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 :ملخص

تنبثققم منظومققة القققيم ا مققتمية مقق  تعققي األمققت العقديققة القق  ت قق    اعققد           
البنقققاء ا مققققتمحي التونيققققد والنبقققوع  واملعققققادك وتتعاضققققد مع قققا يف ت ققققوي   ققققور  اجملتمققققع 

إن األمققت  املسققعم وهويعتققم املميعقق   لققمك و ققم معققايري تتسققم حالثبققام والوضققو  والعمققو 
ععققةال مي ن ق   اققع ا نقاأل عق  األمققت القيميقة القق  العقديقة الق  ّثعقق   مقاي القدي   امل

ّث  األماي الت ويين والتقونح لعمجتمع  األمعةال وم  مثع كان القرآن امل ح ينق أل ممقا 
وكمققا  ن الققدي   يققم   ققوأل و ققرواك وااتاا ققام و ققاميم  معققا دون  ف  ا قق   مققين

ي   ي ققا  ي ققا   ققوأل متنوعققة عقيققد  وةققريعة و ات ققاك  ققهن القققيم وهققح املنبثقققة مقق  الققد
و رواك ومعايري خمتعفة نسب اجملاأل الذف تتحرك  يم حدءا م  القيم املعنية حقدداء الفقرد 
واألمقققر  نقققم الققققيم املعنيقققة حقققدداء املصمسقققام املمتعفقققة و قققومي إ  الققققيم املعنيقققة حقققدداء 

 الدولة وم ام ا ال ربى.

 
Abstract: 

         Islamic values system emerges from these nodal bases 

that make up the base construction of the Islamic Tawhid 

prophethood and recycled, and mutually supportive with the 

formation of the image of the Muslim community and its 

distinct identity to him, according to the standards 

characterized by stability, clarity and House of 

Commons.The doctrine foundations that represent the basis 

of religion (Almillah) can not be separated under any 

circumstances from the foundations of value, which 
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represents the construction bases and Osteopathic 

foundation of the community (Ummah) and then the Koran 

of Mecca come down with them together without any time 

interval. Just as the religion in which there are assets and 

branches, and the terms of reference and areas of a variety 

of theology , law and morals, the values  which are  derived 

from the religion have assets and branches and different 

standards depending on the domain that is moving through, 

starting from the values which  are concerned with the 

performance of the individual and the family reaching to the 

performance of various institutions including the values 

concerned  to the relevant performance values  of the State 

and its  major tasks. 

   :مقدمة

و  قققحاحم ومققق   احلمقققد وك والاقققت  والسقققت  ععقققر مقققيد ا حممقققد رمقققوأل اوك وآلقققم    
 مار ععر هنجم إ  يو  الدي .

يتجققم البققانثون يف الدولققة املعا ققر  إ  الققدور الققوليفح الققذف تطعققع حققم الدولققة  ققا      
 اجملتمقققع القققذف ا بثققققر منقققم واألرع الققق  ت ققق عر ععي قققاك وهقققذا القققدور يداقققذ منحقققر
ثقا ة العار ذام الطاحع املادف والن عة الفرديةك  ي ون احلديث ع  التنميقة وا عمقار 

ونريقة التعبقري ونريقة  السيامقيةك نريقة امل قاركة ؛متساو ا مع احلديث ع  احلريام مثق 
 مرورا نرية املر   ال  نظير حاهتما  ااص يف الثقا ة املعا ر . كالعم 
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الدولققققة مي ي ققققاد لققققر  عقققق  تعققققي  داءدوام التقققققو  ألحنققققاء ععققققر مققققا تقققققدع   ققققهن       
الولائفك  الدوأل املتقدمة إمنا تقدعمر ألهنا ّ نر م  احلاقوأل ععقر م قان الاقدار  

 - والع قققت  قققحي،  ي قققاك واملتنقققه هنقققا  نع هقققذ  املعقققايرييف  قققال التنميقققة واحلريقققةك 
 ععر مبي  املثاألي  د  غفعر جوا ب م مة يف احليا  ا  سا ية ومن ا - مهيت ا ععر

الف ققر  اهوهريققة القق  لتمققع ععي ققا النققاي يف اجملتمققع الققذف ا بثقققر منققم الدولققةك  :أولا 
؟ ومققا هققح مسققصولية الدولققة  ققا  هققذ  ماققعحية ماديققةهقق  هققح   ققر  دينيققة  و  وميققة  و 

 الف ر ؟

األداء اخلققارجح لعدولققةك نيققث يتنققه  ن املعققايري تتجققم لعولققائف  و اخلققدمام  :ثانياااا 
 ققا  اجملتمعقققام القق  تقققدعم ا الدولققة ملوا ني ققاك حينمققا يقققتم التااضققح عقق  مققعوك الدولققة 

الدولققققة احلديثققققة وجققققود  ققققوا مقققق  منققققط الب ققققرية األاققققرىك نققققم   ققققب، مقققق  املع ققققود يف 
امي دواجيةك   ح حقدر ما ت جعع احلريام يف  تمعاهتا ّاري القمقع وت قجع األ ظمقة 
املسصولة عنم يف اجملتمعقام األاقرىك وهقح كقذلي حالققدر القذف تعمق   يقم ععقر  قيقم 
مسقققتوى معي قققح    ققق  ملوا ني قققا ّقققاري دورا كانقققا ألف عمققق  تنمقققوف يف اجملتمعقققام 

ئي  مق  األاقت  وذلي حلساحام معيعنة  ي ا  در كبقري مق  األ ا يقة و قدر ضق األارىك
وال ققعور ا  سققا ك مث هققح يف كثققري مقق  األنيققان تقققدع   ققور   اققرى خمتعفققة ّامققا عقق  
 ققور  اجملتمققع الققذف   مققمك ومقق  هنققا  ققد التنققا ة احلققاد مققثت يف  ققور  الاققر  لققدى 

إذا ر ى كعبققا  رونققا  و  طعققة م سققور  تققرا   ا  سققان ال ققر حك  ققالار  الققذف ينققا  العيقق 
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مج     غريب وغوا تنامو! إهنا نالة م  تاقاد  الققيم ناري  ةد   واا الون ية يف 
 حني الدولة واجملتمع.

إن الدولقققة احلديثقققة رغقققم  قيق قققا لنجانقققام كبقققري  يف  كثقققر مققق   قققاأل ل ن قققا حلقققد      
لب قرفك و قارم العت قة حقني القدوأل العحظة مل تتم   مق   قيقم السقعاد  لعمجتمقع ا

املسقققتبدع ك  ماملتقدمقققة والقققدوأل املتمعفقققة ةقققبي ة إ  نقققدع مقققا حعت قققة ال قققعو  ن ومقققاهت
 حينمقققا امقققتدثرم احل ومقققام حالسقققعطة واملقققاأل امقققتعبدم موا ني قققاك ونينمقققا امقققتدثرم 

 ن  الققدوأل املتقدمققة حققالقو  واملققاأل امققتعبدم الققدوأل واجملتمعققام ال ققعيفة والفقققري ك وكمققا
احل ومام تتعرعع حقني الفينقة واألاقرى اق عام دااعيقة  احعقة مق  ةقعور النقاي حقالظعمك 
والرحيقع العقر  مثقاأل ععقر ذلقيك    قذا تتعقرعع القدوأل ال قربى ملوجقام مق  العمعيققام 

 كحالة م  امينتجا  ععر نالة الظعم والتح عم العاملح.  عنفية امي تقاميةال

يف القق  مل  ققه حاميهتمققا  ال ققايف هققذ  اهوا ققب  مقق  ةققد م  ن يعققاجهققذا البحققث      
و ققم منظومققة معققايري تبققد  الثقا ققة املاديققة السققائد  والسيامققام العامليققة املعا ققر ك وذلققي 

م  ذام ا  سان وةب ة عت اتم املتنوعقة وتطععاتقم ال قربى يف  قيقم السقعاد  واحليقا  
 األ   .
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من ج قا العمعقح يف ت قوي  اجملتمقع القذف  اقاإن منظومة العقائد والقيم ا متمية      
تسود  يم معايري  ارى خمتعفة إ  ند كبري مع منظومة املعقايري احلاكمقة يف السيامقام 

 والعت ام الدولية واجملتمعية املعا ر .

إهنا حماولة لتقد  رؤية جديد  تنطعقم مق   عسقفة كعيقة لن سقان وال قون واحليقا ك لععع قا 
وانقققة الققق  لقققد ا  سقققان  ي قققا  منقققم ومققق ينتم و مونقققم يف احليقققا  ت قققون لبنقققة يف حنقققاء ال
 ال رنة والسعيد .

اقة مق  الفعق  عققدك والعققدي ال قدع العقيد  يف الع :القيميةو العقدية تعريف بالمنظومة 
و قد تقدمب ىنعق ي  ال2 مثق  ال قحءك وهع قا الققيمك  قح القيمقة و مقا  ال1 وهو  قية احلق ك

ك وميةققي  ن  ال4 ك وتققدمب كققذلي ىنعقق  اميعتققداأل واميمققتقامة ال3 ثبققام ال ققحء ودوامققم 
و ققد جققاء يف احلققديثي   ققالوا يققا رمققوأل اوي املعققا  وم يققد . ال تتسققع اققذ    و  مققاد  

لو  وعمر لناال
 .ىنع  ي لو ندعدم لنا  يمة السعع  ال5 

                                                           

الرياع منة  ك ماد     و  الك دار عامل ال تب/ 290ص 4لسان العر ك اح  منظور حممد ح  م ر ك    ال1 
2003. 

 . 402ص  8لسان العر  ك    ال2 
 الوميعة/ جدع . ك دار 5ك ط77ص  1موموعة   ر  النعيمك  احل ح  محيد و عبد الرمح  معوع ك  ك    ال3 
ال تبك  دار عامل  1 قيم ماطفر السيد وآاري ك ط 102ص  9تفسري القرآن العظيمك اح  كثريك    ال4 

 الرياع.
 .مار د م   ك مصمسة  ر بة/11826ر م احلديث  ك85ص 3مسند ا ما   محد ح  ننب  ال يبا ك   ال5 
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املف ققققققومني  ائمققققققةك   تمهققققققا  مقققققق  معقققققق  الثبققققققام إن الاققققققعة العاويققققققة حققققققني          
 واميمتقامةك وكتمها يونح حاألمهيعة واألولية.

 مققققا يف امي ققققطت ك  ققققهن مف ققققو  العقيققققد  يتعجققققم  ققققو   ققققوأل الققققدي  و مسققققم         
ة وهقو املاقطع، املعقرو  يف الققرآن والسقنع  و واعد  ال ربىك ولذلي يعقربع عن قا حا نقان

ك كمققققا  ققققاأل ععيققققم الاققققت  والسققققت  يف نققققديث جربيقققق  امل قققق ور واملققققدثور عقققق  السققققعف
 ا نققققان  ن تققققصم  حققققاو ومتئ تققققم وكتبققققم ورمققققعم واليققققو  ا اققققر وتققققصم  حالقققققدر اققققري  

وةقققققرع ال
الَقققققِذي ن آمننَقققققوا ونعنِمعَقققققوا  ﴿ِإمَي وهقققققذا ا نقققققان هقققققو حقققققت ةقققققي  مقققققاي العمققققق   ال1 

ك وتعريفقام الععمقاء لععقيقد  م مقا ال3 ﴾عنمنَعين  ﴿لنِئْ   نْةرنْكرن لنينْحبنطن َ  ال2 ﴾الَااحلِنامِ 
وإن كقان ماقطع،  العقيقد ال  فسقم  ال4 كااتعفر  لفال قا  ههنقا مي جقر  عق  هقذا املعق 

نادثاك ةد م يف ذلي ةدن ععو  ا مقت  األاقرى كالفققم و  قولم وععقم الععق  واهقر  
 والتعدي .

                                                           

ك ر م 37ص  1 قيم حممد  صاد عبد البا حك    حي، مسعمك ا ما  مسعم ح  احلجا  النيساحورفك ال1 
 ك دار إنياء الرتاث العر / حريومك د م.8احلديث 

 .3مور  العار  ال2 
 .65مور  ال مر/ ال3 
دار  ك26ص  – 24العقيد  ا متمية يف القرآن ال ر  ومناهج املت عمنيك حممد عياش ال بيسحك ص  ال4 

 .1995احلسا / حاداد 
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امققتعماأل يف تراثنققا ىنعنققا  املعققرو   مققا القيمققة   ققح ماققطع، نققادث مل يققرد لققم         
ىنعقققق  الققققثم   و املعيققققار الثاحققققر يف كثققققري مقققق  العبققققارام  امققققتعم  ققققد  اليققققو ك وإن كققققان

 القيمققةي تعريفققام كثققري ك من ققا واألن ققا  ال ققرعيةك وامل تمققون مققذا الفقق ع  ققد ذكققروا لققم
 وعاممققققققاييت   قققققم مقققققا ععقققققر األ  قققققار واألةقققققماص واألةقققققياء واألعمقققققاأل واملوضققققق

ومن اي  القيمة معيار اجتمقاعح ذو  قياة ا فعاليعقة  ويقة  ال1 الواملوا ف الفردية واهماعية
وعامعةال
 تتفم ععر عنا ر حمدد  وهحي واملتنه يف  غعب هذ  التعريفام  هنا  ال2 

املعياريعةك  القيمة مي تسمعر  يمة إمي إذا كا ر من بطة ود يقة و قاحلة لعقيقايك  :أولا 
 باعام وامي فعاميم النفسية و وها.وذلي خبت  امي ط

اميجتماعيققةك إذ هققح معققايري   ققم مققا اجملتمققع ح قق   عققا  و ققم ثواحتققم ومبادئققم : ثانياااا 
ون والطقققب وال يميقققاء وعاداتقققم وتقاليقققد ك خبقققت  األن قققا  التمااقققية كالفققققم والققققا 

خل   ققق  هقققذ  األن قققا  مي تعقققدع ضقققم  املنظومقققة القيميقققة اجملتمعيقققة إمي إذا والفي يقققاء ..إ
تبنعاهققققا اجملتمققققع ونوعاققققا مقققق  ن ققققم جااققققح إ  ن ققققم اجتمققققاعحك ومثققققاأل ذلققققي إذا 

إضققا ة ل وهنققا جنحققة  ا و يققةك   نققاك  ققر  حققني القققا ون   ققبحر املمالفققة املروريققة عيبققا 
القيمقققققققة اجملتمعيقققققققة  و  الققققققققا ون  القققققققذف تسقققققققنعم املصمسقققققققة الت قققققققريعيعة يف الدولقققققققة وحقققققققني

                                                           

 ك د م.1ك دار املنار / جدع ك ط299 عسفة الرتحية ا متميعةك ماجد عرمان ال يت  ص   ال1 
 . 1954ك دار الف ر العر / القاهر ك 94ععم النفت اميجتماعحك  صاد الب ح ص   ال2 
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اميجتمقاعحال وهققو يف العققاد   ققا ون غققري م تققو  ل ق  لققم  ققفة إل اميققة ياققعب التفععققر 
 ال1 .عن ا

إذ هققح معققايري يسققتند إلي ققا اجملتمققع حرونققم وضققمري  اهمققاعحك خبققت  العموميعققةك  :ثالثاااا 
 التاورام والسعوكيام الفردية.

 ت ةي   نقا  قاقد تعقي املعقايري الق  اكتسقب ا  ونني  قوألي القيم ا متميةك        
اجملتمع املسقعم مق  ثواحتقم الدينيعقةك
ول نقم  ضقا  إلي قا  وعقا مق  احلمايقة اميجتماعيقة  ال2 

سقعوك ال  ّنع ا ناد م  ا ت اك ا  و  او هقاك ىنعق   هنقا   قبحر معيقارا اجتماعيقا ل
  مستوى تديع  ال م..إ  موكولماأل راد واهماعام وليسر  رد  ن ا  دينية 

املنبثققة عن قا الققيم  ه م يعين  ن تعي الثواحر الدينيقة و املنظومةال    ما ماطع،         
يف ليسقر  ن امقا و ولويعاهتقاك  مرحو ة خبيط  الم لمع قا وينسعقم حين قا ويرتعقب  وليعاهتقا
العاققة  معجقماملت امق ك جققاء يف مقطععقةك  و تاقورام متباعققد ك إهنقا  ةقبم حعمعيعققة البنقاء 

ك يققوأل القدكتور ال3 ال موعة    ار ومبادئ َمرتبطة ومنظعمقة املنظومةي ي العرحية املعا ر 
ميف الدي  عبد الفتا ي  القيم تدميت لرؤية كعية لععامل  قد  اميهتقا يف تد قي  رؤيقة  

                                                           

                ك دار ال تا  63-62ينظر درامام يف ال بط اميجتماعحك د  ارو  حممد العادلكص    ال1 
 .1985اهامعح/ القاهر         

                املنظومة القيمية ا متمية كما  ددم يف القرآن ال ر ك مروان احراهيم القيسحك دورية  ينظر ال2 
 .12ص 6ا 22درامام الععو  ا  سا ية/ األردنكمج     

 .2008معجم العاة العرحية املعا ر ك  محد خمتار عمرك ماد   ن ظ  الك عامل ال تب / القاهر   ال3 
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ويقققققوأل يف املنظومققققة القيميققققة ا مققققتمية  ال1 كعيققققة تونيديققققة لع ققققون وا  سققققان واحليققققا ال
 الققققيم إذن مقققارية يف البنيقققان املعقققريف لعرؤيقققة ا مقققتميةك وإن كققق  عناقققر مققق   اا عقققةي

عنا ر حناء ال ريعة يسرف  يم القيم  و يعربع ع   يمةال
 .   ال2 

ك  و ليسققققر كمققققا يتبققققادر ألذهققققان الققققبعة  هنققققإهنققققا إذا          ا مققققعوك  ات ققققح معققققنيع
و رديققةك إ نققا  ققت عم عقق  يتاققف مققا الطيعبققون مقق  النققاي حطريقققة تعقائيققة محيققد   ققفام 

مع   د ع و مش  يف الو قر  فسقمك إهنقا املعقايري ال عيقة الق    قم مقعوك الفقرد واجملتمقع 
 والدولةك وال  يتوا م ععي ا اجملتمع نسب اربتم وثقا تم وترحيتم.

 :تعريف بالدولة والمجتمع

ة ععققققر  تقققققوألي  ققققد رجعققققر الدولقققق وعا بتققققم الدولققققة مقققق  التققققداوأل ورجققققوا ال ققققحء      
و مقا يف امي قطت   ال3 هع دولة وهو ما يتداوأل م  املاألال يكان املانم دومي و الهصميء

  ح اليو   ة ر م   ن تعقرع  حعقد  ن تو عقر ال قر  األرضقية كع قا ععقر دوأل ونقدود 
دولةك وإمنا جقاءم التعريفقام يف الاالقب و مي ت اد  د ةربا من ا مي يقع  ر معطان 

                                                           

                  ك  عة املسعم 23مدا  القيمي ا ة الية وحماولة التد ي ك ميف الدي  عبد الفتا ك ص  ال1 
 .1998 89ا 23املعا رك مج     

 .17مدا  القيم ص ال2 
 لسان العر ك ماد   دوألال. ال3 
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 ال1 كوم وع اهتقاك كقدن يققاأل مقثتي الدولقةي  رع وةقعب ومقعطة ومقياد حذكر عنا رها 
 و هققققحي   موعققققة مقققق  األ ققققراد الققققذي  يقيمققققون ععققققر  رع حمققققدد  ول ققققعون لتنظققققيم 

 ال2 .ميامح و ا و  واجتماعح معنيع تفرضم معطةال

الدولقققة مقققا املقاقققود حقققاجملتمع  ي قققاك   قققو نقيققققة لقققيت  ات ققق، مققق  اقققتأل تعريقققف     
مقق  النققاي الققذي  يعي ققون ععققر  رع وانققد  مققواء  كققان منظمققا    ميك مققوى  موعققة 

جققاء ل ققع لسققعطة القبيعققة  و الدولققة  و ألف ج ققة  اققرى كسققعطة رجققاأل الققدي  مققثتك 
 ال3 يف العساني  هع ال حء ع  تفر ة لمعم هعا وهععم و هعم  اجتمعال

عمعيققة تنظقيم مع مققة و قد ات ق،  ي ققا عت قة الدولققة حقاجملتمعك   قح ليسققر مقوى       
ل صون اجملتمعك  و هح ا  ار السيامقح لقمك وهقح  قوا مق  اميمقتجاحة الطبيعيقة لتطقوعر 

 اجملتمعام الب ريةك و وعاا م  اجملتمعام البدائية إ  اجملتمعام املعقعد   و املنظمة.

  وهقققذ  العت قققة حقققني الدولقققة واجملتمقققع القققذف ا بثققققر منقققم تداقققذ يف العقققاد   ةققق امي      
كثري  نسب  بيعة اجملتمع ووعيم و وعتم م   انيةك ونسب  بيعة السعطة ومرجعيعت قا 

ويقققذكر القققدكتور ه قققا  الطالقققب  قققورا  قققا يسقققمعيم  ال4 كوماقققدر  وعهتقققا و دوام   عم قققا
                                                           

 . 1985 1ط  ك مصمسة الرمالةك21ينظر املبادئ األمامية لععت ام الدوليةك د معيد حممد حا اجةك ص ال1 
               ك م تبة 142حممد احلعو ك ص .عثمان الروعا ك ود. مبادئ ععم السيامةك د  ظا  حركامك ود ال2 

 .1999العبي ان/ الرياعك      
 ن املي انك ماد       االلسا ال3 
 .149-144ينظر مبادئ ععم السيامة ص ال4 
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 منققققاط القيققققاد ك من ققققاي القائققققد املسققققتبدك واملسققققتبد الطيققققب  احل ققققم األحققققوفالك والقائققققد 
   ال1 .العيربالال ورف الدنقرا حك والقائد 

املفيقققد يف هقققذا البحقققث توضقققي، ا ةققق األ القققذف يقققرد عقققاد  يف تاقققوعر عت قققة مققق        
نمط الققامققتدعاء يف حعققة األنيققان الدولققة حققاجملتمع يف املنظققور ا مققتمحك نيققث يققتم 

يف التقاري  األور  ف الدولقة وجقدم  قيققا  راد  اخلقالم القذف عسعطة الدينيقة املع ود ل
املعققوك واألحققا ر  ليتولققوا  مققا  األمققور يف الدولققة تنفيققذا لققنراد  ا ايعققةك   وجققدها وااتققار

 ال2 اذا  هن معطة احل ا  اعتربم مقدعمة كما  ن  قاعت م املطعققة كا قر واجبقا دينيقاف
واحلقيقة  ن ا مت  مي يعقرت  حالسقعطة املقدمقةك واحل ومقة يف النظقا  ا مقتمح ّثق  

األمقققة ألهنقققا إمنققققا تسقققتمد ةقققرعيت ا مقققق  حيعقققة األمقققة وةققققوراها  األمعقققة ومي ّثققق  اوك ّثقققق 
ون نْمققرََهْم ﴿وليسققر تناققيبا إايققاك وهققذا  قق.  ولققم تعققا  يف  مققر املسققعمني وةققدهنم العققا  

ققنقنَ مْ  ف سققعطة احلقققاكم ّنحققم إياهققا األمققة ولقققيت حتفققوية إاققحك وععقققر  ال3  ﴾َةققورنىب حقنيقْ
هققققذا األمققققاي   ااتيققققار  وأل اعيفققققة يف مقققققيفة حققققين مققققاعد ك وععققققر هققققذا   ااتيققققار 

ي   قهذا اجتمقع  هق  العققد -رمحقم او-يققوأل املقاوردف  ال4  اخلعفاء الراةقدي  مق  حعقد ف

                                                           

 .1995ك املع د العاملح لعف ر ا متمحك56دلي  التدريب القيادفك د ه ا   ىي الطالبك ص ال1 
 .144مبادئ ععم السيامة ص ال2 
 .38مور  ال ورى  ال3 
 جامعة  طر  عبد الظاهر وآارونكس  حممد عيسر ك د ن489الثقا ة ا متمية والتحديام املعا ر  ص ال4 

 .2ط  2006     
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ي م ةققرو  ا  قققدموا لعبيعققة املوجققود   قق واحلقق  لتاتيققار تاققفعحوا  نققواأل  هقق  ا مامققة
مققن م  كثققرهم   ققت و كمع ققم ةققرو ا ومقق  يسققرا النققاي إ   اعتققم ومي يتو فققون عقق  

لب إلي ا مل لقرب ععي قا ألهنقا عققد مراضقا  وااتيقار مي و حيعتم...وإن امتنع م  ا مامة 
 ال1 .يداعم إكرا  ومي إجبارال

 معايير األداءل األسس العقديّة

ال ققققربى القققق    ققققدم مققققع   قققد  ا  سققققانك واطققققر معققققم يف اطواتققققم إن األمقققئعة      
 مققتميعة ذاهتققاك والقق  هققح األو  ععققر هققذ  األرع هققح القق  ت قق ع   مققت العقيققد  ا
  ماي التاورام ا متمية األو  لع ون واحليا  وا  سان. 

مقققق   وجققققد ؟ ومققققا الاايققققة مقققق   ؛إن  و   مققققئعة ا  سققققان كا ققققر عقققق  مققققرع وجققققود      
 د ؟ وإ   ي  املاري؟ ماذا  ب  احليا  وماذا حعد املمام؟وجو 

ووندا يعتقم يف  -تبقارك وتعقا -املت م   ثبام وجود اخلالم  التوحيدإن مبحث      
 الرحوحيعقققة واأللوهيعقققة  ال2 اخلعقققم واملعقققي واألمقققر والن قققح والعبقققاد  والطاعقققة و  ائقققم و قققفاتم

                                                           

             ك دار ال تب الععميةك 8-7األن ا  السعطا يةك ععح ح  حممد البارف البادادف املاوردفك ص ال1 
 .1985 1حريومك ط     

  طر.  / عت  لعف ر والثقا ة/ 1ك ط82-77ينظر احمل م يف العقيد ك حممد عياش ال بيسح ص ال2 



 
 

 

      

 د. محمد عياش                    املنظومة العقدية والقيمية ودورها في ضبط معايير األداء في الدولة واملجتمع   

 

-235- 
 

ةققققق ع  الركيققققق   األو  يف العقيقققققد  ا مقققققتميةك و يقققققم اهقققققوا   ال1 واأل قققققاء والاقققققفامال
 املفاع  والاري، ع  تساؤأل ا  سان ي م  الذف  وجد  و وجد ك  هذ  احليا ؟ 

والرمقاميم  فيقم اهقوا  عق  رمقالة ا  سقان يف هقذ  احليقا ك  النبّوات ما مبحث      
ان ووليفتققم الت عيفيعققة والاايققة مقق  اعقققمك إ ققم مبحققث املققن ج الققذف  ققدد مسققار ا  سقق

 .ال2  ﴾لَقنْد كنانن لنَ ْم يف رنَموأِل الَعِم  َْمونٌ  ننسنننةٌ ﴿ومثعم األ ر يف ك  ذلي 

واحليقا  ا اقر  ىنققا  ي قا مق  نسققا  وثقوا  وعققا ك و نققواأل  المعاااد مقا مبحقث      
خمتعفققققة و هققققواألك وجنعققققة و ققققارك   ققققذا كععققققم إجاحققققة لتسققققاؤأل ا  سققققان املعقققق، والقعققققمي  يقققق  
قق  ا  سققان مسققصولية ماققري   ققومي وعمققت واعتقققاداك إ ققم  املاققري؟ إ ققم اهققوا  الققذف  مع

ليعتم ومقق  مث ت ققوي  الرغبققة يف الققدا ع األكققرب ل ققعور ا  سققان مديعققة األمققر وعظققم مسققصو 
 األداء األك  والعم  األ   .

                                                           

احلنفح يف  التونيد ععر هذ  املعا  الثتثة ةائع يف كثري م  كتب العقيد ك يقوأل اح     الع تقسيم  ال1 
ةرنم ععر العقيد  الطحاويةي  التونيد يت م  ثتثة   وااي  ندها ال ت  يف الافامك والثا  

ك 27ص يةكةر  الطحاو  تونيد الرحوحية وحيان  ن او وند  االم ك  ةحءك والثالث تونيد ا ايةال
هقك وينظر  ت، اجمليد ةر  كتا  التونيدك  1418و ار  ال صون ا متمية واألو ا / السعودية/ 

 .2007وال صون ا متمية /  طر  ك و ار  األو ا 16ال ي  عبد الرمح  ح  نس  آأل ال ي  ص
 .21مور  األن ا   ال2 
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هذ  هح  مت العقيقد  ا مقتميعةك وكق  مقا عقداها إمنقا هقو تفاقي  اقاك وتفريقع عن قاك 
وتاقققوعراتم ال قققربى عققق  وهقققح  مقققت مرتبطقققة نيقققا  ا  سقققان ووليفتقققمك و قققياغة  ظرتقققم 

 ال1 ال ون واحليا .

تمقع املسقعم مويعتقم املميعق   و  قاءاتم الثقا يقة إن هذ  األمت هح الق   قنعر اجمل      
واحل ققاريعة والسيامققيةك وكقق  املفققاهيم األاققرى كاألمققة والدولققة واخلت ققة إمنققا ا بثقققر مقق  

اِعققققققٌ  يف اأْلنْرِع ﴿ال2 مققققققتك وهققققققذ  هققققققح جققققققوهر عقيققققققد  اميمققققققتمت هقققققذ  األ ِإ ي جن
ِعيفنقققة   ك و ف منظومقققة معقققايري ألداء  ال4  ﴾مُّْسقققتنْمعنِفنين ِ يقققمِ ون ن ِفَققققوا ِ َقققا جنعنعنَ قققم ﴿ ال3  ﴾ان

األ ققراد واملصمسققام مي ينباققح  ن تنفاقق  عقق  هققذ  األمققتك ألهنققا مققت ون غريبققة عقق  
 القوامم امل رتكة لنسيجم ووندتم.وةب ة تاوراتم ال  ّث   ثقا تمهوية اجملتمع و 

إن البعققد الثقققايف يبقققر هققو احملققدد األمققاي لطبيعققة اجملتمققع و بيعققة الدولققة القق  يريققدها 
حققققق  نقققققم يف يف العت قققققام الدوليقققققة مي  األ  ال5 اجملتمقققققع م مقققققا  اقققققر الققققققيم األاقققققرىك 

                                                           

 .22-20ينظر احمل م يف العقيد ك حممد عياش ال بيسح ص ال1 
لعماجسقتري  ا الدكتور عبد اهبقار السقب ا  يف ةقر  معق  اميمقتمت  و قعتم حقاجملتمع يف نثقمتومعع  ديقن ال2 

 .2003و د   رتم دار وائ / عمعان  والرتكيب اميجتماعح يف اميمت ال  اميمتمت 
 .30مور  البقر   ال3 
 .7مور  احلديد  ال4 
 1طالدوليةك  م تبة ال رو ك 24د عبد املاجدك صينظر درامام يف الر ف العا  مقارحة مياميةك د نام ال5 

2003. 
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التماي  الثقايف ناضرا حقوع ك وععر  مامم مثت يتم امتبعاد تركيا م  املنظومة األورحيقةك 
 ذ  املنظومة يف  األ التنمية والسو  امل رتكة.را د كبري ا امع  هن

 :األسس القيمية

 إن األمقققققت القيميقققققة يف ا مقققققت  وإن كا قققققر منبثققققققة مققققق  األمقققققت العقديعقققققة         
متقدار  عن قا مق  نيقث الرتبقة والتسعسق  الطبيعقح واملنطققح إمي  هنقا ا رت قر مقا ا رتا ققا و 

يقققوأل الققدكتور عبققد احلميققد مققدكوري  لقق  وثيقققا منققذ العحظققام األو  لبدايققة الققونحك 
الرمققققوأل  ققققواأل السققققنوام األو  مقققق  دعوتققققم يوجققققم اها ققققب األعظققققم مقققق  اهتمامققققم إ  

والققذف يقققر  القققرآن امل ققح يعمققت هققذا ك ال1 توضققي،   ققوأل العقيققد  و  ققوأل األاققت ال
 نت ر الوضو ك ولننظر يف هذ  ا ياميىن

يِ  ﴿ ققققذيَ  حِالقققدي ِلين الَققققِذف ينقققدَاُّ اْلينتِقققيمن  . نرن نيْقققرن الَقققِذف يَ ن َققققةُّ عنعنقققرب  نعنققققاِ   . نقققذنب ونمين  ن
ققاَهونن  . قنونيْققٌ  ليْعَمانققعينين  .اْلِمْسققِ نِي  هِتِْم من .  الَققِذي ن َهققْم يقَققرناَءونن  .الَققِذي ن َهققْم عنقق   نققتن

ققققاَعونن  ْنقنعَققققونن اْلمن ليتققققيم لقققققد جققققاء احلققققديث عقققق  الت ا قققق  اميجتمققققاعح وانققققرتا  ا ال2  ﴾وننن
 واملس ني مقرت ا حالدي  والات .

                                                           

. مع متنظة  ن 2000ك دار الثقا ة العرحية 54درامام يف العقيد  ا متميةك عبد احلميد مدكورك ص ال1 
 األات . القيم  عم م    وأل األات ك و ن الدعو  ا متمية حد م حالعقيد  والقيم مت منة

 مور  املاعون كامعة. ال2 
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ققا ذنا منْقرنحنققة   . نْو ِإْ عنققاٌ  يف يقنققْو   ِذف منْسققانبنة  .  نققيُّ رن قنبنققة   .ونمنققا  نْدرناكن منققا اْلعنقنبنققَة ﴿  .ينِتيم 
 ال1  ﴾ونتقنونا نقْوا حِاْلمنْرمحننقةِ مَثَ كنانن ِم ن الَقِذي ن آمننَقوا ونتقنونا نقْوا حِالَاقرْبِ .   نْو ِمْسِ ين ا ذنا منتقْرنحنة  

وهنا جاء احلديث ع  عتم العبيد و عة األرنا  ومساعد  املس ني والتوا قح حالرمحقة 
 ال امعة ك  ذلي مقرتن حا نان حاو واليو  ا ار.

ققققْوَءودنَ  َمققققِئعنْر . حِققققدنفي ذن ققققب   َِتعنققققرْ ﴿ التققققذكري نقققققو  البنققققام اا ققققةك  ال2  ﴾ونِإذنا اْلمن
 الظاملني ا ع حيو  احلسا . وجويف

ققاَلوَهْم  نو َو ن َققوَهْم ﴿ ونيْققٌ  ليْعَمطنفيِفققنين . الَققِذي ن ِإذنا اْكتنققاَلوا عنعنققر النَققاِي ينْسققتقنْوَ ونن . ونِإذنا كن
َعوثَققققونن . لِققققرن ي  لِيقنققققْو   عنِظققققيم  . يقنققققْو ن يقنَقققققوَ  النَققققايَ  َلِْسققققَرونن .  نمين ينظَقققق ُّ  َولنبئِققققين  ن َقَ ققققم َمبقْ

ك والتحقققذير ال قققديد حالعققققا  تدكيقققد ألمهيقققة العقققدأل ورعايقققة  مقققواأل النقققايال3 ﴾اْلعنقققالنِمنين 
 األاروف مل   او   و تعدعى.

إن مث  هذ  ا يام مي ت اد  ار يف ك  القرآن امل حك وهقذا دليق   قا ع ععقر      
يقة عق  األو ك ومي تعاضد العقائد والقيم يف  ناعة اجملتمع املسقعم نيقث مي تتقدار الثا 

العقيقققد  تبقققين القققدي ك والققققيم تبقققين القققر ف العقققا  يف تتققققد  األو  ععقققر الثا يقققةك ذاك ألن 
 اجملتمقعك ىنعقق   هنقا هققح الق  تقققرع  وا ققع اجملتمقع مقق  الاقور  ال عيعققة الق  يريققدها الققدي .

                                                           

 .17-12مور  البعد  ال1 
 9-8مور  الت وير  ال2 
 6-1مور  املطففني  ال3 
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  إمنققققا هققققو تعاضققققد وتققققت   حققققني مف ققققو  ال1 إن التعاضققققد  و الققققتت   حققققني العقائققققد والقققققيم
ومف قو   األمعقةال ال2  املععةال

ك وهقح الاقور  الق     قدها ا مقت  يف اجملتمقع ا مقتمح ال3 
واعفائققققم الراةققققدي  والقققققرون الثتثققققة  - ققققعر او ععيققققم ومققققعم-األوأل  يققققا  رمققققوأل او 

األوألك مث مي  القققر اخلققققدوش تظ قققر حققققني املف قققومني نققققم و ققق  األمققققر إ  احلالقققة القققق  
يبققم مقق  مف ققو  األمققة مققوى ذلققي اميرتبققاط ال ققعورف وحعققة نيققث مل  عي قق ا اليققو ك 

الاققتم الثقا يقققة وا غاثيعققةك حينمقققا نععققر يف  تمعاتنقققا  ققيم  اقققرى  مقق مر حتف يقققي 
مف و  األمة وو ععتم ععر عناوينم الفرعية  ومية وإ عيمية و طرية ون حية ومذهبيقة و بعيقة 

   و بقية.

املنظومقة القيميقة هنقاك مرت ق ام  مقاي تققو  ععي قا الققيم يف  :الكّلياة القيم المحورية
األارىك وهذ  املرت ق ام جتعقف مق   معقة ألاقرى نسقب ثقا قة األمقة و  قواا النظريقة 

                                                           

 .60ينظر درامام يف ال بط اميجتماعحك د  ارو  حممد العادلكص ال1 
إ   راط  وردم كعمة  معةال يف القرآن ال ر  يف  كثر م  موضعك من ا  ولم تعا ي     إ ين هدا  ر   ال2 

األمةك و د تدكد هذا  ك والسيا  لاهر يف رمم هويعة هذ  161مستقيم ك دينا  يما مععة إحراهيمال األ عا  
واملعةي الدي ك كما يقوأل  ك78حقولم يف آية آارىي  معة  حي م إحراهيم هو  اكم املسعمنيال احلج 

 املعار / مار. دار املفسرونك ينظر تفسري اح  جرير الطربفك  قيم حممود حممد ةاكرك
واند  و  ا  وردم كعمة ف معةف يف القرآن ال ر  يف  كثر م  موضعك من ا  ولم تعا ي  وإن هذ   مت م  مة ال3 

وتن ون ع  املن ر وتصمنون  ك و  كنتم اري  مة  ارجر لعناي تدمرون حاملعرو 52رح م  اتقونال املصمنون 
ف مةف إ   معة حممدال تفسري اح  عطية    ا ةار  حقولمك  األ اح  عطية األ دلسحي 110حاوال آأل عمران 

ك والرحط يف هذ  ا يام كع ا حني مف و  2007 طر  ك و ار  األو ا  وال صون ا متمية/ 316ص 2 
 املععة ومف و  األمة لاهر.
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يف الدي  وال ون واحليا ك ونينما  نظر يف منظومتنا ا متمية ترب  حعة القيم كنققاط 
 حمورية تدور نواا حقيعة القيمك وهحي

ونمنققققا ﴿الرمققققاميم  القققققرآن غايققققة الاايققققام وهنايققققة  اققققد نيققققث جعع ققققاة، : الرحمااااأولا 
ي ِ يق ن ي ينقا  نقاألن ك  َهرنيْققرن ن   نِ   عنق ْ و قد ورد يف احلقديث   ال1  ﴾ نْرمنْعنناكن ِإمَي رنمْحنة  ليْععنقالنِمنين 

ك ونِإمَننا حَِعْثَر رنمْحنة  ملْن  َحْقعنْث لنَعا  ا رنَموألن الَعِم ك ادَْا عنعنر اْلَمْ رِِكنين ك  ناألن ي ف ِإ ي 
  .فال2 

مققق  ك وةقققامعة ملفرداهتقققا نقققم احليقققوان والنبقققام واهمقققاد وهقققح رمحقققة عامقققة لعمعقققم كا عقققة
مقققعاد  ومجقققة ور  قققة ونقققب لعمقققريك رمحقققة ا  سقققان حنفسقققمك ورمحتقققم حدايقققم ا  سقققانك 

والرمقققالةك و  ققق  ال قققريعة  ورمحتقققم ح ققق  مفقققردام اخلعقققم مققق  نولقققمك وهقققذ  غايقققة النبقققو 
ي  وال ققريعة كع ققا -رمحققم او-العقق  حقق  عبققد السققت   ك يقققوأل مققعطان الععمققاءومقاققدها

رمحقم -ويقوأل ةي  ا مت  اح  تيميقة  ال3 حلالمفامدك  و معب ماا اائ،ك إما حدرء 
ي   اعققققد ي احلسققققنام تععقققق  حعععتققققنيي إنققققدامها مققققا تت ققققمنم مقققق  جعققققب املاققققعحة -او

واملنفعققققةك والثا يققققةي مققققا تت ققققمنم مقققق  د ققققع املفسققققد  وامل ققققرع ك وكققققذلي السققققيئام تععقققق  
اقد عقق  حععتقنيي إنقدامها مققا تت قمنم مق  املفسققد  وامل قر ك والثا يققةي مقا تت قمنم مقق  ال

                                                           

 . 107مور  األ بياء   ال1 
 .4710 حي، مسعمك ر م احلديثي  ال2 
                   عد األن ا  يف إ ت  األ ا ك ع  الدي  عبد الع ي  ح  عبد القواعد ال ربى املومو  حقوا ال3 

 عثمان هعةك و ار  األو ا  وال صون ا متمية /  طر.الست ك  قيم   يم كماأل محاد و      

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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وععققر هقذا ت ققون هققذ  القيمقة  ععققر و مشقق  مق   يمققة العققدألك حقق   ال1 املنفعقة واملاققعحةال
 هح مت منة اا حال رور .

عنْققَر اْهِقَ  وناْ ِ قتن ِإمَي لِيقنْعبَقَدونِ ﴿وهقح غايقة اخلعم : العبااد،،ثانياا  والعبقاد   ال2 ﴾ونمنقا ان
ىنعناهققا الققد يم هققح اخل ققوا والطاعققة لع ققريعة القق     اققا او لتحقيققم معققا  الرمحققة يف 

لن ققققرار حدنقعيققققة ال ققققريعة و ققققتن اك و ققققد اخلعققققمك وهققققح مسققققتع مة لننققققان حالايققققبك و 
ي  والقققت  يف  -رمحقققم او-جعع قققا او غايقققة اخلعقققمك يققققوأل ا مقققا  الطقققاهر حققق  عاةقققور 

 ال3  .عععةك  في ما اعقت م لععة إمي عبادهتم إيعافالالفليعبدونف مي  

إذ العبققاد  هققح الطاعققةك ومي  اعققة إمي ىنعر ققة األمققرك وهققو ةققرط العبققاد ك : العلاام، ثالثاااا 
قْعيَقَ ْم يف احلْنينقاِ  ﴿و د نذعر القرآن م  ك  عبقاد  مي ت قون حطريقم الععقم  الَقِذي ن ضنقَ  من

قققَبونن  ك ومي يقتاقققر الععققققم هنقققا ععقققر معر ققققة ال4  ﴾ ن َقَ ققققْم َ ِْسقققَنونن َ قققنقْع االقققدُّ ْقينا ونَهقققْم  نْسن
 اقققوص األمقققرك حققق  مي حقققد مققق  معر قققة األرع والبيئقققة و بيعقققة ا  سقققان ولر قققم واجملتمقققع 
القققذف يعقققيو  يقققم وكققق  مقققا مققق  ةقققد م  ن يسقققاعد يف تن يققق  احل قققم تنققق يت تتحققققم  يقققم 
مقا ققد  وغاياتققمك وهنققاك يف ال ققريعة  وامققر كععيققة مي تتحقققم إمي خبققرب  عميقققة يف األرع 

                                                           

النجدفك الرئامة   ك هع عبد الرمح  ح  حممد191ص 20 موا  تاوى ةي  ا مت   محد ح  تيميةك     ال1 
 هق.1404العامة ل صون احلرمني ال ريفنيك        

 . 56مور  الذاريام   ال2 
 التحرير والتنويرك حممد الطاهر ح  عاةورك دار محنون/ تو ت د م.  ال3 
 .104مور  ال  ف    ال4 
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ك ولققذلي يقققوأل العقق  حقق  احليققا  كققاألمر حهعمققار ال ققون ومققدع احلاجققام ال فائيققة لعنققايو 
عبققد السققت ي   مقق  املاققاحل واملفامققد مققا ي ققرتك يف معر تققم العامققة واخلا عققةك ومن ققا مققا 

ينفققققرد ىنعر تققققم اخلا عققققةال
ك ومقققق  مثع كققققان اميجت ققققاد يف هققققذ  املسققققائ  واجبققققاك واتبققققاا  ال1 

ك يقوأل إمقا  احلقرمني اهقويين يف نقمع السقعطان   قت عق  اجملت دي   ي ا واجب كذلي
مقق  دو ققمي   دمققا إذا كققان مققعطان ال مققان مي يبعقق، مبعقق، اميجت ققادك  ققاملتبوعون الععمققاءك 

مي يققتمع الواجققب إمي حققم   ققو واجققب يقققوأل ةققي   مققاو  ال2 والسققعطان هتققدهتم وةققوكوهتمال
 حققم لقققب ععققر العبققد  ععقققم ومققا مي يقققتم الواجققب إميي  -رمحققم او-ا مققت  احقق  تيميعقققة 
الققققيم القققثتث مرتاحطقققة  يمقققا حين قققاك والفاققق  حين قققا اطقققد هقققذ   .ال3  حاتفقققا  املسقققعمنيال

واطقققرك  قققالععم حقققت رمحققققة ومي عبقققاد  هقققو القققذف جققققن، حا  سقققان  قققو  مقققعحة الققققدمار 
 ال ام  والفوضر اخلت ة وا تعاأل األ مقام امل ع قة لعمجتمعقام الب قريةك والعبقاد  حقت
امتح قققار ملعقققا  الرمحقققة  وعلقققر إ   دوام لنرهقققا  القققديين و طيعقققة القققرنم حقققني حقققين 

 الب رك وه ذا.

                                                           

 .80ص 1القواعد ال ربىك الع  ح  عبد الست ك   ال1 
العظيم غياث األمم يف التياث الظعمك إما  احلرمني  حو املعال عبد املعي اهويينك  قيم الدكتور عبد  ال2 

 .2014 4ك دار املن ا ك ط462الديبك ص
النجدفك  ك هع عبد الرمح  ح  حممد160ص  20 موا  تاوى ةي  ا مت   محد ح  تيميةك   ال3 

 هق1404الرئامة العامة ل صون احلرمني ال ريفنيك 
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ونينمققا  قققوأل عقق  هققذ  القققيم إهنققا  ققيم حموريققة  ققهن مققععم درجققام التقققو  ينباققح        
هذ  املقولةك  ما  يمقة الققوع  املادعيقة الطاغيقة إذا كا قر  قرعد  عق  الرمحقة؟  و  هنقا  يراعح
قققا تسقققمعر الععقققم يف  ريقققم السقققطو  واميمقققتئثار تسققق ت رت ىنعقققا  ا نقققان واألاقققت ك  و  هنع

وت قققب، هقققا  املعر قققة ا  سقققا ية املتطعععقققة دائمقققا ملقققا هقققو   قققر مققق  األرع و ومقققع مققق  
 احلساحام والوميءام العنارية القا ر .

املسققققعمني ومققق  اهقققدير حالقققذكر هنقققا  ن السقققور  الونيقققد  الققق   لققق   ا مقققت  كققق        
نفظ ققا وتتوهتققا يف كقق   ققت  إمنققا هققح مققور  الفا ققةك والقق  هققح   ع ال تققا ك جققاءم 

قققد  اقققذ  الققققيمك ومقققذا التسعسققق   ي قققاك  بقققد  م حالتنبيقققم إ  الرمحقققة  رحقققع مت قققمنة ومصكع
إهنققا ا تتانيعققة معيئققة حالرمحققةك يقرؤهققا  ﴾الققَرمْحنبِ  الققَرِنيمِ  .احلْنْمقَد لِعَققِم رن ي اْلعنققالنِمنين ﴿مرام

ال بار والااارك النسقاء والرجقاألك األغنيقاء والفققراءك إهنقا التدكيقد لاقور  اجملتمقع القذف 
يريد  ا مت  إ م حااتااري  تمقع الرمحقةك حعقد هقذ  امي تتانيقة الرنيمقة جقاء التدكيقد 

اك  سققققتعنيال وهققققح  يمققققة   ققققراد او يف العبققققاد  والطاعققققة واميمققققتعا ة  إيققققاك  عبققققد وإيقققق
ويف ك  هذا إةارام مي جفقر لقدور العبقاد  ك لم مت منة مع  الع د والاياة اهماعية

امقققق مب مث يقعققققب مباةققققر  حاادايققققة اهماعيققققة  ي ققققا  اهققققد ا  يف حنققققاء اجملتمققققع ووندتققققم ّو
 الاققققراط املسققققتقيمال واادايققققة إمنققققا هققققح الععققققم النققققا ع املققققصدعف إ  اتبققققاا احلققققم والاققققراط
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ْاَ ققققوِ  عنعنققققْيِ ْم ونمين   ققققتأل سققققتقيمك املتميعقققق  عقققق   ققققر  الاوايققققة واه قققق  والامل غنققققرْيِ اْلمن
 .ال1 الالَ الينين 

إن ت ققمني هققذ  القققيم وتدكيققدها يف   ع ال تققا  وتتوهتققا وجوحققا يف كقق   ققت ك        
ومقققة دليققق  م قققا  ععقققر مقققدى القققتت   حقققني القققدي  والققققيمك ىنعققق    نقققا  قققت عم عققق  منظ

رمحقققم -ولقققيت عققق  منظقققومتنيك وجقققدير هنقققا  ن   قققري إ   ن ا مقققا  احققق  الققققيم وانقققد  
 قققد تنبعقققم إ  مقققا ت قققمنتم هقققذ  السقققور  مققق   واعقققد و مقققت  ققققاألي  اععقققم  ن هقققذ  -وا

السققققققور  اةققققققتمعر ععققققققر  مع ققققققام املطالققققققب العاليققققققة    اةققققققتماألك وت ققققققمنت ا  كمقققققق  
ت ققمع ال
منققا أل إيققاك  عبققد وإيققاك و ققد ااقق. كتاحققم ال بققري فمققدار  السققال ني حققني  ال2 

  ستعنيف لتدحعر هذ  السور  العظيمة والتقاط  مرارها و فائس ا.

 :ال3 )قيم المجالت( القيم المحورية النسبّية

 ديقققد القيمقققة حعقققد حيقققان األمقققت العقديقققة والقيميقققة يف هقققذ  املنظومقققة مي حقققد مققق        
 مقققا مقق     قققطة ا  سقققانك  و   ققاط املمتعفقققة احليقققا كققق   ققاأل مققق   ققاميم احملوريققة يف  

ن القيمقققة الققق    قققم هقققذ  األ  قققطة جتعقققف حقققني   قققاط وتفاعتتقققم املتنوعقققةك نيقققث إ
و  ققققاطك وحققققني مصمسققققة و اققققرىك ولققققذلي مي ياقققق، وضققققع معيققققار مونققققد ل قققق  هققققذ  

                                                           

 ا يام م  مور  الفا ة. ال1 
    1972حريوم  مدار  السال نيك ا ما  اح   يم اهو يةك  قيم حممد نامد الفقحك دار ال تا  العر / ال2 
 .18ينظر مدا  القيمك ميف الدي  عبد الفتا  ص ال3 
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األ  طةك ومي النظر إ  املنظومة حاعتبارها مقياما موندا ل ق  عمق   و   قاطك حق  مي 
سقب  بيعقة العمق  وهد قم القوليفحك نيقث ت قون الققيم حد مق   قر  القيمقة األمقاي ن

يمال وععقر التععق املدرمقة مقثت  يمت قا احملوريقة  األارى تعم  يف حميط القيمة األمايك 
 ..إخلطقت  والر  قة مقم و ظا قة القاعقامك  ما العقدأل حقني الهذا  قيت مستوى هتان ا

 غاثيققة اققا  يمققة حموريققة ا   ققذ   ققيم مطعوحققة ول ن ققا تققدور يف  عققي التععققيمك واملصمسققة
ال  القققققو  ال ومققققذ  القيمققققة  قققققيت هتققققا  هققققذ  املصمسققققةك ولعجققققيو  يمققققةوهققققح  ا غاثققققة

ال ولعمست قققفر  يمقققة  الاقققحة الكولعمح مقققة  يمقققة  العقققدألولع قققر ة  يمقققة   األمققق  ال 
القيم كمنظومة واند  ومتسقاوية يف هيقع هقذ  املصمسقام  وه ذاك ولو  ظر ا إ  هذ 

ك أل قم لقيت مق  الاقحي، ومي املفيقد م  ا رحقاك يف التققو  واحل قم لة ه نا منقع يف نا
حقق  ومي مقق  العققدأل  ن  قققيت  داء املدرمققة حاملعيققار  فسققم الققذف  قققيت حققم  داء احمل مققة 

  و املست فر  و مرك  ال ر ة.

إ نقققا هنقققا  قققت عم عققق   قققيم حموريقققة ل ن قققا يف  قققاأل التماققق. والعمققق  املصمسقققحك        
احعقة لعقيقاي ح ق    د  مق  الققيم ال عيقةك و ي قا  ديقد  كثقر وهح مي ةي مقت ون  

يف اجملتمققعك حينمققا التععققيم  يمققة قيققم لعمسققصوليامك  ققو ار  التععققيم مققثت مسققصولة عقق   
مسققصولية اهققيو حنققاء القققوع  الت مققة حلمايققة الققبتدك وه ققذا نققم  اقق  إ   ديققد مقق  

ومقققا إ  ذلقققيك ومققق  هنقققا ل قققرم القققذو  العقققا ك و املسقققصوأل عققق   يمقققة النظا قققة  و الفققق  
والقققققققيم والقققققققيم العسقققققق ريةك ماققققققطعحام جااققققققية لعقققققققيم مثقققققق ي القققققققيم السيامققققققيةك 
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ك والقققققققققققيم ك والقققققققققققيم الدعويققققققققققةامي تاققققققققققاديةك والقققققققققققيم اميجتماعيققققققققققةك والقققققققققققيم الرتحويققققققققققة
 ال1 .اخلاهمالية..

 مقة اقا هويت قاك كمقا  ن ل ق   قرد ا قم  كق :وعقيادتاا ن هويّاة األّماةنبثقة مالقيم الم
إذ ااويقة ليسقر مقوى معر قة القذام خباائاق ا وم وع اهتقا وكيا م وااو يتم الذاتيةك 

ال  ّيع ها ع  ا ارك
والنقاي يعتققون يف العمق  وال سقب والرغبقة وال ق و  واحلاجقة  ال2 

اجملتمققع لنفسققم ل ققنع م يتمققاي ون يف ااويعققةك والدولققة القق  هققح ةقق   مقق   ةقق األ إدار  
م  هنا كا ر مسصولية الدولقة وموارد  مي ن    ن ت ون ىنع أل ع  هوية هذا اجملتمعك 

يف احملا ظقققققة ععقققققر ااويعقققققة ومحايت قققققا مي يقققققق  عققققق  مسقققققصوليت ا يف احملا ظقققققة ععقققققر األمققققق  
واميمتقرار ومستع مام العيو ال ر ك وهنا مي حد م  التطقرع  إ  العنا قر الق  تت قوعن 

 داء لقيقاي ويعة يف ك   تمع والقيم املنبثقة م  هذ  العنا ر كمعقايري من قبطة من ا اا
 الدولة يف هذا اها بي

 ع ق  هويقة   قر  جوهريقة تقدور :  : الفكر، الجوهرية التي تشّكل محاور الاويّاةأولا 
نواققاك وت قق   عناققر الققوميء وامي تمققاء األوعأل يف اجملتمققعك  ااويققة القوميعققة تققدور نققوأل 

                                                           

 .20-15ينظر املنظومة القيمية ا متميةك مروان احراهيم القيسح ص ال1 
 ن األمر املتعق  م  نيث إ م مقوأل يف جوا  ما هو يسمر يف تعريفام د يقة و فيسةي   يقوأل  حو البقاء ال فوف ال2 

ال عيعامك  حو البقاء  األغيار يسمر هويةال ماهيةك وم  نيث ثبوتَم يف اخلار  يسمر نقيقةك وم  نيث امتيا   ع 
 . 1995حريوم   عد ان درويوك وحممد املارفك مصمسة الرمالة/ .ك  قيم د961ال فوفك ص
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النقاي ويقوال حع ق م حع ققاك وااويعقة القبعيقة تقدور نققوأل  و ي قا يتنا ققر كر  القوميقةالف ق
   ر  النسب ووميء القراحةك وااوية الدينيعة تدور نوأل املعتقد وآ ر  التدي ك وه ذا.

والدولققة يف وضققع ا الطبيعققح هققح حنققر هققذا اجملتمققع ومي ن قق   ن تنفاقق  عنققمك        
امتققداد اويققة اجملتمققعك ومي توجققد دولققة حي ققاء حققت هويعققة نققم مققع   ويعققة الدولققة وحالتققال 

ل قققور   قققر  الدولقققة املد يقققة  و الععما يقققةك و قققد ت قققون الدولقققة يف وضقققع نقققر  إذا كقققان 
 ا تماءاتم. اجملتمع  فسم منقسما يف

يف العققامل ا مققتمح مي  لنققا يف نققراك وجققدأل نققوأل عت ققة الدولققة مويعققة اجملتمققعك       
ك نيققث ي قق   املسققعمون امي قسققا البعققدان ا مققتمية لققيت  ي ققا ذلققي   غعققب ن مققع 

الققتح عم يف هويققة   ي ققا األغعبيققة السققانقةك ونققمع األ عيققام م مققا حعقق، مي ياقق  إ  نققد
 سائد يف ك  دوأل العامل.م ولاتمك وهذا هو العر  الاجملتمع وتارل

لقيت تناعققت عق  واجب ققا إن تناعق  الدولقة عقق  محايقة هويعققة اجملتمقع هقو يف احلقيقققة      
تمقع القذف ا بثققر منقمك الديين واألات ح  قطك ح  هو تناع  ع  مسقصوليت ا  قا  اجمل

ي   الوجقم واحلالقة هقذ   ن يبقث  ققي م ةقارنا اقذ  املسققصولية -رمحقم او-يققوأل اهقويين 
دعققا  احلققمك ويتقققدع  إ  املسققتقعني حاحلقققائمك نققم يسققعوا يف إ انققة ال ققب ام حققاحلجج 

 اققارى الاايققامك وإي ققا  الدميميم...ويققدرؤوا   قققحا  بيعنققامك ويتنققاهوا يف حعققو  ال
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 هن مل َلد البيقان واحلقوار   يتحقتم ععقر ا مقا  املبالاقة يف منعقم ود عقمك  ال1 ال تميمال
وحقققذأل كنقققم اجمل قققود يف ردع  وو عقققمك  قققهنع تركقققم ععقققر حدعتقققم وامقققتمرار  يف دعوتقققم لقققبط 

لقققرع احملققق ك ويثقققري الفققق الالعقائقققدك ولعقققط القواعقققدك و 
ك  مقققا ال قققت  عققق  نريقققة الف قققر ال2 

والتعبققري واحلققوار   ققذا م فققوأل يف ا مققت  حالقققدر الققذف مي ي ققدد ونققد  األمققة و من ققا 
 ووجودهاك ومي توجد  مة تسم، حا ت اك دمتورها ومادر ت وين ا ووندهتا.

 : التراث ثانياا 

ناققيعة التفاعقق  الثقققايف واملعققريف مققع حمقققور  ع قق   مققة تراث ققاك وهققذا الققرتاث هققو        
امي تمقققاء األوأل وا  قققر  الققق  يعتققققح نواقققا النقققايك  قققهذا كقققان القققونح عنقققد ا هقققو حمقققور 

ت ققادام امي تمقاء ا مققتمح و مققاي ااويققة ا مققتميةك  قهن كتققب التفسققري والفقققم واميج
ووعي قا حقذاهتاك ومق  مثع املمتعفة واملذاهب واخلقرب  املعر يقة املرتاكمقة ت ق   ذاكقر  األمقة 

ية  انرتا  هذا الرتاث والتوا   معقم مق  غقري تققديت ومي تبمقيت هقو جق ء مق  مسقصول
فإن األمقققم كا قققة تفتمقققر حرتاث قققاك تدرمقققم وتقعبقققم ععقققر اجملتمقققع ومسقققصولية الدولقققة  ي قققاك 

 وجم خمتعفةك تعيو ععيم وتستثمر ك ليت هناك  مة تطر  ععر  فس ا امتبداأل القرتاث 
وهنقققا تقققرب   مهيقققة التمييققق  حقققني ا مقققت   ال3 ك  و  فقققح القققرتاثك  و  فقققح احلاضقققرف حاحلاضقققر

                                                           

 335غياث األمم ص ال1 
 .329غياث األمم ص ال2 
 .170ك كتا  األمة/  طر العدد 34نوار نوأل الرتاثك د  عمان عبد الر ا  السامرائحك ص ال3 
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كرمقققالة  اويقققة مقدعمقققة لا قققب او مقققا اعققققم م مقققا ااتعفقققر  جيقققاام وحقققني القققرتاث 
 في مقا يتوارثقم األحنقاء عق  آحقائ م و جقدادهم مق  ةقرو   ال1 الذف  م  معق  املقرياثك

لققد  كقد ا مققرارا  يقوأل الدكتور حممد اهاحرفي  ك وتفسريام واربام ح رية خمتعفة..اخل
ةقحء  صكقد  هنقا مق  جديقد. ويف الو قر اثك وهققذا   نقا مي  قعتقرب الققققرآن جق ءا  مق  الققرت 

 فقسم  صكد  ي ا  ما مقبم  ن  عنقا  يف مقنقامققبققام مقاحققققة مق    قنقققا  قعقتقبققر جقمقققيع   ققواا 
مققواء كظقققاهر   رآ يققة  اء املسققعمني أل فسقق م نققوأل القققرآنالقفققق م القتقققح ةقيعقدهقققا عقعقمققق
هقح كع قا تقراث ألهنقا تنتمقح إ  مقا   و كدابقار و وامقر و قوا  حقاملع  القذف نقدد ا  هنقا

 .ال2 هو ح رفال

 ثالثاا: التاريخ

 التققاري  لققيت  ااققا ون ايققام لوا ققع منفاقق  عقق  وا عنققاك حقق   قق  امتققداد لققمك       
وكققق  جيققق  إمنقققا ي ققق ع  نعققققة يف هقققذا التقققاري ك وإذا كقققان القققرتاث هقققو ناقققيعة التفاعققق  
الععمققح واملعققريفك  ققهن التققاري  هققو ناققيعة التفاعقق  العمعققح واحلركققحك إ ققم خمقق ون اخلققرب  

تقدور يف ضقوء ااويعقة كا قر هقذ  احلركقة امتقدادا  امليدا ية لألمقةك وملقا كا قر تعقي احلركقة

                                                           

املعا ققر ي  ي  الققرتاث مققا لعفققم الرجقق  لورثتققمالك ويف معجققم العاققة العرحيققةجققاء يف لسققان العققر  مققاد   ورثال ال1 
ك عقامل ال تقب/ 2421ص 3الك  محقد خمتقار عمقرك  و دحيعقةكق ع مقا اععفقم الَسقعف مق  آثقار ععميعقة و نيقة  

 .2008حريوم 
 2ط حريوم العرحيةك ك مرك  درامام الوند 26ص 1إ  القرآن ال ر ك د حممد عاحد اهاحرف    ال2 

2007. 
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لقرتاث  تعامق  حقم مقع التقاري   ي قاك يققوأل  بيعيا لع ويةك واملن ج الذف  تعامق  حقم مقع ا
هنرو وهو يرمم معامل املستقب  ألمتمي  اري مستقب  لنقا مقا كقان ال عيم ااندف ال  ري 

عماضققح و نققق ا   فسققنا منقققم  ائمققا ععققر احلاضقققر واملاضققح ععقققر السققواءك  مققا  ن  تن قققر ل
 معنقققا  ا قققتتا   فسقققنا مققق  ترحتنقققا  نمقققر  من قققاك و قققد يقققبت عود قققا وجقققفع مقققا  يقققم مققق  

 .ال1 عاار  احليا  احلقعةال

 : الرموزرابعاا 

تتعقاهقا األمقة حقالقبوأل وتارل قا تظ قر حعقة األ قاء الق  نركة األمة وتراث قا يف         
القيميققة والرتحويعققةك وهققصميء مل يعققودوا معققي  لي و ققوا حققذلي جقق ءا مقق  هويعت ققا ومنظومت ققا
رتامقا ة كع قاك ومق  مثع ي قون انقرتام م ان  فس م ومي  مرهم وذوي م ح  هم معي األم

لألمققةك والققد اا عققن م دا عققا عقق  األمققةك اا ققة  هنققم مل يعققودوا حيننققا اليققو  حدجسققادهم 
واهتققمك  الققد اا  د ققبحر دميلققة   ققائ م ععققر القققيم اجملققرعد   كثققر مقق  دميلققت م ععققر ذ

و ت  الدي  األيقو  وحممقد الفقات،ك  و  -رضح او عنم-مثت ع  عمر ح  اخلطا  
ا عق  ليت د اعا ع   ةماص حقدر مقا هقو د قا    ننيفة وال ا عح والبمارف و محد 

إحقرا  رمقو  األمقة يف خمتعقف  -ععيم الاقت  والسقت -األمة ذاهتاك و د كان م  من جم 
معققامل  تققذى مققاك وتعققني ععققر تاققور املبققادئ والقققيم يف رمققو  ح ققريعة   اميهتققاك لي و ققوا

ل قق   مققة  مققني و مققني هقققذ  ي  -ععيققم الاققت  والسققت -ماثعققةك ومقق  ذلققي مققثت  ولققم 
                                                           

 . 2011 -إيسيس و-الرتاث وااويعةك عبد الع ي  التولرفك املنظمة ا متمية لعرتحية والععو  والثقا ة  ال1 
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ك ال2 و ولمي  مي تصذوا االقدا  ه قم مقيف مق  مقيو  اوال ال1 األمة  حو عبيد  ح  اهرا ال
األ قققر يف هقققذا ال قققدن ألهنقققم مققققع  املن لقققة -رضقققح او عقققن م-ومي ةقققي  ن لعاقققحاحة 

مي يققدا ي م  ي ققا  نققد  ققههنم  ي ققا  رمقق يت م القق  اكتسققبوها ىنققا  ققدمو  مقق   عمققاأل جعيعققة
القققذي  رحعقققاهم ععقققر  -ععيقققم الاقققت  والسقققت - قعقققة الققققرآن وروا  السقققنعة و قققحاحة النققق ع 

لت تمقاء  اميعتق ا  مقم عتمقةيديمك وهم اهي  األوأل املصمت اذ  األمةك ومق  مث كقان 
امي تقققاص مققن م  عنققا يف الققدي  و عنققا يف الاققحي، اققذا الققدي  واققذ  األمققةك كمققا  ن 

 األمة  ي ا.

 : الفن وطرائق التعبير األخرىخامساا 

إن اعتقق ا  األمققة مويت ققا مي حققد  ن يظ ققر ععققر ةقق   معمققوي  و مسققمواك وهققذ        
ومثقققاأل ذلقققي عنقققد ا  ققق   األةققق األ املعقققربع  ت قققون ىنقققرور الققق م  جققق ءا مققق  هويعقققة األمقققةك 

املسقققققعمني  ار قققققة املاقققققحف ومقققققتار  ال عبقققققة والقبقققققة اخل قققققراء و بقققققة الاقققققمر  ومققققق ذن 
وةققعار و  ققيد و ققين عنعققم هنققاك ة و   ققود    عققع البققدر ععينققاالك يف كقق  دولقق امققطنبوأل

اثي  و عياد ومنامبام تعربع ع  هوية الو    و اجملتمقع  ومنتمب رياضح و سعمام ّو

                                                           

ر قم احلقديث  1592ص 4بمارفك  قيم د ماطفر الباقاك  البمارفك ا ما  حممد ح  إ اعي  ال حي،  ال1 
 .1987 3ك دار اح  كثري/ حريومك ط4121

ك ر ققم 565ص 15 ققحي، احقق  نبققانك ا مققا  حممققد حقق  نبققان التميمققح البسقق ك  قيققم ةققعيب األر ققصوط   ال2 
البمققارف مقق  روايققة احقق   مبتم مققذا يف. و ققد ورد تسقق1993 2ط. مصمسققة الرمققالة/ حققريوم 7091احلققديث 
 .6076رضح او عن ماك  حي، البمارف ر م احلديث -عباي 
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الدولقققة مي تسقققم، ك و ذاهتقققا  كثقققر مققق  تعبريهقققا عققق  القيمقققة الفنعيقققة  و الف ريقققة  و الرياضقققية
 و حاملسققققاي مققققذ  املعققققامل أل ققققم ي قققق   اطققققرا ععققققر  من ققققا القققققومح وونققققدهتا الو نيققققة 

 اجملتمعية.

حققني التعامقق  الفق ققح الققد يم مققع هققذ  الفنققونك وحققني التعامقق  مع ققا إن هنققاك  ر ققا      
ععر  هنا معامل يف هوية األمة وتعبريها ع  ذاهتاك  ستار  ال عبة حال    املوجقود اليقو  
 ققد مي ي ققون اققا ميعقق   دينيققةك ل قق  تعظيم ققا وامت ققعار هيبت ققا يعققدع جقق ءا مقق  منظومتنققا 

ميقققةك وععيقققم  تحقققد مققق  مراعقققا  هقققذ  القيمقققة نقققم يف ترحيقققة األوميدك وال قققحء  فسقققم القي
 يقاأل ع  غت  القرآن ال ر ك وم ذن املسجد احلرا  واملسجد النبوف.

رىنققققا يفققققوم ععققققر كثققققري مقققق  املن ققققاعني يف د ققققائم املسققققائ  الععميققققة والفق يققققة  ن مقققق ذن 
ا متمية لتعي املدينة ال بقري   كثقر امطنبوأل مثت كان اا دور يف احلفاظ ععر ااوية 
 ح ثري م  ال تب والبحوث ال  كا ر يف م تباهتا.

 : اللغةساا دسا

 ققققققحي،  ن العاققققققة يف جا ب ققققققا الععمققققققح هققققققح وعققققققاء لعمعققققققا  وومققققققيعة لتبققققققادأل         
متاقققعة مويعقققة األمقققةك وإذا   املععومقققام و قع قققا ونفظ قققاك حيقققد  ن هنقققاك جوا قققب  اقققرى

اويت ققا و دواهتققا وعنا ققرها مقق  حققا  اء لعععققو  واأل  ققار   وهنققا وعققاء كا ققر العاققة وعقق
 و ك وم  مث مي يعر  يف ك   مم األرع امترياد لاة  ارى لتحق  حمق ع العاقة األ قيعة 
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نم لو كا ر العاة األاقرى   قدر ععقر امقتيعا  املعقا  و هق  يف األداءك واألمقة الق  
اققققيت ا األاققققرى حال ققققرور ك والعاققققة العرحيققققة تتنقققا أل عقققق  لات ققققا مققققتتنا أل عقققق  معققققامل ةم

ومي يعقين هقذا  ن اجملتمعقام حالذام هح لاة القرآن يعقين التنقا أل عق  الققرآن حال قرور ك 
ا مقققتمية األاقققرى ععي قققا  ن تتنقققا أل عققق  لااهتقققا القوميقققة لاقققاحل العرحيقققة  احلفقققاظ ععقققر 

 حققم   ققو واجققبك مي يققتمع الواجققب إمي تنققوعا العاققام كاحلفققاظ ععققر تنققوعا األ  ققارك ومققا
ل قق  العرحيققة ليسققر لاققة  ققو   حسققبك حقق  هققح لاققة ديقق  وتققاري  وتققراث ي ققم املسققعمني 

﴿ِإ َققا  ن  نْلننققاَ   َقْرآ  ققا عنرنحِيَققا لَعنَعَ ققْم وي فققح يف هققذا  ولققم تعققا ي ععققر ااققتت   وميققاهتمك 
 ال1  .تقنْعِقَعونن﴾

 :القيم المتصلة ببناء اإلنسان

إن حنققققاء ا  سققققان هققققو احلجققققر األمققققاي يف حنققققاء اجملتمققققع والدولققققةك ونققققم العت ققققة      
حاخلالم ال قر  مقبحا م وتعقا  مبنيقة ععقر هقذا األمقايك  ا  سقان امل عقف حعبقاد  او 

الت عيققفك وهققذا يعققين  ن حنققاء ا  سققان  مقق   عبققاء هققو ا  سققان العا قق  القققادر ععققر 
  مققاي العت ققة حققاوك ولبنققاء هققذا ا  سققان ن قق  مقققد  ععققر ت عيفققم حالعبققاد  القق  هققح
ك والعقققق  نفت وهقققح اها قققب ا رادف والعقققا فحي القققتاقققنيفم  ومي إ  م و اتقققم األمقققاي

 ك واهسد وهو الوعاء املادفياملعريفو  ا دراكح وهو اها ب

                                                           

 .2مور  يومف   ال1 
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 النفسي: الجانب

ا األحققر  يف القققيم املتاققعة مققذا اها ققب كثققري  جققدا ون قق  تعمياقق ا وذكققر مناذج قق     
 يدليع ا مع ذكر ا مب

َرْمننا حنيِن آدن ن ﴿ال رامة  -1    ال1  .﴾ونلنقنْد كن
ققققققِ  ﴿ قققققدرام ا  سققققققانك وإم ا ياتققققققم املتميعقققققق    -2 ققققققانن يف  نْنسن عنْقننققققققا اْ ِ سن لنقنققققققْد ان

 ال2  .﴾تقنْقِو   
قققْب لنننقققا ِمقققْ  ﴿ الطمقققو  امل قققروا وععقققو اامقققةك -3  نْ وناِجننقققا ونالَقققِذي ن يقنَقولَقققونن رنحَقننقققا هن

 ال3  .﴾ونَذرييَاتِننا  َقرَ ن  نْعنَي  وناْجعنْعننا لِْعَمَتِقنين ِإمنام ا
ققْوِ ِ ْم ك ﴿األمق  -4 لننَقَ م ميق  حقنْعقِد ان َقْم ونلنَيبنقدي َقْم ِديقنقنَ َم الَقِذف اْرتن نققرب ان قننَ  ان ونلنَيمن ي

 ال4  .﴾  نْمن ا
 ال5  .﴾ نْدرنكن  نملنْ  نْ رنْ  لنين ﴿ الب جة وامي  را ك -5

 

                                                           

 . 70مور  ا مراء   ال1 
 . 4مور  التني   ال2 
 . 74مور  الفر ان   ال3 
 . 55مور  النور   ال4 
 . 1مور  ال ر    ال5 
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ون ن تقنْيحلنَمقققققققققوا ِمققققققققق  َرْوِ  اَّللَِ ِإنَقققققققققَم  ن يقنْيقققققققققحلنَي ِمققققققققق  َرْوِ  اَّللَِ ِإَ  اْلقنقققققققققْوَ   ﴿ األمققققققققق و -6
  1  .﴾اْل ناِ َرونن 

قا.  نقْد  ن ْقعنق،ن  وننقنْفقت  ﴿الت كيةو والرتبية الاقاحلة  -7 قا ونتقنْقوناهن قا َ َجورنهن قَواهنا.  نحلنْتنمن ن ونمنقا من
َ ْم ﴿ 2  ﴾من   نَكاهنا. ون نْد انا ن منق  دنَمقاهنا َهقون الَقِذف بقنعنق ن يف اأْلَمِاياِقنين رنَمقو   مِاقنقْ

يِ مْ  تِِم ونيَق نكِا َعو عنعنْيِ ْم آاين   3  ﴾يقنتقْ
قا ون ن  َمِ  اْهتندنىٰ ﴿م  املسوولية   -8  نِهمَننا يقنْ تنِدف لِنقنْفِسقِم ونمنق  ضنقَ   نِهمَننقا ينِ ق ُّ عنعنيقْ ن

ِبنين ننَاٰ نقنبقْعن ن رنَمو       4  ﴾تن َِر ونا ِرنٌ  ِوْ رن  َْارنٰى ونمنا َكَنا َمعنذِا

  :اه نب العقخلي

قق  املسققووليةو وك قق  تقسققيم القققيم املتاققعة       مققذا اهانققب وهققو منققاط الت عيققف و ما
 يثتثة حماور ععس

نرياة التف ري ور ع القيود والعقبام الق   قوأل دون  لقيو مثق  الظعقم وا كقرا  األول: 
  األ   تعا ي واتباا السعطة احلاكمة

 

                                                           

 . 87مور  يومف    1 
 . 10 -7مور  ال مت    2 
 . 2مور  اهمعة    3 
 .  15مور  ا مراء    4 
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  . 1  ﴾ون ناَلوا رنبَقننا ِإَآ  نينْعننا منادنتقنننا ونَكبقنرناءنآن  نحلنضنعُّوآن الَسِبيتن ﴿

ََم اتَِبَعوا منقا  ننق نألن اَّلَلَ  نقاَلوا بنقْ  نقنَتبِقَع ﴿يملورواثم ا  ء واألجدادومث  التقعيد  ونِإ نا ِ ي ن تن
ئ ا ون ن يقنْ تنَدونن  يقْ َؤَهْم  ن يقنْعِقَعونن ةن ءنآن  نونلنْو كنانن آ ن ننا عنعنْيِم آ ن  . 2 ﴾منا  نْلفنيقْ

ْيِسقققققَر  اين ﴿ يوكقققققذا تعقققققايح املسققققق رام واملاقققققدارام قققققا الَقققققِذي ن آمننَقققققوا ِإمَننقققققا اخلْنْمقققققَر وناْلمن  نيقُّ ن
َ  رِْجٌت مِاْ  عنمنِ  الَ ْيطناِن  ناْجتنِنَبوَ  لنعنَعَ ْم تَقْفِعَحونن    3  ﴾وناأْلنناناَ  وناأْلنْ  ن

ِإَن ﴿ املساعد  اخلارجية يف التععام النا عو وم  مث جاء الن قح عق  كتمقان الععقم  الث ين:
 ِذي ن ينْ َتَمونن منا  نن نْلننا ِم ن اْلبقنيِانناِم وناْتَدنٰى ِم  بقنْعِد منا بقنيَقَناَ  لِعَناِي يف اْلِ تناِ   َولٰنئِقين الَ 

بَققوا ون نْ ققعنَحوا ونبقنيَقنَققوا  نحَلولٰنئِققين  نتَققوَ  عنعنقق ْم  ْي ِ يقنْععنققنَقَ َم اَّلَلَ ونيقنْععنققنَقَ َم الَتِعنَققونن .ِإَ  الَققِذي ن اتن
ون ن تقنْعِبَسققوا ﴿ و ومثعققم الت ققعي  واخلقداا ولققبت احلققما  لبايقق   4  ﴾ ون نآن التَققَواَ  الققَرِنيمَ 

 . 5  ﴾احلْنَم ِ ْلبناِيِ  ونتنْ َتَموا احلْنَم ون ننَتْم تقنْععنَمونن 

                                                           

 . 67مور  األن ا     1 
 .170مور  البقر     2 
 .90مور  املائد     3 
 .160 -159مور  البقر     4 
 .42مور  البقر     5 
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ققا﴿ الققتعععم الققذامب الثالاا : الَققِذي ن ينْسققتنِمَعونن اْلقنققْوألن  قنينَتِبعَققونن ﴿ ال1  ﴾ون َقق  َر ي  ِْدِ  ِعْعم 
اَهَم الَعَم ون َولنبِئين َهْم  َوَلو اأْلنْلبنا ِ  ْعقِم ﴿  ال2 ﴾ نْنسنننَم  َولنبِئين اَلِذي ن هندن ونيقنتقنفنَ قَرونن يف ان

 .ال3  ﴾الَسمناوناِم وناأْلنْرِع 

كققققو  إدراك ذاتيققة منفاققعة عققق   ققدر ا ةققار  هنققا إ   ن ا مقققت  مي ينظققر إ  العققق   
الققونحك إذ  ن املعققار  القق  ي ققعر ا  سققان ح ققرور  التو قق  إلي ققا تنقسققم مقق  نيققث 

 اهمعة إ   النيي

ما يقع  قر مقدركام العقق  الب قرف و دواتقم احلسعقية واملاديعقة كالطقب  المجال األول:
 والفي ياء وال يمياء و  واا الاناعام والتجارام واحلر  والفنون املمتعفة.

مققا مي يققققع  ققر مقققدركام العققق  و دواتقققمك وهققو الايقققب الققذف يققققوأل  المجااال الثااااني:
ا  مقققثت ل نقققم مي نتعقققي العقققق  ح قققرور  وجقققود  ح ققق    و حققق ار ليفسقققر حقققم   قققد  احليققق
ومقققدع  يف توجيقققم العقققق  األدوام الت مقققة ملعر تقققم كمقققا هقققوك مققق  هنقققا يقققدمب دور القققونح 

 مقق  يف دااعققم حققراهني  ققد مك وهققذ  الرباهققني الققذف الققونح حدمققبا  املعر ققة املطعوحققةك 
مدركققققة حالنسققققبة لععققققق ك ويسققققتطيع التمييقققق  مققققا حققققني الققققونح الاققققحي، وحققققني األمققققا ري 

 املوهومة.واخلرا ام 
                                                           

 . 114مور   م   ال1 
 . 18مور  ال مر   ال2 
 . 191مور  آأل عمران   ال3 
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إن إغفقققاأل احل قققار  الارحيقققة املعا قققر  اقققذا اها قققب جعققق  ا  سقققان يعقققيو احليقققا         
لعحيققا  ىنحدوديققة احملسققوي مقق  العمققر املققادف مققع إغفققاأل  ققوم الفطققر  الققذف يسققعر 

 السقي لعمعود ح     و ح ار ومي يريقد  ن يستسقعم لعفنقاءك وكقان اقذا ا غفقاأل األثقر 
ة والن عقة الفرديقة القق   مق  ال ثقري مقق  القطيعقة واملظقامل املمتعفققة يف ترمقي  الققيم املادعيقق

  إضا ة إ  ال قاء الذامب وال عور حالن ايام غري السعيد  اذ  احليا .

 :الجانب الجسدي

وهقو األدا  الق  يتحركقان مقاك ومق  مثع كقان اميهتمقا  ، اهسد وعاء العقق  والقنفت     
ولققذلي جققاءم القققيم اهسققديعة م مععققة لتعققي الققققيم حققم مي ينفققي عقق  اميهتمققا  ممققاك 
 ومتاعة ماك وم   مهع ا و حر هاي

ققرن منققِ  اْمققتنْدجنْرمن اْلقنققِوفُّ اأْلنِمققنيَ ﴿القوع ك -1 يقْ  نققاَلوا ﴿ ال1  ﴾ينققا  نحنققِر اْمققتنْدِجْرَ  ِإَن ان
ققاأِل    نَّنب  ققعنة  ميق ن اْلمن ققمُّ حِاْلَمْعقِي ِمْنققَم ونملنْ يقَقْصمن من ننققا ون نْقَ   ننن ينَ قوَن لنققَم اْلَمْعقَي عنعنيقْ

 .ال2  ﴾  ناألن ِإَن الَعمن اْ طنفناَ  عنعنْيَ ْم ون نادنَ  حنْسطنة  يف اْلِعْعِم وناهِْْسمِ 
قا  قنوناكِقَم  ﴿ الاذاء السعيمك -2 نَقام  ميق  لَِيق   ون نْعننقا   َلَ قْم ِ ي ن  ندن  نْد نا لنَ قم حِقِم جن

نناءن تننبَققَر حِالققدُّْهِ  ونِ ققْب،   ققيقْ ْققرََ  ِمقق   َققوِر من ققجنرن   جن ققا تنققْدَكَعونن . ونةن ثِققرينٌ  ونِمنقْ ن كن
قا منننقاِ َع   ليْْلِكِعنين. ونِإَن لنَ ْم يف اأْلن ْقعناِ  لنِعبقْرن    ُّْسِقيَ م َقا يف حَطَوهِننقا ونلنَ قْم ِ ي ن  ي

                                                           

 . 26مور  القا.  ال1 
 . 247مور  البقر    ال2 
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قققا تنقققْدَكَعونن  ثِقققرينٌ  ونِمنقْ ن مي   نييب قققا وناْةقققَ َروا ﴿و ال1  ﴾كن قققتن  نَ عَقققوا ِ َقققا رن ن نَ قققَم العَقققَم نن
قا  نرِيَقاو﴿ال2  ﴾ ِْعمنرن الَعِم ِإن َكنَتْم ِإيَاَ  تقنْعَبَدونن  م   وال3  ﴾ونِمق  َكق ت تنقْدَكَعونن حلْن

نناَكم َماء   َقرنات ا﴿  .ال4  ﴾ون نْمقنيقْ
ققرناٌ  خمُّْتنعِققٌف  نْلونا َققَم ِ يققِم ﴿الققدواء واحملا ظققة ععققر الاققحةك  -3 ْققرََ  ِمقق  حَطَوهِننققا ةن لن

ينة  ليقنْو   يقنتقنفنَ قَرونن  ِلين  ن ونينْسقدنَلو نين عنقِ  اْلمنِحقيِة ﴿ال5 ﴾ِةفناٌء ليعَناِي ِإَن يف ذنب
 .ال6  ﴾  ناْعتن َِلوا النيسناءن يف اْلمنِحيةِ َ ْ  َهون  نذ ى 

قققرْ ﴿النظا قققةك  -4 قققاأٌل  َِبُّقققونن  نن يقنتنطنَ قققَروا ونالعَقققَم  َِقققبُّ ﴿ال7  ﴾ونثِيناحنقققين  نطن ي ِ يقققِم رِجن
ققققققرِي ن  ققققققرنا حقنْيققققققِ ن لِعطَققققققائِِفنين  ونعنِ ققققققْد نا ِإ نب ﴿ال8 ﴾اْلَمَط ي ِإحْقققققققرناِهيمن ونِإْ ناِعيقققققق ن  نن  ن ي

 .ال9  ﴾ وناْلعناِكِفنين ونالرَُّكِع السَُّجودِ 

                                                           

 . 21 – 19مور  املصمنون   ال1 
 . 114مور  النح    ال2 
 . 12مور   ا ر  ال3 
 . 27مور  املرمتم   ال4 
 . 69مور  النح   ال5 
 222مور  البقر   ال6 
 . 4مور  املدثر  ال7 
 . 108مور  التوحة   ال8 
 . 125مور  البقر    ال9 
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ينا حنققيِن آدن ن َاققَذوا  ِيننققتنَ ْم ِعنققدن َكقق ي منْسققِجد  ونَكعَققوا وناْةققرنحَوا ونمين َتْسققرَِ وا  ﴿ةكال ينقق -5
َر ن  ِيننةن الَعِم اَلِ   نْارن ن لِِعبناِدِ  ونالطَييبنقاِم ِمق ن ِإ ََم مين  َِبُّ اْلَمْسرِِ نين .  َ ْ  منْ  نن

 .ال2 ﴾ونتنْستنْمرَِجونن ِنْعينة  تقنْعبنَسو قن نا﴿ال1  ﴾الريْ  ِ 
ققا﴿الرانققة والسقق ونك -6  َققْ  ﴿ ال3 ﴾ونجنعنْعننا  قنققْومنَ ْم َمققبنات ا . ونجنعنْعننققا الَعْيقق ن لِبنام 

ققَر العَققِم  نرن نيْقققَتْم ِإن جن  ا ِإ نب يقنققْوِ  اْلِقينامنققِة منققْ  إِلنبققٌم غنيقْ ققْرمند  ققارن من عنقق ن العَققَم عنعنققْيَ َم النَق ن
. ونِمققق  َرمْحنتِقققِم جنعنققق ن لنَ قققَم الَعْيققق ن  تَقْبِاقققَرونينقققْدتِيَ م حِعنْيققق   تنْسقققَ َنونن ِ يقققِم   ن نقققتن 
ققارن لِتنْسققَ َنوا ِ يققِم ونلِتنْبتقناَققوا ِمقق   و ققد  ةققار ك ال4  ﴾ نْ ققِعِم ونلنعنَعَ ققْم تنْ ققَ َرونن ونالنَق ن

إ  ضرور  مراعا  هذ  القيم كع ا يف إ قار مق   - عر او ععيم ومعم-الن ع 
التقققوا ن مقققع الققققيم األاقققرى حقولقققمي   قققهن هسقققدك ععيقققي نققققاك وإن لنفسقققي 

 ال6 . اد البي قح  وإن ل وجتي ععيي نقاال ال5 ععيي نقاال

                                                           

 . 32 -31مور  األعرا    ال1 
 .12 ا ر مور    ال2 
 . 10 -9مور  النبد  ال3 
 . 73 – 72مور  القا.  ال4 
 .3638ك ر م احلديث 400ص 8 حي، اح  نبانك   ال5 
البندارف  وميد    لرمح  النسائحك  قيم عبد الافارمن  النسائح ال ربىك ا ما   محد ح  ةعيب  حو عبد ا ال6 

 .1991 1حريومك ط  .دار ال تب الععمية/2922احلديث  ك ر م175ص  2كسروف نس ك  
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 ن هذ  القيم وإن حقدم إ سقا ية  رديقة إمي  ن مسقصولية غرمق ا   در ا ةار  هنا      
ومراعاهتا وضبط السعوك ىني اهنا مسصولية ي رتك  ي قا الفقرد واهماعقة واألمقر  والدولقةك 

 ال1 وك  نسب  درتم ومو عم  كع م راا وكع م مسصوأل ع  رعيتمال

 :والتواصلية القيم الجتماعّية

وهقققو غققري  قققادر ععقققر العققيو منفقققردا ومنعقق مي عققق  حقققين ا  سققان اجتمقققاعحع حطبعققمك      
جنسققم م مققا كا ققر  ظرتققم إلققي م وم مققا كققان مسققتانيا ىنققا نعققي مقق  مققاأل ومتققااك ومقق  

 هنا يدمب دور القيم اميجتماعيعة ال  تنظعم هذ  العت امك وم   مه اي

قْر. ون نَمقا الَسقاِئ ن  نقتن ﴿ كامينرتا  -1 قرْ   ندنَمقا اْلينتِقيمن  نقتن تقنْق ن قا الَقِذي ن ﴿ ال2  ﴾تقننقْ ن ينقا  نيقُّ ن
قققققاءنَ  ﴿ال3  ﴾ آمننَقققققوا مين تَقْبِطعَقققققوا  نقققققدن ناِتَ م حِقققققاْلمن ي وناأْلنذنىب  عنقققققبنتن ونتقنقققققونَ ب .  نن جن

 (4) .﴾ اأْلنْعمنرب . ونمنا يَْدرِيين لنعنَعَم يقن ََكرب .  نْو ينذََكَر  قنتننفنعنَم الذيْكرنىب 
قققا ون نِمققققري ا﴿الت ا ققق  والرتانمك -2 ِإمَننققققا  .ونيَْطِعَمققققونن الطَعنقققا ن عنعنققققرب َنبيقققِم ِمْسققققِ ين ا ونينِتيم 

 ال5  .﴾ َْطِعَمَ ْم ِلونْجِم الَعِم مين  َرِيَد ِمنَ ْم جن ناء  ونمين َةَ ور ا

                                                           

 .853ك ر م احلديث 204ص 1 حي، البمارف   ال1 
 . 10 9مور  ال حر   ال2 
 . 264 -263مور  البقر   ال3 
 . 4-1مور  عبت  ال4 
 .9 – 8مور  ا  سان  ال5 
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َعانَ   ون ن نقققرب ﴿حقققرع الوالقققدي ك  -3 قققا  ا ِإَمقققا يقنقققبقْ ْيِ  ِإْنسن رنحُّقققين  نمَي تقنْعبَقققَدوا ِإمَي ِإيَقققاَ  ونحِاْلونالِقققدن
ققا  قنققْومي    ققا َ  ت ونمين تقننقْ نْرمهَنققا ون َقق  َاَمن مهَنققا  نققتن تقنَققق  َاَمن ققَدمهَنا  نْو ِكتن ِعنققدنكن اْلِ بقنققرن  ننن

ننقققا ن القققذُّألي ِمققق قققا جن َمن قققا رنحَقينقققاِ  كنرِن قققا . وناْاِفقققْة ان قققا كنمن  ن الَرمْحنقققِة ون َققق  َر ي اْرمحنَْ من
   ال1  .﴾ نِاري ا

ققا ليتنْسققَ َنوا ﴿املققود  حققني القق وجنيك  -4 عنققمن لنَ ققم ميققْ   ن َفِسققَ ْم  نْ وناج  ونِمققْ  آيناتِققِم  نْن ان
ننَ م َمونَد   ونرنمْحنة    ال2  ﴾إِلنيقْ نا ونجنعن ن حقنيقْ

ْولننْيِ كناِمعننْيِ ﴿، ترحية األوميد -5 دنَهَ  نن اَم يَقْرِضْع ن  نْومين  ال3  ﴾ وناْلوناِلدن
ققِر وناْ ققربْ عنعنققرب منققا  ن نققاحنين  ﴿ ينققا حقَققيننَ  ن ِققِم الَاققتن ن ونْ َمققْر حِققاْلمنْعَروِ  ونا ْققمن عنققِ  اْلَمن ن

قَدكن لِعنَقاِي ون  ِلين ِمْ  عنْ ِ  اأْلََمقوِر . ونمين َتانقعيْر ان قا ِإَن ِإَن ذنب ْقِو يف اأْلنْرِع منرنن  مين ّن
   ال4 ﴾الَعمن مين  َِبُّ َكَ  خَمْتناأل   نَمور  . وناْ ِاْد يف منْ ِيين وناْغَ ْة ِم   نْوِتين 

ققققققْيَتْم ِإن تقنققققققونلَْيَتْم  نن تَقْفِسققققققَدوا يف اأْلنْرِع ونتَققنطيعَققققققوا ﴿ ققققققعة األرنققققققا ك  -6 ققققققْ  عنسن  قن ن
 . ال5  ﴾ نْرننامنَ ْم 

 .ال6 ﴾وناهْناِر ِذف اْلَقْرَبنب وناهْناِر اْهََنِب ونالَااِنِب حِاهْننبِ ﴿نس  اهوارك  -7

                                                           

 . 24 -23مور  ا مراء  ال1 
 . 21مور  الرو   ال2 
 .233مور  البقر    ال3 
 . 19 – 17مور  لقمان   ال4 
 .22حممد مور   ال5 
 . 36مور  النساء  ال6 
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   ال1  ﴾ ِإمَننا اْلَمْصِمَنونن ِإْاون ٌ ﴿ك األاوع  والاحبة النا عة -8
 . ال2  ﴾لنَم  نْ حناٌ  ينْدَعو نَم ِإ ن اْاَدنى اْئِتننا﴿

 ال3  ﴾َةَعوح ا ون قنبناِئ ن لِتقنعنارنَ واونجنعنْعنناَكْم ﴿التوا   والتعار ك  -9

إ  جا ققب هققذ  القققيم  قققد نققرع  ا مققت  كقق  مققعوك يققصدعف حال ققرر إ  هققذ  العت ققة 
 املسارعة يف  ق  ا ةاعامك وه ذا.ولالف هذ  القيمك كال ذ  والايبة والنميمة و 

إن اهقامعي  هقذ  الققيم يف نديثقم - عر او ععيم ومعم-رموأل او  و د هع        
 نب م إلع  نسن م  ات اك املو صون  كنا اك القذي  يقدلفون ويصلفقونك و حا ق م إ  

او امل عاءون حالنميمة املفر ون حني األنبعةال
 ال4 

   :القيم السياسّية

قققيم األحقققر  واألهققم يف هقققذا وهققذ  األلاققم حبنقققاء الدولققة ومسققصولياهتا املباةقققر ك و د ققا  ال
 ياجملاأل

                                                           

 . 10مور  احلجرام  ال1 
 . 71مور  األ عا   ال2 
 . 13مور  احلجرام  ال3 
 ك  حقو القامقم مقعيمان حق   محقد الطقربا ك  قيقم  قار  حق  عقوع او و عبقد احملسق املعجقم األومقط ال4 

 اقرى  هقق.و و  حدلفقاظ1415ك دار احلقرمني/ الققاهر ك 7697ك ر قم احلقديث 250ص 7احلسقيينك  
يف مانف عبد الر ا ك ا ما   حو ح ر عبد الر ا  ح  مها  الانعا ك  قيم نبيب الرمح  األعظمحك 

 هق.  1403.امل تب ا متمح/ حريوم 20153ك ر م احلديث 144ص 11 
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نقنَ م حِاْلِقْسطِ ﴿العدألك  -1    ال1  ﴾ِإَن الَعمن  َِبُّ اْلَمْقِسِطنين  ونِإْن نن نْمرن  ناْنَ م حقنيقْ
نقنَ مْ ﴿ال ورىك  -2  ال2  ﴾ون نْمرََهْم َةورنىب حقنيقْ
ِذِ   ََمَتَ ْم  ََمة  وناِندن   ﴿الوند ك -3 قَعوا ونتنقْذهنبن رَِ َ قْم ﴿كال3  ﴾ِإَن هنب ونمين تقنننا نَعوا  قنتقنْف ن

 . ال4  ﴾ وناْ ربَوا ِإَن الَعمن منعن الَااِحرِي ن 
َم َما اْمتنطنْعَتم مي   َقَو   ﴿إعداد القوع ك  -4  ال5  ﴾ون نِعدُّوا ان
قققد ُّ ميققق ن اْلَمْ قققرِِكنين مَثَ ملنْ يننَقَاقققوَكْم ﴿الو قققاء حاميلت امقققام والع قققودك  -5 ِإمَي الَقققِذي ن عناهن

ققققبُّ  َهْم ِإ نب َمققققَدهِتِْم ِإَن العَققققمن  َِ ُّوا إِلنققققْيِ ْم عنْ ققققدن ا  نققققدنِّ ققققد  ققققْيئ ا ونملنْ يَظنققققاِهَروا عنعنققققْيَ ْم  ننن ةن
 . ال6  ﴾ اْلَمَتِقنين 

 :القيم القتصادية

عت قققة اجملتمقققع والدولقققة والفقققرد حقققاملوارد امي تاقققاديعة والتعقققامتم وهقققح الققققيم الققق  تقققنظعم 
 املاليةك ومن اي

                                                           

 . 42مور  املائد    ال1 
 . 38مور  ال ورى   ال2 
 . 92مور  األ بياء   ال3 
 . 46مور  األ فاأل   ال4 
 . 60  األ فاأل مور   ال5 
 . 4مور  التوحة   ال6 
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ققْبعن ِمققِننين ﴿العمقق   عمققار األرع و عققب الققر   وتنميققة املققواردك  -1  نققاألن تقنْ رنعَققونن من
َقا تنقْدَكَعونن  َروَ  يف َمقنَبِعِم ِإمَي  نعِقيت   ي ا لنقَم احلْنِديقدن . ون نلننَق﴿كال1 ﴾دن نح ا  نمنا نناند ُّْ  نقذن

َعوا  ناحلِ ا ْر يف الَسْرِد وناْعمن  .ال2  ﴾ نِن اْعمنْ  مناحِانام  ون ندي
   ال3 ﴾ونَكَعوا وناْةرنحَوا ونمين َتْسرَِ وا ِإ ََم مين  َِبُّ اْلَمْسرِِ نين ﴿احملا ظة ععر املواردك -2

قققانن الَ قققْيطناَن ِلرنحيقققِم  ﴿ قققا َوا ِإْاقققونانن الَ قققيناِ نِي ونكن ْر تقنْبقققِذير ا . ِإَن اْلَمبنقققذيرِي ن كن ونمين تَقبنقققذي
 .ال4  ﴾كنَفور ا 

 ال5  ﴾ِإَن الَعمن ينْدَمرََكْم  نن تَقصندُّوا اأْلنمنا ناِم ِإ نب  نْهِع نا﴿نفه األما ةك  -3
ققَمر ﴿توثيققم احلقققو  املاليققةك  -4 قق   مُّسن ْي   ِإ نب  نجن ايننَتم حِققدن ققا الَققِذي ن آمننَققوا ِإذنا تنققدن ينققا  نيقُّ ن

ننَ ْم كناِتٌب حِاْلعنْدألِ   ال6  ﴾ ناْكَتَبوَ  ونْلينْ َتب حَقيقْ
ثِققري ا ميقق ن اخْلَعنطنققاِء لنينْباِققح حقنْعَ ققَ ْم عنعنققرب ﴿نقققو  ال ققركاءك  -5 حقنْعققة  ِإمَي الَققِذي ن  ونِإَن كن

 ال7  ﴾آمنَنوا ونعنِمَعوا الَااحلِناِم ون نِعيٌ  َما َهْم 

 

                                                           

 . 47مور  يومف   ال1 
 . 11 - 10مور  مبد  ال2 
 . 31مور  األعرا   ال3 
 . 27 – 26مور  ا مراء  ال4 
 . 58مور  النساء  ال5 
 . 282مور  البقر    ال6 
 . 24مور  ص   ال7 
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قاَلوَهْم ﴿املي انك -6 ونْيٌ  ليْعَمطنفيِفنين . اَلِذي ن ِإذنا اْكتناَلوا عنعنقر النَقاِي ينْسقتقنْوَ ونن . ونِإذنا كن
 ال1  ﴾ نو َو ن َوَهْم َلِْسَرونن 

قر ا اْلونِ قَيَة َكتِقبن عن ﴿الو ية حقاحلمك  -7 يقْ قْوَم ِإن تقنقرنكن ان قدنَكَم اْلمن عنقْيَ ْم ِإذنا نن نقرن  ننن
عنققَم  نِهمَننققا  قق  حنَدلنققَم حقنْعققدنمنا  ِن َقققا عنعنققر اْلَمَتِقققنين .  نمن ْيِ  وناأْلن ْقققرنِحنين حِققاْلمنْعَروِ  نن لِْعونالِققدن

َلو نَم  ِإَن الَعمن  نِ   ال2  ﴾يٌع عنِعيمٌ ِإمْثََم عنعنر اَلِذي ن يَقبندي

إ  جا ب هذ  القيم نرع  ا مت  ك  معامعقة تقصدعف إ  الظعقم وال قرر كقالاو والرحقا 
 وامينت ارك وما إ  ذلي.

ة حدمسققق ا ا نا يققققاملنظومقققة القيميققققة  :والمجتمااااعالدولاااة المشاااتربة بااااين مسااايولية لا
الععمقاء والفق قاء ليسر  ن اما جاايةك  و اجت ادام ععمية  ذلي ةقدن والعقديعة 

و وليقاء التنفيذية هنا ليسر  رارام  ياديعة  و إدارية  ذلي ةدن احل ومة واخلرباءك كما  
 ر ققع مقق  كقق  ذلققي و حسققط يف الو ققر األمققور و  ققحا  السققعطام واملسققصوليامك إهنققا 

ذاتمك إهنا املعايري ال عية ال    م ما اجملتمقع ععقر مقعوك الدولقة واحل ومقة و  قحا  
كم الظققاملك ا كم العققادأل واحلققا ائف والتمااققام ن مققا كعيققاك  يفرع ققون حققم حققني احلققالولق

وحقققني املفققق  التققققحع واملفققق  املقققاج ك وحقققني الطبيقققب النقققاج، والطبيقققب الفاةققق ك والقائقققد 
ال ققجاا والقائققد اهبققانك وكققم هتقق، يف هققذا املعيققار   ققوا    ققا وا هتومققا يف  ققاء األمققةك 

                                                           

 . 3 -1مور  املطففني  ال1 

 . 181 – 180مور  البقر    ال2 
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هعيققة  ققا  ي ققا عنققرت  عنققوان ال ققجاعةك ونققا  الطققائح وكققم هققوى  يققم آاققرونك نققم اها
عنوان ال ر ك وامرؤ القيت عنوان الفاقانة والبيقانك وهقذ  كع قا  قيم  تمعيقة  سعقدم 
يف هصميءك إهنا ن م اجملتمع وليت ن م السعطان ومي ال  اد  اهامعيقةك واجملتمقع إمنقا 

ك يقققدرك ا الاقققاري وال بقققرييبقققين  فسقققم ويقققر ع  اةقققئتم و قققم هقققذ  الققققيم حوضقققو  وحسقققا ة 
ونينمقققا ت قققيع هقققذ  املعقققايري  قققهن اجملتمقققع يفققققد حو قققعتمك ويبققققر ينتظقققر  مقققر السقققعطان 
و تقققوى املفتقققني يف  حسقققط األمقققور  قققا لععقققم ااضقققعا لععبقققة السيامقققة و قققاذ  املاقققاحل 

 والت عي  ا عتمح.

لفياقق  األوأل  مققا الدولققة  ققهن رعايققة هققذ  القققيم وغرمقق ا يف  فققوي األجيققاأل يَعققدع ا     
واألهقم حقني الدولقة الراةقد  القق  ت قعر حثقق  األما قة  ققا  ةقعب ا و تمع قا وحقني الدولققة 

 ال  مي تنظر إ  ةعب ا إمي كج ء م  مواردها و دا  م   دوام ا  تا  لدي ا.

واملرعك الققو  وال قعفك الاحة  وكذلي الدوأل ّرع ىنران  خمتعفة؛ إن اجملتمعام     
امقق مك ل قق ع إ ققار  السيامققح  ويف حعققة األنيققان ي ققون اجملتمققع  ويققا ىنبادئققم و يمققم ّو
ضققعيف ويتعققرعع لعن سققامك وهنققا يققدمب دور اجملتمققعك كمققا  عقق  العقق  حقق  عبققد السققت  
ومعقققم ععمقققاء األمقققة ووج اؤهقققا يف تاقققحي، الدولقققة ودعم قققا نقققم و فقققر مقققدار   مقققا  

كان الع ت   نا ترب  وتتدكد مسصولية الدولقة يف حنقاء  تمع قا وتقويتقم املاوألك  ما إذا  
ور ققع مسققتوى ةققعب ا وتوعيتققم نقو ققم وواجباتققمك ور ي ال اويققة يف كقق  هققذا حنققاء املعققايري 

ويف ال عية ال  تونعد الر ف العا  وتاون ااويعة اجملتمعيةك وهذا ما يفععقم الققاد  القروعادك 
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هققققذ  الق ققققية مقققق   و   الققققذي  لععققققون -م الاققققت  والسققققت ععققققي -مقققققدعمت م األ بيققققاء
َقمْ ﴿ مسقصولياهتم ن ان قاِن  قنْوِمقِم لَِيبقنقنيي قْعننا ِمق  َرَمقوأل  ِإمَي حِِعسن َهقون الَقِذف حقنعنققثن ﴿ال1 ﴾ونمنقا  نْرمن

يِ مْ  عَققو عنعنققْيِ ْم آيناتِققِم ونيقَقق نكي َ ْم يقنتقْ القققيم هققد  كبققري مي إن حنققاء  ال2  ﴾يف اأْلَميييققنين رنَمققومي  ميققنقْ
ك وم  النانية العمعية مي حقد تن ة حم إمي الدولة ح   مصمساهتا واجملتمع ح    عالياتم

ل ققق  مصمسقققة ن وميقققة  و  تمعيقققة  ن ت قققع اقققا منظومقققة ناكمقققة مققق  الققققيم حقققددوام 
 احعقققة لعتحققققم والقيقققاي مقققع األاقققذ حنظقققر اميعتبقققار الفقققوار  الطبيعيقققة حقققني كققق  مصمسقققة 

العسقققق رية جتعققققف عقققق  املصمسققققة السيامققققيةك واملصمسققققة الاققققحية  و اققققرىك  املصمسققققة
جتعقققف عقققق  املصمسققققة الرتحويقققة  و التععيميققققةك وه ققققذاك وهقققذ  الفققققوار  ينباققققح  ن تف ققققم 
ىنسققققتوى ا  ققققار التمااققققح دون التققققدثري ععققققر ونققققد  املنظومققققة القيميققققة لعمجتمققققع يف 

 .إ ارها ال عح

األمققاي الققذف تت قق   ععيققم القيميققة و العقديققة تعققدع املنظومققة  :الخاتمااة وأهاام النتااائ 
ح ققق   حعادهقققا الثقا يقققة والسيامقققيعة وامي تاقققادية والرتحويقققةك و قققد ا رت قققر األمقققة املسقققعمة 

مي  ّا جيقا   املبادئ العقدية حاملبادئ القيميقة منقذ العحظقام األو  لنق وأل القونحك ا رتا قا  
 ن    يم تاور لعفا   و التماي .

                                                           

 .4إحراهيم مور   ال1 
 . 2مور  اهمعة   ال2 
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املعيقار ال ععقح القذف   قم حقم اجملتمقع ععقر مقعوك والقيميقة  تعد املنظومقة العقديقة      
تمققققع  فسقققققم   ققققرادا و ن احقققققا الدولققققة و ج  هتققققا ومولفي قققققاك كمققققا هقققققو معيققققار لسقققققعوك اجمل

  حقققاألداء عقققوهاعقققامك هقققذا املعيقققار القققذف يتسقققم عقققاد  حالوضقققو  والبسقققا ة أل قققم مي يَ 
إ م اجملتمقع القواعح القذف هر ك التمااح الد يمك إ م يرا ب األداء العا ك والنتائج الظا

وحققني املفقق  الاققاد  واملققدعح املنققا مك وحققني  نيعقق  حققني احلققاكم العققادأل واملسققتبد الظققاملك
الطبيققب وامل نققدي واملععققم املققتق  وحققني ا اققر امل مقق ك وحنققاء ععققر هققذا يتققدا  حلمايققة 

 إ  ذلي. فسم حومائعم اجملتمعية و دواتم السيامية يف امياتيار وامي تما ك وما 

 مستويامي رحعة م  العقدية والقيمية تت ون املنظومة 

 املنبثقة م  هويعة اجملتمعك وآ رتم ال ععيقة الق  لتمقع نواقاك متاأل المستوى األول:
 .وهح ال  ن   تسميت ا حالقيم ا نا ية

مثق  القيم احملورية ال عيةك وهح األماي الذف تب  ععيقم كق ع الققيمك  المستوى الثاني:
 الععم.العباد  و الرمحة و 

وهققح القق  ت ققون  مامققا جملموعققة مقق  القققيم القققيم احملوريققة النسققبيةك  المسااتوى الثالاا :
جقيوك و يمقة العقدأل حالنسقبة لعق قاءك تتععم يف  األ حمددك مث   يمة الققوع  حالنسقبة لع

 وهح ال  تسمعر حقيم اجملاميم.
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تتععقققم حالسقققعوكيام التفاقققيعية كالرياضقققة الققققيم الفرعيقققةك وهقققح الققق   المساااتوى الراباااع:
 والف  واألات  التوا عية و وها.

القيميقققة  ي قققا ونقققد  النسقققيج اجملتمعقققح و ظرتقققم لعقققدي  العقديقققة و املنظومقققة ت ققق         
وال ققون واحليققا ك وتاققو   ي ققا  هدا ققم ال ععيققة القق  يعتقققح نواققا ويناضقق  مقق   جع ققاك 

جملتمقققعك إضقققا ة إ  إم ا يقققة التنبقققص حسقققعوك وهقققح كقققذلي ت قققبط العت قققة حقققني الدولقققة وا
  ف  رار  و ندث  ارئ.اجملتمع وردع   ععم إ اء 

وهققح كقققذلي مصةعققر ععقققر مسقققتوى الققوعح العقققا  لعمجتمققعك و مونقققمك و هدا قققمك       
ومنققط عت اتققمك وكققذلي ت قق   الدا عيققة الذاتيققة واهمعيققة لعتايققريك  عيسققر هنققاك نركققة 

 إمي واا ر يد متفم ععيم م  القيم احملرعكة.  ررية م ما ااتعفر  ماليب ا

األن قا  التمااقية القيميقة  ومقع و مشق  مق  العقديقة و م  هنا ت ون املنظومقة        
معايري اهود  الوليفية ال  ترك  ععر اها ب ا جرائح  و ا دارفك كما  هنقا متانقة  و 

ة ال  ت قون يف العقاد  الد يق لدى عامعة اجملتمع وهح حذلي تت ام  مع املعايري الععمية
اا ة لعم نيني و  حا  امياتااصك وهذا الت ام  حني الر ف العا  واخلرب  اخلا قة 

 هو الذف ي     دا  الن وع املن ود.

***** 
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 :المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

  األن قققا  السققققعطا يةك ععققققح حقققق  حممقققد الباققققرف الباققققدادف املققققاوردفك دار ال تققققب
 .1985 1حريومك ط الععميةك

  اميمققققتمت  والرتكيققققب اميجتمققققاعح يف اميمققققت ك د عبققققد اهبققققار السققققب ا ك دار
 .2003وائ /عمعان 

  الرتاث وااويعقةك عبقد الع يق  التقولرفك املنظمقة ا مقتمية لعرتحيقة والععقو  والثقا قة-
 .2011 -إيسيس و

 و تك د م لعن ر/ت التحرير والتنويرك حممد الطاهر ح  عاةورك دار محنون. 
  تفسقققري احققق  عطيقققةك املسقققمر احملقققرر القققوجي  يف تفسقققري ال تقققا  الع يققق ك ا مقققا  عبقققد

 .2007احلم ح  عطية األ دلسحك و ار  األو ا  وال صون ا متمية/  طر
   تفسقققري الطقققربفك املسقققمر فجقققامع البيقققان يف تفسقققري آف القرآنفكا مقققا  حممقققد حققق

 املعار / مارك د م. جرير الطربفك  قيم حممود حممد ةاكرك دار
  تفسري القرآن العظقيمك ا مقا  ا اعيق  حق  كثقري الدم ققحك  قيقم ماقطفر السقيد

 دار عامل ال تبك الرياع. 1ري ك طوآا
 ك د نسقققق  حممققققد عيسققققر عبققققد 489الثقا ققققة ا مققققتمية والتحققققديام املعا ققققر  ص

 .2ط 2006الظاهر وآارونك جامعة  طر 
   كتقققا  األمققة/  طقققر العقققدد ا  السقققامرائحك  نققوار نقققوأل الققرتاثك د  عمقققان عبقققد الققر

170. 
 م تبققة ال ققرو   درامققام يف الققر ف العققا  مقارحققة ميامققيةك د نامققد عبققد املاجققدك

 .2003 ك1الدوليةك ط
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 ال تا  اهقامعح/  ر درامام يف ال بط اميجتماعحك د  ارو  حممد العادلك  دا
 .1985القاهر  

 2000العرحية   مدكورك دار الثقا ةك عبد احلميد درامام يف العقيد  ا متمية. 

 لعف قر ا مقتمحك   قا   قىي الطالقبك املع قد العقاملحدلي  التدريب القيقادفك د ه
1995. 

  النسقائحك  قيقم  مقا   محقد حق  ةقعيب  حقو عبقد القرمح ا مقن  النسقائح ال قربىك
ك 1دار ال تقب الععميقة/ حقريومك ط  سق كعبد الافار البندارف  وميد كسقروف ن

1991. 
 حممققد     ققدر الققدي  ععققح حقق     العقق  احلنفققحك  قيققم  محققد  ةقر  الطحاويققةك

دار البيقار / هقق.   1418  ن ا متمية واألو ا / السقعوديةكةاكرك و ار  ال صو 
 .1977حريومك 

  ا مقققا  حممقققد حققق  نبقققان  حقققو نقققا  التميمقققح البسققق ك  قيقققم  قققحي، احققق  نبقققانك
 .  1993 ك2ط ة الرمالة/ حريومةعيب األر صوطك مصمس

 ماققطفر الباققاك . مققد حقق  إ اعيقق  البمققارفك  قيققم د ققحي، البمققارفك ا مققا  حم
 .1987 ك3دار اح  كثري/ حريومك ط

 ققصاد عبققد    احلجققا  النيسققاحورفك  قيققم حممققد ققحي، مسققعمك ا مققا  مسققعم حقق 
 البا حك دار إنياء الرتاث العر / حريومك د م.

   ومنققاهج املت عمققنيك حممققد عيققاش ال بيسققحك العقيققد  ا مققتمية يف القققرآن ال ققر
 .1995دار احلسا / حاداد 

  1954القاهر   ععم النفت اميجتماعحك  صاد الب ح السيدك دار الف ر العر ك. 
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 اهقويينك  قيقم    احلرمني  حو املعقال عبقد املعقيغياث األمم يف التياث الظعمك إما
 .  2014 ك4الدكتور عبد العظيم الديبك دار املن ا ك ط

 ك و ار  ال ققي  ل ققي  عبقد القرمح  حق  نسق  آأل قت، اجمليقد ةقر  كتقا  التونيقدك ا
 .2007األو ا  وال صون ا متمية /  طر 

  / ك د 1ط  جقدع ك  عسقفة الرتحيقة ا مققتميعةك ماجقد عرمقان ال ققيت ك دار املنقار
 .م

  عبقد الع يق  القدي   اعد األن ا  يف إ ت  األ قا ك عق القواعد ال ربى املومو  حقو
ح  عبد الست ك  قيقم   يقم كمقاأل محقاد و عثمقان هعقةك و ار  األو قا  وال قصون 

 ا متمية /  طر.
  ال عيعامك  حو البقاء ال فقوفك  قيقم د عقد ان درويقوك وحممقد املاقرفك مصمسقة

 .1995الرمالة/ حريوم 
  /2003الرياع  لسان العر ك اح  منظور حممد ح  م ر ك  دار عامل ال تب. 
 مصمسقققة الرمقققالةك  ام الدوليقققةك د مقققعيد حممقققد حا اجقققةكاملبقققادئ األمامقققية لععت ققق

 .1985 1ط
  مبققققادئ ععققققم السيامققققةك د  ظققققا  حركققققامك و دعثمققققان الققققروعا ك ود حممققققد احلعققققو ك

 .1999م تبة العبي ان/ الرياعك 
    حممقد النجقدفك  محد ح  تيميةك هع عبقد القرمح  حق  موا  تاوى ةي  ا مت

 .هق1404امة العامة ل صون احلرمني ال ريفنيك الرئ
 والثقا ة/  طر.  عت  لعف ر  ك1احمل م يف العقيد ك حممد عياش ال بيسح ط 
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   مدار  السال نيك ا ما  اح   يم اهو يةك  قيم حممد نامقد الفققحك دار ال تقا
 .1972العر /حريوم 

 الونقد  العرحيقةك  مركق  درامقام كمقدا  إ  الققرآن ال قر ك د حممقد عاحقد اهقاحرف
 .2007ك 2حريوم ط

  لفتقا ك  عقة املسقعم امدا  القيمي ا ة الية وحماولة التد قي ك مقيف القدي  عبقد
 .1998 89ا 23املعا رك مج

  ال يبا ك مصمسة  ر بة/ مار د م مسند ا ما   محد ح  ننب. 
  قيقققم  ماققنف عبقققد القققر ا ك ا مقققا   حقققو ح قققر عبقققد القققر ا  حققق  مهقققا  الاقققنعا ك 

 هق.1403محك امل تب ا متمح/ حريوم نبيب الرمح  األعظ

  حقو القامقم مقعيمان حق   محقد الطقربا ك  قيقم  قار  حق  عقوع املعجم األومقطك 
 هق.1415 او و عبد احملس  احلسيينك دار احلرمني/ القاهر ك 

  2008حريوم  محد خمتار عمرك عامل ال تب/ معجم العاة العرحية املعا ر ك . 
 احقراهيم القيسقحك  ا  ددم يف القرآن ال قر ك مقرواناملنظومة القيمية ا متمية كم

 .6ا 22دورية درامام الععو  ا  سا ية/ األردنكمج
 الومقيعة/ دار   ك5مومقوعة   قر  النعقيمك  قاحل حق  محيقد و عبقد القرمح  معقوع ك ط

 جدع .


