020.**	•

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1٣49م(، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف 	•
الجرجاني )ت. 816هـ/141٣م(، حاشية التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف 

آلطاش، محمد علي قوجا، محمد يتيم، صالح كون آيدن، 1-٣، غاف فني، 2020.**

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1٣49م(، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف 	•
الجرجاني )ت. 816هـ/141٣م(، حاشية التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف 

آلطاش، محمد علي قوجا، محمد يتيم، صالح كون آيدن، 1-٣، غاف عادي، 2020.**

ركن الدين عبيد اللّٰ السمرقندي )ت. 701هـ/1٣01م(، جامع األصول في بيان القواعد الحنفيَّة والشافعيَّة في 	•
أصول الفقه، تحقيق: عصمت غريب اللّٰ شمشك، 2-1، 2020.**

الكتب المعاد طبعها

أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد، ترجمة تفسيريَّة )ترجمة: بكر طوبال أوغلي(، 2002، غاف عادي، طبعة 	•
منقحة، )ط 10( 2017، )ط 15( 2020.*

أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد، ترجمة تفسيريَّة )ترجمة: بكر طوبال أوغلي(، 2002، غاف فني، طبعة 	•
منقحة، )ط 10( 2017، )ط 16( 2020.*

رحمة اللّٰ الهندي، إظهار الحق، )ترجمة: علي ناملي، رمضان موصلو(، 1-2، 2012، )ط 2( 2020.	•
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سلسلة البحوث العلمية

الكتب الجديدة

گُْلُلى ييلديز، تراث الشرح والحاشية في كتابة السيرة: مغلطاي بن قليچ نموذًجا، 2020.**	•

محمد عاكف آيدن، نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العليَّة، 2020.**	•

محمد سامي باغا، نظريَّة الجسم في الفلسفة اإلسالمية: تراث حكمة العين، 2020.**	•

الكتب المعاد طبعها

عزمي أوزجان، أيديولوجيَّة الوحدة اإلسالميَّة، الدولة العثمانيَّة ومسلمو الهند وإنكلترا )1924-1877(، 1992، 	•
)ط ٣( 2020.

داود إلتاش، مفهوم الداللة عند األصوليين المتكلمين، 2011، طبعة منقحة )ط 2( 2020.	•

الفلسفة اإلْسالِميَّة: التاريخ والمشاكل، )تحرير: محمد جنيد قايا(، 201٣، )ط 8 و9( 2020.	•

إسماعيل حقي گُوْكُصوي، اإلسالم في إندونيسيا واالستعمار الهولندي، 1995، طبعة مزيدة ومنقحة )ط 2( 2020.	•

محمد أُميت، التفاعل بين الزيديَّة والمعتزلة: من زيد بن علي إلى وفاة القاسم الرسي، 2010، )ط 2( 2020.*	•

نبي مهِدَيْف، مدخل لنظريَّة المعرفة الدينية: عقالنيَّة اإليمان باإلله، 2008، )ط ٣( 2020.	•

عثمان غازي أُوزگُوَدْنِلي، السالجقة 1: تاريخ دولة السالجقة الكبيرة )1040-1157(، 201٣، )ط 6( 2020.	•

عثمان گُمان، عالقة النحو بأصول الفقه، 2017، )ط 2( 2020.**	•

سالمة ليلى گُورقان، اليهوديَّة، 2008، )ط 8( 2020.	•

سليمان دوغان آي، تصرفات الراوي في رواية الحديث واإلشكاليات الطارئة عنها، 2009، )ط 2( 2020.	•

طونا طوناگُوز، اإلله في فلسفة أبي البركات البغدادي، 2017، طبعة منقحة )ط 2( 2020.*	•

ياووز گُوكطاش، تدقيق فتح الباري وعمدة القاري من خالل تحليل المتن، 2009، )ط 2( 2020.**	•
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سلسلة الكتب المرجعّية

الكتب المعاد طبعها

بكر طوبال أوغلي وإلياس چلبي، معجم المصطلحات الكالميَّة، 2010، )ط 7 مزيدة( 2020.	•

دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث اإلسالمية )إسام(، )إعداد: أوقان قدير ِيلماز(، 2018، )ط ٣( 2020.**	•

موسوعة اإلسالم األساسّية )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 1-8، 2019، )ط 2، ٣، 4( 2020.	•

المنشورات الجديدة

سلسلة البحوث العلمّية

گُْلُلى ييلديز، تراث الشرح والحاشية في كتابة السيرة: مغلطاي بن قليچ نموذًجا، 2020.**	•

ــّد  ــذي يع ــة الشــرح والحاشــية ال ــى طريق ــف عل إن عــادة التألي
مــن أهــم عناصــر التــراث العلمــي اإلســامي اســتمّرت لقــرون 
طويلــة علــى أنهــا أســلوب فــي التأليــف وفعاليــة علميــة معتبــرة؛ 
لفهــم العلــوم وحفظهــا ونقلهــا. ومــع أنــه نُشــرت فــي الســنوات 
ــة عــن تــراث الشــرح والحاشــية فــي  األخيــرة أعمــال تحليليَّ
مختلــف العلــوم اإلســاميَّة، فــإن علــم الســيرة لــم يحــَظ بكتــاب 
شــامل يضــع تصــوًرا واضًحــا فــي هــذا المجــال. ُشــِرَع فــي هــذا 
ر  ــَح التطــوُّ العمــل الــذي يعتبــر خطــوًة لســّد هــذا الفــراغ؛ لُيَوّضِ
التاريخــي للشــروح والحواشــي فــي تأليــف الســيرة كاشــًفا عــن 
مؤلفــات هــذا التــراث، وليقيــم مكانــة حاشــية الزهــر الباســم 
الشــرح  علــى  762هـــ/1٣61م(  )ت.  قليــچ  بــن  لمغلطــاي 
ــة البــن  المســمى الــروض األنــف لعبــد الرحمــن الســهيلي )ت. 581هـــ/1185م( علــى كتــاب الســيرة النبويَّ

هشــام، فــي مجــال كتابــة الســيرة.
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محمد عاكف آيدن، نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العليَّة، 2020.**	•

ــرة وأراضــي واســعة بقــوة  يمكــن كســب معــارك عســكريَّة كبي
الجيــوش، ولكــن قــوة الجيــوش هــذه ال تكفــي لوحدهــا إلبقــاء 
النــاس الذيــن يعيشــون فــي هــذه األراضــي تحــت مظّلــة دولــة 
مــا، بــل يجــب أيًضــا للحفــاظ علــى وحــدة المجتمــع أن يكــون 
هنــاك نظــام حقوقــي، وأن يبعــث فــي النفــوس حــبُّ التعايــش. 
ــة حيــث أسســوا  وقــد نجــح فــي ذلــك مؤسســو الدولــة العثمانيَّ
ــة تبعــث فــي  ــا عــاداًل، وبنيــة اجتماعيَّ دولــة قويَّــة، ونظاًمــا حقوقيًّ

النفــوس حــب التعايــش.

الحقوقي  الجانب  على  الضوء  لتسليط  الكتاب  هذا  يهدف 
هذا  يحاول  الذكر.  السابقة  المتعددة  األسس  من  والقضائي 
العثمانّي، وتأثير  للحقوق  العاّمة  البنية  له كتاب واحد- مواضيع:  يتسع  ما  إطار  يتناول -في  أن  الكتاب 
تراث الدولة واإلدارة الذي وضعته وطورته أمتنا على مدى قرون طويلة على الحقوق في العهد العثماني، 
والقوانين ومكانتها ودورها في الحقوق العثماني، ومن جانب آخر ما جاء به العثمانيون من إثراء تأويلي في 
تطبيقات الفقه اإلسامي، ودور السلطة السياسيَّة والعلميَّة في إنشاء هذا الثراء العلمي، واإلشكاليَّات التي 
تعرضوا لها أثناء التطبيق وطرق حّلها، وبنية المحاكم، وكيفيَّة عملها، واإلمكانات الحقوقية المستخدمة 
في عمل المحاكم، والفتاوى والمفتين، وفكر المذهب الرسمي، وأثر تغّير هذا الفكر في تاريخ الحقوق 

العثماني على تطور الفقه اإلسامي من فقه اجتهادي إلى فقه قانوني.

محمد سامي باغا، نظريَّة الجسم في الفلسفة اإلسالمية: تراث حكمة العين، 2020.**	•

يعتبــر الجســم واحــًدا مــن أهــّمِ مجــاالت البحــث فــي الفلســفة الكاســيكيَّة، حيــث يتنــاول علــم الميتافيزيقــا 
ــة.  ــي الفلســفة الطبيعي ــا كونهــا محــاًّ للحركــة والســكون فُتبحــث ف ــه، أم ــا وراء الطبيعــة( وجــوَده ومبادئ )م
ــة بالغــة فــي توضيــح وفهــم عناويــن كثيــرة مثــل التعريــف باألشــياء الحســيَّة  تحتــوي نظريَّــة الجســم علــى أهميَّ
فــي العالــم الخارجــي، وظهورهــا للوجــود وبالتالــي وبشــكل كلــي صــدور الموجــود عــن واجــب الوجــود.

يُعتبر كتاب حكمة العين الذي كتبه نجم الدين علي بن عمر الكاتبي )ت. 675هـ/1277م( في القرون 
المسماة بالعصور المتأخرة، والذي تابع فيه في كاسيِكّية فلسفة ابن سينا، ذا قيمة بالغة بما شكله حوله 
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من تراث الشروح والحواشي ليصير محوًرا للتدريس، ومن 
الفلسفية  تنقية األفكار  آثار  َتتبِع رؤية  حيث توفيره إلمكانية 
ونصير  الرازي  الدين  فخر  المفكرين  من  كلٌّ  بهما  قام  التي 
قبل  من  شرحه  الشاسع:  تأثيره  ظواهر  من  الطوسي.  الدين 
في  أبوابه  مختلف  على  الحواشي  وكتابة  المؤلف،  تاميذ 
القرون الاحقة، وأن بعض مسائله أصبحت موضوًعا لرسائل 
العين:  حكمة  تراث  إطار  في  الكتاب  هذا  يتناول  مستقلَّة. 
للوجود  وظهوره  الطبيعة،  وراء  ما  ومبادئ  الجسم،  تعريف 

وما يتعلق به في الفلسفة الطبيعيَّة. 

سلسلة عيون التراث اإلسالمي

ركن الدين السمرقندي )ت. 701هـ/1301م(، جامع األصول في بيان القواعد الحنفيَّة 	•
والشافعيَّة في أصول الفقه، تحقيق: عصمت غريب اللّٰ شمشك، 2-1، 2020.**

ــة  تــم نشــر كتــاب جامــع األصــول فــي بيــان القواعــد الحنفيَّ
والشــافعيَّة فــي أصــول الفقــه لركــن الدين عبيد اللّٰ الســمرقندي 
)ت. 701هـــ/1٣01م( أحــد علمــاء الحنفيــة الماتريدييــن فــي 
بتحقيــق  الميــادي،  عشــر  الهجري/الثالــث  الســابع  القــرن 
عصمــت غريــب اللّٰ شمشــك، فــي إطــار مشــروع العصــور 
المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســاميَّة لمركز البحوث اإلســاميَّة 
)إســام(. كتــاب الســمرقندي الــذي بيــن أيدينــا هــو كتــاٌب فــي 
علــم أصــول الفقــه، بحــث فيــه مؤلفه أصــول المذهبين الحنفي 
والشــافعي بشــكل مقــارن. تعــّرض الســمرقندي فــي كتابــه هــذا 
لكافــة مســائل علــم أصــول الفقــه تقريًبــا، واتبــع فــي ترتيبــه 
ــا  ــم. أم ــرازي المحصــول والمعال ــن ال ــي فخــر الدي علــى كتاب
فــي ترجيحاتــه األصوليــة فقــد اتبــع بشــكل عــام آراء مشــايخ ســمرقند ال ســيما آراء أبــي منصــور الماتريــدي. 
ــه  تعــّرض المؤلــف فــي جميــع مســائل الكتــاب آلراء المذهبيــن الحنفــي والشــافعي بشــكل مقــارن، كمــا أن

تعــرض مــن حيــن آلخــر آلراء مذاهــب ومجتهديــن آخريــن. 
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القواعد في شرح 	• محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1349م(، تسديد 
تجريد العقائد، السيد الشريف الجرجاني )ت. 816هـ/1413م(، حاشية التجريد، مع 
قوجا،  علي  محمد  آلطاش،  أشرف  تحقيق:  األخرى،  والحواشي  الجرجاني  منهوات 

يتيم، صالح كون آيدن، 3-1، 2020.** محمد 

تــم نشــر كتــاب حاشــية التجريــد للســيد الشــريف الجرجانــي الــذي 
التــي  العثمانيــة، هــذه الحاشــية  المــدارس  فــي  كان مقــرًرا درســيًّا 
تشــكل محــور هــذا العمــل تــم نشــرها باإلضافــة إلــى تحقيــق منهــوات 
الدولــة  علمــاء  بعــض  وماحظــات  وتعليقــات  نفســه  الجرجانــي 

العثمانيــة. ضــّم هــذا التحقيــق فــي طياتــه األعمــال التاليــة: 

الطوسي )ت. •	 الدين  لنصير  الفلسفي  الكام  في  العقائد  تجريد  كتاب  أ. 
672هـ/1274م(.

القرن •	 الشافعي في  والفقيه  للمتكلم األشعري  القواعد  تسديد  ب. شرح 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميادي محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 

الطوسي. 749هـ/1٣49م( على متن 

ت. حاشية العالم المحقق الفاضل الحنفي األشعري السيد الشريف الجرجاني )ت. 816هـ/141٣م( على الشرح المذكور.•	

ث. منهوات وتعليقات الجرجاني على حاشيته، مع تعليقات وماحظات بعض العلماء العثمانيين.•	

تــم تحقيــق الكتــاب مــن قبــل: أشــرف آلطــاش، محمــد علــي قوجــا، محمــد يتيــم، صالــح كــون آيــدن، وأُِعــدَّ 
للنشــر فــي إطــار مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســاميَّة لمركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي 

ثــاث مجلَّــدات، المجلَّــد األول للدراســة، والمجلــدان الثانــي والثالــث للمتــن العربــي.

ــر فــي األعمــال التــي جــاءت بعــده  ــره الكبي ــد العقائــد المتــن الكامــي الكاســيكي بتأثي ــاب تجري ــلَّ كت احت
ــا ومرموًقــا فــي تــراث الشــروح والحواشــي والتعليقــات وال ســيما  وبمــا شــكل حولــه مــن تــراث، مكاًنــا مهمًّ
فــي تاريــخ التعليــم اإلســامي. كتــاب تســديد القواعــد لإلصفهانــي هــو األكثــر شــهرة فــي مرحلــة الشــروح 
مــن بيــن تــراث التجريــد. وال شــك أن أهــم حاشــية علــى هــذا الشــرح هــي حاشــية الجرجانــي. المجلَّــد األول 
ــة والعربيــة. يمتــاز الكتــاب بتصميــٍم  للنشــر يحتــوي علــى دراســة مســتقلة علــى تــراث التجريــد باللغتيــن التركيَّ
نــه مــن متابعــة العاقــة بيــن المتــون ذي الطبقــات األربــع مــع ماحظــات المحقــق  ُقــّدم للقــارئ علــى وجــٍه يمّكِ

بشــكل ســهل ومريــح، للكتــاب طبعتــان: إحداهمــا بغــاف فنــي واألخــرى غافهــا عــادي.
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ابن نجيم )ت. 970هـ/1563م(، لب األصول، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، 2020.**	•

أحد  861هـ/1457م(،  )ت.  الهمام  بن  الدين  لكمال  التحرير  كتاب 
المصطلحات  لمقارنة  ألّفه  والذي  المماليك  عهد  في  الحنفيَّة  فقهاء 
األصوليَّة الحنفيَّة والشافعيَّة، اختصره من المنطقة نفسها الفقيه الحنفي 
الكتاب  هذا  في  نجيم  ابن  تناول  970هـ/156٣م(.  )ت.  نجيم  ابن 
المختصر الذي سماه لب األصول، مصطلحات الحنفيَّة غالًبا وأعاد 
للكتاب  القديمة.  الحنفيَّة  الكتاب ونظََّمه حسب كتب أصول  ترتيب 

طبعتان: إحداهما بغاف فني واألخرى غافها عادي.

حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1314م(، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: 	•
علي طارق زياد يلماز، 2-1، 2020.**

اشــتهر الســغناقي بشــرحه علــى كتــاب الهدايــة فــي الفقــه 
الحنفــي المســمى بـــ النهايــة، إال أنــه يعتبــر أحــد ممثلــي 
التــراث الحنفــي الماتريــدي البارزيــن فــي عصــره. يتميــز 
هــذا الشــرح للســغناقي بأنــه الشــرح الوحيــد علــى كتــاب 
التمهيــد لقواعــد التوحيــد ألبــي المعيــن النســفي )ت. 
الحنفــي  التــراث  أهــم ممثلــي  508هـــ/1115م( أحــد 

الماتريــدي فــي علــم الــكام.

اســتفاد الســغناقي فــي شــرحه التســديد مــن أمهــات كتب 
التــراث الماتريــدي، ويأتــي علــى رأســها تبصــرة األدلــة 
للمؤلــف نفســه صاحــب المتــن، وكذلــك الكفايــة لنــور 
الديــن الصابونــي )ت. 580هـــ/1184م(، ولبــاب الــكالم لعــاء الديــن األســمندي )ت. 552هـــ/1157م(، 

ومــن خــال نقولــه الكثيــرة منهــا يمكننــا القــول بــأن الســغناقي لخــص هــذه الكتــب فــي شــرحه.

فــي كتابــه إشــارات المــرام نجــد بياضــي زاده أحمــد أفنــدي )ت. 1098هـــ/1687م( أحــد علمــاء الدولــة 
العثمانيــة يقتبــس كثيــًرا مــن كتــاب التســديد، ممــا يُظهــر أن هــذا الكتــاب كان مرجًعــا لعلمــاء الدولــة العثمانيــة.
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ــَع المتــن مــع الشــرح. للكتــاب طبعتــان إحداهما  تــم تصميــم الكتــاب وتقديمــه للباحثيــن بشــكل يســهل معــه َتتبُّ
بغــاف فنــي واألخــرى غافهــا عادي.

الكتب المنشورة في إطار المشاريع في عام 2020

الكتب المؤلفة

گُْلُلى ييلديز، تراث الشرح والحاشية في كتابة السيرة: مغلطاي بن قليچ نموذًجا، 2020.**•	

محمد عاكف آيدن، نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العليَّة، 2020.**•	

محمد جيجك، علي القوشجي مفّسًرا وحاشيته على الكشاف، 2020.**•	

محمد سامي باغا، نظريَّة الجسم في الفلسفة اإلسالمية: تراث حكمة العين، 2020.**•	

قة المنشورات المحقَّ

حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1٣14م(، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 1-2، غاف •	
فني، 2020.**

حسام الدين حسين السغناقي )ت. 714هـ/1٣14م(، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 1-2، غاف •	
عادي، 2020.**

ابن نجيم )ت. 970هـ/156٣م(، لب األصول، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، غاف فني، 2020.**•	

ابن نجيم )ت. 970هـ/156٣م(، لب األصول، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، غاف عادي، 2020.**•	

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1٣49م(، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف الجرجاني •	
)ت. 816هـ/141٣م(، حاشية التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف آلطاش، محمد علي 

قوجا، محمد يتيم، صالح كون آيدن، 1-٣، غاف فني، 2020.**

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني )ت. 749هـ/1٣49م(، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف الجرجاني •	
)ت. 816هـ/141٣م(، حاشية التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف آلطاش، محمد علي 

قوجا، محمد يتيم، صالح كون آيدن، 1-٣، غاف عادي، 2020.**

ركن الدين عبيد اللّٰ السمرقندي )ت. 701هـ/1٣01م(، جامع األصول في بيان القواعد الحنفيَّة والشافعيَّة في أصول الفقه، •	
تحقيق: عصمت غريب اللّٰ شمشك، 2-1، 2020
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النشرات المشتركة

المعاد طبعها

اإلمام البخاري، صحيح البخاري )الجامع الصحيح( نسخة مكتبة السليمانيَّة )طبعة وفق األصل(، )إعداد: محمد مجير •	
الخطيب، وعرفات آيدن(، طبعة مشتركة بين )إسام( ورئاسة مؤّسسة المخطوطات التُّْركيَّة، مجلدان، الطبعة األولى 2018، 

الطبعة الثانية 2020.*

مجلة البحوث العثمانّية، العدد 55، طبعة مشتركة بين )إسام( وجامعة إستانبول 29 مايو، 2020.•	

مجلة البحوث العثمانّية، العدد 56، طبعة مشتركة بين )إسام( وجامعة إستانبول 29 مايو، 2020.•	

موسوعة اإلسالم األساسّية )تحرير: طونجاي باش أوغلو(، 1-8، 2019، طبعة مشتركة بين وقف الديانة التركي و)إسام( •	
وجريدة صباح، )ط ٣ و4( 2020.

الموسوعة اإلسالميَّة لوقف الديانة التركي

تــم تصحيــح وتغييــر بعــض المــواد فــي اإلصــدار اإللكترونــي للموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركيــة 
ــد  فــي خمــس مجلــدات، كمــا روعيــت هــذه التحديثــات فــي المجلــدات المعــاد طبعهــا، ومجلــد آخــر أعي

طبعــه بعــد إعــادة النظــر فيــه. 

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد 1٣، طبعة مكررة، 2020•	

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد 22، طبعة مكررة، 2020•	

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد ٣0، طبعة مكررة، 2020•	

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد ٣1، طبعة مكررة، 2020•	

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد ٣5، طبعة مكررة، 2020•	

الموسوعة اإلساميَّة لوقف الديانة التركي، المجلَّد اإلضافي-1، طبعة منقحة، )ط 2( 2020.•	

*الكتاب نشر في إطار مشروع العصور المتقدمة من الحضارة اإلسالمية

**الكتاب نشر في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة اإلسالمية



www.islamansiklopedisi .org.tr

الموسوعة اإلسالمية
لوقف الديانة التركي

 في 6	 مجّلًدا متاحة على اإلنترنت



المكتبة
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المكتبــة التــي كانــت تفتــح أبوابهــا قبــل الجائحــة كلَّ أيــام األســبوع مــن الســاعة التاســعة صباًحــا وحتــى 
الحاديــة عشــرة ليــًا، يســتفيد منهــا كّل الباحثيــن المســّجلين فــي إحــدى برامــج الدراســات العليــا. تــمَّ تجديــد 
ســاعات العمــل فــي فتــرة الجائحــة حســب الظــروف، وتــم قبــول الباحثيــن بعــدد أقــل حســب نظــام المواعيــد.

فــي عــام 2020 وصــل عــدد األعضــاء المســجلين فــي المكتبــة ِلـــ ٣6960 باحًثــا، واســتفاد مــن المكتبــة طيلــة 
ــا 264 باحــث تقريًبــا. هــذا العــام 668٣9 باحًثــا، يســتفيد مــن المكتبــة يوميًّ

)بسبب الحظر المفروض من شهر آذار إلى كانون األول استطاعت المكتبة أن تقدم خدماتها لمدة 0	2 يوًما 
فقط في هذا العام(.

تمتلــك مكتبــة مركــز البحــوث اإلســاِميَّة )إســام( -التــي تعتبــر مكتبــة اختصاصّيــة- مجموعــًة غنّيــًة مــن 
المراجــع والمصــادر المتعلقــة بالبحــوث اإلســاميَّة والعلــوم اإلنســانية. أُثريــت المكتبــة فــي عــام 2020 
ب 4575 كتاًبــا، ُحِصــل علــى 1145 منهــا عــن طريــق الشــراء، و٣127 منهــا عــن طريــق التبــرع، و20٣ منهــا 
عــن طريــق المبادلــة، و100 منهــا بطــرق أخــرى. باإلضافــة إلــى ٣926 مجلــة، تــمَّ الحصــول علــى 672 

ــة. ــق المبادل ــة عــن طري ــرع، و1099 مجل ــق التب ــة عــن طري ــق الشــراء، و2155 مجل ــة منهــا عــن طري مجل
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محتوى المكتبة حتى نهاية عام 2020 هو على الشكل اآلتي:

عدد الكتب: ٣17266

عدد المجاّلت: 4510، منها 925 مجلة تُتاَبع بشكل منتظم )مجموع األعداد 2٣002٣ تقريًبا(

ملّفات الوثائق: 18470

الميكروفيش والميكروفلم: 450

الطبع المنفرد: 5400

قرص صلب: 1671

إلــى جانــب ذلــك فــإن قســم األرشــيف فــي مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( يتيــح للباحثيــن االســتفادة مــن 
ت القضــاة بالصيغــة الرقمّيــة وميكروفلــم. باإلضافــة إلــى أّن المكتبــة تقــوم بخدمــة  ــا مــن ســِجاَّ 28982 ملفًّ
تقديــم الوثائــق عــن طريــق البريــد للباحثيــن العامليــن فــي مختلــف الجامعــات المنتشــرة فــي األناضــول. فــي 

عــام 2020 تــمَّ إرســال ٣571 وثيقــة إلــى 1754 باحًثــا.

التبرعات لمركز البحوث اإلسالميَّة )إسام(
أســماء المؤّسســات واألشــخاص الذيــن تبّرعــوا بأكثــر مــن 100 كتــاب لمكتبــة مركــز البحــوث اإلســاميَّة 

)إسام( في 2020 هي كاآلتي:

عدد التبرعات إلى مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( عدد التبرعات إلى مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(

154 عثمان چامور 1277 عمر معراج يامان
152 طونجاي باش أوغلو 1233 أغوزخان دونمز
137 وزارة األوقاف العمانية 606 جنكيز َقالّك
121 إبراهيم سوباشي 535 علي نجاتي آقگُور

120 شفاعة الدين دنيز 406 إسماعيل آلطون طاش

113 نشريات أتوكن 231 إنجي أنگينُون

109 وقف محمد أسعد جوشان 187 فخر الدين أوز دميرجي

107 زهراء صاغ 164 جهان گُوندوز
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التبرعات من مركز البحوث اإلسالميَّة )إسام(
قــام مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( فــي عــام 2020 بالتبــرع بالكتــب ذوات النســخ المكــررة الموجــودة 

لديه إلى مختلف مكتبات المؤّسسات:

عدد التبرعات من مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام(
1176 جامعة إستانبول الحضارية
1083 جامعة إستانبول 29 مايو
878 مكتبة جامعة بنگُول
841 مكتبة جامعة قره بوك
347  )İSAR( وقف التعليم والبحوث إستانبول
216 األكاديمية العسكرية - جامعة الدفاع الوطني 
102 جامعة آق صراي
59 مكتبة ثانويّة الشهيد إلهان صون قايا األناضولّية لألئمة والخطباء للبنات
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صدور أعداد جديدة من المجالت الصادرة حديًثا ومحتوياتها 	•

صــدرت فــي عــام 2020 األعــداد رقــم: 87، و88، و89 مــن »المجــات القادمــة حديًثــا ومحتوياتهــا« التــي 
ــا ومحتوياتهــا« علــى فهــارس  تصــدر مــرة كل أربعــة أشــهر بشــكل عــام. تحتــوي »المجــات القادمــة حديًث
ومحتويــات الدوريــات التــي يِتــمُّ متابعتهــا بشــكل منتَظــم مــن ِقبــل مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( 
وخاّصــة تلــك التــي تصــدر منهــا باللغــات األجنبّيــة. يمكنكــم الوصــول إلــى كاّفــة األعــداد بصيغــة PDF مــن 

 www.isam.org.tr :خــال الرابــط التالــي

مركز صحن ثمان للبحوث المدرسيَّة في الفاتح، »البرنامج التعليمي ألعمال المدرسة 	•
والعلماء«، التعريف بمكتبة مركز البحوث اإلسالميَّة )إسام(

فــي إطــار فعاليــات »البرنامــج التعليمــي ألعمــال المدرســة والعلمــاء«، المنظمــة مــن قبــل مركــز صحــن ثمــان 
ــر  ــرول أولكــر مدي ــام األســتاذ مصطفــى بي ــن 20-25 تمــوز 2020 ق ــا بي ــرة م ــي الفت للبحــوث المدرســيَّة ف
ــة  مكتبــة مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( والمســؤول عــن التوثيــق فيهــا فــي 22 تمــوز بإلقــاء كلمــة تعريفيَّ

عــن مكتبــة مركــز البحــوث اإلســامية )إســام( عــن طريــق اإلنترنــت.

الوقفيَّة، 	• الفاتح  محمد  السلطان  لجامعة  التابع  وتطبيقاتها  المخطوطات  بحوث  مركز 
األرشيف، محاضرات 

شــارك األســتاذ مصطفــى بيــرول أولكــر مديــر مكتبــة مركز البحوث اإلســاميَّة )إســام( فــي برنامج محاضرات 
األرشــيف الــذي نظّمــه مركــز بحــوث المخطوطــات وتطبيقاتهــا التابــع لجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح 
ــة فــي 15 تشــرين األول 2020 عبــر اإلنترنــت. فــي محاضرتــه قــدم أولكــر تجربــة مركــز البحــوث  الوقفيَّ
ــر إحــدى  ــي تعتب ــة« الت ــات التركي ــات المكتب ــي إطــار »قاعــدة بيان ــم الفهــارس ف ــي ترقي اإلســامية )إســام( ف

الخدمــات التــي تقدمهــا مكتبــة إســام.



55
2020

التعريف بمكتبة مركز البحوث اإلْسالِميَّة )إسام( ضمن فعاليات مكتبة عزيز بركر الوطنية 	•
في مديريَّة قاضي كوي تحت عنوان: »المكتبات ضيوفنا: مكتبة إسام« 

برنامــج  فــي  أولكــر  بيــرول  )إســام( األســتاذ مصطفــى  البحــوث اإلســاميَّة   شــارك مديــر مكتبــة مركــز 
مــه لطفــي أغــوز مديــر مكتبــة عزيــز بركــر الوطنيــة  )المكتبــات ضيوفنــا، مكتبــة إســام( عبــر اإلنترنــت الــذي قدَّ
ــة الثقافــة  الــة( تحــت رعايــة مديريَّ ــم فــي إطــار مشــروع )المكتبــة الفعَّ ــة )قاضــي كــوي( والــذي نُظِّ فــي مديريَّ
والســياحة لمحافظــة إســتانبول فــي 19 تشــرين الثانــي 2020، يهــدف هــذا المشــروع لتفعيــل المكتبــات 

الوطنيــة والتعريــف بهــا.

محاضرات بعنوان »مكتبة مركز البحوث اإلسالميَّة )إسام( وفعاليَّاتها«	•

فــي إطــار )محاضــرات الفصــل األول/ فصــل الشــتاء 2020-21( قــام خبــراء مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة 
بإلقــاء محاضــرات علــى طــاب قســم إدارة الوثائــق  الثانــي و٣ كانــون األول  بيــن ٣0 تشــرين  )إســام( 
ــة اآلداب بجامعــة إســتانبول الحضاريــة، بهــدف تزويدهــم بمعلومــات عــن التطبيقــات  والمعلومــات لكليَّ
ــي هــذا المجــال، كل هــذه المحاضــرات  ــادة خبرتهــم ف ــات واألرشــيف ولزي ــي مجــال المكتب الموجــودة ف
كانــت عبــر اإلنترنــت. فــي ٣0 تشــرين الثانــي الموافــق ليــوم اإلثنيــن قــام صالــح صانــدال أحــد خبــراء مكتبتنــا 
بإلقــاء محاضــرة عــن قســم )األرشــيف والتصنيــف( علــى طــاب الســنة الرابعــة، وفــي 1 كانــون األول الموافق 
ليــوم الثاثــاء قــام مديــر مكتبتنــا مصطفــى بيــرول أولكــر بإلقــاء درس عــن أعمــال مكتبــة )إســام( وفعالياتهــا 
علــى طــاب الســنة الثانيــة، وفــي ٣ كانــون األول الموافــق ليــوم الخميــس قامــت إحــدى خبــراء مكتبتنــا 

نــورآي گُولــر بإلقــاء محاضــرة عــن األرشــيف علــى طــاب الســنة الثالثــة.



 الزيارات 
إلى مركز البحوث اإلسالمية )إسام(



57
2020

معهد الدراسات الشرقيَّة لآلباء الدومنيكان	•

02 كانون الثاين 2020 

قــام الدكتــور جــون درويــل مديــر معهــد البحــوث الشــرقيَّة لآلبــاء الدومنيــكان فــي مصــر بزيــارة لمؤسســتنا 
بهــدف التعــاون المشــترك وتبــادل الخبــرات، تــمَّ فــي الزيــارة التعريــف بالمشــاريع والفعاليــات التــي تقــوم بهــا 
المؤسســتان، أعطــى ُدُروأَْل معلومــات عــن اتفاقيتهــم مــع معهــد المخطوطــات العربّيــة بمصــر فــي مشــروعهم 
ــات  ــه علــى أنهــم يعملــون فــي إطــار هــذا المشــروع علــى تشــكيل قاعــدة بيان المســمى بـ)الكنــدي(. وقــد نّب

تجمــع مختلــف المخطوطــات فــي العالــم اإلســامي.
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دار اإلفتاء الروسية	•

	0 ترشين الثاين 2020 

قــام رئيــس المعهــد اإلســامي بموســكو ومســاعد المفتــي لــدار اإلفتــاء الروســيَّة األســتاذ الدكتــور دميــر 
ــد التعــاون  ــارة، تجدي ــارة لمركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام(. كان الموضــوع الرئيســي للزي محِدينــوف بزي
بيــن المؤسســتين الــذي اســتمّر منــذ ســنين وانقطــع مــن حيــن إلــى آخــر ألســباب مختلفــة، وتــم التركيــز بشــكل 
خــاص علــى إعــادة البــدء مــرة أخــرى بأعمــال الترجمــة لموســوعة اإلســام األساســيَّة لمركــز البحــوث 

ــة التركــي إلــى اللغــة الروســيَّة. ــع لوقــف الديان اإلســاميَّة )إســام( التاب
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فترة جائحة مرض كوفيد-9	 ومركز البحوث اإلسالمّية )إسام(
مــع تفّشــي جائحــة كورونــا علــى مســتوى الدولــة فــي آذار 2020 تحــول نظــام الــدوام فــي مركــز البحــوث 
اإلســامّية )إســام( إلــى العمــل عــن بعــد وبالتنــاوب، وأغلقــت المكتبــة أبوابهــا أمــام الباحثيــن. تــمَّ تشــكيل 
هيئــة الجائحــة لمركــز البحــوث اإلســامّية )إســام( ونوقشــت فيهــا الخطــوات والتدابيــر الــازم اتباعهــا فــي 
ــة لمركــز البحــوث اإلســامّية )إســام(. قامــت الهيئــة  نظــام العمــل، وتــّم عــرض التدابيــر علــى الهيئــة اإلداريَّ
اإلداريَّــة مــع مراعاتهــا لتعليمــات المؤسســات الرســمية المختلفــة والســيما وزارة الصحــة حــول التدابيــر 
الــازم اتباعهــا فــي ظــل الجائحــة بوضــع خطــة لمســألتين، همــا: »العــودة إلــى نظــام العمــل الطبيعــي« و»فتــح 
ــد-19 فــي  ــات بكوفي ــاد أعــداد اإلصاب ــن«. مــع ازدي ــة مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( أمــام الباحثي مكتب
منتصــف آذار 2020 أُجبــرت العديــد مــن المؤسســات الرســميَّة والخاّصــة للتحــول لنظــام مــِرن فــي ســاعات 
العمــل، )إســام( الــذي اختــار مــع هــذا التاريــخ التحــول لنظــام العمــل عــن بعــد وبالتنــاوب، قــّرر فــي 8 حزيــران 
العــودة إلــى نظــام العمــل الطبيعــي. قبــل الرجــوع إلــى النظــام الطبيعــي تــمَّ تنفيــذ اآلتــي: تــمَّ إعــداد اللوائــح 
ذات العاقــة وإعــام الموظَّفيــن بهــا، وتــم تضييــق حــدود االســتخدام لألماكــن المغلقــة مثــل المطعــم 
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ــة باألماكــن المختلفــة فــي المؤسســة، وكذلــك رفــع اآلالت  ــة وتنبيهيَّ ــح إعاميَّ ــق لوائ ــم تعلي والمقهــى، وت
ــد  ــر المبي ــة الشــاي، وُوِضــَع الُمطّهِ ــد مــن المامســة فــي األماكــن المشــتركة مثــل ســبيل المــاء وآل التــي تزي
فــي مداخــل البنــاء، وتــم تنظيــم ســاعات العمــل بشــكل يســهل علــى الموظَّفيــن اجتنــاب المواصــات العامــة 
فــي أوقــات الــذروة، وتــم تحديــث هــذه الســاعات حســب التطــورات. اعتبــاًرا مــن كانــون األول 2020 بــدأ 
)إســام( بالعــودة إلــى نظــام العمــل عــن بعــد وســاعات العمــل الَمِرَنــة، وذلــك بعــد أخــذ التطــورات الجديــدة 

فــي البــاد بعيــن االعتبــار.

بعــد الرجــوع إلــى نظــام العمــل الطبيعــي لموظَّفــي مركــز البحــوث اإلســامّية )إســام(، تمــت االســتعدادات 
لفتــح المكتبــة أمــام الباحثيــن، وفتحــت المكتبــة أبوابهــا فــي 22 حزيــران وذلــك حســب نظــام المواعيــد. 
ــا مــن الســاعة 9 صباًحــا إلــى 2٣ ليــًا وتســتقبل 600 باحًثــا  قبــل الجائحــة كانــت المكتبــة تفتــح أبوابهــا يوميًّ
تقريًبــا، أمــا فــي فتــرة الجائحــة فقبلــت باحثيهــا ومؤلفيهــا ومحرريهــا فقــط، ووضعــت -حفاًظــا علــى موظَّفــي 
ــة.  المكتبــة- َفواصــَل زجاجيــة جديــدة وركَّبــت فــي المواضــع الازمــة نوافــذ جديــدة لتمكيــن التهويَّــة الطبيعيَّ
ــة وقللــت عــدد  فــي 22 حزيــران ُشــرع بقبــول األعضــاء حســب نظــام المواعيــد بشــرط لبــس كمامــة طبيَّ
ــم إيقــاف  ــن، ولكــن ت ــن الباحثي ــة بي ــى المســافة االجتماعي ــا عل ــاد وذلــك حفاًظ ــِس المعت ــى ُخُم ــن إل الزائري
خدمــات المطعــم والشــاي وهــي مــن الخدمــات المعتــادة عليهــا فــي )إســام( لمنــع اقتــراب ومامســة الزائريــن 
لبعضهــم البعــض، مــن خــال أخــذ رســائل وطلبــات الباحثيــن بعيــن االعتبــار تــم تحديــث نظــام المواعيــد 
وســاعات العمــل، وعبــر تحســين البنيــة التحتيــة للمكتبــة تــم البحــث عــن كافــة الطــرق الممكنــة لتقديــم أفضــل 

الخدمــات لــزوار المكتبــة.



63
2020

ــة، أو أقيمت عبــر اإلنترنت،  مــع فتــرة الجائحــة تــم إيقــاف فعاليــات مركــز البحــوث اإلســامّية )إســام( التعليميَّ
تــم فــي فتــرة الجائحــة إيقــاف فعاليــات قــراءة المتــون الكاســيكية التــي كانــت تقــام عبــر مجموعــات درســية 
بــإدارة خيــرة األســاتذة المختصيــن. أمــا برنامجــا مشــروع تأهيــل الباحثيــن )AYP( وبرنامــج الدعــم األََكاِديِمــّي 

ــة )LADEP(، فقــد اســتمرت فعالياتهمــا ومحاضراتهمــا عبــر اإلنترنــت. فــي المرحلــة الجامعيَّ

ة التأسيسيَّة لمركز البحوث اإلسالمّية )إسام( تم تجديد شعار إسام والهويَّ
مركــز البحــوث اإلســامّية )إســام( صاحــب الخبــرة والتجربــة ألكثــر مــن ٣0 ســنة منــذ تأسيســه إلــى اليــوم 
صــار بفضــل مشــاريعه وبرامجــه ومنشــوراته أحــد أهــم المؤسســات الرياديــة فــي مجــال البحــوث اإلســامية 
فــي تركيــا. مركــز البحــوث اإلســامّية )إســام( الــذي صــار مثــااًل يحتــذى فــي معاييــره التــي انتهجهــا لفعالياتــه 
العلميــة شــرع بعــد انتهــاء أعمــال الموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديانــة التركــي مــع أخــذه بعيــن االعتبــار إعــادة 
الهيكلــة والتنظيــم المتماشــية مــع اإلدارة العامــة لوقــف الديانــة التركــي شــرع فــي عــام 2019 بأعمــال تجديــد 

شــعاره وهويتــه التأسيســية.

فــي فتــرة تصميــم الشــعار والهويــة التأسيســية الجديــدة التــي يتضمــن الافتــة وألــوان المؤسســة والخــط 
ميــن وتــم تحليلهــا مــن قبــل لجنــة مختصــة عينتهــا  الرســمي للمؤسســة، تــمَّ طلــب التصاميــم مــن المصّمِ
ــة لمركــز البحــوث اإلســامّية )إســام(، فضــًا عــن استشــارة مختصيــن فــي هــذا المجــال. بنــاء  الهيئــة اإلداريَّ
علــى الرؤيــة العامــة لمركــز البحــوث اإلســامّية )إســام(، تــمَّ اختيــار الشــعار الــذي يركــز علــى اســم )إســام( 

ــاًرا مــن عــام 2021. ر اســتخدامها اعتب ــّرِ ــاه، وُق الموجــود أدن
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كتاب )تاريخ إستانبول الكبير( متاح على اإلنترنت باللغة التركيَّة 
ة  واإلنجليزيَّ

كتــاب »تاريــخ إســتانبول الكبيــر مــن العصــور القديمــة إلــى القــرن الحــادي والعشــرين« الــذي نُِشــَر عــام 
ــة التابعــة لبلديَّــة  2015 مــن ِقَبــل مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( بالتعــاون مــع الشــركة العامــة الثقافيَّ
ــة فــي كانــون األول 2020  ــة واإلنجليزيّ ــه التجريبــي باللغــة التركيَّ ــدأ بث ــة، ب إســتانبول الكبــرى باللغــة التركيَّ

istanbultarihi.ist :علــى الصفحــة المصممــة بشــكل خــاص

بــدأ المشــروع فــي أواخــر عــام 2012. يتألــف الكتــاب مــن ٣6٣ مقالــة فــي المجــاالت المختلفــة مــن 
الطُوبُوْغَراْفَيــا إلــى الحيــاة المعماريـّـة والدينّيــة واالجتماعّيــة، ومــن السياســة إلــى االقتصــاد. اشــترك فــي كتابتــه 
ــة، اســُتخِدم فــي الكتــاب المكــّون مــن عشــر  270 مــن رجــال العلــم وتــّم طبعــه فــي عــام 2015 باللغــة التركيَّ
ُمَجلَّــدات مــا يقــرب مــن 4000 ملزمــة تصويريـّـة مــن خرائــط، وُمَنْمَنَمــات، ونقــوش، ووثائــق مــن األرشــيف. 
فــي يــوم الســبت 18 حزيــران 2016 تــمَّ عــرض الكتــاب المطبــوع بالتركيَّــة علــى الجماهيــر فــي صالــة جمــال 
رشــيد ري الموســيقيَّة بحضــور رئيــس الجمهوريَّــة رجــب طيــب أردوغــان، أمــا اإلصــدار اإلنجليــزّي فقــد تــم 

ــة عــام 2019 بعــد إتمــام الترجمــة. تســليمه إلــى الشــركة العامــة الثقافيَّ

الكبيــر توضيــح »تشــكل مدينــة إســتانبول« منــذ أوائــل  تاريــخ إســتانبول  العــام مــن كتــاب  الهــدف  كان 
المســتوطنين فيهــا فــي العصــور القديمــة إلــى يومنــا هــذا، وتعييــن مكانــة هــذه المدينــة مــن بيــن ســائر مــدن 
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ــة المعمولــة حــول إســتانبول، واســُتْهِدف كذلــك  العالــم، وكذلــك تقديــم خاصــة عــن األبحــاث األكاديميَّ
ًيــا لحاجــات القــارئ العــام وكذلــك ليكــون مرجًعــا أساســيًّا لجميــع الطــاب. تــم األخــذ بعيــن  أن يكــون ُملّبِ
ــث  ــي هــذا المجــال مــن حي ــن ف ــا أساســيًّا للباحثي ــر مرجًع ــخ إســتانبول الكبي ــاب تاري ــار أن يكــون كت االعتب
المعلومــات والمنهــج والمحتــوى، باإلضافــة إلــى مراعــاة صاحيتــه ليكــون متًنــا درســيًّا حــول إســتانبول فــي 
ــاب بأســلوب ســهل وشــامل وقــوي فــي  ــأن يكــون الكت ــم االهتمــام ب ــذا فقــد ت ــم؛ ل ــا وباقــي دول العال تركي

نفــس الوقــت.

كتــاب تاريــخ إســتانبول الكبيــر يشــمل كل مراحــل المدينــة التاريخيَّــة، وعليــه فيمتــاز هــذا العمــل بأنــه أضخــم 
وأشــمل كتــاب فــي هــذا المجــال. أثنــاء تأليــف هــذا الكتــاب المؤلَّــف مــن عشــر مجلــدات تــمَّ اتبــاع األســلوب 
مختلفــة،  مقــاالت  عــدة  المواضيــع  ولهــذه  موضوعــات  عــدة  مرحلــة  لــكل  ُجِعــَل  حيــث  الموضوعــي، 
الموضوعــات التــي لــم يمكــن الوقــوف عليهــا بشــكل دقيــق فــي المقــاالت الرئيســيَّة، تــمَّ تحليلهــا بعمــق مــن 
خــال كتابــة التعليقــات والحواشــي. يعــرض هــذا الكتــاب علــى القــراء أمريــن مهميــن فــي تاريــخ إســتانبول 
كمــا يعتبــران األول مــن نوعهمــا: تاريــخ وقائــع وأحــداث )كرونولوجيــا( إســتانبول، وببليوغرافيــا إســتانبول.

فــي ســبيل زيــادة االســتفادة مــن كتــاب تاريــخ إســتانبول الكبيــر الــذي طبــع اإلصــدار التركــي منــه ولــم 
يطبــع اإلنجليــزّي بعــد، تــم فــي عــام 2020 إنهــاء التحضيــرات األوليــة إلطــاق البــث التجريبــي علــى 
صفحــة ُصممــت خصيًصــا لهــذا الكتــاب، خــال هــذه الفتــرة تــمَّ مراجعــة المتــون المطبوعــة، وإضافــة بعــض 
ــة التــي يحتــوي عليهــا الكتــاب إلــى الصفحــة  المعلومــات الجديــدة، كمــا تــم نقــل آالف الصــور األصليَّ

ــة بجــودة عاليــة. اإللكترونيَّ
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تنظيم دورة تحقيق المخطوطات باشتراك مركز البحوث اإلسالمّية )إسام( 
مع مركز بحوث المخطوطات وتطبيقاتها التابع لجامعة السلطان محمد 

)FSM DUAM( الفاتح الوقفية
قــام مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( بالتعــاون مــع مركــز بحــوث المخطوطــات وتطبيقاتهــا التابــع لجامعــة 
ــة  الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة )FSM DUAM( بتنظيــم دورة فــي تحقيــق المخطوطــات باللغــة العربيَّ
فــي المســتويين التأسيســيَّة والمتقدمــة فــي الفتــرة مــا بيــن 16-25 كانــون الثانــي 2020. الــدورات التــي 
كانــت تحتــوي علــى ورشــات عمــل تطبيقيــة، ســاهم فــي تنظيمهــا باإلضافــة إلــى )إســام( ومركــز بحــوث 
المخطوطــات وتطبيقاتهــا التابــع لجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة كلٌّ مــن معهــد نــور الهــدى الكنــدي 

ــة بمصــر. )Seekers Guidance( ومعهــد المخطوطــات العربيَّ

فــي إطــار مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية قــام مركــز البحــوث اإلســامية )إســام( بيــن 
عامــي 201٣-2018 وعلــى مــدى 14 فصــًا بتنظيــم 25 دورة دوليــة لتحقيــق المخطوطــات فــي مختلــف 
ــا دقيًقــا فقــد ســاهمت بشــكل كبيــر  المســتويات، هــذا وباإلضافــة إلــى نشــر )إســام( لكتــب محققــة تحقيًقــا علميًّ
فــي زيــادة الوعــي بأهميــة التحقيــق فــي تركيــا. اعتبــاًرا من عام 2018 اهتم )إســام( بتبادل الخبرات والتجارب 
فــي مجــال تحقيــق المخطوطــات عبــر تنظيــم دورات التحقيــق مــع المؤسســات التعليميــة المرموقــة فــي بلدنــا، 
وفــي هــذا اإلطــار تــم تنظيــم دورة لتحقيــق المخطوطــات مــع مركــز بحــوث المخطوطــات وتطبيقاتهــا التابــع 
لجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح الوقفيــة الــذي يضــم بيــن كــوادره مختصيــن فــي مجــال تحقيــق النــص 

العربــي، وقــد حــاز 61 طالًبــا علــى شــهادة اشــتراك فــي الــدورة.

ــة اآلداب لجامعــة الســلطان محمــد  محاضــرات دورة تحقيــق المخطوطــات التــي أقيمــت فــي حــرم مبنــى كليَّ
ــة »الوالــدة عتيــق« كانــت علــى مســتويين: »التأسيســيَّة« وكانــت فــي الفتــرة مــا بيــن 25-16  الفاتــح الوقفيَّ
كانــون الثانــي 2020 ودامــت عشــرة أيــام، إجمالــي عــدد الســاعات فــي هــذه الــدورة بلغــت 60 ســاعة، ٣0 
ســاعة منهــا دروس نظريَّــة و٣0 ســاعة دروس تطبيقيَّــة. و«الــدورة المتقدمــة« التــي أقيمــت فــي الفتــرة مــا بيــن 
16-20 كانــون الثانــي 2020 خلــت مــن الــدروس التطبيقيــة، وبلــغ عــدد الــدروس النظريــة فيهــا ٣0 ســاعة.

فــي الحفــل الختامــي الــذي أقيــم فــي مبنــى الحــرم الجامعــي »الوالــدة عتيــق« لجامعــة الســلطان محمــد الفاتــح 
ــة بتاريــخ 25 كانــون الثانــي 2020 تــمَّ تقديــم الشــهادات علــى 61 مشــترًكا أتمــوا حضــور محاضــرات  الوقفيَّ
الدورتيــن بنجــاح، شــارك فــي الحفــل الختامــي كلٌّ مــن الدكتــور حمــزة البكــري والدكتــور محمــود المصــري 

ونائــب مديــر مركــز البحــوث اإلْســاِميَّة )إســام( األســتاذ المشــارك طونجــاي بــاش أوغلــو.
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تمت المرحلة األولى لمشروع قاعدة بيانات العلماء
يهــدف هــذا المشــروع إلــى جمــع معلومــات عــن العلمــاء المســلمين مــن كل المناطــق التــي عــاش فيهــا 
المســلمون منــذ بدايــة التاريــخ اإلســامي إلــى يومنــا هــذا، حيــث يجمــع معلومــات عــن قصــة حياتهــم، 
وعاقاتهــم بالوســط العلمــي، وكتبهــم، والبــاد التــي عاشــوا فيهــا وســافروا إليهــا. يهــدف هــذا العمــل لجمــع 
المعلومــات بصيغــة يمكــن تحليلهــا لاســتفادة منهــا كمرجــع فــي مختلــف األبحــاث العلميَّــة والســيما كتابــة 

ــة التركــي. مــواد الموســوعة اإلســاميَّة لوقــف الديان

ســتكون هــذه المعلومــات بمثابــة أرضيــة تســتند إليهــا األبحــاث التــي تعمــل علــى: تعييــن تــوّزع العلمــاء فــي 
مختلــف البــاد التــي عــاش فيهــا المســلمون، وتحديــد انتقــال العلمــاء )فــرادى وجماعــات( مــن منطقــة إلــى 
أخــرى، وتحديــد معلومــات تفصيليــة عــن إنتاجهــم العلمــي، وتحديــد العاقــات بيــن العلمــاء الذيــن يعيشــون 
فــي مختلــف المناطــق، ورؤيــة االســتمرار العلمــي فــي التاريــخ اإلســامي وكذلــك االنقطاعــات وإظهارهــا 
ــة لكتابــة تاريــخ  عبــر التحليــل الرقمــي والتعليــق عليهــا، وكذلــك يهــدف لجمــع معلومــات تكــون مرجعيَّ
عالمــي لإلســام مــن خــال حيــاة العلمــاء، وتأريــخ ظهــور المراكــز العلميــة فــي التاريــخ اإلســامي وغيرهــا 

مــن األبحــاث المتقدمــة والدقيقــة.

تــمَّ فــي كانــون الثانــي 2020 الشــروع فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع الــذي يتكــون مــن عــدة مراحــل 
وانتهــت هــذه المرحلــة فــي ســنة، فــي هــذه المرحلــة تــمَّ تســجيل معلومــات عــن العلماء المذكوريــن في كتاب 
ــة ألحمــد أفنــدي طــاش كوبريلــي زاده )ت. 968هـــ/1561م( مــع مصادرهــا. تــم تســجيل  الشــقائق النعمانيَّ
معلومــات عــن أســماء وموطــن ومؤسســات وكتــب العلمــاء الذيــن عاشــوا فــي األراضــي العثمانيــة مــن تاريــخ 
تأسيســها إلــى تاريــخ تأليــف كتــاب الشــقائق عــام 1558م بشــكل يمكــن معــه البحــث المتعــدد والعشــوائي. 
تســتمر أعمــال تطويــر موقــع إلكترونــي يوفــر إمكانيــة البحــث البســيط والمتقــدم بحيــث يضــم فاتــر متقدمــة 
ومتسلســلة، باإلضافــة إلــى إمكانيــة جعــل صفحــة النتائــج مصــورة، وأيًضــا صفحــة إضافيَّــة إلدخــال البيانــات 
مــن الباحثيــن المتطوعيــن، وفــي هــذا اإلطــار وعبــر إخــراج البيانــات مــن القاعــدة بواســطة برامج أخــرى يُْعَمل 
ــا. وكذلــك  يًّ

ــا أو كّمِ ــة لبرمجيــات معينــة تمّكــن الباحــث مــن تحليــل البيانــات موضوعيًّ علــى إنشــاء بنيــة تحتيَّ
يُهــدف إلــى إتاحــة القاعــدة لكافــة المســتخدمين مثــل ســائر قواعــد مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام(.

فــي المراحــل القادمــة للمشــروع، ســوف يِتــمُّ إضافــة العلمــاء حتــى نهايــة العهــد العثمانــي، وعلمــاء عهــود مــا 
قبــل الدولــة العثمانيَّــة، والعلمــاء الذيــن عاشــوا فــي العصــر الحديــث فــي تركيــا وفــي ســائر بــاد اإلســام. تــمَّ 
بــدء المشــروع بــكادر مــن خمســة أشــخاص يرأســهم األســتاذ المشــارك عبــد الرحمــن آتچيــل ويُهــدف إلــى 

توســيع الــكادر عبــر اشــتراك المتطوعيــن.
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معرض )عائلة أبي الضياء في حياتنا الثقافيَّة والفنيَّة(
فــي المعــرض المنظــم مــن قبــل بلديَّــة »زيتــون بورنــو« بإشــراف عمــر فــاروق شــريف أوغلــو فــي مركــز 
قازلــي جشــمه للفنــون فــي الفتــرة مــا بيــن 16 تشــرين األول – 27 كانــون األول 2020 تــم عــرض وثائــق 
األرشــيف الغنيــة الخاّصــة بعائلــة أبــي الضيــاء الموجــودة فــي مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( باإلضافــة 

ــة. ــراد العائل ــى المجموعــات الشــخصيَّة المأخــوذة مــن أف إل

ــا  ــة حــول تاريخن ــذي ضــّم عناصــر مهّم شــمل المعــرض ال
فــي  لثقافتنــا  التاريخــي  التطــور  الثقافــي والفنــي والســيما 
الكتــب  وكليشــيهات  وصــور،  رســائل،  علــى:  الطباعــة 
المطبوعــة فــي مطبعــة أبــي الضياء )أغلفة الكتب، والبطاقات 
ــن أغلفــة الكتــب،  ــة، ومــا شــابه(، والرســوم فــي تزيي البريديَّ
والتقاويــم، وشــجرة العائلــة، ومعلومــات عــن أفــراد العائلــة، 

واألرشــيفات الخاّصــة.

محمــد  الضيــاء  بأبــي   1871 ســنة  العائلــة  أرشــيف  بــدأ 
الضيــاء  أبــي  وطلحــة  وليــد  ابنيــه  إلــى  انتقــل  ثــم  توفيــق 
ــذي طــور األرشــيف.  ــاء ال ــي الضي ــاد أب ــد زي ــًرا الحفي وأخي
ــة  ــى مكتب ــاد انتقــل هــذا األرشــيف إل ــاة الســيد زي عقــب وف
مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام(، ينقســم األرشــيف إلــى 
قســمين، أّولهــا المســمى بـ)عائلــة أبــي الضيــاء( ويحتــوي 
علــى الكتابــات الشــخصيَّة والسياســيَّة ألبــي الضيــاء توفيــق وابنيــه وليــد وطلحــة أبــي الضيــاء، باإلضافــة إلــى 
وثائــق عــن مطبعــة أبــي الضيــاء، وأوراق وِقَطــع جرائــد مهمــة عــن تلــك الفتــرة وعــن العثمانييــن الجــدد )ينــي 
عثمانليــار(. توجــد فــي القســم الثانــي مــن األرشــيف أوراق شــخصيَّة لزيــاد أبــي الضيــاء، باإلضافــة لوثائــق 
عــن السياســة واإلعــام والمؤسســات التــي عمــل فيهــا ومجــاالت مختلفــة تعكــس بشــكل واضــح تنــّوع 

ــة فــي النشــر. واحترافيــة حياتــه المهنيَّ
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الَفَعاليَّات العلمّية للمنتسبين لمركز البحوث اإلسالميَّة )إسام( لعام 2020

األستاذ المشارك طونجاي باش أوغلو	•

)مقالة(	•

» تدويــن الفقــه فــي عهــد األيوبييــن والمماليــك«، مجلــة التدقيقــات اإلســاميَّة، 2020، 10، العــدد 1، ص 
.2٣2-229

)حترير(	•

الجديــد  الــكالم  الفكــر اإلســالمي وعلــم  فــي  أفنــدي  كالم شــيخ اإلســالم: مســاهمة مصطفــى صبــري 
َكَتــَب، 2020 إســتانبول،  گُونــش(،  مــردان  مــع  )بالمشــاركة 

)درس(	•

الفكــر األصولــي عنــد المتكلميــن، معهــد الدراســات االجتماعيَّة، جامعة ابن خلدون، قســم الفقه اإلســامي، 
درس دكتوراة، فصل الربيع، 2020

د. مصطفى دمير آي	•

)إعداد للنرش(	•

محمــود بــن عبــد الرحمــن اإلصفهانــي )ت. 749هـــ/1٣49م(، تســديد القواعــد فــي شــرح تجريــد العقائــد، 
الســيد الشــريف الجرجانــي )ت. 816هـــ/141٣م(، حاشــية التجريــد، مــع منهــوات الجرجانــي والحواشــي 
األخــرى، تحقيــق: أشــرف آلطــاش، محمــد علــي قوجــا، محمــد يتيــم، صالــح كــون آيــدن، مجلــد: 1، أنقــرة، 

منشــورات إســام، 2020.

محمد عاكف آيدن، نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العليَّة، أنقرة، منشورات إسام، 2020.

محمــد ســامي باغــا، نظريَّــة الجســم فــي الفلســفة اإلســالمية: تــراث حكمــة العيــن، أنقــرة، منشــورات إســام، 
.2020
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د. أورخان أنچقار	•

)مقالة(	•

ــة البحــوث اإلســاميَّة، العــدد 44،  ــّي«، مجل ــي المذهــب الحنف ــوادر ف ــراث الن ــودة لمذهــب: ت ــة مفق »ثقاف
تمــوز 2020، ص ٣6-1.

)درس(	•

نظريَّــة العقــد فــي الفقــه الكاســيكي، قســم االقتصــاد اإلســامي، جامعــة إســتانبول 29 مايو، درس ماجســتير، 
فصل الشــتاء، 2020.

)سمينار(	•

دورة تحقيق المخطوطات، جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيَّة، 16-21 كانون الثاني 2020.

دروس أصول الفقه، )LADEP(، الفصل األول والثاني 2020.

ــح،  ــدي، مــدارس صحــن ثمــان فــي الفات ــي زاده علــي أفن ــراءة الرســائل: رســالة »طبقــات المســائل« لقنال ق
حزيــران 2020.

قراءة المتون الفقهّية )قسم العقوبات(، وقف التعليم والبحوث إستانبول )İSAR(، فصل الشتاء 2020.

قراءة المتون الفقهّية )قسم العبادات(، دار العلم، فصل الشتاء 2020.

)إعداد للنرش(	•

حســام الديــن حســين الســغناقي )ت. 714هـــ/1٣14م(، التســديد فــي شــرح التمهيــد، تحقيــق: علــي طــارق 
زيــاد يلمــاز، 1-2، أنقــرة، منشــورات إســام، 2020.

ابــن نجيــم )ت. 156٣/970(، لــب األصــول، تحقيــق: محمــد فــال الســيد الشــنقيطي، إســتانبول، منشــورات 
إســام، 2020.
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د. آرزو گُْل ُدوُشوَرْن	•

)مقالة(	•

»المعبــد المقــدس آياصوفيــه رمــز إســتانبول فــي العهــد العثمانــي«، مجلــة )ســيدة(، العــدد 6٣، 2020، ص 
.11-4

د. فكريَّة قرامان	•

)أطروحة(	•

ــة ملكيــة، مــن عهــد »تنظيمــات« إلــى الجمهوريَّــة، رســالة الدكتــوراة، معهــد  محمــد ممــدوح باشــا: ســيرة ذاتيَّ
ــة لجامعــة إســتانبول شــهير، 2020. العلــوم االجتماعيَّ

)درس(	•

حضارات العالم والمواجهات الدولية: منذ عام 1٣00م، جامعة إستانبول شهير، فصل الربيع 2020.

اكتشاف إستانبول، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2020.

درسنا إستانبول، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2020.

د. آدم ييغين	•

)درس(	•

أصول الفقه اإلسامي 2، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الربيع 2020.

أصول الفقه اإلسامي 1، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الشتاء 2020.

)سمينار(	•

قراءة شرح سمت الوصول، جمعيَّة أبحاث اإللهّيات )İLADER(، فصل الربيع والصيف والشتاء 2020.

مدخل للعلوم اإلساميَّة، جمعيَّة يقظة لألبحاث العلميَّة، فصل الربيع 2020.
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محمد جيالن	•

)سمينار(	•

المذاكرة، )LADEP-2(، فصل الربيع، 2020.

المذاكرة، )LADEP-2(، فصل الشتاء، 2020.

قراءة المتون الكاسيكية: تفسير، )LADEP(-اختصاص، فصل الربيع، 2020.

قراءة المتون الكاسيكية: تفسير، )LADEP(-اختصاص، فصل الشتاء، 2020.

محمد طاهر بويوْكُكوُروْكجي	•

)سمينار( 	•

)LADEP(-اختصاص، اإلعداد للدراسات العليا، فصل الربيع والشتاء 2020.

سماء دوغان	•

)حوار(	•

»محــاورة مــع ســماوي أَييجــه عــن تراقيــا روملــي وتراقيــا التركيــة« )بالمشــاركة مــع عيســى قايــا آلــب(، مجلــة 
مرمــرة للبحــوث التركّيــة، 1/7 )2020(، ص 266-248.

منذر شيخ حسن	•

)درس(	•

علم الكام المنهجي 1، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2020.

أسس العقيدة اإلساميَّة، جامعة مرمرة، فصل الشتاء 2020.

علم الكام المنهجي 2، جامعة مرمرة، فصل الربيع 2020.

تاريخ علم الكام، جامعة مرمرة، فصل الربيع 2020.

تاريخ علم الكام، جامعة إستانبول، فصل الربيع 2020.
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طلحة أوستونداغ	•

)تنقيح(	•

ــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة،  ــة البحثيَّ روجــر ل. كيكــر، البحــث والمعلومــة المترابطــة: الجامعــات األمريكيَّ
إســتانبول: منشــورات كرة، 2020.

)إعداد للنرش(	•

آندرو دلبانكو، الجامعة: ماذا كانت وما هي عليه وكيف يجب أن تكون؟ إستانبول: منشورات كرة، 2020.

رونالد ج. أرنبرك، إدارة األكاديمية: من المسؤول في الجامعة الحديثة؟ إستانبول: منشورات كرة، 2020.

أوقان قدير ِيلماز	•

)مقالة(	•

ــة اإلســاميَّة، العــدد ٣5،  ــة البحــوث الفقهيَّ ــي يوســف والشــيباني، مجل ــاة أب ــا لســيرة حي إنشــاء كرونولوجي
.474-455 2020، ص 

)تبليغ(	•

مقاربــة ابــن قطلوبغــا )ت. 879هـــ/1474م( فــي مســألة الكفــاءة فــي النســب فــي إطــار مشــكلة تغّيــر األحــكام، 
ــة اإللهّيــات  النــدوة السادســة لطلبــة الدراســات العليــا فــي الفقــه اإلســامي، قســم الفقــه اإلســامي لكليَّ

بجامعــة إســتانبول، 2٣-24 تشــرين األول 2020.

)سمينار(	•

عقــود رســم المفتــي البــن عابديــن، مركــز صحــن ثمــان للبحــوث والتعليــم فــي الفاتــح، 24-2٣، 26، ٣0 
ــران 2020. حزي

قراءة المتون الفقهّية الكاسيكيَّة، وقف التعليم والبحوث إستانبول )İSAR(، فصل الربيع 2020.

ــح، فصــل  ــي الفات ــم ف ــي األصــول للجصــاص، مركــز صحــن ثمــان للبحــوث والتعلي ــي الفصــول ف ــراءة ف ق
الربيــع والصيــف، 2020
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)إعداد للنرش(	•

محمــود بــن عبــد الرحمــن اإلصفهانــي )ت. 749هـــ/1٣49م(، تســديد القواعــد فــي شــرح تجريــد العقائــد، 
الســيد الشــريف الجرجانــي )ت. 816هـــ/141٣م(، حاشــية التجريــد، مــع منهــوات الجرجانــي والحواشــي 
األخــرى، تحقيــق: أشــرف آلطــاش، محمــد علــي قوجــا، محمــد يتيــم، صالــح كــون آيــدن، 1-٣، أنقــرة، 

منشــورات إســام، 2020.

ــة  القواعــد الحنفيَّ بيــان  فــي  جامــع األصــول  الســمرقندي )ت. 701هـــ/1٣01م(،  الديــن عبيــد اللّٰ  ركــن 
والشــافعيَّة فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عصمــت غريــب اللّٰ شمشــك، 1-2، أنقــرة، منشــورات إســام، 2020.

طه ياسين طان	•

)أطروحة(	•

حكــم المــواد المخــدرة فــي فــروع الفقــه الحنفــي: تحليــل فــي إطــار اختــاف ابــن كمــال مــع أبــي الســعود فــي 
األفيــون والبنــج والحشــيش، رســالة الماجســتير، معهــد العلــوم االجتماعيَّــة لجامعــة مرمــرة، 2020.

)سمينار(	•

قراءة المتون الكاسيكية: فقه، )LADEP(-اختصاص، فصل الربيع، 2020.

قراءة المتون الكاسيكية: فقه، )LADEP(-اختصاص، فصل الشتاء، 2020.

المذاكرة، )LADEP-1(، فصل الشتاء، 2020.

جمال طوقصوي	•

موقــع  أُُغــوْر،  يونــس  مــع  بالمشــاركة  إســتانبول،  لتاريــخ  والمصــادر  المراجــع  قســم 
)History of Istanbul, From Antiquity to the 21st Century(، مركــز البحــوث اإلســاميَّة )إســام( والشــركة العامــة 

 :2020 الكبــرى،  إســتانبول  لبلديَّــة  التابعــة  ــة  الثقافيَّ
)https://istanbultarihi.ist/732-a-bibliography-of-istanbul(


