
 "مدرسة الماتريدية والواقع المعاصرندوة علمية عملية تعقد تحت عنوان "

 نشرة األخبار

ندوة علمية تحت عنوان "مدرسة الماتريدية والواقع المعاصر" عبر  ٢٠٢١يونيو سنة  ١٦عقد فى تأريخ 

 .اونالين نظمها مركز االمام الماترية الدولى للبحوث العلمية لدى اكاديمية اوزبكستان اإلسالمية الدوليةمنصة 

ما كثيرا تجاه العلماء العباقرة والمفكرين العظماء وذلك اهتمايولى في السنوات االخيرة في اوزبكستان 

هم العلمى وفيما بعد توصيلها الى المجتمع العالمي علما انه تم التحقيق الكثير من االعمال ثلدراسة سيرهم الذانية وترا

على نطاق واسع فى هذا المجال. ومن ضمن هذه االعمال مبادرة فخامة الرئيس شوكت ميرضياءوق ميت تم انشاء 

هاما في تحقيق االصالحات في جزءا  يعتبرالمركز االمام الماتردي الدولى للبحوث العلمية الذى يمارس نشاطه 

 .المجال الديني والمعرفي بصورة استمرارية

وتعتبر ارض اوزبكستان منذ قديم الزمان مهدا للعلوم والمعرفة والحضارة ان العلماء والمفكرين العظماء 

م ابو الزمخشرى واالما محمودال االمام البخارى والعالمة امثمن  همالذين ترعرعوا وأنشأوا على هذه األرض 

النسفى والعالمة محمد الخوارزمي والعالمة احمد الفرغانى والعالمه ابو  ابو المعينمنصور الماتردي والعالمة 

ابن سينا والعالمة ميرزا اولوغ بك والكثير منهم هم علماء الموسوعة شاركوا  يريحان البيروني والحكيم ابو عل

 .الدنيوية وقدموا خدمات نبيلة في تطوير الحضارة العالمية مشاركة فعالة في تطوير العلوم االسالمية والعلوم

 حياتهمومن ضمن هؤالء العلماء العظماء الذى من بينهم احتل مكانة بارزة هو االمام الماتردي وسير 

 العلمى الغنى لمتابعينه وعبر ذلك نشر تعاليم الماتردية امام المجتمع العالمى. ثوالترا

ة العلمية والعملية عبر منصة اونالين تحت عنوان "مدرسة الماتريدية والواقع ومنطلقا من ذلك عقدت الندو

الدولى للبحوث ترمذي المعاصر" التى نظمها مركز االمام الماتردى للبحوث العلمية وذلك بالتعاون مع مركز االمام ال

جمهورية أوزبكستان وأكاديمية  الدولى للبحوث العلمية ومركز الحضارة االسالمية في بخاريالعلمية ومركز االمام ال

  والحضارة مالها منظمة العالم اإلسالمي للعلوم والفنونأعشارك فى  حيثأوزبكستان اإلسالمية الدولية 

(ICESCO) ومركز بحوث ودراسات التاريخ والثقافة والفنون اإلسالمي (IRCICA)  والمنظمات الدولية ومعهد

الشريف وأكاديمية البحوث اإلسالمية ومركز االمام الماتردى للبحوث في  ومجموعة االزهر ياليزلمادزاك االسالم ا

 .الدولية حثيةجامعة سالجوق التركية والمؤسسات العلمية والب

ى عقدت عن البعد عبر منصة اونالين اعضاء الهيئة العلمية الدولية تعمال الندوة الدولية الأوشارك في 

 نؤوشالمتوسط ولجنة ال  والتخصصلعلمية ممثلى وزارة التعليم العالى لمركز االمام الماتردى الدولى للبحوث ا

الدينية في جمهورية اوزبكستان و ادارة مسلمى جمهورية أوزبكستان وأكاديمية العلوم فى جمهورية أوزبكستان 

وجامعة االستشراق الحكومية فى طشقند والعلماء البارزين من داخل وخارج جمهورية أوزبكستان وممتلى 

لمؤسسات العلمية والبحثية الكبرى الخارجية والخبراء الباحثين الذين يمارسون اعمالهم العلمية في هذا المجال. ا

ين  كل اكثر من عشرة دول ثلوكذلك حضر في اعمال الندوة علماء الماتردية وعلماء في مجال العلوم اإلسالمية مم

 من جمهورية مصرالعربية

الجمهورية التركية وجمهورية المانيا االتحادية وسويسرا والجمهورية الفرنسية والمملكة االردنية الهاشمية و

ستان وجمهورية حوجمهورية قازا الماليزيةوجمهورية البوسنا والهرسك وجمهورية روسيا االتحاديه والجمهورية 



سالمية من عدة دول قيرغيزستان وجمهورية افغانستان االسالمية والكثير من علماء الماتردية وعلماء العلوم اإل

علماء الماتردية وعلماء العلوم اإلسالمية المسائل العلمية الهامة التى تخص مكانة وأهمية  ةالندو ءنبية. ونوقش اثناجا

االمام الماتردى وتعاليم الماتردية ومكانه علماء الماتردية في تطوير تعليماته واالهمية في الحفظ علي االعتدال لتعاليم 

راسة الترات العلمي لالمام الماتردى وتوضيح مسائل التعاليم الماتردية الخاصة بالعقيدة واالعمال العلمية الماتردية ود

 .فى هذا المجال والمسائل العلمية األخرى التى تكتسب أهمية بالغة حققتالتى 

تعلق فى يومنا ا يمومع ذلك افاد العلماء في الندوة عن ارائهم تجاه خصوصية تعاليم الماتردية خاصة منها 

  .يدة التى يتطلب حلها ومكانتها واهميتها عند تعاليم الماترديةقهذا مسائل الع

انه الندوة  بها ولذلك نوقش في اطار كالماتهم على ان تعاليمه هي تعاليم معتدله واعترفوا في المشاركين وأكد

 .جتمع العالميالعلمي لالمام الماتردى والماتردية الى اوساط الم ثتوصيل الترا يجيب

وقدمت في الندوة الكتب التي تم اعدادها للطبع من قبل مركز االمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية وهي 

"تأويالت القرآن" الجزء التاسع عشر لالمام الماتريدي وكتاب مال علي قاري "شرح الفقه االكبر" وكتاب برهان 

تحت عنوان "ركن عالماء بالدنا تشمل عشرة رسائل" وكتب خاصة  "الهداية" وعدة كتب بعنوان الدين المرغيناني

بالمنظمات االسالمية الدولية تحت عنوان "استخدام االعتدال ضد التعصب" "الفرق التعصبية التي تعمل تحت غطاء 

ر مرة االسالم" وكتب اخرى وتم طبع العدد االول لمجلة "الماتريدية" فهي مجلة علمية معرفية تصدر كل ثالثة اشه

 واحدة باللغات االوزبكية والعربية واالنجيليزية والروسية.

واشار المحللون الدوليون والخبراء والعلماء الى ان محاضرات المشاركون في الندوة واالعمال العلمية 

االخرى سوف تطبع على حدها كمجموعة منشورات. ومع ذلك اجريت مسابقة بين طالب االكاديمية تحت ركن 

لماتريدي واتباعه" حيث اختيرت منها احسن مقالة واحسن قطعة فيديو واحسن "اينفوغرافيكه" شرح الصور "االمام ا

 م منح وتقدير الفائزين الذين شاركوا في المسابقة.سوعقدت مرا

ومنطلقا من دعم وتأييد الشباب من كل الجوانب تم انشاء عدة شعب في اطار الندوة موجهة لدعم القائميين 

 االت الدكتورا والباحثين العلميين والطلبة والتي سميت "االمام الماتريدي في وجهة نظر الباحثين العلميينبتأليف رس

حيث حضر فيها بمقاالتهم من مراكز  "قضايا العلوم االسالمية المعاصرة" شاركوا في مناقشة " وكذلكالشباب

 ين بمقاالتهم العلمية المتميزة.الجمهورية العلمية المختلفة ببحوثهم العلمية والباحثين العلمي

قوم في تعريف تعاليم الماتردية الى المجتمع سيشك ان مركز االمام الماتردى الدول للبحوث العلمية  فانه ال

 .تخدم كمنصة هامة في هذا المجال فتعاليمه المعتدلة سو ان العالمى والعالم االسالمي


