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 ماهّية أخالقّيات العلم والقيم الحاكمة للبحث العلميّ 

 اد إزاء موض    وع علمي  ة لدى األفر اهات ايإاجابي  جملموع االت  لة ا صحّ      ة بأن  إىل اعتبار القيم العلمي   همبعض    ويذهب 
ا األكاا  املعيارية الض        منية الد  تاور لدى الفرد مع خالم  فاعلق م  املواقف أو أن   1ّ          بالعلمأو موقف مت  

يف اهتماما ق  حضت  ة ويتفاع  معها و ة، يّدرها الفرد تاه القضايا واملشاالت العلمي  واخلربات ذات الّبغة العلمي  
 يف مّفوفة القيم ذات املفهو  الثالثي العناصر: اة فرع    القيم العلمي  ومتث   2واتاها ق وسلوكق
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 ا ق.بسلوكي   ، املعن  األدائي   -3

ا بالقبوم و اور مع ة، فيش    عر  وهة واالجتماعي  ة والثقافي  ة مع أص    ولق الديني  وياتس    ب الفرد قيمتق العلمي  
 ايف س       لوكق  أث    رتق، و دف  املرء إىل مواجهة الظواهر امل تلفة حبامة واقتدار، فهي  ؤث  عوام   ش       اي           ّ       ي  

ه فهي عرض     ة ا الد ياس     بها يف كرب ، أم  اه أكثر اس     تقرار  ، و عترب القيم الد ياس     بها ايإيفس     ار يف ص     غر (3) امبا      ر  
، األمايفة ةللمهنة ومنها على س      بي  املثام: املوض      وعي   العلمي   ة األس      اق األخالقي  ، و ّ      بح القيم العلمي  (4)للتغي 
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ة واملرويفة العلمي  ت ربة ة يف الة وض     بف النف  والدق    املس     ؤولي  واالس     تعداد للت ربة، و م   ة واخلّ     ب الفار   العلمي  
والتعلي  العلمي  
(5). 

ّ           علم وقيم  ت  ات فتعتمد على الّ           باملتغ   ور على وض           القيم يف تط : قيم  ت  واجم  امل تّ            
يفسد  اائي  خلف موضوعات الفلسفة مبوضوعات العلم عشو  فإر   ،ومع هنا .بالثوابت فتعتمد على الفلسفة )العق (

فة العالقة  بقى محيمة ومتواصلة بينهما )ذات كوار دائم و فاع ( فالفلس م  ذلك فإر   . ولاعاالعلم والفلسفة مع  
ق البعض ب  ذلك فر  وفق مناه ق، ول والس  الفعلي   د وجهة البحث العلمي   ستش  العق  و ستنبف املناهج و د  

علم هو س              توكاا منها، بينما الة واألفاار امللي  مّ              طلحي العق  والعلم. فالعق  هو الذ  يعتن باألكاا  األو  
ّ  كار الفرق غ   باملت بالثوابت بينما العلم يهتم   الفلس      فة  تم   البحث عع احلقائق بّ      ورا مبا       را، كما أر   ات. وأ

ات  دينا إىل  لك معرفة املتغ    ات، كما أر  ي  ات يوجب ايإكاطة بالال  ما يتواص              الر، و راكم ا زئي  بينهما، فإن  
 الثابتة الد  ضبطها. وهاذا  ديد املنهج الّحيح يوصلنا إىل املعرفة بّورا أسه .القوايف  

 أبعاد هذا ب   علم اجملتم  يأيت وي فإر   ،ورا الت ايف  والتناغم يف اجملتم رت فلس        فة األخالق ض        ر فإذا قر  
، بينما قة مثال  إلغاء الطب أفض                 الت ايف  هو الت ايف  ب  أفراد الطبقة دور إر   قام مثال  الت ايف  وآفاقق كأر ي  

 الت ايف  على أرض الواق  باألرقا  ) وماق مور(.  كيف يتم  ات ليب   يأيت علم الرياضي  

علم    اور مع اختّ        ا  الة هذا التدخ  آلي     الدولة، فإر  ة مبدأ  دخ  وإذا اعتمدت الفلس        فة األخالقي  
فة األخالق ب والقهيب )هوبز( وكذلك ك   عتمد فلس      رات، أو بتعب  آخر القغيباالس      تفادا مع الدواف  واملنف  

ع  مع ف آراء )متشنياوف(  نف  يف هذا احلق ، ملعرفة ردود ك    ة، فإر  ي  مبدأ الضرر واملنفعة على أساق القيم املاد  
 يف كق  األخالق.    علم الطب  املناف ، لتقييم النتائج على أساسق، وهاذا يتدخ  

كناه ، هي يف جوهرها مش               ا ة ملا طر ات البحث العلمي  جند  عريفات مغايرا ألخالقي   ،طر أخرىويف أ  
واعد املعموم  ا بوصفها ا للقة الد  قو  عليها القوايف  واألعراف وفق    باعتبارها املبادئ األساسي  ، منها ما يقد  قبال  

حيحة أو س     ات الد ينبغي اعتبارها ص     اءا لض     بف الس     لوحت،  س     تهدف  ديد األفعام والعالقات والس     ياقواعد بن  
اده على للعق ، وذلك باعتم اات مع أر ياور مقنع  ما ينبغي أو اجب يف مفهو  األخالقي   لا    خاطئة. وال بد  
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 ةللتطبيق على الناق كاف   تقّ      افق بالتنس      يق والتماس      ك وار اازه على احلقائق واملعطيات الدقيقة وقابلي  املنطق، وا   
 .بالعدم وايإيفّاف

اار، فالناق م ات العلم يف أ   ة دور  طبيق أخالقي  وبات مع املتس            احت عليق أر ال  وم احلدود ا غرافي  
  قيمة ال س       ار الذ   ث  ها ايإيفنة أه  فقور على قيم معي  يت   ام يميع   أن  على الرغم مع اختالفهم و بايع ثقافتهم، إال  

ي ة والتبس        يف ة  ارار النتة، وإماايفي  ة والدق  باملوض        وعي   علمي  ّ        ف البحث الة ض        رورا أر يت   قب  املس        اومة. و   
 ق  و غاية أو هدف وبالتعميم يف احلاالت املشا ة.واالختّار وبالتوج  

ات املهع الّ  حيحة، ي  ة هي املناب  الرئيس  ة ألخالقة والثقافي  ة والعقائدي  ة والفلس  في  القيم الديني   وال خيفى أر  
ة الثالثة ماوي  ق مهد األديار الس       ف، كما هو معلو ، بأيف  د إقليم         رق املتوس         ، ويتفر  الطب  ات ويف طليعتها أخالقي  

ىل مبادئ ا  دعو إة وايإس              ال . والدارق ألديار التوكيد الثالثة هذه اجد أن  ة واملس              يحي  اليهودي   :الاربى وهي
بقاع       اس     عة مع  ة يفات املهع الّ     حي  قي  هذه املبادئ هي املنب  الرئي  ألخال ، ويلحظ أر  اة متماثلة جد  أخالقي  
 العاحت.

 مهنة إلى قسمين: ات في أيّ يمكننا تقسيم األخالقيّ 

 ات مشقكة ب  يمي  املهع: الّدق، األمايفة، ايإخال ، وكسع املعاملة.هي أخالقي   ة:ات عامّ أخالقيّ 

 س   واها، وك    زها ععمتي  ة مهنة طبيعة خاص      مهنة على كدا، فلا    با    وهي ختتص   ة:ات خاص  ّ أخالقيّ 
 ة.ات خاص  ة ولذلك هي  تاج ألخالقي  مهنة تابق مشاالت خاص  

 ا ا مي   ىات احلسنة الد اجب أر يتحل  ة هي السلوكي  ة واخلاص  ات املهنة العام  أخالقي   فإر   ،وعلى ذلك
 مهما كايفت مهنهم أو كرفهم أو أعماهلم.

 
 المهنةات مصادر أخالقيّ 

 عالقات العم . ده األديار واملعتقدات فيما خيص  : ما  د  املّدر العقائد    -1

 لت م  مرور الزمع.: قيم الفرد ومعلوما ق ويفزاهتق والد  شا  املّدر القبو    -2



ة: وهي الوث  ائق األخالقي  ة الّ                ادرا مع اهليئ  ات املهني  ة والد    دد االلتزام  ات األخالقي  ة الوث  ائق املهني     -3
الطارئة  ف يف املواقف، النزاهة، األمايفة، احلز ، االيفض  با ، كس  ع التّ  ر  الّ  دق :للممارس  ات املهنية مث 

د  لز  يمي  س  ة والة الّ  ادرا مع املؤس    واكقا  قيم اجملتم ، والقوايف  والقواعد والنظم والس  ياس  ات ايإداري  
ات يمي  املس              ؤولي   دة أدائق، و د  د املطلوب للقيا  بق وكيفي  منتس              بيها بااللتزا   ا أثناء العم ، و  د  

 ة الد اجب أر يلتز   ا يمي  العامل .والواجبات األخالقي  

 

 ات البحث العلميّ تعريف أخالقيّ 
م األخالق ا مبح  ث مع مب  اك  ث علعلى  عريفه  ا ب  أن     ات البح  ث العلمي  ور يف جم  ام أخالقي    فق املهتم  إذر، يت  

فظ للعلم كيايفق ب العلم والد  باكث  والدارس         وطال  لدى ال ة للبحث العلمي  ويقّ       د بق إكياء املث  األخالقي  
رورا االيفطالق مع ة، وض    ة ووطني  ة اجتماعي  مس    ؤولي   مع مبادئها: البحث العلمي   وللبحث قوامق واجم  املتابعور أر  

ة حلري     اإ    اك   ة العلم لل مي ، اكقا   ،ال  خل   دم   ة اجملتم  أو   ،   وجي   ق العلم والبح   ث العلمي  رؤي   ة مش              روع وطن  
 ة.األكاد ي  

 :ات البحث العلميّ ة من أخالقيّ ويمكننا تعداد العناوين التالية كنماذج عامّ 
 

 ةالتغذية املرجعي   - ة والنقد اهلادفاملوضوعي   - ة يف يفق  آراء اآلخريعالدق  و الّدق  -

 ي  ي بالتواض  العلمالتحل   - احلفاظ على البيئة - ة لدى اآلخريعة الفاري  اكقا  امللاي   -

  الّرب والبعد عع االيففعام - ر املسبق باأل  ا  واألفاارالتأث   عد  -

 
 سة الجامعةفي مؤسّ  ات البحث العلميّ موجز أخالقيّ 

علم الاث  مع الت اوزات ألخالق ال ر  إوكيث  ة للبحث العلمي    ساكات أساسي  ا امعات  شا   ا مع أر  يفطالق  ا
ذ س    ياس    ات املوازيفات وقد  نف   ىة وأس    ا ذ ا وهي بالتال  تلق  البحثي  ، وعرب فرقها يف خمتربا ا قد  ر اب يف كرمها،

مباار  رور   مع الض    ة، فإر  ة باس   م العلم والض   رورات األكاد ي  ايإيفس   ايفي   وض   د   لة هلا بش   ا  عش   وائي  األيفظمة املمو  
حلس   ع س      اتماعي  ا على مس   توى األفراد وا ة الواجب التحل   ديد الض   وابف  واملواص   فات والش   رو  العلمي  



ة ايفي  إفادا للناق ال مورد س  وء وهالحت لسيفس   س  ة ا امعة ولس  المة قيمة البحث و وجيهق لياور صح   العم  يف مؤس    
 أو مورد  رف ال عالقة للفرد واجملتم  بق، ومع هذه املواصفات  اننا أر يفورد: اعموم  

يض              عه  ا جمل  ا   امع  ة، وأر ياور ه  ذا ة الد االكقا  الواج  ب لق  ايفور ا   امع  ة والربامج التنفي  ذي     -
 .مع  عور داخلي   ااالكقا  يفابع  

اهتما  عض          و هيئة التدري  واملعاور وطالب الدراس          ات العليا باالر قاء با امعة مع خالم العم   -
 ة وا امعة.يف األقسا  وبالتال الالي   ا اد  

  مع   اجملتم  وهو الذ  يرف قد   ة يفهو الركيزا األس             اس             ي   البحث العلمي   االعتقاد الراس               بأر   -
حملامة ير قي بعض   و ة اة العاملي  ت العلمي  ة يف اجملال  يفش   ر األحباث العلمي   ر  إو  مس   توى التعليم با امعة،

 هيئة التدري  و ر قي معق ا امعة.

يث ال ة ا ديدا وحباالبتاار وكس   ع اختيار موض   وع البحث يهدف إىل اس   تاش   اف احلقائق العلمي   -
يم  ة ذا ق مل  ا هو معروف، م  مراع  اا أر ياور ا زء األكرب مع البح  ث العلمي   ابح  ث  ارار  ياور ال

 .ة يف جماالت: الّناعة، والزراعة، وغ هاعلى اجملتم  وقطاعا ق، وخاص   إاجاب   هلا مردود عملي  

ا صحّ      عليق ام: ملة وعد  خمالفة القواعد والتقاليد الراس     ة يف هذا اجملمراعاا االلتزا  باألمايفة العلمي   -
 .الباكث مع معلومات أثناء إعداد لبحثق

 .وأمايفة ةدق   االلتزا  بذكر املراج  با    - -

 ة عند  ايم األحباث للنشر.مع االعتبارات الش ّي   د التا   ة والت ر  االلتزا  باملوضوعي   -

ة أو الش           ّ          ي  ة كالدعاية غ  علمي   ألهداف البحث العلمي   البعد عع اس          تعمام البحث العلمي   -
 سة مهما كار  أنا.فرد أو هيئة أو مؤس   اجملاملة أل   

ا ل عراف والتق  الي  د م   الت  أكي  د على بي  ار جه  د ك      - ع ا               قحت م  الب  اك  ث يف إع  داد البح  ث طبق   
 ة.األكاد ي  

واص     لتها مع م بد   نة. لذلك الة معي  ا لي  هلا كدود زمني  مس     ألة مس     تمر   البحث العلمي   ايإدراحت بأر   -
ّ  ة واملؤل  ت الدوري  على اجملال   الع املستمر  الط  وا  ص واملناقشة بشأيفق.فات يف جمام الت 



 الق يد يف است دا  املوارد الالزمة يإجراء البحوث، وعد  ايإسراف دور مقتضى. -

 ضوابطها.ة و ة الفاري  االلتزا  حبقوق امللاي   -

 
 فلسفة العلم في المنظور الغربيّ 

إرهاص     ا ا ثورا  تالغرب بالظهور ب  القريف  اخلام  عش     ر والس     اب  عش     ر، كيث تل   ة عندبدأت الرؤية العلمي  
كار فريفس       ي  بياور و  ة احلديثة مع  أكيد املنهج الت ريب  وايفطلقت الفلس       فة الغربي   .ة م  كوبريفيك وغاليلييقعلمي  
لس        فات كس        اب مفاهيم وف ة علىد هدف العلم بالس        يطرا على الطبيعة ألغراض ايإيفس        ار العملي  لق فحد   ارائد  
ق، ويفش               أ ما يقو  على املالكظة فاالفقاض فالتحق   حت الوجود، وبات املنهج العلمي  ا الد  ر  ة القو  ة وماهي  املاهي  

اجب "ياور: ات وغ ها، وكايفت ملفتة كلمات باة كالفيزياء والايمياء والطبيعي  عرف يف ما بعد بالعلو  الوض              عي  
، و بعتق صحاولة الفيلس  وف أوغس  ت كويفت  رير العلم مع الفلس  فة 6"م  اارها والتحا  اس  تعباد الطبيعة وهتك أس  ر 

 اب خالق  التال  تطل  ة، وهي بوالديع، لتنتهي احملاولة جبع  العالقة ب  الطرف  صحاومة بقوايف  ذات ص              فة  أزلي  
ة أسبغت ي  ات ماد  ة وظهرت فلسفكثر دق  ، ولاع عندما جع  العلم ايإ ار باهلل أيفقض عليق قايفور ايإهلي   اخارجي  

واكتفظوا بااليفقس     ا   ر اهللة، فت اه  العلماء  ذك  مع الرؤية العلمي   امتام   ة، اختفى ايإهلي  على يففس     ها ص     فة العلمي  
ار للفار علومق ص    اة والكق  ة للحض   ارا الغربي  زات األس   اس   ي  مع املمي   ا، وص   ار الفرال الروكي  الفار واملاد   الديااريت  
 ة. ا علومها الطبيعي  ة وللماد  ايإيفسايفي  

د  فس           د على العلم ة العلم ويف اس           تبعاد الذا ي  الد الفيلس           وف بوبر يف التمييز ب  العلم وال ش           د   ث  
ة ي  ة كل  قض     ي   ة أر يثبت ص     دقعدد مع القض     ايا ا زئي   ث عع معيار التاويع كيث ال  اع أل   تق و د  موض     وعي  
 ها.ة كل  ة واكدا أر  ثبت كذب القضي  ة جزئي   اع لقضي  ولاع 

  ا تو   روكاوم  قدمي فارا النموذج ليفس   أو الثور    والعلم الشاذ   ز  وماق كور ب  العلم السو   كما مي  
 ره يتم  أا العلم و طو   فس        يفش       ر  إ ة وربف ب  العلم واملش      اك  الد يطركها الواق  وقام جار بياجيقاملعرفة العلمي  

  الطريقة الد  اري  العلم يعم  بنف بأر   مس       تدال   ر العلم والعق  ايإيفس       ان  بإقامة يفوع مع التوازر ب  مراك   طو  
 ة.ات العقلي  مع خالهلا العملي    تم  
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 ري  العلم يف أ   قيمة  ا ة حباض     رها وأر  عرب معرفة ماض     ي املعرفة العلمي   ر العلم يتم   طو   ورأى با      الر أر  
والت ربة  ة الراهنة ودعا إىل التاام  ب  العق ة النس        قي  مركلة مع مراكلق  اور مبقدار ما  ش        هد بق املعرفة العلمي  

   مع العالقات.ة عندما استبدم العلم احملسوق بشاق ا از إىل العقاليفي  ة لان  ة الت ريبي  ى بالعقاليفي   ت ما يسم  

   العلم يف الغرب.أخرى يف كركة  قد   اأكيايف   اومضمر   اأكيايف   ا، معلن  القد كايفت املنفعة هدف  

 
 مفهوم العلم في الفكر اإلسالميّ 

 قراء الت ريب  وأض    افوا قوايف  أخرى للمعرفة مث  االس    ت امليتافيزيقي   رفض علماء املس    لم  فلس    فة املنطق األرس    طي  
وا على قواعد ز ع يقو  بالت ربة ورك  عم  ة وخالص     ات الت ربة بّ     رف النظر ق لدق  والذ  هو عبارا عع معيار التحق  

فلس      فة  ر  إع القوم و ا ،الذ  يش      قحت م  املنهج العلمي   ة وعلى االطراد يف إطار املنهج األص      ول  ة والس      ببي  ي  العل  
 كما دم    الغيب   لت ريب  وا احملس    وق الطبيعي   :يقالعلم عند املس    لم   قو  على معرفة املعلو  على ما هو عليق بوجه  

دا االت متعد  واس        تعملوه يف جم الت ريب   ليق الوكي، وباخلالص        ة فقد اس        ت د  علماء املس        لم  املنهج العلمي  ع
 وا عنق بدت أغراض القاج  وايإخفاق.موا بق، وعندما ختل  و قد  

هذا هو تقاد ة، فالعلم املطلق هو هلل  عاىل واالعللعلم ص فة ألوهي   على اعتبار أر   ر ايإس المي  ويقو  التّ و  
يف احلياا  ايت  يف احلياا اآلخرا وص  ف ذايت      االر مع أ   اام الظهور: م  طبيقات مفهو  التوكيد، وللعلم ايإهلي  أو  

  .الديفيا

 فلق  االر: ا الّفايت  أم  

بحث يف ر وايإيفسار املست لف: أ   ديد الع للاور املس     يف عاحت الشهادا املتضم  يتمث    اوين   -1
 (.ة بالتعب  القرآن  السنع ايإهلي  ) والطبيعي   الوجود ايإيفسان  

ة   يف عاحت الغيب ملّدر املعرفة والوكي كوسيلة ملعرفتق، ومعرفة القواعد املوضوعي  ويتمث    اليفي   -2
ة ي  ات الال  : الاشف عع االفقاضالعقلي   املطلقة الد جاء  ا الوكي والد  ضبف النشا  املعريف  

 .البحث العلمي  ة الد  سبق والت ريدي  

 ب على مفهو  التس   قاعد ار:ويق   



 رفتق.عع وعي ايإيفسار وسابق على مع الاور ذو وجود مستق    ة الد  عن بأر  ة التاويني  املوضوعي   -1
ة ة قوايف  كتمي      م أ  أر  ة ال  تبد  ة كيث يقو  الاور على أساسها و نضبف كركتق بسنع إهلي  السببي   -2

 .قئب وايفتقاؤه بايفتفاق السبب بتوافر املسب  والظواهر ومضمونا  ق   ضبف األ ياء 

ع ة اهلل  عاىل )العلم( ياور املطلوب مملفهو  االس              ت الف القائم على إظهار ايإيفس              ار يإلوهي   اوطبق  
ّ  مطلقة، و  ةة بضوابف موضوعي  ة ايإيفسايفي  ايإيفسار يفقطتار: التوكيد والعبادا وإعطاء اجملام للمعرفة العلمي   لة هذا صح

 ملطلق:ا ر طاملا أر ال قدرا لسيفس         ار على ايإكاطة بالعلم ايإهلي  دا للتطو  ات غ  صحد  بإماايفي   العلم ايإيفس         ان   مد  
 .7﴾ و م ا أ و ِيت ْم ِمع  اْلِعْلِم ِإالا ق ِليال  ﴿

ى يف  والد  س      م     املعة للعلم ق للداللة على الفروع الت ريبي  طلِ أ   العلم التاوين   ومع الس      ه  مالكظة أر  
قابلق مّطلح فلسفة العلم ي احلام  ملعيار الت ربة، فيما مّطلح العلم التاليفي   باسم العلم الت ريب   الفار الغرب  

 .يف الفار الغرب  

 مفهوم القيم بين اإلسالم والغرب
ة، وقيم ي  د  ة م  القيم املاالروكي  يقو  ايإس     ال  على أس     اق التوكيد وس     يادا ايإيفس     ار  ت كام اهلل والتقاء القيم 

م كياا ي قيم  نظ  ر والنظا ، وهة والتطو  ات التقني  مس            ت د   ف م  ك   ة قابلة التحقيق والتاي  ايإس            ال  هي  طبيقي  
ييز فيه  ا لقيم  ة ة للم تم  وكركت  ق، وال متم  ا م  اع  ة الد ينتمي إليه  ا،  م    يفظرا متوازيف  ة  ولي     الفرد م  ذا   ق ث  

ة س              المي  . وعندما يفقرأ القيم ايإة اجملتم  كا   املتاام  يف                 ص الفرد وهوي   ى وهدفها  قيق النمو  على أخر 
ها إىل مفهو  اآلداب و عود كل  و خالق األها  ندرج  ت مّ        طلح الفض        ائ  و ، يفراورؤيتها للعلم يف س        لبق وإاجابق

ات وموق  األولوي  لتبايع االهتمامات و  اغ ه يفظر  يف ايإس             ال  عع  العدالة، ويتبايع  ر يب القيم داخ  اهلر  القيمي  
 .افيها  ديد   ا ايفب الروكي  

ة: ست   ا ذ أبعاد  وهي  ت   ةة و ربوي  ة، سياسي  ة، اجتماعي  ، يمالي  ةة، اقتّادي  و اننا  قسيم القيم إىل قيم يفظري  
ة، ة املّ  در، وس  طي  ي  ة فهي إهلالقيم ايإس  المي  ا خّ  ائص أم   .ةة وس  لوكي  ة، اجتماعي  ة، ايففعالي  ة، عقلي  ة، بيولوجي  روكي  

 ا.ة، ثابتة ومستمر  متوازيفة،  املة، إيفسايفي  
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بعاد أومعق     د  ة ذات البعديع املاا مر بطة بالطبيعة البش            ري  القيم ثابتة وأن   د ايإس            ال  على أر  وفيما أك  
مع اجملتم   ة إىل  فتيت القيم وتع الفلسفات الغربي  ة ،  نطلق غالبي  8د معها عالقة القيم بالواق ة  تأك  ة وروكي  عقلي  

الواق  هو مّ    در القيم،  أر   ايض      أة و عترب  ا ايإلزامي  تها وقو  ة  زي  عنها قدس    ي  املّ    در الوكيد للقيم و عتربها يفس    بي  
ة ة  عود مبعياري  عي  ففاملذاهب الن . ارها احملس  وس  ة ومذمومة إذا حت  ؤتِ  فهي مقبولة  إذ عادت باملنفعة للّ  اا العا   

واملنفعة واألمر يففس         ق  ااه أكرب قدر مماع مع اللذ  ة  نحى بات  الطبيعة البش         ري   القيم إىل امليوم والرغبات و عترب أر  
م  ا علم  اء االجتم  اع فق  د جعلوا اجملت، أم    لل   والش              ر   امعي  ار   ال  ذ  اعتم  د املردود العملي   للم  ذه  ب الرباغم  ايت  

 ل خالق. امّدر  

لفة. ويف ة خمت ولو كايفت أوض           اعهم االجتماعي  ، الناق متس           اوور أما  القايفور ك   في النظا  الرأمسال  ف
 املذكوريع هي فالقيم لدى النظام  ،وبالتال ،ةما األخالقي  ها وال سي  فاالقتّاد مّدر القيم كل   ،النظا  اال قاكي  
خريع وموقف ة يف عالقتها م  اهلل وم  اآلالذات البش     ري   ختص   ة فيما هي هي يف النظا  ايإس     المي  قيم ايفتماء ذا ي  

 د اكقا  وايفتماء لل ماعة، واهلل  عاىل مّدر القيم وتوذجها األمسى.ال جمر   عقائد    د   ايإسال  مع القيم هو  عب  
 تها مع مّدر  لزامي  ت وجودها وإ إذا استمد  ة ملزمة، وال  اور كذلك إال  مفاهيم العلم يف ايإسال  بالتال هي كويفي  

   اري   املع  ارف وأر  الغرب وطع العلو  و  ة يف الغرب  عترب أر  ة والفاري    زال  ت البيئ  ة الثق  افي     . وإىل اليو ، المتع  ام  
ة ظالمي   ما عدا ذلك جه  و ّ               اد  م  العلم ب  ة، وك   ة والدياار ي  ة الباياويفي  العلو  هو  اري  الت ربة الغربي  

 ة  ائهة...وغيبي  

ض             وح وجالء أر ال و  فلقد برهنت الفيزياء احلديثة منذ بداية القرر العش             ريع وإىل اليو  وبا    ،قاب بامل
ضت االعتقاد ، وقو  ةات واملفاهيم الد أيفت ها العلم هي صحدودا و قريبي  النظري   ك     ا وأر  وجود حلقيقة مطلقة يف املاد  

دت أر ال ، كما أك  ةة للحض   ارا الغربي  ة النموذجي  عليق العلموي  ة الوكيدا مع قب  أيفّ   ار ما اص   طلح باحلقيقة العلمي  
ب يف الت ربة كيث ب  تق يف التس    بش    راكة العق  ومس    ؤولي   ا والروح، فيما قالت فيزياء الام  ة للفّ      ب  املاد  إماايفي  

 العق  معها وهو لي  مبعزم عنها.  ّ  ألر  

 اوم  فس           اا يميع  عالقة  اام  ال  ناقص ذلك أن  العلم والديع والفلس        فة  :ثالعالقة ب  مثل   لاع   
فالديع يتناوم الوجود على مس        توى املاهية: ما هو الوجود، بدايتق، نايتق،  .داالوجود لاع على مس        تويات متعد  

اور : البح  ث يف ض              وابف احلرك  ة يف الوالعلم يتن  اوم الوجود على مس              توى كيفي   .ذل  ك ب على ك     م  اذا يق     
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الوجود احملدود و  ، والفلس  فة  تناوم الوجود على مس  توى ملاذا: أ  ملاذا العالقة ب  الوجود املطلق املاهو   واتاها ا
 .الايفي  

سائر املفاهيم كوم القيم و  ب  املفهو  ايإسالمي   اكب     اة اضطراب      وباخلالصة، مع السه  أر يفالكظ أر  
 التف اوت يف فهم العلم وظيف ة وه دف كي ث أراد الغرب العلم أداا  ، ويعود الس              ب ب يف ذل ك إىل ااملت داول ة ع املي   

 لعاملي  ، ويزداد االضطراب م  دعوات البعض ملسايرا الركب اعده ايإيفسان  للمنفعة وحت يفّ  املسلمور العلم عع ب  
ناء  يف هذا اجملام. ة با ت استثقيم ايإسال  اليومي   ا وص  إليق الغرب واعتبار أر  يف املضمور والشا  واالستفادا مم  

س  يطرا االقتّ  اد  ة عع طريقواكد مع العالقات األخالقي   العوملة  س  عى إىل فرض جمام   ففي ك  يعترب البعض أر  
ة كمدخ  لقيم ايإس    المي  ة ادور على ريادي  البش    ر، يؤك   ات العلم وفتح قنوات التواص      ب  ك   وس    يطرا  قني   الغرب  

 االتقوى قيم  و    والتض        امع والتعاور على الرب  تتاح العاحت ويبقى التس        امح والتات  لل ال  مع أزمة األخالق الد 
ال يقب  مبشاركة  ائي  إقّ علمان   غرب   يفغرب  ويفنتقي مع خالهلا القيم الواصلة إلينا دور إراد نا، مع فار اقتّاد   

ق الد يظهر تهيمنة، مشالتق  بدأ مع مّداقي   أغراض القوى املعاءا ق وال خيد  إال  خر لق وال  ارق النقد على اد  اآل
 ضعفها مع خالم الشرخ ب  القوم والفع  وب  العلم واألخالق. 

 
 في الغرب ات البحث العلميّ أزمة المعايير ألخالقيّ 

ة يف يولوجي  ار الثورا البة أب  ي  ات العلم يف الغرب قد بدأ يتعاظم وبش              ا  أكثر جد  احلديث كوم أزمة أخالقي   إر  
 ارجي  العاحت  لدراس    ة الاور والعاحت اخل ات مع ك   لقرر املاض    ي كيث ايفتقلت عقوم وطاقات وإماايفي  اات  س    عيني  

ترب باملع زات والع ائب، وكيث يع ة، يعج  يف داخ  ايإيفس       ار وس       ائر الاائنات احلي   إىل دراس       ة عاحت آخر منطو  
م أكاامنا هذه العلو  هو املعيار الذ  على أس  اس  ق يفقي ما مع س  لوحت بعض العلماء يف حبوثهم يف فرع   املتابعور أر  

ة الد والروكي   ةات باألبعاد ايإيفس              ايفي  مور مع دور ربف هذه األخالقي  ة على العلم يففس              ق، ماتف  مبا يقد  اخللقي  
 أرادها اهلل  عاىل مع خالم دعوات أيفبيائق )ع(.

ة، وكّ    هلي  ة بالقواعد واألبعاد ايإالش   ّ  ي   ح واملنفعةة وس  باق التس  ل  ة الس  ياس  ي  فقد اص  طدمت الغوغائي  
صاغية لدور  اذايف  آتد  ة حتا اف   قيم املنطق العلمي    أر  ودور استثناء، و ب    االصطدا  داخ  بلدار الغرب الليربال  

 س       ؤام يف عملها وايفطلقت لت د يففس       ها أما  عد ايإيفس       ان  ة يف احلام على األ        ياء وتاوزت الب  الفطرا البش       ري  



ة لحة للبشري  واكتشاف جينات ال مّ ة بااليفقراض كالسالح النوو   د ايإيفسايفي  خط : إىل أيع تضي يف أحباث  د  
 الاور.  ة وك   على مستوى الارا األرضي   فيها ال ب  هي يف الواق   ديد للوجود ايإيفسان  

ع أر يف الغرب م العلمي  س      ات البحث ة أما  ايفطالق مؤس        ات العلم عقبة معنوي  لت أخالقي  لذلك        ا  
بحث ات الالزمة لت دور قيود أو ض             وابف، وس             رعار ما تاوز الغرب احلرج وايإرباحت أما  مبادئ األخالقي   تفل  

األكيار بعنوار  ر أحباثق ا ائرا يف كث  مع ّ   طد  مبش   روعق، وبر  كايفت مرا   يف ك    ايفظيف ووض      ا جايفب   علمي  
 .ة يف بلدار العاحت وأسواقق التوسعي  ة وك   ة والسياسي   االقتّادي  املّلحة العليا للدولة واملّاا

ة، ودعا إىل يمة حبثي  ق ة املرء اجب أر  علو فوق أ   ة وكري  الارامة ايإيفس      ايفي   ففي الوقت الذ  اعترب فيق أر  
،  ن  البش    ر   ا ةإىل رف  معايفاا ايإيفس    ار و س      ص    ح    وجيق األحباث يف جماالت علو  األكياء والوراثة والطب  

لتفا  الد ة امع كري   امع دور  وض             يح أو وض               للحدود باعتباره جزء   ة البحث العلمي  د على كري  ق أك   أيف  إال  
( أ  ض  وابف ص  ارمة ملمارس  ة األحباث 1997، ال ب  حت  ض    )منظمة اليويفس  او عا  (9)ةها القوايف  الدولي  تل اف  

 1998جيا احلديثة عا  ات العلم والتانولو ة ألخالقي  باستثناء ما أصدر ق اجملموعة األوروبي   املر بطة با ينو  البشر   
 .ث علمي  حب را الشرو  املعتادا أل   ة، مار  ة التام  ل حباث ويف أجواء الشفافي   بوجوب التقييم األخالقي  

حدا ت  ا الواليات املة قامت  وقد أخفت ص    حافة الغرب، على س    بي  املثام، ايإض    اءا عع مش    اري  س    ري  
ار النموذج للذكاء وك ت على دراس     ات كوم األس     اق الوراثي  ة أثناء احلرب الباردا، و س     ق  على الاائنات البش     ري  

 1978دا عا  حح، الربيفامج اهلائ  الذ  أطلقتق الواليات املت  فظاعة للعسارا والسباق إىل التسل   األ د   األمرياي  
يت اوز املليار دوالر وبش          ا   م ص          رف يومي  مليار دوالر، مبعد   1555ة األمرياي  والذ  رص          دت لق احلاومة 

ة على ائي   اليو           ركات األدوية تر  الت ارب الايمي، وال زالت ك   التا    وص        فق املتابعور آيفذاحت با نور النوو   
 العلم ع مش           الة األخالق يفة األدوية، ورفض عدد كب  مع العلماء احلديث عالي  البش           ر يف أفريقيا لدراس           ة فع  

نها، فيما ذهب آخرور ة الد ايفطلق مر على البيئة البحثي  وعندما صحدث ال يؤث   ااال راف ال صحدث كث    معتربيع أر  
ق ، كيث يدر  ام ينظرور إىل العلم بوصفق موضوعي  طاملا أن   ة يف عاحت البحث العلمي  لنفي أص  املشالة األخالقي  

 ر كوهلا ك   هو مهنة عليهم النش     حبثهم العلمي   مناهج معروفة، واعترب علماء يف جمام آخر أر  الوقائ  ويس    ت د  
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 افتويف   يففتهم ا امعة خارجها، ولذا كار بعض       هم مّ       ة هلم وإال  و زداد املوازيفة امل ّ          مهم املهن  وا يف  قد  يس       تمر  
 .هن    يف مسارهم املة وذلك مع أج  التقد  بايفتهاحت املبادئ األخالقي  

وأهداف  ةم أهداف العلم إىل إطاريع: أهداف معرفي  ع يقس                ة م  جند يف الغرب     ، على ما  قد   وبناء  
ات للطبيعة ويفظري   ادقيق   اع وص  ف  ة و تض  م    على ض  وئها املعارف البش  ري  . األهداف املعرفية أيفش  طة  تقد  (10)ة عملي  

ملشاك   يف الواق  ك    ة فهيا األهداف العملي  أم   .إىل جي   ناقلها و طويرها مع جي    ة متنامية يتم  وفروض  فس ي  
ة والس    يطرا على وجي  ا التانولة البش    ر وزيادا القو  اه  س      ص    ح  واهلندس    ة واالقتّ    اد والزراعة بات   نة يف الطب  معي  

فتاح التالية: األمايفة، احلذر واليقظة، االيفات العلم بالعناص              ر الطبيعة، ويذهب هؤالء إىل  ديد مبادئ أخالقي  
التق دير  ل  واحلاوم ات، ث  عع ض              غو  املمو   اة كمفت اح لسب داع بعي د  والتش               ارحت يف البح ث عع املعرف ة، احلري   
ة ي  ة تاه اجملتم  بعد  اس          ت الب الض          رر لق، االلتزا  باألطر املوض          وعوالتارمي، يفق  املعرفة دور قيود، املس          ؤولي  

ة والعملي      ةا  املتب   ادم واكقا  ال   ذات، ويفتي    ة ل   ذل   ك غ   اب التف   اع     املطلوب ب  وجهد العلم: املعرفي     واالكق 
رت العلو  ة، و ض   ر  مة حلركتق وآلفاق عملق املس   تقبلي  عع الض   وابف املنظ   منهما، فابتعد العلم الت ريب   رت ك   و ض   ر  
و فهم أعمق حلقائق ة  يف كركتها املستقبلي   ها وال  ك  ة خبسارا كقائق ووجهات عم  لديها كايفت لتغنيايإيفسايفي  

ها يف الس       باق تد خش       ية بعض الدوم عع فقد أولوي  هلذا االيففّ       ام املتعم   ر احلقيقي  الاور وايإيفس       ار، وكار املرب  
ة، الدولي   ةس   ياور أداا االقتدار والتس   ي د يف الس   اك   العلمي  التقد   مع قناعتها أر   ااحملمو  يف س   اكة العلم، ايفطالق  

 ة وردع ملواجهة طغيار الدوم األخرى.ا غىن ورفاهي  اعع كويفق أد فضال  

لل ار  ّ  لي  يف النش  ر ويف الدور املف ات العلم بالعم  املوض  وعي  د أخالقي  فتتحد   ،ا على مس  توى النش  رأم  
 ض    رورا ض    بف ك    ق م وض    رورا إيالء التقدير ملس    تحق   اا أ  إاجاب  التحايم الد  طلق أكاامها على املوض    وع س    لب  

 و ار ق. ة و قدير املستحق  ة الفاري  أ اام االيفتحام، م  اكقا  امللاي  

إىل س             وء  فاهم  ام أكيايف  والد قد  تحو   ا مش             الة العالقة ب  الناق ويفتائج البحث العلمي  و طرح بقو  
ة علومات ايإكّ     ائي  دا واملذات املعقلنظري  ة عع العلم وإىل فهم الي  ة مع الناق إىل املعطيات األو  افتقار العام   س     ببق:

لعلم عع ، و س  اهم وس  ائ  ايإعال  يف إس  اءا فهم احة والبالية م  رفض  هم العم  العبقر   و فض  يلهم العلو  املس  ط  
ة ة والدق  ي  طريق التقدمي اخلاطئ أو التبس              يف الزائد للفارا أو االعتماد على مّ              ادر غ  موثوقة  هة  وافر ا د  

ة يف إدارا البح  ث واس              ت ال  النت  ائج أو  طبيقه  ا، وعلى الرغم مع قرارات احلظر الد األم  ايف  ة العلمي    واحل  ذر و 
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 1999يف العا  ق و  أيف  ة إال  ة لتموي  األحباث املس   ت دمة ل جن  حبظر األموام الفدرالي   أص   درها الاويفغرق األمرياي  
تانولوجيا، وال ات العلم والة ألخالقي  موعة األوروبي  عاد عع قرارا ق ورف  احلظر عع هذه األحباث وكذلك فعلت اجمل

ة  البحوث العلمي    يفسرعة التقد   زام العلماء يضغطور لرف  القيود عع األحباث مستنديع إىل ورقة راحبة مفادها أر  
 ات. ت اوز القوايف  القائمة و ت اوز املفاهيم القائمة يف اجملتم  والد  ريد استيعاب  لك املتغ   

ة احملافظة ولوي  : أعلى سبي  الذكر يف جماالت الطب ة كب ا كار منهايات أخالقي  وقد وقف العلم أما   د  
ايإيفس    ار  ةة القت  الركيم والقويج الس    ائب ل دوية و     اعت تاذج ايإس    اءا إىل إيفس    ايفي  ة وقض    ي  على احلياا البش    ري  

ة بش     ري  جديدا يف الّ     راع ب  املمارس     ة اخلاطئة واملنفعة الا ة كث ا مر  مبعا ة هذه املعض     الت وأزهقت أرواح بش     ري  
ا وبايفت ر  م ا واملّ    لحة وفازت      ركات التأم  ومّ    ايف  األدوية يف املعركة كا   املبا     را وكار النّ    ر كينها للماد  

ملر ازات ا أر   جوايفب مظلمة مع النتي ة: اس        تفحام الفقر وا وع وايفتش        ار األوبئة يف جهات العاحت األربعة و ب   
ا      ا الاث ا وظهور املق     االت والات     ب واملؤمترات ات العلم يف الغرب وعلى الرغم مع أدبي       احل     اكم     ة ألخالقي       

 اف.تق الالمة املسموعة يف ناية املط ش  الغرب ولوكشي   مع مستوى املواجهة وأر   والتوصيات، كايفت أق   

علم وس      عى ات الاليففالت يف هتك أخالقي  لض      بف ا ايفطلق البحث العلمي   ،وكوم الت ارب على البش      ر
ت على موافقة ( والد يفّ            1949يفة يفورمربل )اه محاية لنفس          ق ولبن جلد ق وأطلق ما ع رف مبدو   ذا االت   اي  جد  

مؤذي  ة وعلى أر  وغ  املريض على الت رب  ة وعلم  ق ب  العواق  ب وعلى أر  اور الت رب  ة ذات أثر على اجملتم  كا     
البش     ر  مع أر   اذلك ايفطالق  ة للمريض عند الض     رورا وك    ة واخلّ     وص     ي  ي  لور صحافظور على الس     ر  اجريها علماء مؤه  
 لة  م. ذ لاور قيمة متأص

ماينهم مع ة وذل  ك لتأفراد اجملتم  هم صحت  اجور إىل ال  دراي  ة الا  افي  ة ب  أمور وكق  ائق البحوث امل ربي     إر  
ة العاحت احملقف ّ   ي  ت  لق:      امل ترب ياور أس     ص   راع ب       ّ   ي  ، والعاحِت يف احلماية مع خماطر العلم العبثي  

لتعب  عع آرائق يف ا ة املواطع الذ   تلك احلق  ة واألمايفة، و    ّ  ي  ة املاافح مع أج  املوض  وعي  ذ  الس  لطة العلمي  
يها   هادا اخلربا الد يؤد   ر  ة كما أة واجتماعي  ة يف التفا  واس تثمار املعلومات لتطوير مش اري  س ياس ي  ة واحلري  الذا ي  

س    ة ة لش    ركة أو مؤس      ي  ة قايفويفهم أو يإثبات مس    ؤولي  ا  أو لتربئة مت  ة ال   العاحت الباكث يف احملامة قد  اور مفّ    لي  
 .والتزامق كباكث موضوعي   ما، فهي قناا إىل صراع املّلحة ب  وضعق الفرد   

 
 ة نموذًجاات الطبيّ األخالقيّ 



والذوق،  ة: اللياقةكّرت آيفذاحت بعلو  ثالثا  اليويفار و ة إىل قدمي التاري ، فقد بدأت أي  ات الطبي  األخالقي   عود مسألة 
 حت هذه العناويع مع خالم قسم أبقرا  الشه  وار بطتة وقد  وض  ات السياسي  ة واألخالقي  الواجبات املهني  
واز  وابع سينا، اء املشهوريع الراز  واأله مع خالم األطب  ا  املسلم فيما ظهرت أي   اعضوي   اار باط   الفلسفة بالطب  

ات ّطلح األخالقي  مب و داوم اجملتم  الطب   الربيطان   حت يف القريف  الثامع عشر والتاس  عشر م  الطب   وض   ث  
 ة:لطبي  ا ة وظهر ما عرف مبيثاق األخالقإىل أمرياا م  اهل را الربيطايفي     الطب  ايفتق  التقد   ة، ث  الطبي  

 ق يف صور أسراره.كياا ايإيفسار صحقمة وكذلك كرامتق وكق   أر   -1

تياره تق يف االختيار، ويقضي اكقا  اختياره، سواء كار اخب ايإقرار حبري  اكقا  كرامة ايإيفسار يتطل   أر   -2
 بالقبوم أو الرفض.

ق لتحقيق  طاقت جلب املنفعة ودرء املفس    دا مبدآر متاامالر، يفرض    ار على الباكث الس    عي با    أر   -3
 ما فيق مّلحة ايإيفسار ودرء الضرر عنق قدر املستطاع. ك   

 العدم يقتضي املساواا ب  البشر يف املعاملة. أر   -4

ربة أو إجناز ت على أ    ، وهي  علوة مر بطة بالوجود ايإيفس         ان  لحياا خاص         ي  ل ر  إويذهب البعض للقوم 
   املّ      در األخالقي  ة احلياا  ش      ا  وقدس      ي   (11)هذه األ       ياء ، وهي أمسى مع ذلك وهي موجودا قب  ك   بش      ر   

اكتش        اف ب ر الس        ري  يف اكتش        افات الطب  . وبعد التطو  ةة وا ماعي  يإيفتاج األكاا  والوجبات وااللتزامات الفردي  
مش        هورا  ةر ا راكة يف القلب والدمال، ظهرت أكداث طبي  والس        رطار و طو  ة وأدوية الض        غف املض        ادات احليوي  

تها على بب  لس   ااالت الد س   ارا ولاع غاية يف الض  رورا يفظر  ة جديدا متطو   عاظمت معها احلاجة إىل أخالق طبي  
 .12هانيف كياا على اآلالت أو قرار إلغائها، ويفستعرض م تها وقرار املضي  مستوى كياا ايإيفسار وقدسي  

                                                           
11  Mc Cormick، R،A. "how Brave A New World?" SCM Press LTD،  England، 
1981، P389 
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ممارسة تارب موا بالتعذيب والقت  و صحاكمة األطباء يف يفورمربج بعد احلرب العاملية الثايفية وهؤالء ا    -1
 هات دائمة.ة على املعتقل  قتلت العديد منهم وأصابت بعضهم يف  شو  طبي  

فقف الت ع اآلكيث ظهر مأزق احلفاظ على احلياا الد  ضم   ف كيام كاالت املوت الدماغي  التّر   -2
ديد كيث ظهرت احلاجة إىل  عريف ج استمرارها لسنوات بالرغم مع فقدار املريض لوعيق النهائي  

 للموت.
  هؤالء خضِ أ  ا كيث مواطع أسود يف أمرياا طيلة أربع  عام   600على  فضيحة البحث الطب   -3

 دمة يف ك   ص ب احلادثه يف ا سم ودوتا عالج، وقد سب  مراقبة تو   لسصابة مبرض الزهر  لتتم  
 ة.قي  ع الباكثور عع االستمرار يف تار م غ  األخالحت يتور  ر الدواءأ اء العاحت وعلى الرغم مع  وف  
دت جيا قد ول    التانولو ا يندرج كنتي ة  قد  س                لق املقا  ومم  ا ال يت  هذه احلاالت وغ ها الاث  مم  

رات دور موافقتق،  عريف احلياا م   نتهي وما هي املؤ   ا منها: إجراء الت ارب دور علم املريض أو أسئلة عد  
ورثات م بامل، الس      ماح باس      تنس      اخ بش      ر والتحا  على ذلك، ايإ       ااالت الالكقة مبش      روع ا ينو  البش      ر   

د اض     ي وكد  ات القرر املة الذ  ظهر يف س     تيني  وا ينات، وقد ايفدرجت ايإجابات عرب مفهو  األخالق احليوي  
ة والقيم ايإيفس  ايفي   قن    التوجد العروا الوثقى ب  التقد  أاألس  ئلة املطروكة و  وجد األجوبة على ك   ة وأالقيم الطبي  

لباكث  ا ا  أيت التانولوجيا جبديد عاج  ومذه  وتر  مر   د يف ك   العليا، وكايفت املش              الة كما يفالكظ  ت د  
 يو ... الزام النقاش فيها ك    ب  ال اإىل إجابات حت  اع  افية أكيايف  

 
 ةيّ ة السرّ األبحاث الصناعيّ 

الد  بغي  "غلقةة املالّ              ناعات العلمي  "ثار كولق النقاش ويفعن بق ما ي  قل   وهناحت جايفب مع العلم والبحث العلمي  
و زداد األمور  ،ات البحث العلمي  باألمايفة وااليففتاح وس   ائر مبادئ وأخالقي   أقّ   ى قدر مع الربح و ّ   طد  وال بد  

باكث  ف  والويف هذا ا ايفب يزداد اس      ت دا  املوظ   طرح مس      ألة عم         ركات التّ      ني  العس      ار   كراجة عند 
ة كقاعدا ي  يف إطار الس    ر   ةة و زداد املعض    الت األخالقي  اد األروقة العلمي  الوف  إىل إلق يعبده رو      م الربح املاد  ويتحو  

ة ي  ق ب  الس       ر  التواف لس       ؤام الذ  يطرح يففس       ق كيف يتم  ة، واة والعس       اري  ة الّ       ناعي  وأس       اق لعم  املراكز البحثي  
 ات العلم؟.وأخالقي  

دار الّ     ناعة طاملا كايفت يف مي   يفس     بة عالية مع الغ   د  وق   ؤك   الوقائ  الد يتداوم  ا اجملتم  العرب   إر  
عموم  ا يف و ذهب القوايف  امل أكثر منها يف البحث األكاد ي   الّ             ناعي   ة للبحث العلمي  الدواف  االقتّ             ادي  



ض مع لتال  عر  ة، وباي  هو خرق ملبدأ الس  ر   أو مهن   تاوز علمي   أ    رف  الّ  وت ض  د   إىل اعتبار أر   االغرب عموم  
لعلم وهي أر يقو  ات اعند وجود االيفتهاحت ملبادئ أخالقي     كال   قد   اة! والقوايف  أيض        يقو   ا للمس      اءلة القايفويفي  

أ   ةة وايإبالل عع االيفتهاحت بقنوات مناس       بة، ولاع مع يدر  إر كار يؤخذ باألدل    الّ       وت بتقدمي األدل  مع يرف
  الّ   وت إىل ض مع يرف  عر  ة! وإال  س   ات الّ   ناعي  املؤس        الس   تيعاب ولتدج  الش   ااوى ض   د  د متنف   اور جمر  

 ا االغتيام.خماطر الطرد واحملاكم ولرمب  

ة القي  ة واألحباث اخلادعة واألحباث الد  تض    ارب م  املعاي  األخي  ة الس    ر  العلمي   مع يفتائج األحباث وللحد  
اع كشر  املوافقة على متوي  مشروع ما مع عدمق، ل  ة مع يطرح إ راف الرأ  العا   نا جند    ة، فإيف  للذات ايإيفسايفي  

رف على ات متويلها، مبعىن أر يش              وأولوي  ات األحباث د أولوي  هو مع اجب أر صحد   الرأ  العا    ة مع يقوم بأر     
ديد هلا عد  قدرا يمهور الناق على  ا  رافق هذه الطروكات أو  هناحت مش    اك  عد   اس    ياس    ات متوي  العلم، وطبع  

 ات منها.د األولوي  لتحدي اما وعد  كفاءا ا مهور ملراجعة مشاري  األحباث وفهمها متهيد   ة لبحث  ة العلمي  األفضلي  

 
 ةالبحوث العسكريّ معضلة 
  ة وم  ازدياد املوازيفات بش        ا  هائ  وم   وق  ق املش        الة أكثر و زداد الت اوزات يف الّ        ناعات العس        اري   تعم  

ة كقوق البحث اري  س     ات العس     ، كيث  ّ     ادر املؤس       ة مثال  ة كإجناز القنبلة النووي  ة واالس     قا ي ي  النتائج االيفقالبي  
 ة وكقوق االست دا  للمنتج.مع احلقوق الفاري   االباكثور أي  وبراءات االخقاع فال  لك 

ذه البحوث جراء هإ د أر  ة و ؤك  ا على ض             رورا إجراء األحباث العلمي  القوى الاربى عاملي   و ااد تم  ك   
م فقف للدو  مشروع العسار    فالبحث العلمي   .للدوم ذات السيادا ة حلماية و دعيم األمع القومي  مة ضروري  مقد  

ة فاقات الدولي     والد  عقف بسيادا األمم األخرى و ر بف باال ة واجملتم  الدول  ة الدولي  املنضوية  ت عنوار الشرعي  
 دقة باحلرب والس              يطرا على ايإرهاب، فيما هي ممنوعة عع "األمم والدوم اخلارجة عع القايفور"، وهنا يتول  املتعل  

 .وفرز املنضو  مع اخلارج عع القايفور الدول  ة  ّنيف الدوم يف عملي   النقاش األهم  

اث أص          إجراء األحب ة فاما أر  ي  ة وهو الس        ر  ة العس        اري  صحض        ر عنّ        ر آخر يف ملف األحباث العلمي  و 
ق ولن اح  نفيذ و  لتحّ   ي  التف را يف اجملتم  الدول  مرب   اة     ر  مع     رو  جناكق فهي أيض     ي  الس   ر    أر  إال   ض   رور   
اا اونا مغط  ات العلم واملسألة سهلة لمبادئ وعناويع أخالقي   قد اجر  ايفتهاحت ك    اة، وهنا أيض  ات العساري  العملي  
 تها!.ي  احلفاظ على سر   الشروع يف األحباث وحبق   حبق  



لدفاع عع يففس    ها الدوم ل ا  ّ    طد  حبق  مر   ات العلم  س    قف يف ك   أخالقي   ر  إا للقوم ف املتاب  هنويتوق  
 ةاحت وس       الح الدمار الش       ام  إىل األمم األخرى على ما يف األمر مع  وف  س       يولة مالي  ح الفت  لبي  الس       ال واألهم  
 ة.ة اقتّادي  ورفاهي  

ازيفة البحث  وجهة البحث و تض  اعف أرقا  مو جراء البحوث على البش  ر و تغ   إ يتم   ،ةي  و ت عنوار الس  ر  
ات ة مر  دا األمرياي  حكما كدث يف الواليات املت    خداع و ض    لي  الرأ  العا    ة وعربها يتم  لتّ    بح خيالي   العس    ار   

اه إي   اف  ا  الرئي  ريغار الذ  أطلق املش  روع موص  أي   مش  روع الدفاع االس  قا ي ي   :ا يفذكر منها على س  بي  املثامعد  
عنوار  موس      رعار ما  و   اع  ذري فش        املش      روع فش      ال   مع روس      يا ث   ه و  يفوو    واقية  مي أمرياا مع أ    ادرع  

 مر  واس         ت خداع الاويفغرق والش         عب األمرياي   وهاذا مت   وار آخر خمتلف عع العنوار األس         اقاملش         روع إىل عن
 املشروع.

لدوم املستاربا ملع يفتقائي  عطيق اإ طاملا هو كق   اة مرفوض  ة األحباث العساري  ي  ويبقى الاال  عع  ربير سر  
لى الدوم املعادية وال ة عة الدولي  ر باس      م الش      رعي  للدوم احلليفة هلا و ظ   ر هذا احلق  و وف  ع  ش      اء  ش      اء ومتنعق عم  

 كمثام.  ي  ايإسرائيل ة السالح النوو   ي  م  سر   ة  عاطي اجملتم  الدول  يفطي  يف احلديث إذا وضعنا كيفي  

 مار اقتّ    اد     إىل اس    تثيؤد   ة وس    لطة ردع، والعلما عس    اري    إىل قو  العلم اليو  بالنس    بة للغرب يؤد   إر  
 
 
 ألمع القومي  مس         ألة  طام ا متوي  البحث العلمي   فيق ص         راعات وأقطاب متنافس         ور فإر   امربح وكيثما تد عامل

الد  يفس    ان  وايإ ذلك على كس    اب متوي  األحباث يف املواض    ي  ذات ايإطار النظر    وك    اللدوم الاربى خّ    وص      
 ة .ولوي  ت يف املر بة الثايفية يف األكل  

 جابة، وهي:مع دور إ زالت أما  اجملتم  الدول   كب ا ال  ة أسئلةق    يف  إ اع القوم هنا وبعد هذا العرض 

بعض          هما ة عند اص          طدا  الطرف  بة والقيم ايإيفس          ايفي  أ  للمعاي  األخالقي   للبحث العلمي   ؟ةملع األولوي   -
يعبد  ااحلام إهل   ة قيود ليّبح يف واق يدعوا إىل  رير العلم مع أي   انا يفسم  اليو  كالم  ما وأيف  سي   البعض ال

 هلم.
: العنوار ونض                ة ال  دوم عق  ام أ  للعن  اويع الاربى لنمو   ت مع أ   املتفل     للبح  ث العلمي   ؟ةملع األولوي     -

 الالزم  الستمرار ومحاية الدوم وقدر ا على السيطرا واالستعمار؟ والعنوار االقتّاد    العسار   



؟ وقد اص     طد  تم ة القائمة يف اجملاملفتوح على مّ     راعيق أ  للمفاهيم الديني   للبحث العلمي   ؟ةملع األولوي   -
الطرفار يف الغرب منذ قرور وكايفت الغلبة للعلم عندما أخطأت الانيسة يف  قد ها طروكات ومعادالت 

 اودفعت الثمع غالي   ةبعنوار العلم وكاولت فرضها مستندا إىل يففوذها وسلطا ا الديني   متهاة قد  غ  علمي  
  .هامشي   اودور   اد اجملتم  كركتها وبا ت واقع  ة وقي  بعد الثورا العاملي  

الغموض  ا  زي    ديف الع   احت على مع   اي  صح   د   التوافق ب  خمتلف أروق   ة البح   ث العلمي   مل   اذا ال يتم   -
عاي  حدا واليويفيس         او لتوكيد هذه املات العلم؟ يف وقت حت  قف جهود األمم املت  وا دم كوم أخالقي  

وعلى  ائم  دا  اخلرق قا فاملشالة قائمة ما ،دا كوم املوضوع اليو  على الرغم مع إعالر وثائق متعد  ك   
 يف العاحت. أكثر مع صعيد ويف أكثر مع بلد  

ة القائمة على ة إىل األفعام ايإرادي  االر قاء مع القيود الغرائزي   "إر   سي جار مار  بيلت:يقوم الباكث الفريف
 .(13)ة"مع احليوايفي   ادراج  ة  ق  ذه األفعام والقرارات  نبثق ايإيفسايفي  ة، وإيف  القيم  ستلز  خيارات وقرارات صعبة و اق  

السلطة واملام وجناح للرؤية اهلادئة وايفضبا  ايإيفسار يف إطار منظومة القيم هي صراع م  مغريات 
عة املااسب، واآللة سريد  أخذ بق إىل احلياا السهلة و لسيفسار وملستقبلق أما  جماراا يفتائج اآللة والتقد ات ال

 ة  و السيطرا والربح وإمالء إرادا القوى املستاربا على الشعوب املستضعفة الوبدعم وايففالت النف  ايإيفسايفي  
ما  ة لا   عع اجتياح منظومة القيم فارضة عليها قوايف  ايإيفتاج ورافض ف مستقبال  ا ستتوق  يبدو أن  ف وال  توق  

ك  و  نافسات تمل  ا والسيطرا والم  غريزا القو   اة، فاآللة صارت  ريا  تها وهنا  ربز األزمة احلقيقي  يعيق دينامي  
 ارى وخّوص  ة الشعوب األخلاسر إرادا ورفاهي   لاق البعض مع البشر ويستفيدور منق  ا رسة، وبا ت سالك  

 ...ة واملواد اخلا    لك الد متلك الثروات ا وفي  
ا وإراد ا اخل    ةر، كاز ، متوافق م  الفطرا ايإيفس      ايفي  متبّ         لنظا  إيفس      ان   اس      يادا القيم  عن ايفتّ      ار   إر  
 حت ألجيالنا القادمة الد أدخلناها دور أر يفس       أهلا يف إطار  ديد وجود    ايإيفس       ار اليو  وأمايف   امش       رق   ومس       تقبال  

 وهنا  اع التهديد. ة قبال   عشق ايإيفسايفي  
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ات خالقي    أات العلم ويف طليعته  ا    دري  مب  ادئ ت مع مب  ادئ أخالقي    مع التفل     ة مع يطرح قنوات عم    للح  د       
 ث  و  ة وذلك يف إطار  ش       اي  و أص       ي  الس       لوحت ايإيفس       ان  ة املدرس       ي  العلم يف املدارق ومع ض       مع الربامج القبوي  

تحداث يفظا  اس       اس      ات وأيض        ة وإعالء        أنا يف هذه املؤس        س      ات البحثي  االيفتقام إىل عي  الت ربة يف املؤس        
ت ووقف النشر اموضوع اخلرق ل خالقي   على العم  العلمي   ةللعقوبات مع  ذير ورف  الّوت أو إلغاء املّداقي  

وقف الدعم والتموي  ة و ة والعاملي  ي  ة احملل  إىل ايإقّ           اء عع املؤمترات العلمي   ة ذات القيمة وص           وال  ت العلمي  يف اجملال  
أداء  ق  بة  راة ك  اكم  ة ذات س              لط  ة وقرار و   ار دولي     ل  ك ايإجراءات يف إط  ار هيئ  ات علمي     ك     على أر  تم   

 .ات البحث العلمي  ة ألج  فرض اكقا  أخالقي  سات البحثي  املؤس  

مهنة يفس           تس           ه  بعدها طرح  وهناحت صحاوالت ال زالت فر  جناكها صحدودا وهي جع  البحث العلمي  
 ةس       ة حبثي  ؤس         أو  رخيص م اأ  يماعي   اض       وابف وقيود هلا أس       وا بس       ائر املهع مع  رخيص ملزاولة املهنة ياور فردي  

ت مع للتفل   اة واض     حة  عاو الفوض     ى و ض       كد    إىل  ثبيت معاي  مهني   ال قوال  للمزاولة، وقد يفّ       بعدها فعال  
 اذ الفارا لاونا  قض            ي على عم  اهلواا و ض              كد  ال  ب   اأص            وا     أر  ، إال  ات البحث العلمي  مبادئ أخالقي  
لس      ؤام ا العلم هو  اري  إبداع ال  اري  مزاولة ملهنة البحث... لاع  ر  اري   طو   مس      تنديع إىل أر   لسبداع العلمي  

 امع هي ا هة الد س    تض    بف برامج الدوم ا اصحة  و مش    اري  القت  األس    رع و و اس    ت دا  العلم س    الك   األهم  
لبعض ل مع هي ا هة الناظمة ألص     وم املهنة ومع س     يمنح القاخيص للطموح ومس     تقب  األمم الض     عيفة، ث   اقاهر  

الغرب  ة الواقعة  ت  أث س           ات الدولي  وس           يح بها عع البعض اآلخر، ه  يفرى تربة أخرى مع تارب املؤس             
 ا.حدا خّوص  والواليات املت   اعموم  

 
 خالصة

وأ ت  يحي  مع الديع املس   اة آيفذاحت جزء  ات العلمي  لقد جع  بعض رجام الانيس  ة يف القرور الوس  طى بعض النظري  
د أك  ف على موقف بعض رجام الانيس     ة، و فع  متطر   الدعوا مع الن ب يف الغرب لفّ       العلم عع الديع كرد  

 املس      تق    نس      ي  الا ف وبالدعوا إىل كّ      ر الديع بايإطار األلوهي  ة ومنها املتطر  ارات العلمايفي  ايإيفش      قاق بظهور  ي  
يقة الااملة يف الاور  احلق عترب ة و س       يد منطق النفعي  ت، فاديد    عع احلياا وعع مس       ار العلم والبحث العلمي   امتام  

يف قوايفينه ا، م    ا و جربوت الطبيع  ة والتحا   ايإيفس               ار ق  ادر على    ذلي    ك      ك  امن  ة يف العلم فقف دور غ ه وأر  
 والت ربة دور غ ها سبي  وكيد ومعيار متاام  للمعرفة.



فض الديع يف ة، ويف ر ة العليا يف الرس       االت الس       ماوي  روكي  وكار هلذا الّ       دع األثر البارز يف يففي القيم ال
هي احلاكمة، فّ         ار  ةة والقوايف  العلمي  القوايف  الوض         عي   ال صحتاجق اجملتم  طاملا أر   اداخلي   ااجملتم  واعتباره           أيف  
ة يع م   ا، نطقي  قيمة م، وبا ت املنفعة اة أس       اس         ا كإلق، وبا ت املّ       لحة الفردي  على املاد   ااملفهو  الس       ائد مر از  

ة، ولوجيا املاركس          ي  يديجت باألة و و  ة والوض          عي  وهذه املفاهيم قد  بلورت جمتمعة يف عدد مع الفلس          فات ايإحلادي  
رت عثرا ق الش  ديدا  وظهة لتعلع والدا مس  تقب  جديد يف الغرب، حت يلبث إال  وجرى  عميمها إىل العالقات البش  ري  
ة الد كات عع اآلال  الاامنة يف جمتم  الغرب اه عدد مع املش       اك  احلقيقي  وعال ص       وت ايإيفس       ار كإيفس       ار ت
ش  ة واالستعاضة عنها بالرفق باحليوار كمظهر مع مظاهر فك الروابف األسري  ومنها  للذكر فقف ال للحّر:  فا  

ة، ظواهر ال فق عمتنو  ة ة وروكايفي  ة وبوذي  ارات ص            وفي  الثقة بايإيفس            ار، املرأا س            لعة يف دورا االقتّ            اد، بروز  ي  
 وااليفتحار وما  ابق. 

ربر ة لتس        تفيد مع س        يادا هذه القيم ا ديدا و ة والعقائدي  الس        ياس        ي   أ ت األكزاب ،ويف الس        ياق عينق
املّ     لحة العليا للدولة و ر اب  ت رايتها خطايا االس     تعمار ونب ثروات األمم املس     تض     عفة و س     تبيح س     ياد ا 

ار هلذه كار االيفتداب وبعده ص      القرار، فاايفت مآس    ي االكتالالت وكار االس    تعمار ث   الش    عوب الفق ا يف وكق  
 لقيادات ولس       لطات  م  الوالء والطاعة للغرب ااجملتم  املس       تض       عف بات منت    ألر   الدوم اس       تقالم         الي  

األمم  يادات يفة الش              عوب والقفبقيت دائرا املعايفاا، مع دور أر يفغف  مس              ؤولي   و نحن أما  توذجق األص              م  
ح فيما بينها س   ل  ة عينها  نتج س   باق التاملس   تض   عفة بالقبوم باخلنوع وعد  الثورا، وال زالت س   ياس   ة الدوم الّ   ناعي  

وبأزمات  االذ  بات عاملي   ثة بالتلو  ة و رف  كرار ا و ّ               دع  وازيفا ا البيئي  ومتعع يف  غي  طبيعة الارا األرض              ي  
 يفنس    ى بقى علينا أال  مع قب ، وي ةحت  عرفق البش    ري   ة املس    تعّ    ية على  و  وبروز األمراض الس    رطايفي   م الغذائي  التس    م  

 بذلك احلرب  تق ومّ           احلق، يفعني  ة الد دفعت وال  زام  ع طغيار ماد  مآثر الغرب وإيفتاجا ق املش           ينة لسيفس           ايفي  
بتا تّدير، واللت  سب  وأسواق ال ى الثروات واملواد اخلا   ت  اللت  ايفدرجتا  ت عنوار صراع األمم للسيطرا علالعاملي  

ندم  بس  هولة ة وجرح ال يبس  قو  ما يناهز مئة مليور قتي ، وهذه احلروب وما جرى فيها يفدبة على وجق ايإيفس  ايفي  
حدا يف ملت  اليات اة والعلم كالو ق باحلري  د بلد يتشد  ر، م  عد  إغفام  عم    تار  ووصمة يف  اري  ايإيفسار، يفأم  أال  

لض  غف على دا القت  وايإيذاء ل برياء فقف ل  متعم  ة باملديفي  مدر آمنة ماتظ      ض  د  مر   اس  تعمام الس  الح النوو   
 وااليفتّار عليق.  اخلّم اليابان  



 غراق النظر   نا يفس         االس     تفإيف   ،ات العلم لدى الغربوبعد عرض التعريفات والتطبيقات ألخالقي   ،إذر
، وفّ       امل رب   و  يف جمتم  الغرب والواض     حة يف إطارها الفرد    ات العلو  والبحث العلمي  وأخالقي   اتكوم أدبي  

ي   املفارقة عند الغرب  ظهر مع خالم:  أس       ر  إيث حب الس      ياس      ي   هذه العناويع عع الت ربة وميدار العم  العا   
 لا    الغرب   اسي  ة يقابلق اجتياح القرار السيالغربي  ة ة والعلمي  ات العلم لدى األوسا  السياسي  ملوضوع أخالقي   جد   

ة ال  ااد  الم  جوهر األزمة، على كلوم س         طحي   االاال  معطوف   ات العلم لديق ووض           ك   مندرجات أخالقي  
 صحق  ق حتوأطام احلديث عنها لان   ة أرادها كاكمة على عملق العلمي  د بّ              ناعة مفاهيم أخالقي  وهو قد  ش              د  

ة ة وايإيفسايفي  ة واملديفي    لبعض احلركات االجتماعي  لت يف الواق  إىل متنف  د مبندرجا ا، وهي قد  و  وحت يتقي  مضامينها 
ات التعليم س   يعبد يف مراكز األحباث ومؤس      ابداخلق، لاع يف الواق  كايفت قواعد املنفعة والس   يطرا واالس   تحواذ إهل  

ّ     اد مت  ولو والباكثة عع اقت ة احلاض     نة للبحث العلمي  لغربي  لديق، ومر ازات االس     تعمار والطغيار لدى الدوم ا
 على يماجم سائر بن البشر.

ة الفردي   ة ث  ي  س    م بطاب  النفعم ا     يف الفّ      األو  مها وحبس    ب ما  قد  ات الد قد  قالب األخالقي   كما أر  
ت عليق س          الباكث و أس            ات ث عع س          لوكي  ز على مواص          فات الباكث الفرد، و تحد  البحتة، فمض          امينها  رك  

اجمق... وهنا ة العليا الراعية لرب س      تق التعليمي  ات منظومة البحث ومؤس        دا ويف أبعد األكوام س      لوكي  مواص      فات صحد  
الغرب، لاع  لدى الفرد كفرد يف ات البحث العلمي  مببادئ ومض           ام  أخالقي   اوس           طي   اة التزام      ر  إ اع القوم 

 باملش        الة، وهي أ  إكاطة يفتائج العلم والبحث ااي  الباكث الفرد يفّ        طد  فور  د أر خنرج مع          رو  ومعمب ر  
الد  قو  على و  ة احلاكمة على ا ماعة كا   ة والس    ياس    ي  االجتماعي   ة وث  الراقية مبنظومة القناعات الفلس    في   العلمي  

د اه الس      يطرا والتس      ي  واس      تغاللق بات  ق ة والس      ماح باس      تغالم ثروات األمم األخرى واكتاار التفو  املنفعة والليربالي  
فاعيلها عند كدود   ا ا مي  و قف ماقة يتغىن  ، وبالنتي ة ض              ياع منظومة القيم وبقائها عناويع راقية بر  العاملي  

 ة.ة والقيم احلاكمة على سياسة الدوم واألمم يف الساكة العاملي  املّاا القومي  

حيحة  اوم أر ة ص   كأرض   ي    وإس   قاطها للعلم وفق املنظور الغرب  أكببنا أر يفس   تعرض  اري  ومنش   أ القيم 
ع العلو  واملعارف، م اات العلم الذ  اعتمد املنفعة هدف  للعلم وألخالقي   ات املفهو  الغرب  يففهم مع خالهلا خلفي  

 إطار االلتزا  مبعاي  يف وإاجاد البدي  باق  س    ننطلق لتش     يص احل    ة، ومع ث  لليربالي   رها يف إطار املفهو  العا   وبر  
ة علم يفريد وإىل أيع يفّ         بق وإىل أر يّ         بنا يف ناي حت مع خالهلا لنفهم أ   ة ايإيفس       ار كمر از، يفتحر  إيفس       ايفي  

ىل مس     تقبلها إ ة و طمئع  ا احلاجة إىل توذج  س     تا  لق ايإيفس     ايفي  لش     د   االقامت ويفظر   املطاف، كيث وإزاء هذا ا و  



عميق     أس           يس           ي  ف عند كالنا س           نتوق  اآلخذ  ا إىل اجملهوم، فإيف   ر العلمي  ناهي مع التطو  و عاو فيق قلقها املت
علم ات الوصحام ص    در ويّ    در يف أكثر مع مناس    بة وطيلة أكثر مع و  عش    را س    نة وال زام كوم أزمة أخالقي  

ثاقبة والقابف يف ض     وح لديق والرؤية الا الو ، واألمر املث  لاليفتباه هو       د  اخلامنئي   د علي  ويفعن بق كال  ايإما  الس     ي  
ات دا ألخالقي  موك   ةة  عريفي  ة الذ  خيوض يف عملي  مناولتق للمس          ألة على  و اجعلق الوكيد على الس          اكة العاملي  

ا وبإكاا  هذه و  ات العلم، وينتقد بقة            املة لتعاطي الغرب م  أخالقي  مها كبدي  يف إطار رؤية  قييمي  العلم يقد  
ة س          المي  ة العميقة للعلم وأهدافق مع وجهة النظر ايإ  والنظرا ايإيفس          ايفي  للتقد     البدي  ايإس          المي  يقد   ث   الت ربة،

ر الس  عي إليق فقف يف متاح لبن البش  ر و رب   ة متن  اكتااره وتعلق ذا بعد إيفس  ان  ويعا ها كس  بي  خال  لسيفس  ايفي  
 .العا    الّاا ايإيفسان  

ض    وم ودفعنا لدراس    ة أطروكة ايإما  مع خالم رص    د العديد مع خطابا ق وكلما ق وهذا األمر قد أثار الف
ة كمّ   داق ايإيرايفي   ةة ايإس   المي  ة لنهوض ا مهوري   ، على أر يفدرق الت ربة العلمي  وتميعها وص   ياغتها كبدي  يقد  

ة يإس       المي  ة اوري    عمر ا مهة، كيث         ا  ة ومتاس       ك الطرح وكعالمة فارقة يف تارب النهوض الدولي  على ص       ح  
 وايإتائي   اد   ات االختّ      ا  االقتّ      ة ع زت عع  فس       ها يفظري  ة قياس      ي  فقا زمني   األكثر مع ثالث  عام   املمتد  

ان واملنطلقات ة املبص           ح   دت بدورها وعلى املس           توى العملي  املقايي ، أك   قت على ك   ة  أل  وأيفت ت ثورا علمي  
مق ر األمم ويفقد  ق يففت ر بق أما  س  ائات العلم، والد س  نطركها كنموذج متأل  ألخالقي   والنتائج لرؤية ايإما  اخلامنئي  

لحياا ل ا مع رس     الة ايإس     ال  يإيفس     ار القرر احلاد  والعش     ريع الغارق عنوا يف س     ارا احلداثة والنموذج الغرب  جزء  
عناويع ع خالم احلروب الناعمة و م ت مع القبض         ة الض         اغطة هلذا النموذج الغرب  ة والذ  صحاوم التفل  جتماعي  اال

آلمع يف يف آر، القادر على صناعة السعادا والسال  ا والعملي   واألخالقي   ة، على أر  اور البدي  الروكي  الليربالي  
 العاحت والقادر على  قيق التوازر الفعلي ب  الروح واملادا يإيفسار اليو  واملستقب .

 


