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 :هاموضوع الندوة و هدف
قد ولدت ونشأت في منطقة سبقتها حضارات استمرت فترات  -وكما هو معروف  -إن الحضارة اإلسالمية المستندة إلى عقيدة التوحيد 

لساسانية، ومن المؤكد أيضًا أن الحضارة اإلسالمية طويلًة، فقد عاشت في هذه المنطقة حضارات كثيرٌة منها الحضارة المصرية واإلغريقية وا
قد تأثرت بهذه الحضارات وصهرتها في بوتقتها، ومن أمثلة تأثر الحضارة اإلسالمية بتلك الحضارات أن المسلمين قاموا بترجمة مؤلفات 

قّدموها لخدمة الحضارة اإلسالمية، ومنذ  لبعض العلماء البارعين في الحضارات السابقة وقاموا بتجديدها وإكساءها طابعهم الخاص ومن ثم
 القرن السابع وحتى القرن الرابع عشر الميالدي كانت مدن وبالد الحضارة اإلسالمية أكثر البالد تمدنا وحضارة في اوروبا وآسيا وقد كان

 بالد الترك حتى األناضول.للعلم واألدب والفن والتجارة.فضل كبيٌر في اشتهار مدن كثيرة بالغنى من العراق إلى األندلس ومن 
اورفة  كما كانت هذه المدن مركز حيوية وحركة ثقافية كبيرٍة فجذبت العلماء والفنانين من كل بقاع العالم وقد قرر علماء التاريخ االسالمي أن

 هي أول مدينة أنشئت بعد طوفان نوح ولذا فلها مزية خاصة في التاريخ االسالمي.
وفي العهد األموي صارت اورفة والية مع مدينة  18/639فة في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه عام فتح عياض بن غنم مدينة اور 

 348/959أما في العهد العباسي فقد زار الخليفة هارون الرشيد اورفة ومكث بها فترة، وصل البيزنطيون عام  687-67/686سمست عام 
يش البيزنطيين أورفة فخربوها وسرقوا ما فيها وقد كلف السلطان ملك شاه أميَر دخل ج 361/971إلى مشارف أورفة وفي المحرم من عام 

بعد معارك حامية وحصار دام ثالثة أشهر وقام الملك شاه على إثرها بتعيين أمير  479/1087بوزان لفتح أورفة وتم فتح مدينة اورفة عام 
 بوزان واليا على أورفة وحران.

حت إدارة وحماية األتراك وتمتعت باالستقرار بعد فترة طويلة وقد دافع السالجقة عن أورفة والمنطقة وفي فترة السالجقة دخلت أورفة ت
سيطر البودوان على المدينة وأعلنوها مدينة صليبية وقد قام عماد الدين  1098ووقفوا ضد الهجمات الصليبية وفي العاشر من آذار عام 

العالقة بين الفرنسيين والبيزنطيين الذي أدى إلى نفور بين حكام انطاكيا واورفة الصليبيين باستغالل سوء  –حاكم الموصل وحلب  –الزنكي 
من  26فقام عماد الدين بالمسير إلى اورفة مستغاًل غياب جوسيل الصليبي عن المدينة وبعد حصار أربعة أسابيع دخل األتراك المدينة في 

 د كان هذا الفتح السبب الرئيسي للحملة الصليبية الثانية.وق 1144كانون األول من عام   24/ 539جمادى االخر 



بقيادة بيكلي  –وفي عهد السلطان سليم األول تم ضم ماردين ومن ثم أورفة ألراضي الدولة العثمانية بعد حرب جرت بين الدولة العثمانية 
وبعد دخولها تحت السيادة  1516أيار  20-15والصفويين في موقعة دده كيركن في ماردين عام   -محمد باشا ودعم ادريس البيتلسي 

 العثمانية جرت تسميتها بالرها في الدواوين الرسمية.
 -وفق معاهدة  -لمدة سبعة أشهر تبعه الفرنسيون، ثار الناس على المحتلين وعلى إثرها قرر الفرنسيون  1919احتل االنكليز اورفة عام 

 . 1920مغادرة اورفة في العاشر من نيسان عام 
ركز في العهد العثماني تبعت اورفة العديَد من الواليات مثل  ديار بكر والرقة وحلب أما في عهد الجمهورية التركية فقد حافظت على كونها م

 .1924والية أورفة في العشرين من نيسان عام 
ندوة  –أورفة في الحضارة والتاريخ اإلسالمي تنظيم واستضافة ندوتين دوليتين إحداهما بعنوان "  2016وقد قررت بلدية أورفة في آذار عام 

 دولية" والثانية بعنوان " أورفة في الوثائق والمصادر العثمانية"
لسابقة تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على حياة أورفة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية في المصادر والوثائق العثمانية في القرون األربعة ا

 وذلك من أجل المساهمة في تنمية وتطوير مدينة أورفة.
 كما يهدف تنظيم هذه الندوة إلى تشجيع ودعم الباحثين والمختصين بأورفة .

للراغبين بالمشاركة بالندوة تقديم ملخصات أبحاثهم وإرسالهن إلى العنوان الموضح كما يمكن اقتراح مواضيع أخرى شريطة االلتزام يمكن 
 بالمواضيع الرئيسية.
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