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مقدمة النشرة والتقرير

مركــز البحــوث اإلســامية )إســام/İSAM( التابــع لوقــف الديانــة التركــي مؤسســة تقــوم بدراســاتها للبحــث 
والتعريــف الصحيــح بالديــن اإلســامي وتاريخــه وحضارتــه فــي إطــار القواعــد العلميــة، وفهــم التراكــم 
العلمــي والتــراث الثقافــي الــذي أنتجتــه المجتمعــات اإلســامية عبــر المســار التاريخــي، ومــن ثــم نقلــه 
إلــى يومنــا هــذا. ويســاهم المركــز إســام مســاهمة متكاملــة فــي هــذا المجــال بقيامــه بمشــاريع األبحــاث 
ــراء تحــت اســم  ــى الق ــب عل ــة، وعرضــه للكت ــن، ونشــره للموســوعات المطبوعــة والرقمي ــه للباحثي وتكوين
»منشــورات إســام«، وتوفيــره لقواعــد البيانــات اإللكترونيــة، وبمكتبتــه التــي تعــد واحــدة مــن المكتبــات 

القليلــة المتخصصــة فــي مجالهــا.

وإلــى جانــب تكويــن المركــز لألكاديمييــن األخصائييــن فــي مجاالتهــم ولدعمــه للباحثيــن، فهــو يثــري ميــدان 
العلــم بمــا ينشــره بجــودة عاليــة مــن أعمــال أصليــة أنتجهــا باحثــون داخــل هيــكل المركــز أو علمــاء أخصائيــون 

فــي مجالهــم، ومــن مصنفــات وآثــار إســامية محققــة. 
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أمــا الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي فهــي أكبــر وأشــمل مشــروع أنتجــه المركــز مــن البدايــة إلــى 
النهايــة بعــد ثــاث وثاثيــن ســنة مــن الجهــد المتواصــل. ويكثــف المركــز حاليــا جهــوده ليحــول هــذا العمــل 
العلمــي العمــاق إلــى موســوعة رقمية/إلكترونيــة يســتفيد منهــا النــاس بجميــع شــرائحهم، كمــا يــرى أن مــن 
ــات  ــم بــأن يطــور لهــم قواعــد البيان ــع أنحــاء العال ــن فــي جمي ــه أن يخــدم العلمــاء والباحثي ــات أهداف أولوي
الرقميــة التــي تابعوهــا بإعجــاب لســنوات عديــدة، ويضيــف إليهــا مــوارد جديــدة عبــر الشــبكة العالميــة. وبهــذا 
الصــدد فــإن المركــز إســام يضــع فــي صميــم جــدول أعمالــه »مشــروع اإلصــدار الثانــي للموســوعة اإلســامية 
لوقــف الديانــة التركــي« مــن ناحيــة لتطويرهــا بصفتهــا موســوعة رقميــة مجانيــة تلبــي الحاجــة إلــى المعلومــات 
ــة أخــرى مشــروع  ــا، ويضــع مــن ناحي ــي تركي ــع شــرائح المجتمــع ف ــراء مــن جمي ــة والصحيحــة للق المحدث
»الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة« لينتــج موســوعة مرموقــة علــى الصعيــد العالمــي تُعَنــى بالعلــوم اإلســامية 

والثقافــة اإلســامية. 
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مشروع »اإلصدار الثاني للموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي« 
و»الموسوعة اإلسالمية اإلنجليزية« 

طــوال ســنة 2021 تتابعــت الجهــود فــي نطــاق المشــروع الــذي بــدأ عــام 2019 خاصــا بــكل مــن »اإلصــدار 
الثانــي للموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« و»الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة« مــن أجــل إعــادة 
إنشــاء البنيــة التحتيــة للموســوعة وتحديــد المــواد التــي ســيتضمنها اإلصــدار الثانــي، وإنشــاء دليــل إرشــادي 
يحــوي األســس والقواعــد الواجــب اعتمادهــا فــي تأليــف وتحريــر المــواد. وفــي هــذا اإلطــار توســع نطــاق 
مشــروع اإلصــدار الثانــي مــن خــال االجتماعــات المنتظمــة مــع اللجــان العلميــة واللجــان المتخصصــة 

الخاصــة باإلصــدار الثانــي، وأنشــطة إعاميــة متنوعــة، وإنشــاء لجــان جديــدة فــي مختلــف المجــاالت. 

ــة انضمــاُم أعضــاَء جــدٍد إليهــا عــام 2021. ومــن أجــل اســتكمال أوجــه القصــور  ــرى اللجــاَن العلمي ــم أث ث
فــي بعــض مجــاالت المعرفــة ذات الصلــة انضــم أعضــاء جــدد مــع اللجــان العلميــة للحديــث والتفســير 
والعلــوم االجتماعيــة، وكذلــك اللغــة واآلداب اإليرانيــة إلــى اللجنــة المتعــددة التخصصــات. وباإلضافــة 
إلــى هــذا، فــإن اللجــان العلميــة للعلــوم االجتماعيــة واللغــة األرديــة واللغــات المجــاورة لهــا وآدابهــا التــي 



8
2021

غــادرت لمواصلــة تعليمهــا فــي الخــارج عرفــت تغييــرا فــي قســم أمانــة الســر لديهــا. ومــن المتوقــع أن يســتمر 
ــى اللجــان خــال عــام 2022.  االنضمــام إل

وفــي ضــوء االنتقــادات الموجهــة إلــى الطبعــة األولــى بقــوة داخــل ورش التحضيريــة لإلصــدار الثانــي أنشــئت 
لجنتــان مختصتــان جديدتــان لبنــاء البنيــة التحتيــة للموســوعة علــى أســس متينــة ثــم إخــراج الموســوعة بمعاييــر 
دوليــة. ومــن بينهــا »لجنــة شــجرة المصطلحــات« التــي تمــارس نشــاطاتها بصفتهــا مجموعــة عمــل تتألــف مــن 
ممثلين عن كل لجنة من اللجان العلمية السبع عشرة تحت إشراف بعض من األعضاء من اللجنة المتعددة 
التخصصــات مــع موظفــي »تنســيقية الموســوعة«. وأثنــاء تحديــد قائمــة مــواد اإلصــدار الثانــي، تواصــل الهيئــة 
دراســاتها بغــرض تطويــر منهــج منتظــم يحــدد ســبب وكيفيــة وســمات عناويــن المــواد الجديــدة، وعلــى أي 
أســاس مــن التصنيــف ســتندرج فــي نطــاق الموســوعة أو تســتبعد منــه. وســتكون دراســة شــجرة المصطلحــات 
عبــارة عــن دراســة تصنيفيــة تتقاطــع مــع اللجــان العلميــة علــى المحــور األفقــي وتحــدد الفئــات الدنيــا والعليــا 
للمــواد. ونتيجــة للدراســة التــي أجريــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة، يجــب تحديــد موضــع الفــرع العلمــي الــذي 
تقــف فيــه المــادة وعاقتهــا الهرميــة بالمــواد األخــرى، وماهيــة المــواد األخــرى التــي تثيرهــا المــادة، كل ذلــك 
وفقــا للمســتوى الموجــودة فيــه؛ وكل هــذا ســينير الطريــق لمؤلفــي المقــاالت وســيتيح لقــراء الموســوعة 
اســتعمالها فــي بيئــة رقميــة. ومكننــا هــذا فــي نهايــة المطــاف مــن تحديــد هــدف بعيــد المــدى يتمثــل فــي أن 
تكشــف دراســة شــجرة المصطلحــات عــن تصنيــف وترتيــب هرمــي، خاصــة فــي مجــال العلــوم اإلســامية. 
ومــن المخطــط أيضــا إثــراء »هيئــة شــجرة المصطلحــات« بــكل مــن الخبــراء األكاديمييــن والتقنييــن مــن داخــل 
 اللجــان العلميــة وخارجهــا، وتحويــل هــذه الدراســة إلــى برمجيــة وإتاحتهــا لاســتخدام فــي البيئــة الرقميــة.
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ــة«.  ــات الوصفي ــة البيان ــة لإلصــدار الثانــي هــي »هيئ ــة التحتي وأنشــئت مجموعــة عمــل أخــرى لتأســيس البني
تتألــف »هيئــة البيانــات الوصفيــة« هــذه مــن أســماء مختــارة مــن »اللجنــة المتعــددة التخصصــات« ومــن 
وحــدات مختلفــة مــن المركــز »إســام«. وفــي نطــاق أعمــال البيانــات الوصفيــة قــررت »هيئــة نشــر الموســوعة« 
اســتخدام نظــام البيانــات الوصفيــة »دبلــن كــور« ”Dublin Core“ المعتــرف بــه علــى الصعيــد الدولــي. ويحتــل 
نظــام البيانــات الوصفيــة Dublin Core (DCMI) مرتبــة مهمــة أوليــة مــن حيــث إنــه يتيــح الوصــول الميســر إلــى 
المــواد المدرجــة فــي اإلصــدار الثانــي المصمــم بشــكل أساســي ليكــون موســوعة إلكترونيــة، وفــي الوقــت 
نفســه إلــى عناصــر اإلصــدار األول المدرجــة فــي الموســوعة اإللكترونيــة الحاليــة أثنــاء عمليــات البحــث 
ــي المــادة  ــواردة ف ــن المصطلحــات ال ــط العضــوي بي ــة، والرب ــى الشــبكة العالمي ــة عل ــة بطــرق مختلف الجاري
المذكــورة وبيــن المصطلحــات األخــرى الــواردة فــي المــواد األخــرى. كمــا أن نظــام البيانــات الوصفيــة الــذي 
يمكــن مــن اســتخدام خيــارات اللغــة المختلفــة ويوفــر إمــكان الترتيــب الفعــال للمــواد التــي يجــري البحــث 
عنهــا مــن خــال وضــع العامــات ســيكون أيضــا مصــدرا لدراســات العلــوم اإلنســانية الرقميــة التــي قطعــت 
شــوطا كبيــرا فــي الســنوات العشــر الماضيــة عنــد تكييفهــا مــع »الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي«. 
ومفهــوم »شــجرة المصطلحــات« ســيعمل مثلــه مثــل »البيانــات الوصفيــة« مــن خــال برمجيــة مســتعملة فــي 

بيئــة رقميــة ويكــون جــزءا مــن عمليــة حقــوق نشــر المــواد. 

ومــن األشــواط التــي قطعتهــا أيضــا أعمــال الموســوعة عــام 2021 إنتــاج اإلرشــادات والتوجيهــات التــي مــن 
ــوى المقــرر اعتمــاده فــي مراحــل تأليــف  ــاج المحت ــي إنت ــن، وبالتال ــه كل مــن اللجــان والمؤلفي شــأنها توجي
وتحريــر الموســوعة، وتحريــر األســس والقواعــد الواجــب اتباعهــا فــي كتابــة النــص والتدقيــق اإلمائــي. وفــي 
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ــر مــن  ــى حــد كبي ــة المتعــددة التخصصــات إل ــه انتهــت اللجن ــي امتــدت علــى مــدار العــام كل الدراســات الت
إرشــادات حقــوق النشــر التــي كانــت أعدتهــا مســتعينة فيهــا بــآراء اللجــان العلميــة لتعتمدهــا أساســا فــي كتابــة 
أنــواع مختلفــة مــن المــواد (الســيرة الذاتيــة، المصطلحــات، النصــوص التراثيــة، األعمــال المعماريــة والفنيــة، 
المــكان، الديــن، المعــارف، التطــورات الفكريــة، المؤسســة والشــبكة، الحــدث، الشــيء). وإلــى جانــب هــذا 
فقــد اكتمــل إعــداد »الدليــل اإلمائــي« الــذي ســيطبق فــي الموســوعة، و»حقــول المــواد«، و»أســس أســماء 
المــواد«، و»أنــواع المــواد«، و»أحجــام المــواد«، و»أســس المــادة المعجميــة«، و»حــدود اإلصــدار األول«، 
و»أســس المراجــع واالستشــهاد«، و»اقتــراح المادة/نمــوذج التحديــد«، و»نمــوذج محتــوى المــادة«، و»طلبيــة 
المــادة وفتــرة التأليــف«، و»عقــود تأليــف المــواد« ومــا شــابهها مــن نصــوص تضــم اإلرشــادات والتوجيهــات. 
وفــي ســنة 2022 ســتكتمل هــذه النصــوص التأسيســية التــي أعدتهــا هيئــة تنســيق الموســوعة باالســتعانة 

باللجنــة المتعــددة التخصصــات واللجــان العلميــة وهيئــة نشــر الموســوعة. 

وفــي نطــاق دراســات اإلصــدار الثانــي تســتمر األعمــال لتحديــد قائمــة المــواد التــي يحتويهــا. وفــي المرحلــة 
األولــى مــن هــذه الدراســات ورد مــا مجموعــه 1200 مــادة مقترحــة مــن قبــل ســبع عشــرة لجنــة علميــة فــي 
عــام 2021. ومعظــم هــذه المــواد المقترحــة هــي عناصــر جديــدة. باإلضافــة إلــى أن هــذه القائمــة حــوت نحــو 
100 مــادة عرفهــا اإلصــدار األول وتقــرر إعــادة كتابتهــا فــي اإلصــدار الثانــي. وبعــد مراجعــة هــذه المقترحات 

والموافقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة المتعــددة التخصصــات وهيئــة نشــر الموســوعة ســتبدأ مرحلــة تأليفهــا. 
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ــة »نظــام  وإلــى جانــب مرحلــة اقتــراح المــواد وتحديدهــا، قــد اكتملــت المرحلــة األولــى مــن إعــداد برمجي
إدارة محتــوى اإلصــدار الثانــي مــن الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« (İYS) الــذي ســيراقب 
مراحــل الطلبيــات والتأليــف، وكمــا بــدأ اســتخدامه ابتــداء بشــهر نوفمبــر 2021. وعنــد اكتمــال أعمــال 
التطويــر علــى برمجيــة (İYS) التــي تخضــع لتنفيــذ عمليــات المتابعــة والموافقــة عليهــا حاليــا، مــن المســتهدف 
أن تتمكــن اللجــان العلميــة واللجــان المختصــة مــن تنفيــذ جميــع أعمالهــا علــى هــذه المنصــة الرقميــة، بمــا 
فيهــا أعمــال التحريــر الخاصــة بنصــوص المــواد. وبمــرور الوقــت، وبعــد أن تدخــل أعمــال »الموســوعة 
اإلســامية اإلنجليزيــة« حيــز التنفيــذ مــن خــال »نظــام إدارة المحتــوى« (İYS) ســتعرف مراحــل اإلعــداد 

ــة نشــر مشــاريع الموســوعة.  ــة إلــى غاي الســابق للنشــر بيئتهــا الرقمي

متاحــة  المصــادر اإللكترونيــة«  »بوابــة  تكــون  المحتــوى«  إدارة  إلى»نظــام  الوصــول  إتاحــة  ومــن خــال 
للخدمــة التــي ستســتخدم فــي كل مــن المرحلــة الســابقة لتأليــف الموســوعة ومرحلــة اإلعــداد الســابق لتأليفهــا 
وتحريرهــا. ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات مشــروع الموســوعة يمكــن -عبــر الوصــول المفتــوح- االســتفادة مــن 
المصــادر اإللكترونيــة والكتالوجــات التــي اختيــرت مــن المجــاالت الموضوعيــة للموســوعة ويمكــن أيضــا 
توفيرهــا مــن خــال االشــتراك أو الشــراء علــى »بوابــة المصــادر اإللكترونيــة«. وبوابــة المصــادر اإللكترونيــة 
هــي الخطــوة األولــى لـ»بوابــة المراجــع« التــي ســتكون هــي بدورهــا مصــدر البيانات الرقميــة ألعمال اإلصدار 
الثانــي. وســتحظى هــذه البوابــة بتطويــر بــأن تضــاف إليهــا معلومــات عــن أنــواع مختلفــة مــن أنظمــة المعاجــم 
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ومراجــع االســتدالل، إلــى جانــب إرشــادات وتوجيهــات االســتخدام التــي يمكــن اللجــوء إليهــا فــي أعمــال/
دراســات اإلصــدار الثانــي والموســوعة اإلنجليزيــة. 

واســتمرت األنشــطة االتصاليــة مــن أجــل اإلصــدار الثانــي والموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة بانتظــام عــام 
2021. وكان أعضــاء اللجنــة وموظفــو المركــز »إســام« العاملــون فــي مطبــخ الموســوعة يَُبلَّغــون بانتظــام 
كل شــهر مــن »مطبخاإلصــدار الثانــي« عبــر البريــد اإللكترونــي باألنشــطة التــي جــرت فــي نطــاق المشــروع. 
وُقدمــت عــروٌض عــن اإلصــدار الثانــي والموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة فــي مجلــس إدارة المركــز »إســام« 
والجمعيــة العامــة لوقــف الديانــة التركــي. وتهــدف هيئــة تنســيق الموســوعة إلــى تنويــع وزيــادة األنشــطة 

ــة فــي عــام 2022 باســتخدام أســاليب وأدوات مختلفــة.  االتصالي

مشروع الموسوعة اإلسالمية اإلنجليزية 

إن أعمــال الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة التــي تعتبــر الركيــزة الثانيــة لمشــروع اإلصــدار الثانــي لـ»الموســوعة 
اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« و»الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة« اســتمرت وتكثفــت فــي أواســط عــام 
2021 بعــد أن بــدأت مرحلــة التحضيــر لهــذه األعمــال عــام 2018. وفــي أواخــر ســنة 2020 تأسســت »هيئــة 
 Hikmet Yaman تحريــر الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة« التــي ترأســها األســتاذ الدكتــور ِحْكَمــْت يامــان
 ،Kahraman Şakul عضــو هيئــة نشــر الموســوعة، وتألفــت أيضــا مــن األســتاذ المشــارك َقْهَرَمــاْن شــاكول
والدكتــور فاتــح أرميــش Fatih Ermiş، ورجــب گُوْرقــان گُوْكطــاش Recep Gürkan Göktaş، والدكتــورة فكريــة 

.Fikriye Karaman قرمــان

واجتماعــات هيئــة التحريــر األســبوعية التــي انعقــد أولهــا فــي 27 ينايــر 2021 اســتمرت دون انقطــاع طــوال 
عــام 2021. وخــال هــذه الفتــرة كانــت تجــري األعمــال المتعلقــة بمــا قبــل مرحلــة تأليــف المــواد العلميــة. 

وبــادئ ذي بــدء ُكتبــت وثيقــة اســتراتيجية علــى أســاس »وثيقــة رؤيــة« مشــروع المركــز »إســام« الخــاص 
ــق بالشــريحة المســتهدفة مــن  ــة تقييمــات واقتراحــات تتعل ــة لتضــم الوثيق بالموســوعة اإلســامية اإلنجليزي

طــرف مشــروع الموســوعة اإلســامية، ومحتــوى الموســوعة وســابقاتها. 

وجــرى إعــداد نظــام الحرفنــة يتبعــه مؤلفــو ومحــررو الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة مــن خــال مطالعــة 
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العديــد مــن الدوريــات األكاديميــة باللغــة اإلنجليزيــة. 

وقــد نضجــت مراحــل تقريــر مــواد »الموســوعة اإلســامية اإلنكليزيــة« نتيجــة القيام بأعمال البنيــة التحتية مثل 
مســح جميــع مــواد اإلصــدار األول، بمــا فيهــا المــواد التــي كانــت قــد احتــوت عليهــا قائمة اإلصــدار األول من 
»الموسوعة اإلسامية لوقف الديانة التركي« ولكن أهملتها المجلدات المنشورة، وإنشاء حوض متألف من 
 المواد التي ضمتها بعض الموسوعات أو دوائر المعارف اإلسامية المشهورة في العالم في هذا المجال مثل:

 Brill Encyclopaedia of Islam Brill Encyclopaedia of Islam 2 (EI2), Brill Encyclopaedia of Islam 1 (EI1),

»الموســوعة اإلســامية  مــواد  بيــن  المقارنــة   Encyclopaedia Iranica ve Encyclopaedia Islamica 3 (EI3),

لوقــف الديانــة التركــي« وموســوعة بريــل اإلســامية الثانيــة. 

وبالنظــر إلــى إرشــادات تأليــف المــواد التــي أعدتهــا اللجنــة المتعــددة التخصصــات لإلصــدار الثانــي انتهــت 
المــداوالت الخاصــة بمبــادئ تأليــف المــواد المتعلقــة بالموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة. 

وقــد أُعــد تقريــر ليضــم فــي طياتــه المبــادئ المتعلقــة بنطــاق الموســوعة اإلســامية اإلنجليزيــة المخطــط 
ــن مــن إيصــال التــراث المعرفــي العلمــي التركــي ومكتســبات مركــز البحــوث  لتزويــد قرائهــا بمحتــوى يمّكِ
اإلســامية »إســام« إلــى الــرأي العــام العالمــي بحيــث تســبق الموســوعات المعاصــرة والمشــابهة. وإيمانــا منــا 
ــم التركــي  ــة عــن المفاهيــم واألشــخاص والموضوعــات الخاصــة بالعاَل ــة وحديث ــم معلومــات ثري ــأن تقدي ب
ــح  ــة، فقــد تقــرر أن تُمن ــى الموســوعة اإلســامية اإلنجليزي ــة ســيضيف قيمــة إل ــة العثماني ــا الثقافي والجغرافي
األولويــة فــي الموســوعة للتاريــخ السياســي للعالــم اإلســامي وعلــى رأســه هــذه المناطــق المذكــورة، 
ولشــخصياته ومؤسســاته وأحداثــه الرائــدة، وتياراتــه الفكريــة ولغاتــه، ولعناصــره الثقافيــة مثــل فنونــه وآثــاره 
المعماريــة وكتبــه، ولدراســاته الجغرافيــة والفلكيــة والرياضيــة، والموســيقية، وهندســته المعماريــة، والمدنيــة. 

»قامــوس  أعمــال  فــإن  اإلنجليزيــة  اإلســامية  الموســوعة  فــي  والمصطلحــات  اللغــة  وحــدة  ولضمــان 
 المصطلحــات اإلســامية اإلنجليزيــة والتركيــة والعربيــة« الــذي كان قــد بــدأ عــام 2018 تحــت إشــراف 
ــا علــى 7000 كلمة/عنــوان يــكاد يصــل مرحلــة االكتمــال مشــّكِا  أ. د. حكمــت يامــان حيــث يحــوي حالي
أســاس هــذه الموســوعة. ويُــرى أن هــذا القامــوس ســُيعَرض علــى الــرأي العــام ليســتفاد منــه فــي الوســطين 

المطبــوع والرقمــي بصفتــه منشــورا مســتقا. 
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مشروع تاريخ الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركي 

نطــاق »مشــروع تاريــخ الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« المتضمــن لثاثــة مشــاريع فرعيــة 
مترابطة -هي التاريخ الشــفوي للموســوعة اإلســامية، أرشــيف الموســوعة اإلســامية، ووثائقي الموســوعة 
ــذ بالتزامــن مــع أعمــال اإلصــدار الثانــي والموســوعة اإلنجليزيــة اقتضــى إجــراء دراســات  اإلســامية تُنفَّ
بغــرض تبــادل تجربــة ثاثــة وثاثيــن عامــا مــن الموســوعة مــع الــرأي العــام التركــي والعالمــي وتمكيــن 

ــة.  ــال القادمــة مــن االســتفادة مــن هــذه التجرب األجي

ــة نشــر الموســوعة (AYK) وبإســهام مــن وحــدة مشــروع الموســوعة وتنســيقية الموســوعة،  ــرار مــن هيئ وبق
وبتنســيق مــن عضــو هيئــة نشــر الموســوعة األســتاذ المســاعد يونــس أُوُغــوْر Yunus Uğur، وبتنســيق مــن 
أخصائيــة البحــث والتطويــر فــي المركــز (إســام) الدكتــورة آْرُزو گُولدوُشــوَرْن Arzu Güldöşüren، وفــي 
نطــاق مشــروع التاريــخ الشــفوي للموســوعة اإلســامية الــذي مــا يــزال قائمــا فقــد ُســجل فــي ينايــر وفبرايــر 
ــا وخبيــرا ورجــل علــم بمــا يمتلكــون مــن  وأكتوبــر 2021 فريــق محتــرف متكــون مــن اثنيــن وتســعين إداري
معرفــة وتجربــة ممــن شــغلوا مناصــب  فــي أعمــال الموســوعة أو أســهموا فيهــا منــذ البدايــة. وقــد تمــت إلــى 
حــد كبيــر عمليــات التســجيل المخطــط الســتخدامها جزئيــا فــي المحتــوى الوثائقــي لتبقــى إرثــا للمســتقبل 

بصفتهــا واحــدة مــن أهــم الَملَزمــات األرشــيفية التــي تنقــل تاريــخ الموســوعة. 

ومــن خــال مشــروع أرشــيف الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي جــرى تحديــد وتوفيــر وتصنيــف 
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الوثائــق التــي يوجــد بعضهــا فــي المقــر الرئيــس لوقــف الديانــة التركــي (TDV) ومعظمهــا فــي وحــدات مختلفــة 
مــن المركــز »إســام«، باإلضافــة إلــى الوثائــق المتكونــة مــن األوراق والمســتندات والصــور ومــا شــابهها ممــا 
وفــره األشــخاص المقاَبلــون أثنــاء تصويــر التاريــخ الشــفوي. وقــد وصــل ســيناريو الفيلــم الوثائقــي الخــاص 
بهــذه الموســوعة اإلســامية إلــى نهايــة مطافــه ليســرد قصــة نجــاح الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة 
ــون التركــي  ــي الداخــل والخــارج بدعــم مــن اإلذاعــة والتلفزي ــه ف ــا ويعــرف ب ــه نجــاح تركي ــى أن التركــي عل
(TRT)، ووزارة الثقافــة التركيــة، ووزارة االتصــاالت لرئاســة الجمهوريــة التركيــة علــى أن المقــرر أن يكتمــل 

ــد  ــر خــال عــام 2022. وإلــى جانــب تحديــث األرشــيف الخــاص بأعمــال الموســوعة الســابقة عن التصوي
إتمــام المشــاريع ســتصل إســهامات الموســوعة فــي الحيــاة العلميــة والثقافيــة إلــى جمهــور عريــض.

مشروع النشر اإللكتروني 

إن األعمــال التــي ُشــرع فيهــا قبــل أربعيــن ســنة تقريبــا مــا زالــت تتطــور مدعومــة بالتقنيــات الحديثــة وتســتمر 
فــي مســيرها بســرعة متزايــدة إليصــال »الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« إلــى شــريحة أوســع مــن 
القــراء مــن كافــة األعمــار والفئــات. ونتيجــة لألعمــال المبذولــة فــي نطــاق »مشــروع النشــر اإللكترونــي« الــذي 
بــدأ فــي أواخــر عــام 2015 صــدر اإلصــدار األول المطبــوع مــن هــذه الموســوعة فــي 44 مجلــدا مــع مجلديــن 

إضافييــن إلــى جانــب النســخة اإللكترونيــة موجهــًة لخدمــة القــراء عامــة والباحثيــن خاصــة. 

هــا اإلصــدار المطبــوع ثــم جــرى تطويرهــا وإثراؤهــا بمرئيــات جديــدة فــي  تــم تحديــث المــواد التــي ضمَّ
الموســوعة اإللكترونيــة، وأعيــد تصميمهــا ضمــن مفهــوم صفحــة الويــب المســتقلة مدعومــًة باإلمكانــات 
ــة والعاقــات مــا بيــن المــواد وبخوارزميــات البحــث. كل مــن اإلصــدار  ــة مثــل الملفــات المواضيعي الرقمي
الثانــي ومشــروع الموســوعة اإلنجليزيــة الجارييــن عندمــا يبــدآن بتقديــم ثمارهمــا ســيظهران فــي شــكل 

موســوعة متميــزة بتقنياتهــا الرقميــة وإمكاناتهــا أيضــا وليــس مــن حيــث المحتــوى فحســب. 

ومــن أجــل توفيــر العديــد مــن اإلمكانــات الرقميــة مثــل دعــم كل مــادة ببنيــة تحتيــة غنيــة للبيانــات الوصفيــة فــي 
اإلصــدار اإللكترونــي الثانــي، وربــط مــواد اإلصــدار األول بالمــواد الجديــدة التــي ســُتضاف إلــى اإلصــدار 
الثانــي بواســطة شــبكة »شــجرة المصطلحــات«، وتطويــر اســتراتيجيات البحــث، وضمــان توافــق تــام مــع 
تقنيــات الهاتــف المحمــول الســريعة االنتشــار يجــري اإلعــداد لبنيــة تحتيــة خاصــة ببرمجيــة متقدمــة مــزودة 

بأحــدث تقنيــات البرمجيــات. 
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ــة الخاصــة بالنظــام المســمى بـــ »نظــام إدارة محتــوى اإلصــدار الثانــي  ــة البرمجي ــة التحتي ــد اكتمــال البني وعن
للموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« مــن المخطــط تنفيــُذ جميــِع المراحــل عبــر منصــة رقميــة 
متكونــًة مــن ســت عمليــات وبنيــة تحتيــة وقاعــدة بيانــات ابتــداء بمرحلــة اقتــراح وتحديــد المــواد إلــى مرحلــة 
النشــر، بمــا فــي ذلــك مرحلــة التأليــف والتحريــر. وباإلضافــة إلــى شــجرة المصطلحــات وبرامــج البيانــات 
الوصفيــة أن كا مــن هــذه األدلــة اإلرشــادية والتوجيهــات التــي ســيحتاج إليهــا المؤلفــون والمحــررون 
وأعضــاء اللجــان العاملــون فــي قســم الموســوعة، وكذلــك األدلــة اإلرشــادية والمعاجــم وقواعــد البيانــات 

ــة.  ــي ســتتاح لقــراء الموســوعات، ســيتم دمجهــا جميعــا فــي هــذه البرمجي الت

اعتبــارا مــن 1 نوفمبــر 2021 تــّم فتــح »بوابــة المــوارد اإللكترونيــة« بمرحلتهــا األولــى المتكونــة مــن »نمــوذج 
ــة.  ــة العلمي ــوى« الســتخدام أعضــاء اللجن ــات اتخــاذ القــرار« فــي »نظــام إدارة المحت ــد المــادة وعملي تحدي
وتشــتمل »بوابــة المصــادر اإللكترونيــة« حاليــا علــى بعــض المصــادر اإللكترونيــة ذات الوصــول المفتــوح أو 

الوصــول باالشــتراك، هــذا إلــى جانــب بعــض األدلــة اإلرشــادية الخاصــة بقســم الموســوعة. 

وضمن نطاق هذا المشروع تكونت الموسوعة اإلسامية لوقف الديانة التركي التي تشهد تحديث نصوص 
المــواد والملزمــات المرئيــة بانتظــام إلــى أن بلغــت بنهايــة عام 2021 16.194 مــادة، و21.767.938 كلمة، 
و14.737 مــادة مرئيــة. وفــي ســياق األدب التركــي ومصــادر المعلومــات الرقميــة فــإن هــذا المحتــوى الــذي 
 يســد فجــوة كبيــرة فــي مجــال الثقافــة والحضــارة التركية اإلســامية يتزايد اســتخدامه باســتمرار عبــر اإلنترنت.

إحصائيات استخدام موقع الموسوعة اإلسالمية 
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قواعد بيانات المركز »إسام«

يتمثــل أحــد األهــداف المهمــة لمشــروع النشــر اإللكترونــي فــي تقديــم خدمــة عاليــة الجــودة للباحثيــن فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، وعلــى رأســها تركيــا، مــن خــال زيــادة تطويــر قواعــد البيانــات الخاصــة باألطروحــات 
والمقــاالت واألرشــيف ممــا أُنتــج وُقــدم للخدمــة لســنوات عديــدة داخــل مكتبة المركز »إســام«. وممــا يُتناَول 
بالمناقشــة فــي نطــاق المشــروع بصفــة خاصــة تطويــر كل مــن البنيــة التحتيــة والتنــوع الخــاص بقواعــد البيانــات 

اإللكترونيــة مــن أجــل خدمــة الباحثيــن العامليــن فــي مجــاالت العلــوم اإلســامية والعلــوم االجتماعيــة. 

وقواعد البيانات التي تخضع محتوياتها للتطوير باستمرار داخل مكتبة المركز »إسام« هي: 

قواعد بيانات المركز »إسام«
قاعدة بيانات المقاالت

قاعدة بيانات المقاالت والرسائل

قاعدة بيانات المقاالت الصادرة عن كليات اإللهيات
قاعدة بيانات مقاالت التاريخ واألدب والثقافة والفنون التركية

قاعدة بيانات المقاالت التركية العثمانية
قاعدة بيانات الرسائل

قاعدة بيانات فهارس األطروحات الخاصة بكليات اإللهيات قاعدة بيانات األطروحات
وثائق حسين حلمي باشا

قاعدة بيانات الوثائق واألراشيف

وثائق أسرة يوسف عز الدين أفندي
وثائق محمد بن تاويت الطنجي

وثائق زياد أبو الضيا
وثائق أورخان شائق كوكياي

وثائق محمد صفايحي
وثائق ويسل باشا

وثائق رضا توفيق بولوكباشي
األرشيف الموسيقي لكمال باطانآي

أرشيف جنيد كوصال للموسيقى التركية
مجموعة بورا كسكينر
قاعدة بيانات التوثيق

قواعد البيانات األخرى

قاعدة بيانات مكتبات تركيا
قاعدة البيانات للسلنامات العثمانية

قاعدة بيانات فهرس سجات القضاة 
قاعدة بيانات فهرس دفاتر المشايخ

قاعدة بيانات الملفات لسجات العلماء
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معلومات مفصلة عن بعض قواعد البيانات هذه: 

قاعدة بيانات المقاالت الصادرة عن كليات اإللهيات 

يمكــن الوصــول مــن خــال قاعــدة البيانــات التــي تشــمل المقــاالت والتبليغــات المؤلفــة فــي مجــال العلــوم 
الشــرعية وتُنَشــر فــي الدوريــات العلميــة المختلفــة إلــى البيانــات اإلداريــة الببليوغرافيــة للنصــوص الكاملــة 
الخاصــة بالمقــاالت المــأذون بهــا فــي صيغــة »PDF«، وعلــى رأســها المجات التي تنشــرها كليات اإللهيات. 
ثــة باســتمرار مــن أن تحــوي علــى 81.814 مقالــة  وبحلــول نهايــة عــام 2021 تمكنــت قاعــدة البيانــات المحدَّ
ببياناتهــا التعريفيــة، مــن بينهــا 75.945 بكامــل نصوصهــا. ومثلمــا يمكــن إجــراء البحــث فــي هــذه المقــاالت 
مــن زوايــا مختلفــة مثــل عنــوان الموضــوع واســم المقالــة واســم المؤلــف واللغــة وتاريــخ اإلضافــة، فكذلــك 

يمكــن االســتعام عــن الكلمــات داخــل نصــوص جميــع المقــاالت. 

قاعدة بيانات مقاالت التاريخ واألدب والثقافة والفنون التركية 

»قاعــدة بيانــات مقــاالت التاريــخ واألدب والثقافــة والفنــون التركيــة« التــي يمكــن الوصــول إلــى نصوصهــا، 
التــي تنشــرها دور النشــر  تشــمل المقــاالت والتبليغــات المطبوعــة ضمــن المنشــورات العلميــة التركيــة 
والمؤسســات المختلفــة، وعلــى رأســها المجــات األكاديميــة حــول فــروع العلــوم والمجــاالت التــي تغطيهــا. 

ويمكــن االســتعام عــن الكلمــات داخــل النصــوص الكاملــة لـــ 94.945 مقالــة (بصيغــة »نســق المســتندات 
المنقولــة« PDF) مــن ضمــن 115.191 مقالــة متوفــرة ببياناتهــا التعريفيــة فــي قاعــدة البيانــات. 

قاعدة بيانات فهارس األطروحات الخاصة بكليات اإللهيات 

ــا  ــة الخاصــة بأطروحــات الدراســات العلي ــات التعريفي قاعــدة البيانــات هــذه التــي تهــدف إلــى تجميــع البيان
المقدمــة فــي كليــات اإللهيــات إلــى يومنــا هــذا منــذ عــام 1953 تحتــوي علــى معلومــات 26.309 رســالة 
ماجســتير ودكتــوراه ومشــاركة (بعــد الدكتــوراه)، اكتملــت منهــا 17.338 ومــا زالــت 8.594 مســتمرة بحلــول 
عــام 2021. وقاعــدُة البيانــات الُمطــورة بغــرض الكشــف عــن المعرفــة المنتجــة إلــى اآلن فــي مجــال العلــوم 
ــة تأخــذ حظهــا مــن التحديــث مــن خــال  ــع التكــرار فــي هــذه األطروحــات الجامعي ــا ومن اإلســامية بتركي
ــود »مركــز  ــة بقي ــى المركــز »إســام«، كمــا تخضــع للمقارن ــات إل ــات اإللهي ــي تصــل مــن كلي المعلومــات الت

 .(YÖK) »األطروحــات« التابــع لـــ »مجلــس التعليــم العالــي
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قاعدة بيانات المقاالت التركية العثمانية 

هــي قاعــدة بيانــات متكونــة مــن المقــاالت المنشــورة بالمجــات التركيــة العثمانيــة فــي التاريــخ واألدب 
وفــي العلــوم اإلســامية قــد أضيــف إليهــا عــام 2021 أكثــر مــن 1200 مقالــة جديــدة صــدرت عــن كل مــن 
 İktisâdiyat Mecmuası(الجريــدة المصــورة)، و Resimli Gazete(خزينــة األوراق)؛ و Hazîne-i Evrâk مجلــة
  Hakāyık-ı Târîhiyye ve Siyâsiyye(المجموعــة الكبيــرة)؛ و Büyük Mecmua(مجموعــة اقتصاديــات)؛ و

و التركيــة)؛  (الكلمــة   Türk Sözüو الشــعب)؛  (نحــو   Halka Doğruو والسياســية)؛  التاريخيــة  (الحقائــق 

İktisâdiyat (اقتصاديــات). ويمكــن الوصــول إلــى 37.343 مقالــة متاحــة (بصيغــة »PDF«) فــي قاعــدة بيانــات 

ــة.  ــة العثماني المقــاالت الخاصــة بالتركي

قاعدة بيانات الرسائل 

ــات  ــع أزمنتهــا وطُبعــت فــي شــكل كتيب ــي مواضي ــة بشــكل خــاص ف ــة المؤلف ــب الرســائل العثماني ــى جان إل
تحتــوي قاعــدة بيانــات رســائل المركــز )إســام/İSAM( علــى النصــوص الكاملــة لـــ 4500 عمــل علمــي، بمــا 
فــي ذلــك األنظمــة الداخليــة ونصــوص المعاهــدات وتقاريــر اللجــان. أمــا الرســائل الضخمــة التــي لــم تدخــل 
 .)İSAM/إلــى قاعــدة البيانــات إال بصفحاتهــا األولــى فيمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال مكتبــة المركــز )إســام

قاعدة بيانات سجالت القضاة العثمانية

يجمــع قســم خدمــات األرشــيف بمكتبــة المركــز »إســام« المصغــرات الفيلميــة والرقميــة لســجات القضــاة 
العثمانيــة التــي تعتبــر بعضــا مــن المصــادر األساســية لمجــال كل مــن التاريــخ االجتماعــي والسياســي وتاريــخ 
القانــون واالقتصــاد اللذيــن يدخــان فــي أبحــاث التاريــخ العثمانــي. فــي كتالــوج ســجات القضــاة 24.080 
ــة. ويمكــن الوصــول إلــى مجموعــة  دفترا/مجلــدا بمــا فيهــا دفاتــر المشــيخة اإلســامية مــع بياناتهــا التعريفي
الســجات التــي تعــد واحــدة مــن أهــم قواعــد البيانــات فــي المركــز »إســام« مــن خــال الحواســب المخصصــة 

لهــذه الخدمــة داخــل مكتبــة المركــز. 
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وفي عام 2021 أضيف 410 دفتر مذكور أدناه إلى هذا الكتالوج لفائدة الباحثين: 

هــذا باإلضافــة إلــى أربعيــن دفتــرا الــذي يرجــع إلــى القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر ويُحتَفــظ بــه فــي 
ســجات محاكــم إســتانبول قــد أتيحــت االســتفادة منــه مــن خــال نشــره فيمــا بيــن ســنتي 2010-2011 مطبوعــا 
تحــت العنــوان الرئيــس »ســجات قضــاة إســتانبول« ثــم عبــر الوصــول الرقمــي فــي نطاق فعاليــات عاصمة الثقافة 
 .İBB A.Ş. األوروبيــة إلســتانبول 2010 بشــراكة المركــز »إســام« مــع شــركة بلديــة إســتانبول الكبــرى المســاهمة

وفــي عــام 2019 أضيــف إلــى هــذه المجلــدات المنشــورة ســتون مجلــدا آخــر من القرن الثامن عشــر والتاســع 
عشــر والعشــرين ليصــل مجمــوع المجلــدات المنشــورة إلــى مئــة مجلــد بشــراكة كليــة الحقــوق لجامعــة 
إســتانبول ميديبــول Medipol وشــركة بلديــة إســتانبول الكبــرى المســاهمة .İBB A.Ş. ويمكــن الوصــول مجانــا 
www.kadisicilleri.org :إلــى النصــوص األصليــة لســجات القضــاة مستنســخًة بالحــروف الاتينيــة علــى موقــع

العدد   الدفاتر
 214 برات 

22 كورتشي )ماناستير(
47 إلباسان )يانيا(
9 شقودره )تيران(

97 تيران
2 شومنو )بلغاريا(

14 دفتر مصر للزواج والطاق 
4 موستار 
1 طريق دفتري 

عدد سجالت القضاة وصل إلى 
مئة مجلد بشكل رقمي
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دفاتر المشيخة اإلسالمية 

الدفاتــر والملفــات المنقولــة مــن أرشــيف المشــيخة بــدار اإلفتــاء فــي إســتانبول إلــى مكتبــة المركــز »إســام« 
تتكــون مــن مجموعتيــن: 

دفاتر المشيخة 

تتألــف دفاتــر المشــيخة مــن دفاتــر المشــيخة اإلســامية والقضــاء العســكري ونقابــة األشــراف، و5.307 
دفتــرا صــدر عــن مكاتــب ومجالــس مؤسســة »بــاب المشــيخة« منــذ إنشــائها عــام 1826. وتتكــون الدفاتــر مــن 

جزأيــن بمــا فيهمــا مــا قبــل مجالــس المشــيخة ومــا بعدهــا. 

ملفات سجل أحوال العلماء 

تتألــف مــن 6.835 ملــَف أشــخاٍص أصُلــه محفــوظ فــي أرشــيف المشــيخة بــدار اإلفتــاء فــي إســتانبول. 
وتضــم هــذه الملفــات تراجــم موظفيــن تابعيــن للمشــيخة أدوا أعمالهــم فــي مختلــف األقضيــة والمناطــق 
والمناصــب، وإجازاتهــم، ووثائــق نفوســهم وكشــف رواتبهــم وغيرهــا مــن مختلــف المســتندات. وتختلــف 
ــة« (المشــتغلون بالجانــب العلمــي)  ــن مــن مختلــف األقســام »العلمي هــذه الملفــات بمــا تضمــه مــن موظفي
و»القلميــة« (المشــتغلون بالجانــب اإلداري) منهــم النائــب والمفتــي والمــدرس والمعلــم والُمحِضــر وعامــل 
النظافــة (أوَطــه جــي) والَخَدمــة والكاتــب والمدرســون المســمون بـــ »َدْرِس عــام« ومديــر األيتــام والقاضــي 
وكاتــب المفتــي وشــاهد المحكمــة والواعــظ وشــيخ اإلســام وأعضــاء مجلــس المشــايخ وقاضــي العســكر. 

ويمكــن االطــاع علــى ملفاتهــا الرقميــة فــي مكتبــة المركــز »إســام«. 
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الموسوعة اإلسالمية األساسية 

عــن  وكافيــة  بمعلومــات صحيحــة  عامــًة  القــارئ  تزويــد  إلــى  األساســية  اإلســامية  الموســوعة  تهــدف 
ــاء والرســل،  ــارزة وعلــى رأســهم األنبي ــن اإلســام والشــخصيات الب ــم الرئيســة لدي الموضوعــات والمفاهي
ولتكــون مصــدرا للمعلومــات الدينيــة اليوميــة، ولتضــع أمامــه بالخطــوط العريضــة وجهــة نظــر اإلســام فــي 
المشــاكل الرئيســة التــي جلبهــا العصــر الحديــث، ولتبلــغ رســالة اإلســام علــى أحســن وجــه وبأســلوب 
مفهــوم. ونتيجــة دراســات اســتمرت عشــر ســنوات داخــل هيــكل المركــز »إســام« نُشــر هــذا العمــل العلمــي 
الــذي أشــرف عليــه نحــو 180 عالمــا وخبيــرا عــام 2019، ثــم صــدرت طبعتــه الثانيــة والثالثــة والرابعــة 

(بإجمالــي 100.000 نســخة) عــام 2020. 

وترغــب الموســوعة اإلســامية األساســية أيضــا فــي تلبيــة الحاجــة إلــى المــوارد فــي مجــال التعليــم الدينــي 
ــع أنحــاء العالــم؛ لــذا جــاءت  للمجتمعــات المســلمة التــي تعيــش مــع ديانــات وثقافــات مختلفــة فــي جمي
علــى خــاف الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي المؤلفــة مــن 46 مجلــدا بلغــة وأســلوب ســهلين، 
ــارئ  ــى الق ــرة. ومــن أجــل تســهيل الفهــم عل ــف بعــُض هــذه المــواد ألول م ــث أُلِّ ــل وأقصــر، حي ــواد أق وم
عامــًة واســتخدامها كمــواد تعليميــة فــي المــدارس صــدر جــزء كبيــر مــن موادهــا مدعومــا بالرســوم التوضيحيــة 

(الرســومات والمخططــات) والجــداول. 

وفــي عــام 2020 قــرر مجلــس أمنــاء وقــف الديانــة التركــي اســتكمال ترجمــة هــذا العمل العلمي إلى الروســية 
بعــد أن توقفــت، وكذلــك ترجمتهــا إلــى اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. وفــي هــذا الســياق تــم التحريــر العلمــي 
واألدبــي لـــ 349 مــادة خــال ســنة 2021 بعــد أن تمــت ترجمُتهــا قبــل ســنة 2020، كمــا تُرجمــت 426 مــادة 
إلــى الروســية. ومــن المخطــط أن تتــم فــي عــام 2022 التحريــرات العلميــة واألدبيــة لهــذه المــواد وللملزمــات 
ــى الروســية. وفــي إطــار مشــروع  ــدة إل ــة وبطاقــات هويتهــا، وترجمــة مــا يقــرب مــن 500 مــادة جدي المرئي
الترجمــة إلــى العربيــة فقــد اكتمــل عــام 2021 ترجمــة بعــض النمــاذج مــن الكتــاب النموذجــي المكــون مــن 
ســبع عشــرة مــادة، أمــا مرحلــة التحريــر األدبــي للكتــاب النموذجــي وإخراجــه فــي شــكله النهائــي فمــا زالــت 
مســتمرة. وســتبدأ عمليــة الترجمــة العربيــة للعمــل العلمــي بعــد أخــذ اآلراء عــن الكتــاب النموذجــي وتحديــد 
خارطــة الطريــق الجديــدة. وقــد بــدأ تحديــث المــواد الفقهيــة المتعلقــة بالترجمــة العربيــة واإلنجليزيــة وفــق 

المذاهــب األربعــة وسيســتمر هــذا النشــاط عــام 2022. 
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مشروع العصور المتقدمة من الحضارة اإلسالمية ومشروع العصور المتأخرة 
من الحضارة اإلسالمية 

تهــدف الدراســات التــي أجريــت فــي نطــاق هذيــن المشــروعين إلــى البحــث فــي التراكــم العلمــي المعــروض 
ممــا يتعلــق بفتــرة مــا قبــل العصــر الحديــث للحضــارة اإلســامية (حتــى القــرن التاســع عشــر الميــادي) 
والكشــف عنــه وإعــادة اكتســابه مــن جديــد، وكتابــة تاريــخ العلــوم علــى نحــو أصــح. وقد قســم المركز »إســام« 
الفتــرات الزمنيــة إلــى »العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية« (حتــى أواخــر القــرن الســادس الهجــري/
الثانــي عشــر الميــادي) وإلــى »العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية« (القــرن الســابع الهجري/الثالــث 
عشــر الميــادي) وفقــا للتحــول الحــادث فــي تاريــخ الفكــر والعلــوم اإلســامية فــي الفتــرات الكاســيكية، ثــم 
ر مشــروعين منفصليــن فــي هــذا المجــال. وبالتالــي فــإن جميــع الدراســات القائمــة داخــل »إســام« عــن  طــوَّ

تاريــخ الفكــر والعلــوم قبــل العصــر الحديــث تشــكلت ضمــن إطــار ومظلــة هذيــن المشــروعين. 

انطاقــا مــن أن البحــوث الجيــدة فــي مجــال الدراســات اإلســامية تعتمــد علــى فكــرة فحــص التراكــم العلمــي 
الماضــي مــن خــال تقييــم ونشــر أعمــال المتقدميــن وجعلهــا فــي متنــاول جمهــور أوســع مــن الباحثيــن، يولــي 
المركــز »إســام«، فــي نطــاق مشــاريع العصــور المتقدمــة والمتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية، أهميــة لــدورات 
نشــر األعمــال العلميــة المحققــة مــن أجــل تحقيــق ونشــر نصــوص العلمــاء المتقدميــن والزيــادة مــن جودتهــا. 
ــد عــدد األعمــال المنشــورة فــي مجــال اللغــة واألدب والتاريــخ مــن ضمــن ماييــن  وعلــى الرغــم مــن تزاي
المخطوطــات فــي العالــم اإلســامي، فــإن نقصــا مهمــا مــا زال قائمــا فــي نشــر األعمــال العلميــة اإلســامية، 

وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بالمذهبيــن الحنفــي والشــافعي فــي الفقــه وفــي مجــال »العلــوم العقليــة«. 

إن »اللجنــة العلميــة لمشــاريع أعمــال المتقدميــن« التــي أنشــئت تابعــًة للمركــز »إســام« ألداء بعــض الوظائــف 
مثــل التخطيــط للدراســات المتعلقــة بالمشــاريع المذكــورة، وتحديــد األعمــال التــي ســتحظى بالتحقيــق 
واألخــرى التــي سُتنشــر فــي نطــاق مشــاريعها، وإنتــاج مشــاريع فرعيــة، وتقيــم المشــاريع التــي ســُتعرض، مــا 

زالــت تعقــد اجتماعاتهــا دوريــا منــذ 23 أكتوبــر 2020 إلــى يومنــا هــذا. 

بينمــا يقــوم بأعمــال تنســيق »مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية« نائــب رئيــس المركــز 
ــة مــن  ــى أعمــال تنســيق »مشــروع العصــور المتقدم ــو، يتول ــاش أوغل ــور طونجــاي ب »إســام« األســتاذ الدكت
 الحضارة اإلســامية« واحد من باحثي المركز »إســام« هو الدكتور أورخان أنجقار في شــهر أبريل 2021.  
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يتــم نشــر وطبــع »الكتــب المؤلفــة« فــي إطــار المشــاريع بالغــاف الكرتونــي، فــي حيــن تطبــع الكتــب المحققــة 
بالغــاف الفنــي والكرتونــي. تــم فــي عــام 2021 نشــر ثاثــة كتــاب فــي إطــار مشــروع العصــور المتقدمــة مــن 

الحضــارة اإلســامية، وأربعــة كتــب فــي إطــار مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية.

األعمال المنشورة عام 2021 ضمن نطاق المشاريع 

المؤلفات )التركية(

�	)Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı( مفهوم القياس عند اجلويني
م. ماجد َسْوِگييل 

�	)Müfessir Olarak Ali Kuşcu( عيل قوشجي مفرسا
حممد چيچك 

األعمال المحققة 

رشح اجلامع الصغري	�
شمس األئمة السرخسي (ت. 483هـ/1090م)

حتقيق: أرطغرل بوينوكالن 

التمهيد لقواعد التوحيد  	�
أبو المعين النسفي (ت. 508هـ/1115م) 

حتقيق: عيل طارق زياد يلامز 

حاشية عيل القوشجي عىل رشح الكشاف للتفتازاين 	�
علي القوشجي (ت. 879هـ/1474م) 

حتقيق: حممد جيجك
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إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم	�
]تفسير أبي السعود[ 

شيخ اإلسام أبو السعود أفندي (ت. 982هـ/1574م)

حتقق: حممد طه بويالق، أمحد أيتب، ضياء الدين القالِش، حممد عامد النابليس 

رشح عقود رسم املفتي	�
ابن عابدين (ت. 1252هـ/1836م) 

حتقيق: َشنول َصْيالن 

األعمال المخطط نشرها في نطاق المشاريع 
فيما يلي بعض من أكثر من ثاثين عما ما يزال العمل قائما في تحقيقه: 

األسرار	�

أبو زيد الدبُوسي 

مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا الكتــاب الــذي ألفــه الدبوســي (ت. 430هـــ/1039م) المعــروف بمصنفاتــه فــي 
الفقــه الحنفــي وأصولــه والــذي قــد أُملــي فــي أوقــات مختلفــة متوفــرا بنســخ متفاوتــة فيمــا بينهــا فــي النقــص 
والتمــام وفــي ترتيــب المواضيــع. وقــد بــدأ تحقيــق هــذا الكتــاب مــن خــال ضــرورة االطــاع علــى جميــع 
نســخه مــن أجــل حــل هــذه المشــاكل الناشــئة عــن طبيعتــه وعــن نســخه. ومــن المقــرر نشــر هــذا الكتــاب عــام 

2023 فــي نطــاق مشــروع العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية. 

األعمال الكاملة للما فناري	�

فــي إطــار الهــدف الرئيــس المتمثــل فــي إعــادة طبــع تاريــخ العلــوم اإلســامية مــن وجهــة نظــر صحيحــة 
معتمــدة علــى المصــادر، واقتناعــا بأنــه مــن المناســب أوال إخــراج جميــع مؤلفــات المــا فنــاري خاصــة مــن 
بيــن المؤلفــات العلميــة للعلمــاء العثمانييــن، اقترحــت اللجنــة العلميــة لمشــاريع أعمــال المتقدميــن علــى 
مجلــس اإلدارة فــي المركــز »إســام« تحقيقهــا جميِعهــا وحــدًة متكاملــًة، وأن يتولــى محمــد طــه بويالــق تنســيق 
هــذا العمــل، فاعتمــد مجلــس اإلدارة فــي المركــز »إســام« هــذا االقتــراح. ومــن المتوقــع نشــر جميــع أعمــال 

المــا فنــاري فــي نطــاق هــذا المشــروع الــذي يُخَطــط لــه أن يتــم ســنة 2026. 
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الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية	�

شمس الدين ابن طولون 

ــرز األســماء المؤرخــة للقــرن  ــون (ت. 953هـــ/1546م) التركــي األصــل وأحــد أب ــن طول ــن اب شــمس الدي
العاشــر (الســادس عشــر) هــو الــذي ذيَّــل كتــاب الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة الــذي ألفــه المترجــم 
الحنفــي الشــهير عبــد القــادر القرشــي (ت. 775هـــ/1373م) مضيفــا إليــه مــا يقــرب مــن ألــف (1000) ترجمــة 
عــن فقهــاء الحنفيــة. وقــد نــال الكتــاب نصيبــه مــن التحقيــق علــى يــد علــي الســيد عبــد اللطيــف الــذي اعتمــد 
ــاب  ــر كت ــا. وسُينَش ــح قاي علــى نســختين إحداهمــا بخــط المؤلــف، ثــم صححــه تصحيحــا دقيقــا محمــد فات
الغرفــة العليــة عــام 2022 فــي ثــاث مجلــدات ضمــن نطــاق مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة 

اإلســامية. 

شرح المواقف وحواشيه 	�

للسيد الشريف الجرجاني 

ــة  شــرح المواقــف للســيد الشــريف الجرجانــي (ت. 816هـــ/1413م) المعــدود ضمــن المصنفــات الكامي
الكاســيكية يحققــه عبــد الحميــد التركمانــي معتمــدا علــى نســخ مهمــة استنســخ إحداهــا تلميــذ الجرجانــي، 
كمــا يوجــد علــى باقــي النســخ قيــود تملــك وتعليقــات لعلمــاء مشــهورين. كمــا أن هــذا العمــل الــذي ســيظهر 
نتيجــة لعمــل طويــل األمــد ســيحتوي علــى خمــس عشــرة حاشــية علــى شــرح المواقــف وضعهــا متكلمــون 
أكثرهــم مــن العهــد العثمانــي مثــل الفنــاري وحســن چلبــي وخواجــه زاده. ومــن المقــرر نشــر الجــزء األول 
مــن هــذا العمــل عــام 2022 ضمــن مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية بعــد أن يعــده للنشــر 
علــي حيــدر أولوصــوي مــن خــال تصميــم خــاص للصفحــات ويجعــل حجــم جزئــه األول يحتــل مــا يقــارب 

الســدس (6/1) مــن الحجــم اإلجمالــي للكتــاب. 
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مشروع قاعدة بيانات العلماء 

هــذا المشــروع الــذي يُعَنــى بــه فريــق متكــون مــن تســعة أشــخاص تحــت إشــراف عبــد الرحمــن آتچيــل يهــدف 
إلــى جمــع بيانــات عــن قصــص حيــاة العلمــاء مــن جميــع المناطــق التــي عــاش فيهــا المســلمون منــذ بدايــة 
ــي ســافروا  ــة، ومؤلفاتهــم، والمناطــق الت ــا هــذا، وعاقاتهــم باألوســاط العلمي ــى يومن ــخ اإلســامي إل التاري

إليهــا، ثــم تحويــل هــذه البيانــات إلــى قاعــدة بيانــات قابلــة للتحليــل. 

ع العلمــاء فــي  ســتقام بحــوث معتمــدة علــى البيانــات التــي يجــب جمعهــا فــي جوانــب متعــددة مثــل َتــَوزُّ
ــة والمعلومــات الخاصــة بإنتاجهــم العلمــي،  مختلــف المناطــق، وتحديــد تحركاتهــم طــوال حياتهــم العلمي
وإظهــار الصــات التــي قامــت بيــن علمــاء عاشــوا فــي مناطــق مختلفــة، وإنتــاج المعطيــات التــي تســمح 
ر األرضيــة لألبحــاث  بكتابــة تاريــخ اإلســام، والتأريــخ لظهــور المراكــز العلميــة الجديــدة، وبالتالــي ســُتَحضَّ

ــة.  األخــرى الاحق

لت معلومــات  وفــي مرحلــة المشــروع األولــى التــي بــدأت فــي فبرايــر 2020 واكتملــت فــي ينايــر 2021 ُســِجّ
أفنــدي (ت.  أحمــد  زاده  كبــري  طــاش  لهــم  ترجــم  عالــم   (700) مئــة  ســبع  مــن  أكثــر  عــن  بمصادرهــا 
968هـــ/1561م) فــي كتابــه المســمى الشــقائق النعمانيــة. أمــا مرحلــة المشــروع الثانيــة التــي بدأت بشــهر فبراير 
من عام 2021 وتســتمر لســنتين فإنها تهدف إلى أن تســجل في قاعدة البيانات أســماء األشــخاص الواردين 

فــي خمســة كتــب خاصــة بالطبقــات بياناتهــم وأعمالهــم العلميــة، ومؤسســاتهم، وأماكنهــم، ومصادرهــم. 

حدائق الحقائق لنوعي زاده عطائي (ت. 1045هـ/1635م)، �	

وقائع الفضاء لشيخي محمد أفندي (ت. 1144هـ/1731م)، �	

الكواكب السائرة، ولطف السمر لنجم الدين الغزي (ت. 1061هـ/1651م)، �	

خاصة األثر لمحمد أمين المحبي (ت. 1111هـ/1699م)، �	

وإلــى جانــب الكتــب الخمســة المذكــورة عولجــت المــواد المتعلقــة بعلمــاء وصوفيــة العهــد العثمانــي الذيــن 
عاشــوا فــي الجــزء األناضولــي والــروم إلــي (األوروبــي) مــن تركيــا وورد ذكرهــم فــي الموســوعة اإلســامية 
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ــة آالف  ــات ليبلــغ مجموعهــم خــال عــام 2021 ثاث ــم أُدخلــت فــي قاعــدة البيان ــة التركــي ث لوقــف الديان
(3.000) عالــم. 

أخبار عن مشاريع العصور المتقدمة والمتأخرة 

حقــق المركــز »إســام« واحــدا مــن الكتــب البــارزة فــي تفســير الدرايــة هــو »إرشــاد العقــل الســليم« الــذي 
ألفــه أبــو الســعود ثــم نشــره عــام 2021 فــي تســع مجلــدات. وعلــى الرغــم مــن ظهــور الكتــاب فــي الماضــي 
بمختلــف الطبعــات والنشــرات، فــألول مــرة يتمــم المركــز »إســام« النقائــص التــي حملتهــا الطبعــات الســابقة 
معتمــًدا علــى نســخة المؤلــف ومحافظــا علــى جميــع قيــوده وحركاتــه، بمــا فيهــا مــا يزيــد على ألــف »ِمْنُهوات« 
لــه. كمــا عقــد المركــز »إســام« نــدوة شــارك فيهــا رجــال الصحافــة مــن أجــل التعريــف بهــذا الكتــاب. وإلــى 
جانــب المؤسســات الصحفيــة فقــد شــهدت النــدوة حضــورا غفيــرا مــن أكاديمييــن عامليــن فــي مجــال التفســير 
فــي جامعــات إســتانبول، فتحــدث فيهــا محققــو الكتــاب، كلٌّ مــن األســتاذ المشــارك محمــد طــه بويالــق، 
وأحمــد أيتــب، وضيــاء الديــن القالــش، ومحمــد عمــاد النابلســي عــن مراحــل تحقيــق للكتــاب وعــن محتــواه. 

وفــي نطــاق مشــاريع العصــور المتقدمــة والمتأخــرة ُعقــدت نــدوة بعنــوان »قصــة حاشــية التجريــد مــن التجريــد 
إلــى التحقيــق« تخــص كتــاب حاشــية التجريــد الــذي نشــر ســابًقا. قــدم فــي النــدوة محققــو هــذا الكتــاب 
كل مــن أشــرف آلطــاش، وصالــح كــون آيــدن، ومحمــد يتيــم، ومحمــد علــي قوجــا عرًضــا عــن جوانــب 
لــت النــدوة مباشــرة علــى كل مــن وســائل التواصــل  مختلفــة مــن الجرجانــي وكتابــه حاشــية التجريــد. كمــا ُحّمِ

االجتماعــي وقنــاة يوتيــوب التابعــة للمركــز »إســام« لتقديمهــا إلــى المتابعيــن. 

ومــا زالــت مســتمرًة األعمــاُل مــن أجــل تطويــر األســلوب الخــاص بمشــروع فرعــي آخــر يتمثــل في »اســتخدام 
طريقــة تحليــل البيانــات بمســاعدة الحاســوب الســتخراج شــجرة النســخ ونقــد النــص«. وهــو مشــروع ينســق 

لــه عضــو هيئــة التدريــس الدكتــور قديــر تورغــوت. 
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 )AYP( مشروع تكوين الباحثين

مشــروع تكويــن الباحثيــن برنامــج دعــم أكاديمــي بــدأ عــام 2012 داخــل هيــكل المركــز »إســام« لدعــم 
ــة.  ــة فــي مجــاالت معين ــة علــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراه فــي الجامعــات التركي الدراســات األكاديمي
والهــدف مــن المشــروع هــو دعــم الباحثيــن الشــباب المؤهليــن، ومــن َثــمَّ تكويــن المــوارد البشــرية مــن أجــل 
اإلطــارات الباحثيــن الذيــن ســُيَوظَّفون فــي مشــاريع المركــز »إســام«، وهــذا كلــه بغــرض المســاهمة فــي 
تحســين جــودة الدراســات العلميــة واألكاديميــة بتركيــا فــي فــروع العلــوم ذات األولويــة بالنســبة إلــى مشــاريع 

وأنشــطة المركــز »إســام«. 

ويهدف نطاق المشروع إلى تقديم الدعم للباحثين المرشحين في المواضيع التالية: 

استخدام اللغة األجنبية (اإلنجليزية والعربية) بمستوى أكاديمي، أ( 

تطوير التخصص في مجاالتهم، وزيادة التعمق في المسائل والتراث الكاسيكي المتعلق في مجاالت تخصصاتهم، 	( 

زيادة الوعي المنهجي لمجموعات العلوم المختلفة، ت( 

إكساب الخبرة البحثية الخارجية، 	( 

تطوير مهارات إنتاج النصوص األكاديمية وكتابتها. ج( 

 )AYP( األنشطة والتطورات عام 2021 في نطاق مشروع تكوين الباحثين
أثّر وباء الفيروس التاجي بشكل كبير على الحياة المهنية وعادات العمل فغيرها في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره عام �	

2020. وأكثر انعكاسات هذا الوضع ظهرت على مشروع )AYP( في التدريب واالجتماعات وما شابهها من النشاطات التي 
تُماَرس وجها لوجه. ونظرا لإلجراءات المتخذة بعد وباء الفيروس التاجي انتقلت معظم الندوات واالجتماعات العلمية إلى 

المنصة اإللكترونية عام 2021 واستمرت من خال المشاركة عن بعد. 

في عام 2021 أكمل ثاثة باحثين مرشحين ضمن مشروع )AYP( أطروحاتهم لنيل الدكتوراه ليصل مجموع المرشحين �	
الذين أتموا أطروحاتهم تسعة وعشرين مرشحا. 

بحلول أواخر عام 2021 يستفيد 64 باحثا مرشحا من مشروع )AYP( الذي ُقبل فيه مجموع 149 باحثا، منهم 41 في �	
المرحلة األولى (2012)، و66 في المرحلة الثانية (2014)، و42 في المرحلة الثالثة (2017). 
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خال السنوات التسع األخيرة 85 مرشحا انقطعت عاقتهم بـ مشروع )AYP( لعدد من األسباب منها إكمال رسالة الدكتوراة �	
الوفاء  »إسام«، وعدم  المركز  في  كامل  بدوام  والعمل  هناك،  الدكتوراة  دراسة  لمواصلة  الخارج  إلى  والسفر  والتخرج، 

بالشروط وااللتزامات المحددة في توجيهات المشروع، وما شابه ذلك. 

الباحثون المرشحون الذين ما زالت التزاماتهم قائمة في نطاق »مشروع تكوين الباحثين« متوزعون وفقا 
لمجاالت أبحاثهم على النحو التالي: 

عدد األشخاص  التوزع الحالي 
40 الباحثون المستفيدون من الدعم المالي 

24 الباحثون المجمد دعمهم المالي 

 64 المستمرة التزاماتهم )المجموع( 

31 الباحثون الذين أتموا الدكتوراه 

10 الدارسون في الخارج للحصول على الدكتوراه 

2 الباحثون المنفصلون بسبب عملهم في المركز »إسام« 

42 الباحثون المنفصلون لعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم 

85 مجموع المنقطعة عاقاتهم 

149 المقبولون للمشروع )المجموع العام( 

عدد الباحثين مجال البحث
 4 اللغة العربية والباغة 
 7 تاريخ األديان 
5 الحديث 

 1 تاريخ العلوم اإلسامية 
 11 الفكر اإلسامي 

2 تاريخ التعليم اإلسامي 
 10 الفقه اإلسامي 

6 التاريخ اإلسامي 
 8 المجتمعات اإلسامية 
 4 علوم القرآن والتفسير 
 4 المنطق 
 2 التصوف 

 64 المجموع العام 
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التوزع حسب أنواع الدعم المقدم للمرشحين: 

الوضع األكاديمي للمرشحين الذين ما زالت التزاماتهم قائمة في نطاق »مشروع تكوين الباحثين« هي على 
النحو التالي: 

التطبيق المسمى بـ »مسؤولية التخصصات العلمية« (İDS) الذي أنشئ ضمن مشروع (AYP) لتوجيه وتقديم الدعم األكاديمي �	
لدراسات الباحثين المرشحين ما يزال يمارس نشاطه تحت إشراف 12 مسؤول عن الفروع العلمية. ويسير هذا التطبيق 
في شكل توجيه مجموعة صغيرة لضمان ومتابعة التطور األكاديمي للطاب. وفي مشروع (AYP) تختلف عاقة الباحث 
المرشح بمسؤول الفرع العلمي عن عاقة األستاذ بالطالب في الفصل أو في مرحلة اإلشراف؛ بل هي نشاط إرشادي يهدف 

إلى مراقبة وتقييم وتوجيه التطور األكاديمي في المستوى الكلي. 

»اللجنة العلمية لمشروع (AYP)« التي تشكلت عام 2015 لتقديم االستشارات إلدارة المركز »إسام« ووحدة المشروع من �	
أجل التخطيط العام لـ »مشروع تكوين الباحثين« وتنفيذه ما زالت أعمالها مستمرة. 

قام إلى حد اآلن واحد وستون (61) شخصا ضمن نطاق المشروع بإحدى وسبعين (71) رحلة ذهابا وإيابا إلى ست عشرة �	
(16) دولة مختلفة لتحسين لغاتهم األجنبية أو لغرض البحث مستفيدين من اإلمكانات التي وفرها لهم المركز »إسام« أو 

 .TÜBİTAK »جامعاتهم الموظفين فيها أو بعض المؤسسات مثل »توبيتاك

عدد األشخاص  التوزع وفقا للوضع األكاديمي الحالي 
 - الماجستير-دروس 

 - الماجستير-أطروحة 

 6 الدكتوراة-دروس 

 4 الدكتوراة-امتحان الكفاءة 

54 الدكتوراة-األطروحة 

 64 المجموع العام 

عدد األشخاص  الفئات وفقا لنوع الدعم 
 19 فئة المستفيدين من دعم البحث بمنح دراسية كاملة 

 37 فئة المستفيدين من دعم البحث بمنح دراسية جزئية / المعيدون 

 8 فئة المستفيدين من الدعم بغير منح 

 64 المجموع العام 
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تعذر تنفيذ »برنامج التدريب الصيفي« (YADEP) في صيف عام 2021 بسبب الوباء التاجي الذي بدأ عام 2020 وما صاحبه �	
من إجراءات تقييدية، وهو الذي كان قد استمر لمدة أربع سنوات بين سنتي 2016-2019 وحضره 176 شخصا. وبغرض 
ذ برنامٌج  إقامة االتصال بالبيئة األكاديمية القائمة في محيط المركز »إسام« وتقديم الدعم لتكوين الباحثين المؤهلين يُنفَّ

تدريبي ضمن »برنامج التدريب الصيفي« الذي ُشرع فيه عام 2016 بصفته جزءا من »مشروع تكوين الباحثين«. 

باحثونا الذين أتموا رسالة الدكتوراه في نطاق »مشروع )AYP(« ومواضيع رسائلهم

د. هارون عباجي، التفسري وعلوم القرآن، جامعة صقاريا،11 /2015/11. 1

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

د. كربى زمرد أورخان، التصوف، جامعة مرمرة، 2016/01/07. 2

موضوع الرسالة: عاء الدولة السمناني وآراؤه التصوفية

د. حممد ييلديز، التصوف، جامعة أنقرة، 2016/01/21. 	

موضوع الرسالة: ابن برجان )ت 536هـ/1141م( ومفهوم التصوف

د. فخر الدين ييلديز، احلديث وعلومه، جامعة مرمرة، 2016/05/25. 4

موضوع الرسالة: فقه الحديث كتخصص علمي.

د. داود آغبال، التفسري وعلوم القرآن، جامعة الفرات، 2016/05/27. 5

موضوع الرسالة: التفسير اإلشاري عند محيي الدين ابن العربي

د. طوبى أرقوچ بايدار، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2017/09/26. 6

موضوع الرسالة: القتل الرحيم وإيقاف التداوي من منظور فقهي 

د. خدجية بوينو قالني شان قارَدشالر، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2017/12/25. 7

موضوع الرسالة: منزلة شها	 الدين القرافي في الفقه

د. بكر أوزودوغرو، احلديث وعلومه، جامعة سامسون 19مايو، 	2018/02/2. 8

موضوع الرسالة: داللة العمل في إثبات نسبة الروايات للنبي صلى اهلل عليه وسلم

د. زبيدة أوزبان، احلديث وعلومه، جامعة صقاريا، 2018/06/28. 9
موضوع الرسالة: مفهوم السنة في الكتب األصوليَّة الحنفّية لما وراء النهر )القرن الخامس إلى الثامن(



د. عبد الرحيم بيليك، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2018/10/12. 10

موضوع الرسالة: علم الخاف َكَفّنٍ من فنون الفقه

د. ناگهان أمري أوغلو، احلديث، جامعة چوقوراوڤا، 2019/05/17. 11
موضوع الرسالة: علم الحديث في عهد المماليك األتراك )البحريَّة( )القرن السابع والثامن الهجري(

 د. عائشة ُگْل مته، التصوف، جامعة مرمرة، 2019/06/20. 12

موضوع الرسالة: مولويَّة إستانبول في القرن الثامن عشر

د. ج. َجَرْن چاووش، التصوف، جامعة مرمرة، 2019/06/28. 	1

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

د. ضياء أردينچ، الكالم، جامعة صقاريا، 2019/07/08. 14

موضوع الرسالة: نظريَّة المعرفة عند التفتازاني

د. عبد احلميد دوندار، التاريخ، جامعة شيخ أدبعايل يف بيليجيك، 2019/08/21. 15

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

د. عائشة أوزون، التفسري، جامعة يلدرم بيازيد أنقرة، 	2019/09/2. 16

موضوع الرسالة: عاقة التفسير بالمعجم في القرون الهجريَّة األربعة األَُولى

د. زين العابدين ابن اخلياط الزكاري ، الفقه وأصوله، جامعة أرزنجان بن عيل يلدرم، 2019/12/02. 17

موضوع الرسالة: اآلراء في الربا في إطار حديث األصناف الستة

د. عبد الرمحن آَجر، التصوف، جامعة رجب طيب أردوغان، 2019/12/26. 18

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

د. أمحد َبَكن، الفلسفة وعلوم الدين، جامعة چوقوراوڤا، 2019/12/26. 19

موضوع الرسالة: آراء الحار	 المحاسبي في التربية الدينية

د. سميَّة َسِوينج، التفسري، جامعة مرمرة، 	2020/02/1. 20

موضوع الرسالة: مذهب ابن خلدون في فهم القرآن



34
2021

د. مروة بتول أوجر، علم االجتامع، جامعة إستانبول، 2020/02/17. 21

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

د. مهدي جنكيز، اللغة العربيَّة والبالغة، جامعة مرمرة، 2020/08/28. 22

موضوع الرسالة: إشكاليَّة الداللة القطعيَّة لأللفاظ على المعاني عند فخر الدين الرازي

د. عمران چليك، الفقه وأصوله، جامعة دجلة، 2020/10/01. 	2

موضوع الرسالة: اإلمام النووي في تاريخ الفقه اإلسامي وترجيحاته الفقهية

د. إمام رباين چليك، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2020/12/02. 24

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

د. حممد أسامة أونوش، الفقه وأصوله، جامعة مرمرة، 2020/12/04. 25

موضوع الرسالة: حنابلة دمشق في القرنين السادس والسابع

د. خليل إبراهيم قايكيسيز، التفسري، جامعة يالووا، 2020/12/24. 26

موضوع الرسالة: مسألة المجاز في القرآن عند فخر الدين الرازي

د. فايزة دوغرويول، تاريخ املذاهب اإلسالمية، جامعة صقاريا، 2021/05/06 . 27

موضوع الرسالة: مكانة مدرسة الِحلَّة في األصول الشيعية التقليدية: المحقق الحلي نموذًجا. 

د. يونس قايامز، تاريخ األديان، جامعة صقاريا، 2021/06/04 . 28

موضوع الرسالة: مناقشات روح القدس في الاهوت المسيحي )أصلها وماهيتها وتحولها إلى عقيدة(. 

د. أمحد أرَش، احلديث، جامعة إستانبول، 2021/08/11 . 29

موضوع الرسالة: ترا	 الفهرسة في علم الحديث. 

د. مصطفى كامل قوجا، احلديث، جامعة يالوفا، 2021/12/29 . 0	

موضوع الرسالة: عدالة الصحابة: خافات أهل السنة. 

 د. عيل إحسان قلج، التصوف، جامعة مرمرة، 0	/2021/12 . 1	

موضوع الرسالة: تعليم ابن العربي للوالية. 



www.istanbultarihi. ist

تاريخ إستانبول الكبير
متاح على اإلنترنت



البرامج



37
2021

 )LADEP( برنامج الدعم األكاديمي لطالب الليسانس

برنامــج الدعــم األكاديمــي لطــاب الليســانس شــرع فــي تطبيقــه المركــز »إســام« عــام 2006 بهــدف دعــم 
ــة اإللهيــات، ثــم تطــور مــع مــرور الوقــت ليتحــول  التطــور العلمــي واألكاديمــي لطــاب اللســانس فــي كلي
وبرنامــج   ،LADEP 2 وبرنامــج   ،LADEP 1 (برنامــج  مراحــل  ثــاث  مــن  متكــون  تعليمــي  برنامــج  إلــى 
LADEP-اختصــاص)، ومــا زال يمــارس نشــاطه ضمــن مشــروع (AYP) منــذ ســنة 2012 إلــى يومنــا هــذا.

يتنــاول برنامــج (LADEP 2) فــي الغالــب نصوصــا مختــارة مــن األدب المعاصــر بغــرض إكســاب المشــاركين 
ــا فــي العلــوم اإلســامية. كمــا أن  ــة عــن المصطلحــات والتعريفــات األساســية ومجــاالت القضاي ــة تحتي بني
برنامــج (LADEP 2) الــذي يســتغرق ســنتين يفســح المجــال لتتبــع نصــوص المصنفــات الكاســيكية التــي 
تتعلــق بأربعــة فــروع رئيســة مــن العلــوم هــي التفســير والحديــث والفقــه والــكام، وفــي الوقــت نفســه يتضمــن 
إشــكاليات هــذه العلــوم وقضاياهــا اليوميــة وعــروض الطــاب. أمــا »LADEP«-اختصــاص) الــذي ُخطــط لــه 
ليكــون دعمــا تحضيريــا للدراســات العليــا (مــا بعــد الليســانس) فيســتلزم، إلــى جانــب حلقــات دراســية فــي 
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أصــول الفقــه، تنظيــم حلقــات دراســية عــن المعلومــات المنهجيــة والتقنيــة الازمــة فــي الدراســات األكاديمية، 
وعقــد اجتماعــات استشــارية مــع الخبيريــن فــي مجاالتهــم. وباإلضافــة إلــى الدراســات المذكــورة التي تجري 
بمشــاركة مشــاركين مــن جميــع المجــاالت، يلتقــي المشــاركون بشــكل دوري بمستشــاريهم فــي مجاالتهــم 
البحثيــة فــي إطــار احتياجاتهــم العلميــة، ويســتفيدون مــن خدمــات االستشــارات العلميــة التــي تســتمر لثمانيــة 
أشــهر تقريبــا، وفــي الوقــت نفســه يقــرؤون نصــوص المصنفــات الكاســيكية األساســية فــي العلــوم اإلســامية 

مــع خبيريــن فــي المجــال. 

وإلــى جانــب منــح الكتــب التــي تتيــح فرصــة الحصــول علــى كتــب بلغــات أخــرى خاصــة غيــر التركيــة، 
م للمشــاركين فــي برنامــج (LADEP) دعــٌم يمكنهــم مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة المتعلقــة بالعربيــة  يُقــدَّ
الفكــر  وفــي  والصــرف  النحــو  فــي  دراســية  حلقــاٌت  م  تُقــدَّ  (LADEP 1) لمنظومــة  وإثــراء  واإلنجليزيــة. 
اإلســامي المعاصــر علــى مســتوى المبتدئيــن لفائــدة المشــاركين مــن أجــل تطويــر معلومــات البنيــة التحتيــة 

لديهــم؛ ألنهــم ســيحتاجون إليهــا للوقــوف علــى نصــوص المصنفــات الكاســيكية. 

وتُنظَّــم حلقــات دراســية (LADEP) كل مســاء خــال أيــام األســبوع فيمــا بيــن ســاعتي 17.30-19.00 وتكــون 
وجهــا لوجــه فــي المركــز »إســام«، إال جــزءا منهــا فعلــى المباشــر بســبب الوبــاء. وال يُكتفــى فيهــا بقــراءة نــص 
عربــي قديــم، بــل علــى العكــس مــن ذلــك إذ تشــجع المشــاركين علــى النحــو الــذي يجــب بــه فهــم ودراســة 
العلــوم اإلســامية اليــوم، وفــي الوقــت نفســه تهــدف طبيعتهــا إلــى تحســين مهاراتهــم األكاديميــة. وبالمــوازاة 
مــع الحلقــات الدراســية، يتوفــر العديــد مــن الدراســات الفرديــة والجماعيــة لتمكيــن المشــاركين مــن تحســين 

مهــارات البحــث األكاديمــي والتعبيــر. 

ونظــم برنامــج (LADEP) 25 حلقــة دراســية واجتماعــات استشــارية علميــة مختلفــة متعلقــة بســبع فــروع 
مــن العلــوم فــي فتــرة 2020-2021، وفــي الفتــرة الـــ14 يُتــم مشــاركو (LADEP 2) حلقاتهــم الدراســية 
ليســتحقوا بذلــك الحصــول علــى شــهاداتهم. أمــا طــاب الصــف األخيــر مــن الليســانس الذيــن شــاركوا فــي 
»LADEP«-اختصــاص وأتمــوا حلقاتهــم الدراســية المقدمــة فــي (LADEP 2) فقــد أتمــوا أيضــا فترتــه الثامنــة. 
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(LADEP 2) مــت طلبــات فــي شــهري ســبتمبر-أكتوبر مــن أجــل الفتــرة الـــ16 مــن  وفــي فتــرة 2020-2021 ُقّدِ
 والفتــرة الـــ10 مــن (LADEP 1)، وُقِبــل المشــاركون فــي كلتــا المرحلتيــن مــن خــال مقابــات جــرت وجهــا 
لوجــه فــي يومــي 16-17 مــن أكتوبــر بالمركــز »إســام«. وألول مــرة يجمــع (LADEP) مشــاركيه للفتــرة 
الجديــدة، ثــم ينفــذ برامــج التعريــف واإلعــام لفتــرة 2020-2021 فــي يومــي 21-22 أكتوبــر. ومــن 
المخطــط لــه تقديــم مــا مجموعــه 26 حلقــة دراســية متنوعــة لمشــاركي (LADEP) بفتــرة 2021-2022 مــن 

خــال ثــاث مراحــل. 

ومــن أجــل التعريــف بالبرنامــج (LADEP) وتقديــم معلومــات عــن محتــواه بــدأ تنفيــذ برنامــج »يــوم فــي إســام« 
ابتــداء بشــهر ســبتمبر 2021 لفائــدة طــاب الليســانس فــي كليــات العلــوم اإلســامية واإللهيــات بإســتانبول. 
المشــاركون المتــاح لهــم فرصــة الوجــود فــي المركــز »إســام« طــوال اليــوم فــي نطــاق البرنامــج أتيــح لهــم أيضــا 
تجربــة اســتخدام مكتبــة المركــز »إســام« فــي الموقــع باإلضافــة إلــى التعريــف ببرامــج المركــز »إســام« وعقــد 
جلســات إعاميــة عــن طريقــة ســير البرنامــج (LADEP)وعــن محتــواه. والهــدف فــي نهايــة اليــوم مــن خــال 
الــردود الــواردة مــن مشــاركي البرنامــج هــو تحديــث مــا يأملــه ويترقبــه طــاب اإللهيــات مــن (LADEP). ومــن 
ناحيــة أخــرى كان الهــدف مــن برنامــج (يــوم واحــد فــي المركــز إســام) هــو أن يتمكــن المرشــحون ألنفســهم 
للمشــاركة فــي برنامــج (LADEP) مــن أن يختــاروا مــا يشــاؤون بوعــي أكبــر مســتفيدين مــن المعلومــات 

 (LADEP) المقدمــة لهــم عــن محتــوى وفــرص
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إحــدى النشــاطات الرئيســية لمركــز البحــوث اإلســا ميــة )إســام/İSAM( هــي نشــر الموســوعات والكتــب 
ــه  ــر ســنوية للتعريــف بأعمال ــة المعتمــدة، إضافــة إلــى نشــر تقاري ــة والمجــات األكاديمي والمؤلفــات البحثي
ــى العمــل  ــك إل ــي ينشــرها. ويهــدف المركــز بذل ــف باألعمــال الت ــم ونشــرات للتعري ومشــاريعه ونشــر قوائ
ــا وفــي  ــة الهادفــة فــي تركي ــادة عــدد المنشــورات العلمي لصالــح العالــم اإلســامي والباحثيــن مــن خــال زي
العالــم، وإتاحــة الوصــول إلــى األعمــال الكاســيكية والمؤلفــات الموثوقــة والمعياريــة. وفــق تعريــف رئاســة 
المجلــس المشــترك بيــن الجامعــات التركيــة الصــادر فــي تاريــخ 2019/10/17. فــإن منشــورات »إســام« 

ــة«.  ــة لتكــون »دار نشــر دولي تحقــق الشــروط المطلوب

نشــر المركــز »إســام« خــال عــام 2021 المنصــرم 4 أعــداد مجلــة محكمــة، ونشــرة وتقريــر واحــدة وعدديــن 
ــاً يشــكلون مــا  مــن القوائــم والنشــرات، و7 كتــب جديــدة بإجمالــي 16 مجلــدا، كمــا أعــادت نشــر 36 كتاب

مجموعــه 55 مجلــدا.

لاطاع على الموسوعات التي أعدها المركز للنشر: الصفحة 15-14.
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الكتب

يهــدف المركــز »إســام« إلــى النشــر فــي المجــاالت المختلفــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر العلميــة واألكاديميــة 
مــن أجــل وضــع بصمتــه فــي قطــاع العلــوم وزيــادة معــارف القــراء بشــكل عــام، حيــث كان حتــى عــام 2004 
ينشــر األطروحــات الخاصــة بباحثيــه، إضافــة إلــى بضــع مختــارات مــن أطروحــات الدكتــوراة فــي تخصصــي 
الشــريعة اإلســامية والعلــوم االجتماعيــة، وكذلــك بعــض الكتــب المحققــة وطبــق األصــل باللغــة العربيــة. 
تــم تأســيس مجلــس نشــر برئاســة د. إبراهيــم قالــن عــام 2005، وقــد قــام المجلــس بنشــر األبحــاث العلميــة 
والكتــب التــي تخاطــب القــراء بشــكل عــام ضمــن إطــار مشــاريعه الداخليــة. وبعدهــا تــرأس مجلــس النشــر 
د. ســيفي كنعــان وتــاه د. عمــر توركــر. بينمــا ترأســه منــذ عــام 2012 وحتــى يومنــا هــذا أ. د. محمــد ســعاد 
 مــرت أوغلــو. أعضــاء مجلــس النشــر هــم أ. د. جنيــد قايــا، أ. د. خالــد أوزكان، أ. د. إلهــان كوتلــوأر، 
 أ. د. عمــر توركــر، أ. د. ســميح جيهــان، د. طونجــاي بــاش أوغلــو، د. علــي خاقــان چــاووش أوغلــو، 

د. مصطفى دميراي، أردال جسار.

خضــع المركــز »إســام« إلعــادة هيكلــة منــذ عــام 2012، حيــث بــدأ يركــز علــى منــح الكتــب هويــة مســتمرة 
وتصميــم جديــد. ولهــذا الســبب قــام بتوظيــف محــرر مختــص فــي شــؤون النشــر االحترافيــة بــدوام كامــل، 
وأعــاد ترتيــب الساســل حتــى أصبحــت تنقســم إلــى 5 ساســل رئيســية. هــذه الساســل هــي سلســلة الكتــب 
النفيســة، وسلســلة الثقافــة األساســية، وسلســلة عيــون التــرا	، وسلســلة البحــو	 العلميــة وسلســلة الكتــب 
المرجعيــة. وقــد بلــغ عــدد األعمــال الصــادرة حتــى نهايــة عــام 2021 ضمــن إطــار هــذه الساســل 243 

عمــا. 

يتكفــل المركــز »إســام« بمراحــل اإلنتــاج والتحضيــر للنشــر بشــكل كامــل، ويتــم نشــر معظــم األعمــال ضمــن 
إصــدارات وقــف الديانــة التركــي (TDV) بشــعار المركــز »إســام« مــن قبــل مطابــع وقــف الديانــة، كمــا تقــوم 
مطابــع الوقــف بخدمــات الطباعــة والتوزيــع والبيــع. يتــم نشــر بعــض األعمــال الصــادرة عــن المركــز »إســام« 
تحــت مســمى "طبعــة مشــتركة"، ويكــون بالتعــاون مــع رئاســة الشــؤون الدينيــة ورئاســة مؤسســة المخطوطــات 
التركيــة داخــل تركيــا أو بالتعــاون مــع ناشــرين ومؤسســات خبيــرة ومختــارة خــارج تركيــا ضمــن إطــار 
البروتوكــوالت التــي يتــم برمهــا معهــم ليتــم إيصــال هــذه األعمــال إلــى دائــرة أوســع مــن القــراء والباحثيــن 

حــول العالــم.
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تخضــع األعمــال المقدمــة إلــى المركــز »إســام« مــن أجــل النشــر مــع األعمــال المطلوبــة والمخطــط لهــا مــن 
قبــل مؤسســة مــا إلــى عمليــات تحكيــم أكاديميــة، حيــث يتــم الحصــول علــى دعــم مــن محّكــم ومحــّرر بشــكل 
خــاص مــن أجــل األطروحــات التــي يجــب تحويلهــا مــن أطروحــات إلــى كتــب، كمــا يعمــل المركــز »إســام« 
مــع خبــراء فــي مجــال التدقيــق اللغــوي والنحــوي لمراجعــة األعمــال قبــل المرحلــة األخيــرة، وبعدهــا تمــر 
الكتــب أخيــًرا بمراحــل دراســة األســلوب والقــراءة النهائيــة ليتــم بعدهــا إعــداد السلســلة الخاصــة بهــا ونشــرها 

بتصميــم جميــل ومقــروء.

يقــدم المركــز »إســام« ضمــن إطــار مشــروع العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية، والعصــور المتأخــرة 
مــن الحضــارة اإلســامية ومشــاريع الموســوعات المختلفــة األخــرى التــي تحتــوي علــى إصــدارات لألعمــال 
الكاســيكية التــي ســاهمت فــي تاريــخ العلــم والفكــر اإلســامي، أعمــاالً معــدة للنشــر والقراءة تحــت العامة 
التجاريــة لمركــز »إســام« بمختلــف األنــواع، مثــل الموســوعات والقواميــس والمؤلفــات (ســواء لكاتــب واحــد 
أو عــدة ُكتَّــاب) والدراســات البحثيــة والنســخ وغيرهــا الكثيــر، وذلــك بأشــكال مختلفــة، منهــا حجــم الجيــب 
والحجــم األكاديمــي والحجــم الكبيــر واألغلفــة الكرتونيــة واألغلفــة الصلبــة واإلصــدارات الراقيــة. خطــط 
ــاب خصيًصــا خــال الســنوات العشــر  ــل عــدة كّت ــة محــررة مــن قب المركــز »إســام« ونشــر مؤلفــات تجميعي
األخيــرة، حيــث تتألــف هــذه المؤلفــات مــن مخرجــات بحثيــة ومقــاالت أصليــة تمــت كتابتهــا للمــرة األولــى 
ــا العشــرين عالًمــا، وذلــك ضمــن  مــن قبــل علمــاء ال يقــل عددهــم عــن عشــرة، وقــد يتجــاوز عددهــم أحياًن
إطــار الخطــة التــي يضعهــا محــرر الكتاب/المشــروع المحــدد مــن قبــل مجلــس النشــر فــي المركــز »إســام« 
فيمــا يتعلــق بالتخصــص العلمــي أو الموضــوع أو العلمــاء، وهــو أمــٌر يصعــب حصــره مــن قبــل كاتــب/ باحــث 

واحــد لعمقــه الشــديد وســعته الهائلــة. 

لاطاع على الئحة األعمال الصادرة ضمن إطار المشاريع: الصفحة 23.
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سلسلة الثقافة األساسيَّة )كل المنشورات تحت هذه السلسلة باللغة التركّية(

الكتب المعاد طبعها

خليل إنالجيق، الساطين العثمانيون في عهد التأسيس، 2010، (ط 10)، 2021.	�

فريدون أَمَجن، الساطين العثمانيون في عهد اإلمبراطورية 1، 2011؛ (ط 5) 2021.	�

فريدون أَمَجن، الساطين العثمانيون في عهد اإلمبراطورية 2، 2016؛ (ط 4) 2021.	�

سلجوق مائم، سنان بن عبد المنان، 2010؛ (ط 3) 2021.	�

سلجوق مائم، الفن اإلسامي، 2010؛ (ط 4) 2021.	�

إبراهيم قالين، اإلسام والغر	، 2007؛ (ط 17 و18) 2021.	�

إسماعيل ييگيت، األمويون، 2016؛ (ط 6 و7) 2021.	�

محمد أوزدمير، األندلس، 2014؛ (ط 8) .2021	�

ناهدة بوزقورت، العباسيون، (750-1258)، 2014؛ (ط 8) .2021	�

سالمة ليلى گُورقان، اليهوديَّة بخطوطها العريضة، 2014؛ (ط 7) .2021	�

شيناسي گُوندوز، النصرانيَّة، 2006؛ (ط 10) .2021	�

إلياس چلبي، أسس العقيدة اإلْساِميَّة، 2009؛ (ط 8) .2021	�

محمد پاچاجي، مدخل إلى القرآن، 2006؛ (ط 11) .2021	�

علوي مراد قياڤوز - أحمد صائم قياڤوز، مدخل إلى علم الكام، 2010؛ (ط 6) .2021	�

طوران قوج، جمالية اإلسام، 2008؛ (ط 10) .2021	�

سونماز قوتلو، األتراك والتصور اإلسامي، 2011؛ (ط 4) 2021.	�

جاسم آوجي (تحرير)، خاتم األنبياء محمد عليه الصاة والسام، 2007؛ (ط11) 2021.	�
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سلسلة عيون التراث اإلسالميَّة

الكتب الجديدة:

شيخ اإلسام أبو السعود بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا	 الكريم، تحقيق: محمد طه بويالق، أحمد 	�

أيتب، ضياء الدين القالش، محمد عماد النابلسي، 9-1، 2021.

ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي، تحقيق: شنول صيان، 2021.	�

علي القوشجي عاء الدين علي بن محمد السمرقندي، حاشية علي القوشجي على شرح الكشاف للتفتازاني، 	�
تحقيق: محمد جيجك، 2021.

أبو المعين النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 2021.	�

شمس األئمة السرخسي، شرح الجامع الصغير، تحقيق: أرطغرل بوينوقالن، 2-1، 2021.	�

الكتب المعاد طبعها:

رحمة اهلل الهندي، إظهار الحق، (ترجمة: علي ناملي، رمضان موصلو)، 1-2، 2012، (ط 3) 2021.	�

ركن الدين عبيد اهلل السمرقندي، جامع األصول في بيان القواعد الحنفيَّة والشافعيَّة في أصول الفقه، تحقيق: 	�
اهلل شمشك، 1-2، 2020؛ (ط2 و3) 2021. عصمت غريب 

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف الجرجاني، حاشية 	�
التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف آلطاش، محمد علي قوجا، محمد يتيم، 

صالح كون آيدن، 1-3، 2020؛ (ط2)، 2021.

أبو منصور الماتريدي، كتا	 التوحيد، ترجمة تفسيريَّة (ترجمة: بكر طوبال أوغلي)، 2002؛ (ط 17)، 2021.	�

حسام الدين حسين السغناقي، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 1-2، 2020؛ (ط2)، 2021.	�

شمس األئمة السرخسي، شرح الجامع الصغير، تحقيق: أرطغرل بوينوقالن، 1-2، 2021؛ (ط2)، 2021.	�

يوسف بن هال الصفدي، كشف األسرار وهتك األستار، تحقيق: بهاء الدين دارتما، 1-5، 2019؛ (ط2)، 2021.	�

شيخ بدر الدين، التسهيل شرح لطائف اإلشارات، تحقيق: مصطفى بولند داداش، 1-3، 2019؛ (ط2)، 2021.	�
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سلسلة البحوث العلمية

الكتب الجديدة

محمد جيجك، علي القوشجي مفسًرا، 2021.	�

محمد ماجد سوفگيلي، مفهوم القياس عند الجويني، 2021.	�

الكتب المعاد طبعها:

خليل اينالجيق، التاريخ اإلداري واالقتصادي للعثمانيين، 2011؛ (ط 4) 2021.	�

الفلسفة اإلسامية: التاريخ والمشاكل، (تحرير: محمد جنيد قايا)، (2013؛ (ط 10) 2021.	�

حلمي دمير، األساس المنطقي للدليل واالستدالل: العهود المتقدمة لعلم الكام السني نموذًجا، 2012، (ط2)، 	�
.2021

عدالت چاكر، عبد القادر الجياني والقادرية في "نفحة الرياض العلية" لمحمد رفعت أفندي، 1-2، 2012؛ 	�
.2021 (ط2)، 

فخر الدين الرازي في عهد تحول الفكر اإلسامي، (تحرير: عثمان دمير – عمر توركر)، 2013؛ (ط 3) 2021. 	�

عاصم جنيد كوكسال، ماهية وغاية أصول الفقه، 2008؛ (ط4)، 2021.	�

صالح كسگين، إشكالية فهم األحاديث، 2016؛ (ط3)، 2021.	�

عثمان غازي أوز كودنلي، الساجقة، الجزء األول – تاريخ الدولة السلجوقية العظمى )1040-1157(، 2013؛ 	�
(ط 7) 2021.

الطرق الصوفية في تركيا: التاريخ والثقافة، (تحرير: سميح َجيهان)، 2015؛ (ط 3) 2021.	�

عمر توركر، إمكانّية المعرفة الميتافيزيقية عند ابن سينا، 2010، (ط3) 2021.	�
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سلسلة الكتب المرجعّية

الكتب المعاد طبعها:

الموسوعة اإلسامية األساسّية (تحرير: طونجاي باش أوغلو)، 1-8، 2019، (ط5، منقحة) 2021.	�

المنشورات الجديدة

سلسلة البحوث العلمّية

محمد جيجك، علي القوشجي مفسًرا، 2021.	�

يمكننا القول إن بعض الشــروحات والحواشــي التي تم تأليفها على 
تفســير الكشــاف للزمخشــري الذي أثر بشــكل جذري على دراســات 
التفســير الاحقــة، قــد أصبحــت نقطــة جــذب فــي مجــال التفســير. 
إحــدى هــذه الحواشــي حاشــية علــى تفســير الكشــاف للتفتازانــي (ت. 
792هـــ/1390م). هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت علــى 
هــذه الحاشــية ومنهــا كتــاب علــي القوشــجي (ت. 879هـــ/1474م) 
واســمه حاشــية علــي القوشــجي علــى شــرح الكشــاف للتفتازانــي. 
رغــم كونــه أحــد أشــهر علمــاء عصــره إال أنــه ال يســعنا أن نقــول إن 

علــي القوشــجي يمتلــك قــدراً كافيــاً مــن العلــم والمعرفــة بشــأن الكتــاب وعلــم التفســير. 

يتنــاول هــذا العمــل تفســير علــي القوشــجي للحاشــية التــي كتبهــا التفتازانــي علــى حاشــية الكشــاف، لــذا فهــو 
يعــّرف بشــكل تفصيلــي بعلــي القوشــجي وبكتابــه، ويوضــح األثــر الــذي تركــه فــي علــم التفســير مــن خــال 

ذكــر آرائــه بشــأن أصــول التفســير وشــرحه لآليــات.

يتيح علي القوشجي باعتباره مفسراً المجال أمام استيعاب االستمرارية والتطور معاً في ميدان التفسير.
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محمد ماجد سوفگيلي، مفهوم القياس عند الجويني، 2021.	�

إمــام الحرميــن الجوينــي (ت.478هـــ/1085م) هــو رائــد العلمــاء المفكريــن 
فــي العالــم اإلســامي بأعمالــه المميــزة وطابــه المختصيــن وآراءه الفريــدة 

واكتشــافاته األصليــة ووجهــات نظــره المختلفــة.

تنــاول الجوينــي مســألة القيــاس بأكثــر األشــكال شــمولية، حيــث أظهــر دهــاءه 
الشــديد فــي كتابــه البرهــان الــذي يُطلــق عليــه لقــب لغــز األمــة لفصاحــة 

لغتــه الشــديدة وأســلوبه العميــق، يعتبــر هــذا الكتــاب للجوينــي أحــد أهــم المؤلفــات فــي أصــول الفقــه علــى 
طريقــة العلمــاء المتكلميــن. وقــد أصبــح الجوينــي رائــداً صاحــب بصمــة فــي تاريــخ المقاصــد وأحــد واضعــي 
النظريــات المؤسســين لفكــر المقاصــد بفضــل االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا والحداثــة التــي أضافهــا علــى 
فكــر المقاصــد فــي ســياق مســائل القيــاس والتعليــل. رغــم أنــه اتبــع نهج اإلمــام الشــافعي (ت. 204هـ/820م) 
وآمــن بمعتقداتــه بشــكل عــام فــي بحثــه عــن التــوازن بيــن ســعة مصطلــح المصلحــة وضيــق مصطلــح اللفــظ، 

إال أنــه وضــع نظرياتــه الخاصــة فــي العديــد مــن المســائل وفــي مقدمتهــا القيــاس.

شيخ اإلسام محمد أبو السعود العمادي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتا	 الكريم 	�
)تحقيق. محمد طه بويالق، ضياء الدين القالش، أحمد آيتب، محمد عماد النابلسي(، 

I-IX. 2021

قــام المركــز »إســام« بتحقيــق كتابإرشــاد العقــل الســليم 
إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم (9 مجلــدات إحداهــا مراجعــة 
وفهــارس) ضمــن إطــار "مشــروع العصــور المتأخــرة مــن 
الحضــارة اإلســامية الــذي أطلقتــه عــام 2012 مــن أجــل 
دراســة األبعــاد العلميــة والفكريــة لعصــر المتأخريــن فــي 
(ت.  أفنــدي  الســعود  أبــو  كان  اإلســامية.  الحضــارة 
الســلطان  عهــد  فــي  اإلســام  شــيخ  982هـــ/1574م) 
ــاً بعــده، ويعتبــر  ســليمان القانونــي ولمــدة 30 عامــاً تقريب
تفســيره الشــهير هــذا أحــد التفاســير الحذقــة الرائــدة. علــى 
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الرغــم مــن وجــود العديــد مــن اإلصــدارات والمنشــورات للكتــاب فــي الماضــي، إال أن هــذه الطبعــة التــي 
نشــرها المركــز »إســام« قــد أكملــت أوجــه القصــور وصححــت أخطــاء المنشــورات األخــرى مــن جوانــب 
مختلفــة، ال ســيما مــن حيــث اعتمــاد النســخة المكتوبــة بخــط المؤلــف ومنهواتــه (ماحظــات المؤلــف 

التفســيرية) للمــرة األولــى.

يقــوم وقــف الديانــة التركيــة بطباعــة الكتــاب بالغــاف الفنــي والكرتونــي وإتمــام عمليــات بيعهــا وتوزيعهــا 
داخــل تركيــا.

ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي، تحقيق: شنول صيان، 2021.	�

شــرح عقــود رســم المفتــي هــو كتــاٌب هــاٌم يتنــاول بشــكل منظــم المبــادئ التــي 
تنظــم شــؤون التفضيــل واإلفتــاء التــي لهــا شــأنها فــي المذاهــب. مؤلــف هــذا 
الكتــاب هــو ابــن عابديــن أحــد الفقهــاء األحنــاف الرائديــن والمشــهورين فــي 
نهايــة العصــر العثمانــي، ويعــد الكتــاب أشــهر وأشــمل األعمــال المســتقلة التــي 
تناولــت "أصــول الفتــوى" أو كمــا تعــرف "رســم المفتــي" فــي المذهــب الحنفــي.

رغــم شــهرته وأهميتــه البالغــة إال أنــه ال يوجــد حتــى اآلن أثــر علمــي يتحــدث عــن كتاباتــه، لــذا تــم إعــداد 
ذلــك الكتــاب للنشــر بمــا يتناســب مــع المقاييــس العلميــة العامــة وأســس مركــز البحــوث اإلســامية »إســام« 
فــي التحقيــق. تــم نشــر هــذا الكتــاب مــن قبــل المركــز »إســام« ضمــن إطــار "مشــروع العصــور المتأخــرة مــن 
ــة  ــات توضيحي ــى معلوم ــوي عل ــي تحت ــد لفــت األنظــار بالماحظــات القيمــة الت الحضــارة اإلســامية ، وق

وتصحيحيــة وإضافيــة مــن تعليقــات وحواشــي علمــاء مــن أصــل هنــدي وباكســتاني. 

يقــوم وقــف الديانــة التركيــة بطباعــة بطباعــة الكتــاب بالغــاف الفنــي والكرتونــي وإتمــام عمليــات بيعهــا 
وتوزيعهــا داخــل تركيــا.
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علي القوشجي عاء الدين علي بن محمد السمرقندي، حاشية علي 	�
جيجك،  محمد  تحقيق:  للتفتازاني،  الكشاف  شرح  على  القوشجي 

.2021

تــم نشــر وتحقيــق حاشــية علــي القوشــجي (ت. 879هـــ/1474م) علــى شــرح 
الزمخشــري (ت. 538هـــ/1144م)  لكتــاب  هـــ/1390م)  التفتازانــي (ت. 792 
فــي التفســير المســمى بالكشــاف ضمــن إطــار »مشــروع العصــور المتأخــرة مــن 

اإلســامية«. الحضــارة 

لقــد أثــر الكشــاف للزمخشــري بشــكل عميــق علــى أعمــال التفســير التــي صــدرت بعــده وخصيصــاً مــن 
حيــث العلــوم اللغويــة وقــد تشــكل تــراث حــول هــذا الكتــاب؛ حيــث إن هنــاك أكثــر مــن 300 شــرح 
وحاشــية لكتــاب الكشــاف. وشــرح التفتازانــي للكشــاف هــو أحــد أكثــر األعمــال تأثيــراً مــن بيــن الشــروحات 
والحواشــي المكتوبــه عنــه. أمــا الشــرح الناقــد لشــرح التفتازانــي الــذي كتبــه الســيد الشــريف الجرجانــي (ت. 
816هـــ/1413م) فقــد أدى إلــى كثــرة شــروحات وحواشــي الكشــاف. بينمــا تأثــر جــزء كبيــر مــن الشــروحات 
الاحقــة بهذيــن الكتابيــن، كانــت الحواشــي كلهــا تقريبــاً حولهمــا. حيــث دعــم بعــض أصحــاب الحواشــي 
التفتازانــي، بينمــا دعــم البعــض اآلخــر الجرجانــي، وكان هنــاك مــن لعــب دور المحّكــم بيــن كا الشــرحين.

إن حاشــية علــي القوشــجي علــى شــرح الكشــاف للتفتازانــي لعلــي القوشــجي هــي النمــوذج األول المكتــوب 
عــن شــرح التفتازانــي فــي أدب الحواشــي. كتــب علــي القوشــجي فــي مقدمتــه لشــرح التفتازانــي حاشــية حتــى 

اآليــة الثانيــة مــن ســورة البقــرة وأجــاب علــى انتقــادات الجرجانــي.

يقــوم وقــف الديانــة التركيــة بطباعــة الكتــاب بالغــاف الفنــي والكرتونــي وإتمــام عمليــات بيعهــا وتوزيعهــا 
داخــل تركيــا.
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أبو المعين النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق: علي طارق زياد 	�
يلماز، 2021.

أبــو المعيــن النســفي هــو عالــٌم قــام بتنظيــم مدرســة علــم الــكام التــي بــدأت مــع 
أبــي حنيفــة وتشــّكلت عبــر جهــود اإلمــام الماتريــدي الــذي يعتبــر  أحــد أهــم 
ــا فيمــن جــاء بعــده مــن  ــًرا بالًغ ــرك النســفي أث ــي كتبهــا فقــد ت ــه الت أتباعــه. بمؤلفات
أتباعــه. يعتبــر كتــاب النســفي هــذا مــن حيــث المحتــوى والمنهجيــة ملخصــاً لكتابــه 

ــة. ــكام المســمى بتبصــرة األدل ــم ال ــي  عل المتكامــل ف

يعتبــر كتــاب التمهيــد مــن مصنفــات علــم الــكام المؤلفــة فــي العهــود المتقدمــة، وقــد تنــاول األســس العقديــة 
علــى منهــج المدرســة الماتريديــة مدللــة بطريقــة مختصــرة. أفــاد النســفي أنــه كتــب هــذا الكتــاب مــن أجــل 
توضيــح آراء كبــار أهــل الســنة فــي الماضــي بشــأن األســس العقائديــة وعلــم التوحيــد، وذلــك بنــاًء علــى طلــب 
شــخص لــم يذكــر اســمه ولكــن تبيــن أنــه أحــد القــادة السياســيين الهاميــن والمؤثريــن فــي ذلــك العصــر. وقــد 
حــاول إثبــات المســائل المذكــورة فــي كتابــه الــذي تــم تأليفــه وفــق مــا يُعــرف اليــوم "بالطريقــة الدالليــة " مــن 
خــال األدلــة العقليــة والنقليــة. وقــد بلــغ عــدد اآليــات واألحاديــث التــي استشــهد فيهــا كأدلــة نقليــة عــدداً ال 

يســتهان بــه.

نشــر المركــز »إســام« عــام 2020 كتــاب التســديد الــذي احتــوى علــى النســخ األقــدم واألكثــر مصداقيــة مــن 
نصــوص التمهيــد القديــم المتوفــر علــى هيئــة أجــزاء بعــد التحقــق منهــا وإرفاقهــا بحاشــية التســديد.

يقــوم وقــف الديانــة التركيــة بطباعــة الكتــاب بالغــاف الفنــي والكرتونــي وإتمــام عمليــات بيعهــا وتوزيعهــا 
داخــل تركيــا.
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شمس األئمة السرخسي، شرح الجامع الصغير، تحقيق. 	�
أرطغرل بوينوكالن، 1-2، 2021

ــر شــمس األئمــة السرخســي (ت. 483هـــ/1090م) أحــد أهــم  يعتب
ممثلــي الفقهــاء األحنــاف فــي بــاد مــا وراء النهــر في آســيا الوســطى. 
ويعــد أحــد العلمــاء القادريــن علــى االجتهــاد فــي المذهــب الحنفــي 
ــات األئمــة  ــي رواي ــر المذكــورة ف ــة غي ــق بالمســائل الفقهي فيمــا يتعل
المؤسســين للمذهــب. كتــاب السرخســي هــذا هــو شــرٌح للجامــع 
تــراث  فــي  الروايــة«  »ظاهــر  بـــ  المســماة  األعمــال  أحــد  الصغيــر 

المذهــب، الــذي ألفــه محمــد بــن الحســن الشــيباني (ت. 189هـــ/805م) أحــد األئمــة المؤسســين للمذهــب 
الحنفــي.

ــر  ــه فــي الســجن عب ــر مــن مؤلفات ــر إضافــة إلــى عــدد كبي ــاب شــرح الجامــع الصغي لقــد ألــف السرخســي كت
اإلمــاء علــى طابــه. يتميــز هــذا الشــرح للسرخســي بأنــه شــرٌح للجامــع الصغيــر حافــظ علــى طريقــة وترتيــب 
اإلمــام محمــد األصليــة فــي كتابــه، وذلــك علــى عكــس نســخ »الجامــع الصغيــر« المعروفــة األخــرى ، ممــا 

أكســب هــذا الشــرح أهميــة بالغــة.

تــم نشــر النســخة المكتوبــة المعروفــة الوحيــدة لشــرح الجامــع الصغيــر فــي مجلديــن مــن قبــل المركــز »إســام« 
بعــد تحقيقهــا مــن قبــل عضــو مجلــس النشــر والتحقيــق فــي المركــز أ. د. أرطغــرل بوينوكالــن. ولهــذا يمتلــك 

هــذا العمــل ميــزة كونــه األقــدم بيــن الشــروحات المطبوعــة للجامــع الصغيــر.

ــي ومــن بينهــا هــذا العمــل، وإتمــام  ــي والكرتون ــاب بالغــاف الفن ــة بطباعــة الكت ــة التركي يقــوم وقــف الديان
عمليــات بيعهــا وتوزيعهــا داخــل تركيــا، بينمــا تقــوم دار الرياحيــن للنشــر فــي بيــروت بعمليــات طباعتهــا 

بالغــاف الفنــي وبيعهــا وتوزيعهــا خــارج القطــر.
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النشرات الدورية

مجلة البحوث اإلْسالِميَّة

مجلــة البحــوث اإلْســاِميَّة المحّكمــة التــي بــدأ المركــز »إســام« بإصدارهــا منــذ 
عــام 1997، تُصــدر عدديــن فــي الســنة (تمــوز وكانــون الثانــي). تــمَّ فــي عــام 

2021 إصــدار العدديــن 45، و46. 

مجلة البحوث العثمانّية

مجلــة البحــوث العثمانّيــة مجلــة علميــة دوليــة محكمــة بــدأت بالصــدور فــي عــام 
1980 بقيــت حتــى عــام 2009 تصــدر فــي دار أنــدرون للنشــر لصاحبهــا الســيد 
إســماعيل أوزدوغــان (ت. 2012م). واعتبــاًرا مــن عــام 2010 بــدأ المركــز 
»إســام« بإصدارهــا، بشــكل عدديــن ســنويًّا. اعتبــاًرا مــن العــدد 46 عــام 2015 
تســتمّر فــي الصــدور كمجلــة للمركــز »إســام« وجامعــة إســتانبول 29 مايــو. تــمَّ 

فــي عــام 2021 إصــدار العدديــن 57 و58.

نشرة وتقرير »إسام«

ــة  ــة والعربيَّ ــة واإلنجليزيّ يتــم نشــر نشــرة وتقريــر »إســام« ســنويًّا باللغــات التركيَّ
ــة، ومكتبتــه،  لإلعــام بأخبــار مشــاريع »إســام« ومنشــوراته، وبرامجــه التعليميَّ
عــن  ولإلعــان  الحديثــة،  والتطــورات  الجديــدة  األعمــال  عــن  ولإلخبــار 
ــدروس فــي مركــز »إســام«  ــة مثــل الِمَنــح والمحاضــرات وال الفعاليــات العلميَّ
وخارجــه. فــي عــام 2021 تــمَّ نشــر العــدد 47 الــذي يحــوي فعاليــات »إســام« 

فــي عــام 2020.
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الكتالوج )الكتاب التعريفي( 

نشــر المركــز »إســام« العديــد مــن أعمــال التأليــف والتحقيــق والطباعــة وفــق األصــل والترجمــة ضمــن إطــار 
مشــروعين ضخميــن (مشــروع العصــور المتقدمــة مــن الحضــارة اإلســامية ومشــروع العصــور المتأخــرة 
ــة أو بالتعــاون مــع مؤسســات أخــرى داخــل القطــر  ــه التجاري مــن الحضــارة اإلســامية) تحــت اســم عامت
وخارجــه. تــم رفــع القائمــة التعريفيــة المعــدة بثــاث لغــات (التركيــة واإلنجليزيــة والعربيــة) علــى موقــع 
isam.org.tr لمــن يرغــب بالحصــول علــى أعمــال المركــز مــن داخــل القطــر وخارجــه. ســيتم تحديــث القائمــة 

ورفعهــا علــى الموقــع اإللكترونــي كلمــا تــم نشــر أعمــال جديــدة ضمــن إطــار مشــاريع المركــز.

قائمة التعريف باألعمال العربية للمركز »إسام« 01/2021

قائمة التعريف باألعمال العربية للمركز »إسام« 02/2021
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النشرات المشتركة

الجديدة

مجلة البحو	 العثمانّية، العدد 57، طبعة مشتركة بين (إسام) وجامعة إستانبول 29 مايو، 2021.	�

مجلة البحو	 العثمانّية، العدد 58، طبعة مشتركة بين (إسام) وجامعة إستانبول 29 مايو، 2021.	�

المعاد طبعها

الموسوعة اإلسامية األساسّية (تحرير: طونجاي باش أوغلو)، 1-8، 2019؛ طبعة مشتركة بين وقف الديانة 	�
التركي و»إسام« وجريدة صباح، (ط6) 2021.

ركن الدين عبيد اهلل السمرقندي، جامع األصول في بيان القواعد الحنفيَّة والشافعيَّة في أصول الفقه، تحقيق: 	�
عصمت غريب اهلل شمشك، غاف فني، 1-2، 2020؛ طبعة مشتركة بين وقف الديانة التركي و»إسام« ودار 

.2021 (ط3)  الرياحين، 

محمود بن عبد الرحمن اإلصفهاني، تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد، السيد الشريف الجرجاني، حاشية 	�
التجريد، مع منهوات الجرجاني والحواشي األخرى، تحقيق: أشرف آلطاش، محمد علي قوجا، محمد يتيم، 
صالح كون آيدن، غاف فني، 1-3، 2020؛ طبعة مشتركة بين وقف الديانة التركي و»إسام« ودار الرياحين، 2-1، 

(ط2) 2021.

حسام الدين حسين السغناقي، التسديد في شرح التمهيد، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، 1-2، غاف فني، 2020؛ 	�
طبعة مشتركة بين وقف الديانة التركي و»إسام« ودار الرياحين، (ط2) 2021.

شمس األئمة السرخسي، شرح الجامع الصغير، تحقيق: أرطغرل بوينوقالن، 1-2، غاف فني، 2021؛	�
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مــا زالــت مكتبــة المركــز »إســام« تقــدم خدماتهــا وفقــا لغــرض إنشــائها بتلبيتهــا بشــكل أساســي حاجــات لجــان 
التأليــف والتحريــر الخاصــة باإلصــدار الثانــي »للموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« و»الموســوعة 
اإلســامية اإلنجليزية« إلى المصادر، كما توفر منذ نشــأتها إلى اآلن لرجال العلم والباحثين الذين يقومون 
باألبحــاث العلميــة واألكاديميــة مجموعــاِت الكتــب والمجــات، وكذلــك قواعــد البيانــات األكاديميــة التــي 

أنتجتهــا هــي نفســها فــي مجــال العلــوم االجتماعيــة والبشــرية، وعلــى رأســها مجــال اإللهيــات. 

وفــي ظــل الظــروف العاديــة تقــدم مكتبــة المركــز »إســام« خدماتهــا للباحثيــن المحلييــن واألجانــب فيمــا 
بيــن الســاعتين 09:00-23:00 كل يــوم علــى مــدار األســبوع. أمــا فــي نطــاق التدابيــر المتخــذة بســبب وبــاء 
ثــت علــى فتــرات  الفيــروس التاجــي طــوال عــام 2021 فــإن ســاعات العمــل وقــدرة القــراء اليوميــة قــد ُحّدِ
منتظمــة وفقــا للتطــورات، واســتمرت خدمــة قبــول القــراء بالمواعيــد عبــر مواعيــد. (أنظــر الصفحــة ؟ فيمــا 

يتعلــق بتدابيــر الوبــاء فــي المركــز »إســام«) 

 وقد استفاد من مكتبتنا 175 باحثا يوميا مدار العام بعد أن بلغ عدد أعضائها 38.452 عضوا عام 2021. 
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إن مكتبــة المركــز »إســام« مكتبــة متخصصــة امتلكــت عــام 2021 مجموعــة غنيــة مــن األعمــال العلميــة فــي 
مجــال الدراســات اإلســامية والعلــوم االجتماعيــة مجموعهــا 9926 كتابــا (2646 بالشــراء، و6773 متبــرع 
ــا (650 بالشــراء، و3196 متبــرع بهــا،  بهــا، و410 بالمقايضــة، و97 بطــرق أخــرى) و4291 منشــورا دوري

و445 بالمقايضــة). 

وفيما يلي قائمة باألعمال العلمية التي اكتسبتها المكتبة في نهاية عام 2021: 

عدد التبرعات من مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
325.705 عدد الكتب

4563 عدد المجات مجلة، منها 906 متابعة بانتظام (نحو 234.202 عدد)
18.569 عدد المستندات

450 ميكروفيش وميكروفيلم 
5.400 طبعات مختلفة
1.726 األقراص المضغوطة
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ــة عــن  ــن ميكروفيلمــات مــع نســخها الرقمي ــدة الباحثي ــة المركــز »إســام« لفائ ــدم مكتب ــب هــذا تق ــى جان وإل
29.557 ســجا مــن ســجات القضــاء التــي تشــمل محفوظــات المشــيخة الموجــودة فــي المحفوظــات 
بالمكتبــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتلقــى الباحثــون العاملــون فــي جامعــات مختلفــة فــي األناضــول مســتندات 

ــر خدمــة الشــحن. وخــال عــام 2021 تلقــى 1730 شــخصا 3933 وثيقــة.  عب

تبرعات لمكتبة »إسام« 
فيما يلي قائمة باألشخاص والمؤسسات التي تبرعت بالكتب إلى مكتبة المركز »إسام« عام 2021: 

عدد تبرعات لمكتبة )إسام( عدد تبرعات لمكتبة )إسام(
906 إنجي أنِگينون 640 أ.نجاتي آقگُور 
286 قهرمان شاقول 102 أحمد أوزيل 
132 كريمة أليبيوك  69 البركة للثقافة والفن والنشر 

1037 مراد بارداقجي 3624 عاصم گُولتكين 
522 أوغوزخان دونماز  205 عزمي بلكين 
103 أوكتاي أونلو  111 عزمي أوزجان 
121 أوتيكان نشريات  83 بتول طرابزونلو 
76 راشد كوچوك  126 جودت شانلي 
90 سير للنشر  147 المكتبة الوطنية التابعة لرئاسة الجمهورية 

505 تيمور قوجا أوغلو  396 دنيز أرَدل 
169 ولي ماوي 405 أشرف َبنِگي أوزبيان 
227 زكي كانتيل  1295 فخر الدين قباوة
199 ياشار يوموشاك 549 عفت قره علي أوغلو
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تبرعات من مكتبة »إسام« 

تتبرع مكتبة »إسام« إلى مكتبات مؤسسات مختلفة بمؤلفات متكررة حصلت عليها بمختلف الطرق. 

وفيما يلي قائمة بأسماء المؤسسات التي تبرعت مكتبة »إسام« لصالحها عام 2021: 

أخبار عن المكتبة 

�	)YGD( »صدرت أعداد جديدة من »مجلة مجات الصادرة حديثا ومحتوياتها

ــة المركــز »إســام« بانتظــام، علــى  ــا ومحتوياتها«والتــي تتابعهــا مكتب تحــوي »مجلــة مجــات الصــادرة حديث
فهــارس ومحتويــات الدوريــات ال ســيما الصــادرة باللغــات األجنبيــة، ويجــري إعدادهــا غالبــا مــرة كل ثاثــة 

عدد تبرعات من مكتبة )إسام(
1788 وقف عبد اهلل تيفنيكلي إیثار

44 معهد حروب جناق قلعة
590 كلية العلوم اإلسامية بجامعة جانكيري قره تكين
409 كلية العلوم واآلداب بجامعة حران
42 ثانوية األناضول حسين عوني سوزان

1148 مكتبة أ. د. فؤاد سزكين بجامعة إغدير
1102 جامعة إستانبول 29 مايو 
691 جامعة قرق قلعة
569 كلية العلوم اإلسامية بجامعة موش ألب أرسان 
860 وقف أوكجوالر (الرماة)
125 مديرية المدينة للشباب والرياضة بوالية شرناق
553 كلية التربية جراح باشا حسن علي يوجل بجامعة إستانبول
75 ثانوية األناضول تنزيلة أردوغان لألئمة والخطباء، البنات بوزارة التربية الوطنية

920 عمادة كلية اإللهيات التابعة لرئاسة جامعة قسطموني
469 كلية اإللهيات بجامعة قرق قلعة
82 ثانوية األناضول غوزجيبابا نصرت سونوك لألئمة والخطباء
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أشــهر. صــدر منهــا عــام 2021 العــدد 90 و91 و92. ويمكــن الحصــول علــى جميــع أعــداد هــذا المنشــور 
بصيغــة بــي دي آف علــى موقــع »إســام«. 

مجموعة بورا كسكينر )Bora Keskiner( ُفتحت للبحث 	�

ُفتحــت للبحــث مجموعــة بــورا كســكين أر المتكونــة مــن 366 وثيقــة و1204 صفحــة والمصنفــة تحــت 124 
ملفــا. وتتشــكل رســائل صــادق كــورج ومحمــد جيــان وخليــل جــان أهــم جــزء فــي المجموعــة التــي تتضمــن 

أيضــا دفتــر الماحظــات والماحظات المســودة. 

�	)Prof.Dr. İsmail E. Erünsal( جائزة لألستاذ الدكتور إسماعيل أ. أرونصال

بمناســبة األســبوع الســابع والخمســين للمكتبــات حصــل المستشــار العلمــي لمكتبــة »إســام« أ. د. إســماعيل 
أ. أرونصــال علــى »جائــزة علــي أميــري« مــن المديريــة العامــة للمكتبــات والمنشــورات التابعــة لــوزارة الثقافــة 

فــي الجمهوريــة التركيــة.

عرض تقديمي وندوة بعنوان »مكتبة مركز البحو	 اإلسامية »)إسام/İSAM(« ونشاطاتها«	�

قــدم الســيد مصطفــى بيــرول أولكــر مديــر مكتبــة مركــز البحــوث اإلســامية »إســام« ومركــز التوثيــق عرضــاً 
تعريفيــاً بنشــاطات وأعمــال قواعــد البيانــات التــي يتــم إجراؤهــا فــي مكتبــة المركــز »إســام« ، وذلــك فــي ورشــة 
عمــل »مكتبــات التاريــخ وعلــم اآلثــار« فــي تركيــا خــال اســبوع المكتبــات الســابع والخمســين الــذي نظمــه 
مركــز حضــارات األناضــول للبحــوث فــي جامعــة كوتــش )ANAMED( فــي تاريــخ 12 نيســان/ أبريــل 2021، 
وكذلــك فــي »البرنامــج التدريبــي للمــدارس اإلســامية ودراســات العلمــاء« الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل مركــز 

فاتــح ســاهني ســيمان لألبحــاث مــا بيــن تاريخــي 13 و17 أيلــول/ ســبتمبر 2021.

بنــاًء علــى طلــب قســم إدارة البيانــات والمســتندات فــي كليــة اآلداب فــي جامعــة إســتانبول الحضاريــة، قامــت 
مديريــة مكتبــة ومركــز توثيــق المركــز »إســام« بتقديــم نــدوات فــي تاريخــي 31 أيــار/ مايــو 2021 و20 كانــون 
األول/ ديســمبر 2021 بهــدف إعطــاء معلومــات لطلبــة القســم وزيــادة خبراتهــم حــول المكتبــات واألرشــفة 

والتطبيقــات المتبعــة فــي التوثيــق ودراســات قواعــد البيانــات.
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حلقات دراسية بعنوان »مكتبة إسام وأنشطتها« 	�

عقــد وقــف الديانــة التركيــة مــع مكتبــة مركــز األبحــاث اإلســامية إســام حلقــة دراســية مشــتركة عبــر اإلنترنــت 
فــي 31 مايــو 2021 مــن أجــل تمكيــن طــاب الصــف األول والثانــي والثالــث بقســم إدارة المعلومــات 
التطبيقــات  عــن  معلومــات  علــى  الحصــول  مــن  الحضاريــة  إســتانبول  بجامعــة  اآلداب  لكليــة  والوثائــق 
الموجــودة فــي مجــال علــم المكتبــات واألرشــفة والتوثيــق وقواعــد بياناتهــا الرقميــة، وزيــادة خبرتهــم فيهــا. 
وبينمــا قــدم مديــر المكتبــة والتوثيــق مصطفــى بيــرول أولكــر عرضــه عــن »دراســات وأنشــطة مكتبــة إســام«، 
قدمــت خبيــرة األرشــيف لدينــا نــوراي أوركاج غــوالر للطــاب عرضهــا المتمثــل فــي »الســجات الشــرعية 

ومجموعــات األرشــيف الشــخصي«. 

حلقة دراسية للمركز »إسام« بجامعة إستانبول الحضارية	�

عقــد مصطفــى بيــرول أولكــر مديــر المكتبــة والتوثيــق لــدى المركــز »إســام« حلقــة دراســية يــوم االثنيــن 
20 ديســمبر 2021 فيمــا بيــن 09.30-11.30 فــي مكتبــة الجامعــة لطــاب الصــف الثانــي بقســم إدارة 
المعلومــات والوثائــق لكليــة اآلداب جامعــة إســتانبول الحضاريــة بغــرض تمكينهــم مــن الحصــول علــى 
معلومــات عــن التطبيقــات الموجــودة فــي مجــال علــم المكتبــات واألرشــفة والتوثيــق وقواعــد بياناتهــا 

الرقميــة، وزيــادة خبرتهــم فيهــا.





 الزيارات 
إلى مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
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زيارة الجمعية العالمية لناشري الكتا	 العربي 	�

17 أغسطس 2021 

زار المركَز »إســام« كٌل من رئيس الجمعية الدولية لناشــري الكتاب العربي د. مهدي الجميلي ونائب الرئيس 
د. محمد آغيراكشــا رفقة ممثلي خمس عشــرة داَر نشــٍر أعضاَء في الجمعية التي تنشــر الكتاب العربي. 

وقــد قــام كل مــن نائــب رئيــس المركــز »إســام« ومنســق مشــروع العصــور المتأخــرة مــن الحضــارة اإلســامية 
أ. د. طونجاي باش أوغلو ومدير النشــر لدى »إســام« أردال جســار بالتعريف بمشــاريع »إســام« ومنشــوراته 
ــي  ــدم مهــدي الجميلــي رئيــس االتحــاد الدول ــي قاعــة مؤتمــرات »إســام«. وق ــد المســتضاف ف ــة للوف العربي
لناشــري الكتــاب العربــي عرضــا عــرف فيــه بأنشــطة الجمعيــة وبالناشــرين العــرب الموجوديــن ضمــن الوفــد. 
وجــرى فــي االجتمــاع تبــادل المعلومــات والخبــرات المتمحــورة حــول نشــر الكتــاب العربــي ومعــارض 

ــم الحاضــرون الفــرص المشــتركة الممكنــة مســتقبا.  الكتــب، كمــا قيَّ
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زيارة نائب وزير الثقافة والسياحة أحمد مصباح دميرجان لـ»إسام« 	�

0	 أغسطس 2021 

زار نائــب وزيــر الثقافــة والســياحة أحمــد مصبــاح دميرجــان المركــز »إســام« والتقــى برئيســه راشــد كوچــوك. 
ومــن أجــل تلقــي معلومــات مفصلــة عــن أعمــال الفلــم الوثائقــي المزمــع إخراجــه فــي نطــاق »تاريــخ مشــروع 
الموســوعة اإلســامية لوقــف الديانــة التركــي« تحــدث دميرجــان إلــى كل مــن نائــب رئيــس المركــز »إســام« 

د. علــي خاقــان جاويــش أوغلــو ومنســق المشــروع يونــس أوغــور وفريــق إنتــاج الفلــم الوثائقــي. 

جامعة بيهاتش بالبوسنة والهرسك 	�

1 أكتوبر 2021 

زار وفــد مــن مــن كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة بيهاتــش جمهوريــة البوســنة والهرســك المركــز »إســام«، 
وبــدأ اللقــاء بيــن الطرفيــن بالعــرض الــذي قدمــه مســاعد نائــب رئيــس »إســام« أ. د. طونجــاي بــاش أوغلــو 
مســتعرضا فيــه أنشــطة »إســام«، واســتمر اللقــاء القائــم بمناقشــة دراســات العلــوم اإلســامية فــي كل مــن تركيــا 
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والبوســنة. وبعــد االجتمــاع تجــول الوفــد فــي حــرم »إســام« وتلقــى معلومــات مفصلــة عــن مكتبــة »إســام« 
والوحــدات األخــرى. 

اتحاد كوسوفو اإلسامي 	�

 2021/11/26

ــه زار المركــز »إســام« حيــث  رئيــس أئمــة االتحــاد اإلســامي الكوســوفي وداد ســاهيتي والوفــد المرافــق ل
قــدم الوفــد معلومــات عــن األنشــطة التعليميــة ورقمنــة اآلثــار الكاســيكية التــي نظمهــا االتحــاد اإلســامي 
الكوســوفي، كمــا تلقــى الوفــد نفســه معلومــات مــن األميــن العــام للمركــز »إســام« فخــر الديــن أرغــون عــن 
مشــاريع المركــز. وأفــاد وداد ســاهيتي بــأن فهرســة المخطوطــات المســترجعة بعــد الحــرب فــي كوســوفو قــد 

اكتملــت، وطلــب التعــاون مــع »إســام« لرقمنــة المخطوطــات وتحقيقهــا. 
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اإلدارة الدينية لمسلمي كازاخستان 	�

 2021/12/0	

ــد  ــوف والوف ــي أوتبين ــاي تاجانول ــة لمســلمي كازاخســتان نوريزب زار المركــَز »إســام« رئيــس اإلدارة الروحي
المرافــق لــه حيــث أقاهــم لهــم األميــن العــام للمركــز فخــر الديــن أرجــون ونائــب رئيس المركــز أ. د. طونجاي 
بــاش أوغلــو مأدبــة غــداء، ليتلقــوا بعــده عرضــا عــن مشــاريع وأنشــطة المركــز. كمــا أن نوريزبــاي تاجانولــي 
أوتبينــوف نفســه كان قــد اســتفاد فــي دراســاته فــي مكتبــة المركــز. وفــي هــذا اإلطــار تلقــى معلومــات تقنيــة 

عــن مكتبــة المركــز »إســام« مــن أجــل مركــز األبحــاث الــذي يخططــون إلنشــائه فــي كازاخســتان.





 أخبار 
من مركز البحوث اإلسالمية )إسام(
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مشروع قاعدة بيانات العلماء جاهز لإلصدار التجريبي 

المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع التــي ستســتمر لعاميــن ابتــداء بشــهر فبرايــر 2021 تهــدف إلــى جمــع البيانــات 
عــن تراجــم العلمــاء مــن جميــع المناطــق التــي عــاش فيهــا المســلمون منــذ بدايــة التاريــخ اإلســامي، 
وعاقاتهــم بالبيئــات العلميــة، ومصنفاتهــم، والبــاد التــي عاشــوا فيهــا وســافروا إليهــا، ثــم تحويلهــا إلــى 
قاعــدة بيانــات بصيغــة قابلــة للتحليــل. وتعتمــد هــذه المرحلــة علــى خمســة كتــب طبقــات مختلفــة، فُحفــظ 
مــا ورد فيهــا مــن أســماء األشــخاص ومصنفاتهــم، وأســماء المؤسســات واألماكــن والمصــادر فــي قاعــدة 
البيانــات. وإلــى جانــب كتــب الطبقــات هــذه ُحفظــت فــي قاعــدة البيانــات معلومــاُت المــواد التــي وردت فــي 
ــي القســمين  ــي ف ــة العصــر العثمان ــة التركــي وتعرضــت لعلمــاء وصوفي الموســوعة اإلســامية لوقــف الديان
األناضولــي والرومــي، ليتــم بهــذا فــي عــام 2021 إدخــال مــا مجموعــه بيانــات 3000 عالــم. ومــن المزمــع 

فتــح قاعــدة البيانــات لإلصــدار التجريبــي فــي عــام 2022.
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التعريف بتفسير أبي السعود 

ــدي (ت. 982هـــ/1574م)  ــو الســعود أفن ــي المشــهور أب ــه شــيخ اإلســام العثمان ــذي ألف ــاب التفســير ال كت
حامــا الســم "إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم" أعــده المركــز »إســام« للطبــع والنشــر محققــا 
فــي تســع مجلــدات وجــرى التعريــف بــه مســاء الجمعــة 12 نوفمبــر 2021 فــي حلقــة دارســية انعقــدت فــي 
قاعــة مؤتمــرات المركــز حضرتهــا لجنــة التحقيــق وشــارك فيهــا أيضــا األكاديميــون المعروفــون بعملهــم فــي 

مجــال التفســير إلــى جانــب رجــال الصحافــة. 

وبــدأت الحلقــة الدراســية بكلمــة افتتاحيــة ألقاهــا نائــب رئيــس »إســام« ومنســق مشــروع العصــور المتأخــرة 
مــن الحضــارة اإلســامية األســتاذ الدكتــور طونجــاي بــاش أوغلــو تحــدث فيها عن مشــاريع وأنشــطة »إســام«، 
فــت بتفســير أبــي الســعود وبنشــر المركــز »إســام« لــه. وفــي النــدوة التــي  واســتمرت الحلقــة بالنــدوة التــي عرَّ
ترأســها طونجــاي بــاش أوغلــو ألقــى كل مــن مديــر »مشــروع تفســير أبــي الســعود« وبعــض محققــي الكتــاب 
األســتاذ المســاعد م. طــه بوياِلــق والمحقــق أحمــد أيتــب كلمتــه بالتركيــة، فــي حيــن أن ضيــاء الديــن القالــش 
ومحمــد عمــاد النابلســي ألقيــا كلمتهمــا بالعربيــة. وبعــد الحلقــة الدراســية تنــاول الضيــوف طعــام العشــاء 

وبذلــك انتهــت هــذه الفعاليــة. 

"إرشــاد العقــل الســليم" تفســير للقــرآن ألفــه أبــو الســعود أفنــدي الــذي شــغل منصــب مشــيخة اإلســام لثاثيــن 
عامــا فــي عهــد الســلطان ســليمان القانونــي ومــا بعــده عندمــا كانــت الدولــة العثمانيــة فــي أوج قوتهــا. وكان أبو 
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الســعود أفنــدي شــيخا للعديــد مــن الطــاب الذيــن حصلــوا الحقــا علــى لقــب شــيخ إســام وقاضــي عســكر 
ومــدرس، كمــا كان واحــدا مــن أكثــر الشــخصيات نفــوذا فــي عصــره بمــا كان لديــه مــن كفــاءة علميــة وإداريــة. 
وهــذا التفســير الــذي ألفــه فــي فتــرة نضجــه واكتمــل فــي عشــرين ســنة تقريبــا كان يهــدف منــه إلــى اســتخراج 
معانــي النظــم القرآنــي بجميــع نواحيهــا. لهــذا تميــز بخصائــص تفســير الدرايــة للفتــرة المتأخــرة فاحتــوى علــى 

شــروح مــن قواعــد النحــو والعربيــة وتحليــات أدبيــة غلبــت عليــه. 

تفســير أبــي الســعود أفنــدي الــذي يحتــل مكانــة مهمــة جــدا مــن بيــن مصنفــات هــذا المجــال واســتعرض فيــه 
صاحبــه قدرتــه علــى فهــم القــرآن والتفســير قــد طُبــع ألول مــرة حاويــا ألكثــر مــن 1000 منهــوات (ماحظــة 
تفســيرية) للمؤلــف واســُتخدمت فــي نشــره نســخُة المؤلــف األصليــة مــع مقارنتهــا بالنســخ األخــرى المعتمدة. 
ه نائــب رئيــس »إســام« طونجــاي بــاش أوغلــو فــي كلمتــه االفتتاحيــة بأهميــة طبعــة »إســام« ومكانتــه ضمــن  ونــوَّ
مشــاريع »إســام«، وذكــر أن هــذا العمــل يهــدف إلــى جعــل الكتــاب فــي متنــاول جميــع الباحثيــن وبأنــه ســُيطبع 

طبعــة مشــتركة عــن قريــب فــي العالــم العربــي.

إن هــذ الكتــاب الــذي صــدر ِنتــاج عاميــن مــن العمــل الدقيــق قامــت بــه وحــدة التحقيــق فــي »إســام« صحبــَة 
محققيــه قــد طُبــع فــي األشــهر الماضيــة طبعــة فاخــرة فــي تســع مجلــدات، وطبعــة ثانيــة بغــاف مقــوى. 

برنامج يوم واحد في »إسام« 

برنامــج "يــوم واحــد فــي إســام" المزَمــع تنفيــذه لتزويــد 
اإلســامية  العلــوم  كليــات  مــن  الليســانس  طــاب 
واإللهيــات بإســتانبول بفرصــة اســتخدام مكتبــة »إســام« 
وبمعلومــات عــن مشــاريع »إســام« إلــى جانــب التعريف 
جلســاته  ُعقــدت  قــد  كثــب  عــن   (LADEP) ببرنامــج 
الصيفيــة لعــام 2021 فــي أربــع جلســات فــي شــهري 

وســبتمبر.  أغســطس 

وفــي جــزء مــا قبــل الظهيــرة مــن البرنامــج الــذي اســتمر 
تعرفهــم  للمشــاركين  عــروض  مــت  ُقّدِ اليــوم  طــوال 
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بمحتــوى وتشــغيل (LADEP)، باإلضافــة إلــى مشــاريع »إســام« واســتخدام المكتبــة وبمــا يتعلــق بقواعــد 
بيانــات »إســام«. وأمــا فــي جــزء مــا بعــد الظهيــرة مــن البرنامــج فقــد عــزز المشــاركون معلوماتهــم الخاصــة 
بفهــرس المكتبــة ومجموعاتهــا مــن خــال األنشــطة المركــزة علــى البحــث داخــل مكتبــة »إســام«. وبعــد 
فعاليــة المكتبــة هــذه اســتمع المشــاركون لحلقــة دراســية قصيــرة مشــابهة لحلقــة (LADEP) أدلــوا بتعليقاتهــم 
لمــا يتوقعونــه مــن برنامــج »يــوم واحــد فــي إســام« ومــن برنامــج دعــم طــاب الليســانس الذيــن سيســتفيدون 

ــرة الليســانس.  ــه خــال فت من

تدابير الوباء التاجي في »إسام«

إلــى جانــب التطــورات المســتجدة عــن الوبــاء التاجــي (COVID-19) منــذ ظهــوره فــي بادنــا فــي شــهر مــارس 
عــام 2020 فــإن المركــز »إســام« تابــع أيضــا عــن كثــب التعاميــم والتعليمــات ذات الصلــة التــي تصــدر عــن 
رئاســة جمهوريــة تركيــا ووزارة الصحــة ووزارة الداخليــة لجمهوريــة تركيــا، وبذلــك بغــرض تحديــث وتنفيــذ 
تدابيــر الوبــاء داخــل حــرم المركــز. وانعقــد علــى فتــرات منتظمــٍة مجلــُس إدارة الوبــاء لــدى إســام الــذي أنشــئ 
منــذ ظهــور الوبــاء لينشــر دليــل إدارة األوبئــة والعمــل فــي إســام حتــى يتمكــن مــن جهــة أكثــر مــن 130 موظفــا 
ــة التــي تتعلــق باألماكــن  ــة، وكذلــك قواعــد اســتخدام المكتب ــة وصحي ــة آمن فــي »إســام« مــن العمــل فــي بيئ
ــك مــن خــال  ــي »إســام« مــن جهــة أخــرى، وذل ــة ف ــا نحــو 300 مــن أعضــاء المكتب ــي يســتخدمها يومي الت
تحديثهمــا بشــكل دوري. وبالتالــي بُــِذل جهــد مهــم لتهيئــة بيئــة آمنــة تمنــع مــن انتشــار المــرض فــي »إســام« 

حيــث يجتمــع مئــات األشــخاص كل يــوم. 

مــت  ــق نمــوذج العمــل الدورانــي عــن بعــد والعمــل الدورانــي فــي فتــرات معينــة، وَقدَّ وفــي عــام 2020 طُّبِ
ــر الجائحــة، باســتثناء  ــر اإلنترنــت بحصــص محــدودة فــي إطــار تدابي ــد عب ــة خدماتهــا بنظــام المواعي المكتب
فتــرات اإلغــاق الكامــل. إن نظــام المواعيــد عبــر اإلنترنــت الموضــوع تحــت اســتفادة أعضــاء مكتبتنــا بطريقــة 
ــه تطبيقــا  ــاه بصفت ــه بمــا يتماشــى مــع مطالبهــم واحتياجاتهــم، وقــد لفــت االنتب ــة يجــري تحديث ــة وفعال عادل

رائــدا بيــن المكتبــات التركيــة ونــال إلــى حــد كبيــر إعجــاب المســتخدمين. 

وفــي ديســمبر 2020 عندمــا تشــددت تدابيــر الوبــاء فــي جميــع أنحــاء تركيــا مــن جديــد عــاد المركــز »إســام« 
إلــى نمــوذج العمــل المــرن مــرة أخــرى. أمــا حيــن طبقــت جميــع أنحــاء تركيــا نظــام "اإلغــاق الكامــل" فقــد 
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ســعى المركــز إلــى مواصلــة نشــاطاته كاملــة مــن خــال العمــل عــن بعــد فيمــا بيــن 29 أبريــل و5 مايــو 2021. 
واســتنادا إلــى "إجــراءات التطبيــع التدريجــي" المعلــن عنهــا فــي 1 يونيــو 2021 وبالنظــر إلــى حالــة المــرور 
فــي المركــز »إســام« رتــب المركــز ســاعات العمــل ليعــود بهــا إلــى النظــام العــادي ابتــداء بتاريــخ 2 يونيــو. 
ث المركــز النظــم الخاصــة بالمواعيــد فــي المكتبــات والســعة بشــكل  وإلــى جانــب ســاعات العمــل حــدَّ
ت للتوقــف  دوري، مــع مراعــاة مســار الوبــاء والمتطلبــات واالحتياجــات. ومــن ناحيــة أخــرى وبعــد أن اضطُــرَّ
م لفتــرة طويلــة ألعضــاء المكتبــة فــي المركــز »إســام« عــادت  خدمــاُت المطعــم وقاعــة الشــاي التــي كانــت تُقــدَّ

قاعــة الشــاي إلــى خدماتهــا فــي يوليــو 2021 ضمــن قواعــد معينــة. 

الليســانس  لطــاب  الدعــم األكاديمــي  (AYP) وبرنامــج  بمشــروع  الخاصــة  الدراســية  الحلقــات  أن  كمــا 
ــع أن  ــاء فمــن المتوق ــي تنظيمهــا عــن بعــد مــن المركــز »إســام« بســبب الوب ــرع ف ــد ُش ــي كان ق (LADEP) الت

تشــمل هــذه الحلقــات دروســا عــن بعــد ودروســا وجهــا لوجــه لفتــرة 2021-2022. وعلــى هــذا النحــو فــإن 
ــاء قــد بــدأت تنعقــد وجهــا لوجــه فــي نطــاق  ــاء الوب ــة التــي كانــت تنعقــد عــن بعــد أثن االجتماعــات الداخلي

ــى المســافة.  ــع التدريجــي مــع مراعــاة اســتخدام األقنعــة والحفــاظ عل ــة التطبي عملي
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الفعاليات العلمية لمنتسبي »إسام« 

األستاذ الدكتور طونجاي باش أوغلو 	�

)كتاب(	�

طونجــاي بــاش أوغلــو، »الفقــه فــي العهديــن األيوبــى والمملوكــي« – خصائــص التأليــف وســرد المؤلفــات، 
بيــروت: دار الرياحيــن، 2021. 

)تبليغ( 	�

»االجتهــاد والتقليــد فــي شــرح المختصــر لقطــب الديــن الشــيرازي«، نــدوة عالمية عن قطب الدين الشــيرازي، 
جامعــة الجمهوريــة بســيواس، كليــة اآلداب-جامعــة إســتانبول الحضاريــة، كليــة اآلداب، ســيواس، 15-14 

أكتوبر 2021. 

ــة  ــدوة العالمي ــم المملوكي-الن ــد العل ــك«، تقالي ــي عصــر الممالي ــه للمذهــب الحنفــي ف ــراث أصــول الفق »ت
األولــى، جامعــة إســتانبول İSAMER-İSAV، إســتانبول، 28-29 ســبتمبر 2021.
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)مقالة تقييم( 	�

»األعمــال العلميــة المتعلقــة بالجامعــات والتعليــم العالــي فــي تركيــا (1775-1980)«، مجلــة البحــوث 
العــدد 45، ص. 144-103.  اإلســامية، 2021، 

»أعمــال الترجمــة المتعلقــة بالجامعــات والمــدارس (الدينيــة) والتعليــم العالــي فــي تركيــا (مــن 1980 إلــى 
يومنــا)«، مجلــة البحــوث اإلســامية، 2021، العــدد 46، ص. 223-163. 

)درس(	�

»الفكــر األصولــي عنــد المتكلميــن«، معهــد العلــوم االجتماعيــة بجامعــة ابــن خلــدون، قســم الفقــه اإلســامي، 
برنامــج الدكتــوراه، ربيع 2021. 

)حلقة دراسية( 	�

 .2021 ،)LADEP( ،(في إطار الكتاب للقدوري) »المعامات المالية«

»رســالة شــيخ اإلســام ابــن كمــال باشــا تعليــم األمــر فــي تحريــم الخمــر«، أيــام رســائل فاتــح صحــن ســمان، 
2-29 أغســطس 2021. 

)مقالة( 	�

»أصــول الفقــه، الموقــف الفقهــي للنــووي المتمحــور علــى المذهــب والفتــوى«، النــووي فــي عصــر تحــول 
الفكــر اإلســامي، تحريــر: نائــل أوقويوجــو، أنقــرة: وقــف الديانــة التركــي، 2021. 

د. نور الها 	�

)أطروحة( 	�

»الكشــف عــن ألفــاظ الحديــث: نمــوذج صحيــح البخــاري«، معهــد العلــوم االجتماعيــة بجامعــة إســتانبول، 
قســم العلــوم اإلســامية األساســية، قســم الحديــث، برنامــج دكتــوراه، 2021. 
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)قسم من الكتاب( 	�

»تقييــم لروايــة البخــاري (ت- 870/256) عــن خليفــة بــن خيــاط«، كتــاب تبليغــات نــدوة الحديــث لطــاب 
الدراســات العليــا، أنصــار للنشــر، 2021، 237-197. 

)تعريف بالكتاب(	�

الشــريعة والدراســات  لبكــر قوزوديشــلي، مجلــة  الحديــث  إيــراد  الحديثيــة: ســبب  الروايــة  فــي  الســياق 
الكويــت  اإلســامية-جامعة 

د. آرزو گُول ُدوُشَرن 	�

)مقالة( 	�

»أدبيــات التأريــخ للمؤسســات فــي تركيــا«، مجلــة أدبيــات األبحــاث التركيــة، المجلــد 19، العــدد 37، 
 .466-395  ،1/2021

)سمينار( 	�

»التاريخ الشفهي«، وقف العلوم والفنون، خريف 2021. 

)ورشة عمل( 	�

»التاريخ الشفوي«، وقف العلوم والفنون. 

د. آدم ييغين 	�

)قسم من الكتاب( 	�

»طاووس بن كيسان«، المسلمون في التاريخ، أوتو للنشر، أنقرة 2021، ج 1، ص 355-352. 

»سعيد بن المسيب«، المسلمون في التاريخ، أوتو للنشر، أنقرة 2021، ج 1، ص 361-358. 
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)تبليغ( 	�

»نظريــة الربــح فــي الفكــر الفقهــي الحنفــي فــي القــرن الثانــي الهجــري«، النــدوة العالميــة لــدور القــرن الثانــي 
ــة اإللهيــات بجامعــة إســتانبول، إســتانبول، 23-22  الهجــري فــي تكويــن وتشــكيل العلــوم اإلســامية، كلي

ــر 2021.  أكتوب

)درس( 	�

»أصــول الفقــه اإلســامي 2«، جامعــة 29 مايــو بإســتانبول، برنامــج الليســانس للعلــوم اإلســامية، إســتانبول، 
ربيــع 2021. 

»أصــول الفقــه اإلســامي 1«، جامعــة 29 مايــو بإســتانبول، برنامــج الليســانس للعلــوم اإلســامية، إســتانبول، 
خريــف 2021. 

)سمينار( 	�

»قــراءات فــي االختيــار لتعليــل المختــار«، مجلــة األبحــاث لإللهيــات )İLADER(، إســتانبول، ربيــع وصيــف 
وخريــف 2021. 

»ابــن فــورك، مقدمــة فــي نكــت مــن أصــول الفقــه«، أيــام الرســالة، مركــز أبحــاث مدرســة فاتــح صحــن ســمان، 
16، 18، 21 أغسطس 2021. 

م. طاهر بيوك كوركجي 	�

)إدارة املشاريع(	�

 )LADEP(، ربيع-خريف 2021. 

)سمينار( 	�

»التحضير للدراسات العليا«، تخصص )LADEP(-اختصاص، ربيع وخريف 2021. 

»الفقه: العقوبات«، )LADEP 2(، خريف 2021. 
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»شــيخ اإلســام ابــن كمــال باشــا، رســالة فــي التعزيــر«، أيــام الرســائل، مركــز أبحــاث مدرســة فاتــح صحــن 
ســمان، أغســطس 2021. 

محمد جيان 	�

)االستشارات( 	�

»الديب االختصاص: التفسير«، ربيع 2021. 

)سمينار( 	�

»قراءات في النصوص الكاسيكية: التفسير«، )LADEP(-اختصاص، ربيع 2021. 

»المذاكرة«، )LADEP 2(، ربيع 2021. 

»المذاكرة«، )LADEP 2(، خريف 2021. 

شفيق بال جاووش أوغلو 	�

)أطروحة( 	�

»مجموعــة الحــرب وســيلًة دعائيــًة فــي عالــم الصحافــة إبــان الحــرب العالميــة األولــى«، معهــد العلــوم 
الماجســتير، 2021.  برنامــج  والصحافــة،  الجديــد  اإلعــام  قســم  أوســكودار،  بجامعــة  االجتماعيــة 

نوراي أوركاج غولير 	�

)تبليغ( 	�

»مجــال مســؤولية المــرأة المخلفــة إلــى الــوراء أثنــاء الحــرب (1768-1774) مثــال الحــرب العثمانيــة 
الروســية)«، المؤتمــر العالمــي لدراســات المــرأة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط  ، جامعــة آق دنيــز، 

أكتوبــر 2021. أنطاليــا، 23-21 
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بال قره باتاك 	�

)أطروحة( 	�

»االنتقــال مــن التدقيــق التفاعلــي إلــى التدقيــق االســتباقي«، جامعــة مرمــرة، معهــد العلــوم االجتماعيــة، قســم 
إدارة األعمــال، قســم التدقيــق المحاســبي، برنامــج الماجســتير، 2021. 

س. فولكان قورو 	�

)أطروحة( 	�

»البلديــات مــن الناحيــة االجتماعيــة والثقافيــة: نمــوذج المقاهــي الشــعبية فــي إســتانبول«، جامعــة إســتانبول 
الحضاريــة، معهــد الدراســات العليــا، قســم العلــوم السياســية واإلدارة العامــة، برنامــج الماجســتير، إســتانبول، 

 .2021

طه ياسين طان 	�

)مقالة( 	�

»كتــاب بابــر يوهانســن، (طــوارئ فــي القانــون المقــدس Baber Johansen: Contingency in Sacred Law( وآراؤه 
فــي ماهيــة الفقــه«، تليــم، 5 (1)، 2021، ص 76-65. 

)سمينار( 	�

»قراءات في النصوص الكاسيكية: الفقه«، »LADEP -االختصاص«، ربيع-خريف 2021. 

م. بيرول أولكر	�

)سمينار( 	�

»مكتبــة إســام«، برنامــج التدريــب علــى دراســات المــدارس والعلمــاء، مركــز أبحــاث مدرســة فاتــح صحــن 
ســمان، 17 ســبتمبر 2021. 
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»أنشــطة وقواعــد بيانــات مكتبــة إســام«، ورشــة عمــل مكتبــات التاريــخ واآلثــار فــي تركيــا، جامعــة كوتــش، 
ــل 2021.  ــد، 12 أبري أناَم

»أعمــال ونشــاطات مكتبــة إســام«، جامعــة إســتانبول الحضاريــة، كليــة اآلداب، مكتبــة مركــز األبحــاث 
اإلســامية لوقــف الديانــة التركيــة، 31 مايــو 2021. 

)مقالة( 	�

»مكتبة إسام«، مجلة Z، العدد 5 (2021)، ص 195-194. 

منذر شيخ حسن	�

)درس(	�

تاريخ المذاهب اإلسامية، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الشتاء 2021.

نصوص مختارة في علم الكام الجديد، جامعة إستانبول 29 مايو، فصل الشتاء 2021.

)تبليغ( 	�

»انتقــادات مــا محمــود الچونبــوري (ت. 1062هـــ/1652م) مــن علمــاء شــبه القارة الهنديــة لنظرية الحدوث 
ــة  الدهــري«، النــدوة األولــى لطلبــة الدراســات العليــا فــي الفلســفة اإلســامية، قســم الفلســفة اإلســامية لكليَّ

اإللهيــات بجامعــة إســتانبول، 30 تشــرين األول 2021.
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