
 باتكتسا
  ة@ق@بطتلا تالاجملاو ة89ظنلا سسألا :قالخألا لاؤسو دصاقملا

 ب@طخلا CDEعم
 

 :ةمدقم .1
 ةFادG ةهجل مأ ةFدصاقملا ةسرامملا ةFادG دFدحت ةهجل ءاوس ،شاقن لحم ةع-78لا دصاقم ةأش0ل خــــ-رأتلا نا& $#"ل
$_ فنؤتسا مث ،ن-78علا نرقلا تاFادZو 78ع عساتلا نرقلا تاFاهن ذنم أدG اهب ثFدحلا مامتهالا نإف ،اهيف ن-ودتلا

` 
الbس ةlmخألا دوقعلا تدهش fgح ن-78علا نرقلا تا0bيعسcو تاbنaنامث

ً
 تاغللا فلتخمG ةFدصاقملا تاساردلا نم 

نص تاونس لxقو .ثوحZو بتك $m"ب ام
ّ

$_ ةZb{علا تاروش0ملل اbفارغويلaxب $m"ثحاxلا ضعG ف
 9 تغلxف لاجملا اذه `

 .تادلجم

  :رومأ ةعZرأ ظحلن نأ نكمF لG ،طقف دصاقملاG مامتهالا مجح تاساردلا نم لئاهلا مÉلا اذه سكعF ال

  :ةbتآلا تاZراقملا لمشä̀ cف ،ةFدصاقملا تاZراقملا عàنت :اهلوأ

  .هقفلا لوصأ دFدجتو عــــ-í78لا خــــ-راتو داهتجالا ثحاxمG لصتي امو é̀وصألاو ä̀قفلا رظنلا •
$îسلفلا رظنلا •

 ةفسلفG لصتي ام مأ ،نيدلا فئاظوو ةع-78لا راóأG ةلصتملا نيدلا ةفسلفG قلعتي ام ٌءاوس ،`
  .مbقلا ثحxمو قالخألا

$_ دصاقملا لbعفتب قلعتملا يرظنلا ىوتسملا õع ٌءاوس ،ö̀اbسلا رظنلا •
 õع مأ ،ö̀اbسلا لاجملا `

  .öّ̀اbسلا مالسإلاǜ Gس ام عــــ-راشم نمض دصاقملا فbظوتب لصتي امو õ̀معلا ىوتسملا
$_اقثلاو يركفلا خــــ-رأتلا •

$_ دصاقملا رامثíسا لمش°و ،`
$§وناقلا lmيغتلاو ضوهنلاو حالصإلا لاجم `

` _$
 قاbس `

  .يراضحلا رخأتلا باxسأو مدقتلا لاؤس¶ لاغش•الا
$_ دصاقملا رثأ لمش°و ،õ̀-وأتلا رظنلا •

 .ثFدحو نآرق نم صوصنلا ل-وأت جهانم `

fgلا هقفلا لوصأ ملعG دصاقملا ةلص لاؤس - لقألا õع اbÆلمع - زواجت ةFدصاقملا تاساردلا عقاو نأ :اهيناث
` Gقbت 

الخدم دصاقملا تراص دقف ؛Ø̀السإلا عــــ-í78لا تاسارد لاجم لخاد ةموسحم lmغ ةلأسم
ً

ناونع وأ 
ً

$_ د≥رَي ا
 لوقح `

ثحxم دعت ملف ؛ةدع تاصصختو
ً

 ،ةbمالسإلا تاساردلا لقح جراخ نم نومداقلا هbلإ عفد ەاجتا وهو ،طقف اbÆلوصأ ا
ن∂و

ْ
القح دصاقملا نم لعجF هG قئال lmٌظنت كلذ ب∏اوي مل 

ً
 .يرظنلا قمعلاو ةناصرلاG مسíي تاصصختلا ددعتم 

fgلا فئاظولا نأ :اهثلاث
ناbحأ ةZراضتمو ةعونتم دصاقملاG تطbنأ `

ً
 تZراضتو تعونت $m"يدصاقملا دصاقم نأ $fعمG ،ا

 $m"مداقلاو تاbمالسإلا ö̀راد $m"ب امو ،$m"يدbلقتلاو $m"يحالصإلا $m"ب امو ،)$m"يكرحلا( $m"يمالسإلاو $m"يناملعلا $m"ب ام
 .)اهlmغو ةرامعلاو ةسدنهلاو تاbعامتجالاو ةئaبلاو بطلاو داصتقالاو ةساbسلاو ةفسلفلا&( ىرخأ لوقح نم

 تاساردلاف ،دصاقملاG مامتهالا كلاسم نمض ةbشماه تbقG قالخألا ةفسلفو دصاقملا $m"ب ةقالعلا نأ :اهعGار
$_ اÆ-واث اbÆمbقو اbÆقالخأ ¿نم ظحلن نأ نكم-و .ةحbحش بناجلا اذه لوح ةó8اxملاو ةلقتسملا

` Gتاساردلا ضع 
 ،̀¬امتجالا ماظنلا ظفح õع د∏أو ة-{حلا أدxم فاضأ يذلا روشاع نب رهاطلا دمحم باتك& ةثيدحلا ةFدصاقملا

 ،"مالسإلا دصاقم نم دصقم ّل& ساسأو ةّماع ةحلصم ّل& ساbقم قالخألا مراƒم" لعج يذلا ö̀افلا لالع باتك&و
$_ دصاقملا ةركفG ەرثأت ودxي يذلا زارد ∆ دxع دمحم ىدل الإ ةbقالخألا ةZراقملا ەذه ≥وتسc ملو

 عضوم نم »l∏أ `
 .ەlmغو نمحرلا دxع هط عم اهتورذ تغلG نأ éإ حــــ-« لƒش¶ نكF مل ن∂و

 

  :قالخألاو دصاقملا .2
 ة-Õكرم نإف ،هقف َلوصأو اًهقف í78-Ã̀لا عباطلا اهيلع بلغF ةFدصاقملا تاساردلا نم ةرثاÉلا ة»Àlلا تنا& اذ∂و
$_ ةحلصملا

نادbم اهنم تلعج دصاقملا ثحxم `
ً

g_التلل اxًصخ ا
g_الخألاو í78-Ã̀لا $m"ب `

 تاسارد تلغش•ا انه نمو ،`



$_ دbفF اÆماع اbÆقالخأ اًراطإ اهفصوب ؛دصاقملاG ةدFدع ةbقbبطت
 ق-àسíلاو Ø̀السإلا ل-àمتلاو كونبلاو بطلا تالاجم `

$_ توافتت تاسارد œ̀و ،اbجولونكتلاو ،ةماعلا ةbقالخألا مئارجلاو
 ساسألا éإ رقتفF اهنم lmثكف ؛اهقمعو اهتمbق `

 لوصأو هقفلاو دصاقملا لوقحG ٍفا& ماملإ مهل رفوتي مل $m"بتاÉلا نم lmثكف ،قيبطتلا $lmح éإ لقت0ي نأ لxق يرظنلا
$_ كسامتمو $m"تم ساسأ مث نكF مل ام ةbقbبطتلا تاbقالخألا لقح éإ لاقتنالا نكمF الو ،هقفلا

 ،ة-{ظنلا قالخألا `
Gîg كلذلو

$_ ةbقbبطتلا تاساردلا كلت نم lmثك `
  .ةماعلا تاروصتلا دودح `

 عيسوت وأ ،ةسمخلا تا-رو$—لا õع ةدا-Õلا ةلأسمG لاغش•الا éإ ن-«اعملا نم اًددع ةحلصملا ة-Õكرم تداق دقو
 – اهباحصأ تاروظنم فالتخاو تادا-Õلا ة»lك عم – دصاقملا تتاfg Gح ةثيدحلا مbقلا نم ةلمج لمشíل اهتالولدم

 دصاقم لخدم نم نÀلو ةثادحلا مbق عم مهمؤاوت ىدمو مهسفنأ $m"ثحاxلا تا$lmحتو تالاغش•ا سكعتو ،ةلاbّس
$_ لوحتلا دصر نكمF تاG انه نمو .ةع-78لا

$_ تسكعنا ام& - ةbكbسالÉلا مbقلا $m"ب مbقلا ةموظنم `
 لوصألا بتك `

$à-fجلا é̀اعملا `‘§أ لاثمأ لئاوألا داورلا عم ةع-78لا دصاقمو
 نيدلا باهشو مالسلا دxع نب زعلاو é̀ازغلا دماح `‘§أو `

$_ارقلا
 دصاقم ناونع تحت ن-«اعملا نم ددع ىدل تلجت ام& - ةثيدحلا مbقلا ةموظنمو - `‘fطاشلا قاحسإ `‘§أو `

ةGاجتسا ةددعتم تال-وأت الإ œ̀ امو ،ةع-78لا
ً

 ذنم دbعُتسا يذلا دصاقملا ثحxم مادختسا ‘lع ةثيدحلا تاFدحتلل 
$fيدلاو ö̀اbسلا $m"حالصإلا ةنع78ل 78ع عساتلا نرقلا رخاوأ

$_ ەؤالمزو ̀◊•وتلا نيدلا lmخ ەداعتسا ،ةهج نمف ،`
` 

g§ركف دb∏أتو برغلا نع ساxتقالا عــــ-í78ل س•وت
 ،ىرخأ ةهج نمو ،ةثيدحلا تاسسؤملا ءانZو ةbمومعلا عفانملا `

 .داهتجالا لاجم عيسوتو ä̀قفلا دbلقتلا نم جورخلل هتسردمو ەدxع دمحم ەداعتسا

$îسلفلا سردلا نأ نم مغرلاZو
g_الخألا `

ظوحلم اًمامتها دهش دق `
ÿ

$§اثلا فصنلا ذنم ا
 نإف ،78ع عساتلا نرقلا نم `

 :ةفلتخم لخادم تذختا دقو ،نآلا fgحو ن-78علا نرقلا فصتنم ذنم ةظوحلم ةفاثك تدهش ةbمالسإلا قالخألا
  .ةbفسلفو ،ةbفوصو ،ةbخ-راتو ،ةbلوصأو ،ةbهقفو ،ةbمال&و ،)ثFدحو نآرق( ةbصن

 :هجوأ ةثالث نم ةxكرم ةbلاƒشإ مامأ نحنف قالخألاو دصاقملا $m"ب عمجن $m"حو

 .امهب طbحF يذلا ساxتلالا ةهجلو ،امهل ةحضاو دودح مسر ةهجل مويلا لاƒشإ لحم $m"لقحلا ال& نأ :لوألا هجولا
 $m"ب قرفلا لوح لاؤسلاف كلذلو ،هقفلا لوصأو هقفلا اهيف امG مويلا ةعونتم لوقح عم لخادتي قالخألا لقحف
g_الخألا مƒحلا رداصم نع لاؤسلا نأ ام& ،عو78م لاؤس لوصألاو هقفلاو قالخألا

 مƒحلا رداصم نع فلتخت اذامZو `
$_ ةروكذملا ä̀قفلا

 مƒحلاو í78-Ã̀لا مƒحلا $m"ب $lmيمتلا éإ لbحF هنأل ؛كلذك ةbمهألا دFدش لاؤس هقفلا لوصأ `
g_الخألا

 .قالخألاو هقفلا $m"ب ةقالعلا ر-{حت بلطتي قالخألاو دصاقملا $m"ب ةقالعلا نع ثFدحلا نإف كلذلو ،`

ضFأ ساxتلا لحم وهف دصاقملا لقح امأ
ً

 لهو هقفلا لوصأ نم هعقوم دFدحتب طاحأ يذلا لدجلل اًرظن ؛هتأش• ذنم ا
القح xîgي لهو ؟هنم ءزج وه مأ هنع لقتس⁄

ً
g_اG لمش›ل عسíي مأ اbÆلوصأ اbÆهقف 

 تاساردلا لاجم جراخ لوقحلا `
$_ ةنودملا هقفلا عورفو دصاقملا $m"ب ةقالعلا امو ؟ةbمالسإلا

 لوقعم نع ةفشا& دصاقملا لهو ؟بهاذملا بتك `
$_ مئاق ä̀قف مƒح

  ؟`‘fهذملا هقفلا تفلاخ ول fgح ماƒحألا جاتنإل ردصم œ̀ مأ بهاذملا تانودم `

$§اثلا هجولا
 تنا& نإف ،ةددعتم تاصصختو لوقح õع - مويلا - عزوتي امهنم ل& تاG نالقح قالخألاو دصاقملا نأ :`

القح قالخألا
ً

$_ $m"لماعلا لاغش•ا ةهجل ؛دصاقملا كلذكف تاصصختلا ددعتم 
 باbغ نم مغرلاG ؛اهب ةفلتخم لوقح `

$_اÉلا lmظنتلا
القح اهفصوب ؛دصاقملل `

ً
 .تاصصختلا ددعتم 

ال& نأ :ثلاثلا هجولا
Æ

ةقbصل دصاقملاف ،õ̀معو يرظن :ناxناج هل $m"لقحلا نم 
ٌ

 Gحأƒهذملا هقفلا باوبأو ماf‘`، Gمغرلا 
 دصاقملا $m"ب ةقالعلا هجولو ،ةهج نم ةدح õع بهذم ل& عورفو دصاقملا $m"ب ةقالعلا هجول lmظنتلا باbغ نم
$_ - موقت دصاقملا نأ اًصوصخ ؛ىرخأ ةهج نم بهاذملا فلتخم نم ةbهقفلا عورفلا لمجمو

 طGاlgلا õع – لصألا `
#§زجلا $m"ب

$fب0ي ةلئسأ الإ جلاعت ال ثbحG ؛õ̀معلاو يرظنلاو ،Éõ̀لاو `
 éإ مسقنت ä̀ف ،مويلا قالخألا امأ .ٌلمع اهيلع `

fgلا ةbقbبطتلا قالخألاو ة-{ظنلا قالخألا
$_ - تلمش `

 تعسوت مث ،نهملاو ةئaبلاو اbجولويبلا œ̀ عورف ةثالث – لصألا `
 .لمعلاG لصتتو ةجلاعم بلطتت ةbلمع ةلئسأ زرفF امم اهlmغو مbلعتلاو مالعإلاو ةساbسلا& اًعورف لمشíل

_$
 تا-àتسم ةثالث نم نوكت-و ،ةbشاقنلا ةقلحلا ەذه نع لوؤسملا هغاص قالخألل اًددحم اًموهفم دمتعن ،ةودنلا ەذه `
  :œ̀ ةلئسأ ةثالث õع ةGاجإلا لواحت

  ؟)بجاولا قالخأ( لعف نأ õ̀ع بجF اذام •



  ؟)ةلbضفلا قالخأ( اbحأ فbكو •
fgلا رداصملا امو •

` cاندعاس _$
  ؟)قالخألا دعG ام( $m"قGاسلا $m"لاؤسلا õع ةGاجإلا `

 ،bõ̀صفتو قمعم سرد éإ جاتحت قالخألاو ةع-78لا دصاقم $m"ب ةقالعلا نإف ،Ø̀وهفملا دFدحتلا اذه õع ءانZو
$_ داxعلا حلاصمو مƒحلا õع اهساسأو اهانبم ةع-78لا" نأG لوقلا —تخا ة-زوجلا مbق نبا نأ امbسالو

 شاعملا `
 نعو ،روجلا éإ لدعلا نع تجرخ ةلأسم لƒف .اهل& ةمƒحو ،اهل& حلاصمو ،اهل& ةمحرو ،اهل& لدع œ̀و ،داعملاو
أ ن∂و ةع-78لا نم تس›لف ؛ثxعلا éإ ةمƒحلا نعو ،ةدسفملا éإ ةحلصملا نعو ،اهدض éإ ةمحرلا

fi
 اهيف تلخد

Gطاشلا ءاج مث ،"ل-وأتلاf‘` امنإ اهل& ةع-78لا" :لاقف œ̀ قلخت Gمƒ؛"قالخألا مرا Gم جردأ هنأ نم مغرلاƒقالخألا مرا 
الؤاسc ح{طF ام وهو ،حلاصملل ثالثلا بتارملا نم تاbنaسحتلا ةxترم نمض

ً
 Gمهف ةقد ىدم صوصخ Gضع 

 دصاقملا ةمئأ هحرطF يذلا موهفملاG – حلاصملا نأ ام& .يدصاقملا ءانبلا نم ةbقالخألا ةلأسملا عقومل ن-«اعملا
fgلا حلاصملا œ̀ – امهlmغو `‘fطاشلاو é̀ازغلا&

 ؛)حالصلا نم( دxعلا حلصFُ ام œ̀ حلاصملاف مث نمو ،عراشلا اهددح `
 نوكfg Fح ؛ەاوه ةbعاد نع فلƒملا جارخإ ةع-78لا عضو نم ̀¬78لا دصقملا" نأ ةرم نم »l∏أ `‘fطاشلا ررك اذهلو
دxع

ً
دصقم وهو ،"اًرارطضا fl دxع وه ام& اًراbتخا fl ا

ٌ
g_الخألا روظنملا õع مالÉلا& ةدFدع ةbقالخأ عورف هbلع ع{فتي 

` 
 ،bÃ̀بطلا لاسlgسالاو ̀¬78لا نذإلا نع مالÉلا&و ،عراشلا دصق اهيف فلƒملا دصق قفاوي ثbحG ؛تاحاxملا ذخأل
$_ اهرثأو اهتلصو سفنلا ظوظح نع مالÉلاو ،xÃ̀طلا عزاولاو ̀¬78لا عزاولاو

 راbتخاو ،لاعفألا ةbقالخأ ال وأ ةbقالخأ `
$_ فلƒملا

 ،ةهج نم لاعفألا قالخأG لصتت لئاسم œ̀و ،كلذ lmغو ،$m"تفملا ىواتف ضراعت وأ ةلدألا ضراعت ةلاح `
  .ىرخأ ةهج نم ةلbضفلا قالخأو

 ةbل-وأتلا تاودألاو `‘¿هنملا بناجلا õع —تقF ال - هتلمجG - لوصألا ملع لG دصاقملا نأ ةقGاسلا لئاسملا حضوت
fgلا

` cمهاس _$
 لاعفألا م-àقتو كولسلا طxض éإ كلذ زواجتي لG ،طقف ل-وأتلا ةbلمعو يأرلل `‘¿هنملا طxضلا `

$§اعم دFدحتو ةbناس•إلا
fgلا ةbقالخألا ةغللا `

$_ لثمتت `
 ،اهتالbلعتو اهتاxجومو )ةسمخلا ماƒحألا( ة-راbعملا ماƒحألا `

fgلاو
$_ ةلثمتملا ةطbس·لا ةbئانثلا زواجتت `

$_ انعضت ةع-78لا دصاقم نإ مث .حبقلاو نسحلا وأ 78لاو lmخلا `
 بلص `

 هbف لوقعم $fعمل مأ بجاو هنأل بجاولل لاثتمالا نا& اذإ امو ،ةعفنملا تاbقالخأو بجاولا تاbقالخأ لوح شاقنلا
Fدوع Gع حالصلاو ةعفنملاõ عمتجملاو لعافلا &ƒقت مث نمو ،لà-لا دصاقملا قفو لاعفألا مfg

 قفوو عراشلا اهعضو `
ضFأ لعفلا تال‚م قفوو ،هسفن لعافلا دصاقم

ً
نا&رأ ل‚ملاو ةحلصملاو لbلعتلاو ،ا

ٌ
 .دصاقملا ثحxمل 

 

 :اهتلئسأو ةودنلا رواحم .3
 :œ̀ ةس›ئر رواحم ةعZرأ õع ةودنلا موقت

 يرظنلا راطإلاو مbهافملا :قالخألاو دصاقملا )1(
  قالخألاو حلاصملاو دصاقملا مbهافم •
$_ نمحرلا دxع هط تاحالطصال ةعجارم :دصقملاو دوصقملاو دصقلا •

 ä̀قفلا ثاlgلا ءوض `
 )Teleology( ةbئاغلا ةفسلفلاو ةع-78لا دصاقم ة-{ظن $m"ب ةنراقم •
$_ قالخألاو دصاقملا $m"ب ةقالعلا فاشكتسا •

 ة«اعملاو ةbس›سأتلا تاGاتÀلا `
 ؟ةbنaسحت مأ ة-رو$« قالخألا له :ةbنaسحتلا حلاصملا نمض قالخألا مراƒم جاردإ •
 تاFاغلاو تاbنلاو لاعفألا :لامعألا حاورأ دصاقملا •
 ؟قالخألا ملع س›سأتل دصاقملا حلصت له •

 

  ةbقالخألا لوصألاو اFاضقلا :ةع-78لا دصاقم )2(
  مbقلا ةفسلفو حلاصملا :حالصلاو ةحلصملا •
g_الخألا لbلعتلاو ä̀قفلا لbلعتلا $m"ب دصاقملا •

` 
 ةنراقم ةسارد :ةعفنملا قالخأو ةbع78لا حلاصملا •
 ةسمخلا ماƒحألاG اهتلصو حلاصملا بتارم •



 `‘Îاحلل عسíت مأ طقف تا-رو$—لا لمشc لهو ةbع78لا ةحلصملا موهفم لوح $m"يلوصألا $m"ب فالخلا •
$fيسحتلاو

ضFأ `
ً

 ؟ا
 اهنaب ةنزاوملا lmياعمو حلاصملا بتارم •
 اهتاقbبطتو امهاندأ ما$lgلاG ن-78لا ó8و امهاندأ ت-àفتب ن-lmخلا lmخ ةدعاق •
g§ركفG اهتلصو ،اه—ح ناƒم∂و ،اهدFدحت lmياعمو ،اهخ-رات :تا-رو$—لا •

 Universal( ةbنوÀلا مbقلا `
Values( شملا قالخألاوlgةك )Common Morality( 

 تا-رو$—لا ةركفل «اعملا رامثíسالا :ةثادحلا مbقو تا-رو$—لا •
 دصقملاو( عراشلا دصاقمو فلƒملا دصاقم $m"ب حلاصلا لعفلا :سفنلا ظوظحو ةbع78لا ةحلصملا •

 )ظحG طxترملا لعفلاو ،xÃ̀تلا دصقملاو õ̀صألا
 ةنراقم ةسارد :ةbهلإلا رماوألا ة-{ظنو ä̀نلاو رمألا دbصقت •
$fيدلا عزاولا •

 نطاxلاو رهاظلا $m"ب قالخألا :xõ̀جلا عزاولاو `
 عراشلا دصاقمو فلƒملا دصاقم $m"ب تاحاxملا لوانت :حاxملا ةفسلف •
  ؟هل ةجتنم مأ مƒحلا طانم نع ةفشا& دصاقملا له :مƒحلا رداصمو دصاقملا •
  ؟لئاضفلل جتنم œ̀اونلاو رماوألا عاxتا درجم له :ةلbضفلاو لاثتمالا •
 ةbل$lgعملا اbجولومíbس¶ألاو ة-{عشألا اbجولومíbس¶ألا $m"ب ةع-78لا دصاقم •
  lmغتلاو تاxثلا $m"ب تاداعلا نساحمو قالخألا مراƒم :فرعلاو قالخألا •

 

 ةع-78لا دصاقمل ةbقالخألا تاZراقملا )3(
 ،نمحرلا دxع هط ،زارد ∆ دxع دمحم( ةFدقن ةعجارم :دصاقملل ة«اعملا ةbقالخألا تاZراقملا •

 )امهlmغو
$_ ةbلbلحت ةءارق :قلختلا ءاملع •

g_الخأ روظنم نم ةbس›سأتلا ةFدصاقملا لامعألا نم دحاو `
 تاGاتك&( `

 .)مهlmغو `‘fطاشلاو ،مالسلا دxع نب زعلاو ،é̀ازغلا

 

 ةbقbبطت اFاضق )4(

 :ةbتآلا تالاجملا نمض $m"عم عàضوم راbتخا متي نأ حlgقملا نم

 ردنجلا اFاضق •
 ةbلاملا تالماعملاو داصتقالا •
 ةساbسلا •
 ةbبطلا قالخألا •
 ناس•إلا قوقح •
$_ دصاقملا ةركف رامثíسا •

 ةbمالسإلا تا&رحلا تاسرامم `
 ةئaبلا اFاضق •

  ."قالخألاو دصاقملا" عàضوم نمض جردنت نأ ط78¶ ىرخأ تاعوضومو راƒفأ يأ حاlgقا $m"ثحاxلل نكم-و

 
  زكرملا تامامتXا نمض حلاصملاو دصاقملا .4

g§أتو
$_ ةbشاقنلا ةقلحلا ەذه `

$îف ،)CILE( قالخألاو Ø̀السإلا عــــ-í78لا تاسارد زكرم نم رمتسم مامتها قاbس `
 ويام `

$_ ةbفbصلا هتسردم زكرملا صصخ 2017
$_ قالخألاو دصاقملا" عàضومل ةطانرغ `

 "ة«اعملا تاساردلا `
)Maqasid and Ethics in Contemporary Scholarship(، و_$

 ةbشاقن ةقلح زكرملا مظن l‘ 2017مفون `
$_و ،"ةلماش ة-{ظن وحن :ةحلصملاو قالخألا" نع ةbلخاد

 ة-àتشلا هتسردم زكرملا صصخ 2021 رياني `



 :Maṣlaḥa as an Ethical Concept)  "تاصصختلا ةددعتم تاZراقم :اbÆقالخأ اًموهفم ةحلصملا"عàضومل
Interdisciplinary Approaches) 

$_ ةماعلا تاشاقنلا ضعG زكرملا مظن ام&
fgلا ةلGاقملا لثم ،راطإلا اذه `

$_ زكرملا اهارجأ `
 دلاخ دمحم .د عم 2015 `

fgلا ةماعلا ة$«احملاو ،"ةbقالخألا هتاقbبطتو ةحلصملا موهفم" لوح دوعسم
$_ زكرملا اهمظن `

 l‘ 20017مفون `
 س°Zàوأ ساتaس›لbف نم ٌّل& اهيف كراشو ،"؟اهررقF نمو ؟اهددحن فbك :دسافملاو حلاصملا" ناونعG تنا&و
)Felicitas Opwis( جوlm-ǜ زنوك )Jeremy Koons( عموlg$ طخلاbب.  

g§أت ةودنلا ەذه نإف ،ىرخأ ةهج نمو
` _$

fgلا ةbجهنملاو قالخألا ةدحو لاغش•ا قاbس `
 ،بbطخلا $lgعم اهيلع ف78⁄ `

fgلاو
 قالخألاو «اعملا داهتجالا نعو ،قالخألاو نآرقلا نع ةصصختم ةbشاقن تاقلح ثالث تمظن نأ اهل قبس `

$_ امهقاروأ تردص دقو( ةثادحلاو
 قالخألاو ثFدحلا نعو ،)ةbمالسإلا قالخألا ةلجم نم ثلاثلاو لوألا نيدلجملا `

$_ ردصتسو(
قحال ̀¬امج باتك `

ً
g§أF نآلاو ،)ا

 لوح ةbجهنملا ةلسلسلا ەذه لمbƒل قالخألاو دصاقملا عàضوم `
 .قالخألا

 

 :ة@جهنملا هتاددحمو ثح^لا ةفص .5
$_ طlgَشُ⁄

g§آلا ةbثحxلا قاروألاو تاصخلملا `
`: 

g_الخألا لاؤسلا عم عطاقت دوجو نود نم ةضحملا ةbلوصألا وأ ةbهقفلا تاجلاعملا بنتجت نأ .أ
  .ثFدحلا `

  .ةحضاوو ةددحم ةbثحG ةbلاƒشإ جلاعت نأ .ب
 .ةFّدقن وأ ةbلbلحت ةZراقم مدقت نأ .ت
fgلا ثوحxلا امbف .ث

 ةlmسلا نع ثFدحلا بنجتت نأ بجF ةددحم ةbصخش دنع ةbقالخألا ة-{ظنلا سردت `
 .اهسفن ةbقالخألا ة-{ظنلا لbلحت مدخF ام õع اهنم —تقت نأو ةسوردملا ةbصخشلل ةbتاذلا

 عمجت ثbحG ؛قيبطتلا هbلع سسأتي يرظن ساسأ õع يوطنت نأ دG الف ةbقbبطتلا ثاحGألا صخF امbف .ج
bîgبطتلاو يرظنلا $m"ب

fgلا ثاحGألا بنجت متaسو ،`
$îتكت `

` Gتقالا درجم وأ ةماعلا تاروصتلاxنآرقلا نم سا 
 .ä̀قفلاو يlmسفتلا $m"ثاlgلا عم يدقنو bõ̀لحت كاíxشا نود نم ثFدحلا وأ

Fلا تاسارد زكرم وعدí78-السإلا عــــØ̀ لا قالخألاوxثحا"m$ دا2ألاوFيم"m$ متهملا"m$ Gام وأ ەالعأ ةحورطملا عيضاوملا 
 ،بطلا&( ةbقbبطتلا لوقحلاو  ،ةفسلفلاو ،هقفلا  لوصأو هقفلاو ،ةع-78لا دصاقم :لوقح نم ةصاخو ،اهب لصتي
g§آلا لاسرإ éإ )اهlmغو ةئaبلاو ،ةساbسلاو ،لامعألاو داصتقالاو

`: 

 ةbعرفلا ةلئسألاو ̀◊›ئرلا لاؤسلاو ةbثحxلا ةbلاƒشإلا ددحF )طقف ةمل& 500و m$ 300"ب حواlgي( صخلم .1
fgلا

  .اهيلع ةGاجإلل ةحlgقملا ةbجهنملاو ،ثحxلا اهجلاعbس `
 ةbثحxلا تامامتهالاو )2( ،ةbمFدا2ألا ةbفلخلا )1( حضوت )طقف ةمل& 500 زواجتت ال( ةxضتقم ةbتاذ ةlmس .2

 .ةbملعلا تاروش0ملا مهأو )3( ،ةس›ئرلا
قحال متaس

ً
fgلا تاصخلملا باحصأ غالGإ ا

$_( ةلماÉلا ةbثحxلا قاروألا لاسرإل مهتوعدو اهلوبق مت `
 دودح `

قفو )ةمل& 10000 زواجتي ال امو ،ةمل& 7000
ً

$fمزلا لودجلل ا
 .ەاندأ $m"بملا `

 
 :ة@شاقنلا ةقلحلا لوح .6

 ةbملعلا lmياعملا قفو ةلوبقملا قاروألا ددحتس ةbملع ةنجل لxق نم م-àقتلل ةلماÉلا ثوحxلاو تاصخلملا عضختس
 هتوعدل ةلوبقملا قاروألا باحصأ نم اًدودحم اًددع بختنíس مث ،ةودنلا عàضومG ثحxلا ةلص قفوو ةهج نم
$_ ةكراشملل

ت ةbشاقن ةقلح `
ُ

$_ دقع
 مهتماقإ تاقفنب قالخألاو Ø̀السإلا عــــ-í78لا تاسارد زكرم لفكتaسو ،ةحودلا `

 .مهرفسو

 



ijk ةلوبقملا ثوح^لا: 
Gشاقنلا ةقلحلا دعbس ،ةaلا قاروألا لاسرإ متxثحbإ ةلوبقملا ةé )كحتلاbلعلا مǜ( لا اهيلع فراعتملا لوصألا قفوfg

` 
ƒحُم مbكحتل عضخت

5
$_ 078ُتس مث ،بتاÉلا مسا نالهجF صاصتخالا لهأ نم $m"نثا $m"َم

 ةلجم" نم صاخ ددع `
$_ وأ ،"ةbمالسإلا قالخألا

$_ تاسارد" بتك ةلسلس نمض ̀¬امج باتك `
 ةسسؤم ە078ت امهال& ،"ةbمالسإلا قالخألا `

$_ ل-{ب
ةحاتم ةروش0ملا لامعألا نوكتسو .ندbل `

ً
ناجم 

ً
 ٍددع ‘l∏أ بناج نم اهيلع عالطالا لbهسíل )open access( ا

 .ءاّرقلا نم نكمم

 
 :ة@شاقنلا ةقلحلاو ثح^لا ةغل
Fدقت نكمFلا قاروألاو تاصخلملا مxثحbة Gلجنإلاlm$-وأ ة Gعلا}Zbشاقنلا ةقلحلا رودتسو ،ةbتاهب ة"m$ تغللا"m$ أFض

ً
 .ا

 

 :ة@ثح^لا قاروألاو تاصخلملا مnدقت د@عاوم
Ø 256762021 اهنلا دعوملا§#

 .ةbتاذلا lmسلاو تاصخلملا مالتسال `
Ø 16862021 إGتاصخلملا باحصأ غال Gمهتاصخلم نأش¶ ةنجللا رارق. 
Ø 2561062021 اهنلا دعوملا§#

 .ةلماÉلا ةbثحxلا قاروألا نم éوألا ةخس0لا مالتسال `
Ø 1061162021 إGمدقتملا غال"m$ Gلا مهقاروأ نأش¶ ةنجللا رارقxثحbة. 
Ø 6-861262021 شاقنلا ةقلحلا داقعنا دعومbة _$

 ةمصاعلاG قالخألاو Ø̀السإلا عــــ-í78لا تاسارد زكرم رقم `
 .ةحودلا ة-{طقلا
Ø 306162022 دقتل لجأ رخآFناثلا ةخس0لا مbلا قاروألا نم ةxثحbة Gدعتلا ءارجإ دعFتال _$

 تاظوحلم ءوض `
fgلا تاشقانملاو ةbملعلا ةنجللا

$_ تمت `
 .ةbشاقنلا ةقلحلا `

 
 :لاصتالل

$§وÀlgلإلا د-‘lلا õع ةbثحxلا تامهاسملا لَسرُت •
`  submit@cilecenter.org 

 Ø̀السإلا عــــ-í78لا تاسارد زكرم ،بbطخلا $lgعم .د ةلسارم نكمF ةوعدلا ەذه لوح ةbملعلا تاراسفتسالل •
 malkhatib@hbku.edu.qa ةفbلخ نب دمح ةعماج ،ةbمالسإلا تاساردلا ةbل& ،قالخألاو

$§وÀlgلإلا د-‘lلا õع لاصتالا نكمF ،"ةbمالسإلا قالخألا ةلجم" نع راسفتسالل •
` jie@brill.com 

 
 
 


