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مرشوع الفكر األخالقي اإلسالمي
النشاط والنرش الفهرس

مشروع الفكر األخالقي اإلسالمي
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مرشوع الفكر األخالقي اإلسالمي
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نبذة عن املشروع:
الفكر  يف  والفلسفة  الدين  جمايل  يف  مكانًا  األخالق  علم  حيتل 
يف  للنقاش  حمالً  اآلن  حتى  زال  وما  قدياًم  وكان  اإلسالمي، 
علم  أمهية  إىل  يشري  إنام  وهذا  ومسائلهام،  إشكالياهتام  من  كثري 

األخالق بني فروع العلوم التقليدية واحلديثة. 

هذا املوقع املؤثر الذي تتمتع به األخالق والذي ظهر بامتزاج 
النظرية بالتطبيق يتطلب منا الوقوف عند هذا املوضوع ودراسته. 
عام  اإلسالمي  األخالق  فكرة  مرشوع  انطلقت  السبب  هلذا 
والعلوم  والثقافة  التعليم  مجعية  عليه  ترشف  والذي  2013م، 

.)İLEM( ومجعية الدراسات العلمية )İLKE(

هدف املشروع: 
تقاليد  إنتاج  وإعادة  التقليدي،  األخالقي  الفكر  أصول  إظهار 

هذا الفكر بام يتناسب مع االنسان املعارص.  

ويف إطار الدراسة التي انطلقت هبذا اهلدف قد تم تنفيذ العديد 
األبعاد  ذات  املنشورات،  من  الكثري  وإصدار  الفعاليات  من 

املتنوعة والتي نفذت عىل عدة مراحل.

املشاكل  تناول  للمرشوع  املدى  بعيدة  األهداف  بني  ومن 
املعارصة بالبحث يف إطار الفكر األخالقي اإلسالمي.

مشروع الفكر األخالقي اإلسالمي

18
اجتامع طاولة 

مستديرة

كتاًبا يف 
جماالت خمتلفة

قائمة مراجع موضحة لـ 543 كتاًبا 
مطبوًعا وخمطوًطا تعود لـ 348مؤلفَا

سالسل 
حمارضات

ورش عمل 605باحث

3
17

17
مؤمتر

543
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املؤمترات املؤمترات

ندوات حول أساس األخالق ندوات حول العقوبات األخالقية
سلسلة  تنفيذ  تم  املرشوع  فعاليات  ضمن 
العام  إىل  2013م  العام  بني  ما  ندوات 
أساس  هو  ما  موضوع:  تناولت  2014م، 
التي  الندوات  هذه  يف  شارك  األخالق؟ 
األخالق  مصادر  مسألة  )ناقشت(  تناولت 
من زوايا متعددة تسعة متحدثني، من بينهم 
أكرم دمرييل، زينب ديريك، وهاكان بويراز.

يف إطار فعاليات املرشوع تم تنفيذ سلسلة: 
والتي  األخالقية،  العقوبة  حول  ندوات 
تناولت البناء األخالقي الذي هو أحد أهم 
وقد شارك يف  األخالق،  فلسفة  القضايا يف 
بينهم  من  متحدثني،  ثامنية  الندوات  هذه 
حتسني  شيتيل،  أهيان  أوغلو،  فضل  إحسان 

جورجون.

Ahlâkın Temeli Üzerine
K o n u ş m a l a r  -  4

13 Kasım 2013 Çarşamba 18.00 İSAM Konferans Salonu

Prof. Dr. Hakan Poyraz   
Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü

Kendini 
Gerçekleştirme 
Olarak Ahlâk

ilmietudler.orgilke.org.tr

Ahlâkî Müeyyide Üzerine Konuşmalar 6İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ

İhsan Fazlıoğlu
Medeniyet Üniversitesi 

30 Eylül Çarşamba 18:00 
İSAM Konferans Salonu

ilem.org.trilke.org.tr

Ahlâkî 
Zorunluluğun 
İlkesi Nedir?
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ilmi etüdler derneği
ilmi etüdler derneği

اجتماعات الطاولة املستديرة اجتماعات الطاولة املستديرة

اخلصائص األساسية للفكر األخالقي اإلسالمي نظريات املزاج يف الفكر اإلسالمي 

تم   2014 العام  إىل   2013 العام  بني  ما 
تنظيم سلسلة من املحارضات حتت عنوان« 
األخالق  لفكر  األساسية  اخلصائص 
يف  للخوض  هدفت  والتي  اإلسالمي«، 
األساسية  املفاهيم  املذاهب ويف  خصائص 
يف  مكانة  حتتل  التي  املشكلة  واملجاالت 
هذه  يف  حتدث  اإلسالمي.  األخالق  فكر 
املحارضات ثامنية حمارضين بشكل منفصل.

حلقات  ست  2015م  العام  يف  عقدت 
آلراء  فيها  التطرق  تم  متفرقة،  علمية 
نبعت  والتي  املزاج  نظرية  يف  الفالسفة 
تباحث  تم  كام  خمتلفة،  فكرية  اجتاهات  من 
بنيت  التي  مسألة كيف هي طبيعة اإلنسان 

عىل أساسها األخالق.
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ilmi etüdler derneği

مصادر قضايا األخالق يف الفكر اإلسالمي  ورشة عمل: »مناهج األخالق السنّية«

للتباحث  مستقلة  ندوات  أربعة  عقد  تم 
املتشاهبة  القضايا  حول  التساؤل  إجابة  يف 
األخالقي  الفكر  تيارات  يف  واملختلفة 
ختضع  منطقية  منهجية  أي  إىل  اإلسالمي 

وتتبع يف حتليلها.

بتاريخ 25 كانون  هي ورشة عمل عقدت 
الذي  الكتاب  يف  تبحث  2015م،  األول 
)ت982ه/1574م(  الفاكهي  أمحد  ألفه 
السنّية«؛  األخالق  »مناهج  بـ  واملسّمى 
الكتاب،  بحث  الورشة  هذه  يف  تم  حيث 
الرتتيب  يف  اخلاصة  بطريقته  يتميز  الذي 
التقليدية  األخالق  نامذج  بني  واملزج 

والفلسفية والتصوفية، من زوايا خمتلفة.

اجتماعات الطاولة املستديرة ُوَرش العمل
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İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ

İslam Düşüncesinde

Vicdan
ÇALIŞTAY

3-4 Haziran 2016

3 Haziran 2016 - Cuma 4 Haziran 2016 - Cumartesi
14.00 – 14.30   AÇILIŞ KONUŞMASI

İslam Düşüncesinde Vicdanı Çalışmak
Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

14.30 – 16.30   I. OTURUM: VİCDANIN MAHİYETİ ÜZERİNE 

Çağdaş Ahlâk Teorilerinde Vicdan Kavramı
Şengül Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi

“Vicdan” Sözcüğünün “Yüzey Grameri”ni  “Derin 
Grameri”nden Ayırt Etmeye Çalışmak:  Türkçe Fel-
sefe Sözlükleri Üzerinden Kavramsal Bir Arkeoloji
Recep Alpyağıl,  İstanbul Üniversitesi 

17:00 - 19:00   II. OTURUM: KELÂMCILARDA VİCDAN

Câhız’ın Vicdan Düşüncesi: 
Ahlâkî Bilincin Gerçekleşim Seyri
Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi

Kadı Abdülcebbar’da Vicdan: 
Havatır Kavramı Bağlamında Bir İnceleme
Osman Demir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

09.00 – 11.00   III. OTURUM: İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN 
GELİŞME DÖNEMİNDE VİCDAN

Usul Geleneğinde Vicdâniyât Kavramı
Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

İbn Sina’da Ahlaki Önermeler
Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi

11.15-13.15   IV. OTURUM: FAHREDDİN RÂZÎ VE SONRASINDA VİCDAN

Ahlâkî Bilincin Öznelliği Sorunu: 
Fahreddin Râzî Açısından Bir Çözümleme
Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi

Nâsirüddin Tûsî’de Vicdan
Anar Gafarov,  Bülent Ecevit Üniversitesi

14.30 – 16.30   V. OTURUM: KLASİĞİN SON DÖNEMİNDE VİCDAN

Müneccimbaşı Ahmed Dede’de Vicdan
Asiye Aykıt, Cumhuriyet Üniversitesi

Vicdan ve Vicdanî Önermeler Arasındaki İlişki                
Ali Tekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi

17.00 – 17.30    DEĞERLENDİRME OTURUMU

ilmi etüdler derneği ilem.org.tr0216 310 4318 /ilmietudler/ilmietudlerdernegiSultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İstanbul Türkiye KATILIM İÇİN KAYIT YAPILMASI ZORUNLUDUR.

Ahlâk ve Öteki 
Çalıştayları

Nisan 2015 
Kasım 2015

ُوَرش العمل ُوَرش العمل

ُورش عمل: »األخالق واآلخر« ورشة عمل: »الضمري يف الفكر اإلسالمي« 

يلعبه  الذي  الدور  حول  الدائر  النقاش  إن 
»اآلخر« يف بناء جتارب األخالق له أمهية خاصة 
مناقشات  يف  االعتبار  بعني  أخذها  من  بد  ال 
األخالق التي جترى يف وقتنا املعارص. ويف إطار 
هذا املرشوع فقد تناولت ورش عمل األخالق 
و»اآلخر« الرؤية النقدية حول مفهوم »اآلخر« 
الفكر األخالقي املعارص. وقد عقدت هذه  يف 
الورش عىل جلستني منفصلتني يف شهري نيسان 

وترشين الثاين من العام 2015م.

يف إطار املرشوع قد تم عقد ورشة عمل بعنوان: 
من   4-3 بتاريخ  اإلسالمي  الفكر  يف  الضمري 
هذه  العمل  ورشة  2016م.  للعام  حزيران 
الضمري يف  إىل حتديد مدى حتقق مفهوم  هدفت 
الورشة كذلك  تناولت  الرتاث اإلسالمي. وقد 
إشكالية  ونمط  والالهوتية  النفسية  األسس 
للقيام  تدفعه  التي  لإلنسان  الداخلية  احلالة 
التقاليد  إطار  السوي، كل ذلك كان يف  بالعمل 

ذات الصلة باملوضوع.



14 15

ilke.org.tr ilem.org.tr grtc.info kutahya.bel.tr

GLOBAL RESEARCH 
THINKING CENTER

Düzenleyenler Destekleyen

Klasik İslam Düşüncesinde 
İnsan Tanımları 

4-5 Kasım 2016, Kütahya

İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ
İnsan Tanımları Çalıştayları - I

Dinî ve Felsefi DüşüncedeNiyet
30 Eylül – 1 Ekim 2016

ÇALIŞTAY

İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ

KATILIM İÇİN KAYIT YAPILMASI ZORUNLUDUR.
ilke.org.tr/niyet-calistayi • 0 216 532 63 70

ilke.org.tr bilgi@ilke.org.tr0216 532 63 71Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İstanbul Türkiye /ilkedernegi

1 EKİM 2016 CUMARTESİ

Yemek: 13.00-14.30

Ara: 11.30-12.00

30 EYLÜL 2016 CUMA

Ara: 16.00-16.30

Karâfî’nin el-Ümniyye fî idrâki’n-niyye Adlı Eseri Bağlamında Niyet 

Nail Okuyucu, Marmara Üniversitesi

14:00
15:00

Fahreddin Râzî’de Niyet Düşüncesi: Bilginin Yönelimsel İçeriği 

Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi

09:30
10:30

İbnü’l-Arabî Düşüncesinde Niyet Bahsi 

Hacı Bayram Başer, Yalova Üniversitesi

10:30
11:30

Molla Sadra’da Niyet Meselesi 

Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi

12:00
13:00

Felsefi Ahlâk Teorisinde Gaye Kavramı İle Niyet Kavramı Arasındaki İlişki 

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

14:30
15:30

Kant’ın Niyeti Neydi? 

Mehmet Günenç, İstanbul Üniversitesi

15:30
16:30

Batı Ahlâk Felsefesinde Niyet ve Niyetsellik 

Sedat Yazıcı & Aslı Yazıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi

16:30
17:30

Şâtıbî’ye Göre Makâsıd Bağlamında Niyet 

Mehmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi

15:00
16:00

Teşekkül Dönemi Tasavvuf Metinlerinde Niyet Konusu 

M. Nedim Tan, Marmara Üniversitesi

16:30
17:30

Gazzâlî’nin Niyet Anlayışı 

Muhammed Muhdi Gündüz, Marmara Üniversitesi

17:30
18:30

Dinî ve Felsefi Düşüncede Niyet
30 Eylül – 1 Ekim 2016

ÇALIŞTAY
İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ

KATILIM İÇİN KAYIT YAPILMASI ZORUNLUDUR.
ilke.org.tr/niyet-calistayi • 0 216 532 63 70

ilke.org.trbilgi@ilke.org.tr 0216 532 63 71 Sultantepe Mah. Cumhuriyet Cad. Fıstıkağacı İş Mrk. No: 39/2 Üsküdar İstanbul Türkiye/ilkedernegi

1 EKİM 2016 CUMARTESİ

Yemek: 13.00-14.30

Ara: 11.30-12.00

30 EYLÜL 2016 CUMA

Ara: 16.00-16.30

Karâfî’nin el-Ümniyye fî idrâki’n-niyye Adlı Eseri Bağlamında Niyet 

Nail Okuyucu, Marmara Üniversitesi

14:00
15:00

Fahreddin Râzî’de Niyet Düşüncesi: Bilginin Yönelimsel İçeriği 

Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi

09:30
10:30

İbnü’l-Arabî Düşüncesinde Niyet Bahsi 

Hacı Bayram Başer, Yalova Üniversitesi

10:30
11:30

Molla Sadra’da Niyet Meselesi 

Sümeyye Parıldar, İstanbul Üniversitesi

12:00
13:00

Felsefi Ahlâk Teorisinde Gaye Kavramı İle Niyet Kavramı Arasındaki İlişki 

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

14:30
15:30

Kant’ın Niyeti Neydi? 

Mehmet Günenç, İstanbul Üniversitesi

15:30
16:30

Batı Ahlâk Felsefesinde Niyet ve Niyetsellik 

Sedat Yazıcı & Aslı Yazıcı, Çankırı Karatekin Üniversitesi

16:30
17:30

Şâtıbî’ye Göre Makâsıd Bağlamında Niyet 

Mehmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi

15:00
16:00

Teşekkül Dönemi Tasavvuf Metinlerinde Niyet Konusu 

M. Nedim Tan, Marmara Üniversitesi

16:30
17:30

Gazzâlî’nin Niyet Anlayışı 

Muhammed Muhdi Gündüz, Marmara Üniversitesi

17:30
18:30

ُوَرش العمل ورش عمل حول تعريفات اإلنسان

ورشة عمل: »النّية يف الفكر الفلسفي« والديين«   ورشة عمل: »تعريفات اإلنسان يف الفكر اإلسالمي التقليدي«

األساسية  املصطلحات  أهم  أحد  هي  النّية 
املراحل  إحدى  باعتبارها  األخالق،  علم  يف 
احلساسة لعملية حدوث )تكون( السلوك. ويف 
هذا السياق فقد تم عقد ورشة عمل حتت عنوان: 
بتاريخ  والفلسفي«،  الديني  الفكر  يف  »النية 
2016م،  لعام  األول  ترشين  شهر  من   8-7

تناولت موضوع النية من منظور واسع. 

عمل  ورشتي  عقد  املرشوع  هذا  ضمن  تقرر  لقد 
مستقلتني تبحثان تعريفات األخالق، هبدف طرح 
اإلشكاالت املثارة حول سؤال: »ما هو اإلنسان؟« 
عىل طاولة البحث. ويف هذا املضمون فقد تم عقد 
ورشة العمل األوىل بتاريخ 4-5 من ترشين الثاين 
اإلنسان  »تعريفات  عنوان  حتت  2016م،  للعام 
هذه  يف  تم  وقد  التقليدي«.  اإلسالمي  الفكر  يف 
اإلنسان  تعريفات  بني  العالقة  مطالعة  الورشة 

ومفاهيم كل من الوجودية والعلم والقيمة.
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insan
çağdaş 
düşüncede 

İSLAM AHLÂK DÜŞÜNCESİ PROJESİ
İnsan Tanımları Çalıştayları - IIilke.org.tr/projeler/iad

Adem Levent

Ahmet Göksu

Ahmet Karakaya

Eyüp Süzgün

Kasım Küçükalp

Latif Karagöz

Lütfi Sunar

Metin Özdemir

Olkan Senemoğlu

Rıdvan Özdinç

Katılım için kayıt gereklidir.  ilke.org.tr/atolyekayit ilke.org.tr0216 532 63 70- 71 ilkederneğiHalk Cad. Türbe Kapısı Sk. No:13 İlmi Etüdler Derneği Üsküdar İstanbul

18 Mar t  2017, I s tanbu l

ُوَرش العمل فهرس الفكر األخالقي اإلسالمي

ورشة عمل: »اإلنسان يف الفكر املعاصر«

ورشة العمل الثانية من ورش عمل تعريفات 
بتاريخ  عقدها  تم  املرشوع  هذا  يف  اإلنسان 
»اإلنسان  عنوان:  حتت  2017/3/18م، 
يف الفكر املعارص«. يف هذه الورشة تم تناول 
يف  ظهرت  التي  اإلنسان  مفهوم  تصورات 
نقاشات  من  هبا  يتعلق  وما  املعارص،  الفكر 

دارت حول طبيعة اإلنسان. 

ويف دراسة أخرى ضمن املرشوع فقد تم إنجاز فهرسة مفصلة ملحتويات كتب علم 
األخالق التي ألفت ما بني العرص 8 إىل 20 امليالدي. هذه الدراسة التي أنجزت من 
أول  بأهنا  تتميز  ذاته  الوقت  يف  هي  شمشك،  مياسا  ودوجيو  آيتان  إبراهيم  خليل  قبل 
يف  مكانة  حتتل  التي  األخالق  ملؤلفات  التفصييل  التحليل  يف  أنجزت  أساسية  دراسة 
االطالع  إمكانية  للباحثني  متاحًا  سيكون  الفهرسة  هذه  إنجاز  ومع  الفكري.  الرتاث 
عىل الرتاث األخالقي الفكري اإلسالمي بكل أبعاده يف آٍن واحد،  ويف ذات الوقت 

سيكون ممكنًا الوصول إىل هذه املؤلفات عرب االنرتنت بواسطة الوسائل االكرتونية.

تم إنجاز فهرس تفصييل ملؤلفات علم األخالق التي ألفت ما بني القرن الثامن حتى القرن العرشين.
يف هذا الفهرس تم تصنيف تراث 1200 سنة يف 26 فهرسًا مستقالً.

تم نرش قائمة مراجع مفصلة لـــ 543 كتاًبا تعود لــــ 348 مؤّلًفا.
iadkatalog.ilke.org.tr :تم حتميل قسم كبري من هذه الكتب إلكرتونيًا عىل موقع اجلمعية االلكرتوين
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Ahlâk Teorisi Atölyesi
Taşköprîzâde

جمموعات القراءة جمموعات القراءة

ورشة عمل نظرية األخالق عند طاش كربي زاده قراءات يف فلسفة األخالق

نظرية  حول  دراسية  عمل  ورشة  عقد  تّم 
األخالق واملفاهيم املتعلقة هبا عند طاش كربي 
زاده أحد أهم العلامء العثامنيني يف القرن السادس 
عرش امليالدي. وهدفت الورشة إىل توفري نقاط 
يف  املوجودة  املفاهيم  ترمجة  حول  مشرتكة 
تم  الورشة  هذه  دراسات  يف  األخالق.  متون 
حتليل كتاب طاش كربي زاده »رشح األخالق 
واإلشكاليات  باملفهوم  بمقارنته  العضدية« 

الواردة يف الرشوح األخرى.

يف إطار هذا املرشوع فقد تم تنظيم حمارضات 
طلبة  إعداد  هبدف  األخالق  فلسفة  يف 
محرياء  حمارضات  ويف  العليا.  الدراسات 
القيام بقراءات حول املفاهيم  أوزطوران تم 
واإلشكاليات  والتيارات  واألشخاص 

األساسية التي هلا مكانة يف فلسفة األخالق.
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حماضرة فضائل األخالق يف الفكر اإلسالمي أصول مؤسس الفكر األخالقي احلديث: قراءة 
نقدية حول فلسفة األخالق عند كانت.

سيبحثون  الذين  األشخاص  إعداد  أجل  من   
مستوى  رفع  أجل  ومن  األخالق  جمال  يف 
فقد  املجال  هذا  يف  املنجزة  الدراسات  جودة 
قّدم تنظيم حمارضة األخالق الفاضلة يف الفكر 
يف  أرجي.  مستقيم  ألقاها  والتي  اإلسالمي، 
الفضيلة  تناول مسار مفهوم  تم  هذه املحارضة 
يف فلسفة األخالق اإلسالمية يف ضوء نصوص 
وحتى  لإلسالم  األوىل  العصور  منذ  حمددة، 

القرن السادس عرش امليالدي.

جيتيل  أهيان  أمحد  ألقاها  التي  املحارضة  هذه  يف 
والتي  2017م،  آيار   8 حتى  نيسان   3 بتاريخ 
استمرت لستة أسابيع؛ تناولت الرموز األساسية 
األم  الفرضيات  أهنا  يدعى  الذي  كانت  لفلسفة 
لفلسفة األخالق احلديثة. هذه املحارضة القائمة 
عىل قراءة نص نقد العقل العميل؛ قد سامهت يف 
الفلسفة  قواعد  لتحليل  األسايس  التكوين  فهم 
يف  ظهرت  التي  النقاشات  عليها  ارتكزت  التي 
لفهم  إضافة  احلديث،  التطبيقي  األخالق  جمال 

البنية السياسية واملجتمعية.

جمموعات القراءة جمموعات القراءة
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املؤلفات املنشورة املؤلفات املنشورة
شروح األخالق العضدية – حتقيق وترمجة  )7 كتب(

طاش كربي زاده أمحد أفندي

عالء الّدين الكازروين

إمساعيل مفيد اإلسطنبويل

التي  للرسالة األخالقية  الرشوح  العديد من  الثاين  التقليدي  العرص  كتبت يف  لقد 
»األخالق  كتبها عضد الّدين اإلجيي، أحد علامء القرن الثالث عرش، حتت عنوان 
االنتهاء من هذه الرشوح وإثراء  اقرتاب  إطار هذا املرشوع ومع  العضدية«. ويف 
الوسط األكاديمي هبا، فقد هدف أيضًا إىل إبراز استمرار نفس مفاهيم وإشكاليات 
األخالق. ويف هذا الصدد تم من خالل هذا املرشوع نرش رشوح رسالة »األخالق 

العضدية« السبعة املستقلة التي كتبت عىل فرتات خمتلفة بعد حتقيقها وترمجتها.

كتاب  العضدية«  »األخالق  كتاب  أحد رشوح  إن من 
العثامين  العلمي  الرتاث  الذي يعد يف  طاش كربي زاده 
أحد أهم النامذج التي متثل العاِل الذي جيمع بني العلوم 
حصيلة  أبرز  الذي  زاده  كربي  طاش  والنقلية.  العقلية 
عموم  احتواه  ما  جانب  إىل  الدينية  العلوم  يف  خربته 
الكتاب من توضيح وحتليالت تعرب عن الدراية الفلسفية 
له جعلته يمثل حجر الزاوية يف فكر األخالق اإلسالمي 

يف الفرتة التي متتد من الطويس وحتى قنايل زاده.

يعد رشح عالء الدين الكازروين أحد الرشوح التي كتبت 
رشحه  يف  الكازروين  العضدية«.  »األخالق  رسالة  عىل 
ماّدَيا  الكون  إعامر  عىل  قدرته  جهة  من  اإلنسان  أّن  بنّي 
ومعنوّيا وكذلك قابليته ليكون مظهرا لألسامء اإلهلية هو 
الكامل.  درجة  بلوغه  حيث  من  املالئكة  من  منزلة  أعىل 
العلمية  األخالق  ألسس  الكازوريني  تناول  من  ويفهم 

والعملية أنه صاحب نظرة شمولية.

أحد  اإلسطنبويل،  مفيد  إسامعيل  كتبه  الذي  الرشح  هذا 
بأمهية من حيث إظهاره  يتمتع  الثامن عرش،  القرن  علامء 
الستمرارية متن »األخالق العضدية«؛ ذلك أّن الرشوح 
التي كتبت حول هذا املتن إضافة الشتامهلا عىل خصائص 
ذاته  الوقت  يف  فإهنا  فيها،  وجدت  التي  الزمنية  الفرتات 
يف  األساسية  لإلشكاليات  لتضمنها  باالهتامم  جديرة 

الفكر األخالقي.

النص وترمجته

النص وترمجته

النص وترمجته
مستقيم أرجيي، ألزم إتشوز

حممد أقتاش، حممد دمري، جوفينتش شانصوي

سليمة تشينار
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Transliterasyon
Melek Yıldız Güneş

Aliye Güler

ŞERHU’L- AHLÂKİ’L-‘ADUDİYYE

Mehmed Emîn İstanbulî

MELZEMETÜ’L-AHLÂK

Metin ve Çeviri
Ömer Türker

ŞERHU’L- AHLÂKİ’L-‘ADUDİYYE

Seyfüddîn Ahmed El-Ebherî

Metin ve Çeviri
Kübra Bilgin Tiryaki

ŞERHU’L- AHLÂKİ’L-‘ADUDİYYE

Müellifi Meçhul 
(15. yüzyıl)

Metin ve Çeviri
Mervenur Yılmaz

ŞERHU’L- AHLÂKİ’L-‘ADUDİYYE

Şemsüddîn el-Kirmânî

مشس الّدين الكرماين سيف الّدين أمحد األهبري

حممد أمني إسطنبويل )مؤلف جمهول )القرن اخلامس عشر

يعد رشح شمس الّدين الكرماين، تلميذ اإلجيي، أحد 
الرشوح التي كتبت عىل »األخالق العضدية«. واألمر 
الذي يميز رشح الكرماين عن غريه من الرشوح كونه 
ذاته  الوقت  تلميذ اإلجيي حتديدًا، ويف  قبل  كتب من 
وهذا  العضدية«.  »ألخالق  لـ  رشح  أول  يعد  كونه 
الكرماين  ترمجة وحتقيًقا لرشح  احتوى  الذي  الكتاب 

هيدف إىل املسامهة يف إثراء أدب 

بعد القرن الثالث عرش استمرت كتابة الرشوح واحلوايش  
بشكل الفت ألهم الكتب التي تصدرت الرتاث العلمي 
يف العال اإلسالمي. ولقد كان لإلجيي يدًا عظمى يف نشأة 
حركة التأليف يف جمال الفلسفة العملية وذلك من خالل 
التي  العضدية«  »األخالق  باسم  املعروفة  تأليفه لرسالته 
والعميل.  النظري  بشقيها  والسياسة  األخالق  تناولت 
وهذا الرشح الذي كتبه تلميذ اإلجيي »األهبري« هو من 

بني أهم رشوح الكتاب يف عصوره املبكرة.

ورشح  ترمجة  هو  1864م  عام  ألف  الذي  الكتاب  هذا 
عضد  ألفها  التي  العضدية«  »األخالق  بـ  املسامة  للرسالة 
الدين اإلجيي أحد علامء القرن الثالث اهلجري. وقد ظهرت 
فكرة ترمجة كتاب »األخالق العضدية« الذي ل يرتجم إىل 
الرتكية إىل ذلك الوقت كنتيجة لفكرة راودت املؤلف لام رآه 

من انحطاط أخالقي يعيشه املجتمع.

التي  العضدية«  »األخالق  رشوح  أوائل  من  الكتاب  هذا 
التارخيية، ولكونه قد ألف يف عرص  الناحية  حتتل مكانة من 
التيموريني يف »هرات«؛ فإنه حيمل بعض اخلصائص املتعلقة 
بذلك العرص. ويتميز هذا املؤلف بأمهيته لكونه يعطي نظرًة 
شمولية حول تقليد رشح »األخالق العضدية«، حيث عند 
الشبه  أوجه  كدراسة  فيه  يظهر  الرشوح  من  بغريه  مقارنته 

واالختالف بشكل جيل.

النص وترمجته النص وترمجته

الترمجة النص وترمجته

مروى نور يلماز عمر توركار

ملك يلدز غونيش، عالية غوالر كربى بلغن ترياقي

املؤلفات املنشورة املؤلفات املنشورة
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أساس األخالق املشاكل األساسية لفلسفة األخالق: نصوص خمتارة

 أدب األخالق اإلسالمي:نظريات املزاج يف الفكر اإلسالمي
 املدراس الفكرية واإلشكاليات، 

يف هذه الدراسة التي تشتمل عىل ثامنية أبحاث تتضمن 
التي عرضت ضمن سلسلة  العلمية  األوراق  أبحاث 
تم  األخالق،  أساس  حول  قدمت  التي  املحارضات 
تناول مسألة مصادر األخالق من خالل متون تأصيلية 

وذات وجهات نظر خمتلفة.

هذا الكتاب الذي تم تأليفه من قبل محرياء أوز طوران، 
تم تأليفه كأجزاء من مقاطع خمتارة مأخوذة من متون 
أساسية ناقشت اإلشكاليات املركزية التي تم تناوهلا يف 
إطار فكر األخالق. وهذا الكتاب يقّدم قراءة متكاملة 

لفلسفة األخالق. 

يعترب املزاج يف فكر األخالق اإلسالمي أحد العوامل 
هذه  األخالقي.  والسلوك  األخالق  بنية  يف  املؤثرة 
الدراسة التي ألفت من أجل فهم العالقة بني األخالق 
وبني املزاج ذي البنية الطبيعية، أعدت كنسخة موسعة 
عن األوراق العلمية التي قدمت يف اجتامعات الطاولة 

املستديرة التي عقدت أثناء املرشوع.

طاولة  اجتامعات  سلسلة  عقد  تم  املرشوع  بدايات  يف 
األساسية  املفاهيم  مواضيع  مناقشة  هبدف  مستديرة 
حتتل  التي  الفكرية  املدارس  وميزات  واإلشكاليات، 
هذا  طباعة  تم  وقد  اإلسالمي.  األخالق  فكر  يف  مكاًنا 

الكتاب باعتباره نسخة موسعة للدراسات ذات الصلة.

عمر توركار

عمر توركار

محرياء أوز طوران.

حممد زاهد ترياقي وكربى بلغن ترياقي
عمر توركار وكربى بلغن ترياقي

املؤلفات املنشورة املؤلفات املنشورة
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مصادر فرضيات األخالق  يف الفكر اإلسالمي  األخالق و«اآلخر«: »اآلخر« يف الفكر اإلسالمي
والفلسفة احلديثة

 األخالق الغائية عند فخر الّدين الرازي،
أمين شحادة

 اإلنسان واملجتمع: الفكر السياسي
واألخالقي عند طاش كربي زاده

أكانت  سواًء  باألخالق  تتعلق  ألمور  مناقشتنا  عند 
فإننا  اليومية؛  يف مسألة فلسفية أو كانت يف األحداث 
نتساءل أحياًنا عن املصدر الرئييس الذي اعتمدت عليه 
التي  العلمية  األبحاث  يتضمن  الكتاب  يف ذلك. هذا 
الفرضيات  بمصادر  املتعلقة  املحارضات  يف  عرضت 

األخالقية التي تم تقديمها ضمن املرشوع. 

ورشة  لنتائج  موسعة  كدراسة  خرجت  الدراسة  هذه 
نيسان  يف  عقد  التي  و»اآلخر«،  األخالق  عمل: 
وترشين الثاين من العام 2015م، والتي تناولت األثر 
و»اآلخر«،  األخالق  مؤلفات  يف  مكانة  ذا  يعد  الذي 
»اآلخر يف الفكر اإلسالمي والفلسفة  املعروف باسم 
احلديثة«، والذي يتناول املناقشات واملفاهيم املتعلقة 

باآلخر يف الفكر اإلسالمي والفلسفة احلديثة.

فخر الّدين الرازي هو علم، قد أبرز املناقشات الرئيسية للفكر 
الرازي فإن مسار الفكر  اإلسالمي يف عرص املتأخرين. وبعد 
يستمر إىل حد كبري عىل نفس اخلطوط التي رسمها. ويف إطار 
املرشوع فقد تم ترمجة ونرش الكتاب الذي ألفه أيمن شحادة 
الرازي«،  الدين  فخر  عند  الغائية  »األخالق  عنوان  حتت 

وتناول فيه فكر األخالق عند فخر الدين الرازي.

يف هذا املؤلف أعدت قراءة شمولية مستمدة من الكتب التي 
الذي  الكتاب  ألفها طاش كربي زاده يف جماالت خمتلفة. هذا 
تناول آراء املفكر حول السياسة واألخالق مقارنة مع مصادره 
ليسّد  مرشح  الفرتة،  تلك  يف  موجودة  كانت  التي  واملؤلفات 

ثغرة مهمة يف هذا املجال.

ترمجة:

أشرف ألتاش ومروى نور يلماز.
لطفي سونار وسالمي وارلك

سليمة تشينار وكربى شنال. مستقيم أرجيي.

املؤلفات املنشورة املؤلفات املنشورة
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K İ TA P L I Ğ I

ömer türker

نظريات احلب يف الفكر اإلسالمي

 األخالق والعقوبات: نقاشات حول
معىن وحد األخالق

إثارهتا  متت  التي  اإلشكاليات  تناول  تم  الدراسة  هذه  يف 
إىل  باإلشارة  اإلسالم،  مفكري  عند  احلب  مفهوم  حول 
الفرق عندهم بني ماهية احلب عند املخلوقات وماهية حب 
الكتابات  بني  املقارنة  إمكانية  أتيحت  وبذلك  تعاىل،  اهلل 
املتعلقة بمفهوم احلب عند فالسفة اإلسالم وحكامء علم 

الكالم واملتصوفة.

هذا الكتاب يتضمن خمّرجات املحارضات التي ألقيت ضمن 
سلسلة »نقاشات حول األخالق والعقوبات«، والتي عقدت 
ضمن مرشوع فكر األخالق اإلسالمي عام 2015م، هبدف 

اإلجابة عن تساؤل العالقة بني األخالق والعقوبات.

خدجية طوكسوز

عمر توركار

املؤلفات املعّدة للنشر
مفهوم “الضمري” يف الفكر اإلسالمي 

هــذه الكتــاب هــو صــورة موســعة ملخّرجــات ورشــة العمــل التــي نظمــت يف إطــار مــرشوع فكــر 
األخــالق اإلســالمي، والتــي عقــدت يف شــهر حزيــران عــام 2016م  بعنــوان: “الضمــري يف الفكــر 

اإلســالمي”.

مفهوم “النية” يف الفكر الديين والفلسفي
إطــار  نظمــت يف  التــي  العمــل  نســخة موســعة ملخرجــات ورشــة  عــن  عبــارة  هــو  الكتــاب  هــذا 
مــرشوع فكــر األخــالق اإلســالمي، والتــي عقــدت يف شــهر أيلــول عــام 2016م حتــت عنــوان: 

والفلســفي”. الدينــي  الفكــر  “النيــة يف 

تعريفات اإلنسان يف الفكر اإلسالمي التقليدي 
إطــار  نظمــت يف  التــي  العمــل  نســخة موســعة ملخرجــات ورشــة  عــن  عبــارة  هــو  الكتــاب  هــذا 
مــرشوع فكــر األخــالق اإلســالمي، والتــي عقــدت يف شــهر ترشيــن الثــاين عــام 2016م  حتــت 

التقليــدي”. اإلســالمي  الفكــر  يف  اإلنســان  “تعريفــات  عنــوان: 

 اإلنسان يف الفكر املعاصر
هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن خمرجــات ورشــة العمــل التــي نظمــت يف إطــار مــرشوع فكــر األخــالق 
الفكــر  يف  »اإلنســان  عنــوان:  حتــت  2017م   عــام  آذار  شــهر  يف  عقــدت  والتــي  اإلســالمي، 

املعــارص«.

املناهج السنّية – ترمجة وحتقيق
يعــد هــذا الكتــاب الــذي ألفــه عبــد القــادر الفقيهــي يف القــرن الســادس عــرش، مزجــًا بــني نــامذج 
يمتلــك  لكونــه  مهــاًم  ديمــري  عثــامن  ألفــه  الــذي  الكتــاب  ويعــد  والتصوفيــة.  الفلســفية  األخــالق 
جمموعــة واســعة جــًدا مــن املصــادر مــن جهــة وجلمعــه بــني منهجيــات خمتلفــة مــن جهــة أخــرى.

املؤلفات املنشورة
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التقارير البحثية لألسس األخالقية لنظام القانون التركي تقرير التصور األخالقي لتربية الفرد يف نظام التعليم التركي
القانون  العريضة ألسس نظام  تتبع اخلطوط  التي هتدف إىل  السلسلة،  إن أول تقريرين يف هذه 
األسس  حول  سيكونان  املطاف،  هناية  يف  للتطبيق  قابلة  بمقرتحات  التقدم  ثم  ومن  الرتكي 

األخالقية للقانون املدين والقانون اإلداري.  
أساس  يف  مكانة  حتتل  التي  األخالقية  املبادئ  ماهي  حتديد  إىل  هيدف  هذه  التقارير  سلسلة  يف   

النظام القانوين يف تركيا، ومن ثم حتليل نتائجها.

إن كل فكر تعليمي سواء كان بشكل واٍع  أو بشكل ال شعوري فإنه يبنى عىل فرضية تصنيف 
اإلنسان املثايل.  وهكذا يف هناية العملية التعليمية فإن األفراد الذين سيكون هلم دور يف عملية 
التفاعل املجتمعي حيافظون عىل نفس شكل سلوك وتصور اإلنسان املوجود مسبقًا، وبناء عليه 

ينتقل هذا األمر من جيل إىل جيل.  
يف هذا التقرير سوف يتم البحث يف ما هي الفكرة التي تبنتها اجلمهورية الرتكية يف تربية الفرد منذ 

نشأهتا وحتى اآلن، بام يشمل التعليم االبتدائي وحتى الثانوي.

الدراسات اليت مازالت قيد البحث يف املشروع الدراسات اليت مازالت قيد البحث يف املشروع
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http://iadkatalog.ilke.org.tr/eser

الدراسات اليت مازالت قيد البحث يف املشروع

تطوير فهارس كتب األخالق
بيانات الكرتونية تتضمن فهارس تفصيلية  مع هناية عام 2016م تم االنتهاء من إعداد قاعدة 
لكتب األخالق املطبوعة واملخطوطة من القرن الثامن وحتى القرن العرشين امليالدي. أما يف 
عام 2017م فسنكمل هذه الدراسة لتصل إىل غايتها املرجوة، وذلك من خالل إضافة اجلديد 

من الكتب التي تم التوصل إليها إىل قاعدة البيانات. 
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