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 :  المستخلص

بددي   االختالفددا  رهددا تتال دديم اولددة و ددق عسددل مددام للمعهددي المفدداهيمل للعيمددة  والتددل ملددي   ل هدد ه هددلا ال  دد 
التدل تعيدل فهمهدا لابد اب  الصدعواا  لل تد ن  امد   دأعه والتلالمعاعل  وهلا ل  يتأتي إال بمههجية و عساق فلسفية  

وفددل بدد يل الوإددوه إلددي هدد ا الهدد ه امتمدد  ال ا دد  ملددي المددهه  مددل ومالقتدده بالتهميددة  الكامهددة وءاا اال دد راب العي
التهموية ل  تكون عاجعة إاّل إذا  خدل  فدل امت اءاتهدا اىولدي مسدايرن المه ومدة الت ليلل   ي  توإل إلي  ن الخ ط 

العيميددة لكددل مجتمددق  والددلى ال يتددأتي لهددا إاّل بددالفهم السددليم لسددلم العدديمك وملددي الهسددل الددلى  م ههددا مدد  معرفددة التسلسددل 
 إن االقتصداد ة والسيابدية واىخالقيدة  الوجودى والمعرفل  وهو ما يت  د بم اعة اإلعسان إزاا العديم فدل كافدة الميدادي 

التهمية ال عيعية تت عل فل ءفق مستوى طاقا  اإلعسان  للوإوه به إلي  الة م  اإلب اع واالبتكاء  غير  ن ذلك لد  
  ة قيمي غال ًا ما تكون عصل إليه إاّل م  طريل إ  اع الع ي  م  ال اجا   والتل 

ير بدهف  الهسدل فدل فهمهدم فاق م  ق دل  فدراد المجتمدق الوا د   ملدي السد الة م م االتفل     ث اال  راب العيمل
إعهدا إذا لدم ع  دم وع د ط اله دام العيمدل ملدي هدلا الهسدل  فدتن العديم بدت خل فدل فو دي ال   مد  مع اهدا    لعيمة ما

 توإددلها إلددي وبت دديق مهددا ال ريددل الموإددل للتهميددة  ذلددك ىعهددا فعدد عا اله ددام العيمددل الددلى هددو بم ابددة ال وإددلة التددل
 التهمية 

  تسلسددل العدديم  المه ومددة العيميددة  خصوإددية العدديم  فو ددي العدديم  الخ ددط اال دد راب العيمددلالكلماااا الماتاحيااة: 
 التهموية   
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 اإلطار العام للبحث:  1
 المقدمة: .1.1

 ن اللفظ ابتخ م  اع ابتخ ام لفظ "العيمة" فل مجاه االقتصاد  ي  ترت ط قيمة بلعة ما بم ى ال لب مليها  غير 
 فل مجاال   خرى كاىخالق والمه ل وفلسفة الف  والسيابة والتشريق وال ي  والتراية 

ومليه فع   إ ح لكل مجاه عم ا  و عسعا خاإا به فل المعهي المفاهيمل للعيمة  ولك   ال تعتعد ون  ن ذلدك  جعلهدا 
مددد   يدد  العلددو والتسلسددل  والدددلى يدد دى بدد وء  إلدددي  ععتددره بهسدد ية العدديم والتدددل تعودعددا إلددي مدد م التمييددد  بددي  العدديم

اال  راب العيمل؟  ىن لكل قيمة  إدلية ولكدل قيمدة مشدتعة م اعهدا فدل تسلسدل العديم  فدال  صدح إطالقدا  ن تصد ح 
 العيم اىإلية "الغائية" قيم مشتعة "وبيلة" 

كللك ال ي  قيمة  إلية ال  صدح  رائم هل قيمة  إلية  ولك  ال  جب اتخاذها ذءيعة الءتكاب الج -م الً  -فال رية 
إطالقددا اتخدداذ  ذءيعددة لك ددل  ريددة الفكددر والتفكيددر كمددا بدد ا وا دد ًا فددل  م لددة م يدد ن مدد  تدداءي  الفكددر اإلعسدداعل العدد  م 
والمعاإر  لللك ال يه غل الخلط بي  العيمة اىإدلية والعيمدة المشدتعة  فدتذا مدا فعلهدا ذلدك فده   فدل الواقدق ع  دل مدا 

" مددد   ن الغا دددة ت دددرء الوبددديلة  فدددتذا كدددان هدددلا مفيددد ًا فدددل السيابدددة  فتعددده مددد  الها يدددة اىخالقيدددة لمي يدددافيل"عددادى بددده 
مرفددو   ىعهددا ع ددوه العيمددة الغا ددة وهددل قيمددة  إددلية "بددعادن اإلعسددان" إلددي قيمددة وبدديلة ت دداءب هددلا اإلعسددان بهدد وا 

إلدي غا دة  ىعده إذا كدان ت دوه العديم اىإدلية إلدي قديم وارا ة باه  وكللك فتن هلا ال  عهل  ن تت وه العيم المشدتعة 
مشددتعة خ ددأ  خالقددل  فددأن الع دد  كددللك خ ددأ الن العدديم المشددتعة والوبددائل ال  صددح  ن تت ددوه إلددي غا ددا   فالمدداه 
قيمة مشتعة وج  م   جل بعادن اإلعسدان   مدا  ن يت دوه هدو فدل ذاتده إلدي غا دة فهدلا خ دأ ىن اإلعسدان ي د   بجمدق 

 العتفاع به   م يت وه اىمر إلي جمق الماه للماه ذاته والم اف ة مليه وم م إعفاقه واالعتفاع به الماه ل

فتذا ما وإلها إلي الع ءن ملدي فهدم وت  يدل هدلا التسلسدل العيمدل فتعهدا بده عل تهميدة مسدت امة ملدي كافدة المسدتويا  
قليل  وه بعض العيم وكيف  ن مد م العد ءن ملدي تمييد   وكافة اىإع ن  إذ لو  عها ععود قلياًل إلي ما   رعا إليه ق ل

تسلسلها بيعيل التسلسل العيمدل  و بالتدالل فلد  تت عدل التهميدة فدل كافدة الميدادي  السيابدية واالقتصداد ة واىخالقيدة  
 ىعها ال ععره التسلسل الوجودى والمعرفل اللى يت  د بم اعة اإلعسان إزاا العيم فل تلك الميادي  

 مر  عودعا إلي طر  هلا الس اه  كيف  م   ال  راب العيم  ن   ون مائعا للتهمية؟ هلا اى

ال  دددك  ن  غلدددب الخ دددط التهمويدددة تعتمددد  فدددل عسدددعها العدددام ملدددي تهيةدددة اإلعسدددان لخلدددل تهميدددة مسدددت امة ملدددي كافدددة 
علدي بد يل الم داه  إذا اىإع ن  وهلا ل  يت عدل إال برفدق المسدتوى العيمدل لدللك اإلعسدان  تدي تسدهل هدل  المهمدة  ف

ف ددل اإلعسددان ع واتدده فددل جمددق المدداه ملددي إعفاقدده  فتعهددا لدد  ع عددل بهدداا الل هددة اىولددي والرئيسددية للتهميددة  ىن تكدد   
اىمواه مه  فةة مدا بدي دى إلدي ازد داد مسدتوى الفعدر بهسد ة ك يدرن  والدلى بدي دى بد وء  إلدي اعتشداء الجهدل والمدر  

 وتغلغل السرقة   ال 

ن الع ءن ملي معرفة التسلسل العيمل هو بم ابة "المي روب وب" اللى  ست يق به كل إعسان  ن  صل إلي م ى إذًا فت
 ملي غير  ومتجاوزًا ل رياتهم  اتجاهه للموقف السليم م   ى قيمة  و ن موقفه م  هل  العيمة لم     موقفًا م  راً 
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 مبرراا الموضوع: .1.1

ال   ددل  فالوإددوه إلددي تهميددة  عيعيددة قدد   ءهددل الك يددر مدد  الدد وه   يدد  إن فددك   عت ددر مدد  الموا دديق الم يددرن للجدد ه
 الشفرن الرئيسة لهل  المش لة يتوقف ملي   ط العيم   

 مشكلة الدراسة: .1.1

 تت  د مش لة ال ءابة فل ال  ابية التل ت يط بالمعهي المفاهيمل لعيمة ما  -

فددددة التدددد ء، العيمددددل  والددددلى يهشدددد  مهدددده مددددا  عددددره الصددددعواا  التددددل قدددد  تواجدددده الك يددددر مدددد  اى ددددخا  فددددل معر  -
 باال  راب العيمل  واعهياء الخ ط التهموية  

 الهدف العام: .1.1

م اولة و ق عسل مام للمعهي المفاهيمل للعيمدة  والتدل ملدي   رهدا تتال دي فيهدا الخداله واالخدتاله بدي  المعداعل  
ي لل الصعاب التل تعيل فهمها لاب اب الكامهة وءاا  وهلا ل  يتأتي إال بمههجية و عساق فلسفية  واللى م   أعه  ن

 اال  راب العيمل ومالقته بالتهمية  واللى  عت ر العائل الرئي  فل طريل التهمية 

  بيستخ م ال ا   المهه  الت ليلل  والمهه  التاءيخل  المنهجية: .1.1
 تحديد المصطلحاا: .1

ا دد رب  وهددل تددله ملددي  الددة مدد م ا دد راب  بددم  جمعهددا ا دد رابا   مصدد ءها معنااى اطضااطراب:  .1.1
 االبتعراء  وفو ي وال لة  إخب وجل ة  ويعاه اىمر اختل ا  رب 

 معنى " القيم لغة ": .1.1

 (1981-1980)ال اوى   بالكسر مفرد " قيم م  " قوم " و " قام المتاع ب لا  ى تعّ لل قيمته به "  العيمة 

)ال ه داوى  والعيمة  الد م  الدلى  عدوم بده المتداع   ى  عدوم معامده  والجمدق  العديم  وقومدل المتداع  جعلدل لده قيمدة  
1996)  

والعيمة فل اللغة تأتل بمعان م ن  تأتل بمعهي التع ير  فعيمة هل  السلعة كلا   ى تع يرها كلا  وتأتل بمعهدي ال  دا  
 مر  ععوه فالن ماله قيمة   ى ماله   ا  ملي اىمر ملي  

 ى يهد ى لامدوء اىك در  ( إن هذا القرآن يهدي للتاي هاي أقاوم )وتأتل بمعهي االبتعامة واالمت اه   عوه تعالي 
 قيمة  "  ى لاك ر ابتعامة " 

المجددداال   فعددد  تهومدددل المعددداعل ع دددرًا ىن مصددد لح " العيمدددة " يددد خل فدددل ك يدددر مددد    تعريااال القيماااة ا:اااط حا :
االإ ال ية له ب سب المجاه اللى ي خل فيه  وا سب اله رن إليه  إال  ن ما يهم ال ا د  ههدا هدو إرهداء المعهدي 

مليدده فددتن  االإدد ال ل الشددامل لهددلا المفهددوم   تددي ال تتسددق الدد ائرن وع تعدد  مدد  الغا ددة المعصددودن مدد  هددل  ال ءابددة 
واعي  والمعدددايي  تهشدددأ فدددل جمامدددةن مدددا  ويتخدددلون مههدددا معدددايير لل  دددم ملدددي اىممددداه العيمدددة هدددل " مجمومدددة مددد  العددد

واىفعدداه الماد ددة والمعهويددة  وتكددون لهددا مدد  العددون والتددأ ير ملددي الجمامددة ب يدد   صدد ح لهددا إددفة اإللدد ام وال ددروءن 

                                                           

   ءاجق مص لح )ا  راب( فل معجم المعاعل ملي الموقق www. almaany.com . 
   8بوءن اإلبراا  اآل ة   
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 هدد افها وم لهددا العليددا"والعموميددة  و ى خددرو، مليهددا  و اع ددراه مدد  اتجاهاتهددا  صدد ح خروجددًا مدد  م دداد  الجمامددة و  
 (1986)بركا   

 (1981-1980)ال اوى   . ى اءتفاع الشلا م  مو عه إلي مو ق آخر، التهمية م  الهموالتنمية لغة:  .1.1

هددل ممليددة ديهامي يددة تتكددون مدد  بلسددلة مدد  التغيددرا  الهي ليددة والوريفيددة فددل المجتمددق  وت دد ث  التنميااة ا:ااط حا :
عتيجة للت خل فل توجيه  جم وعومية المواءد المتا ة للمجتمق  وذلك لرفق مستوى ءفاهية الغال يدة مد   فدراد المجتمدق 

  فالتهميدة هدل  (2015) بدو الهصدر   قصدي م  طريل زيادن فاملية  فراد  فل ابت ماء طاقا  المجتمق إلي ال د  اى
تهمية طاقا  اإلعسان إلي  قصي    مست اع   و  عها إ  اع ال اجا  االجتمامية لإلعسان  للوإوه باإلعسان إلدي 

  دون م د ع  (  عال ظ هها  ن التهمية تتوجه إلي طاقدا  اإلعسدان  تدي2003مستوى معي  م  المعيشة ) بو كريشه 
  والتدل تعت در مد  الم فد ا  الرئيسدة فل مجاله  وهلا ل  يتأتي إاّل  بت  اع      اجاته م ل "ال اجا  االجتمامية"

ل  ط العيم ومهعها م  اال  رابا   إعها لكل عكّون قام ن بليمة فل الدراط بدي  التهميدة والعديم  البد  مد   ن عشدتغل 
ملدددي  لعدددة الوإدددل بدددي  هدددلي  المفهدددومي  والدددلي  ال يت ععدددا إاّل بوجدددود اإلعسدددان  والدددلى مددد   جلددده بدددخر  الخ دددرا  

 وية  وو عل الموازي  ل  ط العيم  إلعجا  الخ ط التهم

 خصو:ية القيم....وتحقيق التنمية: -1

التععي   تت اخل فيها موامل ك يرن  ماد ة وعفسية وتعهيدة  إن مسألة التهمية فل  ى مجتمق م  المجتمعا  ق ية بالغة
إديتها ال عافيدة وال يهيدة  وديهية  إال  ن كل هلا  م   إ الته إلي مامل ءئدي  هدو العديم وخصو  واجتمامية واقتصاد ة

 العيم هل الهوية اإلعساعية  واإلعسان هو مص ء كل تلك العوامل  ىن

التهمية مملية ال تت عل إال إذا قامل ملي إءادن مجتمق  ملك وميًا مميعًا بشخصيته التاءيخية  وقيمه الرابخة  فهل  
تت دم  كدل  ال يويدة لامدة  ولدلا فتعهدا  جدب  نوم فومدة ومسدّيرن مد  ق دل مجمدوع العدوى  م بسة عابعة م  الد اخل 

فةدة وكدل ط عدة اجتماميدة  ب يد    دون هد الا   بعاد ال يان االجتمامية وطاقا  اىمة التل يه وى فيها كل فرد وكل
الجهود العامة واقتسام  مراتهدا  ولمدا كاعدل العديم بخصوإديتها تشدمل كدل م داهر ال يدان  كلهم م موي  للمساهمة فل

التهميدة   إلدي م  العيم السامية للفرد والمجتمق  ومد  فهمهدم لل يدانك فتعهدا هدل التدل تعدود ا  وتجس  التع يرومستوياته
الهاميدة ابدتعاءن ع دم التهميدة مد  دوه  خدرى متع مدة لدم  وت فل مليها بمتها اإلعساعية  ومهد ما  اولدل بعدض الد وه

 .مهاىن هل  اله م لم تك  مهسجمة مق قي تهجح فل ت وير عفسها 
                                                           

   تتوبط هل  ال اجا  السلم الهرمل اللى افتر ه  براهام مابلو فل ع ريتهmaslow hierarchy of needs   ي    اء فل هل   
اله رية الهفسية  ن االبتكاء و ل المشاكل واللى  أتل فل  ملي هرمه  ل  عصل إليه إاّل بت عل  اجا   خرى لإلعسان  والتل ب  ها 

ل تأتل فل قام ن الهرم   م  اجا  اآلمان   م "ال اجا  االجتمامية" المتم لة فل الص اقة والعالقا  اىبرية بال اجا  الفسيولوجية وه
واىلفة الوج اعية   م تأتل  اجا  التع ير  واع   ن يت عل ذلك تأتل ال اجة لت عيل اللا  والتل بها يت عل االبتكاء و ل المشاكل  

خ ط التل عسعي ىن ع هل بها اإلعسان للوإوه إلي التهمية  وخلل معلية م تكرن قادءن ملي  ل عستر   م  هل  اله رية إلي  ن ال
ة المشاكل  ل  ععره طريعها إاّل بمروءعا ملي مرا ل ععتم  فل  غلب  عساقها ملي بهاا العيم ومعرفة  ولوياتها فل الهرم "المابلوى"  خاإ

لهرمل  إ افة إلي المراتب الخمسة اىولي  مرت تي   و دءجتي  هما ال اجا  الجمالية  و ن  براهام   اه فيما بع  إلي بلم ال اجا  ا
 ع ر إلي   وال اجا  المعرفية  وهما مرت تي  تتعلعان بالعيم الوج اعية والععلية التل م   أعها  ن ت عل التهمية ملي كافة اىإع ن 

ع رية مابلو  م يهة الموإل  عموذجا  فرا  م ا  فا ل ال ياتل  مجلة  ال اجا  اىبابية لس ان العراق وت   ا  إ  امها فل  وا
  14  اإلإ اء 1 المجل  2012آداب الكوفة 
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لعدد  آ ددر  دوه العددالم ال الدد  اليددوم التهميددة فددل بعدد ها المددادى  م دد ية بددالعيم اىخالقيددة والرو يددة  فالهددارر فددل  دداه 
المجتمدددق العدددالمل اليدددوم  الدددلى قتلتددده اله مدددة االبدددتهالكية واللي راليدددة المتو شدددة واله امدددا  ال ائفيدددة والمله يدددةك يددد ء  

إعه فدل تداءي  اإلعسداعية ومد  دون  دك لدم »إلي دءجة  م   لها معها العوه  بو و   ن ال شرية فع   بوإلة العيم  
وملدددي الدددرغم مددد   هميدددة العددديم  فدددل التهميدددة  فدددتن  (2016)الخ ي دددل   «   ددد  مددد  العددديم بالعددد ء الدددلى عشددده   اليدددوم

تد وء  دوه اىو داع السيابدية واالقتصداد ة  وال  اله وا  والم تمرا  التل مع   لمهاقشة مسائل التهمية كاعدل  غلب
االجتماميددة إال إذا كددان لهددا بعدد  اقتصددادى  مغفلددًة بددللك العدديم بخصوإدديتها المجتمعيددة  تكدداد تت ددرق إلددي المشدد ال 

  وال يهية  واللى  عت ر  ال ا   العام ن اىبابية فل  ى بهاا تهموى 

تع ددل  ة هددل السدد ب فددل تخلفهددا  و عهددا   تددي تت ددوء   جددب  ن ن  عافددا  اىمددم المتخلفدد يددرى بددا  ون  جمعددوا ملددي
العولمدة تت دم  ممليدة ععدل  عافدة مد   دأعها   عافا  اىمم الغراية المت دوءن  ومد  ههدا ء ى ال ا د  ميشديل بدوءتر  ن

و در    ن تف ل إلي تجهي  ال عافة  وم   م تيّسر ملي ال لد ان إم اعيدة التغلدب ملدي السدل يا  ال عافيدة والجغرافيدة
الدد ولل  وارعددام  اىمددم المت دد ن للمسددام ا   اىع رواولوجيددون العدداملون فددل م بسددا  التهميددة والت ددوير  م ددل ال هددك

وال ددرام   العددراء بددالعيم ال عافيددة التددل  جددب  ن تتجّلددي فددل ممليددا  ءبددم السيابددا  واإلغا ددة  ملددي تعريددع إددّهاع
معيهدة بهد ه تع يدد  التغييدر ال عددافل فدل ال لدد ان  ء يهددم  مد  تدد خال التهمويدة  وكدللك مهدد  تهفيدلها  وكددان ال بد   فدل 

  (2005)جاله   التل ت لب قرو ًا  و مسام ا  

إن ال ا د   شدداطر إلددي  دد  ك يددر وجهددة اله ددر التددل يدرى  إدد ابها  ن التعدد م الددلى تفر دده الدد وه الغرايددة المتع مددة  
اىخددرى  و ن كددل  عافددة إعمددا ت دد د  هدد افها و خالقهددا مدد  داخلهددا  وهددو مددا  ملددي ال عافددا  فكددرن   دداوه الغددرب فر ددها

متهابددعة   ومامددل تكّيددف  و ن  ى  تعييمدده فددل  ددوا  هدد اه و خددالق  عافددا   خددرى  و عهددا ب  ددم تعريفهددا  بهيددة   يتعددلء
وفدل ذلدك  عدوه المهد ى  (2005)جداله   ومعاعدان وتخلدف وا د راب  إق ام م  خاءجها تترّتب مليه م اهر إدراع

المهجرن مه ما ع ء   ن ال عافة ال  م   ععلها بش ل  ممي إلي مهاطل  خرى م  العالم دون امت داء وا تدرام لعديم هدل  
 رعدا هدل  المهاطل  فال عافا  ال تستهس   وال  م هها  ن تتواإدل فيمدا بيههدا  وال  ن تغهدل بع دها الد عض  إال إذا امت

  (2007)المتجرن   العام ن اىبابية 

ددد د وو دددعل  دددروطه دون  خددد  االمت ددداء لعددديم مجتمعددده  إعمدددا هدددو  واًل  م ددد  وابدددته اا  إن مفهدددوم التهميدددة الدددلى   
ادن اال ددد رابا  إعهدددا  ددد يهة بدددللك العدددال، الخددداط  لمدددر  مدددا  مددد دا  زيددد بمعدددايي  العددديم لتلدددك المجتمعدددا   و اعيدددًا 

 بالجسم 

 روطه  وقدّيم ال  داءا  اىخدرى مد  خاللهدا  وهدو لدللك يه در إلدي قديم  فمفهوم التهمية اللى   د  الغرب  وو ق 
لت عيل التهمية  ولعل م   هم  ال  اءا  التل تختلف م  قيمه ملي  عها مائل م  ق وه الشروط التل و عها هل 

 عهدا فر دل بشدروط خاءجيدة  و ن السيابديي  فدل هدل  الد الد مدا  بدالد العدالم بد اب فشدل مشداءيق التهميدة فدل مع دم 
 بددددأن التصددددد ى لمو دددددوع خصوإدددددية العدددديم  مدددددّ   مصدددددابًا  دددد ي ن ال سابدددددية  هدددددل اىمصددددداب كدددداعوا ملدددددي ومدددددل

 العومية والعرقية والتع ير الشخصل لللا  

ًا بال وه اىك در تعد مًا  وذلدك مد   جدل الكشدف تعهي إن مفهوم التهمية  جب  ن يتجس  فل م اولة الل اق اقتصاد ًا  و
وهددو مددا  عهددل  وإم ددان ابددتغاله هددل  العدد ءا  ملددي المسددتويا  الم ليددة واإلقليميددة والعالميددة  مدد  قدد ءا  الشددعوب 

بها  كما  ن االلتفا  إلي هل  العديم ال  عهدل فعدط معرفدة   روءن معرفة قيم هل  الشعوب ودءابتها لفهمها واالبتر اد
للمجتمددددق  ىن هددددل   للمشددددروما  المعتر ددددة  وإعمددددا  عت ددددل فددددل الوقددددل ذاتدددده معرفددددة خصوإددددية العدددديم  لهددددامدددد ى تع
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ال  داءن الوا د ن  فالخصوإديا  العيميدة تد  ر  الخصوإية تختلف م    داءن إلدي  خدرى  ومد  مجتمدق ىخدر فدل
 .التهمية  و ءف ها بش ل ك ير ومهم فل ق وه وت عل خ ط

شدداطر معولددة "فيرعاعدد  بروديددل" الشددهيرن "ال ععتددره ب  دداءن إال مدد  خدداله مددا تددرفض ومليدده فددتن ال ا دد   جدداءى وي
 (2007)المتجرن   ابتالفه"

ءغم وجود بلسلة م  العيم ته دق مد  العامد ن المجتمعيدة ىى مجتمدق  ترتكد  فدل  بابدها ملدي قديم المجتمدق وماداتده  
م لعدة ملددي مسددتوى مجتمددق مدا  إال  ن هددل  ال  يعددة ال تمهعهددا مد   ن تكددون فددل مواجهددة والتدل تجعلهددا ذا  ط يعددة 

 ال  م مليها بالم لل والهس ل 

 نحو طريق داعم للتنمية:. القيمة بين المطلق والنسبي.. -1

  د اهما يتمي  مالم العيم فل جميق المجاال  والعلوم بما  عره باالبدتع اب " ى وجدود ق  دي   و م دوءي  متهدافري  
 عددد  قيمدددة إ جابيدددة واآلخدددر  عددد  قيمدددة بدددل ية  وامعهدددي آخدددر ههدددا  قيمدددة وقيمدددة معاء دددة للعيمدددة اىولدددي  وم دددل هدددلا 
االبتع اب ي  و وا  ا م  خاله التعاء  والتهافر بي  كل م  الخير والشر  والف يلة والرذيلدة  وال سد  والع ديح  

المجدداال  ههددا  دائمددا مددا هددو مرغددوب فيدده وم لددوب  ومددا لددي  ال دداله وال ددرام  اإل مددان والشددر   وه ددلا فددل جميددق 
مرغوب فيه وغير م لدوب  إال  ن المسدألة ليسدل بهدل  ال سداطة كمدا ت د و لهدا ههدا  ىن المسدألة ليسدل مجدرد إديغة 

تتصدل بالم دل العليدا طالمدا إعهدا    لية  و ج اوه إ ق وكلب  عست يق بسهولة ال  م مليهدا  و لهدا  ذلدك  ن العديم
يغ  خالقية إال  ن م موعها يرت ط ملدي ع دو  و آخدر بدالواقق   ى  ن ههدا  تعداء  بدي  الم دل العليدا كم دل مليدا إ

واددي  الواقددق  وهددلا ي يددر الك يددر مدد  المشدداكل الفكريددة واىخالقيددة بددواا مدد   يدد  المصدد ء  و ط يعددة العدديم  هددلا مدد  
لعددديم ذا  االتجدددا  الوا ددد  تسدددودها تعاء دددا  م يدددرن عا يدددة  ومددد  عا يدددة  خدددرى عجددد   ن  إددد اب االتجدددا  الوا ددد   و ا

و ائكة  فم اًل فل مجاه العوه بالواقق للعيم  عج  التعاء  بي   إ اب العيمدة الوا د ن  بدل وفدل   يدان ك يدرن  عجد  
 ن التعدداء  بدددي   إددد اب هددل  العيمدددة الوا ددد ن   ددد  مدد  التعددداء  بدددي   إددد اب قيمتددي  متعاء دددتي   وهدددلا بددد وء  

ال دددد راب العيمددددل  الددددلى بدددد وء  بدددديعيل العمليددددة التهمويددددة ملددددي كافددددة اىإددددع ن ال يهيددددة والسيابددددية بددددي دى إلددددي ا
 واالجتمامية   ال   وهل  بعض اىم لة 

فل مجاه ال ي  عج  التعاء  ملي تفسدير الد ي  مدا بدي   د ل الد ي  وادي  م دموعه  ى بدي  الفعهداا والصدوفية   ى 
  (2008)الفعل   ي  واي  الععلي-راهر الهص-بي  ال اهريي 

 عتع  ال ا    ن م اوال  التعاءب بي  وجها  اله ر ال يهية بت يل هلا الخاله بي   إ اب العيمة الوا  ن  والتدل 
 إدد  ل قيمتددي  مختلفتددي  عتيجددة التسدداع الهددون بيههمددا  ومليددة فلدد  تكددون ههددا   ى تهميددة مددا دام ههددا  تعدداء  بددي  

اب العيمددة ال يهيددة الوا دد نك والتددل  تمددًا لدد  تع ددل فرإددة لإل ددراا فددل المجدداه الدد يهل  ولهأخددل ههددا م ددااًل ل الددة  إدد 
فرد ة ال تعهل بال روءن إ  اتًا لهلا االدماا ولكهها تع ل ملي اىقل إ اءن لما ي ك   ن التسامح مق كافة االتجاها  

 سدب اعتشداء هدل  الفكدرن ملدي المسدتوى الد يهل العدام  هدلا الم داه ال يهية  ع ل فرإة التساع اىفدل وي عدل تهميدة ب

                                                           
  يه غل  ن ععره  ن عس ية العيم ال يرجق ىإلها وإعما ل ريعة ت ييهها م  طره اىفراد  ت ييها ت  مه موامل زماعية وم اعية و خرى

-2011تير هشام ب  ج و  إ  الية العيمة مه  لوى الفيل  جامعة مهتوءى قسه يهة  الج ائر جغرو عافية  ءاجق ءبالة الماجس
2012  148   
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الددلى كددان ملمددًا فددل مجالدده وبددعة  فعدده  وق ءتدده ملددي  ددل الك يددر مدد   هددو الشددي  واإلمددام "م مدد  متددولل الشددعراوى"
االختالفا  ال يهيدة  عدلكر مههدا ت خلده فدل الفتدوى الصدادءن مد  مجلد   ديوح ال يدل ال درام بتزالدة معدام إبدراهيم   يد  

ي غيدر ذلدك إلد )واتخذوا من مقاام إباراهيم مصالى ت خل وطلب معابلة الملك وقاه له كيف ع يل  م  قاه مهه ءاها 
 م  ال  ي  الفعهل اللى داء بيهه واي  ملماا ال يل ال رام إلقهامهم بالع وه م  هلا العراء  واالفعل ق  تم ذلك 

إن هل  المع ءن ملي فهم ال ي  لم تتأتي للشي  الشعراوى إال بتسام ه مق اتجاها  ال ي  اإلبدالمل فدل ال د ود التدل 
 لها هللا ب  اعه وتعالي فل كتابه  ال تجعله  خر، م  الف رن التل   دها

إذًا فدتن ال ا دد   عتعدد   عده لدد    ددون ههدا  تعدداء  إذا مددا تسدامح الشددخص مددق مدلاهب ديهدده   تددي ال ععدق فددل مغ ددة 
 التعاء  العيمل للعيمة الوا  ن  وعكون بللك ق  وج عا المفاتيح التل تفتح لها  بواب التهمية 

الصددراع بددي  العرواددة والصددهيوعية  والددلى  هددو قيمددة  ولكههددا عجدد   إدد اب  مددا الم دداه ملددي الصددعي  السيابددل فهجدد  
الفكر الوا   واالعتماا الوا   يت ام ون فيما كان التعاءب مق  م ائهم   ي  عج هم  عع ون اتفاقيا  بالم مق م وهم 

لك وال  ج ون  عفسهم ويع وعه بالم دائم و ب ى  و عه ال  رب بيههم ىعهم   رهون ال رب  وفل ذا  الوقل يهسون ذ
متهاق ددي   يهمددا  شددهون ال ددرب ملددي  لفددائهم و إدد اب معيدد تهم  فددل الو دد ن  فسددالم دائددم مددق العدد و الصددهيوعل 

  (2008)الفعل   و رب ق ءن مق إخوتهم فل العيم والمعتع  )

والمعتعد  الوا د  بديجعل بلسدلة العديم لهدلا المجتمدق ال  دك  ن هدلا التعداء  الد اخلل للعيمدة الوا د ن ىإد اب العديم 
تتعر  للخلل واال  راب العيمل و اللى   رعا إليه ق ل قليل  ول    ون لهدا  بدا  فدل بسدط طريدل للتهميدة إاّل إذا 

 ا ت ها م  كافة العوائل التل تعرقل ال هاا العيمل السليم  

ل إبدددماميل بدددرا، الددد ي  والدددلى  عمدددل فدددل ممليدددا  إن خ دددوءن اال ددد راب العيمدددل ملدددي  ى مشدددروع تهمدددوى  جعلددد
المسددام ن ال وليددة للتهميددة فددل ال هددك الدد ولل يددرى  ن  ددياع العدديم اىخالقيددة فددل العددالم  عت ددر ت دد  ًا مليهددا  ن عواجهدده 
بأقصددي مددا عسددت يق مدد  قدد ءا   ولسددوه يلجددأ الدد عض إلددي فددر  العدديم بعددون السددال   غيددر  ن اإلكددرا  والعددون  مددران 

   (2006)برا، ال ي    بابًا وتمامًا م  اإلبالم وإطاء قيمه غري ان  

إن ملم االقتصاد لم     فل يوم م  اى ام ول    ون  فل يوم ما غيدر متدأ ر بمجمومدة العديم فدل المجتمدق  كمدا  عده 
الت ليل االقتصادى  جب  ن  ع ر م  عفسه  لم تك  له ول  تكون له قيم م اي ن  وءغم وجود م   جادلون قائلي  إن

بلغددة مو ددومية تعتمدد  ملددي اىءقددام الواقعيددة والمجددردن  فددتن ال عيعددة ت كدد   ن مواإددلة السددعل لالمتمدداد ملددي اىءقددام 
المجددردن بهددل  الصددوءن  عت ددر فعددط بددعيًا وءاا السددراب  وذلددك يه  ددل  تددي ملددي بعددض العلددوم المجددردن  كعلددم اى يدداا 

  فالعلمدداا مهدد ما  عملددون ويفكددرون ليسددوا فددل معدد ه مدد  ع ددام العدديم الددلى    مهددم  كمددا  ن معتعدد اتهم وملددم التشددريح
وقديمهم السدابعة تتد خل فدل  ممدالهم ولهددا تدأ ير مليهدا وملدي مدا  عومدون بدده مد  ت لديال   لدللك  جدب مليهدا  ن عتجدده 

  (2006)برا، ال ي    ة  عيعية ع و العيم التل تكفل ال عوق التل ع افق مهها وع م  بها م   جل تهمي

                                                           

  تلعي الشي  واإلمام الشعراوى العلوم الصوفية فل مرا ل متأخرن م  ممر  فل ء لته للج ائر ملي ي  الشي  الجليل بالعيه   ي  فت ل
 هته م  دمم ءؤيته للهصو  ال يهية  هل  المر لة للشي  آفاق ءو اعية ج ي ن م 

  123بوءن ال عرن  اآل ة  
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إعها إذا لم ع  م وع د ط اله دام العيمدل ملدي هدلا الهسدل  فتعهدا بده خل العديم فدل فو دي ال   مد  مع اهدا  وبت ديق 
ال ريدددل مهدددا ال ريدددل الموإدددل للتهميدددة  ذلدددك ىعهدددا فعددد عا اله دددام العيمدددل الدددلى هدددو بم ابدددة ال وإدددلة التدددل تكشدددف لهدددا 

 الص يح  لتلك التهمية 

 القيم معرقلة لخطط التنمية: فوضى -1

تش ل ال عافة ل وه العالم ال ال  مسر ًا للفو ي العيمية وللتهاق ا  بي  العيم والم داد   بدي  الشدعاءا  واإلعجدازا   
ق ددا  ال بدد  لدده  ن بددي  التصددرفا  والمماءبددا ك واالتددالل فددتن الشدد اب الددلى يهشددأ فددل مجتمددق   فددل ب ددل هددل  التها
 يواجه المعاعان العيمية و ن  عيش هل  الفو ي الفكرية التل تستل ه فل مستوى الومل والتصوءا  

إن هددل  المجتمعددا  التددل داهمتهددا ال  ا ددة مدد  دون ابددتع اد كامددل وواعن لهددا وقعددل فددل تصددادم قيمددل ك يددر  عددوع مدد  
وهددددلا التصددددادم   هددددر مدددد  خدددداله  ددددياع المعددددايير  التصددددادم مددددق المه ومددددة التعلي  ددددة مدددد  تصددددوءا  وع ددددم وقدددديم 

واخددتاله العدديم  و دد ابية الرؤيددة  وافتعدداد و ددو  المرجعيددا  الفكريددة والسددلوكية التعلي  ددةك عتيجددة تصددادم  واختالطهددا  
 مه ومتي  قيميتي  

إعها ععيش »ال ال    عوه ملل  رب فل وإفه لالزمة ال عافية العيمية التل  عاعيها العرب بامت اءهم     مم لل العالم
وعددهغم  فددل مالميتهددا  تددي ال مالددة  إعهددا عسددتخ م   دد ث اىدوا  ولكههددا عددرفض   دد ث  خصوإددياتها  تددي ال دد اون   

اىفكداء والمهداه   عتشدد   باىإدوه  تددي الع دم ملددي إدعي  الخ دداب والكدالم  ولكههددا عخدر، مليهددا وع عههدا بالفعددل 
)ملددل  ددرب   « تددل بع ددها الدد عض ولكههددا عددرفض  مددرا  الععددل الفلسددفلإعهددا عسددتخ م   دد ث اىبددل ة لع والمماءبددة 
1993)  

إن االعهياءا  الهفسية التدل  عاعيهدا  فدراد المجتمدق فدل دوه العدالم ال الد  فدل بدياق مواجهدة الموجدا  ال عافيدة العيميدة 
وغهدل مد  ال يدان  السدائ ن  وتسدعي إلدي هد مها فدل آن وا د  التل ال تتمي  بالج ن ف سب بل تعاء  مه ومدة العديم 

 ن هل  اال تياجا  العيمية الج ي ن تم  التوازن السي ولوجل والعيمل مه  اىجياه الج ي ن وتجعلها فدل  الدة "ذهدان 
  عافل خ رن" 

اإلعسداعل الدلى ال يتوقدف مد   عتع  الك ير م  ال ّ اث  ن مه ومة العيم مه ومة متغيدرن ومت ركدة الءت اطهدا بالكدائ  
التغير والت  ه إال بفهائه  فاإلعسدان مدراده للتغيدر والت دوء  واالتدالل تختلدف هدل  المه ومدة مد  جيدل إلدي جيدل ومد  
مصر إلي مصر  وال  ل لها فل فر  مه ومة قيم وامت اءها  ابتة ومتعالية ملي التاءي  ومه ل التغيير  لك  هدلا 

لكد  الم لدوب هدو  ن تتدوافر لد ى مه ومتهدا  تح بوق العديم وت ريدر   مدام تد فل العديم الوافد ن المه ل ال  عهل بالمرن ف
 العيمية الع ءن ملي المهافسة والتكيف والتواؤم وابتيعاب العيم اىخرى وت ويلها لصال ها  تي ال تت اد معها 

ع د  مدرب  و » ي ك  ملدل  درب قدائاًل  اللى  عاعيه اإلعسان العرال« االعفصام العيمل»ولتم يل ما  م    ن عسميه 
مسددلمون فددل مددا يتصددل بالمع بددا  والم رمددا   ولكههددا غرايددون فيمددا يتعلددل بابددتيراد اىدوا  والسددلق والصددوء والمتددق 

  (1993)ملل  رب   « ى فل كل ما يتصل بمادن ال يان و ب اب ال  اءن التل توفرها   

فدل العدالم ال الد  هدو االغتدراب الدلى  عيشده  اإلعسدانإن م  اىب اب الرئيسة كللك فدل التمد ق الهفسدل الدلى  عاعيده 
عتيجة م اولته العيش فل مالمي  بعي ي  مهده  تفصدله مههمدا مسدا ا   عافيدة وفكريدة وتاءيخيدة ك يدرن  فهدو إمدا يريد  

مجتمددق الغراددل فددل العددرن ال ددادى والعشددري   وتعددوه الدد كتوءن العدديش فددل العددرن اىوه للهجددرن  و العدديش فددل   ا ددة ال
تكمد  اىزمددة العيميدة فددل  ددعوء الفدرد العراددل بدالتم ق ىعدده  إدد ح  عديش فددل مددالمي  »ملكدة  بدديض فدل هددلا الشددأن  
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تدل كالهما غريب مهه  مدالم ال عافدة التعلي  دة التدل ال تسدت يق  ن ت دم   اجاتده ومدالم ال عافدة الصدهامية ال  ي دة ال
  (1984) بيض   تشعر  فل كل ل  ة بالهعص ىعه  ستهلك مهتجا  م  دون  ن  سهم فل بهائها 

إن الفدرد فددل دوه العددالم ال الدد  المعاإددر فددل إددراع مددق ذاتدده وقيمدده واتجاهاتدده  فهددو مددا زاه لددم   سددم بعدد  اختياءاتدده 
  جعل عفسيته تعاعل م م ال  ا  وم م االبتعراء العيمية  وهلا التأجيل فل م م ال سم  

إن هددلا اال دد راب العيمددل الددلى  عيشدده اإلعسددان العراددل ودوه العددالم ال الدد  خلددل مهدده بالهتيجددة كائهددًا غيددر مسددتعر 
 عدددوه م مدددود الدددلوادى مددد   اىعسددداق العيميدددة واالتدددالل م ددد رب الشخصددديةك فدددال هدددو بالتعليددد ى وال هدددو بال ددد ا ل 

ل العيم ي دى فل مجتمعا  الوط  العرال والعدالم ال الد  إلدي مدا بدما  ملمداا االجتمداع المعاإدرون إن تخلخ» هلا 
بالشخصية الم  راة  واالتالل فتن الشخصية الم  راة تص ح بهيتها  ك ر تفك دًا وابدتع ادًا لتشدرب العديم اىجه يدة 

وهدلا الو ددق  عددود إدا  ه إلددي مددا  ا ال عددافل الوافد ن  وذلددك بدد وء  يد دى إلددي  الددة مد  التلبددلب ملددي مسدتوى االعتمددا
  (1988)اللاودى   « اىمري ية ماءغريل مي   مهر الهوية اىع رواولوجيابمته مالمة 

ه إن اإلعسان العرال  فع  العيم قيمتها  مما ولد  ل  ده اإل سدا  بدالعلل والفرد دة وفعد ان المعهدي  ولدللك  صدح لهدا العدو 
  فهدو ابددت اع وال  دك فدل ذلددك  ت عيدل كدل  بدد اب السدعادن والرفاهيددة « زمدة معهددي»ههدا إن اإلعسدان العراددل  عديش 

عتيجة هلا التع م العلمل الهائل  لك  برغم ذلك فهو  شعر  ي   ختلل بهفسه فل ل  دة تأمدل  عيعيدة بأعده  فتعدر إلدي 
 ل فل غياب هلا المعهي مجمومدة مد  الل  دا  المتواليدة التل ت« المعهي الكلل الههائل ل ياته» لا جوهرى وهو 

 التل ال معهي لها وال ه ه وال غا ة  إعها ععيش فل مصر  اع فيه المعهي  وق تل فيه اإلعسان  فماذا بعل بع ؟!

اًل ي  و لل  عه ل  ي عدي للعلدوم اىخدرى مدا تعولده فدل الخ دط التهمويدة بعد   ن  فدرن اإلعسدان مد  م تدوا  العيمدل  مت دو 
بللك إلدي هي دلن بشدرىن غيدر قدادءن ملدي فهدم مدا هدو  ولده  فدالعيم هدل العامد ن الصدل ة واىبابدية التدل   دق العلمداا 
مليهددا كافددة خ  هددم التهمويددة  بددل هددل الشددفرن التددل عدد خل مدد  خاللهددا إلددي خاءطددة التهميددة لكددل مجتمددق  ذلددك ملددي 

فدتن لكدل مه ومدة قيميدة فدل مجتمدق مدا  دفرته الخاإدة    امت اء  ن لكل مجتمق مه ومته العيمية الخاإدة بده  ومليده
 والتل هل مفتا  ال خوه ىى خ ة تهموية معتر ة ىى مجتمق 

يرى ال ا     عه إذا كان ال مها  للتهمية م  و ق قام تها "قيمية خالصة" لكل ع م  عجا ها  فتن الس ه اللى 
 رفة الهه  السليم فل   ط المه ومة العيمية؟   ر  عفسه اآلن  ما هو الهسل اللى  م هها م  خالله مع

 :الميزان والتسلسل القيمي -6

إن م م التميي   بي  العيم مد   يد  العلدو والتسلسدل  هدو الدلى يد دى إلدي اال د راب العيمدل  و فعد ان العد ءن ملدي 
 صددح إطالقددًا  ن   سدداب الميدد ان العيمددل  ىن لكددل قيمددة  إددلية ولكددل قيمددة مشددتعة  م اعهددا فددل تسلسددل العدديم  فددال

هدل قيمدة  إدلية  ولكد  ال  جدب اتخاذهدا ذءيعدة  -مد الً -تص ح العيم اىإلية "الغائية" "قديم مشدتعة" وبديلة  فال ريدة 
الءتكاب الجرائم  كللك ال ي  قيمة  إلية ال  صح إطالقًا اتخاذها ذءيعة لك ل  رية الفكر والتفكير كمدا بد ا وا د ًا 

كدر اإلعسداعل  والعصدوء اىوءايدة الوبد ي خيدر م داه ملدي هدلا لدللك  ال يه غدل الخلدط فل  م لة م ي ن م  تاءي  الف
لل" مد   ن الغا دة يبي  العيمة اىإلية والعيمة المشتعة  فتذا ما فعلها ذلك فه   فل الواقدق ع  دل مدا عدادى بده "مي يداف

 ت رء الوبيلة 

مرفددو   ىعهددا آن ذا  ع ددوه العيمددة الغا ددة وهددل قيمددة فددتذا كددان هددلا مفيدد ًا فددل السيابددة فتعدده مدد  الها يددة اىخالقيددة 
 إلية "بعادن اإلعسان" إلي قيمة وبيلة ت اءب هدلا اإلعسدان بهد وا وءا دة بداه  وكدللك فدتن هدلا ال  عهدل  ن تت دوه 
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 العيم المشتعة إلي قيم غا ة  ىعه إذا كان ت وه العيم اىإلية إلي قيم مشتعة خ أ  خالقل  فأن الع   كدللك خ دأ 
ىن العيم المشتعة والوبدائل ال  صدح  ن تت دوه إلدي غا دا   فالمداه قيمدة "مشدتعة وبديلة"  وقد  وجد  مد   جدل بدعادن 
اإلعسان   ما  ن يت وه هو فل ذاته إلي غا ة فهلا خ أ ىن اإلعسان ي د   بجمدق المداه لالعتفداع بده  دم يت دوه اىمدر 

 وم م إعفاقه واالعتفاع به إلي جمق الماه م   جل الماه ذاته والم اف ة مليه 

 ن مد   هدم  بد اب تد هوء اىخدالق ومد م العد ءن ملدي تعيديم الفعدل الخّيدر مد  الشدرير  يرجدق إلدي  -وكما ب   لهدا -إذاً 
كدللك فددتن مد م مرامددان تسلسدل العدديم يدد دى  -ت د ه العدديم  ى  ن تصد ح العيمددة اىإدلية قيمددة مشدتعة والع دد  بددالع  

تسلساًل بي  العيم م  اىملدي إلدي اىدعدي  وهدلا  -كما قلها  - و الفعل الخلعل إذن هها  إلي بوا التع ير اىخالقل 
الترتيب لي   خالقيا  بمعهي  ن العيم اىملي ليسل بال روءن هل  ف ل اىفعاه اىخالقية   و  ن  دعاهدا هدو  بدوا 

المعرفدل  بمعهدي  ن هدلا التسلسدل يت د د اىفعاه اىخالقية كال  إعما المعصود بالتسلسدل ههدا هدو التسلسدل الوجدودى 
 بم اعة اإلعسان إزاا هل  العيم وم ى ق ءته فل التعامل والتعا ش معها 

ق م الع ي  م  فالبفة اىخدالق تصدهيفا  كم اولدة مدههم لو دق تسلسدل لهدل  العديم  كدان مد   بدرز هدل  التصدهيفا   
 ملدي العديم ال يهيدة واىخالقيدة و دعاهدا العديم االقتصداد ة  و ك رها ت  ي ا  التصهيف اللى ق مه "الفيل"  ي  جعل فل 

)جدد و   وذلدك مدد  خدداله موقدف اإلعسددان إزاا العددالم فهددو مدرن "فددل العددالم" ومدرن " مددام العددالم" ومددرن  ال دة "فددوق العددالم" 
2011-2012)  

 اإلنسان في العالم:-1

االقتصاد ة والعيم االعفعالية كاللدلن واىلدم وهدل تتعلدل باإلعسدان بوإدفه مهغمسدًا فدل ال يدان هلا الموقف  ختص بالعيم 
 اليومية 

 اإلنسان أمام العالم: -2

هدل  تشدمل العدديم الععليدة كالفلسددفة والفكدر وكددللك العديم اإلب اميدة فددل الفد   وتتعلددل باإلعسدان متددأماًل العدالم  مامدده  إى 
 يدد   عدده يتأمددل العددالم ويراق دده وي دداوه تفسددير  و ددر ه وفهمدده  تتجدده العدديم الععليددة إلددي اإلعسددان فددل مواجهددة العددالم  

الخدداء،   ى تفسددير الوجددود ومددا فيدده كمددا فددل الفلسددفة  بيهمددا تتجدده العدديم اإلب اميددة إلددي الدد اخل  اع  دداع الوجددود ملددي 
  (2008)الفعل   الهف  كما هو ال اه فل الف  

 اإلنسان فوق العالم: -1

وهل  تشمل العيم ال يهية والعيم اىخالقية  دم العديم الرو يدة  وهدل   ملدي عع دة فدل تسلسدل العديم  وهدل تتعلدل باإلعسدان 
وا ريته   ى الخرو، م   بر ال  يعة الصاءم واىمر الواقدق  واإلعسدان فدل هدل  المرت دة مد  التسلسدل العيمدل   داوه 

يع له  بل وتجداوز   مد  طريدل و دق قدواعي   و مالقدا   سدت يق مد  خاللهدا تدرويض ال  يعدة  ن  غير هلا الواقق و 
والسير ع و ما   عل ه فده  تتصدل العديم اىخالقيدة بالخداء، )العالقدة مدق اآلخدري ( كمدا تتصدل العديم ال يهيدة بالد اخل 

 (2008)الفعل   )التجراة الصوفية( 

ا بدابعًا فتعده ال  جدوز  ن تخ دق  ملدي العديم  ىدعاهدا وكدللك ال  م د  و دق  دعدي العديم فدل  مالهدا ملددي كمدا ال  هد
هاذه اللوحاة ط تقادر ه ا اىبا   م    ن عفهم وا سداطة الم دمون العيمدل لهدل  الع دا ا  فمد اًل  يهمدا ععدوه بدأن " 
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 ملدي مد  العيمدة االقتصداد ة  وكدللك  يهمدا ععدوه بدأن " فه   فل ال عيعة ععص   ن ععوه بأن العيمدة الفهيدة هدل بثمن
 فه   عشير هها إلي قيمة الخير )اىخالق( هل قيمة تعلو قيمة العلم  "األدب ياضل على العلم"

بددللك عسددت يق  ن عخلددص إلددي العددوه بأعدده إذا كاعددل العدديم ليسددل م لعددة إددلتها بددالواقق  إال  ن ذلددك ال  عهددل العددوه 
ال يدد اه ههددا  تسلسددل بددي  العدديم  ى ملددو بع ددها ملددي الدد عض اىخددر  و ف ددلية  -كمددا ال  هددابهسدد ية العدديم  ىعدده و 

 بع ها ملي ال عض اآلخر  ف لية   ه م لعة 

إن التصهيف اللى و عه "الفيل" لي ك   ن العيم االقتصاد ة ليسل م  اىولويا  المهمة فل بهاا قديم اإلعسدان واهداا 
أن  ى خ ددة تهمويددة لدد  تكددون عاج ددة إاّل إذا و ددعل فددل امت اءاتهددا اىولددي العدديم مجتمددق تهمددوى  ومليدده فتعهددا ععددوه بدد

 ال يهية واىخالقية    

 الخ :ة: -7

بدددواا مددد  مه ومدددة دوليدددة  و مددد  مجمومدددة دوه تدددرى فدددل عفسدددها الكفددداان فدددل ععدددل  -إن  ى مشدددروع تهمدددوى معتدددر 
ال بدد   ن ت ددق فددل امت اءهددا  -تلددك الدد وه المتع مددةمجتمعاتهددا مدد   الددة التدد عل االقتصددادى إلددي  الددة ت جدداءى فيهددا 

مسايرن المه ومة العيمية لهل  ال وه الهامية  وال تشترط فل تلك الخ دط و دق قدواعي  تتجداوز بهدا هدل  العديم  فدتذا مدا 
 إددر  هددل  المه ددما   و الدد وه ملددي هددلا الهسددل الددلى  عتمدد  ملددي تجدداوز المه ومددة العيميددة  ومدد م و ددعها فددل 

الخ ط التهموية  فتعها ت  م ملي هل  المشاءيق بالمو  الم  ر  ولد    دون ههدا  إال خسداءن للوقدل والجهد  امت اءا  
خر لهل  الخ ط   والماه اللى ب 

ددد د وو دددعل  دددروطه دون  خددد  االمت ددداء لعددديم مجتمعددده  إعمدددا هدددو  واًل  م ددد  وابدددته اا  إن مفهدددوم التهميدددة الدددلى   
إعهدددا  ددد يهة بدددللك العدددال، الخددداط  لمدددر  مدددا  مددد دا  زيدددادن اال ددد رابا   يدددًا بمعدددايي  العددديم لتلدددك المجتمعدددا   و اع

كما  ن السلسلة العيمية لمجتمق معي   إذا ما اختلف  فرادها ملي تع ير قيمة معيهة بدواا كاعدل  خالقيدة  و  بالجسم 
 وء  بددي ون معددرقاًل بيابددية  و ديهيددة  فددتن بلسددلة العدديم لددللك المجتمددق بتصدداب بالخلددل واال دد راب    ددًا  وهددلا بدد

 للعملية التهموية 

إذًا فتن اال  راب ال    ث عتيجة لفر  تع  ال  لمه ومدا  قيميدة مد  مه ومدا   خدرى فعدط  إعمدا   د ث الخلدل 
 واال  راب    ًا فل  الة م م االتفاق م  ق ل  فراد المجتمق الوا    ملي السير بهف  الهسل فل فهمهم لعيمة ما 

وع  ط اله ام العيمدل ملدي هدلا الهسدل  فدتن العديم بدت خل فدل فو دي ال   مد  مع اهدا  وبت ديق  إعها إذا لم ع  م 
مهدددا ال ريدددل الموإدددل للتهميدددة  ذلدددك ىعهدددا فعددد عا اله دددام العيمدددل الدددلى هدددو بم ابدددة ال وإدددلة التدددل تكشدددف لهدددا ال ريدددل 

 الص يح  لتلك التهمية 

الوافدد ن مددق العدديم الم ليددة للمجتمددق  ممددا جعددل الفددرد   فتددت  إن مدد  بددي  تدد اميا  تلددك الفو ددي العيميددة  ت دداءب العدديم 
 بتلك العيم الواف ن عتيجة لما  صدا ب هدل  العديم مد  زءكشدة متم لدة فدل التعهيدا  واالخترامدا   والتدل مد  بدل ياتها  ن

هدل العامد ن   فرن اإلعسان م  م توا  العيمل  مت واًل بللك إلي هي لن بشرى غير قادء ملي فهم ما هدو  ولده  فدالعيم
الصددل ة واىبابدددية التددل هدددل بم ابددة المهامدددة التددل ت ميددده مددد  بددل يا  هدددلا الت ددوء التكهولدددوجل  والددلى هدددو بم ابدددة 
ال روه اىخيرن  فل  بجد  ا  التهميدة  إذن ف دالعيم تدهجح كافدة الخ دط التهمويدة  ىعهدا تعت در الشدفرن التدل عد خل مد  

ك ملدي امت داء  ن لكدل مجتمدق مه ومتده العيميدة الخاإدة بده  ومليده فدتن خاللها إلي خاءطة التهمية لكدل مجتمدق  ذلد
 لكل مه ومة قيمية فل مجتمق ما  فرن خاإة   والتل هل مفتا  ال خوه ىى خ ة تهموية معتر ة ىى مجتمق 
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مد   إن ال ا   ملي  عي  تام بدأن التهميدة ال عيعيدة تت عدل فدل ءفدق مسدتوى طاقدا  اإلعسدان  للوإدوه بده إلدي  الدة 
اإلبد اع واالبتكداء  غيدر  ن ذلدك لد  عصدل إليده إاّل مد  طريدل إ د اع الع يد  مد  ال اجدا   والتدل ترتكد  فدل  بابدها 

 ملي تسلسل الهسل العيمل 

إعه ال مها  م  و ق العام ن اىبابية للتهمية "قيمية خالصة" والتل  م هها الوإدوه إليهدا مد  خداله عسدل معدي   
المي ان والتسلسل العيمل  ذلك المي ان اللى عمي  بده بدي  العديم اىإدلية  وقديم الوبديلة  هدل   ال يت عل لها إاّل بمعرفة

 العيم تت  د وفل المه ومة العيمية الخاإة لكل مجتمق 

فالعيمة مه ما تتع ى م اعها و  ودها المعرفية والواقعيدة لسدلم العديم  فتعهدا قد  تكدون متجداوزن لعيمدة  خدرى  ممدا يد دى 
 اب العيم واللى يهت  مهه بوا التع ير اىخالقل إلي ا  ر 

هلا هو الهسل اللى يه غل  ن عراميه فل خ  ها التهموية  مدا دام المعصدود مههدا  ولةدك اىفدراد العداج ي  مد  و دق 
خاءطة "عاجعدة" للوإدوه إلدي تهميدة " عيعيدة"  وععدوه  عيعيدة ىن الخ دط لد  تكدون عاجعدة إاّل إذا ط  عدل ملدي  ء  

 الواقق  ولم تك    يسة اىوءاق ال   ية والمشاءيق اله رية 

إن التصهيف اللى و عه "الفيل" وابتأع  به ال ا   فل التأكي  ملي طر ه  لي ك   ن العيم االقتصاد ة ليسدل مد  
والتدل  الم اد  اىولي فل و دق خ دة تهمويدة عاج دة  فهدل إذا لدم تكد  مسد وقة بعامد ن مد  العديم ال يهيدة واىخالقيدة 

هدل الم دون اىبابدل للعديم  فتعهدا ععدوه بدأن  ى خ دة تهمويدة لد  تكدون عاج دة إاّل إذا و دعل فدل امت اءاتهدا اىولددي 
 العيم ال يهية واىخالقية  والتل هل  با  ال  ا  والتوازن فل بلسلة العيم 

تهميدة فدل الجاعدب المدادى بدل إن التهمية هل فعدل إءادى واع  ت  مهدا بدل ة مريد ن ومخ  دة  فاإلبدالم ال   صدر ال
يتعددد ا  إلدددي اإلعسدددان  ى الفدددرد والمجتمدددق  ومليددده فتعددده لددد    دددون ههدددا   ى قيمدددة لخ دددة تهمويدددة إاّل إذا و دددعل فدددل 

 م  خاله الم بسا  المختلفة فل ال ولة     إإال هاامت اءاتها بهاا اإلعسان  والتل م  بيهها بهاا "قيمه"  و 
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