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امللخص
تروم هذه الدراسة العلمية توضيح مفهوم "القيمة" الذي اعتمده الباحث فيها ،وبيان أمهية القيم يف احلياة اإلنسانية،
ومعاجلة مسألة تصنيف القيم بوجه عامُ ،ث َّم عرض التصنيف الذي وضعه الباحث ،وأسامه :تصنيف القيم بحسب أقسام الوجود،
ُث َّم أثبتت َّ
(اخلِّية) هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وكذا اإلجابة عن مسألة نسبية القيم و ُمط َلقيتهاُ ،مؤكرد ًة ثبات
أن مصدر القيم اإلجيابية
ر
جتسدها يف الواقعُ .ث َّم انتقلت الدراسة إىل احلديث عن التعليم اجلامعي وأهدافه العلمية واالجتامعية
القيم ،وتعدُّ د أشكال ُّ
واحلضارية واألخالقية ،وعاجلت موضوع مرجعية التعليم اجلامعي ،وانتهت إىل َّ
أن ملرجعية التعليم اجلامعي جانبني :عميل
وأن املرجعية الكلية للجانب العميل هي قيمة القيم (العبادة)َّ ،
ونظري (فكري)َّ ،
وأن املرجعية الكلية للجانب النظري هي النظرة
أن املرجعيتني تتكامالن ،وهذا يرجع إىل َّ
الكلية للوجود ( )Existence Viewو َّ
أن مصدرمها واحد ،هو اهلل سبحانه وتعاىل
َ ِ
َش ٍء).
(خال ُق ُك رل َ ْ
الكلامت املفتاحية :القيم ،القيم اإلجيابية ،قيمة القيم ،الرؤية الكلية للوجود ،املرجعية القيمية.
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مقدمة:
يشهد وقتنا احلارض اهتامم ًا بالبحث يف القيم وحقيقتها وأمهيتها يف حياة األفراد واملجتمعات،
واهتامم ًا خاص ًا هبا يف مراحل التعليم املختلفة ،بام يف ذلك مرحلة التعليم اجلامعي؛ ُب ْغ َي َة الوعي
الـم ِهم يف احلياة اإلنسانية؛ األمر الذي يؤدي يف نظر العديد من
األوىف بحقيقة القيم ،ودورها ُ
الـممكِنة من االستقرار ،وحتقيق
الباحثني إىل انتظام هذه احلياة ،واالرتقاء هبا إىل أعىل الدرجات ُ
اخلِّي والسعادة عىل املستوى الفردي واملستوى اجلامعي.
س ُتعال ِج هذه الدراسة جانب ًا من جوانب البحث يف موضوع القيم؛ ِ
أي املرجعية التي ُحتدَّ د يف
ضوئها القيم ،وبيان حقيقة هذه املرجعية عىل املستوى العميل واملستوى النظري (الفكري) .ومن
َث َّم ،ستبدأ بتوضيح مفهوم "القيم" ،وبيان أمهيتها يف حياة اإلنسان ،وتعداد أنواعها (تصنيفاهتا)،
تغِّية ،و ُمط َلقة أو نسبيةُ ،ث َّم بيان املرجعية القيمية عامة
ومصادر اكتساهبا ،وتقرير إذا كانت ثابتة أو ُم ر
توصلت إليه من نتائج.
يف جانبها النظري وجانبها العميلُ ،ث َّم عرض ما َّ

َّأوالً :مفهوم "القيمة"
 .1القيمة لغ ًة:
ٍ
تقدير لألمور املادية ،مثل :تقييم سلعة ما بتحديد
كلمة "قيمة" يف اللغة العربية تدل غالب ًا عىل
والقوامِ ،
والق َوامَ ،
الق ريمَ ،
ثمنها .أ ّما الكلامت املشتقة منها (مثلَ :
والقويم) فلها دالالت
والق ّيومَ َ ،
إجيابية غِّي مادية.
وممّا ورد يف "املعجم الوسيط"" :قيمة اليش قدره ،وقيمة املتاع ثمنه  ،...ويقال :ما لفالن قيمة:
و"الق ّيوم :القائم احلافظ لكل َشءَ ،
َ
والق ّيوم :اسم من أسامء اهلل
ما له ثبات ودوام عىل األمر".
احلسنىَ ،
والق ريم :الس ريد ،وسائس األمر ،و َق ريم القوم :الذي يقوم بشأهنم ،ويسوس أمرهم ،وأمر ق ريم:
مستقيم ،ودين القيمة (املستقيم ،والـم ِ
عتدل) " (جممع اللغة العربية يف القاهرة ،2011 ،مادة قام).
ر
ُ

عزمي طه السيد أمحد 103

القيم واملرجعية القيمية يف التعليم اجلامعي

وورد يف هذا املعجم أيض اً " :ال َق َو ام :ا لعدل ،ويف التنزيل :
ِ
والق َو ام :ق ِ َو ام كل َشء :عامده ونظامه" (جممع اللغة العربية يف القاهرة،
[ الفرقان . ] 67 :
ﱣﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱢ

 ، 2011مادة قام) .
يتضمنها مفهوم
عرب بشكل تقريبي عن املعاين االصطالحية احلديثة التي
َّ
وهذه املعاين اللغوية ُت ر
عرب ت عن بعض هذه املعاين االصطالحية ،مثل :احلالل واحلرام،
"القيمة" ،وتوجد ألفاظ ُأخرى َّ
وأفعال التفضيل ،واأللفاظ الدا َّلة عىل ما يتمنّاه املرء وما يسعى لتحقيقه .وهذا يعني َّ
أن القيم كانت
ُت َارس من خالل السلوك اإلنساين الفردي واجلامعيْ ،
تخصصة يف دراستها
وإن مل توجد مباحث ُم ر
كالذي نشهده يف العرص احلارض.

 .2القيمة اصطالح ًا:
عرف
تعدَّ دت التعريفات االصطالحية لـ "القيمة" ،بحسب املجال الذي تتع َّلق به .فمثالًَّ ،
علامء النفس مفهوم "القيمة" عىل ٍ
نحو خيتلف عنه عند علامء االجتامع ،وغِّيها يف املجاالت الرتبوية،
رتك بينها مجيع ًاُ ،يش ركل -يف نظرنا -مفهوم
السياسية ،األخالقية ...وهكذا ،بيد أ َّنه يوجد جامع ُمش َ
"القيمة" العام الذي تندرج حتته القيم املختلفة يف املجاالت العديدةُ ،ث َّم تتاز هذه القيم بعضها من
بعض بام يضاف إليها من سامت وخصائص ينفرد هبا كل جمال من املجاالت.
وقد وضعنا تعريف ًا للقيمة ،حاولنا فيه مجع العنارص األساسية التي تنطوي عليها القيم .وهذا
تداولة عند هذا العنرص أو ذاك ،ولسنا هنا يف
الـم َ
التعريف يتقاطع جزئي ًا مع العديد من التعريفات ُ
ٍ
الـمحدَ ثني من الغربيني ،أو أهل املرشق عامة ،وحسبنا
مقام رسد للتعريفات املختلفة للقيمة عند ُ
إيراد تعريفنا اآليت الذي سنعتمده يف املسائل التي تبحثها هذه الدراسة ،وهو:
"القيمة هي فكرة ،أو مبدأ ،أو صفة تكون َّ
حمل تقديرناُ ،
وت رثل معيار ًا نحكم به عىل األشياء أو
األفعالُ ،
تصور احلالة األمثل واألكمل،
يِّس لنا ُّ
وحتدر د لنا الغاية التي نطمح إليها ،أو نرغب فيها ،و ُت ر
أو التي ينبغي ْ
أن تكون ،وهي تقوم بدور احلافز لنا عىل حتقيق الغاية املرغوبة ،كام تقوم بتوجيه
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سلوكنا ر
باجتاه حتقيق الغاية التي ُت رث لها ،وتنظيم أمور حياتنا عىل مستوى الفرد ،وعىل مستوى
املجتمع" (السيد أمحد ،2015 ،ص.)201
َّ
إن النظرة املبارشة يف هذا التعريف ُت ربني عنارصه التي هي أساسية وجوهرية (الذاتيات)؛
فالقيمة هي فكرة ،أو مبدأ ،أو صفة .وهذا يعني َّأهن ا أمر مستقل عن ذواتنا؛ سواء أكان واضعها
اإلنسان ،أم خالق اإلنسانُ .ث َّم هي ُّ
حمل تقديرنا اإلجيايب؛ ألمهية الدور الذي تؤديه يف حياتنا،
كونة ملفهومها؛ فهي معيار نحكم به عىل األفعال ،أو
الـم ر
وتشِّي إليه العنارص األساسية األُخرى ُ
األشياء ،أو األشخاص .ومن دون هذه القيمة ،وهذا املعيار ،ال ُيمكِننا إصدار أحكام ُمنضبِطة
عىل أفعال اإلنسان ،أو عىل األشياء ،ومن دوهنا تكون أحكامنا كلها جزافية؛ فالذي يصف إنسان ًا،
أو قاضي ًا ،أو مسؤوالً بالعدل ،ال ُيق َبل منه هذا احلكم ّإال إذا كان عىل معرفة ووعي بمفهوم
"العدالة" .وح ّتى يف حال تقييم األشياء املادية عن طريق أثامهناَّ ،
فإن التقييم الصحيح يقوم به فقط
َم ْن يعرف حقيقة هذه األشياء ،أ ّما َم ْن جيهلها فسيكون تقييمه جزاف ًا؛ زياد ًة ،أو تطفيف ًا.
وللقيم صلة جوهرية بالغايات التي نطمح إىل حتقيقها ،أو االقرتاب من ذلك ما أمكن.
فمثالً ،قيمة احلرية ُتثر ل لألفراد واملجتمعات والشعوب غاية ُجي ِ
اه دون لتحقيقها ،وكثِّي ًا ما
1

ضحي ُأ ناس بحياهتم من أجل احلرية .ومن َث َّم ،ف تحقيق احلرية يف املجتمع عىل مستوى األفراد
ُي ّ
الـم ط َل قةُ -جي رس د احلالة املثىل الكاملة
ومستوى اجلامعة -نقصد هنا احلرية املسؤولة ،ال احلرية ُ
شك يف َّ
الت ي يسعى األفراد واملجتمعات إىل حتقيقها .وال َّ
أن الوعي بقيمة احلرية ي ساعدنا عىل
تعر ف احلالة املثىل ،أو التي ينبغي ْ
أن يكون عليها حال األفراد واجلامعات .وكذلك فإ َّن الوعي
ُّ
وج ه سلوكنا نحو جتسيد هذه القيم يف واقعنا،
بالقيم عامة (مثل :قيمة احلرية ،وقيمة العدالة) ُي ر
و ُي َع دُّ دافع ًا وحافز ًا إىل حتقيقها يف احلياة؛ رشط أ ْن نعي أمهيتها ودورها يف تنظيم أمور حياتنا
كلها.
 1الكالم هنا عن القيم التي ُحت رقق اخلِّي والعمران والكامل لإلنسان ،وبعض الباحثني ُيطلِق عليها اسم القيم اإلجيابية ،يف مقابل
الرش والشقاء واخلراب ،يف حني ُيطلِق عليها آخرون اسم القيم السلبية.
القيم التي يؤدي تطبيقها إىل َّ ر
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إ َّن الصفات املذكورة آنفاً عوامل رئيسية ُت ِ
سه م بفاعلية يف تنظيم شؤون حياتنا ،وال س ّي ام
صفة املعيارية ( ِ
أي امل عايِّي التي تقاس هبا األفعال واأل حوال؛ ُق ْر ب ًا  ،أو ُب ْع داً ) .وأل َّن القيم
ت ساعدنا عىل رسم صورةِ ما ينبغي أ ْن تكون عليه أحوالنا الفردية واجلامعية؛ فإ َّن جتسيد القيم
التي ُن ِ
ؤم ن هبا جيعلنا ُن ح رق ق ذواتنا .وبتحقيق املجتمع للقيم ( اإلجيابية) ُي رق ق طموحه يف
النهوض -إذا كان بصدد النهوض -ويقق طموحه يف املحافظة عىل هنضته وتنميتها إذا كان
متقدماً يف جمال النهضة واحلضارة .ومن َث َّم  ،فإ َّن الوعي بالقيم ،وجت سيدها واقعاً ُ ،ي َع دُّ أحد
األركان األساسية ل قيام املجتمعات ،وهنوضها ،واستقرارها  ،واملحافظة عىل هنضتها
وحضارهتا.

ثاني ًا :أمهية القيم يف احلياة اإلنسانية
وجي ِمع
تبني ممّا سبق أمهية القيم يف احلياة اإلنسانية عىل مستوى الفرد ومستوى اجلامعةُ ،
َي َّ
الباحثون واملسؤولون يف املجتمعات -عىل اختالف مواقعهم -عىل ذلك.
يمكن أن نرى أمهية القيم (اإلجيابية) يف حياة األفراد واملجتمعات إذا غابت هذه القيم من
ومشوشة؛ فال يستقيم هلا
احلياة اإلنسانية ،فحياة األفراد ستسِّي عىل غِّي هدى ،فتكون مضطربة،
َّ
ٍ
عندئذ ستتعارض أهواء األفراد
حال ،وال ينتظم فيها مسار ،وتغلب عليها األهواء والشهوات،
الـمنضبِطة
ومصاحلهم اخلاصة ،فتحدث الفوىض والرصاعات؛ إذ ستطغى عىل املجتمع النسبية غِّي ُ

وترصفاته مع نفسه ،ومع
الـمنفلِتة ،فتضيع ُهو َّية الفرد ،ويعيش حالة من الفصام والتيه يف سلوكاته
و ُ
ُّ
اآلخرين.
أ ّما إذا كان الفرد ُم ِ
لتزم ًا يف سلوكه بقيم إجيابية ،فإ َّنه سيكون ُم َّت ِسق ًا مع ذاته ،ومع املجتمع
املحيط به؛ ف َيسهل عليه التعامل مع اجلميع ،بل ويمكن التنبؤ بام سيكون عليه سلوكه يف املواقف
املختلفة ،بعدما حدَّ دت له القيم أهدافه ،وب َّينت له املعايِّي التي تضبط سلوكه ،وجعلته يظى
باحرتام العقالء.
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ومغزى ،بل إنه ال
واإليامن بالقيم اإلجيابية ،وجتسيدها يف سلوك الفرد ،جيعل حلياته معنًى
ً
مبالغة يف القول إ َّن معنى احلياة وقيمتها يستخلص من القيم التي يؤمن هبا الفرد ،فالقيم اإلجيابية
قربه من كامله الذي يطمح يف الوصول إليه ،ويف حتقيق ذاته،
تساهم يف ارتقاء الفرد فكري ًا وعملي ًا ،و ُت ر
بام ُي رققه من إنجازات يف ضوء هذه القيم.
والقيم من حيث هي معايِّي للسلوك ،وضوابط لهُ ،ت ِعني الفرد عىل ضبط جانب ُم ِهم من
ِ
فإهنا
جوانب حياته ،وتنظيمه؛ وهو جانب األهواء والشهوات التي إذا ُأطلق هلا العنان بال ضوابط َّ
تؤذي صاحبها جسدي ًا ونفسي ًا .وقد َّ
حذر القرآن الكريم من اخلطر العظيم الناجم عن ا رتباع اإلنسان
أهوا َءه .قال تعاىل :ﱣ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂﱢ [املؤمنون .]71 :فالقيم اإلجيابية ُجتنرب املسلم هذا اخلطر يف حال التزم

هبا؛ ذلك َّأهنا تارس ضغط ًا اجتامعي ًا ونفسي ًا عليه إذا حاول جتاوزها.
وباملثلَّ ،
فإن للقيم أمهية كربى عىل مستوى اجلامعة ،واملجتمع ،واألُ َّمة ،والدولة؛ ذلك َّأهنا
(أي من القيم نفسها) ،فيتميز املجتمع هبذه اهلُو َّية عن
ستمدَّ ة منها ْ
تصبغ املجتمع ُهبو َّية ُحمدَّ دة ،و ُم َ
غِّيه من املجتمعات ،وينفرد عنها بشخصيته وسامته وطبيعته؛ ما ُيؤ رثر إجياب ًا يف استقراره وتاسكه
توجهات السلوك الفردي والسلوك اجلامعي؛ نظر ًا إىل جتسيد أفراد املجتمع
وتعاضده .فالقيم َحتكم ُّ
القيم نفسها ،وهو ما جيعل اخلالفات ِ
داخل ُه يف حدودها الدنيا ،ال س َّيام أ َّن املعايِّي والضوابط التي
ً
يدب
ُتن رظم سلوك أفراده واحدة ،وهي ُت رثل
مرجعية ونظام ًا ودستور ًا يلجأ إليه هؤالء األفراد حني ُّ
اخلالف بينهم.
وإذا كانت القيم ُت رثل -يف جانب منها -احلالة املثىل التي يتط َّلع املجتمع إىل بلوغهاُ ،
وت رثل -يف
جانب آخر -حافز ًا لسلوك األفراد واجلامعات ،لكي يصلوا إىل هذه احلالة املثىل ،أو االقرتاب منها ما
أمكنَّ ،
فإن القيم تؤدي دور ًا فاع ً
ال يف أنشطة املجتمع وخمتلف مناحي حياته االجتامعية ،واإلنسانية،
والسياسية ،واالقتصادية وغِّيها؛ ما ُي ِ
تطوره وتقدُّ مه يف مجيع املجاالت .وما ْ
إن ترتبط هذه
سهم يف ُّ
الـمو َّجه هبا ،حتّى ُي رقق أفراد املجتمع العديد من اإلنجازات املادية وغِّي املادية ،ويبدأ
القيم بالعلم ُ
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مسِّية النهوض احلضاري .أ ّما إذا تراكمت هذه اإلنجازات (املادية ،وغِّي املادية)َّ ،
فإن املجتمع
يصنع لنفسه حضارة( 2السيد أمحد ،2008 ،صُ )78-73متم ريزة بتلك القيم.
ويف سياق متصل ،تؤدي القيم دور ًا ُم ِه ًام يف احلياة االجتامعية استناد ًا إىل الثقافة السائدة يف
املجتمع؛ إذ هي املرجعية املعيارية هلذه الثقافة ،والثقافة هنا معرفة عملية هلا جانب معياري ُي ربني كيف
ُيمكِن التعامل مع جوانب الوجود كلها (السيد أمحد ،2008 ،ص)42 - 20؛ 3فهي ليست ُجم َّرد أفكار،
وإن كان بني هذه اجلوانب والثقافة صالت وعالقات ُم ِه َّمة؛ ذلك َّ
أو فلسفات وعلوم نظريةْ ،
أن
العمل يف االجتاه الصحيح يتط َّلب الركون إىل أفكار أو آراء نظرية صائبة.
ويف هذا اجلانب ،ختتلف الثقافات بعضها عن بعض من حيث املرجعية القيمية ،وقد َي َّت ِفق
لكن املرجعية الثقافية لكل
خيص كيفية التعامل مع جزء ُحمدَّ د من الوجودَّ ،
بعضها مع بعض يف ما ُّ
منها هي التي ُت ربني أوجه تايزها من غِّيها ،ونرضب لذلك مث ً
ال أصحاب الثقافة اخلاصة بالتعامل
مع اخلشب يف مهنة النجارة؛ فهم ينحدرون من ثقافات خمتلفة ،ويامرسون غالب ًا الكيفية نفسها يف
فالنجار
قص األخشاب ،وصنع أنواع األثاث منها ،لكنَّهم خيتلفون يف املرجعية القيمية لكل منهم؛
ّ
ر
ستمدَّ ة من اإلسالم خيتلف يف عمله وتعامله -يف هناية املطاف -عن
الـم َ
صاحب املرجعية القيمية ُ
ستمدَّ ة من عقيدة علامنية .ومن َث َّم ،فاختالف املرجعية القيمية لكل
ّ
الـم َ
النجار ذي املرجعية القيمية ُ
منهام ينعكس عىل كيفية التعامل مع األشياء.
لقد أرشنا آنف ًا إىل َّ
أن القيم هي العامل احلاسم يف تشكيل ُهو َّية املجتمع ،وهلذا سعت أمريكا
وحلفاؤها إىل فرض نظام العوملة عىل الدول واملجتمعات األُخرى ،وكان سبيلها إىل ذلك هو حماولة
فرض القيم العلامنية األمريكية عليها .بيد َّ
أن هذه املحاوالت باءت بالفشل يف املجتمعات التي أظهرت
تش ُّبث ًا بقيمها ،ومل ُت ِ
بالقوة.
فلح مساعي القوى العظمى يف فرض قيمها عىل هذه املجتمعات ،ولو َّ

 2انظر تعريفنا للحضارة يف كتابنا علم الثقافة اإلسالمية :مدخل.
 3انظر تعريفنا للثقافة والثقافة اإلسالمية يف كتابنا علم الثقافة اإلسالمية :مدخل.
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لقد شاع استخدام مصطلح "الغزو الثقايف" ،ومصطلح "الغزو الفكري" ،واليوم أخذ يشيع
تطرقهم إىل
الـمف ركرين وال ُك ّتاب عند ُّ
استخدام مصطلح "الغزو القيمي" ،وهذا ما َن ْل َحظه يف كتابات ُ
الغزو الثقايف والغزو الفكري.
وعىل كل ،إذا كانت قيم املجتمع راسخة و ُم ر
تجذرة يف سلوكات أفراده وأفعاهلم ،كام هو حال
فإهنا ستكون حصن ًا منيع ًا تتح َّطم عىل أسواره حماوالت الغزو
الشعوب العربية واإلسالمية مثالًَّ ،
يتعني عىل جمتمعاتنا العربية
القيمي ،والغزو الثقايف ،والغزو الفكري .وهذا يدفعنا إىل القول بأنَّه َّ
ِ
واإلسالمية ْ
تعرض له من
أن تعمل بوعي وجد عىل ترسيخ قيمها؛ ملواجهة كل أشكال الغزو الذي ت َّ
الدول العظمى التي تسعى جاهدة للهيمنة عليها ما استطاعت إىل ذلك سبيالً.

ثالث ًا :تصنيف القيم
التوصل إىل تصنيف ُحمدَّ د للقيم وأنواعها؛ ذلك َّ
أن للقيم -يف
اختلف الباحثون والدارسون يف
ُّ
توجه معريف ،وهو ما يظهر جلي ًا يف تناوهلا من ِق َبل الفالسفة ،وعلامء
ما نرى -أكثر من زاوية ،أو ُّ
االجتامع ،وعلامء النفس ،وغِّيهم من علامء االقتصاد والسياسة ،هذا من جانب .ومن جانب آخر،
َّ
فإن الباحث حني يضع تصنيف ًا ألمر ُمتعدر د اجلوانب أو األجزاء ،فإ َّنه يضع التصنيف الذي ُي ِعينه -
من وجهة نظره -عىل حتقيق غايته من بحثه وهدفه املنشود ،فيكون تصنيفه إجرا ًء خادم ًا ألفكاره
التي يروم تقديمها إىل اآلخرين.
تعرضهم لتصنيفاهتا
يتعني عىل الباحثني يف موضوع القيم مراعاة هذين اجلانبني عند ُّ
وهلذا َّ
ِ
بأي ٍ
حال ْ
الـمط َلق عىل تصنيف ما؛ إذ سيكون يف
الـمتعدر دة ،ومن َث َّم ال ُيمكنهم ر
أن يكموا باخلطأ ُ
ُ
كل منها جانب من الصواب قل أو كثر –وليس الصواب املطلق بطبيعة احلال -وذلك من وجهة
وتوجهاته وطروحاته.
نظر َم ْن يتبنّاه طاملا كان أداة معينة يف بيان أفكاره
ُّ
يتضمن ثالث قيم
و ُي َعدُّ التقسيم الفلسفي التقليدي من أقدم التصنيفات العامة للقيم ،وهو
َّ
احلق.
كربى :احلق ،واخلِّي ،واجلامل .أ ّما قيمة احلق فتدخل فيها قيم املعرفة احلقيقية ،وقيم الوجود ر
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وأ ّما قيمة اخلِّي فتدخل فيها مجيع القيم األخالقية عىل مستوى الفرد ومستوى اجلامعة .وأ ّما قيمة
اجلامل فتدخل فيها مجيع القيم اجلاملية املادية واملعنوية ،بام يف ذلك القيم الفنية ،عل ًام بأنَّه توجد صلة
بأهنا حق ،أو
بني هذه القيم؛ إذ ُتستخدَ م يف وصف بعضها لبعض ،مثل قيم اخلِّي التي َ
توصف أحيان ًا َّ
احلق
مجيلة .ويظهر ترابط ثالوث القيم جلي ًا يف إشارهتا مجيع ًا إىل قيمة عليا ُمط َلقة واحدة ،هي ُّ
الـمط َلق يف الوقت نفسه.
الـمط َلق ،واجلامل ُ
الـمط َلق ،واخلِّي ُ
ُ
ومن التصنيفات الشائعة للقيم ،تصنيفها بحسب املوضوعات التي تتع َّلق هبا ،فهناك قيم
اجتامعية ،وقيم اقتصادية ،وقيم سياسية ،وقيم أخالقية ،وقيم حقوقية (قانونية) ،وقيم تربوية ،وقيم
دينية ،وقيم مجالية ،وقيم فنية ،وغِّي ذلك من قيم املوضوعات واملجاالت التي تزخر هبا حياة
ويوصف هذا التصنيف باألفقي؛ إذ تتساوى فيه مجيع أنواع القيم ،وال يعلو أحدها عىل
اإلنسان.
َ
اآلخر ،وإ َّنام هي أنواع قائم بعضها بجانب بعض.
أن هذه القيم ال ينبغي هلا ْ
أن لكل جمال قيمه اخلاصة ،و َّ
والذين يقولون هبذا الرأي يرون َّ
أن
تتعارض ،أو تتصارع .غِّي َّ
أن عدم التعارض أو التصارع بينها يشِّي إىل رضورة هيمنة قيمة عليا
تشارك فيها مجيع القيمّ ،
وإال حدث الرصاع ،مثل تعارض قيمة فنية يف أثناء تنفيذ عمل فني (مثل:
مِّسحية ،وفيلم سينامئي ،ولوحة فنية) مع قيمة دينية أو أخالقيةْ ،
كأن يتط َّلب العمل الفني تصوير
ٍ
فعندئذ ،قد نتساءل :هل القيم
بعض املشاهد اإلباحية .فهنا نكون أمام تعارض أو تصادم بني القيم،
أن َّ
يتعني يف هذا العمل الفني اخلالص ْ
تتحقق
الفنية هلا عالقة بالقيم الدينية أو األخالقية أم ال؟ هل َّ
فيه القيمة الفنية يف أوضح صورها؟ هل جيب تقديم القيم الدينية أو األخالقية عىل القيم الفنية،
ف ُيمنَع عرض هذه املشاهد لتعارضها مع قيم الدين واألخالق؟
واليشء نفسه ينطبق عىل قيم البحث العلمي حني يراد إجراء جتارب عىل احليوانات ،أو عىل
اإلنسان يف بعض احلاالت؛ إذ يتعارض ذلك (كلي ًا ،أو جزئي ًا) مع القيم األخالقية ،أو القيم الدينية.
ومثل ذلك نجده يف القيم األُخرى حني تتعارض قيم أحد املجاالت مع قيم جمال آخر .فالقائلون
أن لكل جمال قيمه اخلاصة ،وأ َّنه ال ينبغي ْ ِ
ب َّ
عني عىل قيم جمال آخر ،يلحظون
أن ُهتيمن قيم جمال ُم َّ
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وجود رصاع للقيم داخل املجتمع الواحد؛ ما يتس َّبب يف حدوث مشكالت وإشكاليات قد تكون
عىل جانب كبِّي من اخلطورة أحيان ًا ،وهذا ما تعانيه املجتمعات العلامنية عامة ،واملجتمعات الغربية
احلديثة بوجه خاص ،ويظهر جلي ًا يف النقاشات العديدة التي تدور حول القضايا املشار إليها آنف ًا.
إن عدم وجود قيمة عليا عامة وم ِ
َّ
فض التعارض والتصادم بني القيم
هيمنة ُير َجع إليها ل ر
ُ
املختلفة ،يؤدي إىل حدوث اضطراب وفوىض يف املجتمع ،وهذه القيمة ال ُيمكِن ّإال ْ
أن تكون من
وضع خالق اإلنسان سبحانه وتعاىل ،القادر وحده عىل حتديد اخلِّي احلقيقي لإلنسان ،وبيان كيفية
ذلك .قال تعاىل :ﱣﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓﱢ [امللك.]14 :

ويف املقابل ،قد ُتر َّتب القيم ترتيب ًا عمودي ًا ،أو رأسي ًا؛ ما يعني وجود قيم أدنى أو أعىل من
غِّيهاَّ ،
وأن القيم الدنيا تبدو أشبه بوسائل ُت ِعني عىل حتقيق القيم العليا .ومن األمثلة عىل ذلك،
التصنيف الذي " ُيم ريز ثالثة أنظمة ،هي :نظام القيم احليوية ،فنظام القيم الفكرية ،فنظام القيم
األول ُيم رثل البنية الدنيا يف كل واقع حي  ...ويشتمل عىل جماالت أساسية ثالثة،
الروحية  ...النظام َّ
هي :جماالت غرائز احلياة ،وغرائز التناسل ،وغرائز املامرسة" (العوا ،1986 ،ص .)427أ ّما نظام القيم
الفكرية فهو "نظام اإلنسان ،وهو يقابل املعرفة الرصية" (العوا ،1986 ،ص .)428ويربط هبا العلوم
والتقنيات .وأ ّما نظام القيم الروحية فهو "النظام الرفيع الذي ينجم عن ُّ
تدخل الضمِّي أو الوجدان
األخالقي ح ّتى ُي رقق الشخص رسالته ،ويضطلع بمسؤولية مصِّيه" (العوا ،1986 ،ص .)430وأ ّما
نظام القيم احليوية فأدنى هذه األنظمة ،واألدنى رضوري للوصول إىل األعىل.
وتوجد تصنيفات ُأخرى للقيم وضعها بعض علامء االجتامع ،وبعض علامء الرتبية ،وبعض
علامء النفس ،وبعض الفالسفة( .انظر عرض موسع لبعض هذه التصنيفات ،العوا،1986 ،
ص.)441-417
افتقارها إىل التأسيس الوجودي؛ ِ
أي عدم استنادها إىل
الحظ عىل معظم هذه التصنيفات
الـم َ
ُ
و ُ
نظريات يف الوجود واضحة .ومن َث َّم ،فإ َّن تصنيف القيم األكثر فائدة للباحثني ،واألكثر شموالً يف
ؤسس تأسيس ًا سلي ًام ودقيق ًا عىل أوثق نظرية يف تفسِّي الوجود .هذه
الـم َّ
تطبيقاته ،هو التصنيف ُ
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املالحظة ا لتي أوردنا هنا جعلتنا نساهم يف وضع تصنيف للقيم يستند -فيام نرى -عىل أوثق نظرية
يف الوجود ،وهي نظرية اخللق ،والتي تعرب عنها أدق تعبِّي وأوجزه ،القضية /اآلية :ﱣﲘ ﲙ ﲚ

الـمس َّلامتْ ،
وإن أثبتها العديد من
ﲛﱢ [الرعد .]16 :ونحن ُنقدر م هذه القضية هنا بوصفها من ُ
ِ
هيمنا هو اعتامدها يف
الفالسفة ،وعلامء الكالم ،وغِّيهم؛ إذ ال يتَّسع املجال للخوض يف إثباهتا ،وما ُّ
رتح .لقد ب َّينت هذه القضية -إجرائي ًا -ماهية الوجود ،وألقت ضوء ًا مبارش ًا
التأسيس لتصنيف ُمق َ
عىل جانب عام جدّ ًا ،لكنَّه -يف الوقت نفسهُ -م ِهم جدّ ًا ،وهو حقيقة هذا الوجود.
َّ
أعم منه ينطبق عىل كل األشياء
أعم األوصاف؛ فال يوجد وصف ُّ
إن لفظ "وجود" هو من ر
عرف ّإال
سمى عند أهل املنطق جنس األجناس ،وهو ال ُي َّ
املوجودة ،وهذا اللفظ (أو الوصف) ُي ّ
بنفسه ،فنقول يف تعريفه :الوجود وصف ،يقال عىل كل موجود؛ سواء أكان وجوده مادي ًا حسي ًا ،أم
درك باحلواس يف هذه الدنيا؛ أي الغيب.
غيبي ًا ال ُي َ
ِ
أن اهلل تعاىل هو اخلالقَّ ،
َش ٍء) ُتؤكرد َّ
وأن كل َشء موجود هو
وقضية اخلَ ْلق (اهللَُّ َخال ُق ُك رل َ ْ
خملوق هلل سبحانه .ومن َث َّمَّ ،
األول للوجود هو :اخلالق ،واملخلوقات .ونقول يف تفصيل
فإن التقسيم َّ
هذا التقسيم َّ
إن اخلالق سبحانه واحد أحد ال كثرة فيه ،أما املخلوقات فهي كثِّية كثرة يعِّس عىل
ِ
اإلنسان إحصاؤهاْ ،
إن مل يكن مستحي ً
قسمنا
ال،
ْ
ولكن ُيمكن تصنيفها إىل أقسام كبِّية واسعة ،وقد َّ
الوجود املخلوق إىل األقسام اآلتية :الذات الفردية أو األنا ،واآلخر الذي يشمل الناس ً
كافة بخالف
الذات .ويف هذا القسم دوائر م ِ
تداخلة عديدة ،تبدأ بدائرة األُرسة ،ودائرة األرحام واألقارب،
ُ
ودوائر اجلوار واحلي الواحد وجمتمع البلدة وجمتمع الدولة الواحدة ،انتها ًء باملجتمع اإلنساين،
ويشمل ذلك األعداء واألصدقاء عىل مستوى الفرد واملجتمع والدول .وكذلك يوجد الكون
الطبيعي (الساموات ،واألرض ،و َم ْن فيهن) ،وقسم األفكار الذي تدخل فيه العلوم عىل اختالفها،
وتوجد أيض ًا األدوات والوسائل (املادية ،وغِّي املادية) ،وكذلك يوجد الزمان ،والغيب.
ُ
فضله اخلالق سبحانه وتعاىل عىل كثِّي من َخ ْلقه .قال تعاىل:
ومن هذه املخلوقات
اإلنسان الذي َّ
ﱣﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
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ﲎﲏﱢ [اإلرساء .]70 :واإلنسان وحياته مها املقصودان يف بحثنا عن القيم ومرجعيتها؛ إذ

َّإهنا ترتبط باإلنسان وسلوكه يف احلياة يف كثِّي من اجلوانب؛ لذا سنذكر بعض املعلومات عن اإلنسان
وحياته؛ ما يساعدنا -إىل جانب ما ذكرناه آنف ًا عن الوجود وأقسامه -عىل التأسيس للتصنيف الذي
سنقرتحه للقيم.
لقد جعل اهلل تعاىل اإلنسان خليفة يف األرض ،وهذا ال يعني -يف نظرنا -أ َّنه خليفة عن اهلل يف
األرض تنزهي ًا هلل سبحانه عن حاجته إىل خليفة ،وإ َّنام يعني أ َّنه ُج ِعل يف األرض بعد خملوق آخر كان
ِ
انصب كل
يتم ّإال إذا
َّ
فيها 4،وأنَّه ُخلق ليؤدي مهمة عىل هذه األرض ،هي عامرهتا 5.وهذا العمران ال ُّ
سلوك اإلنسان يف حتقيق الغاية التي ُخلِق من أجلها ،وهي عبادة اهلل سبحانه وتعاىل .وهذه الغاية
حدَّ دها خالق اإلنسان؛ إ ْذ ال ُيمكِن ألحد غِّي اهلل تعاىل ْ
أن ُيدر د (أو يعرف وحده) الغاية من َخ ْلقه.
ِ
بفعل كل ما ُي ربه ويرضاه من أنواع السلوك واملامرسات ،واجلُهد يف هذه
والعبادة هي طاعة اهلل تعاىل
الطاعة (العبادة) يعود خِّيه إىل اإلنسان نفسه ،ال إىل خالقه سبحانه غِّي املحتاج إىل َشء؛ فهو الغني
احلميد 6.ومن َث َّمَّ ،
فإن مفهوم "اخلالفة يف األرض" ،و"عامرة األرض" ،و"عبادة اهلل"؛ كلها مفاهيم
مرتابِطة وم ِ
تكاملة ،ونتيجة تطبيقها هي حتقيق خِّي اإلنسان ،والوصول به إىل كامالته الالئقة به
ُ
ُ
بوصفه إنسان ًا.
أ ّما احلياة اإلنسانية فهي حركة اإلنسان يف تعامله مع جوانب الوجود كلها (اخلالق،
يتعني عىل اإلنسان ْ
أن يتعامل مع كل أجزاء الوجود؛ طوع ًا أوكره ًا،
واملخلوقات)؛ ذلك أ َّنه َّ
ؤمن ًا ،والـم ِ
إن كان م ِ
وبصورة مبارشة ،وغِّي مبارشة .فهو يتعامل مع اخلالق بطاعته وتقواه ْ
لحد
ُ
ُ
يتعامل مع اهلل بإنكار وجوده َ
وخ ْلقه لكل َشء .واإلنسان يتعامل مع املخلوقات؛ فيتعامل مع ذاته
 4السياقات التي وردت فيها ألفاظ "خلف" ،و"استخلف" ،و"خالفة" يف القرآن الكريم ُتؤ ركد هذا املعنى.
 5قال تعاىل :ﱣ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱢ [هود.]61 :
 6قال تعاىل :ﱣ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡﱢ [فاطر.]15 :
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باحلفاظ عىل وجوده وكيانه؛ فيتعامل مع اآلخر -يف أدنى األحوال -يف دائرة األُرسة ،ويف الدوائر
االجتامعية األُخرى؛ وكذلك يتعامل مع الكون الطبيعي؛ األرض وما عليها ،والسامء وشمسها
وقمرها ،بام يف ذلك إعامر الكون؛ وهو يتعامل أيض ًا مع األفكار ب َغ رض النظر عن حتصيله العلمي ،بام
يف ذلك األخبار عىل اختالف أنواعها؛ وكذلك يتعامل مع األدوات والوسائل التي يستعني هبا عىل
أداء العديد من املهام ،أو التي تعينه يف الوصول إىل غايات يسعى لتحقيقها؛ ويتعامل أيض ًا مع
الزمان ،إذ ُين رظم أوقات أنشطته ،ومراحل حياته؛ وكذلك يتعامل مع الغيب الذي ُينكِره
الـم ِ
لحدون ،بالرغم من وضوح وجوده؛ ذلك َّ
أن ُكنْه اإلنسان -يف مبدئه -غيب ،ومآله غيب ،وهو
ُ
جزء صميم يف وجودنا؛ أي الروح أو النفسِ ،
وع َّلة وجود هذا َ
العامل غيب كذلك .وجتاهل اإلنسان
الغيب جيعل حياة الناس واملجتمعات قريب ًا من حالة احليوانات يف الغابة؛ فالغيب موضوع إيامن،
ويرت َّتب عىل هذا اإليامن سلوكات إجيابية.
واخلالصة َّ
أن اإلنسان يتعامل مع كل أجزاء الوجود ،ويامرس أشكاالً من السلوك ال حرص هلا يف
أثناء حياته ،وهنا نقرتب كثِّي ًا من فكرة رضورة وجود القيم يف حياة اإلنسان ،واستنباط تصنيف هلا
ؤسس تأسيس ًا وجودي ًا راسخ ًا؛ فالقيم ما هي ّإال معايِّي نحكم هبا عىل أنواع السلوك اإلنساين بالصواب
ُم َّ
أو اخلطأ ،وباحلق أو الباطل ،وباخلِّي أو الرش ،وهي ُت رثل -بصورة ما -احلالة املثىل التي ينبغي ْ
أن يكون
شك يف َّ
عليها سلوكنا ،ونسعى للوصول إليها .وال َّ
يتضمنها مفهوم "القيم"-
أن الوعي هبذه املعاين -التي
َّ
ُي َعدُّ حافز ًا لدى اإلنسان للقيام بالسلوك الذي يتجه نحو الوصول إىل هذه احلالة املثىل.
وإذا كان األمر كذلكَّ ،
فإن لكل شكل من أشكال السلوكات -مع جوانب الوجود -قي ًام
الـمتقدر م ملفهومها) ُتناظِر قس ًام من أقسام الوجود؛ ما يعني وجود قيم للتعامل مع اخلالق
(بالوصف ُ
سبحانه وتعاىل ،وقيم للتعامل مع املخلوقات .ولـ ّام كانت جوانب الوجود املخلوق (املخلوقات)
ُمتعدر دةَّ ،
أي تعامل اإلنسان مع
فإن أنواع القيم ستتعدَّ د أيض ًا ،فنجد قي ًام للتعامل مع الذات (الفردية)؛ ْ
نفسه ،وقي ًام لتعامله مع اآلخر يف مجيع الدوائر االجتامعية ،وقي ًام لتعامله مع الكون الطبيعي ،وقي ًام لتعامله
مع األفكار ،وقي ًام لتعامله مع األدوات والوسائل ،وقي ًام لتعامله مع الزمان ،وقي ًام لتعامله مع الغيب.
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وإذا كانت جم االت الوجود املتقدم ذكرها يضم كل واحد منها أجزاء متعددة ،فإن التعامل مع
هذه األجزاء ستكون له قيم متعددة بعدد هذه األجزاء ،فيكون هناك قيم فرعية للقيم العامة
(اخلاصة بكل من املجاالت الكربى املذكورة آنف ًا) ،وكذلك وجود قيم فرعية لكل من قيم املجاالت
الكربى ،ونقرتح ْ
سميها مجيع ًا عائالت القيم ،ومن َث َّم يكون لدينا عائلة القيم يف التعامل مع
أن ُن ر
اخلالق ،وعائلة القيم يف تعامل الفرد مع ذاته ،وعائلة القيم يف التعامل مع اآلخر (يف الدوائر
املختلفة) ،وعائلة القيم يف التعامل مع الكون الطبيعي ،وعائلة القيم يف التعامل مع األفكار ،وعائلة
القيم يف التعامل مع األدوات والوسائل ،وعائلة القيم يف التعامل مع الزمان ،وعائلة القيم يف
التعامل مع الغيب.
تعرف عىل
إن تصنيف القيم إىل هذه العائالت ُي ر
سهل أمر النظر يف تفاصيل كل عائلة منها ،وال ُّ
القيم الفرعية فيها ،عل ًام َّ
بأن عائالت القيم هذه تشمل -يف نظرنا -مجيع جوانب السلوك اإلنساين يف
احلياة (الدنيا).
سميه :تصنيف
وهذا التصنيف للقيم يقوم عىل صلتها بالتعامل مع الوجود ،ويمكن أن ُن ّ
القيم بحسب أقسام الوجود ،وتوجد تصنيفات ُأ خرى ُي مكِن إحلاقها هبذا التصنيف ،بوصفها
أي تصنيفها إىل قيم اقتصادية،
جوانب جزئية منه ،مثل تصني ف القيم بحسب املوضوعات؛ ْ
وقيم اجتامعية ،وقيم حقوقية ...؛ ذلك أ َّن هذه املوضوعات تندرج حتت جماالت التعامل مع
أقسام الوجود الكربى.
صحيح َّ
تنوع أقسام
تنوعة و ُمتعدر دة بالتناغم مع ُّ
أن هذا التصنيف كشف عن وجود قيم ُم ر
ٌ
الوجود وتعدُّ دها ،لكنَّه ال ُي ربني كيف ُيمكِن تييز القيم اإلجيابية من القيم السلبية .فواقع احلال َّ
أن
عني من الوجود؛ فقد يكم
القيم بني الناس خمتلفة عموم ًا ،وهو ما ينعكس عىل تعاملهم مع جانب ُم ر
البعض بأنَّه ُيم رثل قيمة إجيابية ،يف حني يكم البعض اآلخر بأنه قيمة سلبية .ومن هنا يدث التصادم
والتعارض بني القيم املتب َّناة من األطراف املختلفة ،وقد يؤول احلال إىل رصاع مادي واقتتال بني هذه
األطراف.
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َّ
أي قيم التعامل مع الوجود وأجزائه) مر ُّده
إن هذا االختالف يف تقييم السلوك الواحد ( ْ
خيص التعامل مع
الـمق ريم واعتقاداته (أو أيديولوجيته) .فعىل سبيل املثال فيام ُّ
اختالف ُمس َّلامت ُ
ؤمن ختتلف عن قيم الـم ِ
أن قيم الـم ِ
اخلالق ،نجد َّ
لحد يف هذا اجلانب .وكذلك احلال بالنسبة إىل
ُ
ُ
مر َّكب مادي فقط ،خمتلفة عن قيم من يرى أنَّه روح
تعامل الفرد مع ذاته؛ فقيم من يعتقد أن اإلنسان ُ
فحسب ،وخمتلفة عن قيم من يرى أ َّنه جيمع يف كيانه بني املادة والروح .واليشء نفسه ينطبق عىل
أن الناس مجيع ًا أخوة يف اإلنسانية ،خمتلفة عن قيم من يرى َّ
التعامل مع اآلخر؛ فقيم َم ْن يرى َّ
أن
اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان .ونجد ذلك أيض ًا يف التعامل مع الكون الطبيعي؛ فقيم من يرى َّ
أن
الكون ُم َّ
تعني قهره ،والسيطرة
سخر لإلنسان ،خمتلفة عن قيم من يرى أن الكون عدُ ٌو أو
خصم ي َّ
ٌ
عليه ،والتح ُّكم فيه .أ ّما بالنسبة إىل التعامل مع األفكار ،فقيم من يرى َّ
أن املعرفة الصادقة هي ما
نصل إليه َّأوالً بالعقل ،خمتلفة عن قيم من يرى َّ
أن املعرفة الصادقة هي ما نصل إليه باحلواس،
وخمتلفة عن قيم من يرى َّأهنا ما نصل إليه بالعقل واحلواس ،وخمتلفة عن قيم من يرى َّ
أن مصدر
املعرفة الصادقة الرئيس هو الوحي اإلهلي ،وخمتلفة عن قيم َم ْن يرى اجلمع بني كل هذه الوسائل.
توسل هبا) عىل
ويف ما
ُّ
خيتص بمجال التعامل مع األدوات والوسائل ،فقيم من يرى َّأهنا تساعد ( ُي َّ
تسهيل حركة احلياة وحركة العمران ،خمتلفة عن قيم من جيعلها غاية يف ذاهتا .ويف جمال التعامل مع
الزمان ،فقيم من يرى َّ
أن للزمان أمهية يف تنظيم شؤون احلياة وأنشطتها وحتديد األولويات فيها،
خمتلفة عن قيم من ال يكرتث بالزمان ،ويغفل عن أمهيته يف احلياة اإلنسانية .أ ّما بخصوص التعامل
أن له تأثِّي ًا عىل سلوكنا يف احلياة ،خمتلفة عن قيم من ي ِ
مع الغيب ،فقيم من ي ِ
ؤمن بالغيب ،وب َّ
نكرون
ُ
َ ْ ُ
وجود الغيب ،أو يتجاهلونه.
َّ
الـمتقدر م وصفه هنا ال جيعلنا ُنقبِل عليه ونحن ُمس رلمون به؛ فإنّا يف القيم
إن اختالف القيم ُ
نبحث ع ّام جيب ْ
تعرف القيم اإلجيابية وتييزها من القيم السلبية ،ويساعدنا
أن يكون؛ ما ُيترم علينا ُّ
عىل ذلك الفكرة التي يعتقد هبا مجيع الناس (تقريب ًا) ،وهي تقسيم سلوك األشخاص وأعامهلم إىل
الرش ،وقد أكَّد القرآن الكريم ذلك يف قوله تعاىل :ﱣ ﲓ ﲔ
قسمني فقط ،مها :أعامل اخلِّي ،وأعامل َّ ر
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ﲟﲠﱢ [الزلزلة .]8-7 :ومن َث َّم ،فال توجد

إن َّ
رش ًا (حمايدة) 7،ح ّتى َّ
أقل َقدْ ٍر من األعامل (مثقال َذ َّرة)
أعامل َ
توصف َّ
بأهنا ليست خِّي ًا ،وليست َ ّ
رش.
َ
يوصف باخلِّي أو ال َّ ر
لقد أرشنا آنف ًا إىل َّ
رتح للقيم (تصنيف القيم بحسب أقسام الوجود) ال ُي ربني
الـمق َ
أن تصنيفنا ُ
ِ
أي وصف األعامل
القيم السلبية واإلجيابية؛ لذا ُيمكن إتام هذا التصنيف بإضافة الفكرة العامة ( ْ
رش) إىل هذا التقسيم ،لنصل إىل ما نراه التقسيم األتم للقيم وهو
والتعامالت؛ إ ّما باخلِّي ،وإ ّما بال َّ ر
تصنيفها بحسب أقسام الوجود واخلِّيية مع ًا؛ ما يعني وجود قيم إجيابية َ
(خ رِّية) يف التعامل مع
ختتص بالتعامل مع
(رشانية) يف التعامل معه ،ونقول مثل ذلك عن القيم التي
ُّ
اخلالق ،وقيم سلبية َ ّ
أقسام الوجود؛ فيكون وجود قيم إجيابية َ
(خ رِّية) يف تعامل اإلنسان مع ذاته الفردية ،و ُأخرى مضادة
(رشانية) ،وكذلك وجود قيم إجيابية َ
(خ رِّية) يف التعامل مع اآلخر ،و ُأخرى سلبية
هلا؛ ْ
أي سلبية َ ّ
(رشانية) ،ووجود قيم إجيابية َ
(رشانية) ،وكذا
(خ رِّية) يف التعامل مع الكون الطبيعي ،و ُأخرى سلبية َ ّ
َّ
وجود قيم إجيابية َ
(رشانية) ،ووجود قيم إجيابية
(خ رِّية) يف التعامل مع األفكار ،و ُأخرى سلبية َ ّ
(رشانية) ،ووجود قيم إجيابية َ
َ
(خ رِّية) يف
(خ رِّية) يف التعامل مع األدوات والوسائل ،و ُأخرى سلبية َ ّ
(رشانية) ،ووجود قيم إجيابية َ
(خ رِّية) يف التعامل مع الغيب،
التعامل مع الزمان ،و ُأخرى سلبية َ ّ
(رشانية).
و ُأخرى سلبية َ ّ

رش ًا ،ونحن نرى َّأهنا تدخل يف دائرة اخلِّي؛ َّ
 7قد يقول قائل َّ
ألن
إن األعامل التي يكم عليها الفقهاء باملباح ليست خِّي ًا ،وليست َ ّ
الذي أباح فعلها أو تركها هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فتدخل -بالرضورة -يف دائرة اخلِّي.
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ِ
الـمخ َّططني اآلتيني:
و ُيمكن توضيح كل من التصنيفني السابقني يف ُ
تصنيف القيم بحسب أجزاء الوجود

تصنيف القيم بحسب أجزاء الوجود واخلِّيية معاً

عزمي طه السيد أمحد 117

 118الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

رابع ًا :مصدر القيم والقيم اإلجيابية (اخلَ رِّية)
تعرضوا لبحث
ُت رثل هذه املسألة إحدى قضايا فلسفة القيم لدى الباحثني والفالسفة الذين َّ
بمم رثيل فلسفة القيم،
القيم ،وأغلب هؤالء من الغربيني .وقد ذكر عادل العوا أسامء َم ْن وصفهم ُ
ُم ِ
ستعرض ًا آراء كل منهم ،وعددهم ثالثة وعرشون فيلسوف ًا ،كلهم غربيون (العوا ،1986 ،ص-109
. )264
ويف ما يأيت ملخص لآلراء البارزة حيال مصدر القيم عامة عند هؤالء الباحثني ،يليه اجتهادنا
أي تييزها من القيم السلبية
يف موضوع مصدر القيم اإلجيابية (اخلَ رِّية) ،وتييزها من نقيضها؛ ْ
(الرشانية).
َّ ّ

 .1مصدر القيم عامة:
أن هذا املصدر هو أحدُ اثنني؛ إ ّما ْ
يرى الباحثون يف فلسفة القيم َّ
أن يكون اإلنسان مصدر القيم
ؤسسها ،وإ ّما ْ
أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل مصدر القيم كلها.
وواضعها و ُم ر
وهذا ما أوضحه أحد الفالسفة الذين بحثوا يف موضوع القيم ،وهو لويس الفيل Louis

( Lavelleت1951م)؛ إذ قال" :ال يوجد سوى فلسفتني اثنتني ينبغي ْ
أن خيتار أحدمها :فلسفة
بروتاجوراس ( Protagorasت حوايل  420ق .م) التي ترى َّ
ولكن هذا
أن اإلنسان مقياس كل َشء،
َّ
املقياس مقياس اإلنسان اخلاصُ ،ث َّم فلسفة أفالطون ( Platoت 348ق .م) -وقد سار ديكارت يف
ركاهبا ،-وهي ترى َّ
أن اهلل مقياس كل َشء ،ال اإلنسان" (العوا ،1960 ،ص.)202
ِ
األو ل ،نيتشه ( F. Nietzscheت 1900م) الذي أ رجع أصل القيم
وم َن الذين قالوا بالرأي َّ
إىل اإلرادة اإلنسانية ،وهي عنده إرادة هوجاء تريد السيطرة .ومن َث َّم  ،فإرادة اإلنسان تضفي
عىل األشياء قيمتها .وكذلك ماكس شيلر ( M. Schillerت 1928م) الذي أ رجع أصل القيم
ومصدرها إىل حدس عاطفي انفعايل؛ ِ
أي العاطفة التي هتتم بالرتجيح بني األشياء واألمور
املختلفة.
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ويف املقابل ،نجد َم ْن ربطوا القيم -يف مصدريتها -بالنجاح العميل يف احلياة اإلنسانية ،وهؤالء
هم الربمجاتيون عامة ،والذرائعيون بوجه خاص .أ ّما علامء االجتامع عامة فأرجعوا أصل القيم
ومصدرها إىل احلياة االجتامعية واملجتمع؛ فاجتامع الناس ورضورات احلياة االجتامعية هي التي
توجد القيم املختلفة لتنظيم أمور املجتمع.
ً
َّ
مجاعة ،يؤدي بالرضورة إىل القول بنسبية
إن القول باعتبار اإلنسان مصدر القيم؛ سواء أكان فرد ًا أم
بتغِّي
وتغِّيها ُّ
القيم َوفق ًا ألحوال اإلنسان وظروف حياته وعرصه ،ويؤدي كذلك إىل القول بعدم ثباهتا ُّ
تعارضة ،أو غِّي ُم ِ
الظروف واألحوال؛ ما يول دون ظهور منظومات قيمية ُمت َِّسقة ،وغِّي ُم ِ
تصارعة.
أما بالنسبة إىل الرأي اآلخر الذي ُي ِ
رجع مصدر القيم إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ف َّ
إن من القائلني به
ّ
أفالطون الذي جعل اهلل هو املثال األعىل (مثال اخلِّي) ،ورأى َّ
أن كل األشياء تستمد قيمتها من
الـم ُثل الذي عىل رأسه مثال اخلِّي؛ ِ
مشاركتها وحماكاهتا َ
أي اهلل.
لعامل ُ
أن عا َملنا هذا صورة عن َ
ورأي أفالطون هذا ُمرتبِط برأيه يف الوجود الذي يرى فيه َّ
الـم ُثل
عامل ُ
ِ
الـمنزَّ لة من عند اهلل بوجه خاص؛
العقيل .ومم َّن قال هبذا الرأي ،املؤمنون باهلل عامة ،و ُم َّتبِعو األديان ُ
فاهلل عند هؤالء مجيع ًا هو خالق األشياء كلها ،ومن العسِّي منطقي ًا َملن ي ِ
ؤمن بإله خالق لكل َشء
ْ ُ
وخالق لإلنسان ّأال ُي ِ
رجع مصدر مجيع القيم إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
خترص ملصدر القيم عند الغربيني -إىل عرض اجتهادنا يف بيان
الـم َ
ننتقل -بعد هذا العرض ُ
مصدر القيم اإلجيابية (اخلَ رِّية).

خل رِّية):
 .2مصدر القيم اإلجيابية (ا َ
بوجه عامَّ ،
فإن مطلب اإلنسان يف حياته هو السعي لتحقيق خِّيه يف هذه احلياة .وهذا املطلب
يتحقق من دون التزام اإلنسان يف سعيه وحركته يف احلياة بقيم إجيابية (خِّيية)ُ .ث َّم َّ
ال َّ
تعرف القيم
إن ُّ
سهل
تعرف مفهوم "اخلِّي" ومصدره ،الذي إذا أضفناه إىل مفهوم "القيم" َّ
اإلجيابية (ا َ
خل رِّية) يتاج إىل ُّ
(الرشانية).
علينا تييز القيم اإلجيابية (ا َ
خل رِّية) من القيم السلبية َّ ّ
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أي وجود خالق وخملوقات،
األول (اهلل خالق كل َشء)؛ ْ
ونبدأ ُمذكررين باألساس الوجودي َّ
ومنها اإلنسان ،وأ َّننا نبحث عن خِّي اإلنسان ،لنطرح بعد ذلك السؤال اآليتَ :م ِن الذي ُيدر د
لإلنسان خِّيه؟
تملة :اإلنسان نفسه ،أو خملوق آخر -من بني خملوقات
فيجاب عن املطروح بثالث إجابات ُحم َ
اهلل التي ال حرص هلا -غِّي اإلنسان ،أو خالق اإلنسان.
ويدر د لنا االحتامل األقرب من هذه
والذي يساعدنا عىل اإلجابة عن هذا السؤالُ ،
أي االحتامالت
االحتامالت ،هو تبيان الرشوط التي جيب توافرها في َم ْن ُيدر د خِّي اإلنسان ،وبيان ر
الثالثة َّ
تتحقق فيه هذه الرشوط.
َّ
إن َّأول هذه الرشوط -يف نظرنا -هو أن الذي ُيدر د لإلنسان خِّيه ال بدّ أن يعرف حقيقة
اإلنسان من كل جوانبه عىل أكمل وجه ،وثاين هذه الرشوط هو أن يعرف عىل الوجه األكمل حقيقة
الوجود الذي يتعامل اإلنسان مع كل أجزاءه؛ ذلك َّ
أن أفعال اخلِّي التي توصف باخلِّي ،أو أفعال
الـمط َلق من كل
الرش ال تكون ّإال يف بيئة اجتامعية وكونية .أ ّما الرشط الثالث فهو اترصافه بالكامل ُ
َّ ر
وجه؛ ح ّتى يكون ُمنزَّ ه ًا عن احلاجة ،واهلوى ،واملصلحة الشخصية ،وخالي ًا من كل نقص؛ أ ْي يكون
خِّي ًا ُمط َلق ًا.
تتحقق ّإال يف خالق كل َشء ِ
َّ
(أي اهلل
وإذا نظرنا يف هذه الرشوط الثالثة ،فإنَّنا َن ْل َحظ َّأهنا ال
ِ
ألي خملوق آخر ْ
أن يعرف حقيقة اإلنسان عىل الوجه
سبحانه وتعاىل)؛ ذلك أ َّنه ال ُيمكن لإلنسان أو ر
األكمل -وهذا واضح يف واقع احلال بالنسبة إىل اإلنسان -فقد اكتسب عىل َم رر العصور معرفة غِّي
قليلة يف مقياسه ،لكنَّه -يف نظرنا -مل يصل يف معرفة جانبه املادي (اجلسد) ّإال إىل َقدْ ٍر حمدود؛ إذ
يكتشف كل يوم نَزْ ر ًا يسِّي ًا من هذا اجلانب املادي ،فكيف بعلمه حقيقة اجلوانب غِّي املادية يف
كيانه؟! ومثل ذلك يقال عن معرفة اإلنسان بالوجود الطبيعي ،والوجود الغيبي .وقد أكَّد القرآن
الكريم هذا املعنى يف قوله تعاىل :ﱣ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉﳊﱢ [اإلرساء .]85 :وكذلك يقال عن املخلوقات األُخرى ،وأعالها مكانة ،وأقرهبا إىل خالقها
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سبحانه :ﱣﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱢ

[البقرةُ ،]30:ث َّم َت َّبني هلم َّ
أن علمهم حمدود جدّ ًا؛ إذ قالوا :ﱣﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼﱽﱢ [البقرة .]32 :أ ّما الرشط الثالث ،فال َّ
يتحقق يف اإلنسان املحدود يف الزمان واملكان،
واملحتاج والفقِّي إىل الكثِّي جد ًا من األمور ،وال َّ
أي خملوق نعرفه من خملوقات اهلل،
يتحقق أيض ًا يف ر
أو ال نعرفه ،وإ َّنام َّ
يتحقق فقط يف اخلالق الواحد سبحانه وتعاىل؛ فهو الغني عن أ ّية حاجة ،واإلنسان
فقِّي إليه .قال تعاىل :ﱣﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﱢ [فاطر .]15 :فاهلل

ترضه معصية العايص ،و ُم ْلكه ال هناية له؛ 8إذ هو الكامل كامالً
تعاىل ال تنفعه طاعة الطائع ،وال ُّ
ُمط َلق ًا.
الـمقدر مات املذكورة آنف ًا إىل إجابة السؤال الذي طرحناه عن واضع اخلِّي
وهكذا نصل من ُ
لإلنسان؛ فهو اهلل خالق كل َشء ،وخالق اإلنسان.
أ ّما السؤال اآليت الذي يتوارد إىل الذهن :كيف نعلم تفاصيل هذا اخلِّي وأشكاله؟ فجوابه
املعلوم عند الـم ِ
ؤمنني بوجود اهلل هو عن طريق الوحي الذي نزَّ له سبحانه عىل ُر ُسله ،وعن طريق
ُ
الـمنزَّ ل عىل سيدنا حممد ُ ،متم رث ً
والسنَّة النبوية (الصحيحة).
ال يف القرآن الكريم ُّ
الوحي ُ
وبالرغم من هذا االستدالل الذي قدَّ مناه هنا ،فإ َّنه يوجد َم ْن يعتقدون ب َّ
أن اإلنسان قادر بعقله
وقدراته ْ
أن ُيدر د ما هو خِّي له من دون حاجة إىل العون اإلهلي (الوحي) .ونر ُّد عىل هؤالء بالقول
ولكن من دون وجود حتديد ُم َّت َفق عليه؛ إذ توجد
لقد قام اإلنسان بتحديد ما هو اخلِّي له بنفسه،
ْ
اختالفات كثِّية هبذا اخلصوص .ودارسو علم األخالق الفلسفي يعلمون عدد املذاهب األخالقية
التي تتباين يف هذا الشأن ،ومنها :مذهب َّ
احلاسة اخللقية ،ومذهب
اللذة ،ومذهب املنفعة ،ومذهب
َّ
 8هذه املعاين وغِّيها نجدها يف احلديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي  ،فيام يرويه عن ر ربه ،أ َّنه قال ..." :يا عبادي :إ َّنكم
أن َّأولكم وآخركم وإنسكم ِ
لن تبلغوا رضي فترضوين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،يا عبادي :لو َّ
وجنَّكم قاموا يف صعيد واحد
فسألوين ،فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مم ّا عندي ّإال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر ".احلديث الرابع والعرشون
من األربعني النووية.
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الضمِّي ،ومذهب الواجب ،واملذهب الربمجايت ،ومذهب العالقات احلميمة ،وغِّيها ،وكل له رأيه
فأي هذه اآلراء واملذاهب ُيم رثل اخلِّي احلقيقي لإلنسان؟ َّ
إن النظر يف االنتقادات التي
يف حتديد اخلِّيُّ ،
عرب عن اخلِّي احلقيقي لإلنسان ،وأ َّنه ال مناص ّإال
ُو رجهت إىل كل مذهب منها ُيؤكرد لنا َّأهنا مجيع ًا ال ُت ر
بالقول إ َّن اهلل هو واضع هذا اخلِّي .تعاىل

وصدق سبحانه وتعاىل يف قوله :ﱣ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹﱢ [النساء .]82 :وهذا ما َن ْل َحظه عىل

أرض الواقع.
الـمفكر رين ،وهو
وي َّت ِصل هبذه املسألة -يف ما نرى-
ٌ
موضوع حتدَّ ث فيه العديد من الفالسفة و ُ
أن ُن ِ
موضوع القيم اإلنسانية؛ لذا ارتأينا ْ
فرد له فقرة يف بحثنا هنا؛ لصلته باملرجعية القيمية التي نبحث
عنها للتعليم اجلامعي.

 .3القيم اإلنسانية:
لن ندخل هنا يف تعداد القيم اإلنسانية ،وحسبنا االجتهاد يف بيان خصائص هذه القيم،
والرشوط التي إذا توافرت يف قيمة ما حكمنا بأ َّهنا إنسانيةّ ،
بأهنا غِّي
وإال حكمنا -بكل اطمئنانَّ -
إنسانية .وهذه الرشوط تتم َّثل يف املعاين اآلتية ُجم ِ
تم ً
عة:
أ .اإلنسانية –كوصف لفعل أو سلوك -بمعنى أنه ُيالئِم فطرة اإلنسان ،أي ما ركب فيه من
غرائز واستعدادات ُول ِد هبا ،ويساهم يف وصوهلا إىل كامالهتا؛ فالسلوك الذي َيقمع غريز ًة أو
تعمد
الـم َّ
استعداد ًا فطري ًا هو سلوك غِّي إنساين .فمثالً ،احلاجة إىل الطعام غريزة .ومن َث َّم ،فالتجويع ُ
سلوك غِّي إنساين.
يِّس ه للناس سلوك
ومن أمثلة االستعدادات :االستعداد للتع ُّل م؛ فالتع ُّل م وكل ما ُي ر
إنساين ،والتجهيل سلوك غِّي إنساين .وهكذا حال مجيع االستعدادات التي يو َل د هبا اإلنسان.
وجيب االنتباه هنا إىل أ َّن هذه السلوكات ال تكون إنسانية إذا مل َحت كمها ضوابط ،وهذا يشمل
الغرائز واالستعدادات.
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ب .اإلنسانية –كوصف لفعل أو سلوك -بمعنى أنه يؤدي إىل املحافظة عىل الوجود اإلنساين -
عىل مستوى الفرد ومستوى اجلامعة -بحيث يقود اإلنسان باجتاه حتقيق كامله الالئق به كإنسان؛ فام
كان كذلك فهو إنساينّ ،
وإال فهو غِّي إنساين .فأفعال مثل :الصدقة ،وإغاثة امللهوف ،وكفالة اليتيم،
وإطعام الطعام ،وإفشاء السالم ،وما شاكلها؛ كلها ُت ِ
سهم يف احلفاظ عىل الوجود اإلنساين وبقائه ،أو
تكميله وترقيته والسمو به ،ليصل إىل درجة عليا بوصفه إنسان ًا .ويف املقابل ،فإ َّن أفعاالً ُأخرى مثل:
ر
والغش ،واحتكار السلع ،وأكل مال اليتيم ،والرشوة ،وما
القتل ،واالعتداء بالتعذيب ،والِّسقة،
شاكلها؛ كلها ُّ
حتط من إنسانية اإلنسان إذا مارسها ،و ُتب ِعده عن السمو والكامل .ويف حال اجتنب
اإلنسان هذه املامرسات واألفعال السلبية كان هذا االجتناب سلوك ًا إنساني ًا.
ت .اإلنسانية -كوصف لفعل أو سلوك -بمعنى أنه ُيالئِم الناس ً
كافة عىل اختالف أجناسهم،
وألواهنم ،وأنساهبم ،ولغاهتم ،فض ً
وهيتم بمصاحلهم مجيع ًا يف
ال عن اختالف عصورهم وأماكنهم،
ُّ
العامل أمجع؛ فام كان كذلك فهو سلوك إنساين ،و ّإال كان غِّي إنساين .ومن َث َّم ،ف َّ
َ
إن السلوك الذي تربز
فيه األنانية؛ سواء عىل مستوى الفرد ،أو عىل مستوى املجتمع والدولة ،هو سلوك غِّي إنساين .أ ّما
السلوك الذي يظهر فيه اإليثار؛ سواء أكان ذلك عىل مستوى الفرد ،أم عىل مستوى اجلامعة ،فهو
وسع دائرة املصلحة واخلِّي خارج دائرة الذات .فك َّلام كانت دائرة السلوك
سلوك إنساين؛ أل َّنه ُي ر
اخلارج عن نطاق الذات أكرب وأوسع كانت درجة إنسانيته أكرب.
ث .اإلنسانية -كوصف لفعل أو سلوك -بمعنى أنه جيعل اإلنسان –كل إنسان وأي إنسان-
ُ
ُ
َ
اإلنسان غاية يف ذاته إذا كان مقصود الفعل وغايته حتقيق خِّي
السلوك
الفعل أو
غاية يف ذاته .وجيعل
اإلنسان ومنفعته احلقيقية .أ ّما إذا نظر الفعل أو السلوك إىل اإلنسان بوصفه وسيلة لغاية ُأخرى
تنوعة) ،فإ َّنه ال يكون إنساني ًا؛ إذ
الـم ر
(مثل :زيادة الربح ،وزيادة اإلنتاج ،وحتقيق األهواء واملصالح ُ
اإلنسان يف سياقه وسيلة .فمثالً ،إجراء جتارب عىل اإلنسان الختبار قدرة سالح ما ،أو معرفة ما
ألن اإلنسان هنا ِ
يرتتب عىل استخدامه من نتائج هو سلوك غِّي إنساين؛ َّ
عومل فقط بوصفه وسيلة؛
سعي ًا للوصول إىل غايات ُأخرى.
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إن هذه الرشوط ُجم ِ
َّ
تمعة -يف ما نرى -جيب ْ
َّ
تتحقق يف أ ّية قيمة ح ّتى تكون إنسانية( 9السيد
أن

أمحد ،2015 ،ص.)105-69
الـم مكِن
أ ّما بالنسبة إىل عالقة القيم اإلنسانية بالقيم اخلَ رِّية أو القيم اإلجيابية ،فمن غِّي ُ
وجود قيمة إنسانية تتح َّق ق فيها الرشوط السابقة ،وال تكون قيمة َخ رِّية (إجيابية)؛ فالقيم التي
ُت الئِم الناس كاف ًة ،وتلقى منهم إمجاع ًا عىل ذلك ،ال ُب دَّ أ ْن تكون َخ رِّية ،ويؤدي حت ُّق قها يف حياهتم
إىل حتصيل اخلِّي هلم.
ولـ ّام كانت القيم اخلَ رِّية (اإلجيابية) من وضع اخلالق سبحانهَّ ،
فإن القيم اإلنسانية -
الـمتقدر مة -ال يضعها (أو ُي در دها) اإلنسان ،وإ َّن ام يضعها خالق اإلنسان الذي يعلم
بالرشوط ُ
َم ْن خلق .و ُيؤ ري د هذا الرأي اختالف الناس يف حتديد القيم اإلنسانية ،وحتديد رشوطها ،مصداق ًا
لقوله تعاىل :ﱣ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱢ

[النساء.]82 :
ِ
مسألة ما ينبغي ْ
أن تكون عليه القيم اخلَ رِّية اإلجيابية والقيم اإلنسانية،
وهذه النتيجة تنقلنا إىل
التغِّي ،ومن حيث اإلطالق أو النسبية.
من حيث الثبات أو ُّ

خامس ًا :القيم من حيث هي نسبية أو ُمط َلقة
َّ
تغِّية ،أو تناسب فقط أناس ًا ،أو
إن القول بنسبية القيم يعني َّأهنا تصلح لظروف وأحوال ُم ر
ٍ
جمتمعات ُمع َّي ًنة .ومن َث َّم ،فالقيم النسبية قد تتعدَّ د حتّى يصبح فيها لكل فئة من املجتمع قيم ُمع َّينة
لكن هذه القيم ختتلف عن قيم اآلخرين كثِّي ًا أو قليالً ،بل
ور َّبام يشمل ذلك كل فرد فيهَّ ،
تناسبهاُ ،
َّ
تتغِّي خالل زمن قصِّي ،فال تظل ثابتة طوال الوقت.
إن قيم جمتمع ما أو فرد من أفراده قد َّ
 9طب ْقنا يف بحث آخر هذه الرشوط ُجم ِ
تمع ًة عىل قيم العوملة التي َيدَّ عي أصحاهبا َّأهنا قيم عاملية إنسانية ،ومل نجد يف أي منها ما َّ
حقق
َّ
ِ
هذه الرشوط ُجمتمع ًة؛ إذ وجدنا أ َّنه اختلط فيها اإلنساين بغِّي اإلنساينَّ ،
وأن اجلانب غِّي اإلنساين هو الطاغي (السيد أمحد،
 ،2015ص.)105-69
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هذا الرأي بنسبية القيم يقول به كل من يرى أن اإلنسان هو مصدر القيم يف املجتمع ،من علامء
االجتامع ،وفالسفة َّ
اللذة ،وفالسفة املنفعة ،والفالسفة الربمجاتيني ،والوضعيني ،والواقعيني عموم ًا،
ويت َِّفقون عىل َّ
رش ًا يف املجتمع نفسه بعد مدَّ ة من
أن ما يكون خِّي ًا يف جمتمع ما يف زمن ُم َّ
عني قد يصبح َ ّ
الزمن ،وهذا ما يدث اليوم يف املجتمعات الغربية.

10

لقد جعل أصحاب هذا الرأي للقيمة وجود ًا مستق ً
ال -نوع ًا ما -بحيث ُيمكِن احلديث عنها
تغِّي أحواله
بوصفها موجودات مستقلة ،لكنَّهم أتبعوها -يف الوقت نفسه -لإلنسان ،ليس فقط يف ُّ
الـمتعدر دة .ولوال وجود
تغِّي أهوائه ومصاحله الشخصية ورغباته ُ
البيئية واالجتامعية ،وإ َّنام يف ُّ
القوانني والترشيعات يف املجتمعات التي تأخذ هبذا الرأي لكانت هذه املجتمعات تعاين حالة من
االضطراب والفوىض ،و َيصدق فيها قول توماس هوبز (ت1679م)" :اإلنسان ذئب ألخيه
اإلنسان".
الـمط َلقة فيعني عدم التزامها بقيود الزمان ،واملكان ،واجلامعات ،واألفراد.
أ ّما وصف القيم ب ُ
فإن القائلني هبذا الرأي ال ُي ِ
وخالف ًا ألصحاب الرأي السابقَّ ،
رجعون مصدر القيم إىل اإلنسان ،أو إىل
املجتمع وأحواله ،وإنَّام ُي ِ
رجعونه إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،أو -باصطالح أفالطون -إىل مثال اخلِّي ،أو إىل
فإن أتباع األديان اإلهلية يرون َّ
خل رِّية لإلنسان .وبوجه عامَّ ،
الـمط َلق
اإلرادة ا َ
أن اهلل اخلالق هو املصدر ُ
للقيم.
ويرى أصحاب هذا االجتاه أ َّن ثبات القيم وإطالقها من كل القيود يفيض إىل استقرار
املجتمعات ،واحلدر من االختالفات واخلالفات والرصاعات ،ليس فقط بني فئات املجتمع الواحد
وأفراده ،وإنَّام بني املجتمعات املختلفة كذلك.
 10عىل سبيل املثال ،كانت العالقة السليمة بني الرجل واملرأة يف الغرب -حتّى احلرب العاملية الثانية تقريب ًا -هي العالقة ضمن
سمى
إطار الزواجُ ،ث َّم تبدَّ لت بعد ذلك ،فلم يعد بعض رجال الغرب يرون رضورة الزواج لضبط هذه العالقة ،وظهر ما ُي ّ
الصداقة االختيارية ،التي َعدَّ ها كثِّي منهم أمر ًا مرشوع ًا ،أو صائب ًا .ومثل ذلك ما جرى من ترشيع بعض املجتمعات للعالقات
رش ًا.
املثلية ،وعَدر ها ح ّق ًا شخصي ًا بعدما كانت َ ّ
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ويوجد فريق ثالث حاول اجلمع بني الرأيني بالقول َّ
إن القيم ُمط َلقة يف جوانب ،ونسبية يف
كأن يقالَّ :
جوانب ُأخرىْ ،
إن القيم ُمط َلقة بوصفها مبادئ نظرية ،لكنَّها نسبية يف جانبها العميل.
ولسنا هنا يف مقام تفصيل هذه اآلراء عند أصحاهبا ،وإ َّنام نحن بصدد حماولة استجالء حقيقة
هذه املسألة ،فنقول:
ال ينبغي أ ْن يغيب عنّا أ َّن القيم -عىل اختالفها -ال ُب دَّ ْ
تتجس د يف واقع احلياة اإلنسانية،
أن
َّ
الـمتعدر دة وسلوكاته؛ ما يعني وجوب راخت اذها شكالً ُم َعيَّ ن ًا تتجسد فيه عملي ًا
وأنشطة اإلنسان ُ
عىل أرض الواقع الذي به يتح َّق ق معنى القيم.
تتجس د فيه القيمة ليس هو القيمة نفسها ،وإ َّن ام هو
وهذا يعني أ َّن الشكل العميل الذي
َّ
شكل وتعبِّي عميل عن القيمة.
ومن هنا نرى َّ
أن القيمة من حيث هي فكرة ،أو مبدأ ،أو صفة -كام َت قدَّ م يف حتديدنا إ ّي اها-
ي مكِن أ ْن تتش َّك ل يف أكثر من شكل أو صورة ،من دون ْ ِ
غِّي ها.
ُ
أن ُخي َّل ذلك بالقيمة ،أو ُي ر
َّ
ولعل إيراد بعض األمثلة يزيد هذه الفكرة وضوح ًا ،ون بدأ بمثال معروف ،هو قيمة إكرام
الضيف ( 11تدخل يف جمال قيم التعامل مع اآلخر)؛ ف تجسيد هذه القيمة يف واقع الناس له أشكال
عديدة ،منها إعداد وليمة من حلم الضأن ،أو من حلم الدجاج ،أو من حلم احلصان 12،وقد
يقترص األمر عىل كِ ِّْس ة من رغيف خبز ،أو ِش رق ترة .فهذه وغِّيها أشكال تتجسد فيها قيمة
بتغِّي األحوال والظروف واإلمكانات.
تتغِّي ُّ
الكرم ،وهي َّ
و مثال آخر هو اللباس ،والقيمة فيه -بحسب السياق اإلسالمي -سرت العورة للرجال
تتجس د هذه القيمة يف ارتداء أنواع من
والنساء (تقع يف جمال قيم تعامل اإلنسان مع ذاته)؛ إذ
َّ
 11أ َّكد هذه القيمة رسول اهلل  ،فيام رواه أبو هريرة عن رسول اهلل " :من كان ي ِ
ؤمن باهلل واليوم اآلخر فل ُي ِ
كرم ضيفه ".رواه
ُ
َ ْ
البخاري ومسلم.
 12يف كازاخستان ُي ِ
كرمون الضيف العزيز بذبح حصان أو فرس له.
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اللباس خمتلفة يف أشكاهلا وتصاميمها وألواهنا ،ما دامت تتح َّق ق فيها ال رشوط العامة لسرت
العورة.
و مثال آخر (يقع يف جمال التعامل مع اآلخر) يتصل بإدارة الشؤون العامة يف املجتمع ،بام يف
ذلك السياسة ،وهو قيمة الشورى .وبتطبيق مفهوم "املخالفة" ،فإ َّن الشورى تعني عدم استئثار
الفرد املسؤول ر
باخت اذ القرارات ،واإلسالم مل ُي در د شكالً واحد ًا لتجسيد هذه القيمة يف واقع
احلياة اإلنسانية ،وترك ذلك للظروف واألحوال التي تناسب هذا الشكل أو غِّيه؛ فقد تكون
الشورى بتكوين هيئة استشارية من أهل الرأي أو أهل ر
احلل والعقد يف املجتمع ،أو بإجراء
انتخابات وتشكيل برملان ،أو بعمل استفتاء ،أو إعداد دراسات علمية ،أو غِّي ذلك مم ّا ُي رقق
وجي رس دها واقع ًا عملي ًا.
قيمة الشورىُ ،
واليشء نفسه ينطبق عىل القيم األُخرى ،مثل :قيمة العدل ،وقيمة اإلحسان ،وقيمة
رب والتقوى) ،وقيمة ربر الوالدين ،وقيمة التقوى (يف جمال التعامل مع اهلل
التعاون (عىل ال ر
تتجس د كل منها يف ِع دَّ ة أشكال
عترب ة يف السياق اإلسالمي؛ إذ
َّ
الـم َ
اخلالق) ،وغِّي ذلك من القيم ُ
ختتلف باختالف أحوال الناس واملجتمعات.
واخلالصة أ َّن القيم يف السياق اإلسالمي ،من حيث هي فكرة ،أو مبدأ ،أو صفة ،إنَّام هي
قيم ُم ط َل قة ثابتة يف كل زمان ومكان؛ َّ
ألن مصدرها اهلل سبحانه وتعاىل ،لك َّن األشكال والصور
بتغِّي املكان والزمان واألحوال ،مع بقاء القيم التي ُتثر لها
تغِّية ُّ
التي تتجسد فيها القيم عديدة و ُم ر
ثابتة.
لقد تقدَّ مت اإلشارة إىل أ َّن ثبات القيم يؤدي إىل استقرار ا حلياة اإلنسانية االجتامعية،
عار ض التمييز العنرصي الذي ُي ِ
و ُي ِ
ار به اإلسالم ،وأ َّن الثبات يف القيم واملرونة الواسعة يف
التغِّي املكاين والزماين واالجتامعي يف أحوال اإلنسان.
جتسيدها يفي بمطلب
ُّ
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سادس ًا :املرجعية القيمية يف التعليم اجلامعي
 .1املقصود بالتعليم اجلامعي:

13

التعليم اجلامعي هو مرحلة ُمتقدر مة من مراحل التعليم تقوم به اجلامعات .وتأيت هذه املرحلة -
كام هو معلوم -بعد إتام الطالب املرحلة الثانوية العامة ،و ُت رثلها اجلامعات التي هي أماكن التعليم
العايل؛ ِ
ختصص ما من بني
تخصص يف خمتلف فروع العلم .وفيها يبدأ الطالب اختيار ُّ
الـم ر
أي التعليم ُ
ً
ختصصه،
ختصصات علمية عديدة ،وترت َّكز جهوده
بداية عىل اكتساب مزيد من العلم يف جمال ُّ
ُّ
تخصص ،وذلك بقدر طاقته والظروف األُخرى
وصوالً إىل آخر منجزات العلم
وتطوراته يف جمال ال ُّ
ُّ
حوله .أ ّما آخر مراحل التعليم اجلامعي فهي مرحلة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه.
َّ
التوسع
وألن العلوم يف عرصنا احلارض ختطو خطوات متسارعة؛ فقد اضطرت اجلامعات إىل
ُّ
ملواجهة هذا التقدُّ م ومتابعته يف خمتلف حقول العلم ،فازداد عدد الكليات اجلامعية ،وعدد األقسام
العلمية ،ال س َّيام بعد منتصف القرن العرشين امليالدي ،وما يزال ذلك مستمر ًا حتّى يومنا هذا.

14

والتخصص الض ريق ،الذي له إجيابيات
التخصص
ويمتاز التعليم اجلامعي من التعليم العام بميزة
ُّ
ُّ
التخصص الض ريق جدّ ًا ،ومن سلبياته حرص ذهن
وسلبيات؛ فمن إجيابياته تيسِّي اإلسهام يف تقدُّ م العلم يف جمال
ُّ
التخصصات األُخرى القريبة
تخصص وعقله يف جمال علمي ض ريق جدّ ًا يصعب معه التواصل العلمي مع
ُّ
الـم ر
ُ
لتخصصه؛ 15ما ُي َعدُّ اليوم مشكلة بحاجة إىل إعادة نظر وعالج ما أمكن إىل ذلك سبي ً
ال.
من املجال العام ُّ
 13ما نورده هنا عن التعليم اجلامعي هو أساس ًا نتيجة خربة شخصية طويلة يف التعليم اجلامعي.
ال -أ َّنه مل يكن للعلوم السياسية أقسام خاصة حتّى بدايات ستينيات القرن املايضَّ ،
 14نذكر -مث ً
درس
وأن مواد هذه العلوم كانت ُت َّ
يف اجلامعات الغربية والعربية يف ثالثة أقسام ،هي :الفلسفة ،والتاريخ ،والقانونُ .ث َّم استقل علم السياسة بتخصيص أقسام له يف
تخصصة .ومثل ذلك حدث للعلوم اإلنسانية،
اجلامعات (منذ عام 1964م تقريب ًا) ،إىل أ ْن صارت له كليات
تضم أقسام ًا ُم ر
ُّ
والعلوم اإلدارية ،وغِّيها.
تخصصني يف فروع علم الفيزياء :هل يفهم أحدكم ورقة علمية كتبها زميل يف القسم،
الـم ر
ْ 15
طرح ُت سؤاالً عىل بعض الزمالء ُ
بح َّجة َّ
ختصص ًا خمتلف ًا.
أن لكل منهم ُّ
تخصص يف فرع (ض ريق) آخر؟ فكانت اإلجابة بالنفي؛ ُ
ُم ر
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 .2أهداف التعليم اجلامعي:
خيص الطلبة واملجتمع ،وهذه أبرز
يوجد أكثر من هدف ُيتو َّقع من التعليم اجلامعي حتقيقه يف ما ُّ
األهداف:
أ .األهداف العلمية:
ختصصاهتم يف
 تأهيل الطلبة يف خمتلف العلوم ،ومواكبة مايتوصل إليه العلم يف جمال ُّ
َّ
اجلانبني :النظري ،والعميل (التطبيقي).
 ممارسة البحث العلمي ،وتشجيعه عىل مستوى الطلبة ،ومستوى أعضاء هيئة التدريس،تفرغني ضمن مؤسسة اجلامعة.
الـم ر
ومستوى الباحثني ُ
تخصصة.
 نرش البحوث العلمية األصيلة -ما أمكن -يف كتب ،ودوريات علمية ُم روالتغِّيات يف احلياة ،ومراعاة ما
 مراجعة املناهج الدراسية وتطويرها ملواكبة اجلديد يف العلومُّ
بني العلوم من عالقات تكاملية.
 اعتامد اللغة العربية لغة ُأوىل يف التعليم اجلامعي باجلامعات العربية أوالًُ ،ث َّم باجلامعاتاإلسالمية -ما أمكن-؛ حفاظ ًا عىل اهلُو َّية الثقافية للتعليم والطلبة.
 تعليم الطرائق واألساليب التي هلا تع ُّلق بمناهج التفكِّي الصحيح ،والبحث العلمي،والتفكِّي النقدي ،ومعايِّيه.
 ترسيخ املبادئ واملهارات اخلاصة باحلوار والتفاهم العلمي مع اآلخر.ب .األهداف االجتامعية:
خل رِّية) لدى الطلبة ،وختليصهم من القيم االجتامعية
 ترسيخ القيم االجتامعية اإلجيابية (ا َ(الرشانية).
السلبية َّ ّ
 تعزيز مفهوم "املوا َطنة" لدى الطلبة ،وترسيخ اهلُو َّية الثقافية الوطنية العربية اإلسالمية يف نفوسهم. اإلسهام يف حتقيق العدالة االجتامعية وتعزيزها بالوسائل املناسبة ،بام يف ذلك الشورى،والديمقراطية.
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 إعداد القوى البرشية الالزمة لسدر حاجة املجتمع من الوظائف واملهن املختلفة. إسهام خمرجات التعليم اجلامعي يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف خمتلف املجاالت. خدمة املجتمع -ما أمكن -بالتعاون مع مؤسساته املختلفة.ت .األهداف احلضارية:
قصد هبا إسهام التعليم اجلامعي يف إنشاء حضارة عزيزة قوية( .للكشف عن مفهوم احلضارة،
ُي َ
وجهة بعقيدة إجيابية ،إىل
انظر :السيد أمحد ،2015 ،ص .)66-59وهذا يتط َّلب توافر رؤية اسرتاتيجية ُم َّ
تسبُ ،ث َّم علم منتج حملي ًا غِّي مستورد ،وكذلك إنفاق مايل سخي ،وقبل
جانب علم نظري وعميل ُمك َ
وقوة حتمي هذه اإلرادة وتدعمها .فالتعليم اجلامعي ُي ِ
سهم أوالً يف عنرص
ذلك ومعه إرادة مجاعية ُح َّرةَّ ،
العلمُ ،ث َّم يف عنرص توضيح الرؤية االسرتاتيجية وترسيخها .أ ّما عنرص اإلنفاق املايل فهو مسؤولية
رتكة بني الدولة ومؤسسات املجتمع االقتصادية ،و ُي ِ
سهم التعليم اجلامعي (اجلامعات) بقدر منه.
ُمش َ
إن التعليم العايل ُي ِ
خيص عنرص اإلرادة احلُ َّرة ،ف َّ
سهم يف نرش الوعي هبذه اإلرادة وتشكيلها .أ ّما
ويف ما ُّ
القوة احلامية هلذه اإلرادة وللنشاط احلضاري فأساسها املجتمع عامة ،والدولة بوجه خاص.
ث .األهداف األخالقية:
ال ُت ِ
ثمر األهداف الوارد ذكرها آنف ًا ّإال إذا َّ
أي
حتققت عن طريق سلوكات وتعامالت َخ رِّية؛ ْ
كانت حمكومة بقيم إجيابية َخ رِّية؛ ف قيم اخلِّي هي أشبه بالسياج الذي ييط بكل سلوك ،وكل سلوك
ينبغي ْ
أن يكون داخل هذا السياج .وقد أفاد أحد الباحثني الغربيني يف فلسفة القيم وهو الفيلسوف
َّ
الفرنيس لويس ال فيل ب َّ
[وأن] التخ ُّلق ينفذ إىل صميم سائر
أن "القيمة األخالقية هي قيمة القيم ...
القيم بال استثناء ،وهيبها الصفة التي تكون هبا قي ًام" (العوا ،1986 ،ص.)437
وتأسيس ًا عىل ذلك ،ي ِ
مكن إمجال األهداف األخالقية للتعليم اجلامعي يف ترسيخ القيم اإلجيابية
ُ
خل رِّية) التي تضبط سلوك العاملني يف التعليم اجلامعي (األساتذة ،والطلبة) يف تعاملهم مع جوانب
(ا َ
الوجود .أ ّما السبيل إىل حتقيق ذلك فيكون بأساليب ُمتعدر دة (مبارشة ،وغِّي مبارشة) ،أمهها القدوة احلسنة.
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 .3املرجعية القيمية للتعليم اجلامعي:
يسعى التعليم اجلامعي لتحقيق أهداف علمية ،واجتامعية ،وحضارية ،وأخالقية؛ ما ُيترم ْ
أن
تكون السلوكات والتعامالت املختلفة التي ُحت رقق هذه األهداف م ِ
تكاملة و ُمت َِّسقة ،ويعضد كل منها
ُ
اآلخر ،وال ُي ِ
عارضه.
وإذا كان لزام ًا ضبط هذه السلوكات والتعامالت بقيم تضبط كل سلوك وتعامل منها،
أن تكون هذه القيم -يف السياق اإلسالمي ،وما ينبغي ْ
وجهه ،فال ُبدَّ ْ
أن يكون -إجيابية
وحتكمه ،و ُت ر
َخ رِّية .ولكيال يقع تعارض أو تناقض بني هذه القيم العديدة؛ جيب ْ
أن تتوافر عىل قيمة كلية هلا صفة
اخلِّيية ،وتكون بلفظ آخر قيمة القيم كلها.
أن تنطلق من رؤية كلية للوجود ،كام قال بذلك كثِّي من الفالسفة والـم ِ
وهذه األهداف ال ُبدَّ ْ
شتغلني
ُ
َ
للعامل  ،World Viewوهي عندهم "املرجعية
بالفكر الرتبوي ،الذين أطلقوا عليها اسم النظرة الكلية
النهائية" (ملكاوي ،2020 ،ص .)535وبحسب تعريف عبد الوهاب املسِّيي ،فـ" :هي الفكرة اجلوهرية
نسب إليه
عني  ...واملبدأ الواحد الذي ُت َر ُّد إليه كل األشياء ،و ُت َ
التي ُتشكر ل أساس كل األفكار يف نموذج ُم َّ
الـمط َلق املكتفي بذاته" (ملكاوي ،2020 ،ص .)534ورؤية َ
العامل -بحسب السياق اإلسالمي -يف
 ...هي ُ
َ
الـمم ريزة لنا التي
نظر فتحي ملكاوي" :هي الرؤية الكلية
للعامل الطبيعي واالجتامعي والنفيس ،واهلُو َّية ُ
ُتش ركلها هذه املرجعية ،فهي التي ُحتدر دَ :م ْن نحن؟ وماذا نريد؟" (ملكاوي ،2020 ،ص.)565
َ
للعامل" ،تعريف ديفيد ناجيل :David Naugle
ومن التعريفات الغربية ملفهوم "النظرة الكلية
"رؤية هلل ،وللكون ،ولعا َملنا ،وألنفسنا ُم ر
تجذرة يف قلب اإلنسان بوصفها ُمرت َكز ًا لعبادتنا،
وروحانيتنا ،وأفكارنا ،ومعتقداتنا ،وحمبوباتنا ،واجتاهاتنا ،وقراراتنا ،وأفعالنا" ( Naugle,

.)www.dbu/naugle/pdf/worldview
الحظ َّأهنا -يف
وبالنظر يف التعريفات الواردة آنف ًا ،والتعريفات األُخرى هلذا املصطلحُ ،ي َ
تتضمن رؤية للوجود كله (اخلالق ،واملخلوقات) ،مع تفاوت يف حتديد عنارص هذه الرؤيا؛
مجلتها-
ُْ
َّ
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ِ
الـمتقدر م
إذ بعضها ال ُيدخل اهلل ضمن رؤيته .وهلذا ،وانسجام ًا مع سياق هذا البحث ومصطلحاته ( ُ
ورودها هنا) و ُمنط َلقاته اإلسالمية ،فإنَّه ُيمكِننا ْ
أن ُنطلِق عىل الرؤية الكلية التي نبحث عنها -
ٍ
وخملوقات) .Existence View
بوصفها مرجعية فكرية نظرية -اسم الرؤية الكلية للوجود (خالق ًا،
واآلن سنبحث عن قيمة القيم التي ستكون مرجع ًا جلميع السلوكات العملية يف التعليم

اجلامعي ،وعن املرجعية الكلية النظرية (الفكرية) جلميع السلوكات النظرية يف التعليم اجلامعي،
الـمنط َلقات اإلسالمية.
بحسب ُ
أ .قيمة القيم (القيمة املرجعية الكلية):
خل رِّية
خل رِّية للقيم يف التعليم اجلامعي ،سنبحث أوالً عن املرجعية ا َ
قبل البحث عن املرجعية ا َ
سمى قيمة القيم؛ ذلك أن هذه القيمة الكلية حتى تستحق هذا الوصف ،ال
العامة لكل القيم ،أو ما ُي ّ
بدَّ أن تكون ظاهرة وسارية يف كل القيم اجلزئية يف عائالت قيم كل قسم من أقسام الوجود .وإذا كان
خل رِّية) هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فال ُبدَّ ْ
أن يكون سبحانه مصدر قيمة القيم
مصدر القيم اإلجيابية (ا َ
(هي أيض ًا قيمة) .وإذا كان اهلدف األسمى لإلنسان يف حياته هو حتقيق خِّيه وكامله ،وكان حتديد
ذلك اخلِّي ال يكون إال من اهلل سبحانه من خالل طاعته وااللتزام بأمره وهنيه ،وكان هذا االلتزام
والطاعة هو معنى عبادة اهلل ومفهومها ،وإذا كانت العبادة هي الغاية من خلق اهلل اإلنسان .وهو
قوله سبحانه :ﱣ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﱢ [الذاريات ،]56:وكان خِّي اإلنسان وكامله رهن ًا

بت ُّ
حقق هذه الغاية؛ كانت النتيجة التي نصل إليها من كل هذه املقدمات هي أن العبادة هي اخلِّي،
و َّ
أن اخلِّي هو العبادة (السيد أمحد ،2017 ،ص.)54-31
وال يكون كل سلوك أو تعامل لإلنسان (جلي ً
ال كان ،أو بسيط ًا) خِّي ًا ّإال إذا كان عبادة هلل
ٍ
عندئذ تصبح العبادة هي القيمة الكربى ،أو قيمة القيم .وإذا كانت القيم حتكم عىل
سبحانه وتعاىل،
أشكال سلوك اإلنسان وتعامله مع جوانب الوجود ،كانت النتيجة النهائية هي َّ
أن العبادة هي قيمة
القيم لكل جوانب سلوك اإلنسان وتعامالته العملية يف احلياة بال استثناء؛ أو بلفظ آخر القيمة
املرجعية الكلية .وإذا كان السلوك والتعامالت يف التعليم اجلامعي جانب ًا من سلوك اإلنسان
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وتعامالته مع جوانب الوجود ،فهذا يعني َّ
أن العبادة هي املرجعية جلميع أنواع السلوك والتعامالت
العملية يف التعليم اجلامعي (كل ما يقوم به األساتذة ،والطلبة ،وغِّيهم من العاملني يف التعليم
اجلامعي).
تتجسد فيه هذه القيمة
وبتوضيح عام نقول :إذا ُو ِجد يف التعليم اجلامعي سلوك أو تعامل ال
َّ
(أي طاعة اهلل ،وفعل ما أمر به) ،فإ َّنه لن يكون خِّي ًا حقيقي ًاْ ،
وإن بدا لبعض الناس أ َّنه خِّي.
الكلية ْ
وسنَّة رسوله حممد  ،عل ًام
تعرف تفاصيل هذه القيمة الكلية فيكون بالرجوع إىل كتاب اهللُ ،
أ ّما ُّ
َّ
بأن العلوم الرشعية بحثت -وما تزال تبحث -يف هذه التفاصيل بطرائق من التناول خمتلفة.
ب .املرجعية الكلية النظرية (الفكرية) للتعليم اجلامعي:
رجع إليه ،أو املرجوع إليه يف املنازعات بني الناس (ملكاوي ،2020 ،ص.)533
املرجعية هي ما ُي َ
وهذا يعني َّ
احلق ،واحلال املثىل ،واخلِّي؛ لذا
أن املرجوع إليه هو بمنزلة احلاكم عىل األمور ،الذي ُيم رثل َّ
جيب ْ
أن يكون املرجوع إليه معلوم ًا لكل َم ْن َينشد احلق واحلال املثىل واخلِّي؛ سواء كان ذلك يف جمال
التعليم اجلامعي ،أو يف غِّيه من جماالت احلياة ،ومن هنا تأيت أمهية املرجعية (أو املرجوع إليه).
وللمرجعية مستويات عديدة ،منها املرجعية الكلية أو النهائية (ملكاوي ،2020 ،ص،)533
وهي املرجوع إليها يف كل تعامالت اإلنسان مع الوجود عامة ،و ُيطلِق عليها كثِّي من الباحثني اسم
َ
للعامل  ،World Viewوقد تقدَّ م القول بأ َّننا نرى تسميتها النظرة الكلية للوجود
النظرة الكلية
َّ ،Existence View
وأن املرجعية الكلية للوجود هي مرجعية للسلوك والتعامالت النظرية (الفكرية)،
ٍ
وخملوقات) ،وعنارصها الرئيسة
فصلة) بحقيقة الوجود (خالق ًا،
الـم َّ
و َّأهنا تتضمن املعرفة الكلية (غِّي ُ
(عامل الشهادة)َ ،
هي :اهلل ،واإلنسان ،والكون الطبيعي َ
وعامل الغيب ،واحلياة اإلنسانية.
أ ّما املرجعية الكلية النظرية (الفكرية) للتعليم اجلامعي فهي -بالرضورة -جزء من النظرة
الكلية للوجود (تتع َّلق بجانب من الوجود ،هو التعليم اجلامعي) ،لكنَّها ال تتعارض مع أي من
َ
املرجعية الكلية للوجود.
عنارصها ،حتّى إنَّه ُيمكِن اعتبار هذه املرجعية يف التعليم العايل
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مصدر املرجعية الكلية للوجود
يف معرض البحث عن املرجعية الكلية للوجود ،لن نشِّي إىل آراء الباحثني الغربيني واملسلمني -
لنتعرف هذه املرجعية،
عىل وجاهتها ،-وحسبنا كتاب اهلل الذي ُيم رثل َّ
الـمنزَّ ل من عنده سبحانه؛ َّ
احلق ُ
وسنبدأ بإيراد اآليات الكريمة التي ُت ِ
رشدنا إليها ،و ُتب رينها.
 قال تعاىل :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱢ [آل عمران.]109: قال تعاىل :ﱣﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ

ﲐﲑﱢ [هود.]123 :

لقد أشارت اآلية األُوىل إىل الكون الطبيعي (الساموات ،واألرض) ،أو إىل َ
العامل الطبيعي ،وهو
عامل الشهادة ،يف حني أشارت اآلية الثانية إىل َ
َ
عامل الغيب .وبذلك مجعت هاتان اآليتان عا َملي الشهادة
والغيب ،وأ َّكدتا َّ
أن اهلل تعاىل هو املرجعية الكلية والنهائية لكل األمور واألحداث التي جتري يف
هذين العا َملني مع ًا (إذ هو سبحانه وتعاىل خالق عاملي الغيب والشهادة).
 قال تعاىل :ﱣ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱢ [املائدة .]48 : قال تعاىل :ﱣﭐﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕﳖﱢ [األنعام.]164 :

أكَّدت هاتان اآليتان َّ
أن اهلل ربنا 16سبحانه وتعاىل هو املرجوع إليه يف اآلخرة؛ ل ُيعلِمنا ما ك ّنا فيه
خمتلفني يف هذه احلياة بخصوص آرائنا ومعتقداتنا وسلوكنا.
 قال تعاىل :ﱣ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖﳗﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢﱢ [النساء.]59:

تكرر تأكيد َّ
أن اهلل تعاىل ،ورسوله  مها املرجعية يف النزاعات .وإذا كان
يف هذه اآلية الكريمةَّ ،
الـمب رلغ عن اهلل
الرسول ال ينطق عن اهلوى ،وما يأيت به هو وحي يوحى به إليه من عند اهلل ،وهو ُ
ُ 16نذكرر هنا َّ
رب العاملني) .انظر توضيح ًا للفرق بني
الرب؛ فاهلل خالق كل َشء،
أن اهلل هو
والرب لكل َشء ذات واحدة (اهلل ُّ
ُّ
ُّ
مفهوم "األلوهية" ومفهوم "الربوبية" ،يف كتابنا :ليتفقهوا يف الدين ،ص.37-36
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ـم ربني ملراده يف ما أتى به ،ف َّ
رجع إليها يف منازعات
إن اهلل تعاىل هو املرجعية الكلية النهائية التي ُي َ
ال ُ
البرش واختالفاهتم.
 قال تعاىل :ﱣ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ

ﲙﲚﱢ [النساء.]83 :
تكرر تأكيد مرجعية اهلل تعاىل والرسول  ،مع زيادة ُأويل األمر .و ُأولو
يف هذه اآلية الكريمةَّ ،

رجع إليهم من ُح ّكام ،أو علامء ،أو مسؤولني ،أو
األمر -يف ما نرى -هم الذين يأمرون اآلخرين و ُي َ
ُمر ّبني ،لكن هذه الفئات ليست كلها ضمن املرجعية التي ُت َر ُّد إليها اخلالفات واملنازعات ،وإ َّنام
بعضهم وهم القادرون منهم عىل استنباط األحكام -الكامنة -يف املرجع (القرآن الكريم) الذي
أنزله اهلل تعاىل عىل رسوله ( الذين يستنبطونه منهم).
ومن َث َّم ،فكل هذه اآليات ُتؤ ركد َّ
ولكن ،كيف يكون
أن اهلل تعاىل هو املرجعية الكلية للوجود.
ْ
شك يف َّ
تعرف هذه املرجعية وتفاصيلها؟ ال َّ
أن جواب ذلك
اهلل سبحانه تعاىل كذلك؟ وكيف يكون ُّ
والسنَّة النبوية .قال تعاىل :ﱣ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
يكون بالرجوع إىل الكتاب احلكيمُّ ،

ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱢ [األعراف.]3 :
لقد َّبني الوحي اإلهلي اخلاتم احلقائق الكلية لعنارص الوجود الكربى (اهلل ،واإلنسان ،وعا َملا
والسنَّة الرشيفة عامة
الشهادة والغيب ،واحلياة اإلنسانية) ،وقد وص ْفنا ما ورد يف القرآن الكريم خاصةُّ ،
خل ْلق
ألهنا جاءت من عند خالقها الذي يعلم َم ْن َخلق .ومجيع هذه احلقائق -باستثناء فكرة ا َ
بأ َّنه حقائق؛ َّ
العامة التي ي ِ
مكن إثباهتا عق ً
ال -هي غيب ال يملك اإلنسان الوسائل والقدرة عىل إدراكها.
ُ
واخلالصة أ َّنه إذا ُو ِجد يف التعليم اجلامعي أفكار تتعارض مع هذه احلقائق الكلية ألي من
عنارص الوجودَّ ،
فإن املرجعية الكلية النظرية َّ
تتدخل لرتفض هذه األفكار ،و ُتطال ِب بالبحث اجلا رد
احلق سبحانه.
للوصول إىل ما ي َّت ِفق مع هذه املرجعية؛ إذ هي حق من عند ر
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خاتة:
عرضنا -يف ما تقدَّ م -مفهوم "القيم" ،وتصنيفها ،والقيم اإلجيابية (اخلَ رِّية) يف ضوء اجتهادنا
أن اهلل خالق كل َشء ،آملني ْ
املبني – يف الدرجة األوىل – عىل ُمنط َلقات إسالميةَّ ،أوهلا قضية َّ
أن
يِّس ًا لفهم موضوع القيم واملرجعية القيمية عامة ،واملرجعية
يكون هذا اجلهد املحدود نافع ًا و ُم ر
ِ
سه ً
ال ملتابعة البحث فيه.
القيمية للتعليم اجلامعي بوجه خاص ،و ُمعين ًا ُم ر
وقد انتهت هذه الدراسة إىل َّ
أن ملرجعية التعليم اجلامعي جانبني؛ عميل ،ونظري (أو فكري)،
وأن املرجعية الكلية للجانب العميل هي قيمة القيم (العبادة)َّ ،
َّ
وأن املرجعية الكلية للجانب النظري
هي النظرة الكلية للوجود  .Existence Viewوقد رأينا َّ
أن هاتني املرجعيتني ال تنفصالن ،وإ َّنام
تتكامالن ،ويعضد أحدمها اآلخر؛ أل َّن الذي حدد القيمة الكلية (العبادة) والنظرة الكلية للوجود
(أي حقيقة اهلل ،واإلنسان ،وعا َملي الشهادة والغيب ،واحلياة اإلنسانية) هو اهلل سبحانه وتعاىل (خالق
ْ
كل َشء).
واحلقيقة َّ
أن موضوع القيمة الكلية ،وموضوع النظرة الكلية للوجود ،بحاجة إىل بحث خاص
فصل -نوع ًا ما ،-وإىل تقديم أمثلة عىل تطبيقهام يف جمال التعليم اجلامعي ،ونرجو ْ -
إن أنسأ اهلل
ُم َّ
ً
تعاىل يف األجلْ -
تكملة هلذه الدراسة البحثية ،أو جزء ًا ثاني ًا منها.
أن ُي ِعيننا عىل ذلك؛ ليكون
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Values and Value Reference in University Education
Azmi Taha El-Sayed Ahmad
Abstract
This study aims to elucidate the concept of “value” as adopted by the author, and to
highlight the importance of values in life. It seeks to address the issue of value
classification in general, presenting a specific classification of values developed by the
author, with categories that follow ontological divisions. Besides demonstrating that the
source of positive (good) values is God Almighty, it deals with the question of the relativity
and absoluteness of values, confirming the invariability of values, and the multiplicity of
the forms of their actualization in reality. Moreover, the study discusses university
education and its scientific, social, civilizational, and moral goals, as well as its frame of
reference. It concludes that the frame of reference for university education has two aspects:
practical and theoretical (intellectual), and that the overall reference for the practical is the
value of values (worship), while the one for the theoretical is the holistic view of existence.
The study also concludes that the two aspects of reference are complementary, indicating
that their source is one, God Almighty, Creator of everything.
Keywords: Values, positive values, the value of values, holistic vision of existence,
value frame of reference

