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مجموع المفاھیم والقیم والعقائد :ھي-
والقوانین والمبادئ والعادات التي توجھ 

حركة مجتمع ما ونشاطھ من جوانبھ 
المادیة والمعنویة وتؤدي بھ إلى إبداع 
معارف علمیة ومذاھب فلسفیة ونظم 
سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة، فضال 

المادیة التي یفترض أن عن المنتجات
.تعود بالنفع على أفراده

الواردة في مجمل األخالق :ھيهي :
أو تعارف علیھ .لسنة القرآن وا

یمتثل لھا المسلمونعلماء األمة
﴿المختلفة في كل مجاالت الحیاة

التصورات المضبوطة بضوابط 
﴾الشرع اإلسالمي

متأصلة في خلق اإلنسان ومعبرة عن حاجاتھ ومطالبھ :أنھا قیم فطریة-أ
{.الفطریة 

)30({
عالمیة یشترك الجمیع في تقدیسھا وإن اختلفت :م إنسانیة أنھا قی- ب

أنھ وفي الحدیث عنھ .  الخ....اآلراء حولھا كالعدل والحریة والمحبة
.                                                        »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق «:قال
لثابتة والمتغیرة زمانا تستجیب لحاجیات الناس ا:أنھا قیم مرنة - ج

{: قال تعالى .ومكانا 
.سورة األنعام })38(
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مجموعة : تعني
من القیم 

المتجاورة 
والمتصلة 
..والمنظمة

التصنیف بین 
أصنافھا 

ضروري 
.ومركزي
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حسب ترتیب -یمكن ترتیب القیم الضروریة
قیم عقلیة ، (:كما یلي-الضروریات الخمس

.)قیم دینیة ، قیم أخالقیة ، قیم بدنیة

وبیان ذلك أن بناء اإلنسان یبدأ أوال بالتفكیر 
وعند وجوده ننتقل إلى سبل .في بنیتھ

قیم ال(تطویره وتنمیتھ للمحافظة على صحتھ 
.               )البدنیة

واإلنسان الیعیش دون قیم ومبادئ وإال كان 
.                       )القیم األخالقیة(حیوانا 

واإلنسان أیضا محتاج إلى تنمیة عقلھ وفكره 
القیم (بالثقافة ودراسة مختلف العلوم 

.)العقلیة
واإلنسان میوال تھ وغرائزه مرتبطة أكثر 

فال بد لھ من مؤطر لقیمھ .بما ھو مادي
.)القیم الدینیة(
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:للعولمة سلبیات كثیرة في مختلف مجاالت الحیاة منھا
التفاوت الخطیر بین البشر بزیادة غنى -

األغنیاء وفقر الفقراء وتزید من ظاھرة 
.اإلقصاء االجتماعي

دیات الدول خاصة الفقیرة تھدد أنظمة اقتصا-
یة وعجزھا وزیادة دیونھا إلى المؤسسات الدول

.                                                                     حتى عن سداد فوائدھا 
العنف [ثنائیة : وفي الجانب األخالقي ھناك-

التي تسعى إلى نشره بمختلف ]والجنس 
دھور في السلوك الوسائل وما تسببھ من ت

وتنمیة . واألخالق ونشر اإلباحیة و الشذوذ 
.الجریمة العالمیة

عمق التأثیر في الثقافات وفي السلوك -
ومحاولة فرض . االجتماعي وفي أنماط المعیشة

شر في مختلف مجاالت جمیع البقیم موحدة لدى
.                                                                                              الحیاة 

التھمیش الذي تتعرض لھ القیم األخالقیة -
بمستویاتھا الثالثة في السیاسة والثقافة 

.واالقتصاد 

 .

.

في سبيل 

        .

.
.ما يكفي

اإلسالمیةالتربیة:ادةــــــم
.باكالثانیة:وىـــــالمست

لسعدي التاھیلیةعبد المالك ا: انویةــث

http://netcour.online.fr
الراضيالسالمعبد:األستاذ

ةـــــــــم اإلسالمیــــــــــائص القیــــمن خص-دةــــــم اإلسالمیـــــــوم القیــمفھ-جمـــــــوم القیـــــــــمفھ- بةــــوم الحضارة الحدیثــــــمفھ- ا

مسلم من الممانعة إلى تقدیم النموذجع الـــالمجت-بف العولمة من الخصوصیات الثقافیةــموق-االضروریةم ــة في القیــــالتراتبی- جمـــــــنیف القیــــــتص- بمنظومة القیمىــعنم-ا

http://netcour.online.fr

