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 النشاطات الثقافية الدولية األولى لحياة الحراني
 الندوة الدولية األولى لحران في التاريخ و الحضارة اإلسالمية

 2017نيسان / أبريل  7-8-9
 حران/شانلي أورفا/تركيا

 المنظمون: (1
 إدارة منطقة حران1- 
 بلدية منطقة حران2- 
 مؤسسة التاريخ التركي3- 

 إلسالميجمعية الختصين بالتاريخ ا 4- 
   جامعة حران كلية علوم الدين 5- 

 
 موضوع الندوة وهدفها: (2

قد ولدت ونشأت في منطقة سبقتها حضارات استمرت فترات  -وكما هو معروف  -إن الحضارة اإلسالمية المستندة إلى عقيدة التوحيد 
والساسانية، ومن المؤكد أيضاً أن الحضارة اإلسالمية  طويلًة، فقد عاشت في هذه المنطقة حضارات كثيرٌة منها الحضارة المصرية واإلغريقية

 قد تأثرت بهذه الحضارات وصهرتها في بوتقتها، ومن أمثلة تأثر الحضارة اإلسالمية بتلك الحضارات أن المسلمين قاموا بترجمة مؤلفات بعض
ثم قّدموها لخدمة الحضارة اإلسالمية ومنذ القرن  العلماء المتميزين في الحضارات السابقة وقاموا بتجديدها وإكساءها طابعهم الخاص ومن

فن السابع وحتى القرن الرابع عشر الميالدي كانت البالد اإلسالمية أكثر البالد تمدنا وحضارة في اوروبا وآسيا وقد كان للعلم واألدب وال
 ك حتى األناضول.والتجارة فضل كبيٌر في اشتهار مدن كثيرة بالغنى من العراق إلى األندلس ومن بالد التر 

رفة هي كما كانت هذه البالد مراكز حيوية و ثقافية كبيرٍة فجذبت العلماء والفنانين من كل بقاع العالم ويعتقد علماء التاريخ االسالمي ان او 
 اول مدينة انشئت بعد طوفان نوح ولذا لها مزية خاصة في التاريخ االسالمي.

وبعد ذلك حافظت اورفا على موقعها في  18/639اورفة صلحا بمعاهدة واحدة في عام فتح الصحابي المشهور عياض بن غنم حران و 
وقد تعاقب على حكم الجزيرة وحران صحابة كثر منهم: عياض بن  –مدينة شمال سوريا  –منطقة الجزيرة وكانت أكبر ثاني مدينة بعد قنسرين 

ن حيان ، سعيد بن عامر وعمير بن سعد االنصاري.غنم، خالد بن الوليد، حبيب بن مسلمة، الوليد بن عقبة، فرات ب   
على منطقة الجزيرة بما  739-121/682-63وكما هو معروف فإن الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك ولى أخاه مسلمة بن عبد الملك 

قصراً.فيها حران فقام مسلمة بنقل مركز الوالية من قنسرين إلى حران وجعلها مركزا عسكرياً كما بنى فيها    
عين الخليفة يزيد في عام 722/104 مروان الثاني والياً على الجزيرة وأقر الخليفة هشام بن عبد الملك مروان الثاني على واليته ولم يعزله، 
وقد قام مروان الثاني الذي حكم المنطقة لمدة 23 سنة قام بجعل حران عاصمة في آخر خمس سنوات لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع 

 استراتيجي مهم من الناحية العسكرية واستمر الحال على هذه الشاكلة حتى وفاة مروان الثاني في ذي الحجة عام 750/132 .
ساحة صراٍع بين دولة األتراك المسلمين والمماليك الذين يحكمون مصر والشام  –التي لم تتعرض لهجمات الصليبين  –ظلت حران 

ين من ظلم المغول إلى المدن المجاورة وظلت حران مدينة تتنقل بين حكم المغول والمماليك تارة يحكمها والحجاز ، وقد لجأ الناس الفار 
وصل، فيما المماليك وتارة يغزوها المغول وعندما أيقن المغول أنهم لن يتمكنوا من البقاء فيها نقلوا خيراتها ومهرة الناس فيها إلى ماردين والم

شق أما المغول فقد خربوا المسجد الكبير فيها وسدوا أبواب أسوار القلعة الخارجية بالحجارة وأغلقوها.لجأ بقية الناس إلى حلب ودم   
  2017من نيسان عام  8-7-6قام بتنظيم هذه الندوة حول حران بلدية حران وقائم المقام فيها  ستكون الندوة في 

دوة دولية" وذلك في إطار فعاليات حياة حران. ن -وسيكون عنوان الندوة "حران في الحضارة والتاريخ اإلسالمي  
في عودة حران إلى أيامها الزاهية  –ولو باليسير  –سنة وذلك للمساهمة  1400تهدف الندوة إلى التعرف على أهمية حران الممتد تاريخها 

 في العهد اإلسالمي قبل غزو المغول .
مختصين بحران.كما يهدف تنظيم هذه الندوة إلى تشجيع ودعم الباحثين وال  
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يمكن للراغبين بالمشاركة بالندوة تقديم ملخصات أبحاثهم وإرسالها إلى العنوان الموضح كما يمكن اقتراح مواضيع أخرى شريطة االلتزام 
 بالمواضيع الرئيسية.

 
 عناوين المواضيع المقترحة. (3
 حركات الفتح اإلسالمي في حران و ما حولها .1
 الصحابة الذين قدموا وتواجدوا في حران ألسباب مختلفة .2
 التاريخ السياسي لحران من خالل مراجع التاريخ اإلسالمي. .3
 حكام حران في العصور اإلسالمية. .4
 موقع حران في الحضارة اإلسالمية. .5
 العلماء والمفكرون والمتصوفة الذين عاشوا في حران وذلك في العهد اإلسالمي. .6
ني( و شخصيته العلمية و أقواله المأثورة و مؤلفاته و أخالقه و تصوفه باإلضافة لعالقته برجال الدولة في زمنه حياة )حياة الحرا .7

 )مثل الشهيد نور الدين الزنكي و صالح الدين األيوبي(.
لعلوم الشرعية: علوم العلماء الحرانيون في التاريخ اإلسالمي ) الفلسفة, الطب, العلوم الطبيعية, الرياضيات, التاريخ, األدب, ا .8

 القرآن, التفسير, القراءات, الحديث, الفقه, الطبقات, السير و المغازي, التصاوف, وغيرها من العلوم(.
 موقع حران الجغرافي و الخرائط و الصور المتوفرة في ذلك في الكتب الجغرافية القديمة. .9

 حران في نظر الرحالة المسلمين. .10
 ب الرحالة و علماء التاريخ وغيرهم(.حران وفقا للمصادر الغربية )كت .11
, اآلثار الفنية و المعمارية في منطقة حران ) الجوامع, المدارس, الزوايا, التكايا, العمارة الدينية, بيت حران, القصور و دور الضيافة .12

 ينابيع المياه ونظام توصيل المياه إلى المدينة, الحمامات, مشارب المياه(.
)من الناحية المعمارية, النشاطات العلمية التي كانت تقام فيه, أئمته( وذلك من بداية الفتح اإلسالمي جامع الفردوس في حران :  .13

 إلى االستيالء المغولي.
 قلعة حران )الداخلية(. .14
 أبواب وأسوار حران. .15
 حران من خالل وثائق األرشيف العثماني. .16
 حضارة اإلسالمية.المواضيع األخرى التي يمكن اقتراحها حول حران في التاريخ و ال .17
 
 شروط وكيفية المشاركة:  (4
 أن يكون البحث المقدم علميا وأصيال. .1
 تلخيص البحث  .2
 كلمة.  300تلخيص البحث في حدود  .3
 صحيفة. 20أن ال يتجاوز البحث  .4
 دقيقة. 20مدة تقديم البحث ستكون   .5
 ستتكفل إدراة بلدية شانلي أورفا بمصاريف إقامة و تنقل المشاركين في المؤتمر. .6
 
 التواريخ المهمة (5
 19/09/2016آخر موعد إلرسال ملخصات األبحاث  .1
 30/09/2016إعالن األبحاث المقبولة  .2
 16/01/2017آخر موعد إلرسال األبحاث  .3
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 30/01/2017موعد قبول األبحاث   .4
 20/03/2017إعالن برنامج المؤتمر  .5
 2017أبريل  9-8-7موعد المؤتمر  .6
 
 اإلدارة العلمية للمؤتمر: (6

 منطقة حران و إدراتها.باسم بلدية 
 االسم البريد االلكتروني رقم الهاتف

+90 551 4097018 omersabuncuharran@gmail.com 
األستاذ المساعد: عمر 

 صابونجو
 
 اإلدارة المنظمة للمؤتمر: (7

 باسم بلدية منطقة حران و إدراتها.
 االسم لكترونيالبريد اال رقم الهاتف

+090 554 9741533 abdullah__taner@hotmail.com Abdullah Taner 

+90 542 6807057 taha6337@hotmail.com Taha Özyavuz 

 
Adnan Menderes Caddesi 

Hükümet Konağı 

Harran/Şanlıurfa 

Posta kodu: 63510 
 العنوان للتواصل

 
 
 
 
 
 
 
 

 استمارة طلب تقديم مقترح البحث
 المؤتمر الدولي األول لحران في التاريخ و الحضارة اإلسالمية

 2017نيسان / أبريل  7-8-9
 حران / شانلي أورفا

 يمكنكم أن تتقدموا بطلب المشاركة من خالل ملء هذه االستمارة و إرسالها عبر البريد اإللكتروني الموضح أدناه
abuncuharran@gmail.comomers 
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االسم و اللقب و الدرجة  
 العلمية

 المؤسسة التي يعمل فيها 
 الوظيفة 
 العنوان 
 هاتف العمل  
 الهاتف الجوال  

 البريد االلكتروني 
 العنوان 

 

 ملخص البحث
يمكن استخدام  صفحة ثانية 

 عند الحاجة

p://www.harran.gov.tr/htt 
http://www.harran.bel.tr/ 
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