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الحضارة الحدیثة وتغیر القیم

30الروم}َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَن َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّمَوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَسَفَأِقْم

التي فطر الناس (خلقتھ ) فطرة اهللا(مائال إلیھ أي أخلص دینك هللا أنت ومن تبعك ) یفاوجھك للدین حن(یا محمد ) فأقم(
المستقیم توحید اهللا ) ذلك الدین القیم(لدینھ أي ال تبدلوه بأن تشركوا ) ال تبدیل لخلق اهللا(وھي دینھ أي ألزموھا ) علیھا

توحید اهللا) ال یعلمون(كفار مكة ) ولكن أكثر الناس(
وھو اإلسالم الذي فطر اهللا الناس , واستمر على الدین الذي شرعھ اهللا لك, وجھك-الرسول أنت ومن اتبعكأیھا -أقم 

فھو الطریق المستقیم , ال تبدیل لخلق اهللا ودینھ, تمسك بفطرة اهللا من اإلیمان باهللا وحده, وتمسككم بھ, فبقاؤكم علیھ, علیھ
ھو الدین الحق -أیھا الرسول-أكثر الناس ال یعلمون أن الذي أمرتك بھ ولكن, الموصل إلى رضا اهللا رب العالمین وجنتھ

.دون سواه
إن اهللا یبغض الفحش والذي نفس : ( بن عمرو بن العاص أنھ سمع رسول اهللا صلى اهللا علیھ ویلم یقولعن عبد اهللا

ش وقطیعة األرحام وسوء محمد بیده ال تقوم الساعة حتى یخون األمین ویؤتمن الخائن حتى یظھر الفحش والتفح
)الجوار

القران أنباء صدق على تدل التي الباھرة المعجزة تلك لذكر كذلك سمیت آیة60عدد آیاتھا مكیة:التوثیق سورة الرُّوم
ِفي ِبْضِع ِسِنیَن ِللَِّھ اْلَأْمُر ِمن َقْبُل } 3{وَنِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُھم مِّن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَیْغِلُب} 2{ُغِلَبِت الرُّوُم} 1{الم" العظیم 

معجزاتھبعض وھي " }5{ِبَنْصِر اللَِّھ َینُصُر َمن َیَشاُء َوُھَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم} 4{َوِمن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن
:القاموس اللغوي 

.دینك هللا أنت ومن تبعك إلى اإلسالممائال إلیھ أي أخلص: فأقم وجھك للدین حنیفا
خلقتھ وھي دینھ أي ألزموھا: فطرة اهللا 

الجبلة المتھیئة لقبول الدین : الفطرة 
ال تبدیل لدینھ أي ال تبدلوه بأن تشركوا : ال تبدیل لخلق اهللا

الدین المستقیم توحید اهللا:ذلك الدین القیم
علمون توحید اهللاكفار مكة ال ی: ولكن أكثر الناس ال یعلمون

الكبائر كالزنا:جمع فواحش: الفحش
:مضامین النصوص

1-
2-

:التحلیل
مفاھیم وخصائص: الحضارة والقیم: المحوراألول

َتْقُتُلوْا َأْوَالَدُكم مِّْن إْمَالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْیُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِھ َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا َوَال { 
َوِإیَّاُھْم َوَال َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَھَر

151األنعام}َن َتْعِقُلوِمْنَھا َوَما َبَطَن َوَال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُھ ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم
...ھي ما أنتجتھ اإلنسانیة الحدیثة من حضارة وقیم وتكنولوجیة وإبداع:مفھوم الحضارة الحدیثة-1
ھي مجموع الفضائل المتعارف علیھا بین أفرد مجتمع ما، بموجبھا یحكمون على سلوك األفراد : مفھوم القیم-2

لى األشیاء بالجمال أو القبح ،وعادة ال تكن عامة وملزمة، ألن أو الجماعات بالحسن أو بالسوء، ویحكمون ع
الجماعات تختلف في أعرافھا وثقافتھا ومعتقداتھا ونظم حیاتھا، فما ھو مستحسن عند مجتمع قد یكون مستقبحا 

.عند مجتمع آخر، وقد یحكم قوم على سلوك بأنھ معوج بینما یعتبره آخرون معتدال غایة االعتدال
: بما أن القیم تشمل النشاط اإلنساني بكافة جوانبھ،ویمكن تقسیمھا حسب المعاییر التالیة: أنواع القیم -3
...قیم دینیة، وطنیة، اقتصادیة، اجتماعیة، أخالقیة، جمالیة، روحیة، ثقافیة-:من حیث المضمون-أ

.متاع، وقیم غائیة مثل العدل، والحیاة، والكرامةقیم وسائلیة مثل المال وال-:من حیث المقصــــد-ب
.التحسینات: وقیم مثالیةالحاجیات،: وقیم تفضیلیةالكلیات الضروریة،: قیم ملزمة- :من حیث الشــــــــدة -ج
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یھا أولو ھي مجمل األخالق التي حث علیھا القرآن الكریم والسنة النبویة، وتعارف عل: مفھوم القیم اإلسالمیة-4
.العلم من ھذه األمة

في جمیع مجاالت الحیاة -مھما اختلفت ألسنتھم وألوانھم وأعراقھم- فھي بمثابة الضوابط التي یمتثل لھا المسلمون
.االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والفكریة والبیئیة

: من خصائص القیم اإلسالمیة-5
َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیفًا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّتي {: قال تعالىوالتعاون، والعدل، والحبمثال الرحمة،:قیم فطریة-أ

30الروم}َن َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُمو
فھي قیم عالمیة ترتبط بالذات اإلنسانیة الثابتة ال في المتغیرات من الوسائل، وتشترك اإلنسانیة :قیم إلنسانیة-ب

وجاءت رسالة النبي صلى اهللا علیھ ...الحریة، المحبة، المساواة:في تقدیسھا وإن تباینت أفھام الناس حولھا مثال
).إنما بعثت ألتمم صالح األخالق:( وسلموسلم لترسیخ ھذه القیم ونشرھا، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

: فطریة إنسانیة تستجیب لحاجات اإلنسان الثابتة والمتجددة في كل األزمنة واألمكنة، یقول اهللا تعالى:قیم مرنة-ج

َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال {

.38األنعام}ُروَن َطاِئٍر َیِطیُر ِبَجَناَحْیِھ ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِِّھْم ُیْحَش

تصنیف القیم بین الثبات والتغییر: المحور الثاني
مواطنیھ أن یتقاسموا قیما معینة ویتوافقوا على من أجل أن یؤدي المجتمع وظیفتھ بشكل سلیم یجب على

ترتیبھا، ألنھا ھي التي ستوحدھم،
وتجعل حركتھم الفردیة والجماعیة أسلم وأكثر فعالیة، ومعلوم أن أي قیمة یمكن أن تلعب دورا موحدا وجامعا، 

والخالف بین الشعوب 
ذات األولویة في منظومتھا القیمیة، والتي ینبغي أن تكون أساسا لقوتھا والجماعات یتحدد أساسا في تحدید القیم 

وتوحدھا، وتشكل ھویتھا
.وثقافتھا

مجموعة من القیم لیست متجاورة فحسب، بل متصلة ومنظمة، أي أن لبعضھا ھي: مفھوم منظومة القیم-1
:ضروریا ومركزیاوھذا ما یجعل التمییز بین أصناف القیم.عالقة ببعض

البد البدني، والبعد : اإلنسان مؤطر بأربعة أبعاد ال ینفك عنھا . قیم الغایات وقیم الوسائل: تصنیف القیم-2
الضروریة المكونة / والقیم المرتبطة بھذه األبعاد ھي القیم الجوھریة. األخالقي، والبعد العقلي، والبعد الدیني

.فردیة، إنھا قیم مطلقة ومشتركة أي قیم غایاتلإلنسان، وھي لیست نسبیة وال
لكي یعمل المجتمع بشكل سلیم البد لھ من التوافق حول قیم أساسیة مشتركة تنحصر فیما ھو : قیم الغایات-1

.أساسي لحیاة اإلنسان ونمائھ

...حفظ النفس بتحریم االعتداء:البعد البدني- 

...حفظ العرض بتحریم الزنى:البعد األخالقي-

...حفظ العقل بتحریم المخدرات:البعد العقلي-

...حفظ الدین بتحریم الردة:البعد الدیني-
./ ھي التي تضمن كل ما یمكن أن ینمي القیم الضرورة كالغنى والقوة والصداقة والشورى: قیم الوسائل-2

...الدیمقراطیة

الغایات، كالغنى، / ة من القیم اإلنسانیة، والتي تضمن كل ما یمكن أن ینمي القیم الضروریةیمكن تحدید فئة، ثانی
...الدیمقراطیة/ والقوة، والصداقة، والشورى

.فالمقصود بھذه الفئة أنھا وسائل لتحقیق غایات، والتعبیر ھنا مجازي الن الوسیلة قد تكون كذلك أساسیة
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أن الغایات واحدة والوسائل متعددة حسب الزمان * :الفرق بینھما:الوسائلالفرق بین قیم الغایات وقیم -3
.والمكان

.تبعیة الوسائل للغایات حسب الحاجیات* 
: الضروریة/التراتبیة في القیم الجوھریة-3

قیم قیم دینیة، قیم بدنیة ، قیم عقلیة،: (على الشكل التالي.المال- ھـ-العرض -د-العقل -ج-نفس ال-ب-الدین -أ
).أخالقیة

تھدید للھویة أم انفتاح على العولمة: تغییر القیم: المحور الثالث
ة على حساب األخالق حدوث التفاوت بین البشر من الناحیة االقتصادی:موقف العولمة من خصوصیات الثقافیة-1

من سكان العالم سیزدادون غنى، بینما سیزداد فقراؤه % 20نحو ( فال قیمة لھا في سبیل تحقیق المصالح واألرباح
%)80فقرا نحو 

:أما في الجنب القیمي واألخالقي فغالبا ما یتركز نقد العولمة في مسألة القیم والمفاھیم على قضیتین
سائل اإلعالم والسینما العالمیة وفي القنوات الفضائیة التي دخلت الیوم إلى كل بیتالعنف والجنس في و-أ

تنمیط القیم ومحاولة جعلھا واحدة لدى البشر في المأكل والملبس والعالقات األسریة وبین الجنسین وفي كل ما -ب
... یتصل بحیاة اإلنسان الفردیة والجماعیة

: انعة إلى تقدیم النموذجالمجتمع المسلم من المم-2
المجتمع المسلم یحافظ على ھویتھ الدینیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة دون أن یسمح لھذه العولمة أن تغیر شیئا من 

."اآلیةوما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون" :قال تعالى. قیمھ أو حضارتھ ألنھا ھي أصل وجوده
: نعة فیما یليویمكن تلخیص أسباب ھذه المما

.عدم قبول اآلخر كما ھو-
عدم االعتراف بخصوصیتھ الثقافیة والدینیة التي شكلت نظامھ للزواج والتربیة وحتى للعالقات االجتماعیة أو -

. السیاسیة
.تھمیش القیم األخالقیة بمستویاتھا الثالثة، في السیاسة والثقافة واالقتصاد-
تحت ذریعة محاربة " لتحدیثھا" في بلدان العالم الثالث لتعدیل ھذه الحیاة أو والقیمیةالتدخل في الحیاة الثقافیة -

.اإلرھاب
حق التدخل اإلنساني إلنقاذ ھذه الجماعة أو األقلیة -حقوق اإلنسان- :( التدخل في شأن الدول باسم مسمیات متعددة مثل-

.العرقیة أو الدینیة
..)حقیقي أو مفتعل" خطر" تلك اتجاه أي الدفاع عن مصالح ھذه الدولة أو 

. الترویج للجنس وللعنف بعیدا عن كل الضوابط -

فإذا كانت بعض مظاھر معارضة العولمة قومیة أو اقتصادیة، فإن الممانعة في العالم اإلسالمي مصدرھا الدین والثقافة 
والزوجیة اآلخر، أي إلى عالقاتھ األسریةالتي تتشكل بواسطتھ على مستوى نظرة اإلنسان إلى نفسھ ورغباتھ وإلى

واالجتماعیة
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