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  نائب مدير اجلامعة للدكتوراه والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي
  سنطينة ـ الجزائرعبد القادر للعلوم اإلسالمية ـ ق جامعة األمير

  تأسيس القيم يف الوقت الراهن المحور:

  .مرجعية القيم، القيم يف الفلسفة احلديثة، القيم الدينّية، القيم: كلمات مفتاحية

  حول إشكالية الموضوع وأهميته ملخص:

هي اليت حتّدد اإلطار الفكري العاّم ملعاجلة القيم يف أّي دين أو فلسفة أو  مذهب فكرّي، كما أّا حتّدد القيم  إّن املرجعّية
ي يتشّكل استنادا إليها، املركزيّة والقيمة الّنهائّية اليت تنتهي إليها سائر القيم، هذا مع الربهان والّدليل على سّلم القيم لديها الذ

ة وباعتبار اجلانب الــمعرّيف  والّنظري الذي يتحّكم يف اجلانب العملّي والّسلوكي فإنّه دونـما الكشف عن األبعاد والبنيات الـمعرفيّ 
ياسّية. فكّل سلوك األخالقّية أو الس -واإلدراكّية الـمشّكلة للعقل الّنظري ال ميكننا أن نفهم املستويات العملّية سواء القيمّية

  .بشرّي هو مرتبط مبرجعّية ائّية نظريّة أو معياريّة، بــــــمعىن منظومة اعتقاديّة مـــــــوّجهة للتصّورات وللّسلوكات وللعالقات
اليت ما هي املرجعّية و  فكيف ابتعدت الفلسفة احلديثة عن الدين؟ وما هي االجتاهات اهلاّمة للقيم يف الفلسفية املعاصرة؟  

تستند إليها القيم؟ اإلسالمّية منها باخلصوص؟ وهل من املمكن أن يكون هناك قدر مشرتك يف مرجعّيات خمتلفة لقيم 
جمتمعات ال تربطها نفس اللغة وال نفس الّدين ولكن تربطها اإلنسانّية والعقل اإلنساّين املّتزن، خاّصة يف العصر الرّاهن الذي 

  ؟   !ثة الكثري من خصوصّيات الــمجتمعات البشريّة وهويّاتــــهمذّوبت فيه العولــمة واحلدا
  Abstract :  

It is the reference that sets the general intellectual framework for the treatment of values in any 

religion, philosophy or intellectual doctrine. It also determines the central values and the final value to 

which all other values end. This is with the proof and proof of the values ladder on which it is based. 

The cognitive and theoretical side that controls In the practical and behavioral aspect, so without 

revealing the cognitive and the cognitive dimensions and structures of the theoretical mind, we can 

not understand the practical levels of morality, or politics. Every human behavior is linked to a 

definitive theoretical or normative reference, in the sense of a belief system directed at perceptions, 

behaviors and relationships. 

So how has modern philosophy moved away from religion? What are the important trends of values in 

contemporary philosophy? what is the reference on which values are based? Islamic ones in 

particular? Is it possible that there is a common denominator in different references to the values of 

societies that do not share the same language or the same religion, but their human connection and 

the balanced human mind, especially in the present era in which globalization and modernity have 

eroded many of the peculiarities and identities of human societies? 
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