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 املؤمتر الدولي األول
 املدرسة الرتكية يف التفسري

 -العصر العثماني-
 تركيا –املنعقد يف إسطنبول 

 م28/10/2017-27هـ  = 8/2/1439-7يف الفرتة 
 

 :اهليئات املنظمة للمؤمتر
 .( كلية اإلهليات بجامعة إسطنبول، تركيا1

 .( عطاءات العلم، اململكة العربية السعودية2

 .نون، إسطنبول، تركيا( وقف دار الف3

 :أهداف املؤمتر
 .( خدمة القرآن الكريم وعلومه1

 .( إبراز جهود علامء الدولة العثامنية يف التفسري2

 .( دراسة ما متيزت به املدرسة الرتكية يف التفسري3

 .( تسليط الضوء عىل أبرز التفاسري املخطوطة واملطبوعة يف هذه املدة4

 .ء يف التفسري يف هذه احلقبة( التعرف عىل مناهج العلام5

 :حماور املؤمتر
املدرسة الرتكية يف التفسري وأثرها يف احلراك العلمي عامة  احملور األول:

 .والتفسريي عىل وجه اخلصوص

 .مالمح التفسري يف هذه املدرسة وأبرز خصائصها وسامهتا احملور الثاين:

لمية، ونسخها وأماكن التفاسري املخطوطة، وبيان قيمتها الع احملور الثالث:

 .وجودها
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 .أبرز التفاسري التي ألفت يف هذه املرحلة، ودراسة منهجها احملور الرابع:

 .احلوايش والتعليقات والرشوح؛ عىل التفاسري احملور اخلامس:

 .التفاسري لسور خمصوصة احملور السادس:

 نية.املوضوعات األخرى للمدرسة الرتكية يف الدولة العثام احملور السابع:

 البحوث وأوراق العمل:  

تأليف احلوايش يف الفرتة العثامنية وحاشية القونوي عىل البيضاوي: أ.د.  (1

 حممد خليل جيجك.

احلضور الرتكي العثامين يف بعض تفاسري علامء الغرب اإلسالمي: د. محيد  (2

 حلمر.

سورة  -منهج أيب السعود يف االستشهاد باألحاديث النبوية يف تفسريه (3

 نموذجا: د. عبد احلميد الشيش.الفاحتة 

إرشاد العقل "التنويع يف الفاصلة القرآنية من خالل تفسري أيب السعود  (4

 : د. خالد أمحد حممد النعانعة."السليم إىل مزايا الكتاب الكريم

اآلليات املنهجية أليب السعود أفندي الجتناب اإلرسائيليات يف تفسري  (5

 القرآن الكريم: د. آسيا شكريب.

ملحمد قرقامس: دراسة وصفية  "نثر اجلامن املنتظم من فتح الرمحن" تفسري (6

 حتليلية: د. زياد الرواشدة.

لكريم يف العهد العثامين: املدرسة الرتكية واجتاهاهتا يف تفسري القرآن ا (7

 املنعم مجعة صالح.د.عبد

 –صناعة احلوايش التفسريية يف مدرسة التفسري برتكيا يف املرحلة العثامنية  (8

 ة حتليلية: د. خمتار نصرية.قراء
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منهج حميي الدين شيخ زادة يف القراءات من خالل حاشيته عىل تفسري  (9

 القايض البيضاوي: د. حاتم عبد الرحيم التميمي.

مال كوراين وتفسريه غاية األماين يف تفسري الكالم الرباين: د. حامد بن  (10

 يعقوب الفريح.

لإلمام  "يف تفسري الكالم الرباين اإلشارات الربانية يف تفسري غاية األماين" (11

شهاب الدين الكوراين من أول سورة النجم إىل آخر القرآن الكريم: د. املصطفى 

 مبارك إيدوز.

املال كوراين أنموذجا: د. منرية بنت  -التفسري باملأثور يف املدرسة الرتكية (12

 حممد.

مود : أ.م.د. شاكر حم"عيون التفاسري"منهج السيوايس من خالل تفسريه  (13

 مهدي العزاوي وم.د. عدنان حسن موسى العبيدي.

 يوسف أفندي زاده وعنايته بالقرآن الكريم وعلومه: د. سامل الزهراين. (14

 جهود طاشكربي زاده يف التفسري: أ.د. عمر محدان. (15

منهج ابن كامل باشا يف تفسريه بعض سور القرآن الكريم من رسائله  (16

 وان حرش.املخطوطة يف التفسري: د. عبد الرمحن رض

املدرسة الرتكية  -مهارات علامء التفسري وأثرها عىل إثراء التفسري (17

 أنموذجا: د. خالد إبراهيم مسلم أمحد اآللويس.

 طبقات املفرسين يف عرص الدولة العثامنية: د. نورة عبد العزيز حممد العيل. (18

جممع األنوار يف مجيع "حاجي باشا القونوي ومنهجه يف تفسريه املسمى:  (19

 : د. أمحد حممود زكريا توفيق."اراألرس

عناية املدرسة الرتكية يف التفسري يف الدولة العثامنية بكتاب الكشاف  (20

 للزخمرشي املظاهر واآلثار: د. عبد الرمحن قايد.
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منهج ابن التمجيد يف حاشيته عىل تفسري البيضاوي )أنوار التنزيل وأرسار  (21

 التأويل(: د. توفيق زبادي.

نزيله اآليات عىل الواقع: ة إسامعيل حقي وتروح البيان للعالم (22

 الفتاح حممد أمحد خرض.د.عبد

مباحث الدالالت وأثرها يف اخلالف الفقهي يف حاشية شيخي زاده  (23

)داماد أفندي( التفسريية عىل أنوار التنزيل للبيضاوي: د. ابتسام عيسى حممود 

 حسون.

 م(1592هـ/1000)تاإلمام يوسف سنان الدين األمايس الواعظ احلنفي  (24

 ومنهجه يف التفسري املوضوعي من خالل كتابه )تبيني املحارم(: أ: ليىل معاش.

التأويل االجتامعي واإلصالحي للقرآن الكريم يف الدولة العثامنية يف  (25

القرن الثالث العرش اهلجري دراسة تطبيقية من خالل كتاب )نرصة اإلسالم( 

 للتطواين: د. حيي معابده.

سورة البقرة  -يف تفسري آيات األحكام هـ(940)تل زادة منهج أمحد بن كام (26

 أنموذجا: د: عبد الرزاق بن إسامعيل هرماس.

فكار ملطالعة مطالع األنوار: قراءة يف الكتاب املخطوط: بذل نقد األ (27

 عمر أنور الزبداين.د.

للعامل العثامين أبو سعيد اخلادمي  َّحق مف خف حف ُّ  رسالة يف استثناء (28

 سة وحتقيق: د. عوض جدوع أمحد اجلبوري.هـ( درا1176-1113)

ملحمد بن حممود املغلوي )خمطوط(:  {والضحى}تنوير الضحى يف تفسري  (29

 د. ماجد بن عبد العزيز احلارثي.

أبرز مدونات علامء الدولة العثامنية يف التفسري خالل قرنني من تأسيسها  (30

 هـ )عرض ومجع(: أ. حممود سيف الدين حممد.984-هـ699
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 .Mesut Cevherلتفسريية املرصية والعثامنية: د. املدرسة ا (31

من أبرز التفاسري التي أّلفت يف العهد العثامين ببالد األناضول ودراسة  (32

 منهجها: أ. جيكيني أبو بكر.

 التفسري يف الدولة العثامنية الرتكية: د. تيجاين زبري رابع. (33

 التوصيات:
فسري يف عموم العامل املدرسة الرتكية يف التفسري هي امتداد ملدرسة الت (1

اإلسالمي، ولكنها متيزت بغزارة إنتاجها وتنوعه، وذلك بسبب اهتامم احلكام 

 والعلامء هبذا العلم وتدريسه والتأليف فيه.

نظرا لوجود كمية كبرية من الرتاث من علامء الدولة العثامنية يف علم  (2

تصنيفه وخدمته التفسري؛ فيقرتح أن تتوىل مراكز بحثية متخصصة العناية بجمعه و

وإخراجه، كام أن الكثري من كتب التفسري املطبوعة بحاجة إىل العناية وإعادة 

 دراستها وما ورد فيها وخدمة نصوصها خدمة علمية جديدة.

يويص املؤمتر أن تقوم جلنة املؤمتر يف املؤمترات القادمة بإعداد ترمجة مللخص  (3

البحث، ثم تعرض الرتمجة أثناء تقديم  البحث باللغة الثانية غري اللغة التي يقرأ هبا

 حث يف املؤمتر عىل مجيع الباحثني لالطالع عليها واالستعداد ملناقشتها.بال

يقرتح الباحثون إقامة مؤمترات علمية أخرى أكثر ختصصا، كمثل اهتامم  (4

العلامء األتراك بعلوم القرآن األخرى املختلفة مثل علم التجويد والقراءات، أو 

 من مناهج التفسري، أو بحقبة زمنية أصغر.بنوع معني 

تويص اللجنة العلمية للمؤمتر مجيع الباحثني بالقيام بتصويب بحوثهم بعد  (5

األخذ باملالحظات التي ذكرت عند املداخالت واملناقشات، ثم إرساهلا مرة ثانية 
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ب إىل جلنة املؤمتر لعرض البحوث عىل اللجنة العلمية وحتكيمها، ثم طباعتها يف كتا

 املؤمتر.

من جانبهم يقدم الباحثون شكرهم إىل كلية اإلهليات وإىل جلنة املؤمتر  (6

العلمية والتنظيمية عىل جهودهم وإدارهتم هلذا املؤمتر وعىل فكرة املؤمتر عموما، 

وعىل حسن الضيافة، آملني أن تتكرر اللقاءات العلمية يف مرات قادمة إن شاء اهلل 

 تعاىل.
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 مؤمتر القرآن من التنزيل اىل التدوين

 تركيا –املنعقد يف إسطنبول 
 م2017نوفمرب  27-26هـ = 1439ربيع األول  9-8يف الفرتة من 

 املنظمون: مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية مبؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي

 أهداف املؤمتر:
التنويه إىل أمهية مجع املخطوطات القرآنية ودراستها، ووضع خطة  (1

 لفهرستها وتصويرها وتوفريها للعلامء والباحثني.

التفكري يف وضع خطة لتنسيق اجلهود يف نشاطات بحثية مشرتكة حول  (2

موضوع املؤمتر، والتعاون فيام بني الباحثني واجلامعات واجلمعيات واملراكز 

تفاق عىل آلية للرد عىل األوساط األكاديمية االسترشاقية البحثية، رغبة يف اال

والعلامنية التي تعمل جاهدة للتشكيك يف وحدة النص القرآين وصحته وصحة 

 تواتره، والتفكري يف تأليف مرجع علمي أكاديمي يرتجم إىل لغات عدة.

احلض عىل إجراء دراسات علمية وأكاديمية جادة وموحدة ملواجهة  (3

 تثار حول النص القرآين. الشبهات التي

ريخ االتفكري يف الرد عىل مرشوع كورانيكوم الذي يعمل عىل توثيق ت (4

النصوص القرآنية، وتفسري القرآن يف سياق تطوره التارخيي، من خالل دراسة 

النقد التارخيي "طبعة من القرآن الكريم، ويعمل أيضا عىل  35االختالفات بني 

 "حترير املصحف"، أو "ة علمية نقدية للقرآننرش"عداد إللوصول إىل  "للمصحف
التي  "أن يتم تنظيفه من األخطاء والرتاكامت التارخيية"بإنشاء نص جديدي، بعد 

 قرنا!!! 14تراكمت من خالل 
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توحيد املواقف حول موضوع الفحص الكربوين املشع للمخطوطات  (5

بدراسة موضوع القرآنية، وإجياد مواقع عىل الشبكة العنكبوتية، ومنتديات خاصة 

االسترشاق ومتابعته، وإعداد الدراسات والتقارير بشأنه، وحفظ الوثائق املتعلقة 

به، وإصدار النرشات الدورية التي تالحق كل جديد يف هذا املجال. والتفكري يف 

تنظيم مؤمتر دوري يناقش موضوع االسترشاق من مجيع جوانبه، تقّدم فيه 

 الدراسات والبحوث واالقرتاحات.

 حماور املؤمتر:
أمهية املصاحف املخطوطة والعناية هبا: من حيث الفهرسة والدراسة  (1

 والتدقيق والتحقيق.

 نسخ املصاحف املخطوطة يف العامل وانتشارها. (2

 جهود فهرسة املصاحف املخطوطة يف العامل. (3

التعريف باملصاحف املخطوطة غري املنشورة ودراستها إلغناء املكتبة  (4

 القرآنية.

ملصاحف املخطوطة ومميزاهتا، وداللتها عىل صحة النص القرآين خصائص ا (5

 وسالمته من التحريف.

وسائل توفري خمطوطات القرآن الكريم: املصورات، النسخ اإللكرتونية،  (6

 الطباعة الورقية: )جتارب منجزة: مكتبات، مؤسسات، أفراد(.

 القرآن الكريم بني احلفظ والتدوين. (7

 قضايا تدوين النص القرآين: (8

تاريخ تدوينه ورواياته وطرقه وأهم حمطاته )كتابة القرآن الكريم يف زمن  -

 ، ومجعه يف زمن الصديق، ونسخ املصاحف يف خالفة عثامن(. ×النبي 
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 .×هل ُكتَِب القرآن كله يف زمنه  -
 مصاحف الصحابة وما آلت إليه. -

بيان وحدة النص القرآين مع تعدد الرسوم، وصحة النص وضبطه وصحة  -

 تواتره.

 املراد برخصة األحرف السبعة وعالقته بالصحف واملصاحف. -

 قراءات القرآن الكريم والقراءات الشاذة: (9

أصل القراءات القرآنية، القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة قبل ابن جماهد،  -

 ورشوط القراءة الصحيحة عنده.

مسائل يف املصاحف املخطوطة حتى هناية القرن الرابع، وتندرج حتته  (10

 ضوعات اآلتية:املو

 الرسم العثامين يف املصاحف املخطوطة. -

 عالمات الضبط يف املصاحف املخطوطة. -

 عدد اآليات والتجزئة والتحزيب يف املصاحف املخطوطة. -

 أنواع اخلط يف املصاحف املخطوطة. -

 خمطوطات القرآن الكريم والدراسات احلديثة: (11

 الطروس يف املصاحف املخطوطة. -

 حف املخطوطة.وسائل تقدير زمن املصا -

 الفحص الكربوين املشع للمخطوطات القرآنية واملوقف من ذلك. -

الرد عىل مزاعم املسترشقني حول تاريخ القرآن الكريم والقراءات القرآنية  -

 وعالقتها باملصاحف املخطوطة.

النشأة واألهداف  :Corpus Coranicumمرشوع كوربوس كورانيكوم  -

 والنتائج.
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 البحوث وأوراق العمل:
وع املصاحف العثامنية واالختالف الواقع يف حتديد تارخيه وعدد مرش (1

 نسخه: أ.د. عمر بن عبد الغني محدان.

عالمات الضبط يف املصاحف املخطوطة من القرن األول إىل هناية القرن  (2

 الرابع اهلجري: أ.د. عادل إبراهيم أبو شعر.

رون الثالثة القراءات القرآنية يف املصاحف املنقوطة التي ترجع إىل الق (3

 األوىل: أ. د. غانم قدوري احلمد.

املصحف املنسوب إىل اخلليفة الراشد عثامن بن عفان، املحفوظ بقرص  (4

طوب قايب، من خالل مالحظات تارخيية وكوديكولوجية: د. أكمل الدين إحسان 

 أوغلو.

أثر رخصة األحرف السبعة يف تدوين النص القرآين: د. سامل قدوري  (5

 احلمد.

د. بشار عواد «: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»حديث  أنظار يف (6

 معروف.

النقل الشفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد التارخيي: د. عبد احلكيم بن  (7

 يوسف اخلليفي.

دراسة نقدية،  :تاريخ املصحف الرشيف من الشفاهية إىل الكتابية (8

 كوديكولوجية للمدرسة االسترشاقية: د. كريم إفراق أمحد.

لقراءات من زمن النشأة حتى عرص ابن جماهد ورد شبهات الدكتور ا (9

 فرنسوا ديروش حوهلا: د. سامي حممد سعيد عبد الشكور.

احلوايش النقدية للقرآن الكريم يف فجر مرشوع الكوربيس كورانيكوم.  (10

 د.عبد الرزاق بن إسامعيل هرماس.
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ة القرآنية القراءات االسترشاقية للقرآن الكريم أنموذج مرشوع املدون (11

 كوربيس كورانيكوم: د. عبد اهلل اخلطيب.

قوق القرآنيةايف تو 14C دقة االختبار الكربوين (12   وعالقته بالطُّروس: ريخ الرُّ

 د. قاسم السامرائي.

 املنهج اجلاميل لدراسة املصاحف املخطوطة: د. إدهام حممد حنش. (13

 التوصيات: 
حوث هذا املؤمتر عىل أن تقوم مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي بنرش ب (1

نطاٍق واسع، خصوصًا يف األوساط العلمية املتخصصة، والعمل عىل ترمجتها إىل 

 اللغات األجنبية.

أن تقوم املؤسسة بتبني مرشوع العناية باملصاحف املخطوطة، ودعم  (2

وتشجيع مشاريع البحث العلمي يف هذا املجال، مع إنشاء موقع إلكرتوين خاص 

ات، وإعداد بيبليوغرافيا شاملة للدراسات القرآنية، سواء يف للتعريف هبذه الدراس

 الرشق أو الغرب، وإتاحتها عىل قاعدة بيانات.

إنشاء مركز علمي خاص يف تاريخ املصاحف املخطوطة، مواٍز ملرشوع  (3

، برعاية مؤسسة الفرقان، ويعقد صالت قوية مع املتاحف ودور "املدونة القرآنية"

لة مجع املصاحف املخطوطة املبكرة بصورة رقمية، عىل أن الكتب يف العامل، ملحاو

 تتم فهرستها فهرسة علمية حتليلية، وإتاحتها للباحثني والدارسني.

تنظيم مؤمترات وندوات ودورات دولية علمية خاصة يف جمال املصاحف  (4

املخطوطة، والتعريف بقيمتها العلمية والتارخيية واجلاملية، وتتبع جهود املسترشقني 

ل النص القرآين، وذلك يف رحاب مؤسسات ومراكز علمية تضمن متابعة حو

 واسعة للباحثني والدارسني.
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تنسيق جهود مؤسسة الفرقان مع مؤسسات علمية أخرى تعمل يف نفس  (5

املجال )كمركز تفسري للدراسات القرآنية يف الرياض(، للعمل عىل االرتقاء 

ا املوضوع، مع تدارس حماور بمستوى هذه الدراسات، وتنظيم مؤمتر ثاين هلذ

 أخرى مل تناقش يف هذا املؤمتر.

دراسة القواميس واملوسوعات والدراسات املتعلقة بالقرآن الكريم  (6

واملكتوبة باللغات األجنبية، والرد عىل ما فيها من شبهات ختالف ما اتفق عليه 

 األمة، ردًا علميًا رصينًا دون تعصب.

أو مرجع يف تاريخ القرآن الكريم من  أن تعمل املؤسسة عىل إصدار كتاب (7

وجهة النظر اإلسالمية، وترمجته إىل اللغات األجنبية، ليخاطب العقلية الغربية، 

 ويضع الصورة الصحيحة لذلك التاريخ بني أيدهيم.

إصدار موسوعة علمية خاصة لعلوم القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغات  (8

 سالمية يف القضايا املتعلقة بالقرآن الكريم.األجنبية، لتعريف العامل بوجه النظر اإل

 

 

 

 

 

 


