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نيني ملدينة بدأت هذه العالقات مع فتح العثما ،ةعريق ّيةاترخيأبّّنا بني تركيا واهلند العالقات تتمّيز 
واعتبارًا من هذا التاريخ . 1517حلجاز ومصر عام ان و فتح العثمانيعندما أخذت تتسارع وتقوى ،مّث إسطنبول

ا الذي انتقلت فيه اخلالفة اإلسالمية للدولة العثمانية، أصبح املسلمون يف اهلند ينظرون إىل اخلالفة العثمانية على أّنّ 
ل بريي الربتغال على اهلند أرسلت الدولة العثمانّية أساطيلها البحرية بقيادة قّواد مث تحاميتهم. وابلفعل عندما استول

يف اهلنديّة  -الربتغايل هناك. ولقد تطّورت العالقات العثمانيةحتالل االالّناء وسيدي علي رئيس إىل اهلند رئيس 
شكل العالقات الدبلوماسّية النظامّية، وشّكلت هذه العالقات النظامّية األرضّيَة  فأخذتعهد اإلمرباطورية املغولية 

 .اهلنودالعثمانيني و لعلماء واألدابء لتفاعل اإلجيايب بني االصاحلة ل

ن اتريخ هذه ماهلنديّة مبحتوى غيّن منذ فرتة مبكرة -لقد تطّورت العالقات العلمّية والفكرية العثمانيةو 
كبري ىل تطوير  إ الذين يعيشون يف املنطقتنيواألدابء علماء بني املفكرين وال املستمراألفكار  أدى تالقحو . العالقات

من الفقهاء يف  الغالبية العظمىلعل كون و الفقه. اليت تطورت هو علم علوم أهّم هذه الحد وإّن أخمتلف العلوم. يف 
 كبري فيما بينهم.التفاعل كان من أهم العوامل اليت أدت إىل ذلك الاملنطقتني من أتباع املذهب احلنفي املاتريدي  

عقد ورشة  فإن -أمهيته ولعدم وجود دراسة علمية جادة حىت اآلن يف هذا املوضوع على–ويف هذا الصدد 
ا ستتعاون صار الزما، وهو م الفقهي العثماين واهلندي يف ظل املؤلفات املطبوعة واملخطوطةرتاث عمل لدراسة ال

 الفقه جممعو  ،ولامعة إسطنبجب ياتهلكلية اإل  و ،مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباثعليه مؤسسات علمية ثالثة: 
  هلند.اب اإلسالمي

 ،الفقهي العثماين واهلندي يف ظل املؤلفات املطبوعة واملخطوطةالرتاث ضمن إطار وستكون حماور الورشة 
 : -على سبيل املثال ال احلصر–ونقرتح منها 

 .املرموقني الفقهاءتراجم  -
 .العالقات العلمية بني فقهاء اهلند و فقهاء الدولة العثمانية -

 .املهمة كتب الفتاوى-
 .يف اإلسالم نظام القضاء-



 . والفروعكتب األصول -
  .الشروح واحلواشي واالختصارات-

  .تعليم الفقه-
  .املؤسسات الفقهية-
  .ماتو كالعالقة بني الفقهاء واحل-
 .الفقهاء يف فرتات االحتالل األجنيب فمواق-

ال على أن  –خصات وترسل امللهي الرتكّية والعربّية واإلجنليزيّة. بلغات ثالث يف إسطنبول  الورشة تعقد 
 . workshop@isar.org.trىل الربيد اإللكرتوين مع السرية الذاتية للباحث إ –كلمة   350تتجاوز 

 :تواريخ مهمة
 2015 سبتمرب /أيلول  30ستالم امللخصات: الآخر موعد 

 2015 أكتوبر/  األول تشرين 10اإلعالن عن األحباث املقبولة: 
 2016كانون الثاين/يناير   30: رسال كامل البحثإلآخر موعد 

 .2016شباط/ فرباير  28 – 27موعد عقد املؤمتر 
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