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 املقدمة:
 الص اِِلَاتِ  يَ ْعَمُلونَ  ال ِذينَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َويُ َبشِ رُ  أَقْ َومُ  ِهيَ  لِل ِت  يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإن  أنزل هللا تعاىل كتابه رمحة وهداية للعاملني 

 ِبذِْكرِ  قُ ُلوُُبُمْ  َوَتْطَمِئن   آَمُنوا ال ِذينَ ، وجعله هللا سببا لسعادة الثقلني يف العاجل واآلجل -9اإلسراء: - َكِبريًا  َأْجرًا ََلُمْ  َأن  
  .-28الرعد: – اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن   اّلل ِ  ِبذِْكرِ  َأَل  اّلل ِ 

 القرآن الكرمي من العناية والدرس والبحث.ومل حيض كتاب على مر  العصور واألزمان مبثل ما حضي به 
وقد بذل علماء اإلسالم جهودا عظيمة يف بيان علوم هذا الكتاب العزيز، فألفوا املصنفات يف شىت فنون العلم املتعلقة 

 إعجاز وغري ذلك.و به من تفسري وقراءات وبيان 
جملال، وكان َلم إسهامهم املبارك الذي يستحق الدراسة وقد قام العلماء األفذاذ يف الدولة العثمانية جبهود كبرية يف هذا ا

 ، ومن هنا جاءت فكرة إقامة هذا املؤمتر.وأجياَلا على هذا الرتاث العظيم والعناية؛ لتتعرف األمة
 عنوان املؤمتر:

 .-يف الدولة العثمانية-املدرسة الرتكية يف التفسري 
 ؤمتر:حدود امل

زمن الدولة العثمانية، ب احمصور  يكون كانية، فمن حيث الزماناملو زمانية ال هدودمبوضوعه حبملؤمتر جيب أن تتقيد حبوث ا
 م، أما مكانيا فينحصر ابلعلماء يف )بالد األانضول وبالد البلقان(.1922منذ نشأهتا وحىت إلغاء اخلالفة العثمانية سنة 

 األهداف:
 .خدمة القرآن الكرمي وعلومه 
  العثمانية يف التفسري.إبراز جهود علماء الدولة 
 .دراسة ما متي زت به املدرسة الرتكية يف التفسري 
 .تسليط الضوء على أبرز التفاسري املخطوطة واملطبوعة يف هذه املدة 
 .التعرف على مناهج العلماء يف التفسري يف هذه اِلقبة 
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 حماور املؤمتر: 
 اخلصوص. وجه على يوالتفسري  عامة العلمي اِلراك يف وأثرها التفسري يف الرتكية املدرسة األول: احملور 
 اومساهت خصائصها وأبرز املدرسة هذه يف التفسري مالمح الثاين: احملور. 
 وجودها. وأماكن ونسخها العلمية، قيمتها وبيان املخطوطة، التفاسري :الثالث احملور 
 ها.منهج ودراسة املرحلة، هذه يف ألفت الت التفاسري أبرز :الرابع احملور 
 التفاسري. على والشروح؛ والتعليقات اِلواشي :اخلامس احملور 
 خمصوصة. لسور التفاسري :السادس احملور 
 العثمانية الدولة يف الرتكية للمدرسة األخرى املوضوعات السابع: احملور. 

 املشاركات: شروط
 املؤمتر: الرتكية والعربية. اتلغ 
  مل يسبق نشره أو املشاركة به يف أي مؤمتر أن يكون البحث أصياليشرتط. 
 .اللتزام بقواعد البحث العلمي املتعارف عليها 

  العنوان التايل: إىلالسرية الذاتية و مع استمارة املشاركة  ،على األقل (كلمة  300)يرسل ملخص البحث 
osmanlitefsirekolu@gmail.com 

 (كلمة  15000) ل يتجاوز منت البحث. 
 ختضع البحوث للتحكيم العلمي. 
   (دقيقة 15)حبث كل الوقت املخصص لتقدمي. 
   كتاب خاص بهسيتم نشر البحوث الت قبلت يف املؤمتر واملناقشات واملداخالت عليها يف. 

  واحدة.يرفق الباحث ملخ ًصا لسريته الذاتية يف صفحة 
 .يرفق الباحث ملخ ًصا للبحث يف صفحة واحدة ابللغتني العربية والرتكية 
 ( ( ونوعه )14حجم اخلطTraditional Arabic)، الصفحة من  (، وهوامش12حجم اخلط ) واشيواِل

 .(2( ومن األعلى واألسفل )سم 2( ومن اليسار )سم 2اليمني )
  للباحثني والتنقالت بني حمل اإلقامة ومكان املؤمتروالضيافة تتكفل اَليئة املنظمة ابلسكن. 

mailto:osmanlitefsirekolu@gmail.com


 الدويل األول ؤمترامل 
  الرتكية يف التفسرياملدرسة 

-يف الدولة العثمانية-  
0172تشرين األول / أكتوبر  82 – 27  

7-8 /2  /1439  
 )إسطنبول(

 

 

 

 

 :املؤمتر مكان
 رتكيا.ب ،التارخيية إسطنبول مدينة أحضان يف املؤمتر سيعقد

 املصاحبة: الفعاليات
 املؤمتر. هامش على القرآنية للجهات مصاحب معرض يقام

 واملؤمتر: البحوث توقيتات
 2017 /05 /25  :آخر موعد لتسليم ملخصات البحوث 
  2017 /10/06لرد على امللخصات: اموعد 
  2017 /10/09: تسليم األحباث الكاملةلآخر موعد 
  :01/10/2017موعد الرد على األحباث 
 2017 /10/ 28 – 27:  اتريخ املؤمتر 

 املنظمة للمؤمتر: اتاهليئ
 .كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول، تركيا 
 .عطاءات العلم، اململكة العربية السعودية 
 .وقف دار الفنون، إسطنبول، تركيا 
 :للمؤمتر العلمية اللجنة
 كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول أ.د. مرتضى بدر /. 
 كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول. أ.د. هدايت آيدر / 
 / عطاءات العلم. -جبامعة اإلمام األستاذ  أ.د. حممد بن سريع السريع 
  /عطاءات العلم. -جبامعة امللك سعود األستاذ أ.د. فهد بن عبد الرمحن الرومي 
  / عطاءات العلم. -األستاذ جبامعة اإلمام أ.د.  انصر بن إبراهيم آل تومي 
 مدير مركز تفسري للدراسات القرآنية –األستاذ جبامعة امللك سعود /  الشهري أ.د. عبد الرمحن بن معاضة. 
  / ئيس اجلمعية العلمية للقرآن وعلومه.ر  –األستاذ جبامعة اإلمام أ.د. العباس بن حسني اِلازمي 
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   / مرمرة كلية اإلَليات جبامعة أ.د. عبد اِلميد بريشيك 
   / مرمرة كلية اإلَليات جبامعة أ.د. عمر جيليك 
   / مايس 29كلية اإلَليات جبامعة أ.د. مصطفى ألتونداغ  

   / مايس  29كلية اإلَليات جبامعة د. سعاد مرت أوغلو 
 / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول.  د. عبد هللا طرابزون 
 .د.عبد اِلميد جميد / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول 
 .د. زايد الرواشدة / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول 

 للمؤمتر: التنظيميةاللجنة 
 .أ.د. هدايت آيدر / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول / رئيس اللجنة التنظيمية 
  اإلَليات جبامعة إسطنبول.د. عبد هللا طرابزون / كلية 
 .د.عبد اِلميد جميد / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول 
 .د. زايد الرواشدة / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول 
 د. زاهر بن سامل بلفقيه / عطاءات العلم 
   واني / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول.كأ. عالء الدين 
 سطنبول.أ. منذر الشيخ حسن / كلية اإلَليات جبامعة إ 
 .أ. فاطمة نور شنر / كلية اإلَليات جبامعة إسطنبول 

 http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/?p=18533 للتسجيل :
 (من الرابط أعاله يرجى إرسال استمارة المشاركة مع الملخص)            
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