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 ندوة دولية بعنوان

اث اإلسالمي  ي النصوص والتر
 
 الدالالت والمناهج والمقاربات: المفهومات األخالقية ف

 د.  عبد الرحمن حللي 

 

 لفهم بنيته النظرية والكشف عن منظوره الكل  
ً
 أساسيا

ً
  كل علم مدخال

تعد المفهومات والمصطلحات ف 

واصطالحاته، كما أن ومفهوماته لموضوعاته، ولهذا االعتبار لم يخل علم من مصنفات تعن  بحدوده 

  كل 
 للتالمفهومات و اتخذت  علمالموسوعات المتخصصة ف 

ً
 رئيسا

ً
 نصوصال، و عريف بهالمصطلحات مدخال

لهذا من خالل تفكيك مفرداتها وضبط دالالت الكلمات المفتاحية فيها، ها تحليلبإنما تفهم  لكل علم التأسيسية

 لعلم التفسير بل االعتبار  
ً
وح السنةكانت مفردات القرآن موضوعا  ،أفردت ابتداء بالتصنيف، ومثلها كتب شر

  اختص كل منها بمذلك وك
من العسف مقاربة نص أو علم قبل تحرير فعاجمه الخاصة، وعليه العلوم األخرى الن 

  تبن  عليها نظرياتهمفهوما
 . ته ومصطلحاته الن 

 من المصنفات المعجمية الخاصة بمفرداتها واصطالحاتها، ولئ   
ً
 وافرا

ً
أخذت مختلف العلوم اإلسالمية نصيبا

  الدراسات فإن "األخالق اإلسالمية" كحقل أساس  من العلوم اإلسالمية يح
ظ  باألهمية والحضور المتمير  ف 

  النصوص أو العلوم 
 إىل دراسات وتحليالت معمقة لمفهوماته واصطالحاته المنثورة ف 

ً
المعارصة، ما يزال محوجا

 لها 
ً
  كان األخالق موضوعا

 . الن 

 لدراسات عدة، إما 
ً
  وقد أدرك غير باحث هذه األهمية للمفردات األخالقية، فكان بعضها موضوعا

ً
تناولت مفهوما

  األخالق اإلسالمية كالعدالة )داوود راهبار
 ف 
ً
المفاهيم السلبية واإليجابية )صالح ( أو جملة منها  ك1953-محوريا

 من حقولها كالمفهومات األخالقية1959-الشما 
ً
  القرآن )إيزوتسو  -(، أو حقال

 
 1966 –الدينية ف

ً
(، أو مفهوما

  حملت عناوين مفردات أخالقية وكان 2017 -بمفرده )حلل  
ات الرسائل العلمية الن  (، هذا باإلضافة إىل عشر

  حقول التفسير أو الحديث أو 
 علم الكالم أو التصوف، أو الفلسفة المعارصة. محتواها دراسة موضوعية سواء ف 

اإلسالمية عل قلتها تعكس أهمية متابعة هذا الحقل -خالقيةإن النماذج القليلة من الدراسات عن المفهومات األ 

  ثناياها إىل ذلك،
أن تغير النظر نحو  ما  ن تحرير داللة مفهومأمن شإذ  والتعمق فيه، السيما وأنها أشارت ف 

اكمة من التصورات ورة طبيعته سلسلة مي    سياقه،  ودالالته بنيت عنه وتراكمت بفعل مؤثرات ال تعكس بالض 
ف 

  قابل للفهم والتنظير والبناء. ك
  حقل ما تكشف عن نظام أخالف 

 ما أن دراسة شبكة من المفهومات األخالقية ف 

ورة تعميق وتجلية الجوانب اآلتية:  تتأكد من دراسة المفهومات األخالقيةندوة ل أهمية إفراد  إن  رص 

 للتخصصات والعلوم شأن موضوعات األخالق نفسها، فعل مستوى المفهومات األخالقية تمثل  -1
ً
 عابرا

ً
حقال

  الشعر وغير  حضورها  متد يالنصوص 
 إىل االنزياح الدالىل  الذي أضافه القرآن  ه،من أدبيات ما قبل اإلسالم ف 

ً
مرورا

  تاري    خ المفهوم ا عل بعض المفهومات أو ما ابتكره منها 
  حن  أصبح القرآن لحظة مركزية ف 

، ومن ثم ألخالف 



  
 فينصوص الحديث النبوي  استخدام المفردات األخالقية ف 

 
م ما هو مروي منه بنصه أو معناه، فنصوص الِحك

وح الحديث    علوم التفسير وشر
، وعل مستوى العلوم تحض  المفهومات األخالقية بقوة ف  واألدب اإلسالم 

ك وعلم الكالم والفلسفة والتصوف والفقه وأصوله وكتب الس النصوص والعلوم هذه ياسة واآلداب، وقد تشي 

ك فيها العلوم األخرى، و  ك وقد يختص بعضها بدالالت للمفهومات ال تشي    الداللة عل معن  مشي 
هذا ف 

ك والخاص   حافز يعد المشي 
ً
 مهم ا

ً
  تناسب أهميتها إال  ا

لمقاربات جديدة عابرة للتخصص لم تحظ بالعناية الن 

 )الخطيب
ً
 (. 2015-نادرا

2- ،   عمل 
  النصوص أو العلوم بأنها ذات بعدين األول نظري والثان 

  تختص دراسة المفهوم ف 
والمفهوم األخالف 

نفسه يتوزع حضوره بئر  األخالق النظرية واألخالق العملية، بل إن ضبط المفهوم نفسه من شأنه أن يقدم 

 .
ً
 وعمليا

ً
  تقسيم األخالق وتعلقاتها نظريا

 معايير مهمة ف 

  الحقل اإلسالم  عابر للتخصصات، فإن بعض المفهومات األخالقية ه  عبارة -3
  ف 
كما أن المفهوم األخالف 

 أو 
ً
، مطابقا  أو معن 

ً
ك بئر  األديان وربما نصوصها لفظا للنصوص واألديان والفلسفات، فنجد بعضها من المشي 

ول لغة ك مع معهود عض الي     دالالته، وكثير منها مشي 
 ف 
ً
، كما  متطورا   الشعر الجاهل 

 فله حضوره البارز ف 
ً
وأدبا

  حد المفهومات األخالقية حن  
ها ف    العلوم كان للفلسفات األخرى تأثير

، وف   
  السياق القرآن 

له خصوصيته ف 

 عن استعارة أو تعريب مفهومات 
ً
. هذه الحركة والتطور مفهوم "الخلق" نفسه، فضال دخيلة عل الحقل اإلسالم 

 رة بأن تكون موضوع درس معمق تتطلع الندوة إىل مقاربته. للمفهوم جدي

  المفهومات األخالقية ما هو متواتر وما -4
، فف 

ً
  حقول موضوعها يتفاوت أهمية وتعلقا

حضور المفهومات ف 

  
هو نادر االستعمال، ومن هذا المتواتر والنادر، ما هو مركزي، ومنها ما هو ثانوي، وال يتأن  ضبط المركزي والثان 

، والذي من شأنه أن يمكن من الكشف عن معايير تمكن  إال من خالل دراسة المفهوم نفسه ضمن حقله الدالىل 

 لتقسيم 
ً
 معمقا

ً
  المفهومات األخالقية، ومن ثم ما تتعلق به، وبذلك يكون مدخال

 
من ضبط المركزي والثانوي ف

 
ً
.  موضوعات األخالق اإلسالمية وترتيب مستويات األهمية فيها، نظريا

ً
 وعمليا

ي    ع واألخالق اإلسالمية بالتنظير المنهج   لألخالق اإلسالمية كعلم، واالهتمام    سياق عناية مركز دراسة التشر
وف 

من مدخل مفهوم ( أو 2019الحديث واألخالق ، 2015-واألخالق ندوة القرآنبتحريرها من مداخل نصوصها )

  مقاربتها )
: مقاربات متعددةمركزي ف   

 موضوعاتها ( أو من مداخل 2018-األخالق اإلسالمية والنقد االئتمان 

 معمقة نقدية لمقاربات نماذج الجينوم..(، تنتظم هذه الندوة لمناقشة–االجتهاد  -الهجرة) النظرية أو العملية

   لدراسةيمكن التأسيس عليها 
اث ومقارباتهالنصوص و المفهومات األخالقية ف    الفكر الحديث ا الي 

 ف 
 
ن ، بما يمك

  النصوص، أو مقارب
اث. من ضبط الدالالت وبناء تصور متماسك لبنية المنظومة األخالقية ف    علوم الي 

 اتها ف 

  ستتناول محاور الندوة أن تستحض  بعمق و البح جميع ويتوقع من
  المقدمة  ا األسئلة المشار إليهث الن 

ف 

 اآلتية: العامة وتعريف المحاور، وأن تعن  بالخصوص بالمداخل المنهجية 

https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/012015-seminar-quran-and-ethics
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/012015-seminar-quran-and-ethics
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/042019-ethics-hadith-seminar
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/042019-ethics-hadith-seminar
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/042019-ethics-hadith-seminar
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/102018-seminar-islamic-ethics-and-trusteeship-paradigm
https://www.cilecenter.org/ar/activities/ndwt-alns-walsyaq/102018-seminar-islamic-ethics-and-trusteeship-paradigm


  لداللة المفردة •
األخالقية موضوع الدرس، سواء عل مستوى اللغة أو  / المفردات التحقيب التاريج 

 النصوص أو السياقات. 

 لموضع  •
ً
  مرحلة بعينها، تبعا

العناية باختالف أو تنوع داللة المفردة ضمن بنية النص أو السياق نفسه ف 

 وحيثيات ورودها، أو اشتقاقها، أو اختالف التصانيف. 

، بما يقتضيه • ك  استحضار إشكالية السؤال المفهوم  ، وإبراز ما يختص به أو ما هو مشي  من ضبط الدالىل 

 .
ً
 وعمليا

ً
 بينه وبئر  المفهومات األخرى، وما تضيفه دراسة المفهوم من ضبط لألخالق اإلسالمية نظريا

العناية ما أمكن بالمقارنة، ومالحظة األصول اللغوية والنصية والدينية والفلسفية لكل مفهوم، وضبط  •

  استقراره، وتوثيق ذلك من أقدم مصادره المختصة. تطوره الدالىل  إىل حئر  

  علوم مختلفة، بل إن دراتخصيص كل محور بموضوع معئر  ال ي •
 ف 
ً
ة مفهوم سحول دون مقاربته مقارنا

  من منظور عابر للنصوص والعلوم يعد األهم. خالأ
 ف 

   

 المحاور والموضوعات: 

 
ا
ي القرآن، المف-أول

 
 و  ل المفهومات األخالقية القرآنيةكتش ومقارباتها: هومات األخالقية ف

ً
 دالليا

ً
مة و منظحقال

 لم يكشف عن الخصوصية  متكاملة،
ً
 مبسطا

ً
وقد تعاملت معظم التفاسير والدراسات مع هذه المفردات تعامال

  هذا المحور أن  المقدمة يتوقع من الدراساتلذا  الداللية لكل منها، ووظيفتها بالتكامل مع المفردات األخرى،
ف 

ن من الكشف عن اللغوي  سالدر جمع بئر  يدالىل  من منظور  األخالقية القرآنية المفهومات تتناول
 
بما يمك

  
  معهود العرب اللغوي والدين 

ولوالثقاف    عض الي  
  اللغة  للمفردة، الجذر اللغوي دراسة مع، ف 

واستخداماته ف 

  األصل السام   وربما العربية 
ك معها ف    تشي 

  فهم داللة المفردة اللغات الن 
كذلك و ، بما من شأنه أن يساعد ف 

ي  ذات الصلة نصيةالمداخل تحليل ال معان سياقية لغوية من  هملتتح ، وتحليل ما كالشعر الجاهل  واألدب النير

ول القرآن بما يمكن من تتبع تطور استعمال  داخل القرآنالدرس النصي بيتبع ذلك و ، أو أدبية أو دينية سابقة لي  

  استعماال 
يل، ومالحظة مدى التطور ف    هتالمفهوم عي  مراحل التي  

، مع تحليل بنية النص المتضمن للمفردة ف 

  
ن به من مفردات أو موضوعات أو أساليب، واستثمار كل هذه المعطيات ف  كل من سياقات ورودها، وما اقي 

   ضبط داللة المفهوم، السيما ما يخص
  بنية المنظومة األخالقية ف 

صلته بالمفهومات األخرى، ووظيفته ف 

 لمقاربات التفاسير والمعاجم 
ً
ورة نقدا   أن تتناول بالض 

  ينبغ 
  القرآن 

القرآن. عل أن دراسة المفهوم األخالف 

 أو م
ً
 لدراسات أو تفاسير تناولت مفهوما

ً
فاهيم أخالقية والبحوث لتعريف المفهوم، ويمكن أن تكون الدراسة نقدا

  القرآن. محددة 
  يمكن درسها:  ف 

ويمكن أن نشير هنا إىل نماذج من المفهومات أو الحقول الداللية الن 

"المفهومات األخالقية المتعلقة بالعدالة اإللهية: الرحمة، العذاب.."، "المفهومات األخالقية المتعلقة 

"، "المفهومات . إلحسان، .. القية المتعلقة بالعالقات: ا.."، "المفهومات األخ. بالحقوق: العدل، القسط، الظلم، 

 .. ، ، العمل الصالح، الصي   ". األخالقية الكلية: المعروف والمنكر، الخير والشر



 

 
 
ي -ثانيا

 
  المفهومات  تشتمل ، ومقارباتها: الحديثالمفهومات األخالقية ف

نصوص السنة النبوية عل ثراء ف 

  القرآن، وبعض األحاديث تنفرد بمفردات خاصة لم تستخدم 
ك مع المستخدم منها ف  األخالقية، بعضها يشي 

  القرآن، ولكل داللته، سواء من حيث 
  ما ف 

عل المفردة القرآنية من داللة، أو ما تنفرد  يضيفه السياق الحدينر

  به السنة من دالال
م بالعنارص المنهجية لدراسة المفهوم القرآن    هذا المحور أن تلي  

ت، ويتوقع من الدراسات ف 

  النص الحديث، بتحرير 
  لالستعمال، وتختص دراسة المفردة ف 

، وباألخص التحقيب التاريج 
ً
المذكورة آنفا

، للتميير  بئر  لحظات القول التوثيق اإلخباري، وتحليل المئ   وتدقيق ما هو مروي باللفظ وما هو مروي بالمعن  

  بئر  لحظة الخطاب النبوي به، وبئر  نقله عي  األجيال، إىل عض التدوين،
وح وتمثل  الحدينر  إىل الشر

ً
مرورا

. ويمكن أن تتناول    هذا المحور مفهومات أخالقية اختصت بهالالمعن 
مصنفات علوم الحديث  ا دراسات ف 

، مثل مفردات: األدب،  . ويمكن مكارم األخالق، الفضائل، شعب اإليمان، الشمائلوإخضاعها للدرس المفهوم 

  النصوص الحديثية. 
 أن تكون دراسة تطبيقية للكشف عن داللة المفردات األخالقية المعروفة ف 

 

 
 
ي علم الكالم-ثالثا

 
األوسع للتنظير العلم  لعدد من المسائل  نم الحاضيعد علم الكال  : المفهومات األخالقية ف

  تقرير العقائد اإلسالمية، أو مناقشة اختالفات الفرق ومقاالت اإلسالميئر  
  الجدل األخالقية، سواء ف 

، أو ف 

، ف  
  والفلسف 

، و ، لمصطلحات ومبادئ ك  "العدالدين  اإليمان و األمر بالمعروف والنه  عن المنكر، و الخير والشر

 والعمل
ً
 أخالقيا

ً
  عمقها درسا

، ويتوقع د -، ..." تمثل ف   
، وقد غلب عل مقارباتها التحليل العقدي أو الفلسف 

ً
ينيا

ه المن    هذه المفهومات ودالالته، ومدى تأثير
 ف 
ً
  تحديدا

  هذا المحور أن تكشف عن المعن  األخالف 
دراسات ف 

  الجدل حولها، وإضافة إىل 
  موضوعتالدراسة المفهومية  عنارص ف 

بحث صلة المفهوم  ات هذا المحور قتض 

  ذلك، ودراسة ت أو من مصادر أخرى السيما الفلسفة، ،مدى استمداده منها و بالنصوص 
 
طوره والعوامل المؤثرة ف

. ويمكن أن تكون الدراسة للمفهوم من خالل مدرسة معينة أو مدونة ع   م معئر 
 
 ل

 

 
 
ي الفقه وأصول-رابعا

 
لئ   كان اشتغال الفقه عل ضبط األحكام المعيارية ألعمال  : هالمفهومات األخالقية ف

، فإن جانب  من أحكامه تأسس عل مرجعيات وعلل أخالقية، السيما فيما ال نص فيه، فكثير من  ا المكلفئر 
ً
مهما

  أبواب مختلفة المفهومات الفقهية 
ك منها ف  ر،و  ،"الغرر  ه  مفهومات أخالقية ك السيما المشي  تحقيق  رفع الض 

الذي بنيت عليه األحكام الفقهية، ..."، كما أن أصول الفقه ه  اإلطار النظري المصالح، درء المفاسد، رفع الحرج، 

يعة ك  " .."، ولتحرير نيات، يالتحسوثمة مفهومات أصولية ذات داللة أخالقية السيما ما يتصل منها بمقاصد الشر

 .  
  تطوير النظر الفقه  والتنظير األخالف 

 الداللة األخالقية لهذه المفهومات الفقهية واألصولية أهميته ف 

 



 
 
ي التصوف: المفهومات األخال-خامسا

 
يعي  التصوف عن األخالق العملية المتعلقة بالسلوك بشكل  قية ف

، وقد  سانة اصطالحيةفلت مدونات المتصوفة عل اختالف أصنافها حأساس    كثير -بي 
أخالقية فريدة، وه  ف 

  
  العلوم األخرى، ومن المهم ف 

هذا المحور  منها مما انفردت به عن المفهومات األخالقية النصية أو المتداولة ف 

  
، وبيان داللته، ومصادره، وتطوره، ومقارنة المعن  األخالف    بالدرس المفهوم 

  الصوف 
إفراد المصطلح األخالف 

  حقول أخرى. 
ة له ف  ة ك  :"الزهد، الورع، المجاهدة، اونمفيه بمفردات نظير   حقل التصوف كثير

ذج المفردات ف 

 ، ، التحل   ...". التخل 

 

 
 
ي الفكر الحديث و المفهومات -سادسا

 
  تطور مستمر، وكذلك  : المعارصالخطاب األخالقية ف

لغة العلوم ف 

  الحياة المعارصة ينتم  إىل حقول 
المتداول منها عل ألسنة الناس، والمفتاح  من المفردات األخالقية ف 

ؤه من وتخصصات مختلفة كالفلسفة والسياسة وعلم االجتماع واإلعالم وغير ذلك، بعضها مورث تم إحيا

  الخطاب، كما تم نحت مصطلحات لظواهر مستجدة تحمل 
 ف 
ً
  الكتب أو استخداما

 ف 
ً
ا اث، تنظير النصوص أو الي 

 وبعض هذه االصطالحات ترتداللة أخالقية، 
 
ابها )اصطالحات طه عبد الرحمن( والبعض يرتبط بالشأن بط بكت

، مما يمكن أن يكون موضع ..(، والبعض بكالم الناس )التشبيح، البلطجة-العام )االستبداد ، ...(، وغير ذلك كثير

  فيه. 
 درس مفهوم  يكشف عن البعد األخالف 

 

 

 صفة البحث ومحدداته المنهجية: 

 :  
  الملخصات واألوراق البحثية أن تراع  اآلن 

ط ف 
 ُيشي  

 أن  .أ
ً
 / أو  تدرس دالليا

ً
تقدم ، أو المشار إليها  محددة بمنهجية الدرس المفهوم  أخالقية مفهومات مفهوما

  دراسة نقدية لمقاربات لمفاهيم أخالقية
حات واألوراق البحثية الن    المقي 

تتجاوز سؤال ، ولن ُينظر ف 

 . المفهوم

  تعالج موضوع  .ب
  الملخصات واألوراق البحثية الن 

 لن ُينظر ف 
ً
 عاما

ً
  ال تعالج إشكالية بحثية  ا

أو تلك الن 

 . ندوةذات صلة بموضوع ال محددة وواضحة

     .ت
قبل األوراق البحثية ذات الصبغة الوصفية والن 

ُ
تعتمد عل الجمع واإلحصاء والتصنيف الشكل   لن ت

 . وتاريخية للمفهومال تقدم مقاربة تحليلية و 

  تدرس  .ث
محددة يجب أن تتجنب الحديث  أو مدرسة األخالقية عند شخصيةالمفهومات األعمال الن 

ة الذاتية للشخصية المدر   وسة وأن تقتض منها عل ما يخدم تحليل النظرية األخالقية نفسها. عن السير



 ما  .ج
ً
زا ح أهمية إعادة الدراسة، مي 

ر المقي    أن يي 
اح دراسة موضوع تمت دراسته من قبل ينبغ    حال اقي 

ف 

حات لموضوعات    مقي 
ينقص الدراسة السابقة أو يعيبها، وكيف سيتم تدارك النقص فيها، ولن ينظر ف 

 تها ما لم تكن معللة. تمت دراس

 

ي    ع اإلسالم  واألخالق الباحثئر  واألكاديميئر  المهتمئر  بالمواضيع المطروحة أعاله أو 
يدعو مركز دراسات التشر

 :  
 ما يتصل بها إىل إرسال اآلن 

اوح بئر   .1 كلمة فقط( يحدد اإلشكالية البحثية والسؤال الرئيس  واألسئلة الفرعية   500و 300ملخص )يي 

  
حة لإلجابة عليها الن  ، مع إبراز ما ستختلف به الدراسة عما سبقها سيعالجها البحث والمنهجية المقي 

  الموضوع
 . إن وجدت دراسات ف 

ة ذاتية مقتضبة )ال تتجاوز  .2 ( واالهتمامات 2( الخلفية األكاديمية، )1كلمة فقط( توضح )  500سير

 ( وأهم المنشورات العلمية. 3البحثية الرئيسة، )

  تم قبولها ودعوتهم إلرسال األوراق البحثية الكاملة )بئر  سيتم ال 
ا إبالغ أصحاب الملخصات الن 

ً
حق

  المبئر  أدناه.   10000و 7000
ا للجدول الزمن 

ً
 كلمة( وفق

 

 : أعمال الندوة

ستحدد األوراق المقبولة وفق المعايير  لجنة علميةستخضع الملخصات والبحوث الكاملة للتقويم من قبل 

  هذه الورقة  العلمية من
، ثم ستنتخب المرجعيةجهة ووفق صلة البحث بمقاصد الندوة وأهدافها الموضحة ف 

ا من أصحاب األوراق المقبولة لدعوته 
 
ا محدود

 
  عدد

  للمشاركة ف 
  الدوحة، الندوة الدولية الن 

عقد ف 
ُ
ت

ي    ع وسيتكفل   بنفقات إقامتهم وسفرهم.  اإلسالم  واألخالقمركز دراسات التشر

 

 نشر البحوث المقبولة: 

  تم المقدمة خالل الندوة وراق األسيتم إرسال ، انتهاء أعمال الندوةبعد 
باإلضافة إىل بقية األوراق البحثية الن 

)   وفق األصول المتعارف عليها  قبولها إىل )التحكيم العلم 
 
  تخضع لتحكيم ُمحك

ئر  اثنئر  من أهل االختصاص الن  م 

  عدد خاص من "مجلة األخالق اإلسالمية"، أو كتاب جماع  
نشر ف 

ُ
سلسلة ضمن يجهالن اسم الكاتب، ثم ست

  األخالق اإلسالمية"،  
ه مؤسسة كتب "دراسات ف  . ل "بريل" Brillكالهما تنشر  لطباعة والنشر

ا )وستكون األعمال 
ً
 مجان

ً
( لتسهيل االطالع عليها من جانب أكي  عدٍد ممكن من open accessالمنشورة متاحة

اء  . حول العالم القر 

 

 لغة البحث والحلقة النقاشية: 

https://www.cilecenter.org/ar/
https://www.cilecenter.org/ar/
https://www.cilecenter.org/ar/


ا. 
ً
ية أو بالعربية، وستدور الحلقة النقاشية بهاتئر  اللغتئر  أيض  يمكن تقديم الملخصات واألوراق البحثية باإلنجلير 

 

 ملخصات واألوراق البحثية: مواعيد تقديم ال

  الستالم الملخصات والسير الذاتية.  : 2019/ 07/ 20 ➢
 الموعد النهان 

 الملخصات بقرار اللجنة بشأن ملخصاتهم. أصحاب : إبالغ 2019/ 07/ 27 ➢

  الستالم األوراق البحثية الكاملة. 2019/ 11/ 01 ➢
 : الموعد النهان 

 أوراقهم البحثية. : إبالغ المتقدمئر  بقرار اللجنة بشأن 2019/ 11/ 10 ➢

  مقر  2019/ 12/ 4-2 ➢
ي    ع اإلسالم  واألخالقموعد انعقاد الحلقة النقاشية ف 

 مركز دراسات التشر

 الدوحة. بالعاصمة القطرية 

  : آخر أجل لتقديم النسخة النهائية من األوراق البحثية الكاملة بعد 2020/ 01/ 10 ➢
إجراء التعديالت ف 

 .  ضوء ملحوظات اللجنة العلمية والمناقشات، ثم تقديمها لمؤسسة بريل للتحكيم ثم النشر

 

 لالتصال: 

-   
ون  يد اإللكي  ل المساهمات البحثية عل الي  رس 

ُ
 key.concepts@cilecenter.orgت

عبد الرحمن حلل   لالستفسارات العلمية حول هذه الدعوة يمكن مراسلة الدكتور  -

(ahelali2000@gmail.com)  

- (  
ون  يد اإللكي   (. jie@brill.comلالستفسار عن "مجلة األخالق اإلسالمية"، يمكن االتصال عل الي 

 

 

https://www.cilecenter.org/ar/
mailto:ahelali2000@gmail.com
mailto:jie@brill.com

