
القیموتغیرالحدیثةالحضارة:الثالثالدرس
:مفاھیم وخصائص: الحضارة والقیم: المحور األول

مفھوم الحضارة 
الحدیثة

...ما أنتجتھ اإلنسانیة الحدیثة من حضارة وقیم وتكنولوجیا وإبداع : ھي-
القانون والتقالید،وكل القدرات التي یكتسبھا اإلنسان الكل المعقد الذي یتضمن المعرفة والعقیدة والفن، واألخالق و: وتعرف أیضا بأنھا

.بوصفھ عضوا في المجتمع 
هي عبارة عن المعتقدات التي یحملها الفرد نحو األشیاء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة، والتي تعمل على توجیه رغباته واتجاهاته مفھوم القیم

.ب والخطأ، وتتصف بالثبات النسبينحوها، وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصوا
:یليماالقیمتصنیففيعلیهااعُتمدالتياألسسمنأنواع القیم

قیم نظریة، وقیم اقتصادیة، وقیم جمالیة، وقیم اجتماعیة، وقیم سیاسیة، : إذ تنقسم القیم، حسب هذا األساس، إلى: تصنیف القیم حسب المحتوى- 1
.وقیم دینیة

.إذ تنقسم القیم، حسب هذا األساس، إلى قیم وسائلیة، أي تعتبر وسائل لغایات أبعد، وقیم غائیة أو نهائیة: ب مقصدهاتصنیف القیم حس- 2
إذ تصنف القیم، حسب هذا األساس، إلى قیم ملزمة، أي ما ینبغي أن یكون، وقیم تفضیلیة، أي یشجع المجتمع أفراده : تصنیفها حسب شدتها- 3

.ال یلزمهم بها إلزاماً على التمسك بها، ولكن 
مفھوم القیم 

اإلسالمیة
.المختلفةأو تعارف علیھ علماء األمة یمتثل لھا المسلمون في كل مجاالت الحیاة .مجمل األخالق الواردة في القرآن والسنة :ھي

خصائص القیم 
اإلسالمیة

يُن {.ن حاجاتھ ومطالبھ الفطریة متأصلة في خلق اإلنسان ومعبرة ع:أنھا قیم فطریة-أ: منھا َها َال تـَْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليـْ
سورة الروم })30(اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن 

«:أنھ قالوفي الحدیث عنھ .  الخ....ختلفت اآلراء حولھا كالعدل والحریة والمحبةعالمیة یشترك الجمیع في تقدیسھا وإن ا:أنھا قیم إنسانیة -ب
.»إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق 

َناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْألَْرِض َوَال طَاِئٍر َيِطيُر ِبجَ {: قال تعالى .تستجیب لحاجیات الناس الثابتة والمتغیرة زمانا ومكانا :أنھا قیم مرنة -ج
.سورة األنعام })38(فـَرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهْم ُيْحَشُروَن 

:تصنیف القیم بین الثبات والتغیر: المحور الثاني

معنى منظومة 
القیم

رة فحسب بل متصلة ومنظمة أي لبعضھا عالقة ببعضتفید منظومة القیم بأن ھناك مجموعة من القیم لیست متجاو

هي القیم التي تطلب لذاتها وهي قیم مطلقة ال تختلف باختالف الزمان وال المكان وال األحوال ومن أمثلتها قیم الخیر : )الجوهریة/القیم الضروریة(فقیم الغایات تصنیف القیم
) لعقل والنسل والمالالدین والنفس وا:حفظ الضروریات الخمس(والجمال والحق

، وهذه تكون نسبیة وتتغیر في الزمان والمكان وحسب األحوال وتكون في خدمة الغایات وتابعة كون وسیلة لتحقیق قیمة أعلى منهاوهي التي توهناك قیم الوسائل
. نه یرید اتخاذه وسیلة لهدف آخر، فقد یسعى اإلنسان لجمع المال ال لمجرد الجمع ولكن ألوالصحة والثروةومن أمثلتها المعرفة .لها

التراتبیة في القیم 
الضروریة

.)قیم دینیة ، قیم عقلیة، قیم أخالقیة ، قیم بدنیة(:  كما یلي-حسب ترتیب الضروریات الخمس-یمكن ترتیب القیم الضروریة
.                                                                                    )قیم البدنیةال(وعند وجوده ننتقل إلى سبل تطویره وتنمیتھ للمحافظة على صحتھ .وبیان ذلك أن بناء اإلنسان یبدأ أوال بالتفكیر في بنیتھ

واإلنسان أیضا محتاج إلى تنمیة عقلھ وفكره بالثقافة ودراسة مختلف العلوم . )القیم األخالقیة(نا واإلنسان الیعیش دون قیم ومبادئ وإال كان حیوا
.)القیم الدینیة(فال بد لھ من مؤطر لقیمھ .واإلنسان میوال تھ وغرائزه مرتبطة أكثر بما ھو مادي.)القیم العقلیة(

:المحور الثالث

تغیر القیم تھدید : ثالثالمحور ال
للھویة أم انفتاح على العولمة

:للعولمة سلبیات كثیرة في مختلف مجاالت الحیاة منھا
ة غنى األغنیاء وفقر الفقراء التفاوت الخطیر بین البشر بزیاد-

.وتزید من ظاھرة اإلقصاء االجتماعي
تھدد أنظمة اقتصادیات الدول خاصة الفقیرة وزیادة دیونھا إلى -

.                                                                     یة وعجزھا حتى عن سداد فوائدھا المؤسسات الدول
التي ]العنف والجنس [ثنائیة : ي ھناكوفي الجانب األخالق-

تسعى إلى نشره بمختلف الوسائل وما تسببھ من تدھور في 
وتنمیة الجریمة . السلوك واألخالق ونشر اإلباحیة و الشذوذ 

.العالمیة
یر في الثقافات وفي السلوك االجتماعي وفي أنماط عمق التأث-

شر في مختلف ومحاولة فرض قیم موحدة لدى جمیع الب. المعیشة
.                                                                                              مجاالت الحیاة 

اتھا الثالثة في التھمیش الذي تتعرض لھ القیم األخالقیة بمستوی-
.السیاسة والثقافة واالقتصاد 

ال یملك أن یمنع العولمة الثقافیة من االنتشار، ألنها ظاهرة واقعیة تفرض نفسها إن العالم اإلسالمي
بحكم قّوة النفوذ السیاسي والضغط اِالقتصادي والتغلغل اإلعالمي والمعلوماتي التي یمارسها النظام 

العالم اإلسالمي یستطیع أن یتحكم في اآلثار السلبیة لهذه العولمة، إذا بذل ولكن . العالمي الجدید
جهودًا مضاعفة للخروج من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في المجاالت كلِّها، ولیس فحسب في 

.مجال واحد، للترابط المتین بین عناصر التنمیة الشاملة ومكّوناتها
اإلرادة اإلسالمیة وتماسك جبهة التضامن اإلسالمي وتضافر والقضیة في عمقها مرتبطٌة بمدى قوة

جهود المسلمین كافة، في سبیل بناء النهضة الحضاریة للعالم اإلسالمي، بالعلم، وبالفهم، وبالوعي، 
.وقبل ذلك كلِّه، باإلیمان والیقین والتضامن واألخوة اإلسالمیة

كاسحًا ومدمرًا، إال على الشعوب واألمم التي تفتقر تؤكد أن العولمة ال تمّثل خطرًا إن حقائق األشیاء
إلى ثوابت ثقافیة، أما تلك التي تمتلك رصیدًا ثقافیًا وحضاریًا غنیًا، فإنها قادرة على اِالحتفاظ 

.وعند المسلمین من ذلك ما یكفي.بخصوصیاتها والنجاة من مخاطر العولمة وتجاوز سلبیاتها 

موقف العولمة من 
لثقافیةالخصوصیات ا

المجتمع المسلم من الممانعة 
إلى تقدیم النموذج

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

